
วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ
และ
การบริหาร ปที่  4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

VoL.4 No.2  JULY - DECEMBER 2016
ISSN 2350-9430

Journal of Business Research
and Administration



ISSN 2350-9430

วารสาร
ปที่ 4 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
Vol.4 No.2  JULY - DECEMBER 2016

การบริหาร
และ

ขอความและบทความในวารสารการวิจัยทางธุรกิจ และบริหาร เปนแนวความ
คิดของผูเขียน มิใชเปนความคิดเห็นของผูจัดทำและมิใชความรับผิดชอบ
ของบรรบรรณาธิการ ผูพิมพ ผูโฆษณา และมหาวิทยาลัยรังสิต
กองบรรณาธิการไมสงวนสิทธิ แตขอใหอางอิงแสดงที่มาเชิงวิชาการ
อยางถูกตอง

•

•

การวิจัยทางธุรกิจ

Journal of Business Research and Administration



วารสารการวิจัยธุรกิจ และการบริหาร 

 ปีที ่4 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559 

 Journal of Business Research and 

 Administration (JBRA) 
 ISSN:  2350-9430 

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

 ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์ 

 ที่ปรึกษา 

 ผศ.ดร. นเรฏฐ์  พนัธราธร 

 รศ. วิสูตร จิระดาํเกิง 

 ดร. พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ 

 รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสี 

 ผศ.ดร.สนัติ กีระนนัทน์ 

 ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร 

 อาจารย ์กิตติศกัด์ิ  ไตรพพิฒัพรชยั

 บรรณาธิการ 

 วา่ที่ร้อยตรี ดร. ภูริพฒัน์ ชาญกิจ 

 กองบรรณาธิการภายใน 

 ผศ.พฒัน์ พสิิษฐเกษม 

 ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 

 กองบรรณาธิการภายนอก 

 รศ.ดร. ภคพล จกัรพนัธ ์อนุฤทธ์ิ 

 ผศ.ดร. วรรณรพี  บานช่ืนวจิิตร 

 ผศ.ดร. ลกัคณา  วรศิลป์ชยั

 ผศ.ดร.สุรีย ์เขม็ทอง 

 ดร. ทรรศนะ บุญขวญั

 ดร. พรีพงษ ์ฟูศิริ 

 ดร.พรรณี พมิาพนัธุศ์รี 

 ดร.สิงหะ ฉวีสุข 

 ติดต่อประสานงาน 

 บุบผา จูงใจ 

 ออกแบบปกและเทคนิค 

 ธนวฒัน์  คิมผล 



  

 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 สาขาการเงนิ 

 รศ. พนูศกัด์ิ  แสงสนัต ์                         

 ดร. ญาณพล  แสงสนัต ์    

 สาขาการตลาด 

 รศ. สมจิตร  ลว้นจาํเริญ 

 ดร.สมบติั ธาํรงสินถาวร 

 ดร.อภิชาติ คณารัตนวงศ ์

 สาขาการจัดการ  

 รศ.ดร. สุทธินนัทน์  พรหมสุวรรณ 

 ผศ.ดร. ชาญชยั บญัชาพฒันศกัดา 

 ผศ.ดร. ประไพทิพย ์ ลือพงษ ์

 ดร. กิติมาพร ชูโชติ 

 ดร. ชาคริต  สกุลอิสริยาภรณ์ 

 ดร. นรพล  จินนัทเ์ดช 

 ดร. ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

 ดร. สุทธาวรรณ จีระพนัธุ 

 

 

 

       

 

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวทิยาลยับูรพา 

      มหาวทิยาลยับูรพา 

      

      มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

      มหาวทิยาลยัชินวตัร 

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

           

 

 



 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สาขาการจัดการ กลยุทธ์ 

ผศ.ดร. เอกชยั อภิศกัด์ิกุล 

ผศ.ดร. นิรันดร ทพัไชย 

สาขาการจัดการทรัพยกรมนุษย์ 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษศ์รีทศัน์ 

ดร.กญัจนวลยั นนทแกว้ แฟร์ร่ี 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

ดร.กฤษณา วสิมิตะนนัทน ์

สาขาการจัดการธุรกิจ และสารสนเทศ 

ดร.นฤมล ชูชินปราการ 

ดร.เพรชรัตน์ วริิยะสืบพงศ ์

 

 

  

 

 

 

      

 

      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

      มหาวทิยาลยับูรพา 

  

      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

      มหาวทิยาลยับูรพา 

      มหาวทิยาลยับูรพา 

 

 

     

 

กําหนดออก    ปีละ 2 ฉบบั  

  ฉบบัที่ 1  มกราคม – มิถุนายน    

 

ฉบบัที่ 2   กรกฎาคม – ธนัวาคม 



สารบัญ 
 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ ประหยดั 

พลังงานมาตรฐานสากลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร                 1 

 กมลรัตน์ พุม่เกตุแกว้ และดร.สุมาลี สวา่ง 

ปัจจัยการรับรู้ในการตลาดเชิงบูรณาการที่มีต่อการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวในเกาะช้าง            17 

กรรณภิรมย ์ พรามเกสร และดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลังสินค้า กรณศึีกษาของบริษัท ซาน มิเกล เบียร์ จํากัด    36 

สุนทรี รัตนาภากร และพฒัน์ พสิิษฐเกษม 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับรายวิชาสหกิจศึกษา ของอาจารย์มหาวิทยาลยัรังสิต             47 

จิรพร สอนธรรม และดร.ณกมล จนัทร์สม 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท คาลดิก (ไทยแลนด์) จํากัด              64 

เบญจา วฒันาวรสกุล และดร.ณกมล จนัทร์สม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทํางานอย่างมีความสุขกรณศึีกษาแผนกสินเช่ือบ้านธนาคารพาณชิย์ย่านสุขุมวิท  85 

จิตตะวนั  ปรีแยม้ และดร.ณกมล จนัทร์สม 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสํานัก 

บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร               102 

นิธิวดี  กาญจนาโรจน์พนัธ์ และดร.กิตติพนัธ ์คงสวสัด์ิเกียรติ 

การรับรู้ส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของประชาชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล                              117 

เมยา ธรรมภาค และดร.สุมาลี สวา่ง 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือบ้านสําเร็จรูป (น็อคดาวน์)  

ของผู้บริโภคในพื้นที่เขตปริมณฑล                136 

 ปวณีา บุญเขื่อง และดร.สุมาลี สวา่ง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการคดัเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ กรณศึีกษา 

บริษัท ABC จํากัด                  151 

กนกพร บวัทอง และผศ.ดร.พฒัน์  พสิิษฐเกษม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินค้า กรณศึีกษา : ร้านขายอปุกรณ์ไฟฟ้า 

แรงสูง-ต่ําในเขตจังหวัดนนทบุรี                 173 

พงศพ์สิิฐ  เลิศลํ้าบุญชยั และผศ.ดร.พฒัน์  พสิิษฐเกษม 



สารบัญ 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังกรณศึีกษา:  

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)               190 

อมรา ไทยรัตน์ และผศ.ดร.พฒัน์  พสิิษฐเกษม 

การส่ือสารการตลาดที่มีผลต่อความต้ังใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมและที่พกัของ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอําเภอเมืองน่าน                217 

วนิดารัตน์  สิงหบุตร และดร.สุมาลี สวา่ง 

ปัจจัยทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าทีส่่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้งานสมาร์ตโฟน 

ยี่ห้อซัมซุงในประเทศไทย                 236 

กนัตภณ โภวาที และดร.สุมาลี สวา่ง 

ปัจจัยการรับรู้ส่ือโฆษณาสินค้าของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS                 253 

สิริพร ปานทอง และดร.ไกรชิต สุตะเมือง 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานทีม่ผีลต่อความผูกพันในอาชีพของช่างแปรรูปทองคาํ           272 

ฐิติพร มัน่สน และดร.ณกมล จนัทร์สม 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

สาขาอําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี                284 

คมสนัต ์ดิษฐาน และดร.ณกมล จนัทร์สม 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัรังสิต  

ของนักศึกษาโครงการทนุกีฬา                                298 

ธีระวทิย ์ผลาเหิม และดร.ณกมล จนัทร์สม 

คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)        315 

แสงเดือน ทิพยว์รพงศ ์และดร.ณกมล จนัทร์สม 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังกรณศึีกษา บริษัท เอ บี ซี ยางรถยนต์ 

และยางเคร่ืองบิน                  335 

อคัรวฒัน์ ธนพตัจิรานน ์และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง กรณศึีกษา : ร้านรับซ้ือขยะรีไซเคลิ 

เขตกรุงเทพ และปริมณฑล                 354 

วรวฒิุ  พึ่งบุญ และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์

  



สารบัญ 
 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันสตรีทางออนไลน์  

ในเขตจังหวัดปทุมธานี                  372 

กฤษฎา การีหวา่ง และดร.สุมาลี สวา่ง 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทย 

ของผู้บริโภค ในจังหวัดปทุมธานี                  387 

ชุติมา พรหมเมือง และดร.สุมาลี สวา่ง 

ทัศนคติของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

เฟสบุ๊ค                    407 

ณัฐ บุญสูงเนิน และดร.สุมาลี สวา่ง 

คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียภายในประเทศ  420 

หรรษา  ชั้นรัศมี และดร.สุมาลี สวา่ง 

ปัจจัยในการจัดการคลังสินค้าที่มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร กรณศึีกษา: บริษัท  

สํานักพิมพ์เอมพันธ์ จํากัด                 438 

นนทวสั  วรรณสุทธ์ิ และผศ.ดร.พฒัน์  พสิิษฐเกษม 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทนุต่ําของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล               453 

ตะวนั  ศิลมยั และผศ.ดร.รุจาภา  แพง่เกษร 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในร้านแฟมิลีม่าร์ท ในเขตจังหวัดนนทบุรี   469 

นฤมล ศรีขาํกลู และผศ.ดร.รุจาภา  แพง่เกษร 

การศึกษาคุณค่าของตราสินค้าที่มีผลต่อความต้ังใจใช้บริการร้านบาร์บีควิพลาซ่าและร้านซูกิชิ 

ในจังหวัดปทมุธานี                  486 

สุรัตน์ นนัทาภรณ์ศกัด์ิ และดร.สุมาลี สวา่ง 

รูปแบบแรงจูงใจในการขายของพนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล 

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั(มหาชน)                 501 

ชุมพล  อริยบญัโญทยั และศรัณย ์ ธิติลกัษณ์ 

เพศทางเลือกกับความเป็นผู้นํา                 512 

วริสรา องคติ์ลานนท ์และดร.สมิทธ ์ตุงคะสมิต 

  



 

สารบัญ 
 

พลวัตการปรับตัวของชุมชนตําบลเกาะเต่า  จังหวดัสุราษฎร์ธานี  ภายใต้กระแสการท่องเที่ยว          528 

ประภสัสร  ลวนานนท ์และดร.สมิทธ ์ตุงคะสมิต 

พัฒนาการของระบบการส่ือสาร เพ่ือสนองตอบต่อภารกิจ กรณศึีกษา  

กองบัญชาการตํารวจนครบาล 7                  543 

พศิน  สินไชย และดร.สมิทธ ์ตุงคะสมิต 

เง่ือนไขที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเคร่ืองรับบัตรเครดิตของลูกค้า  

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)                559 

สุวรรณา วรณัฐกุล และดร.ศรัณย ์ธิติลกัษณ์ 

วงจรหนี้นอกระบบของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตําบลหนองมะค่าโมง  

อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี                 576 

ชุติมา ธรรมสจัจกูล และชุลีรัตน์ เจริญพร 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของอาสาสมคัร กรณศึีกษา :อาสาสมัครกู้ภัยเมืองเอก            591 

ร.ท.หญิง ดวงพร  หงสกุล และดร.ชุลีรัตน์  เจริญพร 

ผลกระทบของปัจจัยด้านการขนส่งต่อความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม          604 

วชัวร์ี วงษอ์าจ และดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต 

ปัจจัยด้านคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณศึีกษา ; บริษัท ดิจิเกท 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด                  627 

สุทธินี  ขาํมาก และดร.สุมาลี สวา่ง 

ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพบริการของระบบผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass)           642 

อวกิา ฟังค ์และดร.สุมาลี สวา่ง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางอนิเตอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร          662 

MISS YANG LAN และผศ.ดร.รุจาภา  แพง่เกสร 

ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อความภักดีต่อตราสินค้าบริษัท JIB  

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                 674 

กษิดิศ เอ่ียวเกษวงษ ์และดร.ไกรชิต   สุตะเมือง 

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังเพ่ือลดระยะเวลาการดําเนินงานที่มีผลต่อ 

กระบวนการทาํงานของโซ่อปุทานภายใน กรณศึีกษา: บริษัท วิชิตผลโภค จํากัด           697 

ปรานตณ์ัชกรณ์ บวรโชตินิมิต และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์



สารบัญ 
 

ปัจจัยการลําเลียงนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพงึพอใจ กรณศึีกษาการท่องเทีย่วจังหวัดเลย          718 

วโิชติ โชติวรเมคาณณท ์และดร.พฒัน์ พสิิษฐเกษม 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันตามแบบนักแสดงของ 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                738 

ฐาปนีย ์แยม้กสิกร และดร.ไกรชิต สุตะเมือง 

ปัจจัยการรับรู้การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย           754 

ชมพนุูช อํ่ากาํเนิด และดร.ไกรชิต สุตะเมือง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟช่ันของผู้บริโภคเจเนอร์เรช่ันเบบีบู้มเมอร์ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร                  770 

แพรวพรรณ อาคมศิลป์ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง 

รูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านส่ือ 

อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                 785 

อธิชาติ นวลสะอาด และดร.สุมาลี สวา่ง 

การจัดการโลจิสติกส์แบบย้อนกลับของขวดแก้วบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคแล้วในจังหวัดภูเก็ต 

กรณศึีกษา บริษัทซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จํากัด              802 

ดุลยภทัร นาคะสุวรรณ และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซ่อมอากาศยานของ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด            816 

ธนิษฐา   ประกอบกิจ และดร.ไกรชิต   สุตะเมือง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทสแกนอินเตอร์ จํากดั (มหาชน)           835 

ศุภมาศ ม่วงมณี และดร.สุมาลี สวา่ง 

วาทกรรมหวยใต้ดินในสังคมไทย                 859 

อิสรีย ์ ภกัด์ิศรีแพง และ รัตพงษ ์สอนสุภาพ 

การพัฒนาโลจิสติกของสาธารณรัฐประชาชนจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กรณศึีกษารถไฟฟ้าความเร็วสูง                 879 

ณัฐดนยั สินธุวพลชยั 

กลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า             893 

ณัชชา   พศิาลกิจวนิช และดร.วทิยากร เชียงกูล 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือปูนซีเมนต์ผสมในเขตพื้นที่เขตคลองสามวาจังหวัดกรุงเทพมหานคร          903 

ณัฐพงศ ์เจนจิตรานนท ์และรศ.ดร.สงัศิต พิริยะรังสรรค ์



สารบัญ 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ ร้านอาหารญีปุ่่ น ย่านเอกมยั-ทองหล่อ            914 

ธนินทร์ นวคุณยิง่เลิศ และรศ. วทิยากร เชียงกูล 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาไทยของนักท่องเทีย่ว  

กรณศึีกษา เขตปกครองพเิศษเมืองพัทยา                 925 

ปฐมาภรณ์ ปุณยพเิชษฐ ์และดร.สงัศิต พริิยะรังสรรค ์

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันผ่านช่องทางพาณชิย์ 

อิเล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร              943 

มานุชา กองเงินงาม และดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร 

กลยุทธ์การบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ 

SME ร้านอาหารจีนในกรุงเทพฯ ย่านการค้าสีลม                960 

บุญชยั เฟ่ืองวรธรรม และดร.สงัศิต พริิยะรังสรรค ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการคดัเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์กรณศึีกษาบริษัท ABC จํากัด           981 

นิภาวรรณ  พงษว์ชัรารักษ ์และผศ.ดร. พฒัน์  พิสิษฐเกษม 

ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ําที่บินภายในประเทศ          1001 

วริศรา  เรืองวงศ ์และดร.ณกมล  จนัทร์สม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่                     1015 

ยพุเรศ ศิรินนทธ์นเวช และดร.สุมาลี สวา่ง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ของรถบรรทุกขนส่งกุ้ง 

ในจังหวดัสุราษฎร์ธานี                              1029 

สุจิรัตน์  ศรีสุธรรม และผศ.ดร. พฒัน์ พสิิษฐเกษม 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศในการเดินทาง 

กรุงเทพมหานคร-ภาคใต้                              1043 

มณษวรรณ  ขนอม และผศ.ดร. พฒัน์ พสิิษฐเกษม 

ปัจจัยทางการตลาดที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก 

ในกรุงเทพมหานคร                              1059 

ฐิติพร สว่างอารมณ์ และดร.สุมาลี สวา่ง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผู้ส่งมอบช้ินส่วนในอุตสาหกรรมรถยก                         1078 

อธิวฒัน์  อภิสรานุวฒัน์ 

  



สารบัญ 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการไปรษณย์ีเอกชนของผู้บริโภคใน 

กรุงเทพมหานคร :  กรณศึีกษาไปรษณย์ีเอกชนหงส์หยวน            1092 

Zhong Yu และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าทีซ้ื่อคอนโดมิเนียมของ 

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จํากัด              1104 

นิตินยั  หลกัคาํ และดร.กิตติพนัธ ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือ SMEs ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสุพรรณบุรี        1125 

กมลรส ดาํรงคเ์ดชากูล และดร.กิตติพนัธ ์คงสวสัด์ิเกียรติ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ (Functional Drink) ของผู้บริโภค 

บริเวณเมืองเอก จังหวดัปทุมธานี                1144 

ทิพยว์ารี  นํ้ าหอม และผศ.ดร.รุจาภา  แพง่เกษร 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธิผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าร้านวัตสัน  

ในจังหวดักรุงเทพมหานคร               1157 

เบญจมาส แกว้สาํอางค ์และผศ.ดร.รุจาภา  แพง่เกษร 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของผู้บริโภคใน 

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล              1173 

มหดล ศรีชยัศกัด์ิ และดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเทีย่วชาวจีนที่เลือกมาท่องเทีย่วเมืองพัทยา                 1189 

พนัตาํรวจตรีนนทพฒัน์  รุ่งดาํรงค ์และดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเพาเวอร์  

โซลูช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)                            1211 

มณัญญา  น่ิมมาศ และดร.ณกมล  จนัทร์สม 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

กรณศึีกษา: มหาวิทยาลยัรังสิต                             1232 

เชาวลิต  ธนโชติวรากุล 

ปัจจัยการขนส่งภายในประเทศที่มีผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า 

กรณศึีกษาบริษัทลิกซิล (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน                          1251 

พชัรี  อู่พทิกัษ ์และ พฒัน์  พสิิษฐเกษม 

  



สารบัญ 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูช่า สยาม สตีล อนิดัสตรียส์  

จํากัด (มหาชน)                               1270 

ประศาสน์  ถิราติ และ ดร.กิตติพนัธ ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 

Intention to use laundry service of female students who live at dormitories around  

Rangsit University                              1294 

Theerathat  Tiranaprakij, Narissara Parkvithee 

บทบาทคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ความผูกพันเชิงความรู้สึก  

และความภักดีของลูกค้า                              1308 

รัตติยา ศรีศิริรุ่ง และ ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก 

ปัจจัยการส่ือการทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภค 

ในกรุงเทพและปริมณฑล                              1329 

รพพีงษ ์ลู่ธนวฒัน์ และ ดร.สุมาลี สวา่ง 

คุณค่าตราสินค้าเคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร "จับใจ" ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล                               1349 

เจนจิรา รังสิกุล และผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร 

 

 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1 
Journal of Business Research and 

Administration 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ประหยดั

พลงังานมาตรฐานสากลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Integrated Marketing Communication Influencing International Standard 

Energy Economy Car Buying Decision of Consumers in Bangkok. 

กมลรัตน์ พุ่มเกตุแกว้1 และ ดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากลของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พือ่ 

(1)  เพื่อศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคล ที่มีความสัมพนัธ์ต่ออิทธิพลการส่ือสารทางการตลาดในการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2)  เพือ่

ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลังงานมาตรฐานสากลของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร (3)  เพื่อศึกษาอิทธิพลการส่ือสารแบบบูรณาการที่มีต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีเลือกเฉพาะ

กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใชร้ถยนตป์ระหยดัพลังงานมาตรฐานสากล ทั้งเพศชาย

และหญิงที่มีอาย ุ25 ปีขึ้นไป และตอ้งเป็นบุคคลที่ไดรั้บใบอนุญาตใบขบัขี่รถยนต ์อยูใ่นวนัทาํงาน

และมีรายไดเ้ป็นของตวัเอง ซ่ึงมีความสมคัรใจในการให้ขอ้มูล เพื่อให้ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งตามที่

คาํนวณได ้จาํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล โดยผลการวจิยัพบวา่ 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ทาํงานในบริษทัเอกชน มีอายรุะหว่าง 

25-29 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,001-25,000 ลกัษณะพื้นฐานรถท่ีตดัสินใจซ้ือ จะตอ้ง

ประหยดั ซ่ึงส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือยีห่้อ Honda โดยใชร้ะบบเกียร์อตัโนมติั และระยะเวลาที่ท่านใช้

ตดัสินใจซ้ือ/หาขอ้มูล ประมาณ 4-6 เดือน ราคาที่ทาํให้ตดัสินใจซ้ืออยูท่ี่ราคาประมาณ 450,001-

500,000 บาท ซ่ึงตวัเองจะมีอิทธิพลมากที่สุดต่อการซ้ือ จะเขา้เยีย่มชมสถานที่จดัจาํหน่ายประมาณ2 

แห่ง ส่วนใหญ่ประทบัใจในการให้บริการของตวัแทนจาํหน่าย และซ้ือรถมาเพื่อใช้เดินทางไป

ทาํงาน หรือมหาวทิยาลยั 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

The study of integrated marketing communications to influence the decision to buy energy-

saving standards of consumers in Bangkok. The objective is to (1) the personal characteristics that 

are related to the influence of marketing communications in the decision to purchase fuel-efficient 

vehicle standards of consumers in Bangkok. (2) the decision to buy fuel-efficient vehicle standards 

of consumers in Bangkok and (3) the influence of communication integrated with the purchase of 

energy-saving standards of consumers in Bangkok. 

This research only select populations in Bangkok. The eco-car standards, both males and 

females aged 25 years and over. Moreover, the sampling are required a person who is licensed 

automobile driver's license, have income of their own and willing to provide information. The 

sample size was calculated based on a total of 400 samples and collected data by questionnaire. The 

result shows 

The majority of consumers have completed a bachelor's degree, working in private 

companies, Aged between 25-29 years and the average income per month between 15,001-25,000 

baht. Analysis of buying behavior of the automotive energy-saving standards consumer in Bangkok 

found mainly due to the purchase fuel economy and inexpensively. Majority bough a car brands 

Honda using automatic transmissions and takes approximately 4-6 months in the purchase price, 

the purchase price is approximately. 450,001-500,000 baht. The study found myself influenced the 

most purchased, to visit the places of distribution approximately 2 time, Majority impressively in 

the service of the dealership and buy a car to commute to work or go to university. 

บทนํา 

ราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงที่มีแนวโนม้เพิม่สูงขึ้นในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ใชน้ํ้ ามนัของคนทั้งโลก สาํหรับในประเทศไทยมีสดัส่วนการใชพ้ลงังานในภาคคมนาคมขนส่งอยูท่ี่

ร้อยละ 35 ของสดัส่วนการใชพ้ลงังานทั้งหมด เป็นอนัดบัสองรองจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึง

ราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นจะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกวา้งทัว่โลก รวมทั้งยงัก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงต่ออุตสาหกรรมยานยนต ์ทั้งดา้นการผลิตและการบริโภค ในส่วนของผูป้ระกอบการ

ผลิตรถยนต์นั้ น ได้คิดค้นรถพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ควบคู่  ไปกับการพัฒนารถยนต์ที่ มี

ประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์พลงังานของโลกและ

การรักษาส่ิงแวดล้อมมากขึ้ น และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู ้ใช้รถยนต์ประหย ัดพลังงาน
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มาตรฐานสากล ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงนวัตกรรมท่ีผู ้ประกอบการ ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้ น (สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,2555) 

สาํหรับรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากล จะเป็นอีกหน่ึงทางเลือก ให้กบัผูบ้ริโภค

ในการเลือกใชร้ถยนตเ์ป็นรถยนตรุ่์นใหม่ซ่ึงผลิตในประเทศไทย ภายใตเ้ทคโนโลย ีที่ทนัสมยั ซ่ึง

ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคทัว่โลก ดงันั้นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย มีความจาํเป็นอยา่งยิ่งที่

จะตอ้งส่ือสารใหผู้บ้ริโภคทราบ ถึงคุณลกัษณะและประโยชน์ของรถ และก่อใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากลของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพฒันาการส่ือสารทางการตลาดให้

ผูบ้ริโภค ไดรั้บทราบขอ้มูลที่ถูกตอ้งเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์รถยนตป์ระหยดัพลังงานมาตรฐานสากล 

และเกิดการตดัสินใจซ้ือและซ้ือในปริมาณท่ีมากขึ้น อันส่งผลให้ระบบอุตสาหกรรมผลิต และ

จาํหน่ายรถยนตมี์ความกา้วหนา้มากขึ้น และสร้างความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของบริษทั

ใหป้ระสบ ความสาํเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่ออิทธิพลการส่ือสารทางการตลาด

ในการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากล ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่

ต่างกนั 

2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลังงานมาตรฐานสากล ของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาอิทธิพลการส่ือสารแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดั

พลงังานมาตรฐานสากล 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาเร่ือง การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลังงานมาตรฐานสากลของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยในการศึกษาในคร้ังน้ี มีขอบเขตการวจิยัดงัน้ีคือ 

1.  ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูซ้ื้อรถยนต์

ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะทาํการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค และการ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ว่ามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดั

พลงังานมาตรฐานสากลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดั  พลงังาน

มาตรฐานสากลแตกต่างกนั

2. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ประหยดั

พลงังานสากลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางให้กับผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการการผลิต และจาํหน่ายรถรถยนต์นั่งส่วน

บุคคลประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล นาํการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ปรับปรุงและ

พฒันากลยทุธ์ทางตลาด อนัก่อให้เกิดความความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางการตลาด ส่วนครอง

ตลาดที่เพิม่ขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ 

2. เป็นแนวทางการพฒันาด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้กับผูป้ระกอบการผลิตรถยนต์

ประหยดัพลังงานมาตรฐานสากลสามารถนําไปใช้ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรง

กลุ่มเป้าหมาย     

3. เป็นแนวทางให้แก่ผู ้สนใจทั่วไป นักศึกษา หรือผูว้ิจัย ที่เก่ียวกับการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ 
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ตวัแปรตน้ 

ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ตวัแปรตาม 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

รถยนตป์ระหยดัพลงังาน

มาตรฐานสากลของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ดา้นการส่ือสารแบบบูรณาการ 

- การโฆษณา 

- การขายโดยพนกังาน 

-  การส่งเสริมการขาย 

- การประชาสัมพนัธ์ 

-  การตลาดทางตรง 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ คือ เคร่ืองมือที่ใชส่ื้อสารกบัผูบ้ริโภค เพือ่ใหเ้กิด

แรงจูงใจในการซ้ือ ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการขาย การ

ประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง 

2. รถประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco-car) หมายถึง รถยนตท์ี่มีคุณสมบติั หลกั 5 ขอ้ 

คือ 1) มีอัตราการใช้นํ้ ามัน ไม่เกิน 5 ลิตร/100 กิโลเมตร 2) เป็นรถท่ีไดม้าตรฐาน Emission ตาม 

Euro4 3) เป็นรถที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ม่เกิน 120 กรัม/กิโลเมตร 4) เป็นรถท่ีมีมาตรฐาน

ความปลอดภัย UNECE Reg.94. Rev.o, และ UNECE Reg.95. Rev.o 5)  เป็นรถยนต์ที่ มีขนาด

เคร่ืองยนตไ์ม่เกิน 1,300 CC สาํหรับเคร่ืองยนตเ์บนซิน และ 1,400 CC สาํหรับเคร่ืองยนตดี์เซล 

3. ผูบ้ริโภครถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หมายถึง ผูค้รอบครองรถยนต์ 

ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีอาย ุ25 ขึ้นไป 
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4. การตัดสินใจซ้ือ  หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหย ัดพลังงาน

มาตรฐานสากล(Eco Car) โดยใช้คาํถาม 6Ws 1H ซ่ึงประกอบด้วย Who?, What?, Why?, Who?, 

When?, Where?, และ How?  

แนวคดิและทฤษฏีที่และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. กระบวนการส่ือสารทางการตลาด 

2. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

4. กระบวนการตดัสินใจในการซ้ือ 

5. รถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากล 

6. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ธีวรา สติชอบ (2550) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ั่งส่วนบุคคล ยีห่้อโต

โยตา้ ในเขตภาคตะวนัออก โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 418 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วน 

ใหญ่เป็นเพศชาย มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีสถานภาพสมรส มีจาํนวนสมาชิก 3-4 คน ผูบ้ริโภค

มีการใหร้ะดบัความสาํคญัดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาด 4 ดา้นคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และ

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย และพบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสูด รองลงมาคือ

ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นราคาเป็นอนัดบั สุดทา้ย 

โกสีย ์รุ่งจากดั (2550) ศึกษาวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ยาริส

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีได้จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์และ

ศึกษารูปแบบ การดาเนินชีวิต ปัจจยัทางด้านการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริม

การตลาด ดา้นการจดัจาํหน่าย เพือ่ทาํนายพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ ยาริส ผล

การศึกษาพบวา่ อาย ุสถานภาพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษาของตนเอง อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ ยาริส ใน

เร่ืองการแนะนาํผูอ่ื้นให้ซ้ือ และเร่ืองอนาคตท่านจะซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ยาริสอีก แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ทางดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ ยาริส พบวา่ พฤติกรรม

การตดัสินใจเลือกซ้ือ ในเร่ืองการแนะนาํผูอ่ื้นใหซ้ื้อท่ีแตกต่างกนั มีผลทาํใหก้ารครอบครองรถยนต์

โตโยตา้ ยาริส แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ และปัจจยัทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และ

ด้านการจดัจาหน่าย สามารถทาํนาย พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ ยาริส ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 50.80 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยดา้นผลิตภณัฑ์จะมี 

ส่วนทาํใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ ยาริส มากที่สุด 
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ชนิดา สุธัญญารักษ์ (2545) ทาํการสํารวจปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์นั่งส่วน

บุคคล ขนาด 2,000 ซีซีขึ้นไปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 5 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ด้านราคา ด้านการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคลที่ให้คาํแนะนําพบว่า 

ผูบ้ริโภคมีการใช้ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ขนาด 2,000 ซีซีขึ้นไป โดยรวมมีรายได้อยูใ่น

ระดบัสูง มีการศึกษาที่ดี มีฐานะทางสังคม เฉพาะหน้าที่การงาน โดยมีปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือคือ

ผลิตภณัฑ ์ตอ้งมีขนาดใหญ่ มีสมรรถนะสูง รูปลกัษณ์สวยงาม ทนัสมยั หรู บริษทั ผูป้ระกอบการมี

ช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับด้านราคา มีระดับราคาที่เหมาะสม และคุม้ค่ากับคุณสมบติัของรถยนต์ มี

มาตรฐานดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ตอ้งสะดวก ติดต่อง่าย และมีโชวรู์มน่าเช่ือถือการส่งเสริม

การตลาด ขอ้ความโฆษณาจะตอ้งมีความชดัเจน มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือมวลชน พนกังานขาย

มีความสามารถในรายละเอียดของสินคา้ มีการส่งเสริมการตลาด เช่น การลดราคาแจกของแถม 

ระยะเวลาในการผอ่นชาํระยาวนาน เงินดาวน์ต ํ่า มีการรับประกนั 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากร ที่ใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชากรที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซ้ือ

รถยนต์ประหยดัพลังงานมาตรฐานสากล ทั้งเพศชายและหญิงท่ีมีอายุ 25 ปีขึ้นไป และตอ้งเป็น

บุคคลที่ไดรั้บใบอนุญาตใบขบัขี่รถยนต ์อยูใ่นวนัทาํงานและมีรายไดเ้ป็นของตวัเองจาํนวนทั้งส้ิน 

400 คน  

กลุ่มตัวอย่าง การวิจยัน้ีใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ที่ใชร้ถยนตป์ระหยดัพลงังาน

มาตรฐานสากล ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และตอ้งเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต

ใบขบัขี่รถยนต ์อยูใ่นวยัทาํงานและมีรายไดเ้ป็นของตวัเองทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ทาํการสุ่มตวัอยา่ง

แบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อให้ได้จาํนวนตามตอ้งการ และเข้าถึงกลุ่ม

ผูโ้ดยสารมากที่สุด โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้บัผูต้อบแบบสอบถาม โดยผูเ้ก็บแบบสอบถาม

จะทาํการสอบถามผูต้อบแบบสอบถามว่าอายมุากกว่า 25 ปี และไดรั้บใบอนุญาตใบขบัขี่รถยนต์ 

และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นวนัทาํงานและมีรายไดเ้ป็นของตวัเองหรือไม่ เพื่อเก็บ

แบบสอบถาม  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้าง

มาจากการศึกษาแนวความคิดต่างๆ โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกไดเ้พยีงคาํตอบเดียว 
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ส่วนที่ 2 เป็นคาํถามเก่ียวกับการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ประหยดัพลังงานมาตรฐานสากล 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบระบุรายการ (Check List) ได้แก่ ลักษณะพื้นฐานรถประหยดั

พลงังานมาตรฐานสากลที่ตดัสินซ้ือ, ลกัษณะทัว่ไปของรถประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลที่ตดัสิน

ซ้ือ, ตราสินคา้ที่ตดัสินใจซ้ือ, ระบบขบัเคล่ือนท่ีท่านตดัสินใจซ้ือ, ระยะเวลาที่ท่านใชต้ดัสินใจซ้ือ/

หาขอ้มูล, ระดบัราคาที่ท่านตดัสินใจซ้ือ, บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการซ้ือ, จาํนวนสถานที่จดั

จาํหน่ายที่เยีย่มชม, ตวัแทนจาํหน่ายที่ตดัสินใจซ้ือ, ซ้ือรถเพือ่กิจกรรมใดมากที่สุด 

ส่วนที่ 3 เป็นคาํถามเก่ียวกับระดับอิทธิพลการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มี

อิทธิพลต่อการจดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ประหยดัพลังงานมาตรฐานสากลของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Interval scale) โดย

แบ่งออกเป็นดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา, ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน, ดา้นการส่งเสริมการ

ขาย, ดา้นประชาสมัพนัธ,์ และดา้นการตลาดทางตรง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ 

โดยใชว้ธีิทางสถิติที่นาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป และการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ประหยดัพลังงานสากล

มาตรฐานสากลของผูซ้ื้อ ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา และนาํเสนอขอ้มูลทางสถิติดว้ยความถ่ีและ

ร้อยละ (Percentage) ซ่ึงจะแสดงผลในรูปแบบตารางเพือ่ใหเ้ห็นสดัส่วนของขอ้มูลต่างๆ 

2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัอิทธิพลการส่ือสารทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตป์ระหยดัพลงังานของผูซ้ื้อในเขตกรุงเทพมหานคร ใชว้ธีิหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต ํ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum)                                    

3.  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) และทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

โดยใช้สถิติไค-สแควร์ (chi-Square Test) ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงกลุ่ม 

(Categories) กบัตวัแปรเชิงกลุ่ม (Categories) ดว้ยกนั 

สรุปผลการวิจัย  

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.5 มีอายเุฉล่ียระหวา่ง 

24-29 ปี ร้อยละ 56.5 สถานภาพโสด ร้อยละ 77.3 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 71.5  ส่วน

ใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 41.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001-25,000 บาท 

ร้อยละ 52.0 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผู้ซ้ือ 

จากผลการวจิยัพบวา่ ลกัษณะพื้นฐานรถประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลท่ีตดัสินใจซ้ือ จะตอ้ง

ประหยดันํ้ ามนั ร้อยละ 73.0 ราคาไม่แพง ร้อยละ 51.8 ซ่ึงส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือยีห่อ้ Honda ร้อยละ 

30.3 โดยใชร้ะบบเกียร์อตัโนมติั ร้อยละ 96.5 และระยะเวลาที่ใชต้ดัสินใจซ้ือ ประมาณ 4-6 เดือน 

ร้อยละ 43.5 ตดัสินใจซ้ือเพราะราคาอยู่ท่ีราคาประมาณ 451-000-500,000 บาท ร้อยละ 35.0 ซ่ึง

ตวัเองจะมีอิทธิพลมากที่สุดต่อการซ้ือ ร้อยละ 54.0 จะเขา้เยีย่มชมสถานที่จดัจาํหน่าย ประมาณ 2 

แห่ง ร้อยละ 31.3 ส่วนใหญ่ประทบัใจในการใหบ้ริการของตวัแทนจาํหน่าย ร้อยละ 36.8 และซ้ือรถ

มาเพือ่ใชเ้ดินทางไปทาํงาน ร้อยละ 64.0 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลส่ือสารทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ประหยัด

พลังงานมาตรฐานสากล 

โดยภาพรวม ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นอิทธิพลส่ือสารทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

อยูใ่นระดบัมีอิทธิพลมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.53 โดยใหด้า้นการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.22 

อยูใ่นระดบัมีอิทธิพลมากที่สุด และให้ดา้นประชาสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยูท่ี่ 2.86 อยูใ่นระดบัมี

อิทธิพลปานกลาง  

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ ต่อการตัดสินใจซ้ือรถรถยนต์

ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล  

เพศมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ ในข้อลักษณะพื้นฐานรถประหยดั

พลงังานมาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ตราสินคา้ที่ตดัสินใจซ้ือ ระยะเวลาที่ท่านใชต้ดัสินใจซ้ือ/หา

ขอ้มูล ระดบัราคาที่ท่านตดัสินใจซ้ือ และซ้ือรถเพือ่กิจกรรมใดมากที่สุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05  

อายุมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในขอ้ลักษณะทัว่ไปของรถประหยดั

พลงังานมาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ตราสินคา้ที่ตดัสินใจซ้ือ ระยะเวลาที่ท่านใชต้ดัสินใจซ้ือ/หา

ข้อมูล ระดับราคาที่ท่านตดัสินใจซ้ือ บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการซ้ือ ตัวแทนจาํหน่ายที่

ตดัสินใจซ้ือ และซ้ือรถเพือ่กิจกรรมใดมากที่สุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในขอ้ระดบัราคาที่ท่านตดัสินใจ

ซ้ือ บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการซ้ือ และตวัแทนจาํหน่ายที่ตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05  

ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในขอ้ลกัษณะทัว่ไปของรถ

ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ระบบขบัเคล่ือนที่ท่านตดัสินใจซ้ือ ระดบัราคาที่
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ท่านตดัสินใจซ้ือ บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการซ้ือ และตวัแทนจาํหน่ายที่ตดัสินใจซ้ือ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในขอ้ลกัษณะทัว่ไปของรถประหยดั

พลงังานมาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ และซ้ือรถเพือ่กิจกรรมใดมากที่สุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดบั 0.05  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในขอ้ลกัษณะพื้นฐานรถ

ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลท่ีตัดสินใจซ้ือ ลักษณะทั่วไปของรถประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ระบบขบัเคล่ือนที่ตดัสินใจซ้ือ ระยะเวลาที่ใชต้ดัสินใจซ้ือ/หาขอ้มูล 

ระดบัราคาที่ตดัสินใจซ้ือ บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการซ้ือ ตวัแทนจาํหน่ายที่ตดัสินใจซ้ือ และ

ซ้ือรถเพือ่กิจกรรมใดมากที่สุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 2 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต ์ประหยดัพลงังานสากล ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การโฆษณากับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล  

ส่ือโทรทัศน์ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ ในข้อลักษณะพื้นฐานรถ

ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลท่ีตัดสินใจซ้ือ ลักษณะทั่วไปของรถประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ตราสินคา้ที่ตดัสินใจซ้ือ ระยะเวลาที่ท่านใชต้ดัสินใจซ้ือ/หาขอ้มูล 

ระดบัราคาที่ท่านตดัสินใจซ้ือ และจาํนวนสถานที่จดัจาํหน่ายที่เยีย่มชมเพื่อใช้ในการตดัสินใจซ้ือ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ส่ือวิทย ุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในขอ้ลกัษณะพื้นฐานรถประหยดั

พลังงานมาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ลักษณะทัว่ไปของรถประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลที่

ตดัสินใจซ้ือ และระยะเวลาที่ท่านใชต้ดัสินใจซ้ือ/หาขอ้มูล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ส่ือส่ิงพิมพ ์มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในขอ้ลักษณะทัว่ไปของรถ

ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลท่ีตดัสินใจซ้ือ ระยะเวลาท่ีท่านใชต้ดัสินใจซ้ือ/หาขอ้มูล และซ้ือรถ

เพือ่กิจกรรมใดมากที่สุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

การขายโดยใช้พนักงานกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล  

การใชพ้นกังานขายแนะนาํรายละเอียดสินคา้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 

ในขอ้ลักษณะพื้นฐานรถประหยดัพลังงานมาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ลักษณะทัว่ไปของรถ

ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลท่ีตดัสินใจซ้ือ ตราสินคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือ ระยะเวลาที่ใชต้ดัสินใจซ้ือ/

หาขอ้มูล ระดบัราคาที่ตดัสินใจซ้ือ บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการซ้ือ จาํนวนสถานที่จดัจาํหน่าย
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ที่เยีย่มชมเพื่อใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ ตวัแทนจาํหน่ายที่ตดัสินใจซ้ือ และซ้ือรถเพื่อกิจกรรมใดมาก

ที่สุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

มนุษยส์ัมพนัธ์และการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในขอ้

ลักษณะทัว่ไปของรถประหยดัพลังงานมาตรฐานสากลท่ีตดัสินใจซ้ือ ตราสินคา้ที่ตดัสินใจซ้ือ 

ระยะเวลาที่ใชต้ดัสินใจซ้ือ/หาขอ้มูล บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการซ้ือ และตวัแทนจาํหน่ายที่

ตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

การส่งเสริมการขายกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล  

การให้ทดลองขบั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในขอ้ลกัษณะพื้นฐานรถ

ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลท่ีตัดสินใจซ้ือ ลักษณะทั่วไปของรถประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ระยะเวลาที่ใชต้ดัสินใจซ้ือ/หาขอ้มูล ระดบัราคาที่ตดัสินใจซ้ือ บุคคล

ที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการซ้ือ จาํนวนสถานที่จดัจาํหน่ายที่เยี่ยมชมเพื่อใช้ในการตดัสินใจซ้ือ 

ตวัแทนจาํหน่ายที่ตดัสินใจซ้ือ และซ้ือรถเพือ่กิจกรรมใดมากที่สุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 

เงินดาวน์ต ํ่าและส่วนลดดอกเบ้ียในการผอ่น มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 

ในขอ้ลกัษณะพื้นฐานรถประหยดัพลังงานมาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ลักษณะทัว่ไปของรถ

ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลท่ีตดัสินใจซ้ือ ตราสินคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือ ระยะเวลาที่ใชต้ดัสินใจซ้ือ/

หาขอ้มูล ระดบัราคาที่ตดัสินใจซ้ือ จาํนวนสถานที่จดัจาํหน่ายที่เยีย่มชมเพื่อใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ 

ตวัแทนจาํหน่ายที่ตดัสินใจซ้ือ และซ้ือรถเพื่อกิจกรรมใดมากที่สุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 

การให้ของแถม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในขอ้ลกัษณะพื้นฐานรถ

ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลที่ตัดสินใจซ้ือ ลักษณะทั่วไปของรถประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ระบบขบัเคล่ือนท่ีตดัสินใจซ้ือ ระยะเวลาท่ีใชต้ดัสินใจซ้ือ/หาขอ้มูล 

ระดบัราคาที่ตดัสินใจซ้ือ ตวัแทนจาํหน่ายที่ตดัสินใจซ้ือ และซ้ือรถเพือ่กิจกรรมใดมากที่สุด อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

การรับประกนัและการบริการหลงัการขาย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 

ในขอ้ลักษณะพื้นฐานรถประหยดัพลังงานมาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ลักษณะทัว่ไปของรถ

ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลท่ีตดัสินใจซ้ือ ตราสินคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือ ระยะเวลาที่ใชต้ดัสินใจซ้ือ/

หาขอ้มูล ระดบัราคาที่ตดัสินใจซ้ือ ตวัแทนจาํหน่ายที่ตดัสินใจซ้ือ และซ้ือรถเพื่อกิจกรรมใดมาก

ที่สุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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การประชาสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล  

การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในขอ้ลกัษณะ

พื้นฐานรถประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ลกัษณะทัว่ไปของรถประหยดัพลงังาน

มาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ระยะเวลาที่ใชต้ดัสินใจซ้ือ/หาขอ้มูล ระดบัราคาที่ตดัสินใจซ้ือ และ

ซ้ือรถเพือ่กิจกรรมใดมากที่สุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

การประชาสัมพนัธ์โดยใชด้ารานักแสดงไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

ในขอ้ลกัษณะพื้นฐานรถประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ตราสินคา้ที่ตดัสินใจซ้ือ 

ระยะเวลาที่ใชต้ดัสินใจซ้ือ/หาขอ้มูล ระดบัราคาที่ตดัสินใจซ้ือ บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการซ้ือ 

จาํนวนสถานที่จดัจาํหน่ายที่เยีย่มชมเพื่อใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ และซ้ือรถเพื่อกิจกรรมใดมากที่สุด 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

เวบ็ไซต ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในขอ้ลกัษณะพื้นฐานรถประหยดั

พลังงานมาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ลักษณะทัว่ไปของรถประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลที่

ตดัสินใจซ้ือ ตราสินคา้ที่ตดัสินใจซ้ือ ระยะเวลาที่ใชต้ดัสินใจซ้ือ/หาขอ้มูล ระดบัราคาที่ตดัสินใจซ้ือ 

และบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการซ้ือ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

การตลาดทางตรงกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล  

การตกแต่งโชวรู์ม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในขอ้ลกัษณะพื้นฐานรถ

ประหยดัพลังงานมาตรฐานสากลท่ีตัดสินใจซ้ือ ระดับราคาท่ีตัดสินใจซ้ือ ตัวแทนจาํหน่ายที่

ตดัสินใจซ้ือ และซ้ือรถเพือ่กิจกรรมใดมากที่สุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

จดัมหกรรมแสดงรถยนตป์ระจาํปี มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ในขอ้

ลกัษณะพื้นฐานรถประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ลกัษณะทัว่ไปของรถประหยดั

พลงังานมาตรฐานสากลที่ตดัสินใจซ้ือ ระยะเวลาท่ีใชต้ดัสินใจซ้ือ/หาขอ้มูล และซ้ือรถเพือ่กิจกรรม

ใดมากที่สุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

การอภิปรายผล 

ด้านการโฆษณา พบวา่ มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยใหส่ื้อโทรทศัน์ และส่ือส่ิงพมิพ ์

มีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก และให้ส่ือวิทยุ อยู่ในระดับมีอิทธิพลน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับ เชิงชาย 

คทาวุธยุทธชัย ที่พบว่า การโฆษณาทางโทรทศัน์เป็นส่ือที่เขา้ถึงผูบ้ริโภคมากที่สุด เน่ืองจากส่ือ

โทรทศัน์เป็นส่ือที่เขา้ใจไดเ้ร็วและนิยมมากที่สุด  

ด้านการขายโดยใช้พนักงาน พบว่า มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัมาก โดยให้มนุษยส์ัมพนัธ์ และ

การให้บริการ และให้การใชพ้นักงานขายแนะนาํรายละเอียดสินคา้ มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของดุสิต แหลมเจริญ (2546) ที่พบว่า กลุ่มตวัอยา่งจะนิยมและชอบการเอาใจ

ใส่จากพนกังาน หรือการใหค้าํแนะนาํท่ีดีจากพนกังานผูจ้าํหน่าย 

 ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยให้การรับประกนั และ

การบริการหลงัการขาย การใหข้องแถม และมีเงินดาวน์ต ํ่า และส่วนลดดอกเบ้ียในการผอ่นชาํระ มี

อิทธิพลอยูใ่นระดบัมากที่สุด และให้การให้ทดลองขบั มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

ผลงานวจิยัของ สุพจน ์ผูไ้พริน (2548 ) ไดศึ้กษาปัจจยัของแถมท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วน

บุคคลขนาดไม่เกิน 1800 ซีซี ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคพอใจต่อการลดราคา ถา้หากราคาที่ลดมี

มูลค่าใกลเ้คียงกบัของแถม  

ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้การประชาสมัพนัธ์ 

โดยใชเ้วบ็ไซด ์การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน และการประชาสมัพนัธ ์โดยใชด้ารานกัแสดง มีอิทธิพล

อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการประชาสัมพนัธ์การตลาดเป็นอีกวิธีหน่ึงที่สามารถที่มี

วตัถุประสงคเ์พื่อการสร้างภาพพจน์ ผลิตภณัฑแ์ละขอ้ความที่ส่ือสารโดยการประชาสัมพนัธ์จะมี

ความน่าเช่ือถือสูง และเร่ิมมีบทบาทมากในปัจจุบนัในส่วนของการมีเวบ็ไซต ์ซ่ึงเป็นแนวโนม้ของ

องค์กรยุคใหม่ จะนิยมจดัทาํขอ้มูลเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลไปยงัลูกคา้ไดท้ัว่โลก สามารถให้ขอ้มูลได้

อยา่งละเอียด เปล่ียนแปลงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

ด้านการตลาดทางตรง พบว่า มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัมาก โดยให้จดัมหกรรมแสดงรถยนต์

ประจาํปี และใหก้ารมี Web Site เพือ่ติดต่อลูกคา้ มีอิทธิพลอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ สุพจน ์ผูไ้พริน (2548 ) พบวา่ ผูบ้ริโภคทราบราคาและของแถมในการซ้ือจากงานมอเตอร์โชว ์

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการตดัสินใจของผูซ้ื้อ

ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ อาจเน่ืองมาจากรถยนตเ์ป็น

สินคา้ที่เพศชายมีความสนใจ ใส่ใจมากกว่าเพศหญิง ดงันั้นการที่จะเลือกซ้ือรถยนตน์ั้น เพศชายจะ

มองถึงองคป์ระกอบ ฟังก์ชัน่ รูปลกัษณ์ นวตักรรม ว่ามีอะไรแปลกใหม่ คุม้ค่ากบัราคาหรือไม่ อาย ุ

ขั้นตอน วฎัจกัรชีวิตครอบครัว โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดารงชีวิต บุคลิกภาพ 

อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น 

ผูป้ระกอบคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ตอ้งการรถยนตท่ี์มีราคาสูงกว่า อาจเพราะสามารถทาํรายไดไ้ดม้าก 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของกุลกัญญา บุษปะบุตร (2550) ที่ได้ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ั่งส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

เพศมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 กับการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นั่งส่วน
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บุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาชีพมีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 

0.05 กบัการตดัสินใจซ้ือ  

ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ และดา้นการตลาดทางตรง มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการ

โฆษณาตามส่ือต่างๆ ไม่วา่เป็นทางโทรทศัน์ วทิย ุส่ือส่ิงพมิพ ์ลว้นมีความสาํคญัต่อการเขา้ถึงขอ้มูล

ของผูบ้ริโภค อีกทั้งการประชาสมัพนัธ์เป็นขั้นตอนแรกที่ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้วา่มีนวตักรรม

เก่ียวกับรถยนต์เกิดขึ้ นใหม่ ซ่ึงอาจตอบสนองต่อความต้องการของผู ้บริโภค เพื่อใช้ในการ

ประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ พนักงานขายก็เป็นองคป์ระกอบที่สาํคญัที่ทาํให้เกิดการซ้ือ-

ขาย หากผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจและประทบัใจในพนักงาน จะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจที่

ง่ายขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ ธีวรา  สติชอบ (2550) พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักับปัจจยัในการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลยีห่อ้โตโยตา้ดา้นการโฆษณาทางโทรทศัน์  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ดา้นการโฆษณา จากผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัส่ือโทรทศัน์ และส่ือ

ส่ิงพมิพ ์ดงันั้นผูป้ระกอบการควรโฆษณาสินคา้ทางส่ือโทรทศัน์และส่ือส่ิงพมิพใ์ห้มีความโดดเด่น 

สะดุดตา สามารถแสดงนวตักรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิดความ

น่าสนใจมากยิง่ขึ้น 

2. ดา้นการขายโดยใชพ้นักงาน จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักับปัจจยั

ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน ในเร่ืองของการใชพ้นกังานขายแนะนาํรายละเอียดเก่ียวกบัรถยนต ์และ

มนุษยส์มัพนัธแ์ละการใหบ้ริการ ผูป้ระกอบการจึงควรมีการอบรมพนกังานผูใ้ห้บริการใหมี้ความรู้

เก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องบริษทั เพื่อให้พนักงานสามารถอธิบายผลิตภณัฑใ์ห้ลูกคา้ไดรั้บทราบวา่ทาง

บริษทัมีผลิตภณัฑใ์ดบา้ง มีราคาเท่าใด มีการให้บริการหลงัการขายอยา่งไร ตลอดจนมีบริการรถ

รับส่งลูกคา้ที่นาํรถมาซ่อม เพื่อสร้างความประทบัใจ ตลอดจนให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หลู้กคา้

ไดรั้บทราบ และเพือ่อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้  

3. ด้านการส่งเสริมการขาย จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในเร่ืองการ

รับประกนั และการบริการหลงัการขาย การให้ของแถม และมีเงินดาวน์ต ํ่า และส่วนลดดอกเบี้ยใน

การผอ่นชาํระ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรวางแผนการตลาดในดา้นการส่งเสริมการขาย เพือ่กระตุน้ให้

ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือในทนัที  

4. ด้านการประชาสัมพันธ์ จากผลการศึกษาพบว่า ผู ้บริโภคให้ความสําคัญกับการ

ประชาสัมพนัธ์ โดยใชเ้วบ็ไซด์ การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน และการประชาสัมพนัธ์ โดยใชด้ารา
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นักแสดง (ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการปรับปรุงเวบ็ไซตใ์ห้มีความน่าสนใจ เพิ่มลูกเล่นการโชว์

นวตักรรมใหมี้ความน่าสนใจมากยิง่ขึ้น) 

5. ด้านการตลาดทางตรง จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญกับการจัด

มหกรรมแสดงรถยนตป์ระจาํปี และการตกแต่งโชวรู์ม ดงันั้นผูว้จิยัเห็นวา่ผูป้ระกอบการรถยนต์แต่

ละค่ายควรร่วมมือกนัจดังานแสดงมหกรรมรถยนตใ์นมีความโดดเด่น ไม่วา่จะเป็นการจดับูธแสดง

รถยนต์ให้มีความสวยงาม น่าดึงดูด รวมทั้งมีการจัดโปรโมชั่นสําหรับการซ้ือรถยนต์ในงาน

มหกรรมรถยนตใ์หมี้ความแตกต่างจากการซ้ือในโชวรู์ม เพือ่กระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการมากขึ้น อีก

ทั้งผูป้ระกอบการควรตกแต่งบรรยากาศทั้งภายในโชวรู์ม และภายนอกโชวรู์มให้มีความสะอาด 

สวยงาม และสะดุดตา เพือ่ใหลู้กคา้สนใจ หรืออยากมาใชบ้ริการที่โชวรู์ม  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยทาํการเก็บแบบสอบถามเท่านั้น ขอ้มูลที่

ได้มาจึงเป็นมุมมองของผูบ้ริโภคบางกลุ่มเพียงด้านเดียว ดังนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัขอ

เสนอแนะให้ทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูบ้ริหารบริษทัรถยนต ์ที่

ผลิตรถยนตป์ระหยดัพลงังานยีห่้อต่างๆ เพื่อศึกษาถึงกลวิธีในการทาํการตลาดและกลยทุธ์ในการ

แยง่ส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจรถยนตใ์นปัจจุบนั 

2. การศึกษาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และ

โครงสร้างตลาด (Market Structure) ของธุรกิจรถยนตป์ระหยดัพลงังาน เพือ่ใหท้ราบถึงขอ้เท็จจริง 

อนัจะนาํมาใชใ้นการวางแผนการตลาด และการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดได ้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้มากขึ้น 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพงึพอใจ ในการใชร้ถยนตป์ระหยดัพลงังาน 

กบัการใชร้ถยนตแ์บบปกติ เพื่อทราบถึงความแตกต่างของลกัษณะการใชง้าน และความรู้สึกพอใจ

หรือไม่พอใจในแต่ละบริษทั ที่เป็นผูผ้ลิตรถยนตป์ระหยดัพลงังาน ขอ้มูลที่ไดจ้ะนาํมาใชใ้นการวาง

กลยทุธก์ารตลาด เพือ่แยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดระหวา่งคู่แข่งขนัได ้

4. ควรศึกษาปัจจยัสู่ความสําเร็จในการทาํธุรกิจรถยนต์ประหยดัพลงังาน เพื่อนําปัจจยัสู่

ความสาํเร็จ (Success Factors) มาใชใ้นการวางแผน พฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการ

องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ ส่งผลใหน้าํมาซ่ึงความสาํเร็จของการประกอบธุรกิจ   
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ปัจจยัการรับรู้ในการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วในเกาะช้าง 

PERCEPTION OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS  

OF TRAVELERS IN KOH CHANG 

กรรณภิรมย ์ พรามเกษร1 และ ดร.ไกรชิต   สุตะเมือง2 

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

บทคดัย่อ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไว ้3 ขอ้ ดว้ยกนัคือ 1) 

เพือ่ศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ที่มีต่อการรับรู้ของนกัท่องเที่ยว 2) เพือ่ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงบรูณาการกับการรับรู้ของนักท่องเที่ยว 3) เพื่อ ศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัการรับรู้ของนกัท่องเที่ยว 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใน เกาะชา้ง จงัหวดัตราด ซ่ึง

ไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแท้จริง โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Selection)  โดยแจก

แบบสอบถามทั้งหมดโดยบงัเอิญให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ เกาะชา้ง จาํนวน 

400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ได้แก่ ค่าร้อยล่ะ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในทดสอบ

สมมติฐาน คือ T-Test, F-Test (One Way ANOVA)     และ Multiple  Regression  Analysis  เพื่อ

ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มูล 2 ชุด หรือตวัแปร 2 ตวั ระดบันยัสาํคญั 0.05 ในการหาค่าความ

แตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 18-25 ปี สถานภาพ

โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-30,000 

บาท ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ พบว่า การโฆษณา, การประชาสัมพนัธ,์ การส่งเสริมการขาย มี

ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ของนักท่องเที่ยว และปัจจยัอ่ืนๆ พบว่า ความภกัดีและความไวว้างใจ มี

ความสมัพนัธก์บัการรับรู้ของนกัท่องเที่ยว อยา่งมีนยัสาํคญัที่ 0.05 

 

คาํสําคญั : การรับรู้,การตลาดเชิงบูรณาการ,นกัท่องเที่ยว 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 In this independent study, the researcher has come up with three objectives, (1) to study the 

differences in the demographic factors to the perception of tourists (2) to study the relationship 

between Integrated Marketing Communication factors and the perception of tourists (3) to study the 

relationship between other factors and the perception of the tourists. 

 The samples being used in the research are tourists that came to visit Koh Chang Island 

located just outside the city of Trat, which the researcher cannot determine the exact number of 

tourists.  The researcher decided to use Accidental Selection as the method for the data collection 

by giving out the questionnaires to 400 tourists who came to visit Koh Chang Island to complete 

the questionnaires.   Descriptive statistics analysis, percentage values, mean and standard deviation 

are being used in the research.   Others such as t-Test, f-Test (One Way ANOVA) and Multiple 

Regression Analysis to test the relationship between two sets of variables at a significance level of 

0.05 to determine the difference between independent variables and the dependent variable 

 The study shows that the majority of the travellers are female at the age between 18-25 

years old; most of them are bachelor’s degree graduates working as a staff in a private company, 

and the average income between 10,001-30,000 baht.  For the Integrated Marketing Communication 

factors the researcher concludes that advertising, public relations, sale promotions are related to the 

tourists’ perception.  In the other factors there are only loyalty and trust are related to the tourists’ 

perception which has the significant value of 0.05 

 

Keywords: Perception , Integrated  Marketing Communications , Tourists 
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บทนํา 

 ประเทศไทยไดช่ื้อว่าเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามติดอนัดบัโลก โดยเฉพาะ

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอาทิเช่น หมู่เกาะต่างๆ ท่ีงดงาม ภาพของนํ้ าทะเลสีคราม  ทอ้งฟ้าแจ่มใส 

หาดทรายขาวละเอียด  ทิวมะพร้าวเรียงรายและยงัเป็นท่ีนิยมของทั้งนักท่องเท่ียวชาวไทยและ

ต่างชาติอีกดว้ย ในปัจจุบนัประเทศไทยมีชายฝ่ังทะเลทั้งในภาคตะวนัออกและภาคใตร้วมความยาว

ประมาณ 2,815 กม. และมีเกาะเป็นจาํนวนมาก   สําหรับที่ เกาะช้าง ถึงแม้จะเขา้ช่วงฤดูร้อน แต่

อากาศก็จะไม่ร้อนมาก เพราะที่น่ีมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าดิบช้ืนส่วนมากเป็นภูเขาสูง ซ่ึงเป็น

แหล่งกาํเนิดของตน้นํ้ าลาํธารและนํ้ าตกต่างๆ บนเกาะ ส่วนพื้นที่ราบบริเวณเชิงเขา ก็จะเป็นพื้นที่

สาํหรับการปลูกสวนผลไมข้องชาวบา้น เช่น สับปะรด แตงโม ทุเรียน    เป็นตน้ รวมไปถึงสถานที่

พกัแรม ร้านอาหารและสถานบนัเทิงต่างๆ สาํหรับบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยอืนด้วย  เกาะชา้ง มี

กิจกรรมให้เลือกหลากหลายแลว้แต่ความชอบ จะเป็นว่ายนํ้ าเล่นที่ชายหาด เที่ยวนํ้ าตก     ปีนเขา 

เดินป่า ขี่ชา้ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ล่องเรือ ตกปลา ไดหมึกหรือจะไปดาํนํ้ าดูปะการังท่ามกลางฝูง

ปลาน้อยใหญ่ สีสันสวยงามแปลกตาตาม หมู่เกาะรังหรือเกาะหวาย ทาํให้เห็นปลาและปะการังได้

อยา่งชดัเจน เพียงแค่นาํเรือมาจอดตรงจุดดาํนํ้ า เหล่าปลาสลิดหินลายก็ออกมาตอ้นรับกนัอยา่ง คบั

คัง่ สามารถมองเห็นไดแ้มอ้ยูบ่นเรือ เป็นภาพที่สร้างความประทบัใจให้สาํหรับแขกผูม้าเยอืนเป็น

อยา่งมาก และเม่ือไดด้าํนํ้ าลงไปก็สามารถเห็นปลาอีกหลากหลายชนิด เช่น ปลานกแกว้ ปลาปักเป้า

ลูกไก่ ปลาการ์ตูนอินเดียแดง ดอกไมท้ะเล หอยเม่น ปลิงทะเล ฯลฯ ดูเหมือนวา่เรากาํลงัวา่ยนํ้ าอยูใ่น

ตูป้ลาขนาดใหญ่ ระยะทางจากกรุงเทพฯ มาท่ีจงัหวดัตราดนั้น ประมาณ 300 กว่ากิโลเมตร ใชเ้วลา

ในการเดินทางพอสมควร คือขบัรถมุ่งตรงมายงัจงัหวดัตราด มาท่ีแหลมงอบ ท่ีน่ีมีท่าเรือเฟอร์ร่ีให้

ลงได ้2 จุด คือ ท่าเรือเกาะชา้งเฟอร์ร่ี อ่าวธรรมชาติ และท่าเรือเซ็นเตอร์พอยทเ์ฟอร์ร่ี สามารถนาํ

รถยนตส่์วนบุคคลขา้มไปได ้ถนนบนเกาะลาดยางสะดวกสบาย แต่มีเพียงบางช่วงที่ทางค่อนขา้ง

ลาดชัน จึงควรขบัรถด้วยความระมัดระวงั ที่สําคญับนเกาะน้ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน 

เขา้ถึงขอ้มูลไดจ้าก http://travel.kapook.com/view25128.html/11/04/2010 
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สถิติจ ํานวนนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะช้างเข้าถึงข้อมูลได้จากสํานักอุทยาน

แห่งชาติhttp://www.dnp.go.th/NPRD/develop/Stat_Tourist.php  

 

 ในปัจจุบนัการท่องเที่ยวตามหมู่เกาะเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยว เกาะชา้ง ก็เป็น

หน่ึงในตวัเลือกที่นักท่องเที่ยวที่นิยมมาท่องเที่ยวเช่นกนั  แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มกัจะประสบ

ปัญหาทางดา้นขอ้มูลของการมาท่องเที่ยวเกาะชา้ง ซ่ึงส่วนใหญ่จะหาขอ้มูลหรือพบเห็นขอ้มูลของ

เกาะชา้ง ไดท้างอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ทั้งที่จริงการหาขอ้มูลยงัมีอีกหลายช่อง อาทิเช่น ส่ือวิทย ุส่ือ

โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษางานวจิยัเร่ือง  “ปัจจยั

การรับรู้ในการตลาดเชิงบูรณาการที่มีต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเกาะชา้ง” เพราะผลที่ได้

จากงานวจิยั สามารถนาํไปช่วยวางแผนปรับปรุงการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวในเกาะชา้ง  ตลอดจนการ

เลือกใชเ้คร่ืองมือในการตลาดเชิงบูรณาการ แบบใดที่เหมาะสมที่จะส่ือสารไปยงันักท่องเที่ยวไดดี้

ที่สุด และจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทัว่ไป            หรือผูป้ระกอบการที่มีส่วนเก่ียวขอ้งและเพื่อเป็น

ขอ้มูลในการวางแผนการตลาดสาํหรับธุรกิจในเกาะชา้งทางดา้นการตลาดเชิงบูรณาการ 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ที่มีต่อการรับรู้ของนกัท่องเที่ยว 

 2. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการตลาดเชิงบูรณาการกบัการรับรู้ของนกัท่องเที่ยว 

3. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัการรับรู้ของนกัท่องเที่ยว 
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สมมติฐานของงานวิจัย 

 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ที่ประกอบไปดว้ย เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, อาชีพ, 

รายได ้ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ของนกัท่องเที่ยวที่แตกต่างกนั 

 2. ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบไปด้วย การโฆษณา,การประชาสัมพันธ์,                      

การส่งเสริมการขาย, กระบวนการขาย,การบอกเล่าแบบปากต่อปาก มีความสมัพนัธก์บัการรับรู้ของ

นกัท่องเที่ยว 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆ ที่ประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์, ความภกัดี, ความไวว้างใจ มีความสมัพนัธก์บั

การรับรู้ของนกัท่องเที่ยว 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อนาํขอ้มูลจากการศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ที่มีต่อการรับรู้

ของนกัท่องเที่ยว เพือ่กาํหนดกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ 

  2. เพือ่นาํขอ้มูลจากการศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการตลาดเชิงบูรณาการกบัการรับรู้ของ

นกัท่องเที่ยว เพือ่กาํหนดการใชเ้คร่ืองมือการตลาดเชิงบูรณาการใหเ้หมาะสมกบันกัท่องเที่ยว 

 3. เพือ่นาํขอ้มูลจากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัการรับรู้ของนกัท่องเที่ยว         

เพือ่กาํหนดกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัปัจจยัอ่ืนๆ 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปกรอบแนวความคิด

ในงานวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

ตัวแปรอิสระ 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

- เพศ                  - อาย ุ

- อาชีพ              - รายได ้

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การรับรู้ หมายถึง การทาํความเขา้ใจ การตีความจากขอ้ความ และภาพประกอบต่างๆ ใน

เน้ือหาการตลาดเชิงบูรณาการของเกาะชา้ง ผ่านเคร่ืองมือทางการตลาดเชิงบูรณาการเช่น ผ่านการ

โฆษณาส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทย ุส่ือส่ิงพิมพ)์ การประชาสัมพนัธ ์การจดักิจกรรมพิเศษ การจดัแสดง

นิทรรศการเก่ียวกบัเกาะชา้ง 

การรับรู้ของนักท่องเทีย่ว 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ 

การโฆษณา 

การประชาสมัพนัธ ์

การส่งเสริมการขาย 

กระบวนการขาย 

การบอกเล่าแบบปากต่อปาก 
 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

ภาพลกัษณ์ 

ความภกัดี 

ความไวว้างใจ 

ตัวแปรตาม 
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 นกัท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะชา้ง 

 นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง ชาวไทยทุกเพศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเกาะชา้งเป็นการ

ชัว่คราว เพือ่ท่องเที่ยวและพกัผอ่น 

 ภาพลกัษณ์  หมายถึง เกาะชา้งมีแหล่งดาํนํ้ าดูปะการังที่สุดสวยงาม และเกาะชา้งเป็นเกาะที่

ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 2 ของประเทศ 

 ความภกัดี หมายถึง นกัท่องเที่ยวอยากกลบัมาท่องเที่ยวเกาะชา้งและมีการบอกต่อให้กบัคน

รู้จกัมาท่องเที่ยวเกาะชา้ง 

 ความไวว้างใจ หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความไวว้างใจในบรรยากาศของธรรมชาติในเกาะ

ชา้ง 

 การตลาดเชิงบูรณาการ หมายถึง แนวความคิดของการวางแผนการส่ือสารการตลาดที่

ยอมรับคุณค่า เพิ่มของการวางแผนอย่างกว้างขวาง ด้วยการประเมินบทบาทเชิงยุทธ์ถึง

ลกัษณะเฉพาะของการติดต่อส่ือสารแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การตลาดทางตรง การส่งเสริมการ

ขาย การประชาสัมพนัธ์  และนาํวิธีการส่ือสารเหล่าน้ีมารวมกนั เพื่อให้การติดต่อส่ือสารมีความ

ชัดเจน สอดคล้องกลมกลืนกัน และมีผลกระทบมากที่สุดโดยผ่านข่าวสารต่าง ๆ ที่ประสาน

สอดคลอ้งกนัเป็นหน่ึงเดียว 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศยัแนวคิดและทฤษฎีเพื่อนํามาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนําเสนอตามหัวข้อ

ต่อไปน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 

 การรับ (Perception) เป็นประสบการณ์การรับรู้ที่เกิดขึ้นจริง ในขณะที่จินตนาการนั้นถูก

สร้างขึ้นโดยอยูใ่นความควบคุมของจิตใจ เป็นจินตภาพท่ีไม่ไดมี้การรับรู้เกิดขึ้นจริง โดยปกติแลว้

ในคนทัว่ๆ ไป จะไม่มีความยากลาํบากในการแยกสองส่ิงออกจากกนั เช่น ในขณะที่เราจินตนาการ

ถึงอาหารม้ืออร่อย จนถึงแมว้า่อาจกระตุน้ให้เรานํ้ าลายสอได ้เช่นเดียวกบัการไดเ้ห็นอาหารจริง แต่

เราก็ยอ่มรู้ดีวา่ไม่มีอาหารจริงอยูต่่อหนา้เรา 

 ระดับการรับรู้  (Stage of Perception) (Kraupl Taylor, 1996 อ้างอิงในอรวรรณ เจริญ

จิตรกรรม, 2549) ไดก้าํหนดระดบัขั้นต่างๆ ที่ซบัซอ้นขึ้นตามลาํดบัของการรับรู้ไวด้งัน้ี  

 1. Field of Sensations คือ ในการเกิดการรับรู้ขึ้ นแต่ละคร้ัง จะมีการรับรู้ข้อมูลเข้ามา

มากกวา่ 1 อยา่ง เช่น ในขณะฟังการบรรยายเราจะเห็นทั้งผูบ้รรยายไดย้นิเสียงของผูบ้รรยายและเห็น

โสตทศันูปกรณ์ไปพร้อมๆกนัในเวลาเดียวกนั  
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 2. Sensory Percept คือ ขั้นตอนท่ีมีการรับรู้ขอ้มูลเพียงรูปร่างลกัษณะเท่านั้น โดยยงัไม่มี

การเทียบเคียงกบัส่ิงที่จดจาํได ้เป็นขั้นตอนท่ียงัไม่ทราบความหมาย เช่น เห็นวตัถุส่ิงหน่ึง แลว้ทราบ

แต่เพยีงวา่เป็นผา้ที่มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียนผนืผา้ โดยที่ยงัไม่รู้วา่ที่แทจ้ริงแลว้ส่ิงนั้นคือ ธงชาติ  

 3. Meaningful Percept คือ ขั้นตอนที่มีการรับรู้ความหมายของส่ิงเร้า ซ่ึงขั้นตอนน้ีตอ้ง

อาศยัการเทียบเคียงกบัส่ิงที่จดจาํได ้ที่อยูใ่นความทรงจาํ เช่น เม่ือผา้ที่เป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ ที่เป็นแถบ

หา้สี โดยมีสีนํ้ าเงินอยูต่รงกลางแถบใหญ่ ประกอบดว้ยแถบสีขาวและแดงตามลาํดบั ในลกัษณะเป็น

ร้ิวแนวนอน ก็สามารถรับรู้ไดว้า่ น่ีคือ ธงชาติไทย  

ความสําคัญของการรับรู้ ความสาํคญัของการรับรู้มีดงัน้ี การรับรู้เป็นพื้นฐานสาํคญัของการเรียนรู้ 

การรับรู้ทาํให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกอนัมีผลต่อจิตใจท่ีชั่วคราวและถาวรการรับรู้ทาํให้บุคคล

มองเห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม ก่อให้เกิดแนวทางพฒันาปรับเปล่ียนเลือกสรรและแยกแยะส่ิงเร้า

รอบๆ ตวั ลักษณะสําคญัของการรับรู้ มี 6 ประการ คือ 

  1. ตอ้งมีพื้นฐานขอ้มูลหรือความรู้ในเร่ืองนั้นมาก่อน หรือถา้ไม่มีความรู้อยา่งน้อยตอ้งมี

ประสบการณ์เดิมในเร่ืองนั้นอยูบ่า้ง  

 2. จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้วินิจฉัยในขั้นตอนของกระบวนการรับรู้ ทั้งน้ีเพราะในการรับรู้

ตอ้งอาศยัวธีิการ  

 3. วนิิจฉยัโดยการตั้งสมมติฐานหรือประติดประต่อเร่ืองต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหก้ารรับรู้ใน

ส่ิงนั้นเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด  

 4. จะตอ้งมีความสามารถในการแยะแยะลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีสาํคญัของขอ้มูลนั้นได้

อยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความจาํจากประสบการณ์เดิมมาใช ้ 

 5. ลกัษณะของการรับรู้จะตอ้งมีความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงของขอ้มูลต่างๆ หลายประเภท 

 6. กระบวนการของการรับรู้จะตอ้งอาศยัการดดัแปลงขอ้มูลจากประสบการณ์เดิมมาใชใ้ห้

เหมาะสมกบัแต่ละเร่ืองที่กาํลงัรับรู้อยูใ่นขณะนั้น กระบวนการของการรับรู้จะเป็นไปโดยอตัโนมติั

เป็นการทาํงานของสมองในการรับรู้ขอ้มูลต่างๆ 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดเชิงบูรณาการ 

เสรี วงษม์ณฑา (2547) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Communication, IMC) การส่ือสารดว้ยวิธี “การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ” เป็น

กลยุทธ์วิธีการส่ือสารแนวใหม่ที่หลายภาคธุรกิจนิยมนํามาใช้กันอย่างกวา้งขวางเพื่อให้เข้าถึง

ผูบ้ริโภคเป้าหมายให้ไดม้ากที่สุด โดยจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ เพื่อสร้างภาพพจน์โดยรวมของสินคา้ 

บริการ และองคก์ร ซ่ึงสามารถสร้างภาพพจน์เชิงบวกให้เกิดขึ้นในใจของผูบ้ริโภคไดน้ั้น ก็จะเป็น
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เคร่ืองมือที่สาํคญัที่ช่วยสนับสนุนงานดา้นการตลาดการขายและเป็นที่มาของยอดขายซ่ึงส่งผลถึง

การเติบโตของธุรกิจ ต่อเน่ืองไปถึงความสาํเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดว้ย  

เคร่ืองมือของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการจะใช้

ทุกรูปแบบของการติดต่อส่ือสารที่เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุ่มนั้นหรือเป็นส่ิงที่ผูบ้ริโภคเปิดรับ 

การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การใชส่ื้อประเภทต่างๆ ที่สามารถนาํส่งข่าวสารไปสู่

ผูรั้บสารได้อย่างทัว่ถึงภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็วผ่านส่ือมวลชน อันได้แก่ โทรทศัน์ 

หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสารและส่ือเฉพาะกิจ ได้แก่ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง โบรชัวร์ แผ่นพบั 

โปสเตอร์  

การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การติดต่อส่ือสารขององค์การกับกลุ่มต่างๆ ที่มี

ผลกระทบต่อความสาํเร็จขององคก์าร ไม่ว่าจะเป็นผูข้ายปัจจยัการผลิต ผูถื้อหุ้นหรือลูกคา้ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่สร้างทศันคติ ความเช่ือ และภาพลกัษณ์ที่ดีต่อองคก์ารหรือผลิตภณัฑ ์ตลอดจนเป็น

การใหค้วามรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแก่ผูถื้อหุน้หรือลูกคา้ 

การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นเคร่ืองมือม่ีใช้ในระยะสั้น เพื่อกระตุน้ให้เกิด

การซ้ือหรือขายผลิตภณัฑ ์หรือเป็นส่ิงที่จูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่กระตุน้หน่วยงานขาย, ผูจ้ดัจาํหน่าย 

หรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ให้เกิดการขายในทนัทีทนัใด (Belch & Belch, 2001 : 

11) หรือเป็นเคร่ืองมือกระตุ้นความต้องการซ่ึงท่ีใช้สนับสนุนการโฆษณาและการขายโดยใช้

พนักงานขาย (Etzel, Walker & Stanton, 2001 : 11)  ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ ทาํให้เกิดการ

ทดลองใชห้รือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนๆ ในช่องทางการจดัจาํหน่าย 

กระบวนการขาย (The Selling Process) หมายถึง ขั้นตอนของเทคนิตการปฏิบติัการขาย

สินคา้หรือบริการให้กบัผูมุ่้งหวงั โดยทัว่ไปขั้นตอนของกระบวนการขาย (Step of Selling Process) 

ที่สมบูรณ์ตอ้งเร่ิมตน้ตั้งแต่การแสวงหารายช่ือผูท้ี่คิดว่าจะซ้ือหรือผูมุ่้งหวงั หรือลูกคา้ในอนาคต 

จากนั้นจึงดาํเนินการขายตามขั้นตอนเพื่อกระตุน้และเร้าให้ ผูมุ่้งหวงัเกิดความสนใจและอยากได้

สินคา้ จนตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่เสนอขายในท่ีสุด จึงถือวา่กระบวนการขายเป็นขั้นตอนในการเปล่ียน

ผูมุ่้งหวงัใหเ้ป็นผูซ้ื้อในที่สุดขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการ 

การตลาดแบบไวรอล (Viral Marketing) หรือปากต่อปาก การตลาดแบบไวรอล คือเทคนิค

ทางการตลาดอยา่งหน่ึง ที่ใช ้Social Network ที่มีอยูก่่อนแลว้ มาเสริมสร้าง ให้เกิดการพบเห็นตรา

สินคา้ (Brand Awareness) หรือทาํเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนๆ ทางการตลาด โดยลักษณะการกระจาย

ข่าวสารในแบบ Viral Marketing จะเป็นลกัษณะเหมือนการบอกแบบปากต่อปาก เพยีงแต่วา่ในยคุน้ี

ส่ืออินเทอร์เน็ตเอ้ือใหก้ารตลาดแบบไวรัสกระจายตวัไดเ้ร็วกวา่แต่ก่อนมาก 

  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

26 Journal of Business Research and 

Administration 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พรศิริ  บินนาราว ี(2555) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่

มีต่อการท่องเที่ยวในอาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนพบว่ากลุ่มตวัอยา่งที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่ 

อาํเภอปายมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 34 ไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่อาํเภอปาย ร้อยละ 66 เป็นเพศชาย 

ร้อยละ 36.5 เป็นเพศหญิง 63.5 โดยมีอาย ุ21-30 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 52.3 รองลงมาคือ อาย ุ31-40 ปี 

ร้อยละ 27.3 และอายมุากกวา่ 51 ปี ร้อยละ 3.0 สถานภาพโสด ร้อยละ 71.0 รองลงมาคือ สถานภาพ

สมรสแลว้ ร้อยละ 26.3 และสถานภาพเป็นหมา้ย ร้อยละ 0.8 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 

70.3 ต ํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 16.8 ปริญญาโทหรือสูงกว่า ร้อยละ 13 เป็นผูป้ระกอบ อาชีพ

ผูใ้ชท้กัษะแรงงาน ร้อยละ 39.3 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ 31.8 และอาชีพเกษตรกรรม ร้อย ละ 

0.5 มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ร้อยละ 39.3 รายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,001 – 

30,000 บาท ร้อยละ 33.7 และรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 50,001 บาท ร้อยละ 8.5 ส่วนความคาดหวงัต่อ

การท่องเที่ยวในอาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ค่าเฉล่ียความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก โดย

ค่าเฉล่ียความคาดหวงัในดา้นภาพลกัษณ์ต่อสถานที่ท่องเที่ยวมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือดา้นวถีิชีวิต

และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ส่วนการรับรู้จริงต่อการท่องเท่ียวในอาํเภอปาย พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

โดยมีการรับรู้จริงต่อด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ของสถานที่

ท่องเที่ยวและเม่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัในการท่องเท่ียวกับการรับรู้จริงต่อการท่องเท่ียวใน

อาํเภอปายมีผลต่างที่มีแนวโนม้ไปสู่ความไม่พงึพอใจ ในเฉพาะความไม่พงึพอใจในดา้นการบริการ

อ่ืนๆ มากที่สุด รองลงมาคือดา้นวถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

กนัณาวนั อภิรักษธ์นากร (2545) ศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารทางการตลาดของ ททท. และ

การตดัสินใจไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขต กทม.” ผลของงานวิจยัพบว่าพฤติกรรมการ

เปิดรับข่าวสารดา้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนไทยในเขต กทม.ส่วนใหญ่จะเปิดรับส่ือดา้น

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากส่ือโทรทศัน์มากที่สุด รองลงมาไดแ้ก่ส่ือวิทยแุละหนังสือพมิพต์ามลาํดบั ใน

ส่วนของส่ือเฉพาะกิจมีการเปิดรับในระดบัที่น้อยและเปิดรับส่ือจากเพื่อนไนระดับปานกลาง แต่

สําหรับการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศพบว่า เยาวชน

แสวงหาข่าวสารจากบุคคลที่มีประสบการณ์เดินทางท่องเท่ียว รองลงมาคือจาก ททท. ในการ

โฆษณาทางโทรทศัน์จะมีผลต่อการตดัสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุด รองลงมา คือ การโฆษณา

ทางนิตยสารและส่ือส่ิงพมิพอ่ื์นๆ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัการรับรู้ในการตลาดเชิงบูรณาการที่มีต่อการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว

ในเกาะชา้ง” ผูว้ิจยัเลือกแบบการวิจยั  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยที่ผูว้ิจยั

ใชก้ระบวนการทางสถิติ เพือ่ใชท้ดสอบสมมติฐานทางการวิจยั อีกทั้งผูว้จิยัยงัไดอ้อกแบบสอบถาม

เชิงปริมาณ ระดบั 0 – 10 โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากตาํราเรียน,วารสารของ

มหาวทิยาลยัต่างๆ, วทิยานิพนธ,์ และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 2. การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่

นกัท่องเที่ยวในเกาะชา้ง  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใน เกาะช้าง จงัหวดัตราด     

ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แทจ้ริง 

กลุ่มตวัอยา่ง  คือ กลุ่มของนกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเกาะชา้ง ไม่ทราบจาํนวนของนกัท่องเที่ยว

ที่แน่นอน จึงใชก้ารคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร โดยใชสู้ตร Infinite 

Population ที่ระดับความเช่ือมัน่ 95 % และค่าความคาดเคล่ือน ± 5 จากการคาํนวณได้ขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งที่ตอ้งการทราบ n = 396.83 ตวัอยา่ง ดงันั้น การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดท้าํการคดัเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบบังเอิญ  (Accidental Selection) โดยแจกแบบสอบถามทั้งหมดโดยบังเอิญ ให้กับ

นกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ เกาะชา้ง จาํนวน 400 ชุด 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการทาํวจิยั เป็นการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้จิยัไดส้ร้างขึ้น          

ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามแบบเลือกตอบ, คาํถามเลือกประเมินค่าเป็นมาตราส่วน (Rating Scale) โดย

แบ่งลกัษณะแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ของ

นกัท่องเที่ยว  ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดส่้วนบุคคล  

 ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถาม เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ย การโฆษณา, การประชาสมัพนัธ,์ การส่งเสริมการตลาด, กระบวนการขาย, การบอกเล่าแบบ

ปากต่อปาก ที่มีความสมัพนัธต่์อการรับรู้ของนกัท่องเที่ยว เป็นคาํถามแบบ (Rating scale) 10 ระดบั

ความเห็นจาก 0 ถึง 10  

ส่วนที ่3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึง ประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์, ความ

ภกัดี ความไวว้างใจที่มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยว เป็นคาํถามแบบ (Rating scale)  

10 ระดบัความเห็นจาก 0 ถึง 10 
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ส่วนที ่4  เป็นแบบสอบถามเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ของนกัท่องเที่ยว เป็นคาํถามแบบ (Rating 

scale)  10 ระดบัความเห็นจาก 0 ถึง 10  

การใหค้ะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  มี คาํตอบใหเ้ลือก 10 ระดบั  

 0   หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  

 10 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 

225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 มีอายรุะหวา่ง 18-25 ปีจาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 มีสถานภาพ

โสดจาํนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0  ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 

69.5 และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัจาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-

30,000 บาทจาํนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ  

ผลการวิเคราะห์ของตวัแปรการตลาดเชิงบูรณาการ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้

ของนักท่องเที่ยวทางการโฆษณา ผ่านทางพบเห็นโฆษณาผ่านทาง Internet  มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.41 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.397 และนกัท่องเที่ยว

ใหค้วามสาํคญันอ้ยที่สุด นั้นก็คือ พบเห็นโฆษณาผา่นส่ือกลางแจง้ (แผน่ป้ายกลางแจง้ตามทางด่วน) 

มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

1.783 

 ผลการวิเคราะห์ของตวัแปรการตลาดเชิงบูรณาการ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้

ของนกัท่องเที่ยวทางการประชาสัมพันธ์ ผา่นทางการใหข้อ้มูลข่าวสารโดยเจา้หนา้ที่การท่องเที่ยว มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.051 

และนักท่องเที่ยวให้ความสาํคญันอ้ยที่สุด นั้นก็คือ การให้สัมภาษณ์ของดารานักแสดงที่ไดม้าเที่ยว

เกาะชา้ง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.791  

ผลการวิเคราะห์ของตวัแปรการตลาดเชิงบูรณาการ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้

ของนกัท่องเที่ยวทางการส่งเสริมการตลาด ผา่นทาง ที่พกัมอบส่วนลดในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว 

มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

2.650 และนักท่องเที่ยวให้ความสาํคญัน้อยที่สุด นั้นก็คือ การจองตัว๋เคร่ืองบินแถมที่พกัฟรี มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.001 
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 ผลการวิเคราะห์ของตวัแปรการตลาดเชิงบูรณาการ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้

ของนักท่องเที่ยวทางกระบวนการขาย ผ่านทาง เดินทางโดยรถส่วนตวัโดยดูการแนะนาํจากบล็อก

ท่องเที่ยว  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.80 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.390 และนักท่องเที่ยวให้ความสาํคญันอ้ยที่สุด นั้นก็คือ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินผ่านแอพพลิเคชัน่ 

มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.033 

ผลการวิเคราะห์ของตัวแปรการตลาดเชิงบูรณาการ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้ของ

นักท่องเที่ยวทางการบอกเล่าแบบปากต่อปาก ผ่านทาง การบอกเล่าผ่านบล็อกท่องเท่ียว มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.53 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.337 และ

นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญันอ้ยที่สุด นั้นก็คือ การบอกเล่าจากบุคคลในครอบครัว มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมากที่สุด   โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.52 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.324 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ   

 ผลการวิเคราะห์ของตัวแปรปัจจัยอ่ืนๆ พบว่า  ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้ของ

นกัท่องเที่ยวทางภาพลักษณ์ ผา่นทาง เกาะชา้งมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.80 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.930  และ

นักท่องเที่ยวให้ความสาํคญัน้อยที่สุด นั้นก็คือ นํ้ าตกคลองพลู สวยที่สุดของนํ้ าตกบนเกาะชา้ง มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง          โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.64  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.206 

 ผลการวิเคราะห์ของตัวแปรปัจจัยอ่ืนๆ พบว่า  ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้ของ

นกัท่องเที่ยวทางความภักดี ผา่นทาง อยากกลบัมาท่องเที่ยว มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดย

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.64 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.989 และนกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญัน้อย

ที่สุด นั้นก็คือมีความมั่นใจในความปลอดภยั มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 6.77 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.091 

ผลการวิเคราะห์ของตัวแปรปัจจัยอ่ืนๆ พบว่า  ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้ของ

นกัท่องเที่ยวทางความไว้วางใจ ผา่นทาง มีความไวว้างใจในอากาศที่บริสุทธิที่ไดรั้บ มีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.94 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.748 และ

นกัท่องเที่ยวใหค้วามสาํคญันอ้ยที่สุด นั้นก็คือ มีความไวว้างใจในความปลอดภยัของแหล่งท่องเที่ยว 

มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.17 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

1.786 
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สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรตาม การรับรู้  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ในการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีต่อการท่องเท่ียวของ

นักท่องเที่ยวในเกาะชา้ง จากกลุ่มตวัอยา่งจากการแจกแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด พบว่า มีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ของนกัท่องเที่ยวกบัการรับรู้ของนกัท่องเที่ยว ผา่นทาง การคน้หาขอ้มูลของ

เกาะชา้งผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.46 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.083 และนักท่องเที่ยวให้ความสาํคญัน้อยที่สุด นั้นก็คือ รู้จกั

เกาะชา้งจากการรับชมโฆษณา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 และมี

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.343 

สรุปผลการวิจัย 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ที่ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ       

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ของนกัท่องเที่ยวที่แตกต่างกนั โดยใช้

สถิติวเิคราะห์ค่า t-Test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า f-Test 

แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ สรุปได้

ดังน้ีมีเฉพาะดา้นอายุ สถานภาพและรายไดเ้ท่านั้นที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้กล่าวคือ อายุ 

สถานภาพและรายไดท้ี่แตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ของนกัท่องเที่ยวที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่  2 ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบไปด้วย การโฆษณา ,การ

ประชาสมัพนัธ,์ การส่งเสริมการขาย,กระบวนการขาย,การบอกเล่าแบบปากต่อปาก มีความสมัพนัธ์

กบัการรับรู้ของนกัท่องเที่ยว และสมมติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ที่ประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์, ความ

ภกัดี, ความไวว้างใจ    มีความสมัพนัธก์บัการรับรู้ของนกัท่องเที่ยว โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดงัน้ี  
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.019 .303   3.365 .001     

 Advertisement .108 .048 .107 2.271 .024 .545 1.836 

Public  

relations 
.102 .050 .116 2.042 .042 .375 2.666 

Promotion .183 .040 .234 4.524 .000 .453 2.205 

Process .079 .044 .082 1.781 .076 .576 1.735 

Word of mouth -.069 .037 -.090 -1.880 .061 .536 1.867 

Image -.099 .051 -.096 -1.924 .055 .492 2.031 

Loyalty .359 .052 .394 6.943 .000 .377 2.655 

Trust .257 .058 .233 4.392 .000 .432 2.313 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่ประกอบไปด้วย การโฆษณา ,การ

ประชาสัมพนัธ์, การส่งเสริมการขาย,กระบวนการขาย,การบอกเล่าแบบปากต่อปากที่มีต่อการ

ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว พบวา่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการที่มีต่อการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว 

การโฆษณา,การประชาสมัพนัธ,์ การส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธต่์อการรับรู้ของนกัท่องเที่ยว 

มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.024, 0.042 และ 0.000  ตามลาํดบั  

 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัอ่ืนๆ ที่ประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์,ความภกัดีและความไวว้างใจ ที่มี

ต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พบว่า ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์,ความภกัดีและ

Mod
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e 
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F 
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1 0.72
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ความไวว้างใจ   ที่มีต่อการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว ความภกัดีและความไวว้างใจ มีความสมัพนัธ์

ต่อการรับรู้ของนกัท่องเที่ยว มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.000 และ 0.000  ตามลาํดบั 

อภิปรายผล 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได ้ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกนั พบว่า อาย ุ

สถานภาพและรายได ้ของนกัท่องเที่ยว ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ในการตลาดเชิงบรูณาการที่มี

ต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเกาะชา้งแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอนุชิต พึ่ง

ปัญญาดี(2553 : บทคดัย่อ) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การท่องเที่ยวภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของนกัท่องเที่ยว ผลการวจิยัพบวา่ อาย ุสถานภาพทางการสมรสและรายไดต่้อ

เดือนของนักท่องเที่ยวมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

นกัท่องเที่ยว 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบไปด้วย การโฆษณา, การ

ประชาสัมพันธ์, การส่งเสริมการขาย, กระบวนการขาย, การบอกเล่าแบบปากต่อปาก มี

ความสัมพนัธ์กับการรับรู้ของนักท่องเที่ยว พบว่า การโฆษณา มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ของ

นกัท่องเที่ยว จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยวนั เครือนาค (2549) ได้

ศึกษาเร่ือง การเปิดรับส่ือโฆษณาในโครงการ “เที่ยวที่ไหน ไม่สุขใจเท่าบา้นเรา” ที่มีความสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวในเมืองไทยของประชาชนใน เขต กรุงเทพมหานครพบวา่ การเปิดรับส่ือ

โฆษณามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมหลงัจากมีการจดัโครงการ“เที่ยวที่ไหน ไม่สุขใจเท่าบา้นเรา” 

และการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของ

นักท่องเที่ยว จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึ้งสอดคล้องกับงานวิจยัของ   สิญาทิพย ์เพี้ยนภกัตร์ 

(2554) ได้ทาํการศึกษาถึง เครือข่ายการส่ือสารกับการพฒันาชุมชน กรณีศึกษาตลาดนํ้ าอัมพวา 

จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการวิจยัพบวา่ การประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการตลาดจะเป็นหัวใจ

หลกัที่จะทาํใหน้กัท่องเที่ยวไดรู้้จกัตลาดนํ้ าอมัพวา และมีความสนใจที่จะมาท่องเที่ยว 

สมมติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจัยอ่ืนๆที่ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์,ความภกัดี,ความไวว้างใจ                     

มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ของนักท่องเที่ยว พบว่า ความภกัดี มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ของ

นกัท่องเที่ยว จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโชคนิติ แสงลออและสุชาดา 

กรเพชรปาณี (2557) ศึกษาเร่ือง โมเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุความจงรักภกัดีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน

ภาคตะวนัออกของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจยัพบว่าโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความ

จงรักภกัดีต่อแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวนัออกของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่พฒันาขึ้น แสดงใหเ้ห็นว่า

ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว    และคุณค่าที่ไดรั้บจากการท่องเที่ยวเป็น สาเหตุทางตรงของความ
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จงรักภกัดีต่อแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และความน่าเช่ือถือของแหล่งข่าวสารของ

แหล่งท่องเที่ยวและความไวว้างใจ พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ของนักท่องเท่ียว จึงยอมรับ

สมมติฐานที่ตั้งไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทพร กุดหินนอก (2557) คุณภาพการใหบ้ริการที่

ส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้ งใจกลับมาใช้บริการโรงแรม 5 ดาวซํ้ าของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการบริการดา้นความเช่ือถือไวว้างใจไดส่้งผลต่อ

ความพงึพอใจในการใชบ้ริการโรงแรม 5 ดาวซํ้ า ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปปฏิบัติจริง 

 1.  เพื่อให้เกิดการรับรู้ของนักท่องเท่ียวในเกาะช้างมากขึ้ นนั้ น ควรจะมีการเลือกใช้

การตลาดเชิงบูรณาการให้เหมาะสม ได้แก่ การโฆษณาสถานท่ีท่องเท่ียวในเกาะช้างให้แก่

นักท่องเที่ยวได้รับรู้ มีการประชาสัมพนัธ์ที่หลากหลายโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเพื่อ

สนับสนุนการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของเกาะช้างให้มีความสมบรูณ์ไม่ถูกทาํลาย มีการ

ส่งเสริมการตลาดต่างๆ ใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวใหมี้การรับรู้ขอ้มูลดา้นต่างๆมาขึ้นดว้ย เพือ่เป็นการสร้าง

ให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาท่องเที่ยวในเกาะชา้งมากขึ้นแต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติของสถานที่

ท่องเที่ยวไวใ้หมี้ความอุดมสมบรูณ์ 

 2.  เพื่อการท่องเที่ยวในเกาะช้างควรที่จะให้ความสําคญัปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์   

ความภกัดี ความไวว้างใจ ให้มีความเท่าเทียมกนัไม่ใช่ให้ความสาํคญัเพียงดา้นเด่ียว ควรจะมีการ

สร้างใหเ้กิดการรับรู้ทั้งสามดา้นเท่าเทียมกนั 

 3. ผลการวิจัยคร้ังน้ีจะสามารถนํา เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดสํา หรับ

ผูป้ระกอบการในเกาะชา้งเพื่อการใชส่ื้อการตลาดเชิงบรูณาการให้เหมาะสมและเหมาะกบัลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ 

 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.  การศึกษาในคร้ังต่อไปควรที่จะทาํการศึกษาแบบเจาะจงด้านการเลือกใชเ้คร่ืองมือที่

ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการตลาดเชิงบูรณาการต่อการรับรู้ของนกัท่องเที่ยวใหเ้กิดความเหมาะสม

กบัปัจจยัประชากรศาสตร์ในแต่ล่ะดา้นว่าควรที่จะใชเ้คร่ืองมือแบบไหนที่จะเหมาะสมกบัการรับรู้

ของนักท่องเที่ยวหรืออาจศึกษาพฤติกรรมการรับรู้การตลาดเชิงบูรณาของนกัท่องเที่ยว เพื่อที่จะทาํ

การขยายตลาดไปยงัประเทศเพือ่นบา้น 

 2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรท่ีจะทาํการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกับ

นักท่องเที่ยวในช่วงวนัหยุดยาวหรือในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือทาํการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว
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ระหว่างที่ท ําแบบสอบถาม จะได้รับฟังความคิดเห็นแล้วนํามาเขียนบรรยายในส่วนของ

ขอ้เสนอแนะไดเ้ราจะไดข้อ้มูลทีห่ลากหลายและเป็นจริง  

 3.  ควรทาํการศึกษาปัจจยัการรับรู้ของนักท่องเที่ยวในแหล่งสถานที่อ่ืนๆ ที่มีลกัษณะทาง

กายภาพที่คลา้ยคลึงกบัเกาะชา้ง 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินค้า กรณศึีกษาของบริษัท ซาน มเิกล 

เบียร์ จาํกดั 

THE FACTORS THAT AFFECT THE CONTROL OF WAREHOUSE IN  SAN 

MIGUEL BEER COMPANY 

สุนทรี รัตนาภากร1 และ พฒัน์ พิสิษฐเกษม2 

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

บทคดัย่อ 

งานวิจัยฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุม

คลงัสินคา้ เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ บริษทั ซาน มิเกล เบียร์ จาํกดั ใชว้ธีิการเก็บ

รวมร่วมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจาํนวน 284 ชุด วิเคราะห์ความแตกต่างด้วย t-test และ one-way 

ANOVA วเิคราะห์ความสมัพนัธด์ว้ย Pearson ‘s correlation  

ผลจากการวเิคราะห์ พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการควบคุม

คลังสินคา้ด้านการป้องกนัความเสียหาย ที่แตกต่างกนั การศึกษาที่แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินคา้ด้านเวลา ด้านตน้ทุนและด้านการป้องกันความเสียหาย ที่

แตกต่างกนั  สถานะที่แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินคา้ดา้นเวลา

และดา้นการป้องกนัความเสียหาย ที่แตกต่างกนั และจากวเิคราะห์ความสมัพนัธ ์พบวา่ กระบวนการ

คลังสินค้าทุกตัวที่ประกอบไปด้วย ABC ANALYSIS, JUST IN TIME, WMS, FIFO, CROSS 

DOCKING, PULL SYSTEM มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ที่นัยสาํคญั

ทางสถิติ 0.05 

 

คาํสําคญั: กระบวนการคลงัสินคา้, ประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ 
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Abstract 

 The research is conducted to comprehend what factors taking major influence over 

inventory management. The study was executed by the mean of quantitative analysis through 

sampling size of 284 questionnaire sets, supported by SAN MIGUEL BEER COMPANY. The data 

were gathered. Then the difference among sampling group were deliberately analyzed with the 

methods of t-test and one-way ANOVA while the relativity was analyzed by Pearson‘s correlation. 

 Regarding the analysis result, it could be concluded that employee‘s condition has directly 

reflected the performance of inventory management as following aspects: 1) The employee’s 

revenue has direct variation with the efficiency of protect. 2) The education background has direct 

variation with the efficiency of time, cost, and protect. 3) The marital status has direct variation with 

the efficiency of time and protect. As relativity analysis, the factors of inventory process, which are 

ABC ANALYSIS, JUST IN TIME, WMS, FIFO, CROSS DOCKING, PULL SYSTEM, are all 

pertaining to the efficiency of inventory control at statistical significance 0.05 

 

KEY WORD: PROCESS WAREHOUSE, AFFECT THE CONTROL OF WAREHOUSE 

1.บทนํา 

การดํา เนินธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวในปัจจุบัน การลดต้นทุนเพื่อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพเป็นส่ิงสําคญัอย่างมาก การบริหารจดัการคลังสินคา้เป็นอีกทางหน่ึงที่สามารถลด

ตน้ทุนของผูป้ระกอบการได ้ เน่ืองจากสามารถควบคุมสินคา้คงเหลือเพือ่จาํหน่ายเม่ือลูกคา้ตอ้งการ 

สามารถปรับเรียบการผลิตเม่ือความตอ้งการของตลาดหรือวตัถุดิบเป็นแบบตามฤดูกาล ทั้งยงัเป็น

ประโยชน์ในการสั่งซ้ือวตัถุดิบทีละจาํนวนมากเพือ่ให้ราคาต่อหน่วยลดลง (economy of scale) และ

สามารถแกปั้ญหาวตัถุดิบเน่าเสียและการขาดแคลนวตัถุดิบท่ีอาจทาํใหต้อ้งหยดุกระบวนการผลิตได ้

รวมทั้งสามารถแยกกระบวนการผลิตให้เป็นอิสระจากกนั โดยการทาํให้เป็นสินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปแลว้

เก็บเป็นสินคา้คงเหลือ หากกระบวนการผลิตก่อนหน้ามีปัญหาก็สามารถนําสินคา้ก่ึงสําเร็จรูป

ออกมาใชผ้ลิตต่อได ้ดงันั้นหากผูป้ระกอบการนาํการบริหารจดัการคลงัสินคา้เขา้มาช่วยบริหารงาน

จะสามารถทาํใหล้ดตน้ทุนและสามารถลดเวลาการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

จกรรมคลงัสินคา้สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัองคก์ร ในกรณีท่ีสินคา้แต่ละ SKU ที่เก็บไว้

ในคลงัสินคา้ไดรั้บตรงตามเวลาและจดัวางในเวลาท่ีกาํหนดตลอดกระบวนการเคล่ือนยา้ย-จดัเก็บ-

หยบิคืน เพื่อให้ความมัน่ใจว่า เป็นสินคา้ที่ถูกตอ้ง (Right Goods) ตรงตามเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนด 

(Right Condition) สถานที่ถูกตอ้ง(Right Place) ระยะเวลาท่ีถูกตอ้ง (Right Time) จาํนวนที่ถูกตอ้ง 
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(Right Quantity) และด้วยต้นทุนที่ เหมาะสม (Right Cost) ภายใต้หลักการพื้นฐานของข้อมูล

สารสนเทศเก่ียวกบัการไหลขอวตัถุดิบหรือสินคา้ในคลงัสินคา้มีรูปแบบแตกต่างกนั  

การบริหารสินคา้คงคลงัในปริมาณท่ีเหมาะสม จะช่วยลด ความเส่ียงจากความแปรผนัของ

อุปสงคแ์ละอุปทานของการดาํเนินงานระหวา่งหน่วยงานต่างๆให้เช่ือมต่อกนัไดส้าํหรับหลกัการใน

การทาํธุรกิจ Warehouse ลาํดบัแรกตอ้งเขา้ใจสินคา้แต่ละชนิดเพือ่สามารถจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม

ไม่ทาํใหเ้กิดความเสียหายโดยนโยบายการวางแผนการทาํงานขององคก์ร จะเป็นการกาํหนดวิธีการ

บริหารจดัการคลงัสินคา้ รวมทั้งเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ในการสต๊อกสินคา้ ซ่ึงจะเป็น

ฟันเฟืองหลกัให้บริษทันั่นๆสามารถผลิตสินคา้เพียงพอและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

การบริหารคลังสินคา้จะจดัการตั้ งแต่การรับเขา้จนถึงการจ่ายออก นอกจากน้ีซอฟแวร์ จะเป็น

ตวักาํหนดว่าเม่ือสินคา้เขา้มาควรจะนาํสินคา้ไปเก็บไวท้ี่ไหน ให้ถูกสุขลักษณะ เน่ืองจากมีการ

จดัเก็บสินคา้หลากหลายประเภท จึงจาํเป็นตอ้งแบ่งโซนจดัวางสินคา้ระหว่างสินคา้มีกล่ิน สินคา้ที่

เป็นสินคา้อุปโภค และสินคา้ที่เป็นเคมี โดยอาศยัศาสตร์ในการจดัเก็บเรียงสินคา้ท่ีถูกตอ้ง  

การนาํการจดัการโซ่อุปทานมาใชใ้นธุรกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ความตอ้งการของลูกคา้มี

การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ในขณะที่ผูป้ระกอบการยงัมุ่งแสวงหากาํไรสูงสุด ตอ้งการตน้ทุนการ

ผลิตตํ่า ผลิตในปริมาณที่เหมาะสมดงันั้นการนาํเคร่ืองมือเขา้มาช่วยในการบริหารภายนองคก์รให้

เกิดประสิทธิภาพในองคก์รให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจึงเป็นอย่างมาก และเคร่ืองมือที่สามารถช่วย

ผูป้ระกอบการในภาวะการแข่งขนัใน ปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดีก็คือ การจดัการโซ่อุปทาน ซ่ึงเป็นระบบ

การบริหารที่มีแนวคิดมุ่งเนน้ความสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบการบริหารที่สนอง

ความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นเม่ือผูป้ระกอบการ นําการจดัการโซ่อุปทานเขา้มาช่วยในการบริหารงานจะทาํให้

สามารถลดตน้ทุนละลดความเสียหายได ้และสามารถลดเวลาการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.2วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชากรศาสตร์ที่ มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุม

คลงัสินคา้ 

2. เพือ่ศึกษากระบวนการคลงัสินคา้ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ 

1.3สมมติฐาน 

1.  ปัจจยัประชากรศาสตร์ที่ประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ รายได,้ การศึกษา, สถานะ ที่แตกต่าง

กนัมีผลต่อ ประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ที่ต่างกนั 
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2.   ปัจจยักระบวนการคลงัสินคา้ที่ประกอบดว้ยระบบระบบ ABC Analysis, ระบบ Just in 

timeระบบ WMS (warehouse Management System), ระบบ FIFO, ระบบ Cross Docking, ระบบ 

Pull systems มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ 

1.4ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ประโยชน์ในเชิงวิชาการกรณีศึกษาตวัแปรต้น ประชากรศาสตร์และกระบวนการ

คลังสินคา้ ตวัแปรตาม ประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินคา้ เป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ให้กบั

วงการวชิาการเน่ืองจากวจิยัประเภทน้ียงัมีอยูค่อนขา้งนอ้ย 

2.  ประโยชน์ในเชิงปฎิบติัผลจากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ

ดาํเนินงานดา้นคลงัสินคา้ของบริษทัซานมิเกลและธุรกิจอ่ืนๆที่มีความเก่ียวขอ้งสามารถนาํไปใช้

ประโยชนไ์ดแ้ละสามารถประยกุต ์ระบบในการดาํเนินคลงัสินคา้อยา่งมีระสิทธิภาพ 
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2.กรอบแนวความคดิ 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยันาํมากาหนดเป็นกรอบ 

แนวคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 

         ตวัแปรอิสระ        

 

 

 

 

                   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบประชากร ซ่ึงเป็นพนกังาน ของ พนกังานที่เก่ียวขอ้ง

กบังานดา้นคลงัสินคา้ของ บริษทั ซาน มิเกลเบียร์ จาํกดั จาํนวน 284 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั สถิติที่ใช ้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพยีร์สนั 

  

ประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- รายได้ 

- การศกึษา 

- สถานะ 

 

 

 
ประสทิธิภาพการควบคมุคลงัสนิค้า 

- เวลา 

- ต้นทนุ 

- การปอ้งกนัความเสยีหาย 

 

กระบวนการคลงัสนิค้า 

-  ระบบ ABC Analysis 

- ระบบ Just in time 

- ระบบ WMS (warehouse 

Management System) 

- ระบบ FIFO 

- ระบบ Cross Docking 

- ระบบ Pull systems 
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ผลการวิจยักลุ่มตวัอย่าง ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 284 คน โดย 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา สถานะ ผลการวิจยัพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ เพศหญิง 149 คน ,

อาย ุ25 – 30 ปี มีจาํนวน 87 คน, รายไดท้ี่ไดรั้บต่อเดือน 20,001 – 30,000บาท/เดือน จาํนวน 120 คน 

,ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี/เทียบเท่า จาํนวน 181 คน, สถานภาพโสด จาํนวน 167 คน 

3.2 ปัจจยักระบวนการคลงัสินคา้ทั้ง 6 ดา้น จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตาม

ปัจจยักระบวนการคลงัสินคา้มีความสมัพนัธ ์ของบริษทั ซาน มิเกล เบียร์ จาํกดั 

ตารางที่  1 จ ํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ ําแนกตามปัจจัยกระบวนการคลังสินค้ามี

ความสมัพนัธ ์ของบริษทั ซาน มิเกล เบียร์ จาํกดั  

ปัจจัยกระบวนการคลังสินค้า x  SD ระดับความคดิเห็น 

ABC Analysis 2.61 .761 ปานกลาง 

Just in time 2.24 .638 นอ้ย 

Warehouse Management System 2.17 .686 นอ้ย 

FIFO 1.98 .631 นอ้ย 

Cross Docking 2.35 .735 นอ้ย 

Pull systems 2.34 .565 นอ้ย 

Time 2.16 .600 นอ้ย 

Cost 2.39 .820 นอ้ย 

Protect 2.46 .825 นอ้ย 

 

จากตารางที่ 1 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยักระบวนการคลงัสินคา้มีความสมัพนัธ์ของ

บริษทั ซาน มิเกล เบียร์ จาํกดัในภาพรวมของเคร่ืองมือ ABC Analysis ทั้งหมดอยูใ่นระดบัปานกลาง 

( x = 2.61) โดยมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยักระบวนการคลงัสินคา้มีความสมัพนัธ ์ เคร่ืองมือ 

Just in time ทั้งหมดอยูใ่นระดบันอ้ย ( x =2.24)โดยมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยักระบวนการ

คลังสินค้ามีความสัมพนัธ์ เคร่ืองมือ Warehouse Management Systemทั้งหมดอยู่ในระดับน้อย 

เคร่ืองมือ FIFOทั้ งหมดอยู่ในระดับน้อย ( x =1.98) โดยมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย

กระบวนการคลังสินคา้มีความสัมพนัธ์ เคร่ืองมือ Cross Docking ทั้ งหมดอยู่ในระดับน้อย ( x  

=2.35) โดยมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยกระบวนการคลังสินค้า เคร่ืองมือ Pull systems 
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ทั้งหมดอยูใ่นระดบันอ้ย ( x =2.34) โดยมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยักระบวนการคลงัสินคา้มี

ความสมัพนัธ ์

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้   ของบริษทั ซาน 

มิเกล เบียร์ จาํกัดในภาพรวมของประสิทธิภาพทางด้านเวลา ทั้งหมดอยู่ในระดบัน้อย ( x =2.16) 

ประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุน ทั้งหมดอยูใ่นระดบัน้อย ( x =2.39) โดยมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัด้านประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ ภาพรวมของประสิทธิภาพทางดา้นป้องกนัความ

เสียหาย ทั้ งหมดอยู่ในระดับน้อย ( x =2.46) โดยมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้าน

ประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ 

 

ตารางที่ 2 ผลทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

จากตารางที่ 2 พบวา่ รายไดท้ี่แตกต่างมีผลต่อปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ดา้นการ

ป้องกนัความเสียหาย การศึกษาที่แตกต่างมีผลต่อปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ดา้น

เวลา ดา้นตน้ทุน ละดา้นการป้องกนัความเสียหาย สถานะท่ีแตกต่างมีผลต่อปัจจยัดา้นประสิทธิภาพ

การควบคุมคลงัสินคา้ดา้นเวลาและดา้นการป้องกนัความเสียหาย 

 

  

 เวลา ตน้ทุน 
ป้องกนัความ

เสียหาย 

ตวัแปรอิสระ สถิติที่ใช ้ ผลการศึกษา ผลการทดสอบ ผลการศึกษา 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

เพศ T-Test ปฎิเสธ ปฎิเสษ ปฎิเสษ 

อาย ุ F-Test ปฎิเสธ ปฎิเสษ ปฎิเสษ 

รายได ้ F-Test ปฎิเสธ ปฎิเสษ ยอมรับ 

การศึกษา F-Test ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ 

สถานะ F-Test ยอมรับ ปฎิเสษ ยอบรับ 
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการคลังสินคา้กบัประสิทธิภาพการ

ควบคุมคลงัสินคา้ดา้นเวลาของ บริษทั ซานมิเกล เบียร์ จาํกดั  

  

จากผลทดสอบตารางที่ 3 พบวา่ กระบวนการคลงัสินคา้ทุกตวัที่ประกอบไปดว้ย ABC ANALYSIS, 

JUST IN TIME,   WMS, FIFO, CROSS DOCKING, PULL SYSTEM มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ

ประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ที่นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

4.อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ กรณีศึกษาของบริษทั 

ซาน มิเกล เบียร์ จาํกดั สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมนั้น มีการ

ปฏิบติัเก่ียวกบัประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ โดยรวมการวิเคราะห์จะเห็นไดว้่า โครงการให้

ผลลพัธ์ในการลดตน้ทุน เวลา และการป้องกนั เน่ืองจากปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมมีการ

เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว และมีการแข่งขนัท่ีสูงมากจึงทาํใหธุ้รกิจจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึง กระบวนการ

วางแผน การปฏิบติัการและการควบคุม การเคล่ือนยา้ย และการจดัเก็บสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมถึงในส่วนการให้บริการและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่จุดกาํเนิดถึงจุด

บริโภคสินคา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556) ที่ได้กล่าวไวว้่า 

ปัจจุบันปัจจัยแวดล้อมที่ ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

ผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นตอ้งให้ความสําคญักับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินคา้และบริการเพื่อ

 เวลา ตน้ทุน ป้องกนัความเสียหาย 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติที่

ใช ้
ผลการศึกษา ความสมัพนัธ ์ ผลการศึกษา ความสมัพนัธ ์

ผล

การศึกษา 

ความสมั

พนัธ ์

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นกระบวนการคลงัสินคา้ 

ABC Analysis r ยอมรับ ตํ่ามาก ยอมรับ ตํ่ามาก ยอมรับ ตํ่ามาก 

Just in time r ยอมรับ ตํ่า ยอมรับ ตํ่ามาก ยอมรับ ตํ่า 

Warehouse Management 

System   

r ยอมรับ ตํ่า ยอมรับ 
ตํ่ามาก 

ยอมรับ ตํ่ามาก 

FIFO r ยอมรับ ตํ่ามาก ยอมรับ ตํ่ามาก ยอมรับ ตํ่ามาก 

Cross Docking r ยอมรับ ตํ่า ยอมรับ ตํ่ามาก ยอมรับ ตํ่ามาก 

Pull systems r ยอมรับ ตํ่า ยอมรับ ตํ่า ยอมรับ ตํ่า 
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ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีการจดัการโลจิสติกส์ก็มี

ความสาํคญัเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากประสิทธิภาพโลจิสติกส์ที่ดี ไม่เพียงแต่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ที่เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงัสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั

โดยการลดตน้ทุน และยงัสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัตวัสินคา้และบริการไดอี้กดว้ย โดยเฉพาะใน

ยคุโลกาภิวตัน์ที่การคา้ต่างประเทศมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว ผสานกบัแนวโนม้นโยบายในการการ

ทาํขอ้ตกลงการคา้เสรี (Free Trade Agreement) ของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ส่งผลทาํให้

ประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้มีความสาํคญั และตอ้งพฒันาความสามารถในการแข่งขนั

เพิม่มากขึ้น 

5. ข้อเสนอแนะ 

5.1  ขอ้เสนอแนะเพือ่การนาํไปปฏิบติั 

ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นเวลา ดา้นตน้ทุน และ

ดา้นการป้องกนัความเสียหาย เป็นปัจจยัที่ผูป้ระกอบการรับรู้ถึงประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ 

ในบริษทั ซานมิเกล เบียร์ จาํกดั ผูป้ระกอบการควรมีการปรับปรุงและพฒันาทุกปัจจยัดงัน้ี 

1) ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมควรใหค้วามสาํคญัในกิจกรรมการคาดการณ์ความ

ตอ้งการของลูกคา้ โดยตรงความตรงการแลว้ทนัต่อความตอ้งการ  

2) ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมควรใหค้วามสาํคญัในกิจกรรมการบริหารสินคา้คง

คลังในส่วนคลังวตัถุดิบให้เหมาะสมในการผลิต และการหมุนเวียนสินคา้ภายในคลังสินคา้ให้

เกิดขึ้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่นการใชร้ะบบ FIFO ทาํใหใ้ชสิ้นคา้ภายในคลงัสินคา้ท่ีเขา้มาก่อนทาํให้ไม่

มีสินคา้หมดอายตุกคา้ง  

3) ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมควรมีการจดัอบรมพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่า

กว่าปริญญาตรี เพื่อให้พนักงานที่มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมีประสิทธิภาพในการควบคุม

คลงัสินคา้ในดา้นความน่าเช่ือถือไม่แตกต่างกบัระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท 

5.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ ในกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ 

เช่น อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมอาหาร 

2) ควรมีการศึกษาการจดัการโลจิสติกส์กบัตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 

เพือ่จะไดท้ราบประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ที่เกิดขึ้นอยา่งแทจ้ริง 

3) ควรมีการศึกษาตวัแปรด้านอ่ืน ๆ ภายในระบบการจดัการโลจิสติกส์ เช่น โลจิสติกส์

ยอ้นกลบั 
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ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัรายวชิาสหกจิศึกษา ของอาจารย์มหาวทิยาลยัรังสิต 

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING ABOUT COOPERATIVE 

EDUCATION OF RANGSIT UNIVERSITY’S LECTURERS 

จิรพร สอนธรรม1 และ ดร.ณกมล จนัทร์สม2 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจในรายวิชาสหกิจศึกษา

ของอาจารยม์หาวิทยาลยัรังสิต 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจในรายวิชาสหกิจศึกษา

ของอาจารยม์หาวิทยาลัยรังสิต จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์การทาํงาน สังกัดกลุ่ม และส่วน

เก่ียวขอ้งในงานสหกิจศึกษา  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นอาจารยม์หาวทิยาลยัรังสิต จาํนวน 300 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการหาค่าสถิติต่างๆ โดยใช้ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าสถิติที 

(Independent Samples t-test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) จาก

การศึกษา พบวา่ 

 1) ระดบัความรู้ความเขา้ใจในรายวชิาสหกิจศึกษาของอาจารยม์หาวทิยาลยัรังสิต ส่วนใหญ่ 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจศึกษาอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

อาจารยม์หาวิทยาลยัรังสิตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรและการเรียน

การสอน  และมาตรฐานการนิเทศอยูใ่นระดบัมาก ส่วนมาตรฐานนักศึกษา และมาตรฐานการวดั

และประเมินผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการดาํเนินงานดา้นหลกัสูตรท่ีมีในรายวิชา

สหกิจศึกษาโดยคณะ/สาขาวิชา ยงัขาดการมีส่วนร่วมของคณาจารย ์ควรส่งเสริมสนับสนุนในคณะ

ให้เอ้ือต่อรายวิชาสหกิจศึกษาและควรสนับสนุนให้คณาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาและมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกนัในการดาํเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อช่วยให้มีความเขา้ใจกระบวนการ 

แนวทางการปฏิบติัต่อไป 

2)  การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษาของอาจารย์

มหาวทิยาลยัรังสิต พบวา่ อาจารยท์ี่มีเพศ และสงักดักลุ่มที่แตกต่างกนัมีระดบัความรู้ความเขา้ใจ 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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เก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.05 ส่วนอาจารย์ที่ มี

ประสบการณ์ทาํงานและมีส่วนเก่ียวขอ้งในงานสหกิจศึกษาที่แตกต่างกนัมีระดบัความรู้ความเขา้ใจ

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

ABSTRACT 

In this independent study, the researcher has come up with two objectives, (1) to study level 

of understanding to the educational subjects of  professors at Rangsit University (2) to compare the 

level of knowledge and understanding to the educational subjects of  professors at Rangsit 

University which divided into genders, work experiences, groups, and divisions.  There are 300 

professors altogether, which the researcher decided to use questionnaires to collect all data, which 

percentages, standard deviations, t-test, and One-Way-ANOVA are being used in the research. 

1)  The result shows that most of the professors at Rangsit University are highly understand 

the educational subjects, when considered about knowledge of educational standards, curriculums, 

instructions and supervisory standards at a high level. The standard students, standard of 

assessments and evaluations are moderate. This may be because of the curriculum in a course by 

the Board of Cooperative Education / Programs are lack of involvement to the faculty. Should be 

conducive to the promotion of cooperative educational students and professors should be 

encouraged to participate in cooperative education and participation, shared responsibility in the 

implementation of cooperative education. 

2) The comparison in the level of knowledge and understanding to the educational subjects 

of the professors at the Rangsit University, the study shows that the differences in professors gender, 

and group and divisions with different level of knowledge and understanding to the course of 

cooperative education has the significant level at 0.05.  High experience professors are not 

significant to the statistic level of  0.05.  
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บทนํา 

 กระบวนการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาคน เป็นการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ โดยมุ่งเน้นที่จะพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ให้

เกิดขึ้นเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการในหลกัการต่างๆ เพื่อให้ผูส้าํเร็จการศึกษาได้นํา

ความรู้และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมไปใชใ้นการพฒันาประเทศ ดงันั้นการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาคน

ใหมี้คุณภาพจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ โดยจะตอ้งเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพือ่ทาํใหศ้กัยภาพที่มีอยู่

ในตวัตนไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มที่ ทาํให้เป็นคนรู้จกัคิด วิเคราะห์ รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยา่งรวดเร็ว มี

คุณธรรม จริยธรรม รู้จกัพึ่งตนเอง และสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข ส่งผลให้

สถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงมีภารกิจหลกั คือ การพฒันามนุษยด์า้นวิชาการ ตลอดจนองคค์วามรู้ต่างๆ ให้

เกิดขึ้นอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้างผูน้าํและปัญญาชนของสังคม จึงมีความจาํเป็นตอ้ง

ดาํเนินการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ สามารถสนองความตอ้งการของ

ประเทศไดอ้ยา่งเตม็ที่ (วารินทร์ สินสูงสุด, 2542: 42)   

 สถาบนัอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ  และมีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งส่งเสริม

พฒันาหลกัสูตรในสถาบนัเพือ่เป็นการพฒันาองคค์วามรู้ในศาสตร์สาขาวชิาต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพือ่

นาํไปใชใ้นการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาและพฒันาประเทศ   

มหาวทิยาลยัรังสิตเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีอยูคู่่สงัคมตั้งแต่ปี 2528  โดยมีเป้าหมายหลกั คือ 

เป็นสถาบนัวจิยัคน้ควา้หาความรู้ แลว้นาํความรู้ท่ีไดม้านั้นถ่ายทอดโดยการสอนและการใหบ้ริการ

แก่สังคม  มหาวิทยาลยัจึงเป็นสัญลกัษณ์ของความเจริญกา้วหน้าทางดา้นวิชาการ ความน่าเช่ือถือ 

ศรัทธา และเป็นความหวงัของสังคมในการพฒันาคนให้เป็นทรัพยากรของชาติที่สมบูรณ์ด้วย

คุณภาพ   ดงันั้น มหาวทิยาลยัรังสิตจึงมีนโยบายสนบัสนุนใหมี้การจดัทาํหลกัสูตรการเรียนการสอน

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั มีการบูรณาการณ์หลกัสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาํนักงานมาตรฐาน

วชิาการ  ฝ่าย วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต เป็นหน่วยงานปฏิบติัที่รับผดิชอบ การดาํเนินงานการจดัทาํ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรังสิต งานมาตรฐานหลักสูตร มีการ กําหนดขั้นตอนเก่ียวกับการ

ดําเนินงานมาตรฐานหลักสูตรที่ชัดเจนและมีระบบติดตามงานมาตรฐาน หลักสูตร โดยมี

คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร และกรรมการวิชาการเป็นผูพ้ิจารณาก่อนนาํเสนอกรรมการสภา

มหาวทิยาลยั  

งานสหกิจศึกษา  เป็นการจดัการเรียนการสอนแบบเสริมสร้างประสบการณ์จริงโดยการ 

บรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาในหลกัสูตรที่ปรับปรุงใหม่ หรือเปิดหลกัสูตรเปิดดาํเนินการใหม่ และ
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ประสานงานกับคณะวิชาและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ในการพฒันาระบบการปฏิบติังานในสถาน

ประกอบการจริง โดยมีคณะกรรมการสหกิจศึกษาระดบัมหาวทิยาลยั  และระดบัคณะวชิา     

ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นที่มาของการทาํวจิยั เพือ่ใหท้ราบวา่อาจารยข์องมหาวทิยาลยัรังสิต มีระดบั

การรับรู้และความเขา้ใจต่อในรายวชิาสหกิจศึกษาวา่มีหลกัเกณฑ ์มาตรฐานในการดาํเนิน การท่ีตอ้ง

มีอยูใ่นหลกัสูตรในระดบัมากหรือระดบันอ้ยเพียงใด เพือ่ที่จะนาํขอ้มูลที่ไดไ้ปประกอบ การดาํเนิน 

การจดัทาํหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อนาํขอ้มูลที่ไดไ้ปประกอบการวางแผนการรณรงค์

ใหค้ณาจารยไ์ดมี้ส่วนร่วมในการอบรม และพฒันาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ

การดาํเนิน งานสหกิจศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวชิาสหกิจศึกษาของอาจารย ์

มหาวทิยาลยัรังสิต 

2. เพือ่เปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวชิาสหกิจศึกษา    ของ 

อาจารยม์หาวิทยาลยัรังสิต จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์การทาํงาน สังกดักลุ่ม และส่วนเก่ียวขอ้ง

ในงานสหกิจศึกษา 

สมมติฐานงานวิจัย 

1. อาจารยท์ีมี่เพศต่างกนั มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวชิาสหกิจศึกษาแตกต่างกนั 

2. อาจารยท์ี่มี ประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชา

สหกิจศึกษาแตกต่างกนั 

3. อาจารยท์ี่สังกัดกลุ่มต่างกัน มีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา

แตกต่างกนั 

4. อาจารยท์ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งในงานสหกิจศึกษาต่างกนั มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

รายวชิาสหกิจศึกษาแตกต่างกนั 

ขอบเขตงานวิจัย 

 1.  ขอบเขตดา้นประชากร 

 ประชากรทีท่าํการศึกษาคร้ังน้ี คือ อาจารยม์หาวทิยาลยัรังสิต จาํนวน 1,237 คน (สาํนกังาน

บุคคล, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2559) 

 2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหาและขอ้มูล 

 งานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจที่จะศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษาของ

อาจารยม์หาวทิยาลยัรังสิต 
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) 

 1. เพศ 

 2. ประสบการณ์การทาํงาน 

 3. สงักดักลุ่ม 

 4. ส่วนเก่ียวขอ้งในงานสหกิจศึกษา 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

1. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวชิาสหกิจศึกษา  ประกอบดว้ย 

1.1 มาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

1.2 มาตรฐานการนิเทศ 

1.3 มาตรฐานนกัศึกษา 

1.4 มาตรฐานการวดัและประเมินผล 

กรอบแนวคดิ 

 ตัวแปรต้น (Independent Variables)    ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการสหกิจศึกษาของอาจารยม์หา วทิยาลยัรังสิต 

 2.ทราบถึงระดับความรู้ความเขา้ใจของอาจารยม์หาวิทยาลัยรังสิตที่มีต่อรายวิชาสหกิจ

ศึกษา 

3.ทราบถึงผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ของ

อาจารยม์หาวทิยาลยัรังสิต จาํแนกตามเพศ อายงุาน สงักดักลุ่ม และส่วนเก่ียวขอ้งในงานสหกิจศึกษา 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวชิา 

สหกิจศึกษา  

1. มาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรและ 

    การเรียนการสอน 

2. มาตรฐานการนิเทศ 

3. มาตรฐานนกัศึกษา 

4. มาตรฐานการวดัและประเมินผล 

 

1. เพศ  

2. ประสบการณ์การทาํงาน 

3. สงักดักลุ่ม 

4. การมีส่วนเก่ียวขอ้งในงาน 

    สหกิจศึกษา 
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 4.สามารถนําผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพฒันาส่งเสริมทาํความเข้าใจเก่ียวกับ

วตัถุประสงค ์ในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษาให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ใหเ้ป็นไปตามาตรฐาน การดาํเนินงานสหกิจศึกษาไทย 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายของสหกิจศึกษา 

 สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบติังานจริงใน

องค์กร ผูใ้ช้บณัฑิต (Work-based Learning) สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ใน

สถานศึกษากบัการให้นักศึกษาไปปฏิบติังานจริงเต็มเวลา นักศึกษาไดท้าํงานตรงตามสาขาวิชาชีพ

และมีประโยชน์ต่อองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต มกักาํหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่สามารถทาํให้เสร็จได้

ภายใน 4 เดือน โดยองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิตจะจดัหาพีเ่ล้ียง (Mentor หรือ Job Supervisor) ทาํหนา้ที่กาํกบั

และดูแลการทาํงานของนักศึกษา สหกิจศึกษาช่วยให้บณัฑิตสามารถเรียนรู้และพฒันาทกัษะท่ีเป็น

ความตอ้งการขององคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิตไดเ้ป็นอยา่งดี จึงมีการขยายผลและนาํสหกิจศึกษาไปใชอ้ยา่ง

แพร่หลายทัว่โลก  

หลักการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เร่ิมโครงการสหกิจศึกษานําร่องตั้ งแต่ปี

การศึกษา 2545-2547 มีสถาบนัการศึกษาที่ดาํเนินการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 60 แห่งเป็น 86 แห่ง

ในปีการศึกษา 2549 โดยมีรูปแบบการจดัหลกัสูตรที่มีความหลากหลาย  

วิธีปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

รูปแบบการจดัการสหกิจศึกษาตามแนวทางของมหาวทิยาลยัสุรนารีที่เป็นวธีิที่ดีที่สุดดงัน้ี 

1) การบริหารการจดัโครงสร้างองคก์ร และการบริหารกลยทุธข์องหน่วยประสาน  

งานสหกิจศึกษา 

2) การกาํหนดตาํแหน่งและแบ่งหนา้ที่ความรับผดิชอบของบุคลากร 

3) การจดัทรัพยากรและระบบสารสนเทศสนบัสนุนกิจกรรมสหกิจศึกษา 

4) การจดัภาคปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5) การจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนไปปฏิบติังาน 

6) การจดัหางานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

7) การจดักิจกรรมคดัเลือกนกัศึกษาเขา้ปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

8) การจดัประสบการณ์วชิาชีพใหก้บันกัศึกษาในสถานประกอบการ 

9) การจดัสวสัดิการและค่าตอบแทนใหก้บันกัศึกษา 

10) การจดันิเทศงานสหกิจศึกษา 
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11) การประเมินผลประสบการณ์ที่นกัศึกษาไดรั้บ 

12) การปฏิบติังานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ 

13) การจดักิจกรรมใหบ้ริการงานและอาชีพที่ต่อเน่ืองจากสหกิจศึกษา 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

 1.  มาตรฐานการศึกษา หลกัสูตร และการเรียนการอสน 

  1.1  มาตรฐานการศึกษา และหลกัสูตร 

1.2 มาตรฐานการเรียนการสอน 

2. มาตรฐานการนิเทศ 

3. มาตรฐานนกัศึกษา 

4. มาตรฐานการวดัและประเมินผล 

ความรู้ความเข้าใจ 

 ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการจบัใจความ ไดแ้ก่ การแปล ตีความ 

และขยายความในเร่ืองนั้น ผูท้ี่มีความเขา้ใจจะตอ้งรู้ความหมายและรายละเอียดของเร่ืองนั้นสามารถ

อธิบายไดด้ว้ยตนเอง 

 ประภาเพญ็ สุวรรณ (2526: 16) ให้ความหมายของความเขา้ใจว่า เป็นความสามารถในการ

ส่ือสารความหมายของส่ิงที่เรียนรู้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งนาํไปสมัพนัธก์บัส่ิงอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

 1.การแปลความ (Translation) สามารถส่ือความหมายของส่ิงท่ีเรียนรู้แล้ว โดยวิธีส่ือ

ความหมายแบบอ่ืนๆ เขา้ใจความหมายของความรู้ท่ีปรากฏในการส่ือความหมายแบบต่างๆ 

 2. การตีความ (Interpretation) สามารถอธิบายหรือสรุปความเก่ียวกบัส่ิงที่เรียนรู้นั้น 

 3.การขยายความ (Extrapolation) สามารถพจิารณาถึงส่ิงที่นอกเหนือไปจากเร่ืองที่เรียนรู้ทั้ง

ดา้นโอกาสที่จะนาํไปใช ้ผลที่เกิดขึ้น แนวโนม้ในโอกาสต่อไป 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นรินทร์ ศรีดอกไม้ และคณะ (2557) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการ

หน่วยงานสหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  สรุปไดว้่า  รูปแบบการจดัหน่วยงานสหกิจศึกษานั้น 

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัทาํหรือดาํเนินการ คือ ดา้นโครงสร้างการบริหารหน่วยงานสหกิจศึกษา 

หน่วยงานสหกิจศึกษาและองคก์รบริหารงานสหกิจศึกษาควรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ หน่วยงาน

กลางระดบัมหาวิทยาลยั หน่วยงานระดบัคณะและหน่วยงานระดบัภาควิชา ส่วนดา้นกลไกในการ

สนบัสนุนการดาํเนินงานสหกิจศึกษา ตอ้งจดัหรือดาํเนินการไดแ้ก่ การจดัประชุมสมัมนา การจดัทาํ

เอกสาร ส่ือประชาสมัพนัธ ์การจดัทาํประกาศ ขอ้บงัคบัและการจดัทาํคู่มือรองรับการดาํเนินงานสห

กิจศึกษา 
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ศุภชยั เพลิดพราว (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจและเจตคติของครูที่มีต่อ

กระบวนการวจิยัในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาํเภอเซภา จงัหวดัหนองคาย พบวา่ 1) ครู

มีความรู้ความเขา้ใจและเจตคติของครูต่อกระบวนการทาํวจิยัในชั้นเรียน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อาํเภอเซภา จงัหวดัหนองคาย โดยครูมีวทิยฐานะมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ครูท่ีไม่มีวทิยฐานะ 

ณัฐกานต ์พอ่คา้ และปภสัสะรา เหรียญขาํ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความรู้ความ 

เขา้ใจและความพึงพอใจที่มีต่อภาพลกัษณ์องคก์รสีเขียว ของประชาชน ณ เขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายไดท้ี่แตกต่างกนัมีผล

ต่อระดับความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับภาพลักษณ์ขององค์กรสีเขียวของประชาชน ณ เขต

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

ศีลวตั ศรีสวสัด์ิ (2552)  ได้ทาํการศึกษาเร่ือง  ความรู้ความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงของผูท้ี่มีภูมิลาํเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูท่ี้มีภูมิลาํเนาในเขตกรุงเพท

มหานครส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย

ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ระดับนัยสําคญัทาง

สถิติ 0.05 ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส ลกัษณะครอบครัว สถานะของการอยูอ่าศยั ระยะเวลาที่อยู่

อาศยัในกรุงเทพมหานคร ระดบัการศึกษา พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ทาํงาน 

ป่ินนเรศ กาศอุดม และคณะ (2553) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจและความ

คิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล

พระปกเกล้า จนัทบุรี พบว่า เม่ือเปรียบเทียบผลของการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากร ระหวา่งก่อนและหลงัการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจฯ พบวา่ 

หลังการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจฯ บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา สูงกวา่ก่อนการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั <.001 

ทศันีย ์ประธาน และคณะ (2555) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยศึกษากบันักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่เขา้ร่วม

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา จาํนวน 372 คน พบว่า นักศึกษาก่อนเขา้ร่วมปฏิบติัสหกิจศึกษาไดรั้บการ

เตรียมความพร้อมก่อนดว้ยการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา นกัศึกษาส่วนใหญ่ไดรั้บ

การประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบติังานสหกิจศึกษา และผลงานทางวิชาการอยู่ในระดับดี (ผล

ประเมินมีค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.50) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research)โดยใชรู้ปแบบการ

วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ก ลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  อาจารย์ประจํา

มหาวิทยาลัยรังสิต  โดยใช้การคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจาํนวนประชากรของ Taro 

Yamane (1967)  ในการคาํนวณขนาดตวัอย่าง โดยกาํหนดค่าระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และ

ระดับความคาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 เพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่างที่มีคุณภาพและสามารถเป็น

ตวัแทนของประชากร สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะทาํการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

300 คน  

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ดงัน้ี  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   เป็นแบบ  

ตวัเลือก (Multiple choice) เก่ียวกบัเพศ ประสบการณ์ทาํงาน และสงักดักลุ่ม และการมีส่วนเก่ียวขอ้ง

ในงานสหกิจศึกษา 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวชิาสหกิจศึกษา เป็น 

แบบสอบถามให้เลือกตอบเพียง 2  เท่านั้น คือ ถูก – ผิด โดยการแบ่งตามมาตรฐานและการประกนั

คุณภาพการดาํเนินงานสหกิจศึกษา ในส่วนของมาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 4 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรและการเรียนการสอน มาตรฐานการนิเทศ 

มาตรฐานนกัศึกษา และมาตรฐานการวดัและประเมินผล มีจาํนวน 22 ขอ้  

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ มีลักษณะขอ้ความเป็นแบบปลาย เปิด 

(Open-ended Questions) เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้ เสนอแนะอ่ืนๆ 

เพือ่ใชป้ระกอบในงานวจิยั 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามสาํหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติสาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลที่

สอด คลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี คือ 

1. สถิติเชิงพรรณนา ใชส้าํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่การบรรยายคุณลกัษณะของขอ้มูล ที่

ไดรั้บจากผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย 

     1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

     1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 

  1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2.  สถิติเชิงอนุมาน ใชส้าํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการทดสอบความสมมติฐานที่ตั้ง

ไว้เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษาของอาจารย์

มหาวทิยาลยัรังสิต จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์ทาํงาน และสงักดักลุ่ม-คณะ ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์โดย

การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระหวา่งประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกนั (Independent 

Sample T-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-Way ANOVA : F-test) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีจาํนวนรวมเท่ากบั 

300 คน เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง (ร้อยละ 56.30 และ 43.70 ตามลาํดบั)  มีประสบการณ์ทาํงาน 

มากกว่า 15 ปีขึ้ นไป (ร้อยละ 38.0) สังกัดกลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคม (ร้อยละ 27.0)  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในงานสหกิจศึกษา (ร้อยละ 51.0) 

2. ผลการศึกษาเพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ของอาจารย์

มหาวิทยาลัยรังสิต พบว่า อาจารยม์หาวิทยาลยัรังสิตส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐาน

นักศึกษา ร้อยละ 89.3 มาตรฐานการวดัและประเมินผล ร้อยละ 5.7 มาตรฐานการนิเทศ ร้อยละ 3.0 

และมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรและการเรียนการสอน ร้อยละ 0.3 ตามลาํดบั 

3. ผลการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ของอาจารย์

มหาวิทยาลยัรังสิต พบว่า อาจารยม์หาวิทยาลยัรังสิต มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสห

กิจศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (16.3 คะแนน)  

4. ผลเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ของอาจารย์

มหาวทิยาลยัรังสิต 

การเปรียบเทียบระดบัความเขา้ใจ 

จาํแนกตามประชากรศาสตร์ 

Sig สรุปผล 

1.  เพศ 0.001* แตกต่าง 

2. ประสบการณ์ทาํงาน 0.680 ไม่แตกต่าง 

3. สงักดักลุ่ม 0.000* แตกต่าง 

4. ส่วนเก่ียวขอ้งในงานสหกิจศึกษา 0.519 ไม่แตกต่าง 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากผลการวิจยั การเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจศึกษาของ

อาจารยม์หาวทิยาลยัรังสิต พบวา่ อาจารยท่ี์มีเพศ และสงักดักลุ่มท่ีต่างกนัมีระดบัความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.05 ส่วนอาจารย์ที่ มี
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ประสบการณ์ทาํงานและมีส่วนเก่ียวขอ้งในงานสหกิจศึกษาที่ต่างกนัมีระดบัความรู้ความเขา้ใจไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สรุปผลการวิจัย 

 ผูว้ิจยัแบ่งการสรุปผลการวิจยัเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป

เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์ทาํงาน สงักดักลุ่ม และส่วนเก่ียวขอ้งใน

งานสหกิจศึกษา ตอนที่ 2 ผลการศึกษาเพือ่ศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวชิาสหกิจ ศึกษาของ

อาจารยม์หาวิทยาลยัรังสิต ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจ

ศึกษาของอาจารยม์หาวิทยาลยัรังสิต  และตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ

รายวชิาสหกิจศึกษาของอาจารยม์หาวิทยาลยัรังสิต จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์ทาํงาน สงักดักลุ่ม 

และส่วนเก่ียวขอ้งในงานสหกิจศึกษา  ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์

ทาํงาน สังกดักลุ่ม และส่วนเก่ียวขอ้งในงานสหกิจศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีจาํนวนรวม

เท่ากบั 300 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 56.30 และ 43.70 ตามลาํดบั)  เม่ือพิจารณา

ดา้นประสบการณ์ทาํงาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํงานมากกว่า 15 ปี

ขึ้นไป (ร้อยละ 38.0) รองลงมา คือ มีประสบการณ์ทาํงาน 6-10 ปี (ร้อยละ 26.3)  มีประสบการณ์

ทาํงานน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 18.0)  และมีประสบการณ์ทาํงาน 11-15 ปี (ร้อยละ 17.7) ตามลาํดบั  

ด้านสังกัดกลุ่ม พบว่า ผูต้อบแบบ สอบถามส่วนใหญ่สังกดัอยู่กลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคม (ร้อยละ 

27.0)  รองลงมา คือ กลุ่มวศิวกรรม ศาสตร์-เทคโนโลย ี(ร้อยละ 24.3) กลุ่มศิลปะ-การออกแบบ (ร้อย

ละ 19.0)  กลุ่มเศรษฐกิจ-ธุรกิจ (ร้อยละ 16.0) และน้อยที่สุด คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์-สุขภาพ (ร้อยละ 

13.7)  และเม่ือพจิารณาพจิารณาดา้นส่วนเก่ียวขอ้งในงานสหกิจศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามไม่

มีส่วนเก่ียวขอ้งในงานสหกิจศึกษามากกว่าผูมี้ส่วนเก่ียว ขอ้งในงานสหกิจศึกษา (ร้อยละ 51.0 และ 

49.0 ตามลาํดบั) 

ผลการศึกษาเพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ของอาจารย์

มหาวทิยาลยัรังสิต จาํแนกตามมาตรฐานสหกิจศึกษา 

 1. มาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรและการเรียนการสอน พบว่า อาจารยม์หาวิทยาลัยรังสิต 

ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจเก่ียวกบัราย วชิาสหกิจศึกษา ดา้นมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรและการเรียน

การสอน (1)จาํนวนหน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษาไม่ตํ่ากวา่ 6 หน่วยกิต (ร้อยละ 97.0) รองลงมา คือ 

(2)ตอ้งจดัให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อช้ีแจงให้นักศึกษาไดรั้บขอ้มูลและมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับสหกิจศึกษา (ร้อยละ 92.0) และน้อยที่สุด คือ (5)สถานศึกษาต้องกาํหนด

ช่วงเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่ตํ่ากว่า 14 สัปดาห์อย่างต่อเน่ือง โดยต้องเป็นการ
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ปฏิบติังานเตม็เวลา และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวชิาอ่ืนใดไดใ้นช่วงปฏิบติัสหกิจศึกษา (ร้อย

ละ 11.0) 

2. มาตรฐานการนิเทศ พบว่า  อาจารยม์หาวิทยาลยัรังสิต  ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจเก่ียวกับ

ราย วชิาสหกิจศึกษา ดา้นมาตรฐานการนิเทศ  (2)คณาจารยนิ์เทศตอ้งเป็นคณาจารยป์ระจาํสาขาวิชา

ที่นักศึกษาสังกดัอยู ่ (ร้อยละ 95.3) รองลงมา คือ (3)สถานศึกษาตอ้งนัดหมายสถานประกอบการ

เพื่อให้คณาจารยนิ์เทศเขา้มานิเทศนกัศึกษา ณ สถานประกอบการ (ร้อยละ 87.0) และน้อยที่สุด คอื 

(4) คณาจารยใ์นสาขาวชิาตอ้งไปนิเทศงานขณะนกัศึกษาปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง โดยเป็นการไป

พบนกัศึกษา ณ สถานประกอบการ (ร้อยละ 11.0) 

3. มาตรฐานนักศึกษา พบว่า อาจารยม์หาวิทยาลยัรังสิต ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจเก่ียวกบั

รายวิชาสหกิจศึกษา ดา้นมาตรฐานนักศึกษา (2)นักศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัท่ีจะสาํเร็จการศึกษาและ

ไม่อยูร่ะหวา่งการถูกลงโทษทางวนิยัโดยใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของสถานศึกษา (ร้อยละ 96.3) รองลงมา 

คือ (1) นักศึกษาตอ้งผ่านเง่ือนไขรายวชิาตามที่สถานศึกษากาํหนด (ร้อยละ 96.3) และ (3)นักศึกษา

ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนไปปฏิบติัสหกิจศึกษา (ร้อยละ 96.3) 

4. มาตรฐานการวดัและประเมินผล พบว่า    อาจารยม์หาวิทยาลยัรังสิต ส่วนใหญ่มีความ

เขา้ใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ด้านมาตรฐานการวดัและประเมินผล  (2)การจดั หางานที่มี

ลกัษณะเป็นโครง งานหรืองานประจาํท่ีเนน้ประสบ การณ์การทาํงานและตรงกบัสาขาวิชา (ร้อยละ 

98.0) รองลงมา คือ (3)มีกระบวนการจดัสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นคุณภาพของงาน การ

นาํเสนอผลงาน : ความรู้ทางวชิาการ ทกัษะการตอบคาํถาม (ร้อยละ 84.3) และนอ้ยที่สุด คือ (4)ตอ้ง

มีสดัส่วนการประเมินผลของสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ60 (ร้อยละ 20.7) 

ผลการศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวชิาสหกิจศึกษา ของอาจารยม์หาวทิยาลยั

รังสิต พบวา่  อาจารยม์หาวทิยาลยัรังสิต   ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจเก่ียวกบัราย วชิาสหกิจศึกษาอยู่ใน

ระดับมาก (16.3 คะแนน) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อาจารยม์หาวิทยาลัยรังสิตมีความ

เขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรและการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (6.23 คะแนน) 

และมาตรฐานการนิเทศอยูใ่นระดบัมาก (4.40 คะแนน)  ส่วนมาตรฐานนกัศึกษาและมาตรฐานการ

วดัและประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาํดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ 

มาตรฐานนกัศึกษา (2.89 คะแนน) และมาตรฐานการวดัและประเมินผล (2.78 คะแนน) 

ผลเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ของอาจารย์

มหาวิทยาลยัรังสิต จาํแนกตามเพศ ประสบการทาํงาน สังกดักลุ่ม และส่วนเก่ียวขอ้งในงานสหกิจ

ศึกษา การเปรียบเทียบระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวชิาสหกิจศึกษา ดา้นมาตรฐานการศึกษา
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หลักสูตรและการเรียนการสอน จาํแนกตามเพศ พบว่ามีความรู้ความเขา้ใจแตกต่างกนัอยา่งมีค่า

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ดา้นมาตรฐานการ

นิเทศ จาํแนกตามเพศ พบวา่มีความเขา้ใจแตกต่างกนัอยา่งมีค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ด้านมาตรฐาน

นักศึกษาและดา้นมาตรฐานการวดัและประเมินผล  จาํแนกตามเพศ พบว่ามีความรู้ความเขา้ใจไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีค่านยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจศึกษา

ของอาจารยม์หาวิทยาลยัรังสิต ตามมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรและการเรียนการสอน มาตรฐาน

การนิเทศ มาตรฐานนักศึกษา มาตรฐานการวดัและประเมินผล  จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

พบวา่ อาจารยท์ี่มีประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจศึกษา 

ทั้ง 4 มาตรฐานไม่แตกต่างกนั 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจ

ศึกษาของอาจารยม์หาวิทยาลัยรังสิต ด้านมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

จาํแนกตามสังกดักลุ่ม   พบว่า อาจารยท์ี่สังกดักลุ่มต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสห

กิจศึกษา มาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรและการเรียนการสอน แตกต่างกนัอยา่งมีค่านัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงพบ 6 คู่  ได้แก่ 1) อาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์-สุขภาพ กับ อาจารย์กลุ่ม

วิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษาแตกต่างกัน 

(Sig=0.004)  2) อาจารยก์ลุ่มวิทยาศาสตร์-สุขภาพ กบั อาจารยก์ลุ่มศิลปะ-การออกแบบ มีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษาแตกต่างกัน (Sig=0.000)  3) อาจารยก์ลุ่มวิทยาศาสตร์-

สุขภาพ กับ อาจารยก์ลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคม มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษา

แตกต่างกนั (Sig=0.000)  4) อาจารยก์ลุ่มวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลย ีกบั อาจารยก์ลุ่มศิลปะ-การ

ออกแบบ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจศึกษาแตกต่างกนั (Sig=0.005)  5) อาจารยก์ลุ่ม

ศิลปะ-การออกแบบ กบั อาจารยก์ลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคม มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสห

กิจศึกษาแตกต่างกนั (Sig=0.036)  6) อาจารยก์ลุ่มศิลปะ-การออกแบบ กบั อาจารยก์ลุ่มเศรษฐกิจ

ธุรกิจ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวชิาสหกิจศึกษาแตกต่างกนั (Sig=0.000)   

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   ระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจ

ศึกษาของอาจารยม์หาวทิยาลยัรังสิต ดา้นมาตรฐานการนิเทศ จาํแนกตามสงักดักลุ่ม   พบวา่ อาจารย์

ที่สงักดักลุ่มต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวชิาสหกิจศึกษา มาตรฐานการนิเทศแตกต่างกนั

แตกต่างกนัอยา่งมีค่านัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 6 คู่ ไดแ้ก่ 1) อาจารยก์ลุ่มวทิยาศาสตร์-
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สุขภาพ กบั อาจารยก์ลุ่มวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลย ี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจ

ศึกษาแตกต่างกัน (Sig=0.004)  2) อาจารยก์ลุ่มวิทยาศาสตร์-สุขภาพ กับ อาจารยก์ลุ่มศิลปะ-การ

ออกแบบ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจศึกษาแตกต่างกนั (Sig=0.000)  3) อาจารยก์ลุ่ม

วิทยาศาสตร์-สุขภาพ กบั อาจารยก์ลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคม มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสห

กิจศึกษาแตกต่างกนั (Sig=0.000)  4) อาจารยก์ลุ่มวิทยาศาสตร์-สุขภาพ กบั อาจารยก์ลุ่มเศรษฐกิจ-

ธุรกิจ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษาแตกต่างกนั (Sig=0.006)  5) อาจารยก์ลุ่ม

วิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยี กับ อาจารยก์ลุ่มศิลปะ-การออกแบบ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

รายวิชาสหกิจศึกษาแตกต่างกนั(Sig=0.015)  6)อาจารยก์ลุ่มศิลปะ-การออกแบบ กับอาจารยก์ลุ่ม

เศรษฐกิจธุรกิจ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวชิาสหกิจศึกษาแตกต่างกนั (Sig=0.040)   

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   ระดับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจ

ศึกษาของอาจารยม์หาวทิยาลยัรังสิต ดา้นมาตรฐานนกัศึกษา จาํแนกตามสงักดักลุ่ม พบวา่ อาจารยท์ี่

สังกดักลุ่มต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจศึกษา มาตรฐานนกัศึกษา แตกต่างกนั

อยา่งมีค่านยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ซ่ึงพบ 3 คู่ ไดแ้ก่ 1) อาจารยก์ลุ่มวทิยาศาสตร์-สุขภาพ กบั 

อาจารยก์ลุ่มศิลปะ-การออกแบบ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษาแตกต่างกัน 

(Sig=0.038)  2) อาจารยก์ลุ่มวิทยาศาสตร์-สุขภาพ กับ อาจารยก์ลุ่มศิลปะ-การออกแบบมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวชิาสหกิจศึกษาแตกต่างกนั(Sig=0.000) 3)อาจารยก์ลุ่มวทิยาศาสตร์- สุขภาพ

กบัอาจารยก์ลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคม มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจศึกษาแตก ต่างกนั 

(Sig=0.000)   

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีประเด็นที่จะนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 

 1.  ระดบัความรู้ความเขา้ใจในรายวชิาสหกิจศึกษา  

จากการเก็บขอ้มูลจากอาจารยม์หาวิทยาลัยรังสิต พบว่า  อาจารยม์หาวิทยาลยัรังสิตส่วน

ใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับราย วิชาสหกิจศึกษาอยู่ในระดับมาก (16.3 คะแนน) และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารยม์หาวิทยาลัยรังสิตมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐาน

การศึกษาหลกัสูตรและการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก (6.23 คะแนน) และมาตรฐานการนิเทศอยู่

ในระดบัมาก (4.40 คะแนน)  ส่วนมาตรฐานนักศึกษาและมาตรฐานการวดัและประเมินผลอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ มาตรฐานนักศึกษา (2.89 

คะแนน) และมาตรฐานการวดัและประเมินผล (2.78 คะแนน) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่คะแนนดา้นมาตรฐาน

นกัศึกษาและมาตรฐานการวดัและประเมินผลอยูใ่นระดบัที่ไม่สูง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการดาํเนินงาน

ดา้นหลกัสูตรที่มีในรายวิชาสหกิจศึกษาโดยคณะ/สาขาวิชา ยงัขาดการมีส่วนร่วมของคณาจารย ์ ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นรินทร์ ศรีดอกไม ้และคณะ (2557) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูปแบบ

การจดัการหน่วยงานสหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา พบวา่ รูปแบบการจดัหน่วยงานสหกิจศึกษา

นั้น สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งจดัทาํหรือดาํเนินการ ดา้นโครงสร้างการบริหารหน่วยงานสหกิจศึกษา 

หน่วยงานสหกิจศึกษาและองคก์รบริหารงานสหกิจศึกษาควรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ หน่วยงาน

กลางระดบัมหาวิทยาลยั หน่วยงานระดบัคณะและหน่วยงานระดบัภาควิชา ส่วนดา้นกลไกในการ

สนับสนุนการดาํเนินงานควรส่งเสริมสนับสนุนในคณะให้เอ้ือต่อรายวิชาสหกิจศึกษาและควร

สนับสนุนให้คณาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาและมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกันในการ

ดาํเนินงานสหกิจศึกษา เพือ่ช่วยใหมี้ความเขา้ใจกระบวนการ แนวทางการปฏิบติัต่อไป 

 2.  การเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายวิชาสหกิจศึกษาของอาจารย์

มหาวทิยาลยัรังสิต จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์ทาํงาน สงักดักลุ่ม และส่วนเก่ียวขอ้งในงานสหกิจ

ศึกษา 

 จากผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉล่ียความรู้ระดับความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจศึกษา ดา้น

มาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรและการเรียนการสอน และมาตรฐานการนิเทศ ของอาจารยเ์พศชาย

และเพศหญิง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ดา้นมาตรฐานนกัศึกษา และ

มาตรฐานการวดัผลและประเมินผล ของอาจารยเ์พศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนค่าเฉล่ียระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจศึกษา

ของอาจารยม์หาวิทยาลยัรังสิตที่มีประสบการณ์ทาํงาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05  ค่าเฉล่ียระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวิชาสหกิจศึกษาของอาจารยม์หาวิทยาลยั

รังสิตสังกัดกลุ่มต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนค่าเฉล่ีย

ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายวชิาสหกิจศึกษาของอาจารยม์หาวทิยาลยัรังสิตที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ในงานสหกิจศึกษาต่างกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  จะเห็นได้ว่า 

อาจารยท์ี่สงักดักลุ่ม และส่วนเก่ียวขอ้งในงานสหกิจศึกษาต่างกนั ทาํใหมี้ระดบัความเขา้ใจในขอ้มูล 

มาตรฐานและการดาํเนินงานสหกิจศึกษาต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปฐมาวดี กุลวฒันะ

ไพศาล (2555) กล่าวว่า การบริหารจดัการโครงการสหกิจศึกษาคณะ/สาขาวิชา ควรมีการปรับปรุง

หลกัสูตร โดยการมีส่วนร่วมของคณาจารยท์ี่เก่ียวขอ้งทุกท่านภายในคณะให้เอ้ือต่อรายวิชาสหกิจ

ศึกษาและควรสนบัสนุนใหค้ณาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษามากขึ้น 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

ในการดาํเนินการจดัสหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สถาบนัการศึกษาสามารถดาํเนินการไดด้งัน้ี  

1. ดา้นโครงสร้างการบริหารหน่วยงานสหกิจศึกษา สถาบนัการศึกษาตอ้งจดัโครง 
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สร้างสหกิจศึกษา องค์กรบริหารงานสหกิจศึกษาและทรัพยากรสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร เจา้หน้าที่ผูเ้ก่ียวขอ้ง นักศึกษา บุคลากรของสถาบนัการศึกษาและสถาน

ประกอบการใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกังานสหกิจศึกษา 

 2. ดา้นกลไกในการสนบัสนุนการดาํเนินงานสหกิจศึกษา ไดแ้ก่ การจดัประชุมสมัมนา การ

จดัทาํเอกสารส่ือประชาสัมพนัธ์ การจดัทาํประกาศขอ้บงัคบัเพื่อสนับสนุนและรองรับดาํเนินงาน

สหกิจศึกษา รวมถึงการจดัคู่มือสาํหรับการดาํเนินงานสหกิจศึกษา 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาวิจัยควรทาํการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจากอาจารยด์ํารงตาํแหน่งหัวหน้า

หลักสูตรหรือผูด้าํเนินการหลกัสูตรโดยเฉพาะ ในด้านความรู้ความเขา้ใจแนวทาง กระบวนการ

ปฏิบติัของรายวชิาสหกิจศึกษาที่ถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริง และเพือ่เป็นการส่งเสริมสนบัสนุนใหห้ลกัสูตร

ไดมี้นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาเพือ่เป็นการพฒันางานสหกิจศึกษาต่อไป  

 2. การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพกับอาจารยท์ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับ

งานสหกิจศึกษา  เพื่อทราบขอ้มูลในเชิงลึกทั้ง 3 องคป์ระกอบ  เพื่อนาํมาพฒันางาน   สหกิจศึกษา

ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตามวตัถุประสงคง์านสหกิจศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื  
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ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษัท คาลดกิ (ไทยแลนด์) จาํกดั 

THE ORGANIZATION COMMITMENT OF EMPLOYEE  

IN CALDIC (THAILAND) LTD 

เบญจา วฒันาวรสกลุ1 และ ดร. ณกมล จนัทร์สม2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพนัของพนักงานที่มีต่อ

บริษทัคาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั และเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัของพนกังาน ที่มีต่อบริษทั  คาล

ดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั โดยการจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน มีพนักงานทุกคนของ

บริษทัคาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั เป็นกลุ่มประชากรตวัอยา่ง จาํนวน 115 คน ใชแ้บบสอบถาม เป็น

เคร่ืองมือในการวิจยั มีลกัษณะเป็นคาํถามแบบ Likert Scale ซ่ึงแต่ละคาํถามมีคาํตอบให้เลือกตาม

ระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั โดยใชค้าํถามเชิงบวก ทาํการจาํแนกขอ้มูลตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

สถานะภาพการสมรส ระยะเวลาการปฏิบติังาน และสถานท่ีปฏิบติังานจากแบบสอบถาม มาทาํการ

แจกแจงค่าความถ่ี หาค่าร้อยละ และนําข้อมูลเก่ียวกับด้านลักษณะงาน ด้านลักษณะของ

ประสบการณ์จากการทาํงาน จากแบบสอบถาม มาทาํการวเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean = X ) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation = SD)  โดยใช ้T-Test และ F-Test ในการเปรียบเทียบ

ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลทีมี่ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นทศันคติโดยรวมและใน

แต่ละลกัษณะ โดยใช ้Post-hoc comparison ทาํการเปรียบเทียบรายคู่ ดว้ยวิธีของ Least Significant 

Difference (LSD) 

ผลการวจิยั พบวา่  

1.) บุคลากรของบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั มีความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นทศันคติ 

โดยรวม และในแง่ลกัษณะของประสบการณ์จากการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ลกัษณะงาน มี

ความผกูพนัต่อองคก์าร อยูใ่นระดบัปานกลาง    

2.) บุคลากรของบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกัด ที่มี ระดับการศึกษา สถานะภาพการ

สมรส และสถานที่ปฏิบัติงานที่ ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การด้านทัศนคติ โดยรวมทุก

องคป์ระกอบ และ  

พจิารณาในรายองคป์ระกอบ ต่างกนั ยกเวน้ บุคลากรของบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ที่มีเพศ   
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการมหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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และอายตุ่างกนั  มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นทศันคติ ในองคป์ระกอบของลกัษณะงาน ต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ที่ ระดบั 0.05   

 3.) บุคลากรของบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั ที่มีระยะเวลาการปฏิบติังานที่ต่างกนั มี

ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นทศันคติ โดยรวมทุกองคป์ระกอบต่างกนั และเม่ือพจิาราณาราย

องคป์ระกอบ  พบวา่  บุคลากรของบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น

ทศันคติ ในรายองคป์ระกอบของลกัษณะงาน และรายองคป์ระกอบลกัษณะของประสบการณ์จาก

การทาํงานที่ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั  0.05   

 

คาํสําคญั  : ความผกูพนัต่อองคก์าร, พนกังานบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

Abstract 

The purpose of this research was to study the level of employee commitment to the               

Caldic (Thailand) Ltd. by examining the variable factor of the individual worker, aiming to conduct 

a comparison of results afterwards. The total population of Caldic (Thailand) Ltd. consists of 115 

people. The major tool used to gain insights in this research was a questionnaire including the Likert 

Scale. The question can be an answer by selecting one of the five levels using a positive question.  

Moreover, Research classified data by gender, age, education, marital status, Period of performance 

and the Location of performance of the query. The results were distributed by frequency and 

percentage.  Research analyzed the average (Mean = X ) and standard deviation (Standard deviation 

= SD) of Job Characteristics and Work Experiences.   

The research compared the individual characteristics that had commitment to the company 

from the total of the affective commitment and each for component. A T-test comparison of Job 

Characteristics and Work Experience and F-Test comparisons between individual characteristics 

were used to identify the relationship with organizational commitment and attitude. Overall, each 

component with the Post-hoc comparison by comparing pairs of Least Significant Difference 

(LSD). 

The results of the study were as followed: 

1.) Caldic (Thailand) Ltd.’s employee has an attitude which shows organizational 

commitment in the components job characteristics and components work experiences. In the most 

cases, except for component job characteristics, the commitment is moderate. 
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2.) Caldic (Thailand) Ltd.'s employees have differences in terms of education, marital status 

and the Location of performance. However, there is an organizational commitment and attitude. 

Overall, all the components also consider contacting elements. None of the differences was a 

statistically significant exception. Caldic (Thailand) Ltd.'s employees also have different genders 

and ages, but there is organizational commitment and attitude. For the components job 

characteristics, the difference was statistically significant at the 0.05 level.  

3.) Caldic (Thailand) Ltd.'s employees have different performance periods, but there is 

organizational commitment and attitude. Of all the components, no difference was statistically 

significant. Considering the composition of the staff of Caldic (Thailand) Ltd., it has organizational 

commitment and attitude. In components of components job characteristics and components work 

experiences with different significance level of 0.05 

 

KEYWORD: The organization commitment, Employee in Caldic (Thailand) Ltd. 

 

บทนํา 

 องค์การ (Organization) เป็นความร่วมมือจากกลุ่มคนตั้ง 2 คนขึ้ นไป อย่างมีเหตุมีผล 

เพือ่ใหง้านมีสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผดิชอบตามสายงาน มีเอกภาพในการบริหาร เพือ่ให้

องค์การเกิดการปรับตวัให้อันเหมาะสมในการดาํเนินกิจการและสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ที่

กาํหนดไวภ้ายใตส้ภาพแวดลอ้มที่แปลงเปล่ียน  (สนธ์ิ บางยีข่นั. 2531: 51) ซ่ึงในความสาํเร็จของ

องคก์าร ส่วนหน่ึงเกิดจากการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ ถือวา่มีความสาํคญั

เป็นอยา่งยิง่ในบรรดาทรัพยากรที่มีอยูใ่นองคก์ารประกอบดว้ยคน เงิน วสัดุอุปกรณ์รวมถึงอาคาร 

สถานที่ และเทคโนโลยี (พยอม วงศ์สารศรี. 2541:2) ฉะนั้น คน เป็นทรัพยากรท่ีอยู่ในองคก์าร 

ประเภทหน่ึงที่มีความสําคญัที่มากท่ีสุด คนสามารถสร้างสรค์งาน และสามารถสร้างกิจกรรมที่

เกิดขึ้นภายในองค์การ ก่อให้เกิดผลประโยชน์กับธุรกิจภายนอกองค์การ และคนยงัถือว่าเป็น ผู ้

ปฏิบติัหนา้ที่ ในการตอบสนองวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์าร นบัวา่ คน เป็นหน่ึงในหลาย

ปัจจยัของทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองคก์าร ที่เป็นหน่ึงในตวักาํหนดความสาํเร็จขององคก์าร หรือ

สามารถกล่าวไดอี้กนัยหน่ึงว่า องคก์ารเป็นการจดับุคคล เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะอยา่ง หรือ

เป็นกลุ่มของบุคคลลที่ทาํงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 

2542: 31) การที่องคก์าร จะประสบความสาํเร็จ และสามารถดาํเนินกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

นั้น ตอ้งมีการดาํเนินงานที่ตรงกบัเป้าหมายขององคก์ารไดน้ั้น ปัจจยัหลกัท่ีสาํคญัปัจจยัหน่ึง ไดแ้ก่ 
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บุคคลกรหรือพนักงานที่อยู่ในองคก์าร ซ่ึงพนักงานในองค์การนั้นจะเป็นตวับ่งช้ีความสําคญัว่า 

องคก์ารจะประสบความสาํเร็จหรือลม้เหลวเพียงใด การที่องคก์ารมีพนกังานที่มีประสิทธิภาพยงับ่ง

บอกถึงการพฒันาขององคก์ารในอนาคตอีกดว้ย การที่พนักงานในองคก์ารสามารถปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ จะตอ้งมีองคป์ระกอบหรือปัจจยัที่สาํคญัหลายประการ อาทิเช่น  การทาํงานที่

ไดรั้บมอบหมายนั้นตอ้งมีความเหมาะสมกบัความสามารถของพนกังาน ปริมาณงานท่ีพนกังานตอ้ง

ปฏิบติัหรือตอ้งทาํ มีปริมาณที่พอเหมาะกับพนักงาน การมีผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัผลงานตอ้ง

สอดคลอ้งกนั ทศันคิตของพนกังานต่อหวัหนา้งาน (สมชาย หิรัญกิติ. 2542:10-11)  

 ความผกูพนัต่อองคก์าร เป็นความรู้สึกที่พนกังานมีต่อองคก์าร ซ่ึงเป็นส่ิงที่ยดึเหน่ียวและจูง

ใจให้พนักงานยงัคงอยู่ในองคก์าร เราสามารถแบ่งลกัษณะความผูกพนัต่อองคก์าร ได ้3 ลกัษณะ 

(อลัเลน และเมเยอร์.1993:18 ที่กล่าวถึงใน อจัฉรา สุวรรณวฒัน์. 2554: 17-18) คือ ความผกูพนัดา้น

ทศันคติ (Affective Commitment) ความผูกพนัดา้นความต่อเน่ือง (Continuance Commitment) และ

ความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานทางสังคม (Normative Commitment) ความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นส่ิงที่

การสนบัสนุนและสานสมัพนัธภาพ เช่ือมโยงระหวา่งตวัพนกังานเขา้กบัองคก์าร โดยที่ความผกูพนั

ดา้นจิตใจ เกิดขึ้นจากที่บุคคลไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานที่ดี และตรงกบัความคาดหวงั

ของแต่ละปัจเจกบุคคล ทาํใหบุ้คคลนั้นเกิดความปรารถนาที่จะอยูก่บัองคก์าร 

 ดงันั้นการศึกษาถึงความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั นบัวา่เป็น

ส่ิงที่จาํเป็น และสาํคญัยิง่ต่อบริษทัคาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั ในฐานะที่ผูว้ิจยัเป็นพนักงานภายใน

บริษทั ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของความผูกพนัต่อองคก์ารที่จะสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางใน

การปรับกระบวนการในงานบริหารทรัพยากรมุนษย ์เพื่อสร้างขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานของ บริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั เพื่อรักษาพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพให้เกิดความ

ผกูพนัต่อบริษทัมากขึ้น และเพือ่ใหพ้นกังานเตม็ใจที่จะปฏิบติัหนา้ที่อยา่งเตม็ความสามารถ เพือ่ให้

งานสาํเร็จ บรรลุตามวตัถุประสงคข์องบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

 1. เพือ่ศึกษาระดบัความผกูพนัของพนกังาน ที่มีต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั  

 2. เพือ่ศึกษาเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัของพนกังาน ที่มีต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) 

จาํกดั โดยการจาํแนกตามปัจจยัดา้นส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน 

สมมุติฐานในการศึกษาวิจัย 

 1. บุคลากรของบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั ที่มีปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน   อนั

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพการสมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสถานที่

ปฏิบติังาน ที่ต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นทศันคติโดยรวมที่ต่างกนั 
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 2. บุคลากรของบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั ที่มีปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน   อนั

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพการสมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสถานที่

ปฏิบติังาน ที่ต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นทศันคติ ในแง่ลกัษณะงานท่ีต่างกนั 

 3. บุคลากรของบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั ที่มีปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน   อนั

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพการสมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสถานที่

ปฏิบติังาน ที่ต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นทศันคติ ในแง่ลกัษณะของประสบการณ์จากการ

ทาํงานที่ต่างกนั 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดท้าํการศึกษาความผูกพนัของพนักงานของบริษทั คาลดิก (ไทย

แลนด)์ จาํกดั ในดา้นทศันคติ เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั

โดยการสร้างแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีจาํนวนแบบสอบถาม

ทั้งหมด 30 ขอ้ ซ่ึงประกอบด้วยแบบสอบถามเก่ียวกับด้านลักษณะงาน และ ด้านลักษณะของ

ประสบการณ์จากการทาํงาน จาํนวน 25 ขอ้ และแบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัของพนกังานต่อ

องคก์าร ในดา้นทศันคติ จาํนวน 5 ขอ้ โดยลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ย การตั้งคาํถามแบบที่

มี 2 ตวัเลือกตอบใหเ้ลือกตอบเพยีงคาํตอบเดียว และการตั้งคาํถามแบบที่มี ตวัเลือกตอบที่มากกวา่ 2 

ขอ้ขึ้นไป ใหเ้ลือกตอบเพยีงคาํตอบเดียว 

 2. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะบุคลากรของบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั ไดแ้ก่ 

บุคคลากรประจาํสาํนกังานทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 26 คน และบุคคลากรประจาํโรงงาน

และคลงัสินคา้ที่จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 89 คน จาํนวนบุคลากรทั้งหมด 115 คน ณ วนัที่ 1 

กุมภาพนัธ ์2559 (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย)์  

กรอบแนวคดิในการศึกษาวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

  

ความผกูพนัของพนกังานตอ่ 

บริษัท คาลดกิ (ไทยแลนด์) จํากดั 

ในด้านทศันคต ิ

     - ลกัษณะงาน  

     - ลกัษณะของประสบการณ์จากการ        

      ทํางาน  

ลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ปฏิบตังิาน          

     - เพศ   

     - อาย ุ 

     - ระดบัการศกึษา  

     - สถานะภาพการสมรส  

     - ระยะเวลาการปฏิบตังิาน       

      - สถานท่ีปฏิบตังิาน  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย 

 สามารถนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณาในการตดัสินใจการวางแผนหรือกาํหนดนโยบาย

ของงานดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  อาทิเช่น  การวางแผนอตัรากาํลงั การวางแผนการผลิต 

และการวานแผนการพฒันาบุคคลากร  เพือ่เสริมสร้างบุคลากรมีความผกูพนัต่อบริษทั คาลดิก (ไทย

แลนด)์ จาํกดั มากยิง่ขึ้น และรักษาความผกูพนัต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั ในแต่ละปัจเจก

บุคคลให้คงอยู ่ซ่ึงจะนาํไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และความเจริญกา้วหน้าของ

บริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั อีกทั้งยงัสามารถสร้างภาพลกัษณ์ในดา้นความผกูพนัของบุคลาก

ที่เขม้แขง็ใหเ้ห็นทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 

ทฤษฎี แนวคดิ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ความผูกพันต่อองค์การ 

 Buchanan (1974: 533) กล่าวถึงความหมายของความผูกพนัต่อองคก์ารไวว้่า เป็นความ

ผูกพนัที่มีต่อเป้าหมาย ค่านิยมขององค์การ และการปฏิบติัตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย วถัตุประสงคข์ององคก์าร ซ่ึงความผูกพนัต่อองค์การตอ้งประกอบด้วย ความผูกพนั 3 

ประการ คือ  

 1. ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์าร (Identification) อนัหมายถึง ค่านิยม จนกระทัง่

วตัถุประสงคข์ององคก์าร และตวับุคคล ไปในแนวทางเดียวกนั 

 2. ความเก่ียวพนักบัองคก์าร (Involvement) อนัหมายถึง ตวับุคคลตอ้งมีความเต็มใจที่จะ

ทาํงานเพือ่การเจริญเติบโต ความกา้วหนา้ และผลประโยชน์ขององคก์าร 

 3. ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty) อันหมายถึง การยึดมั่นถือมั่นในองค์การและ

ปรารถนาทีจ่ะทาํงาน หรือสมาชิกขององคก์ารตลอดไป 

 Mowday Porter และ Steers  (1982:27) ไดก้ล่าว ถึงความหมายของคาํว่า ความผูกพนัต่อ

องค์การ คือเป็นการแสดงออกที่มากกว่าคาํว่าความจงรักภกัดี โดยทัว่ๆไป ซ่ึงความผูกพนัต่อ

องค์การที่ Mowday Porter และ Steers. ได้ให้ความสําคญัว่า เป็นความสัมพนัธ์ที่เหน่ียวแน่นและ

เป็นแรงพลกัดนัใหต้วับุคคลเตม็ใจที่จะอุทิศตวัเอง เพือ่สร้างสรรคใ์หอ้งคก์ารอยูใ่นสภาพที่ดีขึ้น ซ่ึง

จะแสดงออกมาในรูปของการปฏิบติัตนให้เกิดประโยชน์อนัสูงสุดต่อองคก์าร และการมีพฤติกรรม

ที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 

 ภรณี กีร์ติบุตร ( 2529 : 14 – 17) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า ความผูกพนัต่อองคก์าร ไว ้2 

ลักษณะ ประกอบด้วย ความผูกพนัอย่างเป็นทางการต่อองค์การ (Formal Attachment) คือ การ

แสดงออกของความผูกพนั ซ่ึงเกิดจากการทาํงานท่ีตรงตามเวลาท่ีกาํหนด  ,ความผูกพนัทางใจและ

ความรู้สึก (Commitment) คือ การแสดงความผูกพนัหรือให้ความสนใจในด้านค่านิยมองค์การ 
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เป้าหมายองคก์าร และวตัถุประสงคข์ององคก์าร เพือ่องคก์ารจะมีความกา้วหนา้ และพฒันาจนบรรลุ

เป้าหมายที่คาดไวไ้ดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ โดยจะนาํมาดว้ย ความผกูพนัต่อองคก์าร ภายใตท้ศันคติ

เชิงบวกจากตวับุคคลต่อองคก์าร   

 จากความหมายของคาํว่า ความผูกพนัต่อองค์การที่นักวิจยัหลายท่านได้กล่าวไวข้า้งตน้ 

เ ร่ือง  “ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ”ในส่วนใหญ่ เรามักจะใช้ค ําว่า  “Employee 

Commitment” แต่เม่ือพิจารณาแลว้จะเห็นว่ามีการตีความหมายในเชิงเดียวกนักบัคาํว่า“Employee 

Engagement” นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่า Commitment และ  Engagement มีความหมายเหมือนกนั

ไม่ไดมี้ความต่างกนัเลย ซ่ึงผูเ้ขียนสามารถสรุปความหมายของความผูกผพนัต่อองคก์าร ไดว้่า เป็น

การแสดงออกในทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยมีทศันคิตเชิงบวกกบัองคก์ารท่ีเราอยูด่ว้ย  ซ่ึง

เราสามารถสังเกตไดจ้าก การยอมรับในค่านิยม นโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร 

จนกระทัง่การใชค้วามสามารถของบุคคลใหสู้งสุดเพือ่ประโยชน์ขององคก์าร ภายใตค้วามภาคภูมิใจ 

ความซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดีที่ได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ และมีความสุขที่จะอยู่กับองค์การ

ตลอดไป 

ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน  - เพศกับความผูกพันต่อองค์การ  

 ธัญญลักษณ์ บรรจงแก้ว (2548: 97) ไดศึ้กษา “ความผูกพนัต่อองคก์าร ศึกษาเฉพาะกรณี

สาํนกังานสรรพากร พื้นที่กรุงเทพมหานคร 7” พบวา่ผลการศึกษาวิจยั เพศมีความสมัพนัธ์ต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์าร เจา้หนา้ที่สรรพากรชายมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่เจา้หนา้ท่ีสรรพากรหญิง

เป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมหรือประสบการณ์ในงานของผูห้ญิงที่มุ่งเน้นบทบาท

ทางครอบครัวมากกวา่เพศชายที่มุ่งเนน้บทบาท และความสาํคญัของงานจึงทาํให้เพศหญิงได้รับ

การจูงใจที่จะผกูพนัต่อองคก์ารนอ้ยกวา่เพศชาย 

 มณฑนา มานะประสพสุข (2546:70) ไดศึ้กษา “ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ

ของขา้ราชการครูสายงานการสอนในจงัหวดัสมุทรปราการ” ผลการศึกษาวิจยัพบว่า เพศหญิงมี

ความสมัพนัธท์างบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงว่าเพศ

หญิงมีความผูกพนัต่อองคก์ารมาก เป็นผลมาจากเพศหญิงมีโอกาสในการหางานทาํไดห้ลากหลาย

นอ้ยกวา่เพศชาย   

ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน  - อายุกับความผูกพันต่อองค์การ 

 เมเยอร์ และคณะ (1989:152-156)     ไดศึ้กษา “ความผูกพนัต่อองคก์ารของผูจ้ดัการบริษทั

ขายอาหารในแคนาดา” จาํนวน 114 ราย ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ อาย ุมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนั

ต่อองคก์าร 
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 อรฉัตร สรญาณธนาวุธ (2545:100) ไดศึ้กษา “ความผูกพนัต่อองคก์ารไม่หวงัผลกาํไรของ

พนักงาน กรณีศึกษาสถาบนัคีนนัแห่งเอเชีย” ผลการศึกษาวิจยัพบว่า พนักงานในสถาบนัคีนนัแห่ง

เอเชีย ทีมี่อายตุ่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารสาํหรับดา้นการใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อ

ความสําเร็จขององค์การ ด้านความห่วงใยในอนาคตขององค์การ และความผูกพนัต่อองค์การ

โดยรวม ต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั เป็นผลมาจากพนกังานในสถาบนัคีนนัแห่งเอเชียที่มีอาย ุ51 ปีขึ้น

ไป ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในงานมาเป็นเวลานาน รู้สึกยอมรับในวฒันธรรมองค์การไดแ้ล้ว 

ประกอบกบัการมีความมัน่คงในฐานะ มากกว่าพนกังานที่มีอายรุะหว่าง   41 - 51 ปี จึงทาํใหมี้การ

ใชค้วามพยายามอยา่งเต็มที่เพื่อความสาํเร็จขององคก์าร และมีความห่วงใยในอนาคตขององคก์าร

นอ้ยกวา่พนกังานที่มีอายตํ่ากวา่ และพนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 41 - 51 ปี ไดต้ระหนกัถึงอนาคตของ

องคก์าร เน่ืองจากตอ้งการความกา้วหนา้ในงาน เพือ่ท่ีจะไดต้อบสนองความตอ้งการ ความสาํเร็จใน

ชีวิต ความมัน่คงในกรทาํงาน ประกอบดว้ยโอกาสที่จะเปล่ียนงานไดมี้น้อยกว่าพนักงานที่มีอายุ

นอ้ย จึงตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ที่เพือ่ความสาํเร็จขององคก์ารมากกวา่พนกังานที่มีอายใุนช่วง

อ่ืนๆ 

ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน  - ระดับการศึกษากับความผูกพันต่อองค์การ 

 จารุ ฉ่ําชูศรี (2547: 105) ไดศึ้กษา “ปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน 

บริษทั เทพโมบาย เรดิโอ จาํกัด” ผลการศึกษาวิจยัพบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกนัมี

ความผูกพนัต่อองคก์ารรดา้นการยอมรับเป้าหมายองคก์าร ดา้นความเต็มใจและใชค้วามพยายาม

อยา่งเตม็ที่ในการปฏิบติังาน และดา้นความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร ต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 จิรากุล วสะพันธ์ุ (2544: บทคัดย่อ) ไดศึ้กษา “ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน

กบัความผกูพนัองคก์าร:ศึกษาเฉพาะกรณี บริษทั โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั” ผลการศึกษาวิจยั

พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อายงุาน รายได ้ที่ต่างกนัที่ความผูกพนัต่อองคก์ารไม่ต่างกนั แต่

ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารต่างกนั 

ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน  - สถานะภาพการสมรสกับความผูกพันต่อองค์การ  

 ปราการ กุฎีคง (2544: 117) ได้ศึกษาและพบว่า สถานภาพสมรสสามารถพยากรณ์ถึง

ประสิทธิภาพในการทาํงานและความรู้สึกผูกพนักบัองคก์ารได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากคนที่มีครอบครัวกบั

คนที่เป็นโสดจะใหค้วามสาํคญัในงานต่างกนั คนที่มีครอบครัวจะไม่ทุ่มเทใหก้บังานหรือไม่ยืดงาน

เป็นสาระสาํคญัของชีวิตแต่เพียงประการเดียว แต่ยงัมีความตอ้งการในการประสบความสาํเร็จใน

ชีวติครอบครัว จึงมีความทะเยอทะยาน การแข่งขนั และแสวงหาความกา้วหนา้ในงานนอ้ยกว่าคนที่
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เป็นโสด รวมทั้งความสมัพนัธใ์นครอบครัวอาจสร้างความกดดนั หรือขอ้จาํกดัในการทาํงานใหม้าก

ขึ้น 

 อรฉัตร สรญาณธนาวุธ (2545:101) ไดศึ้กษา “ความผูกพนัต่อองคก์ารไม่หวงัผลกาํไรของ

พนักงาน กรณีศึกษาสถาบนัคีนนัแห่งเอเชีย” ผลการศึกษาพบว่าพนักงานใหม่ในสถาบนัคีนนัแห่ง

เอเชีย ที่มีสถานภาพการสมรสต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองค ์ต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 

ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน  - ระยะเวลาการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การ   

 ธัญญลักษณ์ บรรจงแก้ว (2548: 98) ไดศึ้กษา “ความผูกพนัต่อองคก์าร ศึกษาเฉพาะกรณี

สํานักงานสรรพากร พื้นที่กรุงเทพมหานคร 7” พบว่าผลการศึกษาวิจยั เจา้หน้าที่สรรพากรที่มี

ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์ารมาก มีความผูกพนัต่อองคก์ารมากกว่า เจา้หน้าที่สาํนักงาน

สรรพากรทีมี่ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์ารนอ้ย 

ความผูกพันต่อองค์การในด้านลักษณะงาน   

 นุชรี เจ๋ียนเจริญ (2550: 77) ไดศึ้กษา “ลกัษณะงาน ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์าร 

และความผูกพนัต่อองคก์ารของเจา้หน้าที่ศูนยว์ิจยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย” ผลการศึกษาพบว่า  

เจา้หน้าที่ที่ปฏิบติังานภายใตศู้นยว์ิจยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มีความผูกพนัต่อองค์การอยูใ่น

ระดับสูง พบว่า เจา้หน้าที่ทีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกัน มีความผูกพนัต่อองค์การไม่ต่างกัน ส่วน

เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานที่ต่างกัน มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์การ ยกเวน้งานที่มี

ความสาํคญัไม่มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารในดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมาย

และค่านิยมขององคก์าร และดา้นความตอ้งการที่จะคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพขององคก์ารต่อไปที่ระดบั 

.317 และ .059 ตามลาํดบั ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ารมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อ

องคก์าร 

ความผูกพันต่อองค์การในด้านลักษณะของประสบการณ์จากการทํางาน  

 อนุชิรดา เฮ้ารัง  (2545: บทคัดย่อ) ไดศึ้กษา “ความผูกพนัของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณี

พนกังาน บริษทั บี ฟู้ดส์ โปรดกัส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และบริษทั อาหารเบทเทอร์ จาํกดั เป็น

งานวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 135 คน ผลการ

ศึกษาวจิยัพบวา่   พนกังาน บริษทั บี ฟู้ดส์ โปรดกัส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และบริษทั อาหารเบท

เทอร์ จาํกดั นั้นมีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงทั้งส้ิน ทั้งดา้นของความเช่ือมัน่

อย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ

พยายามอยา่งมาก เพื่อประโยชน์ขององคก์าร และดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ที่จะคงไวซ่ึ้ง

ความแนสมาชิกภาพขององคก์าร โดยในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัลกัษณะงาน และปัจจยั

ลักษณะประสบการณ์จากการทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัของพนักงานต่อ



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

73 Journal of Business Research and 

Administration 

องคก์าร ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์าร ความรู้สึกน่าเช่ือถือไดแ้ละพึ่งพาได้

ขององคก์าร ความรู้สึกวา่มีความยติุธรรมในระบบพจิารณาความดีความชอบ และผลประโยชน์ตอบ

แทน และความคาดหวงัที่จะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ 

 ชัยสิทธิ วุฒิพงศ์วรกิจ (2543: บทคัดย่อ)ไดศึ้กษา“ความผูกพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการ

พยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลตากสิน” โดยกาํหนดประชากรกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มขา้ราชการ

พยาบาลที่ทาํงานอยูใ่นโรงพยาบาลตากสิน จาํนวน 447 คน  จากผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัทัว่ไปส่วน

บุคลที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร คือ อาย ุเงินเดือน โดยความต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยที่ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับข้าราชการ ไม่มีอิทธิพลต่อ

ความสัมพนัธ์ต่อองคก์าร โดยต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ระบบการ

สนับสนุจากเคร่ือญาติ ความคาดหวงัที่จะดีรับการตอบสนองจากองคก์าร การมีส่วนร่วมในการ

ทาํงาน ความเป็นอิสระของพนกังาน โอกาสความกวา้หน้า เป็นตน้ มีความต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั .01 พบว่า ขา้ราชการพยาบาลในโรงพยาบาลตากสิน มีความผูกพนัต่อองคก์ารใน

ระดบัสูง ( X  = 30.69 ) 

 ลัดดา สัจพันโรจน์ (2545:บทคัดย่อ) ได้ศึกษา “บรรยากาศองค์การและความผูกพนัต่อ

องคก์าร ในทรรศนะของพนกังานบริษทัชิโนทยั เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)” 

ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานมีการรับรู้บรรยากาศองคก์ารและความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยูม่าก 

พนกังานที่มีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส รายได ้และระยะเวลาปฎิบติังานต่างกนั มีการรับรู้บรรยากาศ

องค์การและความผูกพนัองค์การในภาพรวมต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ พนักงานที่มี

การศึกษาต่างกนั มีการรับรู้บรรยากาศองคก์ารในภาพรวมต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

.05 พนักงานที่มีเพศ และระยะเวลาปฏิบติังานต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์ารในภาพรวมต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ พนกังานท่ีมีอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดต่้างกนัมี

ความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 บรรยากาศองคก์าร

และความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสาํคญักนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

วิธีการดําเนินงาน 

 การศึกษาความผูกพนัของพนักงานของบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั ในดา้นทศันคติ 

เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นบุคลากรของบริษทั คาล

ดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั จาํนวนทั้งหมด 115 คน แบ่งออกดงัน้ี 
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ตารางที่ 1การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานบริษทัคาลดิก (ไทยแลนด์) 

จาํกดั  จาํแนกตามตวัแปรในรูปความถ่ีและร้อยละ  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยมีการวิเคราะห์ดังนี้  

 1.  นาํขอ้มูลแบบสอบถาม ในส่วนที่ 1 ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล (Personal 

Characteristics) ของพนักงานบริษัท คาลดิก (ไทยแลนด์) จ ํากัด มาการแจกแจงค่าความถ่ี  

(Frequency = F) และหาค่าร้อยละ (Percentage) จาํแนกตาม เพศ   อาย ุ  ระดบัการศึกษา สถานะภาพ

การสมรส ระยะเวลาการปฏิบติังาน และสถานที่ปฏิบติังาน  

 2.  นําขอ้มูลแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกับ ด้านลักษณะงาน และด้าน

ลกัษณะของประสบการณ์จากการทาํงาน มาทาํการวเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean = X ) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation = SD)   เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัของพนักงาน ที่มีต่อ

บริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ตารางที่ 2 การแสดงระดบัความผกูพนัของพนกังานที่มีต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์จาํกดั โดยรวม

และในแต่ละองคป์ระกอบ 

 
 จากตารางที่ 2  พบว่า พนักงานบริษัทคาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกัด มีความผูกพนัด้าน

ทศันคติ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า พนักงานบริษทัคาลดิก (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั มีความผูกพนัในดา้นลกัษณะของประสบการณ์อยูใ่นระดบัมาก (  X  = 3.6546) และ ความ

ผกูพนัในดา้นลกัษณะงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.6541)  

  

  

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ

เพศ

   ชาย 38 33

   หญิง 77 67

รวม 115 100

ความผูกพันด้านทัศนคติ โดยรวม SD ระดับความผูกพัน

ลักษณะงาน (Job Characteristics) 3.3641 0.47799 ปานกลาง

ลักษณะของประสบการณ์จากการทํางาน

   (Work Experiences)

3.6546 0.48926 มาก

รวม 3.5093 0.4642 มาก

�̅�
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3.  ทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคล ของพนักงานบริษทั คาลดิก 

(ไทยแลนด์) จาํกดั โดยใช ้T-Test สาํหรับตวัแปรท่ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และใช ้F-Test สาํหรับตวั

แปรที่แบ่งออกมากวา่ 2 กลุ่ม เพือ่ทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคล 

ที่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นทศันคติ โดยรวมและในแต่ละองคป์ระกอบ ไดแ้ก่   

ลกัษณะงาน และ ลกัษณะของประสบการณ์จากการทาํงาน โดยทาํ Post-hoc comparison จนครบทุก

คู่ โดยใช้วิธีของ Least Significant Difference (LSD) โดยกาํหนดระดับความมีนัยสําคญัทางสถิติ 

0.05 

ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความผูกพนัดา้นทศันคติ โดยรวมและในแต่ละ

องคป์ระกอบของพนักงานต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั จาํแนกตามตวัแปร ดา้นลกัษณะ

ส่วนบุคคล 

 
  

สถิติที่

ใช้

ด้านทัศนคติ 

โดยรวม

ทัศนคติด้าน

ลักษณะงาน

ทัศนคติด้านลักษณะของ

ประสบการณ์จากการทํางาน

P-Value P-Value P-Value

เพศ เพศชาย T-Test 0.097 0.013 0.108
เพศหญิง

อายุ อายุตํ่ากว่า 20 ปี F-Test 0.293 
 0.012 0.115

อายุ 21 - 30 ปี

อายุ 31 - 40 ปี

อายุ 41 - 50 ปี

อายุ 51 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น F-Test 0.263 0.21 0.754
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปริญญาตรี 

ปริญญาโทขึ้นไป

สถานะภาพการสมรส โสด F-Test 0.997 0.817 0.955
สมรส

หม้าย (หย่าร้าง) หรือคู่

สมรสตาย หรือแยกกันอยู่

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 1 ปี F-Test 0.241 0.003 0.015
ระหว่าง 2 – 5ปี

ระหว่าง 6 – 10 ปี

มากว่า 10 ปีขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร T-Test 0.241 0.941 0.017
จังหวัดสมุทรปราการ

ตัวแปร

ความผูกพันต่อองค์การด้านทัศนคติ 
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จากตารางที 3 ผลการทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ T-Test  , F- Test (one-way ANOVA)  ที่ระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  พบวา่ พนกังานบริษทัคาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั ที่มี  ลกัษณะส่วนบุคคล ที่

ต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นทศันคติ โดยรวมทุกองคป์ระกอบต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั

ทางสถิติ และเม่ือพิจารณาในรายองค์ประกอบ พบว่า เพศ อายุ และ ระยะเวลาการปฏิบติังาน ที่

ต่างกนั จะมีความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นทศันคติ ในองคป์ระกอบของลกัษณะงานที่ต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ และ ยงัพบอีกวา่ ระยะเวลาการปฏิบติังาน และ สถานที่ปฏิบติังาน ที่ต่างกนั จะมี

ความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นทศันคติ ในองคป์ระกอบของลกัษณะของประสบการณ์จากการทาํงาน 

ที่ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 

 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ตวัแปรที่พบความต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ มาทาํการทดสอบแบบราย

คู่ โดยวธีิ Post-hoc comparison ใหค้รบทุกคู่ โดยเลือกใชว้ธีิของ Least Significant Difference (LSD) 

ในการเปรียบเทียบความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัคาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั ดา้นทศันคติ ใน

องค์ประกอบลกัษณะงาน และในองค์ประกอบลกัษณะของประสบการณ์จากการทาํงาน ไดผ้ล

ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ LSD ของความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัคาลดิก (ไทย

แลนด)์ จาํกดั ดา้นทศันคติ ในองคป์ระกอบของลกัษณะงาน : อาย ุ

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ความถ่ีในช่วงอายตุ่าง ท่ีมีผลต่อความผกูพนัของพนักงานต่อองคก์าร

ในดา้นทศันคติ ในองคป์ระกอบลกัษณะงาน ท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 จาํนวน 

5 คู่ ไดแ้ก่ 1.) ความถ่ีในช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี มีความผกูพนัของพนักงานต่อองคก์ารในดา้นทศันคติ 

ในองคป์ระกอบลกัษณะงานต่างจากความถ่ีในช่วงอาย ุ21 - 30 ปี  2.) ความถ่ีในช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี 

มีความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์ารในดา้นทศันคติ ในองคป์ระกอบลกัษณะงานต่างจากความถ่ี

ในช่วงอาย ุ31- 40 ปี  3.) ความถ่ีในช่วงอาย ุ51 ปีขึ้นไป มีความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์ารใน

ดา้นทศันคติ ในองคป์ระกอบลกัษณะงานต่างจากความถ่ีในช่วงอาย ุ21- 30 ปี  4.) ความถ่ีในช่วงอาย ุ

51 ปีขึ้นไป มีความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารในดา้นทศันคติ ในองคป์ระกอบลกัษณะงานต่าง

จากความถ่ีในช่วงอาย ุ31- 40 ปี  5.) ความถ่ีในช่วงอาย ุ51 ปีขึ้นไป มีความผูกพนัของพนักงานต่อ

องคก์ารในดา้นทศันคติ ในองคป์ระกอบลกัษณะงานต่างจากความถ่ีในช่วงอาย ุ41- 50 ปี 

อายุ อายุตํ่ากว่า 20 ปี อายุ 21 - 30 ปี อายุ 31 - 40 ปี อายุ 41 - 50 ปี อายุ 51 ปีขึ้นไป

อายุตํ่ากว่า 20 ปี - .57778* .63034* 0.55208 -0.02500

อายุ 21 - 30 ปี - - 0.05256 -0.02569 -.60278*

อายุ 31 - 40 ปี - - - -0.07826 -.65534*

อายุ 41 - 50 ปี - - - - -.57708*

อายุ 51 ปีขึ้นไป - - - - -
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ LSD ของความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัคาลดิก (ไทย

แลนด)์ จาํกดั ดา้นทศันคติ ในองคป์ระกอบของลกัษณะงาน : ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

 
 จากตารางที่ 5  พบวา่ ความถ่ีในช่วงระยะเวลาการปฏิบติังานต่าง ท่ีมีผลต่อความผกูพนัของ

พนกังานต่อองคก์ารในดา้นทศันคติ ในองคป์ระกอบลกัษณะงาน ท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ระดับ 0.05 จาํนวน 4 คู่ ได้แก่  1.) ความถ่ีในช่วงระยะเวลาการปฏิบติังานที่น้อยกว่า 1 ปี มีความ

ผูกพนัของพนักงานต่อองค์การด้านทศันคติในองค์ประกอบลกัษณะงานต่างจากความถ่ีในช่วง

ระยะเวลาการปฏิบติังานที่อยูร่ะหวา่ง 6 - 10 ปี  2.) ความถ่ีในช่วงระยะเวลาการปฏิบติังานที่มากกว่า 

10 ปี มีความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การในดา้นทศันคติในองค์ประกอบลกัษณะงานต่างจาก

ความถ่ีในช่วงระยะเวลาการปฏิบติังานที่นอ้ยกวา่ 1 ปี   3.) ความถ่ีในช่วงระยะเวลาการปฏิบติังานที่

มากกว่า 10 ปี มีความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์ารดา้นทศันคติในองคป์ระกอบลกัษณะงานต่าง

จากความถ่ีในช่วงระยะเวลาการปฏิบติังานที่อยูร่ะหว่าง 2 - 5 ปี   4.) ความถ่ีในช่วงระยะเวลาการ

ปฏิบติังานที่มากกว่า 10 ปี มีความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์ารในดา้นทศันคติ ในองคป์ระกอบ

ลกัษณะงานต่างจากความถ่ีในช่วงระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีอยูร่ะหวา่ง 6 - 10 ปี 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ LSD ของความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทัคาลดิก (ไทย

แลนด์) จาํกดั ดา้นทศันคติ ในองคป์ระกอบลกัษณะของประสบการณ์จากการทาํงาน : ระยะเวลา

การปฏิบติังาน 

 
 จากตารางที่ 6  พบวา่ ความถ่ีในช่วงระยะเวลาการปฏิบติังานต่าง ท่ีมีผลต่อความผกูพนัของ

พนักงานต่อองคก์ารในด้านทศันคติ ในองค์ประกอบลกัษณะของประสบการณ์จากการทาํงาน : 

ระยะเวลาการปฏิบติังานที่ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่  1.) ความถ่ี

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 2 – 5ปี ระหว่าง 6 – 10 ปี มากว่า 10 ปีขึ้นไป

น้อยกว่า 1 ปี - -0.10437 -.31232*
-1.06109

*

ระหว่าง 2 – 5ปี - - -0.20795 -.95673*

ระหว่าง 6 – 10 ปี - - - -.74877*

มากว่า 10 ปีขึ้นไป - - - -

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 2 – 5ปี ระหว่าง 6 – 10 ปี มากว่า 10 ปีขึ้นไป

น้อยกว่า 1 ปี - -0.09601 -0.21835 -1.04147*

ระหว่าง 2 – 5ปี - - -0.12234 -.94546*

ระหว่าง 6 – 10 ปี - - - -.82312*

มากว่า 10 ปีขึ้นไป - - - -
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ในช่วงระยะเวลาการปฏิบติังานที่มากกว่า 10 ปี มีความผูกพนัของพนักงานต่อองค์การในด้าน

ทศันคติ ในองคป์ระกอบลกัษณะงานต่างจากความถ่ีในช่วงระยะเวลาการปฏิบติังานที่นอ้ยกว่า 1 ปี  

2.) ความถ่ีในช่วงระยะเวลาการปฏิบติังานที่มากกวา่ 10 ปี มีความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารใน

ด้านทศันคติ ในองค์ประกอบลักษณะงานต่างจากความถ่ีในช่วงระยะเวลาการปฏิบติังานที่อยู่

ระหว่าง 2 - 5 ปี  3.) ความถ่ีในช่วงระยะเวลาการปฏิบติังานที่มากกว่า 10 ปี มีความผูกพนัของ

พนักงานต่อองคก์ารในดา้นทศันคติ ในองคป์ระกอบลกัษณะงานต่างจากความถ่ีในช่วงระยะเวลา

การปฏิบติังานที่อยูร่ะหวา่ง 6 - 10 ปี 

สรุป 

 ผลการวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทัคาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกัด 

สามารถสรุปได ้ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า พนักงานบริษทัคาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั 

จาํนวน 115 คน มีเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ถึงร้อยละ 67 มีอายรุะหวา่ง อาย ุ21 – 30 ปี (ร้อยละ 52.2) 

มีการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ร้อยละ 44.3) มีสถานภาพสมรสแลว้ (ร้อยละ 54.8) มี

ระยะเวลาการปฏิบติังานระหว่าง 2 – 5 ปี (ร้อยละ 46.1) และพนักงานส่วนมากปฏิบติังานอยู่ที่

จงัหวดัสมุทรปราการ (ร้อยละ 77.4)มีความผกูพนัต่อองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณา

รายด้าน พบว่า พนักงานบริษัทคาลดิก ไทยแลนด์) จาํกัด มีความผูกพนัในด้านลักษณะของ

ประสบการณ์อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.6546, SD  = 0.48926) และ ความผกูพนัในดา้นลกัษณะงานอยู่

ในระดบัปานกลาง (  X   = 3.6541, SD = 0.4779) เม่ือทาํการเปรียบเทียบความผูกพนัดา้นทศันคติ 

โดยรวมและในแต่ละองคป์ระกอบของพนกังานต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั จาํแนกตามตวั

แปรที่ต่างกนั พบว่า ในดา้นทศันคติ โดยรวมทุกองคป์ระกอบที่ต่างกนัอยา่งไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ 

ที่ระดบั 0.05และไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานในขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ต่างกนั มีความผูกพนัต่อ

องคก์ารดา้นทศันคติ โดยรวที่ต่างกนั ในดา้นทศันคติขององคป์ระกอบของลกัษณะงานที่ต่างกัน

อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติและไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานในขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ต่างกนั มี

ความผูกพนัต่อองค์การด้านทัศนคติ ในแง่ลักษณะของงานที่ต่างกัน  ยกเวน้ ตวัแปร เพศ อายุ 

ระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั จะมีผลความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นทศันคติ ในองคป์ระกอบที่มี

ลกัษณะงาน ต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ระดบั 0.05  และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานในขอ้ที่ 2 

และในดา้นทศันคติ ในองคป์ระกอบของลกัษณะของประสบการณ์จากการทาํงานท่ีต่างกนัอยา่งไม่

มีนัยสําคญัทางสถิติและไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานในขอ้ที่ 3 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีความ

ผูกพนัต่อองคก์ารดา้นทศันคติ ในแง่ลกัษณะของประสบการณ์จากการทาํงานท่ีต่างกนั  ยกเวน้ ตวั

แปร ระยะเวลาการปฏิบติังาน  และสถานที่ปฏิบติังานที่ต่างกนั จะมีผลความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น
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ทัศนคติ ในองค์ประกอบที่มีลักษณะงาน ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05  และ

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานในขอ้ที่ 3 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาความผูกพันต่องค์การของพนักงานบริษัทคาลดิก (ไทยแลนด์) จ ํากัด 

ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัในดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน อนัประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สถานะภาพการสมรส ระยะเวลาการปฏิบติังาน และสถานที่ปฏิบติังาน ที่ต่างกนั มีผล

ความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นทศันคติ โดยรวมทุกองคป์ระกอบ อยูใ่นระดบั มาก  เน่ืองจากบริษทั      

คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั ไม่มีการแบ่งประเภทของงานไวส้าํหรับเพศหญิงหรือเพศชาย และไม่มี

การกีดกนัหรือขดัขวางในการเล่ือนตาํแหน่ง อีกทั้งผูบ้ริหาร มีนโยบายการบริหารสนบัสนุนสมาชิก

ภายในองคก์ารที่มีความสามารถ และมีใจรักในการพฒันาต่อและองคก์าร เพือ่ต่อยอดความสาํเร็จใน

ตวับุคคล และองคก์าร ทาํให้พนักงานบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั มีความรู้สึกอนักลมเกลียว 

แน่นแฟ้น จนเป็นองัหน่ึงอนัเดียวกนักบับริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั โดยการมีส่วนร่วม การมี

ความสุขในการดาํรงคอ์ยูใ่นการเป็นสมาชิก มีการยอมรับในค่านิยม วฒันธรรม และเป้าหมายบริษทั 

ภายใตค้วามเช่ือมัน่ในบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั เพือ่ความปรารถนาที่จะทาํในส่ิงที่ดีๆใหก้บั

บริษทั จากเหตุผลขา้งตน้ดงักล่าวจึงส่งผลให้พนักงานบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกัดมีความ

ผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายองคป์ระกอบ พบวา่  

 ด้านลักษณะงาน พนักงานบริษทัคาลดิก (ไทยแลนด์)จาํกัด มีความผูกพนัต่อองค์การ

โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพจิารณาในรายขอ้ของแบบสอบถามในดา้นลกัษณะงาน พบว่า 

พนักงานมีความผูกพนัต่อองคก์ารอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 58.4)  อันเน่ืองจากการเขา้ถึง

กิจกรรมที่พนกังานบริษทัคาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั ยงัเขา้ถึงไดเ้ฉพาะกลุ่มชั้น ทาํใหมี้ผลต่อระดบั

ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบางกลุ่ม ซ่ึงในการพจิารณารายขอ้ในดา้นน้ี ยงัพบวา่ พนกังาน

มีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 41.6)  เน่ืองจากการที่พนักงานของบริษทัคาลดิก 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั ไดส้ามารถแสดงออกทางความคิดเห็นอยา่งอิสระเสรีภาพในการทาํงาน และการ

รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน ภายใตน้โยบายและกฏระเบียบ ท่ีชดัเจน และยงัมีการ

สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรในดา้นต่างๆ เช่น การสนบัสนุนในดา้นภาษาองักฤษในการทาํงาน ซ่ึง 

ผูบ้ริหารได ้มีนโยบาย ประกาศไวอ้ยา่งชดัเจน  

 ดา้นลกัษณะของประสบการณ์จากการทาํงาน  พนักงาน บริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั 

มีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายขอ้ของแบบสอบถามในดา้น

ลกัษณะของประสบการณ์จากการทาํงาน  พบวา่ พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก 

(ร้อยละ 76.9)  เน่ืองจากพนักงาน บริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั แสดงความตั้งใจที่จะปฏิบติั
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หน้าที่ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบและในส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถโดยการใช้ความรู้

ความสามารถที่มีอยูข่องพนักงาน อาทิเช่น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การตรงต่อเวลา ความทุ่มเท

กาํลังกาย ความเสียสละ และการอุทิศเวลาให้กับการปฏิบติังาน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของ

ความสาํเร็จ ช่ือเสียงของบริษทัเป็นสาํคญั และความคาดหวงัที่จะไดรั้บการตอบสนองจากบริษทั 

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สิทธิพล ธีระภาพ (2553: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองความผกูพนั

ต่อองค์กรของขา้ราชการตาํรวจแผนธุรการกองกาํกับการอารักขา 2 กองบงัคบัการ อารักขาและ

ควบคุมฝูงชน กองบญัชาการตาํรวจนครบาล พบว่า ขา้ราชการตาํรวจแผนธุรการกองกาํกับการ

อารักขา 2 กองบงัคบัการ อารักขาและควบคุมฝงูชน กองบญัชาการตาํรวจนครบาล มีความผกูพนัต่อ

องคก์รโดยรวมมาก ภายใตก้ารยอมรับในค่านิยม วฒันธรรม และเป้าหมายขององคก์ร และไดแ้สดง

ความตั้งใจที่จะปฏิบติัหนา้ที่ในส่วนที่รับผิดชอบและในส่วนรวมอยา่งเตม็ความสามารถ ทุมเท เพือ่

ทาํประโยชน์ต่อองคก์รอนัสูงสุด และสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ พรพรรณ ศรีใจวงค์ (2541 : 

บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองความผูกพันต่อองค์การของบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ บรรณารักษส่์วนใหญ่ มีความผกูพนัต่อหอ้งสมุดในระดบัสูง 

และเม่ือพจิารณาตามกิจกรรมและหนา้ที่ที่บรรณารักษ ์มหาวทิยาลยัของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล พบวา่ มีความผกูพนัต่อหอ้งสมุดในระดบัปานกลาง 

 2. การเปรียบเทียบความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกัด ด้าน

ทศันคติ ในแต่ละองคป์ระกอบ จาํแนกตามตวัแปร ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศ   อาย ุ  และ

ระยะเวลาการปฏิบติังาน มีผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

 เพศ ความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกัดที่มีเพศต่างกนั มี

ความผกูพนัโดยรวม และรายองคป์ระกอบลกัษณะของประสบการณ์จากการทาํงานต่างกนัอยา่งไม่

มีนัยสาํคญัทางสถิติ  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้เน่ืองจากบริษทั                      คาลดิก 

(ไทยแลนด์) จาํกดั ไม่มีการแบ่งประเภทของงานไวส้าํหรับเพศหญิงหรือเพศชาย และไม่มีการกีด

กนัหรือขดัขวางในการเล่ือนตาํแหน่ง อีกทั้งผูบ้ริหารมีนโยบายการบริหารสนบัสนุนสมาชิกภายใน

องคก์าร เพือ่ต่อยอดความสาํเร็จในตวับุคคล และองคก์าร ยกเวน้ ความผกูพนัรายองคป์ระกอบของ

ลกัษณะงาน  เน่ืองจาก จาํนวนสมาชิกในบริษทั บริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 67 ) ซ่ึงทาํให้มีข้อจาํกัดในลักษณะของกิจกรรมที่ทาํ และความต่อเน่ืองของงาน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เชาวลิต ตนานนทช์ยั (2532:66) ศึกษาเร่ืองการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความยดึมัน่ผกุพนัต่อองคก์ารของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลในเร่ือง 

เพศ ไม่มีความสมัพนัธก์บัความยดึมัน่ผกูพนัต่อศูนย ์แต่เม่ือพจิารณาในรายดา้น พบวา่ เพศท่ีต่างกนั 
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มีผลต่อดา้นความผูกพนัต่อองคก์ารด้านลกัษณะงาน โดยจากขอ้มูลพบว่า เพศชายมีค่าเฉล่ียของ

ความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นน้ีสูงกวา่เพศหญิง เน่ืองจาก มีความมัน่คงต่อเน่ืองกบักิจกรรม และมี

ขอ้จาํกดัในกิจกรรมนอ้ยกวา่เพศหญิง 

 อาย ุความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดัที่มีอายตุ่างกนั มีความ

ผูกพนัโดยรวม และรายองคป์ระกอบลักษณะของประสบการณ์จากการทาํงานต่างกนัอยา่งไม่มี

นัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้ เน่ืองจากอายขุองพนักงาน จะมากหรือ

นอ้ย ก็ไม่ทาํใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ารต่างกนั เพราะบริษทัคาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั เป็นองคก์าร

ที่มีความมัน่คง น่าเช่ือถือ และไม่มีการกีดกนัในการประสบความสาํเร็จในตวับุคคล มีการปฏิบติัต่อ

พนักงานดว้ยความเท่าเทียมกนั ทาํให้รู้สึกว่ามีความผูกพนัต่อองคก์ารไม่ต่างกัน ถึงแมจ้ะมีอายุที่

ต่างกนั ยกเวน้ ความผกูพนัรายองคป์ระกอบของลกัษณะงาน เราจะพบวา่ ช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี และ 

ช่วงอาย ุ51 ปีขึ้นไป มีค่าเฉล่ียสูงกว่า  ช่วงอายอ่ืุนๆ เราสามารถกล่าวไดว้่า อายทุี่ต่างกนั ส่งผลให้

เกิดความผูกพนัรายองคป์ระกอบของลกัษณะงาน  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนัตาํรวจตรีว

รพล นันทเกษม (2540: 84) ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่องค์กรของขา้ราชการตาํรวจในสังกัดฝ่าย

อาํนวยการ กองตาํรวจทางหลวง ที่พบว่า อายขุองขา้ราชการตาํรวจในสังกัดฝ่ายอาํนวยการ กอง

ตาํรวจทางหลวง ไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร โดยพบวา่อายท่ีุต่างกนัมีความผกูพนั

ในระดบัเดียวกนั คือ ปานกลางทุกดา้น 

 ระยะเวลาการปฏิบติังาน ความผกูพนัของพนกังานต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดัที่มี

ระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั มีความผูกพนัโดยรวมต่างกนัอยา่งไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ แต่เม่ือพิจารณาในรายองค์ประกอบของลักษณะงาน และราย

องคป์ระกอบลกัษณะของประสบการณ์จากการทาํงาน พบวา่ ระยะเวลาการปฏิบติังานที่ ต่ า ง กัน  มี

ผลต่อความผูกพนัของพนักงานต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกัด ในรายองค์ประกอบของ

ลักษณะงาน และรายองค์ประกอบลักษณะของประสบการณ์จากการทาํงานท่ีต่างกัน อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติ ระดบั 0.05  สามารถพิจารณาไดจ้ากค่าเฉล่ียที่สูงของพนกังานที่มีระยะเวลาการ

ปฏิบติังานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป เน่ืองจากบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั มีการจดัสวสัดิการ และ

ผลประโชยน์ที่พนักงานจะได้รับ โดยพิจารณาจากผลงาน ประสบการณ์จากการทาํงานภายใน

องคก์าร ซ่ึงส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นลกัษณะงานและดา้นลกัษณะของประสบการณ์

จากการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาณีกล่ินหอม (2545:73) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อ

ความผกูพนัต่อองตก์ร : ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานใหญ่ พบวา่ พนกังาน

ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีระยะเวลาปฏิบติังานต่างกนัจะมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารต่างกนั

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ที่แสดงให้ทราบว่า พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยที่มี
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ระยะเวลาการปฏิบติังานในองคก์ารนานจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่พนกังานที่มีระยะเวลา

การปฏิบติังานนอ้ย 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 จากผลการวิจยัเร่ือง ความผูกพนัของพนักงาน ที่มีต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั 

พบวา่ พนักงานบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั มีความผูกพนัต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) 

จาํกดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาในรายองคป์ระกอบ พบวา่ พนกังานบริษทั คาลดิก (ไทย

แลนด์) จาํกดั มีความผูกพนัต่อองคก์าร ดา้นลกัษณะงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นลกัษณะ

ประสบการณ์การทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ 2 ดงัน้ี 

 1. ผลการศึกษา ความผูกพนัของพนักงาน ที่มีต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั ดา้น

ลกัษณะงาน มีผลความผกูพนัของพนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูว้จิยัคิดวา่ บริษทั                     คาล

ดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั ควรสนับสนุนการจดัการระบบบริหารทรัพยากรมนุษ ์  โดยการหมุนเวียน 

ปรับเปล่ียนหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของพนักงานที่ความสามารถตรงตามลักษณะงานที่

สอดคลอ้งกบัความสามารถเฉพาะบุคคล และควรเพิม่การสนบัสนุนการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ

ในการทาํงานใหก้บัพนกังานของบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 2. ผลการศึกษา ความผกูพนัของพนกังาน ท่ีมีต่อบริษทั คาลดิก (ไทยแลนด)์ จาํกดั โดยรวม 

และดา้นลกัษณะประสบการณ์การทาํงาน มีผลความผกูพนัของพนกังานอยูใ่นระดบัมาก ผูว้จิยัคิดวา่ 

บริษทั คาลดิก (ไทยแลนด์) จาํกดั ควรสนันสนุน และส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพนัมากยิง่ขึ้น

โดยการสร้างจิตสาํนึก และความภกัดีต่อองคก์ารใหก้บัพนกังานที่มีความรับผดิชอบในงาน ตรงต่อ

เวลา และทุมเทกาํลงักายความเสียสละให้กบัการปฏิบติังาน ในการสร้างขวญักาํลงัใจหรือการให้

รางวลัตอบแทนหรือกล่าวคาํชมเชยกับพนักงานท่ีสร้างผลงานและช่ือเสียงให้กับบริษทั คาลดิก 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั โดยผูบ้ริหารเป็นผูส่้งมอบส่ิงเหล่านั้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติม ในตวัแปรดา้นอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา

คร้ังน้ี เช่น ลกัษณะองคก์าร ภาวะผูน้าํ  ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร เป็นตน้ 

 ควรจะเพิ่มขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการดาํเนินงานวจิยั ในคร้ังหน้า  เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งใน

เพยีงประเทศเดียว อาจจะไม่สามารถยนืยนัผลการวจิยัท่ีแน่นอนได ้  
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อการทาํงานอย่างมคีวามสุข 

กรณศึีกษา แผนกสินเช่ือบ้านธนาคารพาณชิย์ย่านสุขุมวทิ 

Factor Affecting Work Happiness Index 

Case Study: Mortgage Loan of Business Banking at Sukhumvit 

จิตตะวนั  ปรีแยม้1 และ ดร. ณกมล จนัทร์สม2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทาํงานอยา่งมีความสุข กรณีศึกษา 

แผนกสินเช่ือบา้นธนาคารพาณิชยย์่านสุขุมวิท โดยกาํหนดขอบเขตดา้นประชากร คือ พนักงาน

ธนาคารพาณิชยย์า่นสุขมุวทิที่ทาํงานในแผนกสินเช่ือบา้นจาํนวน 144 คน 

งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 144 คน  ไดท้าํการแยกปัจจยัที่ส่งผลต่อระดบั

การทาํงานอยา่งมีความสุข  3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคล ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ํ้าจุน ซ่ึงมีลกัษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัดว้ยการใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูล

โดยใชส้ถิติการแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  การทดสอบที่เป็นอิสระ (T- Test Independent ) การวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One – Way Anova ) ด้วยสถิติทดสอบ (F – Test) การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามพจิารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิของครอนบาช (Cornbrash’s Alpha) และ Multiple Linear 

Regression Analysis (MRA) ในการวเิคาระห์  

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน  

ทีมที่ร่วมงาน ประสบการณ์ทาํงาน รายได้  ระยะเวลาในการทาํงาน ภาระความรับผิดชอบต่อ

ครอบครัว ไม่ส่งผลต่อระดบัการทาํงานอยา่งมีความสุข อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   2) 

ปัจจยัจูงใจ ประกอบ ความสาํเร็จในงาน การยอมรับนบัถือลกัษณะงานที่ทาํ ความรับผดิชอบในงาน

ที่ทาํ ความกา้วหนา้ในงาน มีการยอมรับดา้นความสาํเร็จในงานท่ีทาํ 1 สมมติฐาน ซ่ึงหมายความว่า 

ความสาํเร็จในงานที่ทาํมีความสมัพนัธต่์อระดบัการทาํงานอยา่งมีความสุข อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05   และ 3) ปัจจยัค ํ้ าจุน ประกอบด้วย นโยบายการบริหาร วิธีการบงัคบับญัชาสาย

สัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน เงินเดือนและค่าตอบแทน สภาพการทาํงาน มีการ

ยอมรับสมมติฐาน 4 สมมติฐาน และปฏิเสธสมมติฐานและปฏิเสธสมมติฐาน 1 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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สมมติฐาน ไดแ้ก่ดา้น สายสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงานซ่ึงหมายความวา่สายสัมพนัธ์

กับผูบ้ญัชาและเพื่อนร่วมงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดับบังคบัการทาํงานอย่างมีความสุข ที่

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05    

ABSTRACT 

 This main objective of this research study is to study about factors that affect our working 

happiness.  We have defined the place and population sample size of this study at one unidentified 

name of Thai commercial bank located on Sukhumvit Road. We chose the survey research approach 

to conduct this study, by using the questionnaires as a tool to collect all the data from the sample 

size of 144 persons.  Then, we classify the influenced factors into 3 main categories: people, 

motivation and maintenance (or hygiene).   The rating scales will be computerized by computer 

program which combined a several statistic analysis methods. T-test Independent, One-Way 

ANOVA, and F-test.  The analysis of confidence level from this questionnaire is derived from the 

Cornbrash’s Alpha and Multiple Linear Regression Analysis (MRA).   

 The outcomes of this study is as follow.  

1) Personal Factor, including the gender, age, education level, job position, team whom an 

interviewer has been involved, working experiences, income, working years, and responsibility to 

their family is NOT significantly affecting from the statistic point of view at level of 0.05   2) 

Motivation factor, including the work success, respect from others, job description, responsibility 

of work, the career path, acceptance of work success on the assigned work (assumption), shows that 

the success of work has related to the happiness with the statistic point of view at level of 0.05   3) 

Supportive factor, consisting of management policy, management style, relationship with managers 

and colleagues, salary and compensation, working condition, describes that there are acceptance of 

4 hypothesis and unacceptance of 1 hypothesis which is the relationship with managers and 

colleagues. This does not affect to the working happiness with the statistic point of view at level of 

0.05 
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บทนํา 

 เป็นที่ทราบกนัดีแลว้ว่าสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา เป็นปัยจยัที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานก่อให้เกิดความเครียดและความกดดันในการ

ทาํงานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  ดังนั้นในแต่ละองค์กรท่ีประสบความสําเร็จต่างให้ความสําคญักบั 

“ปัจจยัแห่งความสุข”  ไม่ว่าจะเป็นความสุขในชีวิตส่วนตวั ความสุขในชีวิตทาํงาน หรือแมแ้ต่การ

ดาํรงชีวติในสงัคม การดาํเนินงานขององคก์ร ใหป้ระสบความสาํเร็จนั้น ปัจจยัสาํคญัท่ีตอ้งคาํนึงถึง

คือ ทรัพยากรมนุษย ์ความสาํเร็จของงานจึงตอ้งขึ้นอยูก่บัคุณภาพของคนที่ทาํงานด้วย ทั้งองคก์ร

และคนทาํงานจึงตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั หากองคก์รสามารถพฒันาส่งเสริมให้คนทาํงานนาํ

ศกัยภาพที่มีอยู่ในตวัของแต่ละคนนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได ้องค์กรนั้นก็จะเติบโต

อย่างมีคุณภาพต่อไป แต่การที่คนเราจะสามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นคนจะต้องมี

ความสุขเสียก่อน จึงเกิดแนวคิดท่ีพยายามให้องค์กรสร้างความสุขให้แก่คนในองค์กร ซ่ึง

คณะกรรมการจดัทาํพจนานุกรมศพัท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมยั ราชบณัฑิตยสถาน จดัทาํคาํอธิบาย

เก่ียวกบั องคก์รแห่งความสุข (happy workplace) ไวด้งัน้ี  

 องค์กรแห่งความสุข  (happy workplace) หมายถึง  หน่วยงาน สถานประกอบการ 

สถานศึกษา ที่ทาํงาน ที่มีความมัน่คงกา้วหน้าตามจุดประสงค์ของภารกิจ คนในองคก์รทุกฝ่ายที่

เก่ียวขอ้งมีความพงึพอใจและตั้งใจทาํงาน สถานท่ีทาํงานมีบรรยากาศเก้ือหนุนใหบ้คุลากรมีสุขภาพ

ดี และทุกคนทุกระดบัในองคก์รทาํงานร่วมกนัอยา่งสมานฉนัท ์องคก์รแห่งความสุข มีกระบวนการ

ที่เน้นสุขภาวะของคนทาํงานในองคก์ร หลักการที่สําคญัคือความสําเร็จของภารกิจนั้นขึ้นอยูก่บั

ความรู้ความสามารถของบุคคลทุกฝ่าย และที่จะขาดไม่ไดค้ือ ความสุขของทุกคน เน่ืองจากคาํว่า 

“องคก์รแห่งความสุข” มีลกัษณะเป็นนามธรรม การอธิบายจึงตอ้งเช่ือมโยงสู่ชีวิตของคนที่ทาํงาน

เก่ียวขอ้งกนัในองคก์ร  

 แนวคิดเร่ืองความสุข องคก์รที่เก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาพไดก้าํหนดองคป์ระกอบ

ของชีวติคนที่มีความสุขไว ้8 ประการ คือ สุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ (happy body) นํ้ าใจงาม (happy 

heart) ชีวิตที่ผ่อนคลาย (happy relax) พฒันาสมองอยู่เสมอ (happy brain) สุขแท้ด้วยคุณธรรม 

(happy soul) ไม่เป็นหน้ี (happy money) ครอบครัวอบอุ่น (happy family) และสงัคมสงบสุข (happy 

society) ความสุขทั้ง 8 ประการ ดงักล่าวเป็นที่มาของตวัช้ีวดัสุขภาวะขององคก์รที่เน้นความสาํคญั

ของคนทาํงานในทุกฝ่าย ทุกระดบั ไดท้าํงานในสถานที่ที่ตนเองมีความสุข ความสุขของบุคคลยอ่ม

เช่ือมโยงกบัสภาพของสงัคมเป็นวงกวา้ง ถา้คนในสงัคมฉกฉวยผลประโยชน์ แก่งแยง่แข่งดีกนั ขาด

ความเอ้ือเฟ้ือเก้ือหนุนกนั สังคมนั้นยอ่มวุ่นวาย บุคคลจะมีความสุขได ้ต่อเม่ือช่วยกนัสร้างสังคม

สันติ ร่วมกนัสร้างชุมชนน่าอยู ่เกิดส่ิงแวดลอ้มท่ีดี การสร้างความสุขในที่ทาํงานถือว่าเป็นปัจจยัที่
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สาํคญัใหก้ารบริหารงานราบร่ืน เน่ืองจากคนมีความสุขจะเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ดาํเนินงาน ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตกรรมใหม่ๆซ่ึงจะช่วยให้องคก์รเจริญกา้วหน้า

และพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาระดบัความสุขในการทาํงานของพนกังาน 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นจูงใจ และปัจจยัค ํ้าจุน กบั

ระดบัความสุขในการทาํงานของพนกังาน 

สมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัความสุขในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัจูงใจ มีความสมัพนัธต่์อระดบัการทาํงานอยา่งมีความสุข 

3. ปัจจยัค ํ้าจุน มีความสมัพนัธต่์อระดบัการทาํงานอยา่งมีความสุข 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชาการที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดรั้บความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง พนกังานแผนกสินเช่ือบา้นธนาคารพาณิชยย์า่นสุขมุวทิ จาํนวน 144 ชุด 

2. ระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษาในระหวา่ง เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปรอิสระประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ํ้าจุน 

4. ตวัแปรตามไดแ้ก่ การทาํงานอยา่งมีความสุข 

4. สถานที่ในการศึกษาไดแ้ก่แผนกสินเช่ือบา้นธนาคารพาณิชยย์า่นสุขมุวทิ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงระดบัความสุขในการทาํงานโดยความของพนักงานแผนกสินเช่ือบา้น

ธนาคารพาณิชยย์า่นสุขมุวทิ 

2. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อระดบัการทาํงานอยา่งอยา่งมีความสุขของพนกังานแผนก

สินเช่ือบา้นธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงยา่นสุขมุวทิ 

3. นําข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อวางแผนและกาํหนด

นโยบายในการดาํเนินงานของของพนกังานแผนกสินเช่ือบา้นธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงยา่นสุขมุวทิ 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ีไดด้งัน้ี 

ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม    

 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ระดบัการศึกษา 

4.ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั 

5.สถานภาพ 

6.ทีมที่ร่วมงาน 

7. ประสบการณ์ที่ปัจจุบนั 

8. ภาระความรับผดิชอบต่อครอบครัว 

9. รายไดต่้อเดือน 

                            

ปัจจัยจูงใจ 

1.ความสาํเร็จในงาน 

2.ความยอมรับนบัถือ 

3.ลกัษณะงาน 

4.ความรับผดิชอบในงานที่ทาํ 

5.ความกา้วหนา้ในงาน 

 

ปัจจัยคาํจุน 

1.นโยบายการบริหาร 

2.วธีิบงัคบับญัชา 

3.สายสมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงาน 

4.เงินเดือนและค่าตอบแทน 

5.สภาพการทาํงาน 

 

 

นิยามศัพท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทํางานอย่างมีความสุข 
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 ความสุขในการทาํงาน หมายถึง การทาํงานในสภาวะจิตใจท่ีปราศจากความทุกข ์มีอารมณ์

ที่เบิกบาน สบายกาย สบายใจ รู้สึกสนุกและเพลิดเพลินขณะทาํงาน ทาํให้สามารถทาํงานหนักโดย

ไม่รู้สึกเหน่ือยหรือเบื่อหน่ายในงาน 

องคป์ระกอบของความสุขในการทาํงาน ไดแ้ก่  

 ความพึงพอใจในชีวิต Life Satisfaction หมายถึง เป็นความรู้สึกที่มีอยูใ่นตวับุคคลต่อสภาพ

ความเป็นอยู่หรือสภาพการที่เผชิญอยู่ ซ่ึงความพึงพอใจน้ีอาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยูก่บั

ความคาดหวงัและความสมหวงัของแต่ละบุคคลซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้าน

ความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน ดา้นกิจกรรมในสงัคมและชุมชน ดา้นการพฒันาตนเองและความสมหวงั

ในการทาํงานและดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจและสนัทนาการ 

 ความพึงพอใจในงาน Job Satisfaction หมายถึง ระดบัความรู้สึกของบุคคลในทางบวกหรือ

ทางลบต่องาน ซ่ึงประกอบดว้ย ความพงึพอใจต่อค่าตอบแทน(Pay) ความพงึพอใจต่อผูบ้งัคบับญัชา 

(Supervision) ความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน (Co-worker) ความพึงพอใจต่อสภาพการทาํงาน 

(Work setting) ความพึงพอใจในเน้ืองาน (Tasks) ความพึงพอใจต่อโอกาสกา้วหน้า (Advancement 

opportunities) 

 อารมณ์ในทางบวก (Emotion Effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นสุขกบัส่ิง

ที่ดี ร่ืนรมยห์รรษา สนุกสนานกบัการทาํงาน ยิม้แยม้แจ่มใส เบิกบานไดเ้สมอในทุกขณะรวมทั้ง

เล่ือมใสศทัธาในส่ิงที่ตนกระทาํ รับรู้ถึงความดี และคุณประโยขน์ของงานที่ทาํ  

 อารมณ์ในทางลบ (Negative Effect) หมายถึง ความรู้สึกท่ีเป็นทุกขก์บัส่ิงไม่ดี ท่ีเกิดขึ้นใน

การทาํงาน เช่น คบัขอ้งใจ เบื่อหน่าย เศร้าหมอง ไม่สบายใจเม่ือเห็นการกระทาํที่ไม่ซ่ือสตัย ์หรือไม่

ถูกตอ้ง อยากปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อสนองความตอ้งการของตนให้มีความสุข มีความรู้สึก

ปราศจากความวิตกกังวล มีความเพลิดเพลิน อบอุ่น ไม่เครียด มีความเต็มใจและความรู้สึกถึง

ความสาํคญัของตนเองในการทาํงาน ซ่ึงจะทาํใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ปัจจยัที่ส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน หมายถึง ส่ิงเอ้ืออาํนวยที่มีผลต่อความสุขในการ

ทาํงาน 

 ปัจจัยด้านบุคคล หมายถึง คุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ที่สังกดัแผนกสินเช่ือบา้น

ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ยา่นสุขุมวิท ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการปฎิบติังานที่แผนก รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน และบุคคลิกภาพ  

 ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้ตน

ชอบและรักงานที่ปฎิบติัเป็นตัวกระตุน้ ทาํให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กรการให้

ปฎิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ไดแ้ก่ 
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1. ความสาํเร็จในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรที่ประสบความสาํเร็จในงานที่มุ่งหวงั

ตั้งใจไว ้มีการกาํหนดเป้าหมายที่มีความเป็นไปไดท่ี้จะทาํสาํเร็จ เหมาะสมกบัความสามารถของตน 

มีความมานะพยายาม มีความอดทน มีความรับผิดชอบในการทาํงานและมีความภาคภูมิใจใน

ความสาํเร็จและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

2. ความยอมรับนบัถือ หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อการไดรั้บความไวว้างใจ ความ

คาดหวงัจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูใ้ชบ้ริการ การไดรั้บงานที่ทา้ทาย

ความสามารถ มีคุณค่าหรือมีความสาํคญัในหน่วยงาน การยอมรับนับถือมีหลายรูปแบบ เช่น จาก

คาํพดู การยกยอ่งชมเชย การแสดงความยนิดี การใหก้าํลงัใจต่างๆ  

3. ลกัษณะงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบใน

ในหน่วยงาน มีความสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของตน มีอาํนาจในการ

ตดัสินใจต่องานที่ไดรั้บมอบหมาย มีอิสระในการทาํงานโดยใชค้วามรู้ความสามารถที่มีอยู ่มีความ

มัน่คงในการทาํงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินงาน 

4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ภาระหรือพนัธะผูกพนัในการจะปฏิบติัหน้าที่การงานของ

ผูร่้วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร  เน่ืองจากบุคคลตอ้งอยู่ร่วมกนัทาํงานในองค์การ 

จาํเป็นตอ้งปรับลกัษณะนิสัย เจตคติของบุคคลเพือ่ช่วยเป็นเคร่ืองผลกัดนัใหป้ฏิบติังานตามระเบียบ

รู้จกัเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ปฏิบติังานในหนา้ที่ที่ตอ้งรับผดิชอบและมีความซ่ือสตัยสุ์จริต คนที่มีความ

รับผดิชอบ จะทาํใหก้ารปฏิบติังานไปสู่เป้าหมายที่วางไว ้และช่วยใหก้ารทาํงานร่วมกนัเป็นไปด้วย

ความราบร่ืน ความรับผิดชอบจึงเป็นภาระผูกพนัที่ผูน้าํตอ้งสร้างขึ้นเพื่อให้องคก์ารสามารถบรรลุ

เป้าหมายไดอ้ยา่งดี 

5. ความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรท่ีมีต่อโอกาสในการเล่ือน

ตาํแหน่งที่สูงกว่า โอกาสได้รับการแต่งตั้ งให้ดํารงตาํแหน่ง หน้าที่การงานที่สูงขึ้ น ได้รับการ

สนบัสนุนในเร่ืองการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม พฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง 

 ปัจจัยคํา้จุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors)  หมายถึง ปัจจยัที่จะ

ค ํ้ าจุนก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานให้มีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่

สอดคล้องกับพนักงานในองค์กรจะก่อให้เกิดความไม่ชอบในงานซ่ึงเป็นปัจจยัจากภายนอกตวั

พนกังาน อนัไดแ้ก่ 

1. นโยบายการบริหารงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคคลากรท่ีมีต่อนโยบายและการ

บริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา ในดา้นความชดัเจนในการกาํหนดนโยบายและการบริหาร ลกัษณะ

การบริหารจดัการภายในองคก์ร วดัไดจ้ากคะแนนที่บุคคลากรใหต้ามการรับรู้ที่แสดงถึงความรู้สึกที่

มีต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบัขอ้ความในแบบสอบถาม 
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2. วิธีบงัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงานหรือการให้

ความยติุธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการบริหาร ใชค้นหู้กกบังาน มีความเป็นธรรมในการจ่ายงาน 

รวมถึงการจ่ายงานใหถู้กตอ้งตรงตามความรู้ความสามารถ 

3. ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา และเพือ่นร่วมงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อ

ความสมัพนัธก์ารติดต่อพบปะกนั ที่ปฏิบติัต่อกนั ในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในการวางแผนงาน

ขององคก์รโดยกิริยาหรือวาจาที่สุภาพ จริงใจ แต่มิไดร้วมถึงการยอมรับนบัถือ 

4. เงินเดือนและค่าตอบแทน หมายถึง รายได ้หรือค่าตอบแทน หรือเงินพิเศษอ่ืนๆ ที่ไดรั้บ

นอกเหนือจากเงินเดือน เฉล่ียต่อเดือนโดยไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงเป้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม

กบัความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีขั้นตอนชดัเจน และเพยีงพอต่อค่าใชจ่้าย 

5. สภาพแวดล้อมในการทาํงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรท่ีมีต่อสภาพทัว่ไปของ

องค์กรที่เก่ียวขอ้งกบัการทาํงานที่ไม่แออดั มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการดาํเนินงานเพียงพอและมี

คุณภาพพร้อมใชง้าน มีการดูแลรักษาความสะอาด ปราศจากส่ิงรบกวน ไฟฟ้าแสงสว่างพอในการ

ทาํงาน 

 พนักงาน หมายถึง พนกังานท่ีปฎิบติังานอยูใ่นแผนกสินเช่ือบา้น ธนาคารพาณิชย ์แห่งหน่ึง

ยา่นสุขมุวทิ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตาํแหน่ง  

DSA หมายถึง พนักงานที่เสนอขายสินคา้หรือบริการให้แก่ผูบ้ริโภค โดยเป็นการขายที่

เฉพาะเจาะจง ให้บริการลูกคา้ถึงบา้น หรือที่ทาํงานลูกคา้ (เป็นพนักงานที่อิสระ ไม่ใช่พนักงาน

ประจาํ) 

Staff หมายถึ งพนกังานประจาํที่ไดส้วสัดิการ จากนายจา้งโดยตรง  

Temporary หมายถึง เป็นการจา้งงานพนักงานลูกจา้งชั่วคราว ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงที่

กาํหนดไว ้ผา่นบริษทัตวัแทน หรือ agency เป็นผูบ้ริหารจดัการ  

 ภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว หมายถึง ภาระความรับผิดชอบของพนักงานในการ

ดูแลบุคคลอ่ืนทางดา้นการเงินและการเล้ียงดู แบ่งเป็น มีภาระทางครอบครัว และไม่มีภาระทาง

ครอบครัว 

  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

93 Journal of Business Research and 

Administration 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรม 

โดยอาศยัแนวคิดหลากหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนาํเสนอเป็นประเด็น

ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

ทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) 

ทฤษฎีการจูงใจ เป็นการศึกษาความต้องการของพนักงาน โดยนํามาเป็นส่ิงจูงใจให้

พนกังานมีความตั้งใจทาํงานอยา่งเตม็ท่ี เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดขององคก์ารไดแ้ก่ ทฤษฎีลาํดบั

ขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) มาสโลวไ์ดท้าํการศึกษาวิจยั

เก่ียวกบัแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย ์ในช่วงปี พ.ศ. 2493- 2502 (ทศวรรษ 1950)และ

ไดพ้ฒันาทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการซ่ึงในเบื้องตน้ลาํดบัไว ้5 ระดบั นอกจากนั้น มาสโลว ์ไดแ้บ่ง

ลาํดับความตอ้งการออกเป็น 2 กลุ่ม คือความตอ้งการลาํดับตน้ (Lower-Order Needs) เป็นความ

ตอ้งการตอบสนองภายนอก ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นร่างกายและความปลอดภยั เช่น การจดัสถานที่

ทาํงานและชัว่โมงการทาํงานอยา่งเหมาะสม การจ่ายค่าจา้ง สวสัดิการ ความปลอดภยัในการทาํงาน 

ความตอ้งการในลาํดับที่สูงกว่า (Higher-Order Needs) เป็นความตอ้งการตอบสนองภายในหรือ

จิตใจ ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางสังคมเกียรติยศ ความตอ้งการให้ความคิดหรือความฝันของตนเป็น

จริง เช่น หัวหน้าให้ความสัมพนัธ์ที่ดี ยกยอ่ง และเล่ือนตาํแหน่งให้ลูกน้อง การให้อิสระ และให้มี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองงาน การเปิดโอกาสให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 

ดงันั้นผูบ้ริหารองคก์รที่จะใชท้ฤษฎีของมาสโลวใ์นการจูงใจพนักงานควรทราบความตอ้งการของ

พนักงานว่ามีความตอ้งการอยูใ่นลาํดบัขั้นใดแลว้จึงจูงใจให้พนักงานไดรั้บการตอบสนองเพื่อให้

ผูบ้ริหารองคก์รเขา้ใจถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของบุคลากรในองคก์ร เพือ่ประสิทธิภาพของ

องคก์รที่จะกระตุน้การทาํงานอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก(Herzberg of Two – Factor Theory) 

 เฮอร์ซเบิร์ก มีแนวความคิดที่คลา้ยกบัแนวความคิดลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์ของ

มาสโลว ์ ซ่ึงจะเน้นความเขา้ใจปัจจัยที่อยู่ภายในตัวบุคคลอันเป็นสาเหตุทาํให้บุคคลปฎิบัติใน

แนวทางเฉพาะตน  

 เฮอร์ซเบิร์กทาํการศึกษาว่าคนตอ้งการอะไรจากงาน คาํตอบที่ได้คือ ความสุขจากการ

ทาํงาน เขาไดอ้ธิบายเพิม่เติมวา่ปัจจยัท่ีส่งผลถึงความพึงพอใจในงานและไม่พงึพอใจในงานนั้นแยก

จากกนัและไม่เหมือนกนั เป็นปัจจยัที่เกิดจาก 2 กลุ่ม จึงตั้งช่ือทฤษฎีว่า ทฤษฎีสองปัจจยัท่ีเก่ียวกบั

ความพึงพอใจ (ศิริวรรณ เสรี และคณะ : 2541) โดยมีสมุติฐานว่า ความพึงพอใจในงานที่ทาํเป็น
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ส่ิงจูงใจสาํหรับผลการปฎิบติังาน  องคป์ระกอบที่สาํคญัที่ทาํให้เกิดความสุขจากการทาํงานมีอยู ่2 

ปัจจยั คือ  

1. ปัจจยักระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงาน ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในรวมถึงความตอ้งการ

ภายใน ซ่ึงความตอ้งการภายในของพนกังานมีอิทธิพลและเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการปฎิบติังานของ

พนักงานด้วยความพึงพอใจและเป็นปัจจยัท่ีนําไปสู่ทศันคติทางบวกและแรงจูงในท่ีแทจ้ริง อัน

ประกอบไปดว้ย ปัจจยั 6 ดา้นคือ 

1.1 ความสาํเร็จในการทาํงาน ยกตวัอยา่งเช่น สามารถทาํงานไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย หรือ

การมีส่วนร่วมในการทาํงานของหน่วยงานใหส้าํเร็จลุล่วงไปได ้ความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ 

การรู้จกัป้องกนัปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเม่ืองานสาํเร็จรู้สึกพอในผลสาํเร็จของงานนั้น ไดแ้ก่ การได้

ใชค้วามรู้ทางวิชาการในการปฎิบติังานตามเป้าหมายที่คาดไว ้ การเปิดโอกาสให้ตดัสินใจในการ

ทาํงานของตนเองไดต้ามความเหมาะสม ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จของงานเป็นไป

ตามเป้าหมายที่วางไว ้

1.2 การยอมรับในความสามารถและการยกยอ่งนับถือ คือการไดรั้บการยกยอ่งนับถือจาก

บุคคลรอบขา้ง รวมถึงการชมเชยในความสามารถทั้งการใหก้าํลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่แสดง

ให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ ไดแ้ก่ การยกยอ่งชมเชยภายในองคก์ร ความภาคภูมิใจใน

อาชีพ การไดรั้บการยอมรับจากเพือ่นร่วมงานและความมีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ เป็นตน้ 

1.3 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คือ การมีโอกาศกา้วหนา้ขึ้นสู่ตาํแหน่งที่สูงขึ้น เม่ือ

ปฎิบติังานสาํเร็จ เป็นตน้ 

1.4 ลกัษณะงานที่ทาํ คือ ความน่าสนใจของงาน ความทา้ทายความสามารถในการทาํงาน 

ความเป็นอิสระในการทาํงาน งานที่ทาํเป็นงานท่ีตรงกบัความถนดัของความรู้ท่ีไดศึ้กษา 

1.5 โอกาสในการเจริญเติบโตส่วนตวั (Personal Growth) คือการไดมี้โอกาสเพิม่พนูความรู้

ความสามารถ ความชาํนาญ ตลอดจนโอกาสท่ีไดรั้บการเล่ือนขั้นหรือเล่ือนตาํแหน่ง 

1.6 ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือการได้มีโอกาสได้รับมอบหมายงานหรือมีส่วน

ร่วมในงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ถูกควบคุมมากเกินไป จนขาดอิสระในการทาํงาน ไดแ้ก่ ความ

เหมาะสมของปริมาณงาน การได้รับความเช่ือถือและไวว้างใจในงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจน

ไดรั้บมอบหมายงานที่สาํคญั เป็นตน้ 

2. ปัจจยัช่วยลดความไม่พอใจในการทาํงาน เป็นปัจจยัภายนอกท่ีป้องกนัไม่ใหพ้นกังานเกิด

ความไม่พงึพอใจในการทาํงาน เป็นปัจจยัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงแต่เป็นเพยีงส่ิงที่ช่วยสกดักั้น

ไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ โดยส่วนใหญ่เป็นปัจจยัพื้นฐานที่จาํเป็นที่พนักงานจะตอ้ง

ไดรั้บการตอบสนอง ประกอบไปดว้ยปัจจยัทั้งหมด 10 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
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2.1 นโยบายและการบริหารงานขององคก์ร เช่น นโยบายการควบคุมและระบบขั้นตอน

ของหน่วยงาน ขอ้บงัคบั วธีิการทาํงาน การจดัการหรือวิธีการบริหารงานขององคก์ร มีการแบ่งงาน

ไม่ซํ้ าซ้อน มีความเป็นธรรม มีการเขียนนโยบายที่ชดัเจน รวมถึงมีการแจง้นโยบายให้ทราบอย่าง

ทัว่ถึง เป็นตน้ 

2.2 วิธีการปกครองบงัคบั เช่น ลักษณะการบงัคบัของหัวหน้างาน ความยุติธรรมในการ

กระจายงานของผูบ้ ังคับบญัชา ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงานหรือความรู้

ความสามารถในการแกปั้ญหา การใหค้าํแนะนาํแกผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา การสัง่งาน การมอบหมายงาน

มีความชัดเจน วิธีการดูแลควบคุมการปฎิบัติงานการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การสอนงาน ความยติุธรรมในการมอบหมายงาน เป็นตน้ 

2.3 ความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งาน คือ ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือ การไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากหวัหนา้งาน เป็นตน้ 

2.4 ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน คือ ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือ การ

ไดรั้บความช่วยเหลือจากเพือ่นร่วมงาน เป็นตน้ 

2.5 ความสมัพนัธก์บับุคคลในแผนกอ่ืน คือ ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือ การ

ไดรั้บความช่วยเหลือจากแผนกอ่ืน เป็นตน้ 

2.6 ค่าตอบแทน คือผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจา้ง และสวสัดิการต่างๆ เป็นตน้ 

2.7 ความมัน่คงในการทาํงาน คือความมัน่คงขององคก์ร ภาพพจน์ ช่ือเสียงหรือขนาดของ

องคก์ร  

2.8 ชีวติส่วนตวั คือสภาพความเป็นอยูใ่นชีวติปัจจุบนั ความสะดวกสบายในการเดินทางมา

ทาํงาน เป็นตน้ 

2.9 สภาพการทาํงาน คือสภาพการทาํงานในที่ทาํงาน แส่งสว่าง อุณหภูมิ การระบายอาศ 

เสียง กล่ิน เป็นตน้ 

2.10 ตาํแหน่งงาน คืออาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือในสงัคม มีเกียรติและศกัด์ิศรี เป็นส่วน

หน่ึงในความสาํเร็จขององคก์ร เป็นตน้ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทํางาน 

คุณภาพของความสุข (Quality of Happiness)  (Brenner,1975; Scanlon, 1993) ประเมินได้

จากตวัช้ีวดัทางสังคมระดบับุคคล ซ่ึงเป็นการวดัจากระดบัของความพึงพอใจและความคาดหวงั ที่

ประเมินความรู้สึกของบุคคลจากสภาพความเป็นอยูน่อกจากน้ี ความสุขยงัขึ้นอยูก่บัประสบการณ์

ของแต่ละบุคคล “ความสุข”และ “ความพงึพอใจ” จึงมีบทบาทสาํคญัต่อคุณภาพชีวติในระดบับุคคล 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จงจิต เลิศวิบูลยม์งคล (2547) ได้ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบั

ความสุขในการทาํงานของพยาบาลประจาํโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล

ดา้นอายแุละการเสริมสร้างแรงจูงใจทางบวกมีความสมัพนัธก์บัความสุขในการทาํงาน 

อภิชาติ ภู่พานิช (2551) ไดศึ้กษาดชันีระดบัความสุขในการทาํงานของบุคคลากร สาํนกังาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่ากล่มตวัอย่างมีทศันะต่อความสุขในการทาํงานอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ถา้พจิารณารายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่ามากท่ีสุดคือดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมภายใน

หน่วยงาน แลด้า้นที่นอ้ยที่สุดไดแ้ก่ดา้นสวสัดิการที่มหาลยัจดัให ้ 

จิราวรรณ ชูหว่าง (2549) ไดศึ้กษาความพงึพอใจในการปฎิบติังานของพนักงานบบริษทัเค 

อาร์ เอส ลอจิสติก พบว่าปัจจยัโดยรวมต่อความพึงพอใจของพนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ถึงจะ

พิจารณารายดา้นแลว้ผลของการศึกษารายดา้นก็อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนัไม่มีดา้นใดน้อยหรือ

มากกวา่กนั 

มีนา นุ้ยแนบ. (2548) ได้ทาํการศึกษาพฤติกรรมเสริมสร้างความสุขในการทาํงานของ

พนกังานโรงงานแปรรูปยางพาราขนาดใหญ่ ในจงัหวกัสงขลา พบวา่พฤติกรรมเสริมสร้างความสุข

ในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงด้านความสัมพนัธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ด้าน

ความสะอาดและความมีระเบียบในท่ีทาํงาน เท่านั้นท่ีการเสริมสร้างความสุขอยูใ่นระดบัมาก 

นันทรันต์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ได้ศึกษาเ ร่ืองความสุขในการทํางานของพนักงาน

บริษทัเฟิสท์ดรัก จาํกัด จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความสุขในการ

ทาํงานที่ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงพจิารณารวมทุกดา้นสามารถทาํนายความสุขในการทาํงานของพนักงาน

โดยรวมวา่อยูใ่นระดบัสูง 

ไดเนอร์และคณะ (Diener .2003) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความสุขของคนที่มีปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัทางสังคมที่แตกต่าง พบว่า บุคคลที่มีความสุขเป็นชายหรือหญิงที่เป็นผูเ้ยาว ์ ที่สุขภาพดี 

การศึกษาดี แมจ้ะมีระดบัสติปัญญาอยา่งไรก็ตาม จะตอ้งเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ไม่กงัวล และมี

ความภาคภูมิใจในตวัเอง จึงถือวา่ความสุขจะตอ้งถูกพฒันาจากสภาพแวดลอ้มที่ดีมาตั้งแต่ปฐมวยัจึง

จะทาํใหบุ้คคลผูน้ั้นมีความสุขในชีวติมากที่สุด 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชาการและกลุ่มตวัอย่าง  ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นพนักงานสินเช่ือบา้นธนาคารพาณิชย์

แห่งหน่ึง ยา่นสุขมุวทิ จากขอ้มูล ณ เดือนเมษายน  2559 มีจาํนวนพนกังานในแผนก 144 คน ซ่ึงการ

วจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน

คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน 9 ขอ้ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกบั
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ปัจจยัจูงใจ โดยใชแ้บบสอบถามในลกัษณะประเมินค่าของไลเคิอร์ท (Rating Scale) จาํนวน 5 ระดบั 

ประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 20 ขอ้แบ่งเป็น 5ดา้น คือดา้นความสาํเร็จในงาน 4 ขอ้ ดา้นการยอมรับ

นับถือ 4 ข้อ  ด้านลักษณะงานที่ท ํา  4 ข้อ  ด้านความรับผิดชอบในงานท่ีทํา 4 ข้อ  แล้ะด้าน

ความกา้วหน้าในงาน 4 ขอ้ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัค ํ้าจุน โดยใชแ้บบสอบถาม

ในลกัษณะประเมินค่าของไลเคิอร์ท (Rating Scale) จาํนวน 5 ระดบั ประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 20 

ขอ้แบ่งเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นนโยบายการบริหาร 4 ขอ้ ดา้นวิธีการบงัคบับญัชา 4 ขอ้ ดา้น

ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่ร่วมงาน 4 ขอ้ ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน 4 ขอ้ และดา้น

สภาพการทาํงาน 4 ขอ้ ส่วนสุดทา้ยคือตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความสุขในการทาํงาน

ของพนักงานโดยใช้แบบสอบถามในลกัษณะประเมินค่าของไลเคิอร์ท (Rating Scale) จาํนวน 5 

ระดบั ประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 10  ขอ้ 

การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีดว้ยดว้ยการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 

ดว้ยการนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คนและนาํมาคาํนวน

ดว้ยระบบคอมพิวเตอรางสถิติ ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่  แอลฟา ครอนบาค (Cornbrash’s 

Alpha) ซ่ึงจากการทดสอบแบบสอบถามไดค้่า สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 0.965 (ค่ามาตรฐานตอ้ง

มากกวา่ 0.7) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปให้ประชากรกลุ่มตวัอยา่งกรอกดว้ยตวัเอง จาํนวน 30 ชุด ก่อน

เพือ่นาํกลบัมาทาํการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ หลงัจากนั้นจึงทาํการเก็บขอ้มูลต่อจนครบ 144 ชุด 

2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

3 นาํแบบสอบถามที่ถูกตอ้งมาลงรหัสตามท่ีกาํหนดไว ้ เพื่อนาํขอ้มูลไปประมวลผลผ่าน

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ สาํเร็จรูป 

4 ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพือ่อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการทาํงานอยา่ง

มีความสุขของพนักงานสินเช่ือบา้นธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงย่านสุขุมวิทที่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคัญที่ 0.05  ส่วนที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการทาํงานอย่างมีความสุขที่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัที่ 0.05 นั้นประกอบด้วยปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ํ้าจุนอนัได้แก่ ปัจจยัจูงใจ1 ด้านคือ ด้าน

ความสาํเร็จในงาน ซ่ึงมีค่าซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิ 0.001 และปัจจยัค ํ้าจุน 4 ดา้นคือ ดา้นนโยบายการ

บริหาร ด้านการบงัคบับญัชา ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน  และด้านสภาพการทาํงาน ซ่ึงมีค่า

สมัประสิทธ์ิ 0.027  0.026 0.000 0.000 ตามลาํดบั 
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สามารถนาํเสนอกรอบแนวความคดิใหม่ (Modified Model) ไดด้งัน้ี  

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

ปัจจัยจูงใจ 

1. ความสาํเร็จในงาน 

 

การทาํงานอยา่งมีความสุข 

                                                                  

ปัจจัยคํา้จุน 

1.นโยบายการบริหาร 

2.วธีิการบงัคบับญัชา 

3.เงินเดือนและค่าตอบแทน 

4. สภาพการทาํงาน 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัการทาํงานอยา่งมีความสุข ของ

พนกังานแผนกสินเช่ือบา้นธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงยา่นสุขมุวทิ ท่ีแตกต่างกนั 

ผลจากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลอันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่งงานใน

ปัจจุบนั สถานะภาพ ทีมที่ร่วมงาน ประสบการณ์ในการทาํงานปัจจุบนั ภาระความรับผิดชอบต่อ

ครอบครัว และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความสุขในการทาํงานที่ไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัจูงใจมีความสมัพนัธต่์อระดบัการทาํงานอยา่งมีความสุข 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัค ํ้าจุนมีความสมัพนัธต่์อระดบัการทาํงานอยา่งมีความสุข 

ใชก้ารทดสอบความสมัพนัธแ์บบการถดถอยเชิงพหุคูณ  Multiple Regression Analysis (MRA) 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity  Statistic 

 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

Constant .314 .277  1.134 .259   

ความสาํเร็จในการทาํงาน .251 .071 .257 3.538 .001 0.388 2.580 
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การยอมรับนบัถือ .105 .070 .188 1.500 .136 0.330 3.029 

ลกัษณะงาน -.031 .055 -.033 -.554 .581 0.570 1.755 

ความรับผดิชอบในงานที่ทาํ .101 .066 .103 1.520 .131 0.446 2.240 

ความกา้วหนา้ในงาน .075 .058 .100 1.279 .203 0.335 2.989 

นโยบายและการบริหารงาน -.170 .076 -.211 -2.232 .027 0.230 4.339 

วธีิการบงัคบับญัชา .173 .077 .231 2.245 .026 0.195 5.136 

สายสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา

และเพือ่นร่วมงาน 

.076 .082 .080 .931 .353 0.280 3.570 

เงินเดือนและค่าตอบแทน .217 .058 .259 3.728 .000 0.426 2.348 

สภาพการทาํงาน .165 .043 .229 3.799 .000 0.567 1.763 

R = 0.853 ,  𝑅𝑅2 = 0.727 ,  Adjusted R square = 0.707 , Std. Error of the Estimate = 0.33213 

* มีระดบันยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจยัค ํ้ าจุนของพนักงานแผนก

สินเช่ือบา้นธนาคารพาณิชยย์า่นสุขมุวทิ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธต่์อระดบั

การทาํงานอยา่งมีความสุขของพนกังานแผนกสินเช่ือบา้นยา่นสุขมุวิท มี 5 ดา้นท่ีมีความสมัพนัธต่์อ

ระดบัการทาํงานอยา่งมีตวามสุขที่มีนยัสาํคญันอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ดา้นความสาํเร็จในงาน 

ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นวธีิการบงัคบับญัชา ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน และดา้นสภาพการ

ทาํงาน โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.001 , 0.027, 0.026, 0.000 ,0.000  ตามลาํดบั 

อภิปรายผล  

จากการศึกษาวิจยั “ปัจจยัที่ส่งผลต่อการทาํงานอยา่งมีความสุข ของพนักงานแผนกสิยเช่ือ

บา้นธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงย่านสุขุมวิท”  ได้นําแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมาประกอบการ

อภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัระดบัการทาํงานอยา่งมีความสุขท่ีแตกต่าง สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนันทรัตน์ 

อุ่ยประเสร็ฐ (2552) จากการเปรียบเทียบปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 

อายงุาน และรายไดท้ี่แตกต่างกนั มีความสุขในการทาํงานท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสติถิ

ที่ 0.05 

2. จากการศึกษาพบว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อการทาํงานยา่งมีความสุขโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก

และมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงอธิบายไดว้า่ปัจจยัที่

ส่งผลต่อการทาํงานอยา่งมีความสุขนั้น มีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัความสุขในการทาํงานท่ีเกิดกบั
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บุคลากร คือเม่ือปัจจยัที่มีผลต่อความสุขเพิ่มขึ้น ก็จะทาํให้ความสุขในการทาํงานของบุคคลากร

เพิม่ขึ้นตามไปดว้ย 

3. ด้านปัจจยัจูงที่แตกต่างกัน ผลจากการศึกษาวิจยัพบว่า มีเพียงด้านความสําเร็จในการ

ทาํงานเท่านั้นที่มีความสมัพนัธต่์อระดบัการทาํงานอยา่งมีความสุข ซ่ึงผูว้จิยัคิดวา่การท่ีกลุ่มตวัอยา่ง

ให้ความสาํคญักบัความสาํเร็จในการทาํงานเน่ืองจากถา้งานท่ีทาํไม่ประสบความสาํเร็จจะส่งผลต่อ

ค่าตอบแทนของพนักงานเพราะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น DSA ซ่ึงค่าตอบแทนจะเกิดจากการ

ทาํงานที่สาํเร็จเท่านั้น หากงานที่ทาํไม่สาํเร็จก็จะไม่ก่อให้เกิดรายได ้ยงัส่งผลต่อค่าใชจ่้ายที่จะตอ้ง

รับภาระอีกดว้ย 

4. ดา้นปัจจยัค ํ้าจุนที่แตกต่างกนั ผลจากการศึกษาวิจยัพบว่า มีเพียงดา้นความสัมพนัธ์กับ

ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน เท่านั้นที่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัการทาํงานอยา่งมีความสุข 

ส่วนที่เหลืออีก 4 ดา้นอนัประกอบไปดว้ย ดา้นนโยบาลการบริหาร ดา้นวิธีการบงัคบับญัชา ดา้น

เงินเดือนและค่าตอบแทน และดา้นสภาพการทาํงาน ลว้นมีความสัมพนัธ์อยา่งต่อระดบัการทาํงาน

อยา่งมีความสุขของพนกังานแผนกสินเช่ือบา้นธนาคารพาณิชยย์า่นสุขมุวทิ ทั้งสิน 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อระดบัการทาํงานอยา่งมีความสุขของพนักงานแผนกสินเช่ือ

บา้นธนาคารพาณิชยย์า่นสุขุมวิท ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสาํหรับผูท้ี่จะนาํขอ้มูลจากการวิจยัไปใชใ้น

การศึกษา วางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาแนวทางกําหนดนโยบาย ให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและการแข่งขนั ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นความสาํเร็จในงานที่ทาํ ผูบ้ริหารควรมีการกาํหนดนโยบายที่ชดัเจนและสอดคลอ้ง

กับสถาพเศรษฐกิจ และนโยบายดังกล่าวจะตอ้งทนัต่อสถานการณ์ในการแข่งขนัรวมทั้งตอ้งให้

ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งทาํการแจง้นโยบายการปฎิบติังานให้พนักงานไดรั้บทราบอยา่งทนัทีที่มีการ

เปล่ียนแปลงนโยบาย  

2. เงินเดือนและค่าตอบแทน เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น DSA ซ่ึงไม่ใช่พนักงาน

ประจาํ ไม่มีเงินเดือนประจาํผูบ้ริหารจะได้ทาํการวางแผนสําหรับการจ่ายค่าตอบแทนรวมทั้ง

สวสัดิการใหต้รงกบัความตอ้งการของพนกังานในอนาคตได ้

3.ดา้นสภาพการทาํงาน ซ่ึงจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งพบว่าระดบัคะแนน

ที่ไดอ้ยูใ่นเกณฑไ์ม่สูงนกัจึงพจิารณาไดว้า่สถานท่ีทาํงานมีความสมัพนัธต่์อระดบัการทาํงานอยา่งมี

ความสุขซ่ึงถา้ผูบ้ริหารตอ้งการที่จะเพิ่มระดบัการทาํงานอยา่งมีความสุขของพนักงานก็ควรที่จะ

พฒันาสถานท่ีทาํงานใหเ้หมาะสมกบัการทาํงานใหม้ากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อระดบัการทาํงานอยา่งมีความสุข ซ่ึง

ยงัมีปัจจยับางปัจจยัที่ยงัไม่ได้วิเคราะห์เช่น ความผูกพนัธ์ในองค์กร ภาวะผูน้ํา ความฉลาดทาง

อารมณ์เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่าง เป็นแผนกอ่ืน ระดับดําแหน่งงานอ่ืนๆ รวมทั้งเปรียบเทียบกับ

ธนาคารอ่ืนๆ  เป็นตน้ เพือ่ใหไ้ดผ้ลการวจิยัที่ครอบคลุมทุกปัจจยั และรายละเอียดที่ดียิง่ๆขึ้นไป 

บรรณานุกรม 

จงจิตร เลิศวบิูลยม์งคล. (2547)  การศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความสุขในการ 

ทาํงานของพนกังานประจาํโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัรัฐ มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ 

จิราวรรณ ชูห่าน. (2549). ความพงึพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเค อาร์เอส ลอจิสติกส์  

จาํกดั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ไดเนอร์และคณะ. (Diener.2003) การเปรียบเทียบความสุขของคนทีมี่ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทาง 

สงัคมที่แตกต่างกนั อา้งถึงในงานวจิยัของกนกวรณ วงัมณี. (2554) การพฒันาความสุขของ

วยัรุ่นไทย โดยใชโ้ปรแกรพฒันาตนเอง มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์ทรวโิรฒ 

นนัทวฒัน์ อุ่ยประเสริฐ.(2552) ความสุขในการทาํงานของพนกังานบริษทัเฟริสดรักส์ จาํกดั จงัหวดั  

เชียงใหม่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

มีนา นุย้แนบ. (2548). การศึกษาพฤติกรรมเสริมสร้างควาสุขในการทาํงานของพนกังานโรงงานแปร 

รูปยางพาราขนาดใหญ่ในจงัหวดัสงขลา เอกสารประกอบการประชุมวชิาการสุขภาพจิต 

นานาชาติคร้ังที่ 4 โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร 

อภิชาติ ภู่วานิช. (2551). การศึกษาดชันีระดบัความสุขในการทาํงานของบุคลากรสาํนกังาน 

อธิการบดี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

102 
Journal of Business Research and 

Administration 

ความพงึพอใจในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงาน       

สํานักบริหารภาษีธุรกจิขนาดใหญ่ กรมสรรพากร 

JOB SATISFACTION OF TAX AUDITOR IN BUREAU OF LARGE BUSINESS 

TAX ADMINISTRATION OF THE REVENUE DEPARTMENT 

นิธิวดี  กาญจนาโรจน์พนัธ์1 และ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร ใน

หน่วยงานสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร”  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ัง

น้ี คือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร จาํนวน 150 ตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ใช้

แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่

ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อ

กนั (Independent Samples t-test)  และทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนทางเดียว ของกลุ่มตวัอยา่ง

มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป (One-way ANOVA : F-test) หาผลความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่าง

เป็นรายคู่โดยวธีิ Least Significant Difference (LSD) และทดสอบความสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา พบว่า เจา้หน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรส่วนใหญ่ที่ตอบ

แบบสอบถามเป็นเพศหญิง อาย ุ33-43 ปี สถานะภาพสมรส โสด รายไดต้่อเดือน 25,001-35,000 

บาท  มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ประเภทตาํแหน่งชาํนาญการ และระยะเวลาในการทาํงาน 

11-20 ปี ในการวเิคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นจูงใจ พบวา่ ดา้นที่จูงใจมากที่สุด คือ 

ดา้นลกัษณะของงาน รองลงมา คือ ดา้นความรับผดิชอบในงานที่ปฏิบติั การวเิคราะห์เก่ียวกบัระดบั

ความคิดเห็นปัจจยัดา้นคํ้าจุน ดา้นที่มีความสาํคญัมากที่สุด คือ ดา้นสถานะทางอาชีพ รองลงมาคือ 

ดา้นความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน การวิเคราะห์เก่ียวกบั

ระดบัความพงึพอใจการปฏิบติังาน พบวา่ ความพงึพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ตรวจสอบ

ภาษีอากร ในหน่วยงานสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร อยูใ่นระดบัพงึพอใจปาน

กลาง 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาจดัการ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลที่ต่างกนัไม่มีผลต่อความพงึพอใจใน

การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตรวจสอบภาษีอากร การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจกบั

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบว่า ปัจจยัจูงใจมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน คือ ปัจจยัจูงใจด้านความสําเร็จในการทาํงานมีความสัมพนัธ์มากที่สุด 

รองลงมา คือ ปัจจยัในดา้นโอกาสที่จะไดรั้บความกา้วหนา้ การวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยั

ค ํ้าจุนกบัความพงึพอใจในการปฏิบติังาน พบวา่ ปัจจยัค ํ้าจุนที่มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั

ความพงึพอใจในการปฏิบติังาน คือ ปัจจยัค ํ้าจุนดา้นนโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพนัธ์

มากที่สุด รองลงมา คือ ดา้นวธีิการปกครองบงัคบับญัชา 

 

คาํสําคญั : ความพงึพอใจ เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภาษีอากร กรมสรรพากร 

Abstract 

The purpose of the independent study was to investigate the satisfaction level that affected 

the job satisfaction of the personnel of Bureau of Large Business Tax Administration, the Revenue 

Department of Thailand. The sample of the study comprised 150 personnel of Bureau of Large 

Business Tax Administration, the Revenue Department of Thailand. The data were collected 

through the application of questionnaires  used as an instrument for data collection. Descriptive 

statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. Due to 

statistics used for hypothesis testing, the Independent sample t-test was used to determine the 

differences between two independent groups, while one-way ANOVA (F-test) was used to 

determine the differences between three or more independent groups. Least significant difference 

(LSD) was also used to determine the minimum difference between any two means. Finally, Pearson 

correlation coefficient was used to investigate the relationships between groups of variables. 

The result of the study showed that the majority of the respondents were female, 33 – 34 

years old, single, graduated with higher than Bachelor degree, with Professional Level position, 

earned monthly income of 25,001 – 35,000 Baht, and had working experience of 11 – 20 years. 

The analysis of the opinion level toward motivation factors demonstrated that the job 

characteristic aspect was at the highest level, the second highest was the responsibility aspect. The 

analysis of the opinion level toward supporting factors demonstrated that the career status was at 

the highest level, the second highest was the personal life and relationship with bosses, subordinates 
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and colleagues. The analysis of the job satisfaction level showed that the overall job satisfaction of 

the personnel was at moderate level.  

The analysis of the statistical data revealed the different personal factors had no impact on 

the job satisfaction. The analysis of the relationship between motivation factors and the job 

satisfaction showed that the motivation factors had positive relationship with the job satisfaction, 

the most related factor was the career advancement and the second most was the achievement. The 

analysis of the relationship between the supporting factors and the job satisfaction showed that the 

supporting factors had positive relationship with the job satisfaction, the most related factor was the 

governing method and the second most was the salary and other benefits. 

 

Key words : Satisfaction Tax Auditor  The Revenue Department 

1. บทนํา 

 ในปัจจุบนัปริมาณงานของเจา้หน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสาํนักบริหารภาษี

ธุรกิจขนาดใหญ่มีปริมาณมากขึ้น  เน่ืองจากผูป้ระกอบการในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทาง

ธุรกิจเพิม่ขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากการขยายสาขา หรือการควบโอนกิจการ หรือมีการเพิม่ทุน หรือการ

ร่วมทุนของบริษทัขา้มชาติ  ซ่ึงเป็นเหตุทาํให้ขนาดของธุรกิจใหญ่ขึ้น ผูป้ระกอบการเหล่าถือว่ามี

ศกัยภาพในการเสียภาษีอยูใ่นระดบัสูง จึงอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาด

ใหญ่ จากสาเหตุดงักล่าว จึงทาํใหป้ริมาณงานที่รับผดิชอบของเจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากรมากขึ้น 

ประกอบกบัเจา้หนา้ที่ตรวจสอบมีงานคา้งที่อยูใ่นความรับผดิชอบเดิมอยูแ่ลว้ ดว้ยเหตุน้ีปริมาณงาน

เดิมกบังานใหม่ที่ตอ้งรับผดิชอบจึงมีปริมาณเพิม่ขึ้น  

      จากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น  จึงทาํให้ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากรเกิด

ความเหน่ือยลา้ ขาดความกระตือรือร้น ขาดแรงจูงใจในการทาํงาน ขาดขวญัและกาํลงัใจ ซ่ึงมีผลทาํ

ใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานลดนอ้ยลง  จึงไม่สามารถปฏิบติังานเพือ่ให้เสร็จทนัตามกาํหนดเวลา  

ซ่ึงเป็นส่วนที่ทาํให้ในการปฏิบติังานในแต่ละปีงบประมาณมีงานคา้งสะสมเพิ่มขึ้น ประกอบกบั

ภารกิจที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีต้องปฏิบัติงานภายใต้ ระเบียบ คาํสั่ง แนวทางปฏิบัติของ

กรมสรรพากร  ภารกิจที่รับผดิชอบมีกาํหนดระยะเวลาในการปฏิบติังาน เจา้หนา้ที่ตรวจสอบจึงตอ้ง

สามารถทาํงานทุกอย่างตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จลุล่วงทนัตามระยะเวลาอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของกรมสรรพากร  ซ่ึงถือว่าเป็นภารกิจที่มีความกดดนั

ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรในการปฏิบัติงาน จึงถือว่าภารกิจดังกล่าวเป็นการท้าทาย

ความสามารถในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร กรมสรรพากรจึงตอ้งมีบทบาท
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ต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสาํนักบริหาร

ภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจที่

เพิม่มากขึ้น โดยกรมสรรพากรจาํเป็นตอ้งส่งเสริมการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากร 

ในหน่วยงานสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยการพยายามสร้าง

จิตสาํนึก และกระตุน้ให้เจา้หน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรทุกคนใชค้วามรู้ความสามารถ อุทิศแรงกาย

แรงใจในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ เพือ่ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบติังานใหสู้งขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

      1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร   

      2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร   

      3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยค ํ้ าจุนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร   

สมมติฐานการวิจัย      

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระดับ

การศึกษา ประเภทตาํแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากรแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัจูงใจที่ประกอบด้วย ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบติั 

ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นโอกาสที่จะไดรั้บความกา้วหน้าใน

อนาคต มีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภาษีอากร 

3. ปัจจยัค ํ้าจุนที่ประกอบดว้ย ดา้นนโยบาย และการบริหารดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนที่ปฏิบติั  ดา้นความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน  

ด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ทาํงาน ด้านวิธีการปกครองบงัคบับญัชา ด้านความมั่นคงในการ

ทาํงาน ดา้นสถานะทางอาชีพ และดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั มีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากร 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 

                          ตัวแปรต้น                                                          ตัวแปรตาม                                                  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ การแสดงกรอบแนวความคิดในการวจิยัตามทฤษฎีสองปัจจยัของเฟรดเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก 

 

  

ความพงึพอใจในการปฏบัิตงิานของ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร ใน

หน่วยงาน   สํานักบริหารภาษีธุรกิจ

ขนาดใหญ่  กรมสรรพากร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส  

- รายได้ตอ่เดือน 

- ระดบัการศกึษา 

- ประเภทตําแหน่ง 

- ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยจูงใจ 

- ด้านลกัษณะของงาน 

- ด้านความรับผิดชอบในงานท่ีปฏิบตัิ 

- ด้านความสําเร็จในการทํางาน 

- ด้านการได้รับการยอมรับ 

- ด้านโอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 

 
 ปัจจัยคํา้จุน 

- ด้านนโยบาย และการบริหารงาน 

- ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

- ด้านความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัผู้บงัคบับญัชา 

ผู้ใต้บงัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน 

- ด้านสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางาน 

- ด้านวธีิการปกครองบงัคบับญัชา 

- ด้านความมัน่คงทางอาชีพ 

- ด้านสถานะทางอาชีพ 

- ด้านความเป็นอยู่สว่นตวั 
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2. แนวคดิ ทฤษฏี  บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Frederick Herzberg 

 เฮอร์ซเบอร์ก (1959 อา้งถึงใน ธงชยั สมบูรณ์, 2549, หนา้ 287-291) ไดศึ้กษา พบวา่ ปัจจยัที่

ทาํใหเ้กิดความพงึพอใจในการทาํงานมี 2 ปัจจยั คือ    

1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพือ่จูงใจใหค้นชอบ

และรักงานที่ปฏิบติั เป็นตวักระตุน้ทาํใหเ้กิดความพงึพอใจให้แก่บุคคลในองคก์ารให ้ปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น เพราะปัจจยัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการภายในบุคคลไดด้ว้ย 

ไดแ้ก่  ลกัษณะของงานที่ปฏิบติั ความรับผดิชอบ ความสาํเร็จในการทาํงานของบุคคล การไดรั้บการ

ยอมรับนบัถือ และโอกาสที่จะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต  

2. ปัจจยัค ํ้ าจุน (Hygiene factor) หรืออาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ปัจจยัสุขอนามัย หมายถึง 

ปัจจยัที่จะค ํ้าจุนให้แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะที่ไม่

สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์ารจะเกิดความไม่ชอบขึ้น และปัจจยัที่มาจากภายนอกตวับุคคล ไดแ้ก่   

นโยบายและการบริหารงาน เงินเดือน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อน

ร่วมงาน สภาพการทาํงาน วธีิการปกครองบงัคบับญัชา ความมัน่คงในการทาํงาน สถานะของอาชีพ 

และความเป็นอยูส่่วนตวั  

ทฤษฎีแรงจูงใจของ Douglas McGregor 

นับตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1950 เป็นต้นมาการบริหารหรือการจัดการได้มุ่งเน้นความสาคญัของ

องคป์ระกอบในการจูงใจคนเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นสภาพท่ีทาํงาน เงินเดือน หรือการลงโทษ ซ่ึง

เป็นแรงจูงใจ (Incentive) แบบหน่ึง Douglas McGregor จากสถาบัน Massachusetts Institute of 

Technology ไดเ้สนอความคิดเก่ียวกบัคนในองคก์ารเป็นทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ซ่ึงจาํแนกคนเป็น 

2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มที่ 1 ทฤษฎี X (Theory X) คือ คนประเภทเกียจคร้าน ในการบริหารจึงควรใชม้าตรการ

บงัคบั มีระเบียบกฎเกณฑค์อยกาํกับ มีการควบคุมการทาํงานอย่างใกล้ชิด และมีการลงโทษเป็น

หลกั 

กลุ่มที่ 2 ทฤษฎี Y (Theory Y) คือ คนประเภทขยนั ควรมีการกําหนดหน้าท่ีการงานที่

เหมาะสม  ทา้ทายความสามารถ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานเชิงบวก  และควรเปิดโอกาสใหมี้

ส่วนร่วมในการบริหารงาน 

ทฤษฎีความต้องการลําดับข้ันของ Maslow 

เป็นทฤษฎีดั้ งเดิมเก่ียวกับแรงจูงใจที่มาสโลว์ (Maslow, 1970, pp.35-38) ได้เสนอไว้

สาระสําคญัของทฤษฎีน้ีเน้นในเร่ืองความตอ้งการของมนุษย ์ โดยมนุษยท์ุกคนนั้นย่อมมีความ
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ตอ้งการอยูต่ลอดเวลาอยา่ง  ไม่ส้ินสุด และเป็นความตอ้งการเป็นกลุ่ม ดงันั้นจุดสาํคญัในความคิด

ของมาสโลว ์(Maslow) ก็คือความตอ้งการใดที่ไดรั้บการตอบสนองอนัทาํให้เกิดความพงึพอใจแลว้ 

ความตอ้งการนั้นก็จะไม่เป็นแรงกระตุน้อีกต่อไป แต่ความตอ้งการในระดบัที่สูงกว่า จะกลายเป็น

แรงบีบหรือแรงจูงใจ แทนที่จะเป็นเหตุให้บุคคลตอ้งสร้างพฤติกรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของตนนั้นตอ้งไปตาม 5 ขั้นความตอ้งการ  คือ  ความตอ้งการขั้นพื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพ 

ความตอ้งการในความปลอดภยัและความมัน่คง ความตอ้งการในทางสังคม ความรักใคร่ และความ

เป็นเจา้ของ  ความตอ้งการที่จะไดรั้บการยกยอ่งและเป็นท่ียอมรับ และความตอ้งการที่จะประสบ

ความสาํเร็จสูงสุดหรือความตอ้งการประจกัษต์น  

จากทฤษฎีดังกล่าวมาแล้วขา้งตน้จะถูกนํามาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาถึง

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ตรวจสอบภาษี ในหน่วยงานสาํนักบริหารภาษีธุรกิจ

ขนาดใหญ่ กรมสรรพากร 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย  

3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่ นักตรจสอบภาษีอากร ระดับ

ปฏิบติัการ และระดบัชาํระนาญการของสาํนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร จาํนวน 

240 คน    

 3.2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

ผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูล

ประชากรศาสตร์ ส่วนที่  2  เป็นคาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ํ้าจุน ส่วนที่ 3  

เป็นคาํถามวดัระดบัความพงึพอใจรวมในการปฏิบติังานของบุคลากร ส่วนที่  4  เป็นคาํถามเก่ียวกบั

ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

 3.3. การรวบรวมข้อมูล 

1. โดยการศึกษาจากทฤษฎี ขอ้มูลและผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการ

วจิยั และนาํมาสร้างเป็นแบบสอบถาม 

2. โดยการใชแ้บบสอบถามที่ผ่านการเห็นชอบของอาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่อหาความเที่ยงตรง

ของแบบสอบถาม 

3. นําแบบสอบถามไป Try Out จาํนวน 30 ชุด ได้ผลการวิเคราะห์ค่า Ahpha (∝) ทั้งชุด 

เท่ากบั 0.95 แสดงวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ สามารถนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งได ้

4. นาํแบบสอบถามที่ผา่นการทดสอบแลว้ไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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3.4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  สาํหรับอธิบายตวัแปรต่างๆ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ีร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) ตามลกัษณะของตวั

แปร 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

Analysis of Variance : ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ จะทาํการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยการวิเคราะห์แบบ Post Hoc วิธี Least 

Significant Difference (LSD) การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ํ้าจุนกบั

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสาํนักบริหารภาษี

ธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร  ใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) 

การประมวลผลขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

4. ผลการวิจัย  

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลทัว่ไปของเจา้หน้าที่ตรวจสอบ จาํนวน ร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของเจา้หน้าที่ตรวจสอบ จาํนวน ร้อยละ 

เพศ     ระดบัการศึกษา 
  

ชาย 14 9.33 ปริญญาตรี  48 32.00 

หญิง 136 90.67 สูงกวา่ปริญญาตรี 102 68.00 

ตาํแหน่งงาน    ประเภทตาํแหน่ง สายวชิาการระดบั 
  

โสด  83 4.3 ปฏิบติัการ  26 17.33 

สมรส 66 12.1 ชาํนาญการ 124 82.67 

หมา้ย 1 7.1    

อายุ     ระยะเวลาในการทาํงาน 
  

22 – 32 ปี 18 12.00 1 ปี – 10 ปี  33 22.00 

33 – 43 ปี 85 56.67 11 ปี – 20 ปี   100 66.67 

43 – 53 ปี 42 28.00 21 ปี – 30 ปี   14 9.33 

54 – 60 ปี 5 3.33 31 ปีขึ้นไป   3 2.00 

รายไดต่้อเดือน      

15,000-25,000  40 26.67    

25,001-35,000 94 62.67    

35,001-45,000 14 9.33    

45,001ขึ้นไป 2 1.33    

 

  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

110 Journal of Business Research and 

Administration 

ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์เก่ียวกับระดับความพึงพอใจในปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ํ้ าจุนของ

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร  

การวเิคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นในปัจจยัจูงใจ 

ปัจจยัจูงใจ ( 𝑋𝑋 � ) S.D. แปลความ 

1. ดา้นลกัษณะของงาน 3.97 0.87 พงึพอใจมาก 

2. ดา้นความรับผดิชอบในงานที่ปฏิบติั 3.59 0.88 พงึพอใจมาก 

3. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 3.59 0.88 พงึพอใจมาก 

4. ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 3.30 0.96 พงึพอใจมาก 

5. ดา้นไดรั้บการยอมรับ 2.94 0.91 พงึพอใจปานกลาง 

รวม 3.46 0.87 พงึพอใจปานกลาง 

 

การวเิคราะห์เก่ียวกบัระดบัความพงึพอใจในปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ํ้าจุน 

ปัจจยัค ํ้าจุน ( 𝑋𝑋 � ) S.D. แปลความ 

1. ดา้นสถานะทางอาชีพ 3.78 0.85 พงึพอใจมาก 

2. ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู ้บังคับบัญชา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพือ่นร่วมงาน 

3.70 0.81 พงึพอใจมาก 

3. ดา้นความมัน่คงทางอาชีพ 3.61 0.85 พงึพอใจมาก 

4. ดา้นวธีิการปกครองบงัคบับญัชา 3.53 0.86 พงึพอใจมาก 

5. ดา้นความป็นอยูส่่วนตวั 3.49 0.83 พงึพอใจปานกลาง 

6. ดา้นนโยบายและการบริหารงาน 3.36 0.73 พงึพอใจปานกลาง 

7. ดา้นสภาพแวดลอ้มในสถานที่ทาํงาน 3.34 0.85 พงึพอใจปานกลาง 

8. ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 2.85 0.91 พงึพอใจปานกลาง 

รวม 3.46 0.84 พงึพอใจปานกลาง 
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ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์เก่ียวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภาษีในหน่วยงานสาํนกังานภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร 

ความพงึพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ( 𝑋𝑋 � ) S.D. แปลความ 

1. ดา้นความรับผดิชอบในงานที่ปฏิบติั 3.73 0.71 พงึพอใจมาก 

2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในสถานที่ทาํงาน 3.38 0.92 พงึพอใจปานกลาง 

3. ดา้นวธีิการปกครองบงัคบับญัชา 3.32 0.84 พงึพอใจปานกลาง 

4. ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 3.03 0.86 พงึพอใจปานกลาง 

5. ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 2.97 0.86 พงึพอใจปานกลาง 

รวม 3.28 0.83 พงึพอใจปานกลาง 

ส่วนที่ 4  สถิติสาํหรับเปรียบเทียบระดับปัจจยัท่ีมีผลกับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของเจา้หน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสาํนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร 

ใชก้ารวิเคราะห์การทดสอบที่ (t-test) และความแปรปรวนทางเดียวโดยสถิติ การทดสอบ (F-test) 

และเป็นการสรุปผลเพือ่ทดสอบ สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร แตกต่างกัน  พบว่า  เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ความพงึพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากร แตกต่างกนั ส่วนอาย ุสถานภาพ 

รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบติังาน ที่แตกต่างกนัมีผลต่อ

ความพงึพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากร ไม่แตกต่างกนั 

ส่วนที่ 5 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ํ้าจุนกับ

ความพงึพอใจในการปฏิบติังาน ใชก้ารหาค่าความสมัพนัธโ์ดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภาษีอากร 
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ปัจจยัจูงใจ ความพงึพอใจในการปฏิบติังาน 

Pearson Correlation 

(r) 

Sig.(2-

tailed) 

ระดบัความสมัพนัธ ์

ดา้นลกัษณะของงาน 0.33 0.00* ค่อนขา้งตํ่า 

ดา้นความรับผดิชอบในงานที่ปฏิบติั 0.48 0.00* ปานกลาง 

ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 0.53 0.00* ปานกลาง 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับ 0.37 0.00* ค่อนขา้งตํ่า 

ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า

ในอนาคต 

0.56 0.00* ปานกลาง 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยค ํ้ าจุนมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภาษีอากร 

ปัจจยัค ํ้าจุน ความพงึพอใจในการปฏิบติังาน 

Pearson 

Correlation (r) 

Sig.(2-

tailed) 

ระดบัความสมัพนัธ ์

ดา้นนโยบายและการบริหารงาน 0.36 0.00* ค่อนขา้งตํ่า 

ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบ

แทนอ่ืน 

0.40 0.00* ค่อนขา้งตํ่า 

ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ส่ ว น ตั ว กั บ

ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อน

ร่วมงาน 

-0.10 0.21 ต ํ่า 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในสถานที่ทาํงาน 0.37 0.00* ค่อนขา้งตํ่า 

ดา้นวธีิการปกครองบงัคบับญัชา 0.44 0.00* ปานกลาง 

ดา้นความมัน่คงทางอาชีพ 0.24 0.00* ค่อนขา้งตํ่า 

ดา้นสถานะทางอาชีพ 0.17 0.04* ต ํ่า 

ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 0.09 0.26 ต ํ่า 
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5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากรส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง จาํนวน 136 คน 

คิดเป็นร้อยละ 90.67 อายขุองเจา้หนา้ท่ีสอบภาษีอากรส่วนใหญ่อาย ุ33–43 ปี จาํนวน 85 คน คิดเป็น

ร้อยละ 56.67 สถานะภาพโสด จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 55.33 รายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 

บาท จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 62.67  ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 102 คน คิดเป็น

ร้อยละ 68.00  สายวชิาการระดบัชาํนาญการ จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 82.67 ระยะเวลาในการ

ทาํงาน  11-20  ปี จาํนวน 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.67 

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคดิเห็นปัจจัยจูงใจ  กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับปัจจัยจูงใจที่มีผลกับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร พบวา่  

ดา้นที่จูงใจมากที่สุด คือ ดา้นลกัษณะของงาน  รองลงมา คือ ดา้นความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบติั 

และดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน  

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคดิเห็นปัจจัยคํา้จุน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับปัจจยัค ํ้ าจุนที่มีผลกับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร พบวา่ 

ดา้นท่ีค ํ้าจุนมากทีสุ่ด คือ ดา้นสถานะทางอาชีพ รองลงมา คือ ปัจจยัค ํ้าจุนดา้นความสมัพนัธ์ส่วนตวั

กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพือ่นร่วมงาน และดา้นความมัน่คงทางอาชีพ   

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงาน

สาํนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร คือ ความพึงพอใจปานกลาง เม่ือพิจารณาโดย

ละเอียดด้านที่พึงพอใจมากที่สุด คือ  ด้านความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบติั รองลงมา คือ ด้าน

สภาพแวดลอ้มในสถานที่ทาํงาน  และดา้นวธีิการปกครองบงัคบับญัชา  

เปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

เพศ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากรระหว่างเพศ

ชายกับเพศหญิงมีความพึงพอใจแตกต่างกัน อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา 

ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบติังาน พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่

ตรวจสอบภาษีอากรระหว่างกลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่

แตกต่างกนั 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

ปัจจัยจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบติั ดา้น

ความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคต 

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยปัจจยัจูงใจดา้นโอกาสที่

จะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคต มีความสัมพนัธ์มากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นความสาํเร็จใน

การทาํงาน และดา้นความรับผดิชอบในงานที่ปฏิบติั 

ปัจจัยคํา้จุน ประกอบดว้ย ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์

ตอบแทนอ่ืน ด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ทาํงาน ด้านวิธีการปกครองบงัคบับญัชา ด้านความ

มั่นคงทางอาชีพ ด้านสถานะทางอาชีพ  และด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกันกับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยปัจจยัค ํ้ าจุนด้านวิธีการปกครองบงัคบับญัชา มี

ความสมัพนัธม์ากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจยัค ํ้าจุนดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส่วน

ด้านความสัมพนัธ์ส่วนตวักับผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางตรงกนัขา้มกบัความพงึพอใจในการปฏิบติังานในระดบัตํ่า   

อภิปรายผลการวิจัย 

1. จากการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือน ระดบั

การศึกษา ประเภทตาํแหน่ง  และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ของเจา้หน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรที่

แตกต่างกนัมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ซ่ึงถือว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ยกเวน้ เพศ 

ที่มีความพงึพอใจในการปฏิบติังานที่แตกต่างกนั  

2. ปัยจยัจูงใจที่มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ

ภาษีอากรในหน่วยงานสาํนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  โดยภาพรวมระดบัปานกลาง ดา้นที่มี

ระดบัความสัมพนัธ์มากที่สุด คือ ดา้นโอกาสที่จะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต มีระดบัปานกลาง 

รองลงมา คือ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน และดา้นความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบติั มีระดบัปาน

กลาง 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาจะพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร ท่ีสอดคลอ้งไป

ในทิศทางเดียวกบัปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร ที่

มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากร  ซ่ึงโดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง คือ ดา้นความรับผิดชอบในงานท่ีปฏิบติั ซ่ึงแสดงผลการวิจยัว่า พึงพอใจมาก รองลงมา 
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คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในสถานทาํงาน และดา้นวธีิการปกครองบงัคบับญัชา ซ่ึงแสดงผลการวิจยัว่า 

พงึพอใจปานกลาง   

1. ด้านความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบติั เน่ืองจากในปัจจุบนัปริมาณงานของเจา้หน้าที่

ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่มีปริมาณมากขึ้น จึงทาํให้

ปริมาณงานที่รับผดิชอบของเจา้หน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรมากขึ้น ประกอบกบัเจา้หนา้ที่ตรวจสอบ

มีงานคา้งที่อยูใ่นความรับผดิชอบเดิมอยูแ่ลว้  ดว้ยเหตุน้ีปริมาณงานเดิมกบังานใหม่ที่ตอ้งรับผดิชอบ

จึงมีปริมาณเพิ่มขึ้น ดงันั้นสาํนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ควรมีการพฒันาศกัยภาพการทาํงาน

และรูปแบบการทาํงานเพื่อลดประมาณงาน  และเพิ่มประสิทธภาพของการทาํงานของเจา้หน้าที่

ตรวจสอบภาษีอากร โดยออกกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบติั ใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจสอบภาษีอากรสามารถ

นาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม หรือมีการเพิม่จาํนวนขา้ราชการ ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภาษี

อากร โดยเรียกบรรจุขา้ราชการตามที่ไดมี้การขึ้นบญัชีรอเรียกบรรจุไว ้เพื่อไม่ตอ้งเสียงบประมาณ

ในการเปิดรับสมคัรในการสอบบรรจุเป็นขา้ราชการใหม่ ซ่ึงเป็นถือเป็นการเพิม่ปริมาณบุคลากรใน

องคก์รอยา่งมีความเหมาะสม เพื่อมารองรับกบัปริมาณงาน และจากการท่ีหน่วยงานขาดกาํลงัคนที่

เกิดจากการลาออก หรือเกษียรอายรุาชการ รวมทั้งเป็นการรองรับความเจริญเติบโตของเศษรฐกิจที่

ขยายตวัขึ้น ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางหน่ึงที่จะทาํให้เจา้หน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร

สามารถทาํงานให้เสร็จทนัตามแผนการปฏิบติังาน พร้อมทั้งทาํให้การทาํงานมีมาตราฐานตามที่

กรมสรรพากรกาํหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมสรรพากร และ

เพือ่ประโยชน์ในการจดัเก็บภาษีของกรมสรรพากรในการนาํไปใชพ้ฒันาประเทศต่อไป 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทาํงาน ประกอบกับด้านวิธีการปกครองบงัคบับญัชา 

เน่ืองจากปัจจยัจากขอ้ 1 คือ  ดา้นความรับผดิชอบในงานที่ปฏิบติั มีปริมาณมากขึ้น จึงเป็นเหตุทาํให้

สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน เกิดความเหน่ือยลา้ ขาดแรงจูงใจ

ในการทาํงาน ขาดขวญัและกาํลงัใจ ซ่ึงมีผลทาํให้ประสิทธิภาพในการทาํงานลดน้อยลง ดังนั้น

ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่เจา้หน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร โดยการแสดงความ

สนใจใหเ้ขารู้สึกมีกาํลงัใจในการดาํรงชีวิตมากขึ้น เช่น ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะรู้สึกมีขวญัในการทาํงาน

สูง  ถา้ผูบ้งัคบับญัชาไม่ไดส้นใจเฉพาะเร่ืองงานอยา่งเดียว  แต่สนใจไต่ถามชีวติส่วนตวัของเขา เรา

จึงควรป้องกนัไม่ให้เขาเกิดความรู้สึกว่าไม่มีผูใ้ดให้ความสนใจใยดีต่อปัญหาของเขา  ตามทฤษฎี

ลาํดับขั้นความตอ้งการ (Maslow’s Hierarchy of Need) ในขั้นที่ 4 ความตอ้งการที่จะได้รับการยก

ย่องและเป็นที่ ยอมรับ  ประกอบกับผู ้บ ริหารควรให้ความสนใจต่อผู ้ปฏิบัติ งาน หรือ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยการให้ผูป้ฏิบติังานได้เขา้ใจเป้าหมาย  นโยบาย มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  

การวางแผนและพฒันา ไดรั้บการยอมรับและมีความเป็นกนัเอง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแนวทางการบริหาร 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

116 Journal of Business Research and 

Administration 

ที่ทาํใหค้วามสาํคญัต่อผูป้ฏิบติังาน จนผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกท่ีดีและมีความพงึพอใจในการทาํงาน 

ความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานนั่นมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของ

องคก์ารเป็นอยา่งมาก จากผลของการวิจยัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อความพึงพอใจในการปฎิบติังานของ

พนักงานอยา่งกวา้งขวาง ผลการวิจยั พบว่า การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นแก่พนักงานผลการ

ปฏิบติังานจะประสบผลสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหากพจิารณาและสังเคราะห์อยา่งดีแลว้ ความ

พึงพอใจมีความสาํคญัมาก จากงานวิจยัของ วิชยั แหวนเพชร (2543, หน้า 136-137) ดงันั้นจึงควร

เสริมสร้างและส่งเสริมความพงึพอใจในการปฏิบติังาน ดงัน้ี   

1. เสริมสร้างบรรยากาศและความตั้งใจในการทาํงาน  

2. เสริมสร้างความเป็นอิสระในการทาํงาน  

3. ส่งเสริมการบริหารแบบประชาธิปไตย  

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทาํงาน  
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การรับรู้ส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

PERCEPTION OF ADVERTISEMENT ON GOSSIP STAR MAGAZINE 

IMPACTS CONSUMER’S PURCHASING DECISION IN BANGKOK AND  

GRATER BANGKOK REGIONS 

เมยา ธรรมภาค1 และดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้มีการกาํหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยัไว ้3 ขอ้ ดังน้ี 1) เพื่อ

ศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ลงโฆษณาใน

นิตยสาร Gossip Star 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสาร Gossip 

Star ที่ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า ท่ีลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star 3) เพื่อ ศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star กับการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก

โฆษณาในนิตยสาร Gossip Star  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ีเป็นผู ้ที่ เคยอ่านนิตยสาร Gossip Star และเคยซ้ือ

ผลิตภณัฑใ์นนิตยสาร Gossip Star ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการสุ่มแบบ

เจาะจง โดยการแจกแบบสอบถามทั้งหมดแบบเจาะจงให้กบัผูท่ี้เคยอ่านนิตยสาร Gossip Star และ

เคยซ้ือผลิตภณัฑใ์นนิตยสาร Gossip Star ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 

คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโดยใชโ้ปรแกรม SPSS เพือ่

หาค่าสถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยล่ะ(Percentage) ค่าความถ่ี(Frequency) ค่าเฉล่ีย(Mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมานที่ใชใ้นทดสอบสมมติฐาน คือ Independent 

Sample t-Test, f-Test ( One Way ANOVA) แ ล ะ Multiple  Regression  Analysis  เพื่ อ ท ด สอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล 2 ชุด หรือตวัแปร 2 ตวั ที่ระดับนัยสําคญั 0.05 ในการหาค่าความ

แตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 237 คน มีช่วงอาย ุ21-30 ปี 

มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้ 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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15,001-20,000บาท  ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัระดบัปวส/ปริญญาตรี ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

เปิดรับส่ือนิตยสาร Gossip Star ส่วนใหญ่อ่านตามสถานที่สาธารณะ ใชร้ะยะเวลาตํ่ากว่า 15 นาที 

เหตุผลที่ท่านเลือกอ่านนิตยสารของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าส่วนใหญ่อ่าน Content ชอบอ่านคอลมัน์

เก่ียวกบัข่าวซุบซิบดารา โฆษณาที่ใหค้วามสนใจมากที่สุดโฆษณาประเภทเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย 

 ความสนใจในโฆษณาส่วนใหญ่ดูภาพและอ่านยีห่อ้ โดยปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ อาย ุรายได ้

และระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ต่างกนั พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ

นิตยสาร Gossip Star พบว่า แหล่งที่อ่านนิตยสาร Gossip Starเวลาที่ใชใ้นการอ่าน และความสนใจ

ในส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ต่างกนั การรับรู้

ในส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star มีความสมัพนัธต่์อการซ้ือสินคา้มากท่ีสุดคือ ดา้นความเขา้ใจ

โฆษณา ดา้นความเช่ือมัน่โฆษณา ดา้นการรับรู้และจดจาํโฆษณา และดา้นการปฏิบติัตามโฆษณา 

ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั : การรับรู้, ส่ือโฆษณานิตยสาร Gossip Star, การตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
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Abstract 

In this independent study, there are three research objectives; (1) to study the differences 

of the demographic factor that affected to the participants’ decision to purchase the products by 

reading the advertisements in a Gossip Star magazine;(2) to study the differences of the participants’ 

behavior of reading Gossip Star Magazine that affected to the decision to purchase the products by 

reading advertisements in a Gossip Star magazine and (3) to study the correlation between  the 

perception of advertising media Gossip Star magazine to purchase the product by reading 

advertisements in a Gossip Star magazine. 

The researcher didn’t know number of participants accurately in Bangkok and province 

area; thus, the participants were the consumers who used to purchase Gossip Star magazine and the 

products that advertised in Gossip Star Magazine. Therefore, in an advertisement, the performance-

based advertising, the questionnaires were used to collect data by a purposive sampling. 

Additionally, the SPSS were employed to analyze the data collected to determine the basic statistics, 

including the frequency (F), percentage (P), mean (M), standard deviation (SD). Besides, the testing 

correlation of the variables and statistics were Independent Sample T-Test, One Way ANOVA and 

Multiple Regression Analysis. 

                The result presented that 237females who were 21-30 years in private sectors, who had 

an income around 15,001-20,000 baht per month and who had an educational background in 

diploma and Bachelor’s Degree. In terms of the behavior of the participants’ reading, most of 

participants usually read Gossip Star magazine in public places. They usually took their time less 

than 15 minutes for their selected reading samples to read. The participants liked to read about 

clothing apparel, the main content and celebrity gossip columns, respectively. Most of participants’ 

interested were brands and pictures.  

In terms of the personal factors, they were: age, income and education all background 

because the personal factors that was different, they influenced to the participants’ decisions to 

purchase different products. The perceptional behavior of Gossip Star Magazine of the participants 

revealed that the time of reading and interests of the advertisements could influence to the 

participants’ decision to purchase the different products. The perceptional behavior of the  
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participants on the advertisements in Gossip Star magazine affected to purchasing, understanding  

advertisements, awareness and advertisement recalled and compliance in advertising, respectively. 

 

Keywords: Perception, Advertising Media (Gossip Star), Decision Making 

บทนํา 

 ปัจจุบนัส่ือโฆษณาจะยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ธุรกิจส่ือโฆษณาเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับการ

นาํเสนอสินคา้ และการแนะนาํสินคา้เกือบทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นสินคา้อุปโภค หรือบริโภคก็ตาม 

ส่ือโฆษณาถือว่าเป็นปัจจยัสาํคญัของการทาํการตลาดให้ประสบความสาํเร็จ เพราะเป็นเคร่ืองมือ

ทางการตลาดชนิดหน่ึง มีหน้าที่นาํพาข่าวสารที่ผูโ้ฆษณาตอ้งการให้ผูบ้ริโภค ไดเ้กิดการรับรู้และ

เกิดความตอ้งการในสินคา้ ไดรั้บทราบรายละเอียดของสินคา้หรือบริการต่างๆ จนทาํใหผู้บ้ริโภคหัน

มาทดลองซ้ือสินคา้และบริการนั้นๆ 

 ส่ือโฆษณาเป็นการส่ือสารท่ีสามารถแพร่กระจายข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการสู่ตลาด

ได้อย่างรวดเร็วภายใตผู้บ้ริโภคจาํนวนมหาศาล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้การจาํหน่ายสินค้าหรือ

บริการเป็นไปไดอ้ยา่งคล่องตวั เป็นสาเหตุให้ผูป้ระกอบการยอมลงทุนเสียค่าใชจ่้ายอยา่งมหาศาล 

เพือ่การโฆษณาสินคา้และบริการนั้นๆ 

     การที่ผูโ้ฆษณาจะประสบความสาํเร็จทางดา้นการส่ือสาร ผูโ้ฆษณาควรที่จะรู้จกัลกัษณะ

ของส่ือโฆษณาแต่ละชนิดเพื่อให้เกิดการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ส่ือโฆษณาในปัจจุบนั สามารถ

ส่ือสารไดห้ลายช่องทาง เช่น ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทย ุส่ือหนังสือพิมพ ์ ส่ือนิตยสาร ส่ือป้ายโฆษณา

กลางแจง้ เป็นตน้ 

 เน่ืองจากส่ือโฆษณาในปัจจุบนัมีหลากหลายส่ือให้ผูโ้ฆษณามีตวัเลือกหลายช่องทาง ที่จะ

ลงโฆษณา และส่ือที่ทาํใหก้ระจายข่าวสารไดเ้ร็วที่สุดก็คือ ส่ือโซเชียลมีเดีย หรือส่ือออนไลน์ต่างๆ 

สามารถโฆษณาออกไปให้ผูบ้ริโภคไดเ้กิดการรับรู้ ภายในเวลาอนัรวดเร็วเพียงชัว่ขา้มคืน และใช้

เงินลงทุนไม่มาก แต่สามารถทาํใหป้ระสบความสาํเร็จได ้ผูโ้ฆษณาจึงนิยมเลือกใชส่ื้อโซเชียลมีเดีย 

เช่น Facebook หรือ Instagram มากกวา่ส่ือโฆษณาประเภทนิตยสาร 

จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว ช้ีให้เห็นถึงความสาํคญัของธุรกิจส่ือ

โฆษณานิยสารที่กาํลงัอยูใ่นช่วงวิกฤตเป็นอยา่งมาก นิตยสารหลายหัว ทั้งไทยและหัวนอกตอ้งปิด

ตวัลง เพราะไม่สามารถแบกรับตน้ทุนสูงไวไ้ด ้และไม่มีค่าโฆษณามาช่วยทาํให้ดาํเนินธุรกิจต่อไป

ได ้นิตยสารบางหัวก็มีการปรับเปล่ียนจากรายสัปดาห์ ให้เป็นรายปักษ ์เปล่ียนจากขายให้เป็น Free 

Copy ส่วนนิตยสาร Gossip Star มีการแกปั้ญหาทางดา้นตน้ทุนโดยการปรับจากรายปักษม์าเป็นราย

สัปดาห์เพื่อลดตน้ทุนในการผลิตลงเช่นกนั แต่กาํไรจากการผลิตหนังสือ ยอดขายหนังสือก็ยงัไม่ดี



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

121 Journal of Business Research and 

Administration 

ขึ้น และนิตยสาร Gossip Star จะสามารถดาํเนินต่อไปไดห้รือไม่ จะมีวธีิแกปั้ญหาเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร 

หรือนิตยสาร Gossip Star จะมีโอกาสพริกฟ้ืนช่วงวิกฤตขาลงของนิตยสารน้ีไปได้นั้นขึ้นอยูก่บั

โฆษณา จะทาํอยา่งไรใหผู้โ้ฆษณาหนัมานิยมเลือกใชส่ื้อโฆษณานิตยสาร Gossip Star ไดเ้ช่นเดิม  

จากปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ือง การรับรู้ส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ที่มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ผูผ้ลิต

หนังสือ ไดผ้ลิตหนงัสือออกมาตนงความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด และทาํให้ผูบ้ริโภคไดเ้กิด

การรับรู้ที่ดีต่อส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star และนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินคา้ และเพื่อให้

ยอดโฆษณา และยอดขายหนงัสือดีขึ้นตามมาดว้ย  

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star 

 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสาร Gossip Star ที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star 

3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star กับการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star  

สมมติฐานของงานวิจัย 

 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับ

การศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ที่

แตกต่างกนั 

 2. พฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสาร Gossip Star ได้แก่ แหล่งท่ีอ่านนิตยสารGossip Star 

เวลาท่ีใชใ้นการอ่านนิตยสาร Gossip Star เหตุผลที่สนใจอ่านนิตยสาร Gossip Star คอลมัน์ที่ชอบ

อ่านในนิตยสาร Gossip Star โฆษณาที่สนใจมากที่สุดในนิตยสาร Gossip Star และความสนใจใน

ส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ลงโฆษณาใน

นิตยสาร Gossip Star ที่แตกต่างกนั 

 3.การรับรู้ส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้และจดจาํโฆษณา ดา้น

ความเขา้ใจในโฆษณา ดา้นความเช่ือมัน่ในโฆษณา และดา้นการปฎิบติัตามโฆษณา มีความสมัพนัธ์

กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ทําให้ได้ข้อมูลว่าการรับรู้ส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star มีผลอันนําไปสู่การ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 

2. ทาํให้ทราบพฤติกรรมของผูอ่้านนิตยสาร Gossip Star สามารถนําไปใช้ประโยชน์

ปรับปรุงการผลิตหนงัสือ Gossip Star ใหต้รงกบัพฤติกรรมของผูอ่้านมากที่สุด  

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปกรอบแนวความคิด

ในงานวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

ตัวแปรอิสระ         
 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

- เพศ                   

- อาย ุ
 

- อาชีพ              

- รายได ้
 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร 

1. แหล่งที่อ่านนิตยสาร 

2. เวลาที่ใชใ้นการอ่านนิตยสาร 

3. เหตุผลที่สนใจอ่านนิตยสาร 

4. คอลมัน์ที่ชอบอ่านใน 

5.ประเภทโฆษณาที่สนใจมากที่สุด 

6. ความสนใจส่ือโฆษณาใน

นิตยสาร Gossip Star 

 

 

 

   

การรับรู้ที่ส่งผลต่อการซ้ือ 

1. การรับรู้และจดจาํโฆษณา 

2. ความเขา้ใจในโฆษณา 

3. ความเช่ือมัน่ในโฆษณา 

4. การปฎิบติัตามโฆษณา 

 

 

 

 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

ของผูอ่้านนิตยสาร Gossip Star 

ตัวแปรตาม 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

คุณลกัษณะประชากร หมายถึง ลกัษณะทางดา้นเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาและวฒันธรรม ซ่ึงไม่

จาเป็นตอ้งเหมือนกนั เพราะมีหลายรัฐที่ประกอบดว้ยคนหลายเช้ือชาติภาษา และวฒันธรรม 

 การรับรู้ส่ือโฆษณา หมายถึง การทาํความเขา้ใจการตีความจากขอ้ความและภาพประกอบ

ต่างๆในเน้ือหาในนิตยสาร Gossip Star  

 ส่ือโฆษณา หมายถึง ช่องทางการส่ือสาร (Means of communication) ขอ้มูลข่าวสาร และ

ความบนัเทิงไปยงัผูบ้ริโภค ดงันั้น ส่ือจึงทาํหน้าที่ให้ขอ้มูลข่าวสาร (To inform) และความบนัเทิง 

(To entertain) 

 นิตยสาร Gossip Star หนงัสือนิตยสาร “Gossip Star” เป็นส่ือในเครือบริษทัโมโนกรุ๊ป เป็น

นิตยสารรายปักษ์ ราคา 50 บาท นิตยสาร Gossip Star เป็นนิตยสารบนัเทิงแนวแนว “Paparazzi” 

และเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์งานของผูจ้ดัละคร บริษทัเพลง เจา้ของผลิตภณัฑต่์างๆ สู่

ผูอ่้านทุกเพศทุกวยั 

 การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ หมายถึง การตดัสินใจ เพื่อเลือกซ้ือสินคา้และบริการ

หลงัจากที่ผูบ้ริโภคไดพ้บเห็นส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star  

พฤติกรรม หมายถึงการกระทาํหรืออาการที่แสดงออกในการรับรู้ข่าวสารเป็นการกระทาํเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล โดยท่ีคนอ่ืนสามารถสงัเกตการณ์กระทาํนั้นได ้

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดยอาศยั

แนวคิดและทฤษฎีเพือ่นาํมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยนาํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 

 จาํเนียร ช่วงโชติ (2515: 83) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการรับรู้วา่การรับรู้จะเกิดขึ้นตอ้งประกอบ

ไปดว้ย 

1. การสัมผสัหรืออาการสัมผสัคนเรารับรู้ส่ิงเร้าโดยทางหูตาจมูกล้ินและผิวกายอวยัวะ

เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์สาํคญัในการรับสัมผสัแลว้ส่งต่อไปเป็นประสบการณ์ทางสมอง

เพือ่ใหเ้กิดการรับรู้ต่อไป 

2. ชนิดและธรรมชาติของส่ิงเร้าและการรับรู้ตามปกติบุคคลมกัเกิดการรับรู้ไดโ้ดยไม่ตอ้ง

สัมผสัส่ิงเร้าทั้ งหมดทั้งน้ีเน่ืองมาจากประสบการณ์ที่บุคคลได้รับจากการรับรู้และเรียนรู้จาก

ส่ิงแวดล้อมสะสมกันเร่ือยมาจนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจได้ทนัทีแม้ว่าจะสัมผสัส่ิงเร้าเพียง

บางส่วนหรือส่วนใดส่วนหน่ึงเท่านั้ นนอกจากน้ีการจัดระเบียบของส่ิงเร้าทาํให้มองเห็นภาพ

ส่วนรวมไดช้ดัเจน 
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3. การแปลความหมายของการสมัผสักบัการรับรู้มกัดาํเนินไปคู่กบัการรับสมัผสัเสมอถา้เรา

ถูกเร้าด้วยส่ิงที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเรามกัแปลความหมายโดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีเคยพบเห็น

มาแลว้ 

4. ประสบการณ์เดิมกบัการรับรู้ในการแปลความหมายหรือตีความหมายของความรู้สึกจาก

การสมัผสัเพือ่ให้เป็นการรับรู้ในส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นบุคคลจาํเป็นตอ้งใชป้ระสบการณ์เดิมหรือความรู้

เดิมหรือความชดัเจนที่เคยมีมา 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการโฆษณา 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2525 กล่าวว่า “การโฆษณา คือ การเผย

แพรหนงัสือออกไปยงัสาธารณชน การป่าวร้อง การป่าวประกาศ เช่น “การโฆษณาสินคา้” 

  พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พทุธศกัราช 2522 มาตรา 2 ระบุวา่ “การโฆษณา หมายถึง 

การกระทาํไม่วา่โดยวธีิใดๆ ใหป้ระชาชนเห็นหรือทราบขอ้ความเพือ่ประโยชน์ในทางการคา้”  

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (AMA : American Marketing Association) กล่าวว่า 

การโฆษณา คือ รูปแบบของการจ่ายเงินใดๆ โดยท่ีสามารถระบุผูส้นับสนุนได ้เพื่อก่อให้เกิดการ

นาํเสนอและการส่งเสริมการขายสินคา้ บริการ หรือความคิดเห็นต่างๆ โดยไม่ใชต้วับุคคล  

หน้าที่ของโฆษณา  

1. หน้าที่การตลาด (Marketing Function) กล่าวคือ ทาํหน้าที่เป็นหน่ึงในส่วนประสมทาง 

การตลาดซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ทั้งส่ีเคร่ืองมือน้ี 

ใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ อนัจะนาํไปสู่การสร้าง

ยอดขายและกาํไรในที่สุด 

2. หน้าที่การติดต่อส่ือสาร (Communication Function) การโฆษณาน้ีถือเป็นการติดต่อ 

ข่าวสาร เพือ่จูงใจใหเ้กิดความตอ้งการ หรือเพือ่สร้างทศันคติที่ดีใหเ้กิดกบักลุ่มเป้าหมาย  

3. หน้าที่ให้ความรู้ (Education Function) การโฆษณาถือเป็นการให้ความรู้เก่ียวการใช้ 

ผลิตภณัฑ ์และทาํใหท้ราบวา่ผลิตภณัฑท์าํใหคุ้ณภาพชีวติดีขึ้น  

4. หน้าที่ด้านเศรษฐกิจ (Economic Function) จากการที่บุคคลรู้จักผลิตภัณฑ์อย่างต่อ 

เน่ืองมาจากการโฆษณาซ่ึงทาํให้เกิดการซ้ือผลิตภณัฑ ์เท่ากบัการโฆษณาเป็นตวัสร้างยอดขายและ 

กาํไรให้กบัธุรกิจดาํ เนินไปดว้ยดี ทาํให้เกิดการขยายตวัดา้นการลงทุน เป็นผลทาํให้เกิดการสร้าง

งาน อนัเป็นผลทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น 

5. หนา้ที่ดา้นสงัคม (Social Function) การโฆษณาเป็นปัจจยัสาํคญัที่ช่วยปรับปรุง มาตรฐาน

การดาํรงชีวิตของประชาชน ในประเทศใดประเทศหน่ึงและทั่วโลก การเผยแพร่ข่าวสาร การ

โฆษณาจะมีผลกระทบต่อการพฒันาดา้นสังคมและวฒันธรรม การโฆษณาไม่ใช่มุ่งแต่ขายสินคา้ 
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เท่านั้น แต่มีโฆษณาอีกมากที่ตอ้งคาํนึงถึงภาระความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคม และมวล

มนุษย ์

DAGMAR Model DAGMAR model (Defining advertising goals for measured advertising 

results) เป็น วธีิการกาํหนดจุดประสงคใ์นการโฆษณา เพือ่วดัผลจากการโฆษณา มี 4 ลาํดบัขั้นตอน 

1. การรู้จกั (Awareness) เป็นการที่ผูบ้ริโภครู้จกัถึงตราสินคา้หรือบริษทั  

2. ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นขั้นการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์ 

3. ความเช่ือมัน่ (Conviction) เป็นขั้นการเกิดความชอบในผลิตภณัฑห์รือเกิดความเช่ือมัน่ 

ในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 

4. การปฏิบติัการ (Action) เป็นขั้นที่ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑห์รือเกิดพฤติกรรมอยา่งใดอยา่ง 

หน่ึงที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์

แนวคดิเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซ้ือ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2541:124 – 125)  อา้งอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing 

Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทาํ

ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ี

หมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระทาํของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาที่แต่ละบุคคลทาํการตดัสินใจที่จะใช้

ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกับการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนักการตลาดตอ้งศึกษาว่า

สินคา้ที่เขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค (Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ทาํไมจึงซ้ือ (Why) ซ้ือ

อ ย่า ง ไ ร  (How) ซ้ื อ เ ม่ื อ ไ ร  (When) ซ้ื อ ที่ ไ ห น  (Where) ซ้ื อ แ ล ะ ใช้บ่ อ ยค ร้ั ง เพี ยง ใ ด  (How 

often) รวมทั้งการศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพื่อคน้หาคาํตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค 

แนวคดิเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 1.การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 

2. การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) 

 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พรนับพนั ชูพินิจ และ อริชยั อรรคอุดม(2553) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้

ป ร ะ โ ยชน์  แ ล ะ ค ว า ม พึง พ อ ใจจา ก นิ ต ยส า ร  a day BULLETIN ข อ ง ป ร ะ ชา ชน ใน เ ข ต

กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บ และรู้จกันิตยสารจากสถานี

รถไฟฟ้า เอ็มอาร์ทีโดยมีลกัษณะการอ่านนิตยสารอยา่งสนใจบางคอลมัน์ที่ช่ืนชอบ สถานที่ที่อ่าน

นิตยสารบ่อยที่สุด คือ ห้างสรรพสินคา้ มีระยะเวลาในการอ่านนิตยสารประมาณ 30 นาที-60 นาที 

ติดตามอ่านเป็นบางฉบบั ส่วนใหญ่เพิ่งเร่ิมอ่านน้อยกว่า 10 ฉบบั และสาเหตุท่ีสนใจอ่านนิตยสาร

เพราะนายแบบ/ นางแบบบนปก และหัวเร่ืองบนปก 2) การใช้ประโยชน์จากนิตยสาร a day 

BULLETIN ของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการใช้ประโยชน์จาก

นิตยสารอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาํดับดังน้ี ด้านความบนัเทิง ด้านขอ้มูล ด้านการใช้

ประโยชน์และดา้นความรู้และ 3) ความพึงพอใจจากนิตยสาร a day BULLETIN ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพงึพอใจจากนิตยสารอยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น เรียง

ตามลาํดบัดงัน้ีดา้นเน้ือหาและวธีิการนาํเสนอ และดา้นรูปแบบ 

ธนพงษ ์เจริญบุญณะ (2543) ศึกษาเร่ือง “การเปิดรับและการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารเกม

แม็กและนิตยสารเมกา้ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร”  จากผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะทาง

ประชากรของกลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะทางประชากรไม่แตกต่างกนัมากอยา่งชดัเจน พฤติกรรมเปิดรับ

ส่ือนิตยสารเกมของกลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการเปิดรับอยูใ่นระดบัปานกลาง มีระดบัแรงจูงใจปาน

กลางมีระดับการใช้ประโยชน์ในระดับสูง และมีความพึงพอใจในส่ือนิตยสารเกมในระดับสูง

เช่นกนั ซ่ึงพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจต่อบทสรุปเกมมากท่ีสุด มีการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใน

นิตยสารมาก ที่สุดและมีความพึงพอใจต่อขอ้มูลในนิตยสารมากที่สุดเกมมากที่สุด จากผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า 1. คุณลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่งที่แตกต่างกนั จะทาํให้กลุ่ม

ตวัอยา่งมีแรงจูงใจการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจต่อนิตยสารเกมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ 2. พฤติกรรมการเปิดรับสารสนเทศจากนิตยสารเกมของกลุ่มตวัอยา่งมีความสัมพนัธ์กบั

แรงจูงใจ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อนิตยสารเกมในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 3. แรงจูงใจในการเปิดรับสารสนเทศมีความสมัพนัธก์บัการใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจต่อ

นิตยสารเกมในเชิงบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวจิยัเร่ือง “การรับรู้ส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้ิจยัเลือกแบบการวิจยั เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยที่ผูว้จิยัใชก้ระบวนการทางสถิติ เพือ่ใชท้ดสอบสมมติฐานทางการวิจยั 

อีกทั้ งผูว้ิจัยยงัได้ออกแบบสอบถามเชิงปริมาณ ระดับ 1 – 5 โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการ

ดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

1.การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากตาํราเรียน, วารสารของ

มหาวทิยาลยัต่างๆ, วทิยานิพนธ,์ และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 2.การวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่ผูท้ี่เคยอ่าน

นิตยสาร Gossip Star และผูท้ี่เคยซ้ือสินคา้ในนิตยสาร Gossip Star  

 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ ผูท้ี่เคยอ่านนิตยสาร Gossip Star และผูท้ี่เคยซ้ือสินคา้

ในนิตยสาร Gossip Star ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยกาํหนดสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการทาํวจิยั เป็นการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้จิยัไดส้ร้างขึ้น 

ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามแบบเลือกตอบ, คาํถามเลือกประเมินค่าเป็นมาตราส่วน (Rating Scale) โดย

แบ่งลกัษณะแบบสอบถามเป็น 5 ส่วน คือ 

 ส่วนที่  1 แบบสอบถามลักษณะข้อมูลทั่วไปเก่ียวข้องกับปัจจัยประชากรศาสตร์  

แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดใหเ้ลือกตอบเพยีงคาํตอบเดียว จาํนวน 6 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณานิตยสาร Gossip Star โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นแบบปลายปิด จาํนวน 6 ขอ้  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวขอ้งกับระดับการรับรู้ส่ือโฆษณานิตยสาร Gossip Star ที่มี

ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าในโฆษณานิตยสาร Gossip Star ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล เป็นเป็นคาํถามแบบ (Rating scale) ระดบัความเห็นจาก 1 ถึง 5 

ส่วนที ่4 แบบสอบถามเก่ียวขอ้งกบัระดบัความสาํคญัของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในนิตยสาร 

Gossip Star เป็นคาํถามแบบ (Rating scale) 5 ระดบัความเห็นจาก 1 ถึง 5  

1 หมายถึง นอ้ยที่สุด  

5 หมายถึง มากที่สุด 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ มีลกัษณะขอ้ความเป็นแบบปลายเปิดเพือ่ให้ 

ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพือ่ใชป้ระกอบในงานวจิยั 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 จากการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ59.2 มีอายอุยูใ่นช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 84.0 

มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 47.5 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ/28.0 และมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ20.7 

สรุปผลการวิเคาระห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสาร Gossip Star  

จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน แหล่งที่อ่านนิตยสาร

ส่วนใหญ่อ่านตามที่สาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 68.5 และใชเ้วลาในการอ่านตํ่ากว่า 15 นาที คิดเป็น

ร้อยละ54.5 โดยมีเหตุผลที่สนใจอ่านนิตยสารGossip Star เพราะ Content ในคอลมัน์ต่างๆ คิดเป็น

ร้อยละ 47.6 คอลมัน์ที่ชอบอ่านที่สุด คือคอลมัน์เก่ียวกบัข่าวซุปซิบดารา คิดเป็นร้อยละ37.5 โฆษณา

ที่สนใจมากที่สุด คือ โฆษณาประเภทเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย คิดเป็นร้อยละ 39.0 ส่วนใหญ่จะดูภาพ

และอ่านยีห่อ้ คิดเป็นร้อยละ 53.2 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ในส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ที่ส่งผลต่อการซ้ือ

สินค้า 

 จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน มีระดับการรับรู้ส่ือ

โฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ด้านการรับรู้และจดจํา โดยมีระดบัการรับรู้มากที่สุดกบัการโฆษณา

ใชภ้าพประกอบที่น่าสนใจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.822 และ

มีระดับการรับรู้น้อยที่สุดกับท่านจดจาํโฆษณาในนิตยสารต่างๆ ในนิตยสาร Gossip Star โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.910  

จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน มีระดับการรับรู้ส่ือ

โฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ด้านความเข้าใจ โดยมีระดบัการรับรู้มากท่ีสุดกบัการโฆษณาใช้

ขอ้ความที่เขา้ใจง่าย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.827 และมีระดบั

การรับรู้น้อยที่สุดกบัท่านทราบและเขา้ใจถึงโปรโมชัน่ต่างๆ ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.881  

จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน มีระดับการรับรู้ส่ือ

โฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ด้านความเช่ือมั่นโดยมีระดบัการรับรู้มากที่สุดกบัการโฆษณาผ่าน

ส่ือนิตยสาร Gossip Star ทาํใหท่้านรู้สึกวา่ผลิตภณัฑ/์สินคา้ ที่ลงโฆษณานั้นเป็นสินคา้ที่มีน่าเช่ือถือ 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.826 และมีระดบัการรับรู้นอ้ยที่สุดกบั
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การโฆษณาผ่านส่ือนิตยสาร Gossip Star ทาํให้ท่านรู้สึกว่า สินคา้ที่ลงโฆษณานั้นเป็นสินคา้ที่มี

ความปลอดภยัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.810  

จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน มีระดับการรับรู้ส่ือ

โฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ด้านการปฏิบัติตาม โดยมีระดบัการรับรู้มากท่ีสุดกบัท่านยอมรับ

ในตัวสินค้าที่ลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.30 และมีค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.875 และมีระดบัการรับรู้น้อยท่ีสุดกบัท่านไดน้าํเอาโฆษณาในนิตยสาร Gossip 

Star ไปบอกต่อคนรู้จกั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.988  

สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรตาม การตัดสินใจซ้ือสินค้าที่ลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star 

จากการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบั

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ดงัน้ี ท่านมีความพึงพอใจที่จะเลือกซ้ือ

สินคา้ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.905 และรองลงมาคือ ท่านตดัสินใจที่จะซ้ือสินคา้ท่ีลงโฆษณาในนิตยสาร gossip Star โดย

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.940 และลาํดบัสุดทา้ย ท่านยนืยนัท่ีจะซ้ือ

สินคา้ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.99  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.971 

สรุปผลการวิจัย 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

และระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip 

Star ที่แตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-Test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศและ

ใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า f-Test แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สาํหรับ

ตวัแปรอิสระอ่ืนๆสรุปไดด้งัน้ี 

มีเฉพาะดา้นอาย ุรายไดแ้ละระดบัการศึกษาเท่านั้นที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวก้ล่าวคือ

อาย ุรายไดแ้ละระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัส่งผลการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร 

Gossip Star ที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสาร Gossip Star ไดแ้ก่ แหล่งที่อ่านนิตยสาร

Gossip Star เวลาที่ใช้ในการอ่านนิตยสาร Gossip Star เหตุผลที่สนใจอ่านนิตยสาร Gossip Star 

คอลมัน์ที่ชอบอ่านในนิตยสาร Gossip Star โฆษณาที่สนใจมากที่สุดในนิตยสาร Gossip Star และ

ความสนใจในส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ลง

โฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ที่ต่างกนั โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า f-Test แบบการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สรุปไดด้งัน้ี 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

130 Journal of Business Research and 

Administration 

มีเฉพาะด้านแหล่งที่อ่านนิตยสาร Gossip Star ระยะเวลาในการอ่านนิตยสาร Gossip Star และ

ประเภทโฆษณาที่สนใจในนิตยสาร Gossip Star เท่านั้นที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ กล่าวคือ

แหล่งที่อ่านนิตยสาร Gossip Star ระยะเวลาในการอ่านนิตยสาร Gossip Star และประเภทโฆษณาที่

สนใจในนิตยสาร Gossip Star ที่แตกต่างกนัส่งผลการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร 

Gossip Star ที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้และจดจาํ

โฆษณา ดา้นความเขา้ใจในโฆษณา ดา้นความเช่ือมัน่ในโฆษณา และดา้นการปฎิบติัตามโฆษณา มี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star 

  

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 

ดา้นการรับรู้และจดจาํ(X1) 

ดา้นความเขา้ใจ(X2) 

ดา้นความเช่ือมัน่(X3) 

ดา้นการปฏิบติัตาม(X4) 

-.460 .157  -2.927 .004 
  

.359 .070 .258 5.164 .000 .378 2.644 

.079 .063 .060 1.260 .208 .414 2.415 

-.035 .064 -.029 -.553 .581 .353 2.833 

.669 .052 .582 12.747 .000 .452 2.212 

 

ผลการวิเคราะห์การรับรู้ส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ประกอบไปดว้ย ดา้นการรับรู้

และจดจาํ ด้านความเข้าใจ ด้านความเช่ือมั่น และด้านการปฎิบัติตาม มีความสัมพนัธ์กับการ

ตัดสินใจซ้ือสินคา้ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star พบว่า การรับรู้ส่ือโฆษณาในนิตยสาร 

Gossip Star ที่มีความสมัพนัธต่์อการซ้ือสินคา้ในนิตยสาร Gossip Star มีเพยีงดา้นการรับรู้และจดจาํ 

และดา้นการปฏิบติัตาม ที่มีความสมัพนัธต่์อการซ้ือสินคา้ในนิตยสาร Gossip Star โดยมีมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ เท่ากบั 0.359 และ 0.669 ตามลาํดบั 

  

  

R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

.792a .628 .624 .538 .628 166.427 4 395 .000 
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อภิปรายผล 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

และระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip 

Star ที่แตกต่างกนั พบว่า มีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์เพียง 3 ดา้นที่มีผลต่อการตดัสินใจที่จะซ้ือ

สินคา้ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ได้แก่ อายุ รายได้และระดับการศึกษา ที่ระดับนัยยะ

สาํคญัทางสถิติ 0.05 กล่าวคือ อายทุี่สูงกว่าจะมีการตดัสินใจในการเลือกซ้ือไดดี้กว่า ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวความคิดดา้นคุณลกัษณะประชากรของผูรั้บสารของ ปรมะ สตะเวทิน (2538)  กล่าวว่าอาย ุ

เป็นปัจจยัที่ทาํให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม บุคคลที่มีอายุมาก จะมี

พฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อย และบุคคลที่มีอายุน้อยจะมี

พฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารเปล่ียนไปเม่ือตนเองมีอายมุากขึ้น ดงันั้นอายขุองผูรั้บสาร

จะมีอิทธิพลกับการส่ือสาร ทั้งน่ีเพราะความสามารถในการตีความหมายจะแตกต่างกนั ซ่ึงอาจ

ออกมาในรูปของความสนใจ ความเช่ือ หรือพฤติกรรมการรับข่าวสารของผูรั้บสาร และรายได ้ของ

บุคคลที่ต่างกัน มีอิทธิพลอย่างสําคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2538: 41 เพราะแต่ละคนมีวฒันธรรม ประสบการณ์ทศันคติค่านิยม

และเป้าหมายที่ต่างกัน ระดับการศึกษาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะซ้ือสินค้าที่ลงโฆษณาใน

นิตยสาร Gossip Star ผูว้ิจยัมองว่า บุคคลที่มีการศึกษาสูง การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการจะมี

ความซับซ้อนและมีเหตุผลมากกว่า ผลวิจยัส่วนน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ของ 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2529: 312-315) ซ่ึงกล่าวว่า การศึกษาเป็นตวัแปรที่สําคญัมากที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพของ การส่ือสารของผูรั้บสาร ดงังานวจิยัหลายช้ินที่ช้ีวา่ การศึกษาของผูรั้บสารนั้นทาํ

ใหผู้รั้บสารมีพฤติกรรมการส่ือสารต่างกนัไป 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสาร Gossip Star ไดแ้ก่ แหล่งที่อ่านนิตยสาร

Gossip Star เวลาที่ใช้ในการอ่านนิตยสาร Gossip Star เหตุผลที่สนใจอ่านนิตยสาร Gossip Star 

คอลมัน์ที่ชอบอ่านในนิตยสาร Gossip Star โฆษณาที่สนใจมากที่สุดในนิตยสาร Gossip Star และ

ความสนใจในส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ลง

โฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ที่แตกต่างกนั พบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสาร Gossip Star 

ที่มีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้จากการโฆษณาในนิตยสารGossip Star ต่างกนั ไดแ้ก่ แหล่งที่อ่าน

นิตยสาร ส่วนใหญ่อ่านตามที่สาธารณะร้านทาํผม ระยะเวลาในการอ่านนิตยสาร น้อยกว่า 15 นาที 

และความสนใจในส่ือโฆษณานิตยสารส่วนมากเป็นการดูภาพและอ่านยีห่อ้ ซ่ึงมีค่านยัยะสาํคญัเกิน

ค่าที่ยอมรับไดท้ี่ 0.05 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของสุมณรัตน์ ปานรัตน์ (2554) ศึกษา

เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี (Free Copy) ผล
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การศึกษาพบว่า ผูอ่้านนิยมอ่านนิตยสารแจกฟรีจากร้านอาหาร ใชเ้วลาในการอ่านต่อคร้ังน้อยกวา่ 

30 นาที และนิยมอ่านนิตยสารเฉพาะบางคอลมัน์ และราว 7 ใน 10 ไม่เก็บรวบรวมนิตยสารแจกฟรี

ไว ้ 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ส่ือโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้และจดจาํ

โฆษณา ดา้นความเขา้ใจในโฆษณา ดา้นความเช่ือมัน่ในโฆษณา และดา้นการปฎิบติัตามโฆษณา มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star พบว่ามีความสัมพนัธ์

ระหวา่งการรับรู้ส่ือโฆษณานิตยสาร Gossip Star   ดา้นการรับรู้และจดจาํ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความ

เช่ือมัน่ และดา้นการปฏิบติัตาม กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ที่ลงโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star โดย

พบวา่ มีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัยะสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.00  ไดแ้ก่ ดา้นการ

รับรู้และจดจาํ  และด้านการปฏิบติัตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วราภรณ์ มีปาน(2556) ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง “การรับรู้ข่าวสารดา้นความรุนแรงในนิตยสารนิตยสารกอสซิปสตาร์” กล่าวไวว้่า 

ดา้นการรับรู้ความรุนแรงพบว่านิสิต มหาวิทยาลยันเรศวรนั้นเห็นว่าเร่ืองราวต่างๆที่นิตยสารกอส

ซิปสตาร์นาํเสนอนั้นเป็นเร่ืองปกติในสังคม และในดา้นความ รุนแรงของรูปภาพและขอ้ความนั้น

พบว่า นิสิตมีการรับรู้ความรุนแรงของข้อความและรูปภาพอยู่ในระดับมาก จากการ ทดสอบ

สมมติฐานดว้ยสหสัมพนัธ์ของเพียร์สนัพบว่า มีนัยสาํคญัทางสถิติที่ .05 และเป็นไปในทิศทางบวก 

คือเม่ือเปิดรับมาก การรับรู้ความรุนแรงของขอ้ความและรูปภาพจะเพิม่มากขึ้นดว้ย  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปปฏิบัติจริง 

1. บริษทัควรมุ่งเน้นในเร่ืองการเพิ่มช่องทางการจระจายหนังสือไปในที่สาธารณะต่างๆ 

เพือ่ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคมากขึ้น และทาํใหห้นงัสือเป็นที่รู้จกัมากขึ้น 

2. บริษทัอาจควรมีการเปล่ียนจากการขายนิตยสาร มาเป็นนิตยสาร Free Copy แจกตามที่

สาธารณะต่างๆ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านกาแฟ ทัว่ประเทศ ส่จะทาํให้มีผูอ่้านนิตยสารมาก

ขึ้น 

3. ส่ือโฆษณาควรเน้นไปที่ภาพดาราสวยงาม ภาพดาราขึ้นปก และเน้นไปที่คอลมัน์ Content 

ต่างๆ เพือ่ใหผู้อ่้านสนใจ และใชเ้วลาในอ่านมากและเกิดการจดจาํยิง่ขึ้น  

4. บริษทัควรมุ่งเนน้การพฒันานกัเขียน นกัข่าว และอพัเดตคอลมัน์ภายในหนงัสือใหน่้าสนใจ

อยูต่ลอดเวลา และผลิตหนงัสือตรงตามความตอ้งการของผูอ่้านมากท่ีสุด 

5. ควรใชด้าราเป็นจุดขายของหนังสือ เพื่อให้เกิดการรับรู้ไดดี้ท่ีสุดของผูอ่้าน ส่งผลไปสู่การ

ปฏิบติัตาม ซ้ือหรือใชข้องตามดาราที่ช่ืนชอบ 
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6. สาํหรับดา้นการขายโฆษณา  เพือ่เป็นแนวทางสาํหรับพนกังานขายโฆษณา ควรมุ่งเนน้ไปที่

โฆษณาประเภท เส้ือผา้แฟชั่น เคร่ืองแต่งกาย ให้มากกว่าโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เพราะ

ผลการวจิยัพบวา่ ผูอ่้านสนใจโฆษณาประเภท เส้ือผา้แฟชัน่ เคร่ืองแต่งกายมากที่สุด 

 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ในการศึกษาคร้ังต่อไป จะปรับปรุงเร่ืองแบบสอบถาม เพื่อให้ผูก้รอกแบบสอบถามมี

ความเขา้ใจง่ายขึ้นเก่ียวกับการตอบแบบสอบถาม และเพิ่มความละเอียดของการเก็บขอ้มูลให้

ละเอียด ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึ้น 

2. การศึกษาในคร้ังน้ี ได้ทาํการเก็บขอ้มูลและทาํการวิจยัเฉพาะในส่วนของการรับรู้ส่ือ

โฆษณานิตยสาร Gossip Star เท่านั้น ในคร้ังต่อไปผูว้ิจยัจะศึกษาการรับรู้ส่ือโฆษณาประเภทต่างๆ 

ที่นอกเหนือจากส่ือโฆษณานิตยสาร เพื่อทาํการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดแ้ละนาํมาปรับปรุงให้ตรง

ตามการรับรู้ของผูอ่้าน 
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การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่่งผลต่อความตั้งใจซ้ือบ้านสําเร็จรูป (น็อคดาวน์) 

ของผู้บริโภคในพืน้ทีเ่ขตปริมณฑล 

The Integrated Marketing Communication Affecting The Purchase Intention of 

Pre-Fabricate House of Consumers in metropolitan areas 

ปวีณา บุญเข่ือง1 และ ดร. สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษางานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ

บ้าน สําเร็จรูป (น็อคดาวน์) และศึกษาเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มี

ความสมัพนัธต่์อความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) ของผูบ้ริโภคในพื้นที่เขตปริมณฑล กลุ่ม

ตวัอย่าง ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในพื้นที่เขตปริมณฑล จาํนวน 400 คน ตั้งแต่เดือน 

กุมภาพนัธ ์ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์

ข้อมูลประกอบด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เพื่อใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผล การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA T-Test & F-

Test) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม และวิเคราะห์ความถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเคร่ืองมือการส่ือสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ กบัความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) โดยกาํหนดระดบันัยสาํคญั

ทางสถิติที่ 0.05 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ25-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน และ

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายแุต่ละช่วงและรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ

ตั้งใจซ้ือบา้นสําเร็จรูป (น็อคดาวน์) ที่แตกต่างกัน ด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

พบว่า ดา้นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ ์การขายโดยใชพ้นักงานขาย การส่งเสริมการขายไม่มี

ความสมัพนัธก์บัความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) มีเพยีงดา้นการใชเ้ครือข่ายอิเล็กทรอนิกซ์

มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) และกลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัมาก

ที่สุดกบัหัวขอ้การมีเวบ็ไซต ์สาํหรับบอกรายเอียด และดูรูปของบา้นสาํเร็จรูปมากที่สุด ดา้นความ

ตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน)์ โดยผูบ้ริโภคให ้

 
1นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการตลาด บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษางานคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ความสําคญัมากที่สุดกับหัวขอ้ ท่านจะให้คาํแนะนําแก่ผูป้ระกอบการบา้นสําเร็จรูป (บา้นน็อค

ดาวน์) เพือ่ใหน้าํไปปรับปรุง  

ดงันั้นจากผลการวิจยัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายแุต่ละช่วงที่แตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจ

ซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) ที่แตกต่างกนั ผูป้ระกอบการควรเพิม่รูปแบบของบา้นสาํเร็จรูป (น็อค

ดาวน์) ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น กล่าวคือออกแบบบ้านให้มีหลากหลายสไตล์ตกแต่ง 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงอาย ุมีความช่ืนชอบที่แตกต่างกนั เช่น กลุ่มอาย ุ25-30 ปี จะเป็นกลุ่ม

คนรุ่นใหม่ มีวถีิชีวติทนัสมยั ฉะนั้นแบบบา้นที่เหมาะสมกบักลุ่มน้ีควรจะเป็นแบบบา้นทรงโมเดิร์น 

เรียบง่าย แต่ดูทนัสมยั ต่างจาก กลุ่มอาย ุ50 ปีขึ้นไปที่อาจจะช่ืนชอบรูปแบบบา้นเดิมๆ ทรงปกติ

มาตรฐานไม่แปลกตาจนเกินไป  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดท้ี่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ

บา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) ที่แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นรายไดเ้ป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการพจิารณาเลือกซ้ือ

บา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) เน่ืองจากแต่บุคคลรายไดท้ี่แตกต่างกนั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีขนาด 

หรือตวัเลือกที่หลากหลายให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกได้ตามกาํลังซ้ือของแต่ละบุคคล เช่น บา้น

สาํเร็จรูปพื้นที่ใชส้อย 30 ตร.ม. หรือ พื้นท่ีใชส้อย 50 ตร.ม. เป็นตน้ ไม่พียงขนาดที่หลากหลายเพือ่

ตอบสนองในเร่ืองกาํลังซ้ือ แต่ความหลากหลายของวสัดุตกแต่งก็สําคญัเช่นกัน ควรมีให้เลือก

หลากหลาย เช่น วสัดุทาํผนัง วสัดุมุง เป็นต้น  ในส่วนของการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง 

เคร่ืองมือการส่ือการตลาดแบบบูรณาการ  กบัความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) การใชส่ื้ออิ

เล็กทรอนิกซ์มีความสมัพนัธก์บัความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) ผูป้ระกอบการควรเลือกใช้

ส่ือที่มีประสิทธิภาพและให้ตรงกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั การเลือกใช้ส่ือนั้นจึงจะ

ประสบความสาํเร็จ กล่าวคือ หากผูป้ระกอบทราบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัการใชส่ื้ออิเล็กทรอ

นิกซ์มาก ดงันั้นผูป้ระกอบการก็จะสามารถวางแผนดา้นงบประมาณไดอ้ยา่งถูกตอ้งว่าจะเลือกให้

ความสาํคญัและจดัสรรงบประมาณการส่ือสารดา้นใดให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากที่สุด 

 

คาํสําคญั : การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ, ความตั้งใจซ้ือ, บา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์)  
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Abstract 

The objectives of this study were to investigate personal factors affecting purchasing 

intention of pre-fabricated house (knock-down house) of consumers in metropolitan areas and to 

explore integrated marketing communication affecting purchasing intention of pre-fabricated house 

of the sample. In this study, the sample consisted of 400 consumers in metropolitan areas. Data were 

collected from February to April 2016. The research instrument was the questionnaire. Data analysis 

was conducted through descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard 

deviation. ANOVA (t-Test & F-Test) was conducted to study the differences between independent 

and dependent variables. Multiple Regression Analysis was used to study the relationship between 

integrated marketing communication tools and affecting purchasing intention of pre-fabricated 

house with a given statistical significance level of 0.05.  

The results of this study showed that the sample mostly consisted of males; those aged 25-

30 years; single people; those graduated with bachelor’s degree; private employees; and those with 

monthly income of 15,000-25,000 baht.  In terms of personal factors, the sample with different age 

and monthly income had different purchasing intention of pre-fabricated house. In terms of 

integrated marketing communication, Advertising, Public Relations, Personal Selling, and Sales 

Promotion were not related to purchasing intention of pre-fabricated house. Only electronic 

marketing was related to purchasing intention of pre-fabricated house.  The sample rated Presence 

of website and View of house photo as the most important variable. In terms of purchasing intention, 

the sample rated an item “You will give suggestions to pre-fabricated house operator for further 

improvement” as the most important variable.  

Therefore, with the results indicating age influenced different purchasing intention of pre-

fabricate house, the operator should increase variety of pre-fabricated house. The house design 

should contain various styles of decoration.  The different age groups of consumers had different 

preferences. For example, a 25-30 years group was the new generations with a modern lifestyle. So, 

the house style for this group should be simple but modern. In contrast, those aged 50 years and 

above may prefer traditional style house or usual and standard house. Moreover, monthly income 

influenced different purchasing intention of pre-fabricated house. Monthly income is an important 

factor when considering purchasing a pre-fabricated house. Therefore, the operator should offer 

various choices and house sizes to consumers with different levels of purchasing power.  For 
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example, the operator should offer consumers choices of 30 square meters house or 50 square meters 

house.  In addition to various house sizes, a wide range of materials, for example, wall and roofing 

materials is also important.  The results of studying the relationship between integrated marketing 

communications and purchasing intention of pre-fabricated house were as follows. The use of 

electronic media was related to purchasing intention of pre-fabricated house. The operator should 

select effective media that is suitable for current consumer behavior. The use of electronic media 

will be successful if the operator knows that the consumers highly place the importance on 

electronic media.  Therefore, the operator can make budget plan in accurate way and prioritize the 

right communication tool and properly allocate budget for maximizing the effectiveness and 

efficiency.  

 

Keywords: Integrated Marketing Communication, Purchasing Intention, Pre- Fabricate House 

(Knock-down house) 
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บทนํา 

จากสภาวะของตลาดบา้นสาํเร็จรูปหรือบา้นน็อคดาวน์ มีการแข่งขนัที่ค่อนขา้งรุนแรง ทาํ

ใหธุ้รกิจต่าง ๆตอ้งอาศยัเคร่ืองมือในการส่ือสารทางการตลาด เพือ่ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ หรือผูบ้ริโภค

ใหม้ากที่สุด โดยการใชเ้คร่ืองมือเพยีงแค่การโฆษณา หรือการประชาสมัพนัธ ์อาจจะไม่เพยีงพอต่อ

ธุรกิจและอาจจะไม่เขา้ถึงผูบ้ริโภคในทุกแง่มุม ส่งผลให้ธุรกิจหันมาสนใจและพฒันากลยทุธ์ทาง

การตลาดใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้และครอบคลุมมากขึ้น ซ่ึงกลยทุธใ์นปัจจุบนัท่ีทัว่

โลกให้ความสนใจมากคือ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือการส่ือสารการตลาดแบบครบ

วงจร (Integrated Marketing Communication : IMC) กระบวนการพัฒนาแผนงานการส่ือสาร

การตลาดที่ตอ้งใชก้ารส่ือสารหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ืองเป้าหมาย คือ การท่ีจะ

มุ่งเนน้สร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ของตลาด โดยการพจิารณา

วิธีการส่ือสารตราสินค้าเพื่อให้ผู ้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ รู้จักสินค้า ซ่ึงจะนําไปสู่ความรู้ 

ความคุ้นเคยและมีความเช่ือมั่นในสินค้าแบรนด์เนมใดแบรนด์หน่ึง รวมถึงเป็นการกระตุ้น

พฤติกรรมผู ้บริโภค ไม่ใช่สร้างแค่การรับรู้ การจดจาํหรือการยอมรับเท่านั้ นดังนั้ น จึงเป็น

กระบวนการส่ือสารเพื่อจูงใจในระยะยาวและต่อเน่ือง โดยใชเ้คร่ืองมือหลายรูปแบบ เช่น โฆษณา 

ประชาสัมพนัธ์ ตลาดตรง การส่งเสริมการขาย การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การตลาดเน้น

กิจกรรม เพือ่ใหเ้กิดพฤติกรรมที่ตอ้งการ (เสรี วงษม์ณฑา. 2540:25) 

ดงันั้นจึงทาํให้ผูว้ิจยัเกิดความสนใจที่จะศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผล

ต่อความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) ของผูบ้ริโภคในพื้นที่เขตปริมณฑล เพื่อให้ธุรกิจหรือ

ผูป้ระกอบการสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการคดิคน้ สร้างสรรค ์ปรับปรุง และพฒันากิจกรรม

การส่งเสริมการตลาดแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการให้มีลกัษณะตรงตามความตอ้งการ

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือบา้นสําเร็จรูป (น็อคดาวน์) ของ

ผูบ้ริโภคในพื้นที่เขตปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจ

ซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) ของผูบ้ริโภคในพื้นที่เขตปริมณฑล 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบดว้ย อาย ุเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) ของผูบ้ริโภคแตกต่าง

กนั 
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2. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การ

ขายโดยใชพ้นกังาน การส่งเสริมการขาย การใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกซ์ มีความสมัพนัธก์บัความตั้งใจซ้ือ

บา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) ของผูบ้ริโภค 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล และกลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ (IMC) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน)์ เท่านั้น 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ 

ผูบ้ริโภคที่รู้จกับา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์)ในเขตพื้นที่ปริมณฑล ขนาดของตวัอยา่งสามารถคาํนวณ

ไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน 

3. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวจิยั ตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ-์เมษายน 2559  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพือ่นาํผลการศึกษาไปเป็นขอ้มูลสาํหรับการพฒันา ปรับปรุง และวางแผนทางการตลาด

ของธุรกิจบา้นสาํเร็จรูป เพือ่ที่สามารถตอบสนองใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

2. เพือ่เป็นแนวทางในการใหก้บังานวจิยัที่เก่ียวขอ้งต่อไป 
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กรอบแนวความคดิ 

ตวัแปรอิสระ                                                                         ตวัแปรตาม 

 

ประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดต่้อคนต่อเดือน 

 

 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

- การโฆษณา  

- การประชาสมัพนัธ ์ 

- การขายโดยใชพ้นกังาน  

- การส่งเสริมการขาย  

- การใชเ้ครือข่ายส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์  

 

แนวคดิ ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

George E.Belch & Michael A.Belch (2005) ได้กล่าวไวว้่าลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

(Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได้ เป็นลักษณะพื้นฐานที่นักการตลาดมักจะนํามาพิจารณาเพื่อแบ่งส่วนตลาด เพราะทาํให้

สามารถเห็นลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งไดช้ดัเจน และในการวจิยัน้ีศึกษาตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ 

ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ และรายได ้โดยนาํมาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ และ

อตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือที่มีแนวโน้มสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในความสัมพนัธ์เชิงเหตุ

และผล 

 

ความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป

ของผูบ้ริโภค (Purchasing 

Intention) 
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2. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท,์ ศุภร เสรีรัตน์ และ องอาจ ปทะวานิช (2541) ได้

อธิบายถึง การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการไวว้า่ เป็นกลยทุธก์ารประสานงานและการรวมความ

พยายามทางการตลาดของบริษทัเป็นการติดต่อส่ือสารเพือ่ส่งเสริมการตลาดหลายเคร่ืองมือ เพื่อให้

เกิดข่าวสารและภาพลกัษณ์ที่สอดคลอ้งกนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั หรือหมายถึง การที่บริษทั

หน่ึงสามารถประสมประสานการส่ือสารการตลาดหลายเคร่ืองมือเพื่อส่งข่าวสารเก่ียวกบัองคก์าร

และผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจนโดยมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและจบัใจลูกคา้ 

3. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือ 

Engel, Blackwell and Minird (1994) และ Kotler and Armstrong (2002) กล่าวว่าการตั้งใจ

ซ้ือ(Purchase Intention) หมายถึง ระยะเวลาในการเปรียบเทียบสินคา้ก่อนการซ้ือ รวมถึงสภาวะ

เศรษฐกิจมีส่วนในการตั้งใจซ้ือ ราคาและความแตกต่างของผลิตภณัฑข์องคู่แข่งดว้ยการส่งเสริมการ

ขาย (ลด แลก แจก แถม) ก็มีส่วนในการซ้ือและการโฆษณาผลิตภณัฑ์ รวมถึงสถานท่ีที่ซ้ือและ

เง่ือนไขในการซ้ือผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคแต่ละจะตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจสาํหรับ

ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน โดยท่ีผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องใช้ข้อมูลมาก ใช้เวลาในการ

เปรียบเทียบนานเช่น ผลิตภณัฑ์ที่มีราคาแพงแต่ผลิตภณัฑ์บางอย่างไม่ตอ้การขอ้มูล เช่น สินคา้

สะดวกซ้ือ  

4. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับา้นสาํเร็จรูป 

บริษทั โมเดิร์น โมดูลาร์ กล่าวว่า บา้นโมดูลาร์ คือ บา้นน็อคดาวน์ หรือ บา้นสาํเร็จรูปที่

สร้างให้โครงสร้างของตวับา้นรับนํ้ าหนัก โดยไม่มีเสาและคาน ใช้หลักการโครงสร้างผนังรับ

นํ้ าหนัก (Wall Bearing System) คือการนาํช้ินส่วนต่าง ๆ มาประกอบกนัเป็นบา้น ซ่ึงสามารถถอด

เคล่ือนยา้ยได ้ใชว้สัดุที่ไม่ซบัซอ้นแต่มีความคงทนแข็งแรง จึงเป็นที่นิยมอยา่งมากในประเทศญี่ปุ่ น

ที่เกิดแผน่ดินไหวบ่อย และอีกหลายประเทศในทวปียโุรป บา้นน็อคดาวน์หรือบา้นสาํเร็จรูป มีราคา

ไม่สูงจึงเป็นที่นิยมในบา้นพกัสไตลรี์สอร์ท ร้านกาแฟ ร้านอาหาร อาคารสาํนกังานชัว่คราวตามไซต์

งานก่อสร้าง หรือในบางกรณีก็ใชตู้อ้อฟฟิศสาํเร็จรูป ที่มกันาํตูค้อนเทนเนอร์มาดดัแปลง เป็นชั้น

เดียวหรือ 2 ชั้นตามความตอ้งการ ที่ช่วยเพิม่ความสวยงามและโดดเด่น 

5. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

งานวิจยัของ เภตรา แพพิมพารัตน ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านระบบออนไลน”์ ซ่ึงพบวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและ

สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือสินคา้ ออนไลน์แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะดา้น

ประชากรศาสตร์ที่มีอายแุตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
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สถิติที่ระดบั .01 จากผลการวิจยัพบว่าระหว่างช่วงอาย ุ24-27 ปีมีความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์มาก

ที่สุด เน่ืองจากเป็นช่วงอายทุี่อยูใ่นวยัทาํงานเป็นกลุ่มที่มีกาํลงัซ้ือและส่วนใหญ่คนอายใุนช่วงน้ียงั

ไม่มีภาระครอบครัวที่ตอ้งรับผิดชอบดว้ยสาเหตุน้ีช่วยส่งผลทาํให้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความตั้งใจซ้ือ

สินคา้ออนไลน์มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ และผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ทางดา้นรายได้

เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั .01 โดยผูท้ี่มีรายไดเ้ฉล่ีย 40,001 บาทขึ้นไปมีความตั้งใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์มากที่สุด 

เน่ืองจากผูท้ี่มีรายไดเ้ฉล่ียที่สูง จะมีกาํลงัในการซ้ือสินคา้ท่ีมากกวา่ และมีการตดัสินใจซ้ือที่ง่ายกว่า

ผูท้ี่มีรายไดน้อ้ย ส่งผลทาํใหผู้บ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์มากกวา่ผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืน 

งานวิจยัของ อรพิชา แซ่อุ่ย และ เอก ชุณหชชัราชยั. (2558) ที่ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัการ

ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจดัส่งอาหารส่งตรงถึงบา้น” ซ่ึง

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการ บริษทั ฟู้ดบายโฟน โดยเลือกใชบ้ริการจดัส่งอาหารเน่ืองจาก 

เดินทางไม่สะดวก เลือกใช้บริการส่งอาหารส่งตรงถึงบา้นเน่ืองจาก มีร้านอาหารหลากหลาย 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รับส่ือในช่วงเวลา 18.00 – 20.00 น. โดยรับส่ือผ่านท่ีบา้น และตดัสินใจเลือกใช้

บริการหากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบซ้ือ 1 แถม 1 การนําเสนอถึงการใช้ส่ือออนไลน์มี

ค่าเฉล่ียมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เว็บไซต,์ เฟซบุ๊คและมือถือแอนดรอย เน่ืองจาก ส่ือออนไลน์

เหล่าน้ีไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย และสามารถเห็นหน้าตาอาหารได้อย่างชัดเจนจากหน้าเว็บไซต์

ตามลาํดบั 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือบ้าน

สาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) ของผูบ้ริโภคในพื้นที่เขตปริมณฑล” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใช้วิธีการสํารวจ (Survey Research Method) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางในการดาํเนินวิจยั โดยมีรายละเอียดในเร่ืองประชากร

กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคที่รู้จกับา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) ใน

พื้นที่เขตปริมณฑล ซ่ึงไม่สามารถนับจาํนวนได ้ ดงันั้นขนาดของตวัอยา่งสามารถคาํนวณได้จาก

สูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ

ระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 และการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูล

ที่ได้จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการใช้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง คือ 
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ผูบ้ริโภคที่รู้จกับา้นสาํเร็จรูป (บา้นน็อคดาวน์) ในพื้นที่เขตปริมณฑล จาํนวน 400 ราย โดยใชว้ิธีสุ่ม

ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling Random) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลดว้ยสถิติ และใชโ้ปรแกรมประมวลผลทางสถิติใน

การวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้ลือกใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี  

ส่วนที่  1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ของผู ้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วย  ค่าความถ่ี 

(Frequency) แสดงเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  

ส่วนที่ 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือการส่ือการตลาดแบบบูรณาการ วเิคราะห์ดว้ย ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนที่ 3 ความตั้งใจซ้ือบา้นสําเร็จรูป (น็อคดาวน์)วิเคราะห์ด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาเป็นเพศ

หญิง จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ25-30 ปี จาํนวน 144 คน คิด

เป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือมีอาย ุ31-35 ปี จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27 อนัดบัสุดทา้ยคือมีอายุ

มากกว่า 50 ปี จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 194 

คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 อนัดบั

สุดทา้ยคือมีสถานภาพหยา่ร้างหรือแยกทางกนั จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาคือมีระดับ

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ  36.8 อนัดบัสุดทา้ยคือมีระดบัการศึกษา

สูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงาน

บริษทัเอกชน จาํนวน 148  คน คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคืออาชีพลูกจา้ง จาํนวน 61 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.3  อนัดบัสุดทา้ยคืออาชีพพอ่บา้น/แม่บา้น จาํนวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จาํนวน 179  คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 

รองลงมาคือรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อเดือน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อย

ละ 22.8 อนัดบัสุดทา้ยคือรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อเดือน มากกวา่ 55,001 จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.8  
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2. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้าน

โฆษณา หัวขอ้ การลงโฆษณาในนิตยสารเก่ียวกบับา้น การตกแต่งบา้น เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 

3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.968 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือส่ือสารทางการ

ตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ หัวขอ้ การจดับูทโชวต์วัอยา่งบา้นสาํเร็จรูป ณ งาน

แสดงสินคา้ เช่น งานบา้นและสวนเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.904 

ดา้นการขายโดยพนักงานขาย หัวขอ้พนักงานขายมีความรู้เก่ียวกบับา้นสาํเร็จรูป เป็นอนัดบัแรก มี

ค่าเฉล่ีย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.812 ด้านการส่งเสริมการขาย หัวข้อสามารถซ้ือบา้น

สาํเร็จรูปไดใ้นสินเช่ืออตัราดอกเบี้ยต ํ่า เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 4.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.933 

ดา้นการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกซ์ หัวขอ้มีเวบ็ไซดส์าํหรับบอกรายเอียด รูปภาพต่างๆของบา้นสาํเร็จรูป 

เป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 4.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.992  

3. ความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน)์ 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) หวัขอ้ท่านจะ

ใหค้าํแนะนาํแก่ผูป้ระกอบการบา้นสาํเร็จรูป(บา้นน็อคดาวน์) เพือ่ใหน้าํ ไปปรับปรุง เป็นอนัดบัแรก 

มีค่าเฉล่ีย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.228 รองลงมาเป็นหัวขอ้ ท่านมีความยินดีท่ีจะซ้ือบา้น

สาํเร็จรูป (บา้นน็อคดาวน์) ในอนาคต มีค่าเฉล่ีย 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.135 และอนัดับ

สุดทา้ยคือหวัขอ้ท่านจะแนะนาํบุคคลอ่ืนใหซ้ื้อบา้น สาํเร็จรูป (บา้นน็อคดาวน์) มีค่าเฉล่ีย 3.03 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.060 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดต่้อคนต่อเดือน ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจ ซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และอาชีพไม่มีความ

แตกต่างกนัต่อความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) มีเพยีงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุและรายได้

ต่อคนต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ บา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) แตกต่างกนั   

สมมติฐานที่ 2 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการซ่ึงประกอบดว้ย การโฆษณา การ

ประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนกังานขาย การส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ

บา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) ส่วนการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการใชส่ื้ออิเล็กทรอ

นิกซ์มีความสมัพนัธก์บัความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) 
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อภิปรายผล 

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าผูบ้ริโภคจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-30 ปี มี

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย 15,000 - 25,000 

บาทต่อเดือนและจากผลการวิจยัพบว่า อายุและรายได้ต่อคนต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีผลต่อความ

ตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น๊อคดาวน์) ที่แตกต่างกนั กล่าวคือช่วงอายแุต่ละช่วงที่แตกต่างกนัมีผลต่อ

ความตั้งซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น๊อคดาวน์) ที่แตกต่างกนั กลุ่มคนช่วงอาย ุ25-30 ปี เป็นช่วงกลุ่มวยัเร่ิม

ทาํงาน และเป็นกลุ่มคนยคุสมยัใหม่ อีกทั้งยงัเป็นช่วงวยัที่ตอ้งรับผิดชอบกบัภาระหนา้ที่หลายดา้น 

เช่น งาน ครอบครัว พร้อมทั้งตอ้งบริหารจดัการรายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดอย่างเหมาะสม ดังนั้น

ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะใช้เหตุผลให้การพิจารณาซ้ือสินคา้หรือบริการแต่ละอย่างอย่างถ่ีถ้วน พร้อม

คาํนึงถึงความจาํเป็นในการใชง้านก่อนตดัสินใจซ้ือจริง และสามารถนาํขอ้มูลส่วนน้ีไปวางกลยทุธ์

ในส่วนของการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายได ้ (Targeting) อยา่งตรงกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของรายไดต่้อ

คนต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) ท่ีแตกต่างกนั รายไดเ้ป็น

ส่วนหน่ึงขององค์ประกอบสําหรับที่จะประกอบการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ 

เภตรา แพพมิพารัตน ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผ่าน

ระบบออนไลน์” ซ่ึงพบวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและสถานภาพสมรสแตกต่าง

กนัมีความตั้งใจซ้ือสินคา้ ออนไลน์แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ที่มีอายุ

แตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์แตกต่างกัน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 จาก

ผลการวิจยัพบว่าระหว่างช่วงอาย ุ24-27 ปีมีความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์มากที่สุด เน่ืองจากเป็น

ช่วงอายทุี่อยูใ่นวยัทาํงานเป็นกลุ่มที่มีกาํลงัซ้ือและส่วนใหญ่คนอายใุนช่วงน้ียงัไม่มีภาระครอบครัว

ที่ต้องรับผิดชอบด้วยสาเหตุน้ีช่วยส่งผลทาํให้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความตั้ งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์

มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ และผูบ้ริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ทางด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน

แตกต่างกนัมีความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยผูท้ี่

มีรายได้เฉล่ีย 40,001 บาทขึ้นไปมีความตั้งใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์มากที่สุด เน่ืองจากผูท้ี่มี

รายไดเ้ฉล่ียที่สูง จะมีกาํลงัในการซ้ือสินคา้ที่มากกว่า และมีการตดัสินใจซ้ือที่ง่ายกว่าผูท้ี่มีรายได้

นอ้ย ส่งผลทาํใหผู้บ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์มากกวา่ผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืน 

ด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การใชเ้ครือข่ายอิเล็กทรอนิกซ์มีความสัมพนัธ์

กบัความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากกบัหวัขอ้การมีเวบ็ไซต ์

สาํหรับบอกรายเอียด และดูรูปของบา้นสาํเร็จรูปมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.04 ที่เป็นเช่นนั้นเน่ืองจาก

ปัจจุบนัการที่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือบา้นหรือที่อยูอ่าศยั ผูบ้ริโภคมกัตอ้งการขอ้มูลประกอบการ

ตดัสินใจเป็นอยา่งมาก การที่ผูบ้ริโภคไดดู้รูปภาพ เสมือนจริง หรือรูปภาพจริง เช่น แปลนหอ้งต่างๆ 
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ภายในบา้น ทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกมีความมัน่ใจมากขึ้น อีกทั้งยงัตอ้งการทราบรายละเอียดของวสัดุใน

การสร้างบา้นอยา่งละเอียด เพราะในปัจจุบนัผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มกัไม่บอกรายละเอียดวสัดุที่

ใชใ้นการสร้างบา้นแก่ผูบ้ริโภค วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างบา้นเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากท่ีจะทาํให้ผูโ้ภคมัน่ใจ

ไดถึ้งความปลอดภยัของที่อยูอ่าศยัที่ตนเองพจิารณาจะซ้ือ ในส่วนของหัวขอ้การส่งขอ้มูลข่าวสาร

ผ่าน Facebook Fan page ของบ้านสําเร็จรูป ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญรองลงมาเป็นอันดับสอง 

เน่ืองจากปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์ Facebook ถือเป็นอีกส่ือที่สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้อย่าง

รวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย และเปรียบเสมือนส่ิงที่อยูติ่ดตวักบัผูบ้ริโภคตลอดเวลา และเป็นส่ิงที่

ในปัจจุบนัน้ีทุกคนล้วนจะมี Facebook เป็นของตนเองทุกเพศทุกวยั ยงัเป็นช่องทางท่ีผูบ้ริโภค

สามารถรับขอ้มูลข่าวสารของบา้นสําเร็จรูปได้อย่างต่อเน่ือง เช่น การส่งขอ้มูลโปรโมชั่นใหม่ๆ

ประจาํเดือน การแจง้ขอ้มูลการทาํกิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ ในส่วนของหัวขอ้การที่มี LINE ที่เป็น

ช่องทางให้ลูกคา้สามารถสอบถามไดต้ลอด รองลงมาเป็นลาํดับที่สามที่ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญั 

LINE เป็นแอปพลิเคชัน่ให้บริการ Messaging รวมกบั Voice Over IP ทาํให้ผูใ้ชส้ามารถสร้างกลุ่ม

แชท ส่งขอ้ความ ภาพ คลิปวดีิโอ หรือจะพดูคุยโทรศพัทแ์บบเสียงก็ได ้โดยขอ้มูลที่ถูกส่งขึ้นไปนั้น

ฟรีทั้งหมด ถือเป็นอีกหน่ึงช่องทางที่ทาํใหผู้บ้ริโภคใกลชิ้ดกบัผูป้ระกอบการมากยิง่ขึ้น เป็นช่องทาง

ที่ทาํให้ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคตอบโตก้นัได้ในลกัษณะการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way 

communication) เม่ือผูบ้ริโภคเกิดข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลก็สามารถสอบถามได้

โดยตรงผ่าน แอปพลิเคชัน่ LINE และในส่วนของช่องทาง Youtube เก่ียวกบัวิธีการสร้าง หรือรีวิว

บา้นสาํเร็จรูป ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัเป็นลาํดบัสุดทา้ย ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการหลายรายมีการ

จดัทาํช่องทาง Youtube และมีการอพัโหลดคลิปวดีิโอเก่ียวกบัการสร้างบา้นสาํเร็จรูป การประกอบ

บา้นแบบต่างๆ รวมถึงการรีวิวจากผูซ้ื้อจริง ช่องทางน้ีถือเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิด

ความมัน่ใจมากยิง่ขึ้นในการเลือกซ้ือบา้นสาํเร็จรูป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรพชิา แซ่อุ่ย และ 

เอก ชุณหชชัราชยั. (2558) ที่ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจดัส่งอาหารส่งตรงถึงบา้น” ซ่ึงพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการ 

บริษทั ฟู้ดบายโฟน โดยเลือกใชบ้ริการจดัส่งอาหารเน่ืองจาก เดินทางไม่สะดวก เลือกใชบ้ริการส่ง

อาหารส่งตรงถึงบา้นเน่ืองจาก มีร้านอาหารหลากหลาย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รับส่ือในช่วงเวลา 18.00 

– 20.00 น. โดยรับส่ือผา่นที่บา้น และตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหากเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบ

ซ้ือ 1 แถม 1 การนาํเสนอถึงการใชส่ื้อออนไลน์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ เวบ็ไซต,์ เฟซบุค๊

และมือถือแอนดรอย เน่ืองจาก ส่ือออนไลน์เหล่าน้ีไม่มีการเสียค่าใชจ่้าย และสามารถเห็นหน้าตา

อาหารไดอ้ยา่งชดัเจนจากหนา้เวบ็ไซตต์ามลาํดบั 
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ด้านความต้ังใจซ้ือบา้นสําเร็จรูป (น็อคดาวน์) โดยผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากที่สุดกบั

หวัขอ้ ท่านจะใหค้าํแนะนาํแก่ผูป้ระกอบการบา้นสาํเร็จรูป (บา้นน็อคดาวน์) เพือ่ใหน้าํไปปรับปรุง 

คือผูบ้ริโภคจะให้ขอ้เสนอแนะหรือคาํแนะนาํแก่ผูป้ระกอบการบา้นสาํเร็จรูป เน่ืองจากในปัจจุบนั

การแสดงความคิดเห็นสามารถทาํได้อย่างง่ายดาย และหลากหลายช่องทาง การที่ผูบ้ริโภคให้

คาํแนะนาํแก่ผูป้ระกอบการนั่นแสดงถึงว่า ตอ้งการส่ิงนั้นจากสินคา้ที่ตนเองมีความตั้งใจซ้ือ หรือ

หวงัให้ผูป้ระกอบการผลิตสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

หน่ึงในองค์ประกอบของทฤษฎีการตั้งใจซ้ือที่ Zeithaml, Berry and Parasuraman (1990) กล่าวว่า 

ความตั้งใจซ้ือเป็นการแสดงถึงการเลือกใชสิ้นคา้ และบริการนั้น ๆ เป็นตวัเลือกแรก และกล่าวว่า

ความตั้ งใจซ้ือเป็นมิติหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของลูกค้า โดยความจงรักภักดี

ประกอบดว้ย คือ พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behaviors) คือ การที่ผูบ้ริโภคร้องเรียนเม่ือ

เกิดปัญหา อาจจะร้องเรียนกบัผูใ้ห้บริการ บอกต่อคนอ่ืน หรือส่งเร่ืองไปยงัหนงัสือพมิพ ์ส่วนน้ีเป็น

การวดัถึงการตอบสนองต่อปัญหาของผูบ้ริโภค 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากงานวจิยั 

จากผลการวิจยัเร่ือง “การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือบา้น

สาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) ของผูบ้ริโภคในพื้นที่เขตปริมณฑล” จากผลการวิจยัพบว่าในปัจจุบนัการ

ดําเนินชีวิตของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป ทาํให้ผูป้ระกอบการในปัจจุบนัตอ้งสร้างกลยุทธ์ให้

ทันสมัยและเข้าถึงผูบ้ริโภคมากที่ สุด การนํากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมา

ประยกุตใ์ชใ้ห้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ผูป้ระกอบการควรเลือกใชส่ื้อที่มีประสิทธิภาพและ

ให้ตรงกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั การเลือกใชส่ื้อนั้นจึงจะประสบความสาํเร็จ กล่าวคือ 

หากผูป้ระกอบการทราบว่าผู ้บริโภคให้ความสําคัญกับการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกซ์มาก ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการก็จะสามารถวางแผนดา้นงบประมาณไดอ้ยา่งถูกตอ้งว่าจะเลือกให้ความสาํคญัและ

จดัสรรงบประมาณการส่ือสารดา้นใดให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ที่สุด 

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 

การวิจยัเร่ือง การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือบา้นสาํเร็จรูป 

(น็อคดาวน์) ของผูบ้ริโภคในพื้นที่เขตปริมณฑล ผูว้ิจยัไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่งที่รู้จกั

บา้นสาํเร็จรูป (น็อคดาวน์) เฉพาะในพื้นที่เขตปริมณฑล เท่านั้น  จากผลการวจิยัพบวา่นอกเหนือจาก

พื้นที่เขตปริมณฑลแล้วยงัมีพื้นที่ต่างจงัหวดัที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่ควรทาํการศึกษาวิจัยจากกลุ่ม

ประชากรกลุ่มน้ีเพิม่เติม 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการคดัเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ กรณศึีกษา 

บริษัท ABC จาํกดั 

FACTORS AFFECTING SELECTION AIR CARGO SERVICE PROVIDER 

CASE STUDY: ABC Co., Ltd. 

กนกพร บวัทอง1 และ ผศ.ดร.พฒัน์  พิสิษฐเกษม2 

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

บทคดัย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการ

คดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัขอ้มูลการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการ

บริการที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบั

พนักงานฝ่ายการขายและการตลาด พนักงานฝ่ายจัดซ้ือจัดจ้าง พนักงานฝ่ายวางแผนและ

ประสานงาน  และพนกังานคลงัสินคา้ จาํนวน 243 คน และใชส้ถิติต่างๆ วเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การ

แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test , F-Test และ Correlation 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง 21-30 ปี การศึกษา

ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายไดต่้อเดือน 30,001 บาทขึ้นไปและประสบการณ์การทาํงานอยู่

ในช่วง 6 ปีขึ้นไป ประเภทของสินคา้ที่ขนส่งคือสินคา้สาํเร็จรูป ปลายทางของการขนส่งสินคา้คือ

อเมริกา ข้อตกลงเง่ือนไขการขนส่งคือ Ex-work  นํ้ าหนักสินค้าท่ีขนส่งตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 50 

กิโลกรัม ความถ่ีในการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศอยูท่ี่ 1-5 คร้ังต่อเดือน โดยพบว่าอายแุละ

ประสบการณ์ทาํงานที่ต่างกนัมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศต่างกนั ประเภท

ของสินคา้ที่ขนส่งและปลายทางการขนส่งสินคา้มีผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศต่างกนั ปัจจยัดา้นบริการที่มีผลต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศมากท่ีสุดคือ 

ด้านคุณภาพ รองลงมาคือด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์และสถานที่และด้านส่งเสริมการตลาด 

ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั : การขนส่งสินคา้ทางอากาศ , การคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
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Abstract 

The objective of this research is 1) to study personal factors affecting the decision to select 

air cargo service provider 2) to study information of air cargo service affecting the decision to select 

air cargo service provider and 3) to study service affecting the decision to select air cargo service 

provider. The research collected information by using questionnaire with the sample group from 

Sales and marketing, Buyer, Program coordination and Warehouse staff for 243 person.  The 

analysis was based on result of descriptive statistic including frequency, percentage, mean, standard 

deviation, independent sample T-Test, One Way ANOVA, and Correlation at the significant level 

of 0.05. 

The result of this research found that most of respondents were female, age 21-30 years old 

with education level at bachelor degree, average income more than 30,001 baht per month and work 

experience more than 6 years. Most favorite of product that respondents sent were finished goods 

and destination were United State of America. Product’s weight is less than or equal to 50 

kilograms. Incoterm were ex work and frequency of use air cargo service around 1-5 times per 

month.  

The hypothesis testing found personal factors affecting the decision to select air cargo 

service provider are age and work experience. Types of product and destination are affecting the 

decision to select air cargo service provider. It was also found that the most of services factor 

affecting the decision to select air cargo service provider is service quality, personnel, equipment 

and place, promotion respectively.  

 

KEYWORD: AIR CARGO, DECISION FOR SELECTING AIR CARGO SERVICE PROVIDER 
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บทนํา 

การขนส่งมีความจาํเป็นในการประกอบกิจการในดา้นการเคล่ือนยา้ยบุคคลหรือส่ิงของจาก

ที่หน่ึงไปยงัอีกที่หน่ึง  ซ่ึงการขนส่งมีบทบาทสําคญัต่อการสนับสนุนการกระจายสินคา้สู่ตลาด

เพราะทาํหนา้ที่ในการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตจากแหล่งผลิตต่าง ๆ มาสู่โรงงานเพือ่ใชใ้นการผลิต

สินคา้ เม่ือผลิตเป็นสินคา้สาํเร็จรูปแลว้นาํมาเก็บไวค้ลงัสินคา้เพื่อจดัส่งผ่านไปยงัพ่อคา้คนกลาง

จนถึงผูบ้ริโภคในเวลาที่ผูบ้ริโภคตอ้งการ และในสถานที่ที่ผูบ้ริโภคสะดวกท่ีจะซ้ือหา นอกจากน้ี

การขนส่งยงัมีผลต่อตน้ทุนรวมในการสนับสนุนการกระจายสินคา้สู่ตลาดอีกดว้ย เพราะค่าใชจ่้าย

ในการขนส่งสินคา้ถือเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงในการกาํหนดราคาสินคา้ที่จาํหน่ายในตลาด การขนส่ง

สินคา้ทางอากาศ (Air freight) เป็นการขนส่งประเภทหน่ึงที่มีบทบาทสําคญัในการขนส่งสินคา้ 

เน่ืองจากมีคุณลกัษณะที่สาํคญั ไดแ้ก่ ความรวดเร็ว ซ่ึงการส่งสินคา้ทางอากาศนับว่ามีความรวดเร็ว

ที่สุด ความแน่นอน สมํ่าเสมอและตรงต่อเวลา จากคุณลกัษณะดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการ

ขนส่งสินคา้ทางอากาศโดยตรง คือช่วยให้การติดต่อคา้ขายระหว่างประเทศดาํเนินไปได้อย่าง

รวดเร็ว  สามารถลดค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  เช่น การสร้างโกดงัเก็บสินคา้ ตน้ทุนการเก็บสินคา้คงคลงั เป็น

ตน้ ทาํใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและลดตน้ทุน ซ่ึงส่งผลต่อการ

ดาํเนินธุรกิจทาํใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระยะยาว  

บริษทั ABC จาํกดัเป็นโรงงานรับจา้งผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

โดยให้ความสาํคญักบัคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ มุ่งเน้นให้ลูกคา้มีความพึงพอใจสูงสุด เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ที่มากขึ้นและ

การแข่งขนัที่รุนแรงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั บริษทัจาํเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ซ่ึงการส่งมอบสินคา้ตรงเวลานั้นเป็นหน่ึงในกลยทุธ์ที่สาํคญั ดว้ย

เหตุน้ีการขนส่งสินค้าทั้ งขาเข้าและขาออกส่วนใหญ่จึงใช้รูปแบบการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

เน่ืองจากมีความรวดเร็ว แต่อยา่งไรก็ตามการขนส่งสินคา้ทางอากาศเป็นรูปแบบการขนส่งที่เสีย

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานค่อนขา้งสูง จากการตรวจสอบตน้ทุนต่างๆของบริษทัพบว่าตน้ทุนค่า

ขนส่งสินคา้มีมูลค่าค่อนขา้งสูง ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้

บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ กรณีศึกษา บริษทั ABC จาํกดั เพือ่นาํขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษามาเป็น

แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ของบริษทัและใช้เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจคดัเลือกผูใ้ห้บริการ

ขนส่งสินคา้ทางอากาศที่มีคุณภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริษทัใหม้ากที่สุด  
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วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพื่อ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและ

ประสบการณ์ทาํงานที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศของบริษทั 

ABC จาํกดั 

2. เพือ่ศึกษาปัจจยัขอ้มูลการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศไดแ้ก่ ประเภทของสินคา้ท่ีขนส่ง 

ปลายทางของการขนส่งสินค้า นํ้ าหนักสินคา้ที่ขนส่ง ข้อตกลงเง่ือนไขการขนส่งและ

ความถ่ีในการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่ง

สินคา้ทางอากาศของบริษทั ABC จาํกดั  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการบริการ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นอุปกรณ์และสถานที่

และดา้นส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศของ

บริษทั ABC จาํกดั  

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือนและประสบการณ์ทาํงานท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศต่างกนั  

2. ปัจจยัขอ้มูลการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศได้แก่ ประเภทของสินคา้ที่ขนส่ง ปลาย

ทางการขนส่งสินคา้ นํ้ าหนกัสินคา้ท่ีขนส่ง ขอ้ตกลงเง่ือนไขการขนส่งและความถ่ีในการใช้

บริการที่แตกต่างกนัมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศต่างกนั  

3. ปัจจยัดา้นการบริการได้แก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นอุปกรณ์และสถานที่และด้าน

ส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธต่์อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวชิาการ 

1.1. การนําตวัแปร ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัขอ้มูลการใช้บริการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศและปัจจยัดา้นการบริการ มาวิเคราะห์การคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศถือเป็นเร่ืองใหม่ที่ไม่ค่อยมีการศึกษาก่อนหน้าน้ี ซ่ึงทาํให้เกิดประโยชน์ใน

วงการวิชาการและเป็นพื้นฐานข้อมูลให้นักวิจัยรุ่นต่อไปนําผลการวิจัยท่ีได้ไป

ประยกุตใ์ช ้

2. ประโยชน์เชิงปฏิบติั 

2.1. เพือ่นาํผลการศึกษาที่ไดม้าวเิคราะห์แนวทางลดตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

2.2. เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้นาํมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจดัการกบัผูใ้ห้บริการ

ขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปกรอบแนวความคิด

ในงานวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

  

 

 

การคดัเลือกผู้ให้บริการขนส่ง

สินค้าทางอากาศ ข้อมูลการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

- ประเภทของสินคา้ที่ขนส่ง 

- ปลายทางของการขนส่งสินคา้ 

- นํ้ าหนกัสินคา้ที่ขนส่ง 

- ขอ้ตกลงเง่ือนไขการขนส่ง 

- ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดต่้อเดือน 

- ประสบการณ์ทาํงาน 

ปัจจัยด้านการบริการ 

- ดา้นคุณภาพ 

- ดา้นบุคลากร 

- ดา้นอุปกรณ์และสถานที่ 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรอิสระ 
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นิยามศัพท์ 

การขนส่งสินค้าทางอากาศ  หมายถึง การเคล่ือนยา้ยส่ิงของจากที่หน่ึงไปยงัอีกที่หน่ึงทาง

อากาศ  โดยใชเ้คร่ืองบินเป็นยานพาหนะ 

ประเภทของสินค้าที่ขนส่ง หมายถึง ชนิดของสินคา้ที่ขนส่ง ในที่น้ีไดแ้ก่ วตัถุดิบ สินคา้

สาํเร็จรูป สินคา้ส่งซ่อมและสินคา้ส่งคืน 

ปลายทางของการขนส่งสินค้า หมายถึง สถานที่รับสินคา้ปลายทางตามที่ผูข้ายไดต้กลงกบัผู ้

ซ้ือไว ้

นํ้าหนักสินค้าที่ขนส่ง หมายถึง นํ้ าหนกัของสินคา้ โดยมีหน่วยเป็นกิโลกรัม 

ข้อตกลงเง่ือนไขการขนส่ง หมายถึง ขอ้กาํหนดหรือเงือนไขในการส่งมอบสินคา้ โดย

กาํหนดเป็นมาตรฐานการคา้ที่ใชต้กลงในการทาํสญัญาซ้ือขายระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย  

ความถี่ในการใช้บริการ หมายถึง จาํนวนการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศในระยะเวลา 

1 เดือน 

การคดัเลือกผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ หมายถึง การคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งทางอากาศ

ในประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านคุณภาพ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์และสถานที่ รวมไปถึงด้าน

ส่งเสริมการตลาด 

ด้านคุณภาพ หมายถึง การบริการขนส่งสินคา้ทางอากาศใหมี้คุณภาพในประเด็นต่างๆ อาทิ

เช่น การใหบ้ริการที่มีความถูกตอ้ง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัที ราคา

ที่เหมาะสมกบัการบริการ รวมไปถึงมีความรับผดิชอบต่อสินคา้ เป็นตน้ 

ด้านบุคลากร หมายถึง การปฏิบติัตวัของบุคลากรต่อผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศใน

ประเด็นต่างๆ อาทิเช่น การมีอธัยาศยัดี พดูจาไพเราะ มีมารยาทในการใหบ้ริการ รวมไปถึงมีความรู้

ในดา้นการขนส่งสินคา้ทางอากาศ เป็นตน้ 

ด้านอุปกรณ์และสถานที่ หมายถึง การอาํนวยความสะดวกและความสะดวกสบายในการ

ใหบ้ริการของผูข้นส่งสินคา้ทางอากาศในประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น ยานพาหนะ เคร่ืองมือและอุปกรณ์

ที่พร้อมเพรียง คุณภาพของการบรรจุหีบห่อ ใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการจดัส่ง โกดงัเก็บสินคา้มี

ความสะอาด ปลอดภยั และสถานที่ตั้งสะดวกอยูใ่กลโ้รงงานที่ตอ้งมารับสินคา้ เป็นตน้ 

านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้

ทางอากาศใช้เพื่อแจง้ข่าวสารและจูงใจตลาดเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทัเพื่อสร้าง

ทศันคติและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์และบริการในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น การมี

ส่วนลดต่างๆ การใช ้Website เสนอขอ้มูลข่าวสารของบริษทัอยา่งครบถว้น การมีบริการหลงัการ

ขาย และมีของขวญัเน่ืองในโอกาสพเิศษ เป็นตน้ 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศยัแนวคิดและทฤษฎีเพือ่นาํมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

การขนส่งสินคา้โดยทางอากาศเป็นการขนส่งท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย บริษทั

สร้างเคร่ืองบินมีการสร้างเคร่ืองบินซ่ึงมีขนาดใหญ่สามารถบรรจุสินคา้ไดม้ากขึ้น มีเคร่ืองมือในการ

ขนส่งอนัทนัสมยัครบครัน ประเทศต่าง ๆ มีการพฒันาสนามบินพาณิชยใ์หท้นัสมยัและเพียงพอกบั

ความตอ้งการ นอกจากน้ียงัมีการขยายและปรับปรุงบริเวณคลงัสินคา้ท่ีท่าอากาศยานให้กวา้งขวาง

ทนัสมยั เพื่อการขนส่งสินคา้ดาํเนินไปอยา่งสะดวกและรวดเร็วจากผูส่้งที่เมืองตน้ทางไปยงัเมือง

ผูรั้บปลายทาง 

คุณลกัษณะท่ีสาํคญัของการขนส่งสินคา้ทางอากาศ (นิมิตร วมิลโนท, 2554 : 42) 

1. ความรวดเร็ว การส่งสินคา้ทางอากาศนบัวา่มีความรวดเร็วท่ีสุด 

2. ความแน่นอน มีตารางการบินที่แน่นอน สมํ่าเสมอและตรงต่อเวลา 

ในการตดัสินใจเลือกวา่สินคา้ใดควรขนส่งทางอากาศหรือไม่จะขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่างๆดงัต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะของสินคา้ที่ขนส่งทางอากาศ 

1.1. สินคา้ที่เส่ือมสภาพได้ง่าย หมายถึงสินคา้ที่ไม่สามารถเก็บไวไ้ด้นาน ส่วนใหญ่จะเป็น

สินคา้เกษตรกรรมซ่ึงเน่าเสียง่าย เช่น ผกัผลไม ้ดอกไม ้เป็นตน้ 

1.2. สินคา้ที่เป็นไปตามสมัยนิยม หมายถึงสินคา้ประเภทที่ง่ายต่อการล้าสมัย เช่นอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เส้ือผา้แฟชัน่ เป็นตน้ 

1.3. สินคา้เร่งด่วน หมายถึงสินคา้ที่ตอ้งการให้ทนัต่อเหตุการณ์หรือส่ิงของช่วยเหลือบรรเทา

ทุกขท์ี่จะส่งมอบใหแ้ก่ผูท้ี่ไดรั้บความเดือดร้อนจากภยัธรรมชาติหรือสงครามหรือตอ้งการ

อะไหล่เพือ่เปล่ียนโดยด่วน รวมทั้งสินคา้ที่ตอ้งการทดสอบตลาด 

1.4. สินคา้ที่มีมูลค่าสูง หมายถึงสินคา้ประเภทที่มีมูลค่าสูงแต่มีนํ้ าหนักไม่มาก เช่น อญัมณี 

ทองคาํ ธนบตัร  เคร่ืองประดบัต่างๆ เป็นตน้ 

2. ลกัษณะของความตอ้งการ 

2.1. สินคา้ที่กาํลงัทดลองตลาด 

2.2. สินคา้ฤดูกาลตามฤดูกาล 

2.3. สินคา้ที่จาํเป็นตอ้งใชใ้นระหวา่งภาวะฉุกเฉิน เช่น ยารักษาโรค อาวธุสงคราม 

3. สินคา้ที่ตอ้งการลดปัญหาในดา้นต่าง ๆ 

3.1. เงินทุนที่ไม่อาจหมุนเวยีนในระหวา่งที่สินคา้จดัส่ง 
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3.2. เงินที่สูญหายไปสาํหรับสินคา้คงคลงั 

3.3. ปัญหาการสูญหาย แตกหกัหรือเส่ือมคุณภาพของสินคา้ 

3.4. ค่าประกนัสินคา้ ค่าบรรจุหีบห่อ ค่าขนยา้ยสินคา้ ณ จุดขนยา้ย 

ซ่ึงสินคา้เกือบทุกชนิดสามารถขนส่งทางอากาศได ้ถา้เป็นการขนส่งตามกฎขอ้บงัคบัของการ

รับสินคา้ของสายการบิน แต่อย่างไรก็ตามยงัมีสินคา้อีกหลายประเภทที่มีลกัษณะของสินคา้ไม่

เหมาะสมต่อการขนส่งสินคา้ทางอากาศ เช่น ไมซุ้ง นํ้ ามนัดิบ เป็นตน้ โดยสินคา้ที่ดาํเนินการจดัส่ง

ทางอากาศ ประมาณร้อยละ 90 เป็นสินคา้ที่ไม่อยูใ่นข่ายของสินคา้ประเภทอนัตราย ทั้งน้ีการขนส่ง

สินคา้ทางอากาศระหว่างประเทศ สามารถแบ่งประเภทของสินคา้ที่ขนส่งทางอากาศได ้ เป็นแบ่ง

ประเภทไดด้งัน้ี (นิมิตร วมิลโนท , 2554 : 43) 

1. สินค้าทั่วไป (General Cargo) เป็นสินค้าท่ีไม่มีความจาํเป็นต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากการปฏิบติัตามขั้นตอนปกติ 

2. สินคา้ที่ตอ้งระวงัเป็นพเิศษ (Special cargo) เป็นสินคา้ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลและเอาใจใส่เป็น

พเิศษตั้งแต่การรับ ณ สถานีตน้ทางจนถึงส่งมอบใหผู้รั้บ ณ สถานีปลายทาง 

4. ปลายทางของการขนส่งสินคา้ 

การขนส่งสินคา้ทางอากาศนั้นปลายทางของการขนส่งสินคา้ ถือเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งหน่ึงในการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินคา้ เพราะระยะทางเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อตน้ทุนการขนส่ง 

เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนผนัแปร คือ ค่าแรง เช้ือเพลิงและการบาํรุงรักษา อีกทั้งการขนส่ง

สินคา้ทางอากาศมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานค่อนขา้งสูง ถา้ขนส่งสินคา้คราวละไม่มากอาจจะไม่

คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายที่ตอ้งเสียไป  แต่ละประเทศก็มีลกัษณะทางภูมิศาสตร์ต่างกนัจาํเป็นตอ้งพิจารณา

การขนส่งรูปแบบอ่ืนให้สอดคลอ้งตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต ์ทางเรือหรือทาง

รถไฟ ตน้ทุนของผูใ้ชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศจะมากหรือนอ้ยเพียงใดขึ้นอยูก่บัปลายทาง

ในการขนส่งดว้ย 

5. นํ้ าหนกัสินคา้ที่ขนส่ง 

ค่าระวางในการขนส่งทางอากาศขึ้นอยูก่บันํ้ าหนกัและการแพคสินคา้ โดยค่าระวาง คือค่าขนส่ง

สินคา้ที่ผูส่้งหรือผูรั้บสินคา้จะตอ้งชาํระก่อนที่จะส่งสินคา้หรือก่อนที่จะรับสินคา้แลว้แต่ขอ้ตกลง 

ซ่ึงอตัราค่าระวางสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1. อัตราขั้นตํ่า (Minimum Charge) เป็นอัตราค่าระวางขั้นตํ่าหรือรหัสย่อ “M” หมายถึง ค่า

ระวางที่ไดจ้ากการคาํนวณ กล่าวคือ นาํค่านํ้ าหนักรวมของสินคา้ที่ชั่งได ้ คูณกบัอตัราค่า

ระวางใน N-rate แลว้มีค่านอ้ยกวา่อตัราค่าระวางขั้นตํ่า ใหใ้ชอ้ตัราค่าระวางขั้นตํ่า  
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2. อัตราค่าระวางสินคา้ทัว่ไป (General Cargo rate : GCR) เป็นอัตราค่าระวางสินคา้ทั่วไป 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท   

2.1. อตัราปกติ (Normal Rate) หรือรหสัยอ่ “N” เป็นอตัราค่าระวางสินคา้ท่ีมีนํ้ าหนกัตํ่ากวา่ 

45 กิโลกรัม แต่ค่าระวางจะตอ้งสูงกวา่ค่าระวางในอตัราขั้นตํ่า 

2.2. อัตราตามจาํนวนนํ้ าหนัก (Quantity Rate) หรือรหัสย่อ “Q” เป็นอัตราค่าระวางของ

สินคา้ที่มีนํ้ าหนกัสูงกวา่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป 

3. Class Rate (CCR) เป็นอัตราค่าระวางสําหรับสินคา้บางประเภท ซ่ึงอัตราค่าระวางของ

สินคา้ประเภทน้ี อาจจะถูกหรือแพงกวา่อตัราค่าขนส่งสินคา้ทัว่ไป 

 สินคา้ที่เรียกเก็บเพิม่ (Surcharge) ไดแ้ก่ สตัวมี์ชีวติ ของมีค่า ศพ เป็นตน้ 

 สินคา้ที่ไดส่้วนลด ( Reduction ) ไดแ้ก่ ส่ิงตีพมิพ ์กระเป๋าเดินทางที่ผูโ้ดยสารจดัส่ง

แบบสินคา้ 

4. Specific Commodity Rate (SCR) เป็นอัตราค่าระวางสินคา้ที่มีการกาํหนดเป็นพิเศษ โดย

กาํหนดอตัราค่าระวางเป็นพิเศษสาํหรับสินคา้ท่ีมีการส่งออกเป็นประจาํคราวละมากๆ เพือ่

เป็นการส่งเสริมการส่งออก 

6. ขอ้ตกลงเง่ือนไขการขนส่ง 

ข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้าหรือเง่ือนไขการส่งมอบสินค้า Incoterms (International 

Commercial Terms) ระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายที่เป็นสากล ซ่ึงกาํหนดขึ้นโดยสภาหอการคา้นานาชาติ 

( International Chamber of Commerce) เพื่อให้คู่ค ้าทั้ งผู ้ซ้ือและผู ้ขายทราบถึงขอบเขต ความ

รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความ เส่ียงต่างๆโดยช่วยให้ทั้ งสองฝ่ายที่มีความแตกต่างทาง

วฒันธรรมมีความเข้าใจตรงกัน โดย INCOTERM ปี 2010 มีทั้ งหมด 11 รูปแบบ ซ่ึงกําหนดไว้

ดงัต่อไปน้ี 
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CFR Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No
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7. ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

 ความถ่ีของเที่ยวบินเอ้ือต่อการเดินทางและส่งสินคา้ตามเวลาที่กาํหนดทาํใหบ้ริษทัสามารถ

ใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศไดต้ลอดเวลา ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้เป็น

อย่างดี จากตารางแสดงปริมาณการจราจรทางอากาศ ปี 2556-2558 พบว่าจาํนวนเที่ยวบินในการ

ขนส่งสินคา้ทางอากาศมีแนวโนม้เพิม่ขึ้นทุกปี ซ่ึงส่งผลดีต่อการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทาํให้ธุรกิจมี

การขยายตวัไดเ้ร็วขึ้น 

หน่วย : จาํนวนเที่ยวบิน 

การขนส่งสินค้า ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สนามบิน 
ระหว่าง

ประเทศ 

ภายใน 

ประเทศ 

ระหว่าง 

ประเทศ 

ภายใน 

ประเทศ 

ระหว่าง

ประเทศ 

ภายใน 

ประเทศ 

สนามบินสุวรรณภูมิ 1,190,624 45,599 1,194,331 39,845 1,190,197 40,366 

สนามบินดอนเมือง 8,288 10,008 11,993 17,093 22,431 23,057 

สนามบินเชียงใหม่ 218 18,075 1,125 17,929 1,571 17,713 

สนามบินหาดใหญ ่ - 13,605 - 11,406 - 12,147 

สนามบินภูเก็ต 16,659 17,236 22,643 17,698 23,733 14,126 

สนามบินเชียงราย - 4,440 - 3,610 - 5,273 

รวม 1,215,789 108,963 1,230,092 107,581 1,237,932 112,682 

ที่มา : บริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั มหาชน (http://airportthai.co.th/corporate/th)   

 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปัจจัยด้านการบริการ 

1. ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ 

 คุณภาพการบริการมีส่วนสาํคญัในการสร้างความจงรักภกัดี (Loyalty) ของผูรั้บบริการและ

มีความสาํคญัในการสร้างความแตกต่างในการแข่งขนัและเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นการทาํธุรกิจบริการ 

คุณภาพการบริการหมายถึง ระดับของการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผูรั้บบริการ 

(Lovelock,2001)โดยการบริการนั้นจะตอ้งสนองความคาดหวงั ความอยากและความตอ้งการได้

อยา่งเพยีงพอ และเน่ืองจากบริการเป็นส่ิงที่จบัตอ้งไม่ไดจึ้งทาํใหคุ้ณภาพการบริการเป็นส่ิงที่รับรู้ได้

โดยมุมมองของผูรั้บบริการและมีความแตกต่างกนัไปในผูรั้บบริการแต่ละคน  

2. ปัจจยัดา้นบุคลากร 

http://airportthai.co.th/corporate/th
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 บุคลากรถือว่าเป็นองคป์ระกอบที่สาํคญัของการดาํเนินธุรกิจ ดงันั้นบุคลากรที่ให้บริการ

ควรให้บริการด้วยคุณภาพในด้านต่างๆแก่ลูกคา้  เช่น มีทศันคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค ์พูดจา

สุภาพอ่อนนอ้ม ปฏบิติัแก่ลูกคา้ทุกคนดว้ยความเสมอภาค แกปั้ญหาใหลู้กคา้ไดเ้ร็ว มีความเตม็ใจใน

การบริการ ทั้งน้ีสามารถเพิ่มทกัษะพนักงานดว้ยการอบรม การจูงใจ การประเมินผลรวมทั้งการให้

รางวลัเพือ่ใหพ้นกังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีผลต่อคุณภาพของการใหบ้ริการ 

บุคลากรซ่ึงในที่น้ีจะหมายรวมตั้งแต่เจา้ของ ผูบ้ริหารและพนกังานในทุกระดบั เจา้ของและผูบ้ริหาร

มีส่วนสําคัญอย่างมากในการกําหนดนโยบายในการให้บริการ การกําหนดหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ กระบวนการให้บริการรวมถึงการปรับปรุงและแก้ไขการ

ใหบ้ริการ ส่วนพนกังานมีหนา้ที่ปฏิบติัตามนโยบายและหนา้ที่ที่ผูบ้ริหารกาํหนดโดยพนกังานส่วน

หน้ามีหน้าที่ให้บริการและพบปะกบัผูรั้บบริการโดยตรง ส่วนพนักงานในส่วนสนบัสนุนมีหน้าที่

สนบัสนุนการบริการนั้นใหเ้กิดความสมบูรณ์ครบถว้น 

3. ปัจจยัดา้นอุปกรณ์และสถานที ่

 ธุรกิจจาํเป็นตอ้งพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ไม่เฉพาะธุรกิจบริการรวมไปถึงธุรกิจอ่ืนๆ 

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นในความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์รวมไปถึงความ

สะดวกสบายของสถานที่ซ่ึงมีความสาํคญัต่อธุรกิจบริการอีกปัจจยัหน่ึง ในที่น้ีหมายรวมถึงลกัษณะ

ทางกายภาพรอบๆตวัที่ลูกคา้สามารถมองเห็นได ้ส่ิงท่ีลูกคา้มองเห็นนั้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

และความรู้สึกพึงพอใจในบริการที่ได้รับ  ลักษณะทางกายภาพ หมายถึงส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีการ

ให้บริการและปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับการจบัตอ้งได้อย่างใดอย่างหน่ึงที่อาํนวยความสะดวกในการ

ปฏิบติังานและการส่งมอบบริการ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพในแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกนัทั้งในการ

ออกแบบ การจดัวาง ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกค้าว่าลูกค้า

คาํนึงถึงลกัษณะทางกายภาพดา้นใดก่อนดา้นใดหลงั เพือ่ใหส้ามารถออกแบบและจดัวางไดต้รงตาม

ความตอ้งการของลูกคา้ 

4. ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  

 การส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพื่อสร้างทศันคติ

และพฤติกรรมการซ้ือ การส่งเสริมการตลาดสามารถทาํได้ 4 รูปแบบด้วยกันรวมเรียกว่าส่วน

ประสมของการติดต่อส่ือสาร(Communication mix) ดงัน้ี 

1. การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ร บริการ ผลิตภณัฑ ์รวม

ไปถึงการนาํเสนอความคิด ซ่ึงการโฆษณาเป็นการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช่บุคคลแต่ใชส่ื้อเป็น

ตวักลางในการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภค เช่น โฆษณาผา่นโทรศพัท ์วทิย ุหนงัส่ือพมิพห์รือป้าย

โฆษณา เป็นตน้ 
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2. การขายโดยใชบุ้คคล (Personal selling) เป็นการแจง้ข่าวสารและจูงใจโดยใชบุ้คคลเป็นส่ือกลาง 

ซ่ึงเป็นรูปแบบการติดต่อส่ือสารแบบเผชิญหนา้ (Face to Face) ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย  

3. การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายอีกรูปแบบหน่ึงนอกเหนือ

การโฆษณาและการขายโดยใช้บุคคล ซ่ึงการส่งเสริมการขายน้ีสามารถกระตุน้ความสนใจ

ทดลองสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค ตวัอยา่งการส่งเสริมการขายในรูปแบบน้ี เช่น การลด

ราคา การแจกตวัอยา่ง การทดลองใชบ้ริการ การแข่งขนั การแจกคูปอง เป็นตน้ 

4. การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public relation) การให้ข่าวเป็นการเสนอ

ความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการแบบไม่ใช่บุคคล ส่วนการประชาสัมพนัธ์ หมายถึงการ

ใหข้อ้มูลข่าวสารที่บริษทัจดัเตรียมไว ้เพือ่ชกัจูงและสร้างทศันคติที่ดีต่อบริษทั  

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคดัเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

การคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

การตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศนั้นถือเป็นส่วนสาํคญัในการดาํเนินงาน

ของบริษทัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากผูใ้ห้บริการที่มีคุณภาพจะมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขนัได ้(Wisner D., Leong . Tan, 2005, 144) โดยการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ

มีหลกัพื้นฐานในการคดัเลือกดงัน้ี  

1. การบริการ : ผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ควรนาํเสนอบริการท่ีมีคุณภาพเพือ่ใหผู้รั้บบริการเกิดความ

พงึพอใจสูงสุด เช่น การส่งสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว การรับประกนัสินคา้ เป็นตน้ 

2. เทคโนโลย ี: ผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ควรมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของบริษทั 

3. การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร : มีความเต็มใจในการการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ

เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ซ่ึงการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารนั้นจะทาํให้แต่ละบริษทั

ได้รับข้อมูลต่างๆเพื่อให้สามารถพฒันา ดําเนินงานและบรรลุเป้าหมายเดียวกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. คุณภาพ : ระดบัคุณภาพเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ในการเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ คุณภาพ

ของการบริการตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่บริษทักาํหนดไว ้

5. ตน้ทุน : ตน้ทุนเป็นปัจจยัในการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ที่ส่งผลต่อบริษทัโดยตรง หาก

ผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้มีส่วนช่วยลดตน้ทุนให้กับบริษทัได้ก็จะส่งผลดีต่อบริษทัในการลด

ตน้ทุนในการผลิตดว้ย 
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6. ความน่าเช่ือถือ : ผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ควรสร้างความน่าเช่ือถือหรือความไวว้างใจให้กบั

บริษทั อาทิเช่น การส่งมอบสินคา้ตรงเวลา การมีสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีปัญหาติดขดั เป็น

ตน้ 

7. ระบบสั่งซ้ือและรอบระยะเวลาจดัส่ง : ผูรั้บบริการควรจะสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์และบริการด้วย

วธีิการที่ไม่ซบัซอ้น สะดากสบาย ง่ายและมีความรวดเร็ว นอกจากน้ีรอบระยะเวลาในการจดัส่ง

ควรมีจาํนวนความถ่ีที่สมํ่าเสมอและเป็นไปตามมาตรฐาน 

8. ปริมาณ : ผูรั้บบริการควรคาํนึงถึงผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ที่สามารถรองรับกบัความตอ้งการ

เร่ืองปริมาณการขนส่งสินคา้ของบริษทัได ้

9. ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร :  ผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ควรมีความสามารถในการส่ือสาร

ที่ดีระหวา่งผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทัว่ถึงและชดัเจน 

10. สถานที่ตั้ง : ตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ควรอาํนวยความสะดวกต่อการใชบ้ริการทั้งในด้านเวลา 

ระยะทาง รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อญัชนา บุญสุข (2550) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ของ

กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัในการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ของ

กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้ความสําคญัมีดังน้ี คือ ผูป้ระกอบการในภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการเงินมากท่ีสุดโดยราคาค่าขนส่งตอ้งมีความ

เหมาะสมเป็นสาํคญั ส่วนผูป้ระกอบการในภาคกลางและภาคตะวนัออกส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัใน

เร่ืองของคุณภาพของการใหบ้ริการมากท่ีสุดโดยตอ้งมีความตรงต่อเวลาเป็นสาํคญั 

วิเชียร ทบแท่ง (2552) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ของ

กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้เรียง

ตามลาํดบัความสาํคญัในการเลือกได้แก่ ความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ (Speed) สินคา้ที่ทาํการ

จดัส่งเสียหายน้อยหรือไม่เสียหาย (Damage) เอกสารที่จดัส่งมีความถูกตอ้ง (Correct) ความยดืหยุน่

ของการส่ง (Flexible) บุคลากรที่ให้บริการมีมารยาทในการบริการ (Man) ซ่ึงเป็นรูปแบบของการ

ตดัสินใจเลือกและสามารถนาํมาสร้างเป็นรูปแบบการตดัสินใจดงัน้ีคือ SDCFM 

ไพศาล ปัททะทุม (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการขนส่ง

สินคา้ทางอากาศมีการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งทางอากาศ ดา้นการบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การใชบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรในการใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

และดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ที่
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ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งทางอากาศแตกต่างกนั และปัญหาในการใชบ้ริการ

ขนส่งทางอากาศ ด้านการจัดระบบรักษาความปลอดภัย สินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง 

กระบวนการส่งมอบสินคา้ใหผู้รั้บมีความลา้ชา้ พนักงานบริการไม่สุภาพและพนกังานไม่ใหค้วาม

ช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหามีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งทางอากาศ   

Meng. S, Liang G., Lin K and Chen S (2010) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจ

ของลูกคา้ต่อการจดัจา้งผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัที่มีความสําคญัต่อการ

กาํหนดมาตรฐานผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้มีอยู่ด้วยกัน 5 ปัจจยัคือ การส่งมอบคุณค่า นวตักรรม

ความรู้ การให้ขอ้มูลข่าวสารที่มีคุณค่า การเพิ่มคุณค่าในการบริการและความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ส่วนดา้นปัจจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้มี 4 ปัจจยัดงัน้ี ความน่าเช่ือถือ ความ

รวดเร็ว ความยดืหยุน่และสามารถปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัความตอ้การของลูกคา้แต่ละราย 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรคือ พนักงานฝ่ายการขายและการตลาด พนักงานฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง พนักงานฝ่าย

วางแผนและประสานงาน และพนกังานคลงัสินคา้ จาํนวน 625 คน และกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั

ไดจ้ากการใชสู้ตร Taro Yamane (1967) ในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 

95 และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  ทาํให้ไดจ้าํนวนของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 243 คน และใช้

การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี  

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การทาํงาน เป็นคาํถามแบบ Multiple-Choice มีมาตราวดัแบบนาม

บญัญติัและเรียงลาํดบัรวม 5 ขอ้ 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ประกอบดว้ย 

ประเภทของสินคา้ที่ขนส่ง ปลายทางของการขนส่งสินคา้ ขอ้ตกลงเง่ือนไขการขนส่ง นํ้ าหนกัสินคา้

ที่ขนส่ง ความถ่ีในการใชบ้ริการ เป็นคาํถามแบบ Multiple-Choice มีมาตราวดัแบบนามบญัญติัและ

เรียงลาํดบัรวม 5 ขอ้ 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านการบริการประกอบด้วย ด้านคุณภาพ ด้าน

บุคลากร ดา้นอุปกรณ์และสถานที่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถามแบบมาตร

ส่วนประมานค่าของลิเคิอร์ท (Likert’s Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ลาํดบั มี 4 ดา้น รวม 19 ขอ้ 
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ตอนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกับการคัดเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซ่ึงมี

ลักษณะเป็นคาํถามแบบมาตรส่วนประมานค่าของลิเคิอร์ท (Likert’s Scale)โดยแบ่งออกเป็น 5 

ลาํดบั รวม 3 ขอ้ 

ตอนที่ 5  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อย

ละ 66.67 อายอุยูใ่นช่วง 21-30 ปี จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 42.39 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า  จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 48.56  รายไดต่้อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จาํนวน 139 

คน คิดเป็นร้อยละ 57.20  ประสบการณ์การทาํงานอยูใ่นช่วง 6 ปีขึ้นไป จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อย

ละ 42.80  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ พบวา่ประเภทของสินคา้

ที่ขนส่ง คือสินคา้สาํเร็จรูปจาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 58.02 ปลายทางของการขนส่งสินคา้คือ

อเมริกา จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 46.10 ขอ้ตกลงเง่ือนไขการขนส่งคือ Ex-work จาํนวน 137 

คน คิดเป็นร้อยละ 56.38  นํ้ าหนักสินคา้ที่ขนส่งตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 50 กิโลกรัม จาํนวน 103 คน คิด

เป็นร้อยละ 42.39 ความถ่ีในการใช ้บริการคือ 1-5 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 44.86   

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านการบริการ  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นการบริการ จาํแนกตามปัจจยัดา้นต่างๆ ดงัน้ี ดา้นคุณภาพ

พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัในระดบัมากที่สุดไดแ้ก่ ส่งสินคา้ถูกตอ้ง ครบถว้นตาม

จาํนวนที่ตอ้งการโดยมีค่าเฉล่ีย 4.51 ดา้นบุคลากรพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัใน

ระดับมากที่สุดได้แก่ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.30 ด้าน

อุปกรณ์และสถานที่ระดบั พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ยานพาหนะ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่พร้อมเพรียงโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในระดบัมากไดแ้ก่ การใช ้Website เสนอขอ้มูลข่าวสารของบริษทั

อยา่งครบถว้นโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการคดัเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศในระดับมาก
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ที่สุดไดแ้ก่ ท่านเลือกใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ เน่ืองจากมีความรวดเร็วในการส่งสินคา้และ

ตรงต่อเวลาเสมอโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายแุละประสบการณ์ทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการคดัเลือก

ผูใ้ห ้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศต่างกนั ปัจจยัขอ้มูลการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศด้าน

ประเภทของสินคา้ที่ขนส่ง ปลายทางการขนส่งสินคา้ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการ

ขนส่งสินคา้ทางอากาศ ต่างกนั และปัจจยัดา้นการบริการดา้นคุณภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นอุปกรณ์

และสถานที่และดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

 

 

 

สถิติ Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน

เพศ t-Test 0.546 ปฏิเสธ

อายุ F-Test 0.016 ยอมรับ

ระดับการศึกษา F-Test 0.213 ปฏิเสธ

รายได้ต่อเดือน F-Test 0.825 ปฏิเสธ

ประสบการณ์ทํางาน F-Test 0.017 ยอมรับ

ประเภทของสินค้าที่ขนส่ง F-Test 0.005 ยอมรับ

ปลายทางการขนส่งสินค้า F-Test 0.014 ยอมรับ

นํ้าหนักสินค้าที่ขนส่ง F-Test 0.867 ปฏิเสธ

ข้อตกลงเงื่อนไขการขนส่ง F-Test 0.462 ปฏิเสธ

ความถี่ในการใช้บริการ F-Test 0.462 ปฏิเสธ

ด้านคุณภาพ Correlation 0.001 ยอมรับ

ด้านบุคลากร Correlation 0.001 ยอมรับ

ด้านอุปกรณ์และสถานที่ Correlation 0.000 ยอมรับ

ด้านส่งเสริมการตลาด Correlation 0.000 ยอมรับ

ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยข้อมูลการใช้

บริการขนส่งสินค้าทาง

อากาศ

ปัจจัยด้านการบริการ
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อภิปรายผล    

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือนและประสบการณ์

ทาํงานที่แตกต่างกนัมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศต่างกนั  ผลงานวจิยัพบวา่ 

อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศต่างกัน ทั้ งน้ี

เน่ืองจากบคุคลที่มีอายตุ่างกนัจะมีความคดิ พฤติกรรมและความตอ้งการในสินคา้และบริการต่างกนั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Belch and Belch 2005 (อา้งถึงในอจัฉรา นพวิญ�ูวงศ,์ 2550) ที่กล่าว

วา่อายเุป็นปัจจยัหน่ึงที่ทาํ ใหบุ้คคลมีความแตกต่างกนัในเร่ืองพฤติกรรมและความคิด จึงส่งผลให้มี

ความแตกต่างในการคดัเลือกผูใ้ห ้บริการขนส่งสินคา้อากาศ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชร จิตต์

แจง้ (2553) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ช่วงอายขุองผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถไฟฟ้า

มหานครต่างกนั  

ประสบการณ์ทาํงานที่แตกต่างกนัมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ

ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภา หอมอ่อน (2545 : 16) ท่ีได้ให้ความหมายของการ

ตดัสินใจไว ้ดังน้ี 1) การตดัสินใจของบุคคลขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะตวัของผูท้ี่ตดัสินใจ ได้แก่ 

ประสบการณ์ การรับรู้ ทศันคติ รวมไปถึงลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กวนิ

รัตน์ โรจน์สิริดาํรงกุล (2558) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทตวัเก็บประจุไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ปัจจยั

ดา้นประสบการณ์ทาํงานที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทตวั

เก็บประจุไฟฟ้าแตกต่างกนั  

เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่ง

สินคา้ทางอากาศไม่ต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูใ้ชบ้ริการไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ระดบั

การศึกษาหรือรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั หากเม่ือมีการเลือกใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศแลว้

ไดรั้บการบริการที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั จะก่อให้เกิดความพงึพอใจ

กบัผูใ้ชบ้ริการทาํใหอ้ยากใชบ้ริการนั้นๆดว้ยความเตม็ใจ จึงเป็นเหตุให้เพศ ระดบัการศึกษา รายได้

ต่อเดือนไม่มีผลต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัขอ้มูลการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศไดแ้ก่ ประเภทของสินคา้ท่ีขนส่ง 

ปลายทางการขนส่งสินคา้ นํ้ าหนกัสินคา้ที่ขนส่ง ขอ้ตกลงเง่ือนไขการขนส่งและความถ่ีในการใช้

บริการที่แตกต่างกนัมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศต่างกนั ผลงานวจิยัพบวา่ 

ประเภทของสินคา้ที่ขนส่งที่แตกต่างกนัมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพศาล ปัททะทุม (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มี
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ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด

พระนครศรีอยธุยา พบว่าลูกคา้ที่มีสินคา้ที่ขนส่งทางอากาศต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการ

ขนส่งสินคา้ทางอากาศต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพมิพว์รีย ์ เจริญรัตนานุกลู (2557) ไดศึ้กษา

ปัจจยัที่มีผลต่อการใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ภายในประเทศ พบว่าปัจจยัดา้นรูปแบบ

สินคา้มีผลต่อความตอ้งการใชบ้ริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศ ถา้กลุ่มตวัอยา่งมี

ทางเลือกในการส่งสินคา้ที่มีมูลค่าของกาํไรต่อหน่วยสูงจะมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจใชบ้ริการเพิม่ขึ้น  

ปลายทางการขนส่งสินคา้ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศต่างกนั ซ่ึงผลที่ไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงใจ จนัทร์ดาแสง (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัที่

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินคา้ขาออกของผูป้ระกอบการ กรณีศึกษา ท่าเรือ

กรุงเทพ พบว่าประเทศปลายทางของสินคา้ที่ต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจเลือกใช้บริการขนส่ง

สินคา้ขาออกของผูป้ระกอบการท่ากรุงเทพต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โกสินทร์ โปธิ (2552) 

ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศในหมู่บา้นถวาย 

จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตวัแทนขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศมี

ความสมัพนัธก์บัจุดหมายปลายทางการส่งสินคา้  

ขอ้ตกลงเง่ือนไขการขนส่งที่แตกต่างกนัมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศไม่ต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขอ้ตกลงเง่ือนไขการขนส่งเป็นเง่ือนไขการส่งมอบสินค้า

ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายที่เป็นสากล ซ่ึงกาํหนดขึ้นโดยสภาหอการคา้นานาชาติ เพือ่ใหคู้่คา้ทั้งผูซ้ื้อและ

ผูข้ายทราบถึงขอบเขตความรับผดิชอบภาระค่าใชจ่้ายและความเส่ียงต่างๆจึงไม่วา่จะเลือกใชบ้ริการ

ขนส่งสินคา้ทางอากาศกบัผูใ้ห้บริการรายใดก็ตอ้งใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั จึงเป็นเหตุให้ขอ้ตกลง

เง่ือนไขการขนส่งไม่มีผลต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

นํ้ าหนักสินคา้ที่ขนส่งที่แตกต่างกนัมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ

ไม่ต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการขนส่งสินคา้ทางอากาศจาํกดัขนาดและนํ้ าหนกัของสินคา้ที่บรรทกุ

จะมีขนาดใหญ่และนํ้ าหนกัมากไม่ได ้รวมทั้งหลกัการคาํนวณนํ้ าหนกัของสินคา้ในการคิดค่าระวาง

ของผูใ้หบ้ริการแต่ละรายก็มีรูปแบบไม่แตกต่างกนั  

ความถ่ีในการใชบ้ริการที่แตกต่างกนัมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ

ไม่ต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความถ่ีของเที่ยวบินเอ้ือต่อการส่งสินคา้ตามเวลาที่กาํหนดทาํให้

ผูใ้ช้บริการสามารถใช้บริการการขนส่งสินคา้ทางอากาศได้ตลอดเวลาโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับผูใ้ห้

บริการรายใดรายหน่ึง อีกทั้งจาํนวนเที่ยวบินในการขนส่งสินคา้ทางอากาศมีแนวโนม้เพิ่มขึ้นทุกปี

ซ่ึงส่งผลดีต่อการใชบ้ริการขนส่งสินคา้  
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สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัดา้นการบริการไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นอุปกรณ์และสถานที่

และด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

ผลงานวจิยัพบวา่ 

ปัจจยัดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ทั้งน้ี

เน่ืองจากคุณภาพการบริการมีส่วนสาํคญัในการสร้างความจงรักภกัดี (Loyalty) ของผูใ้ชบ้ริการซ่ึง

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกและซ้ือบริการซํ้ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อญัชนา บุญสุข (2550) 

ได้ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ของกลุ่มอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าผูป้ระกอบการให้ความสาํคญัในเร่ืองของคุณภาพของการให้บริการมากที่สุด 

โดยตอ้งมีความตรงต่อเวลา สามารถจดัส่งสินคา้ในกรณีเร่งด่วนได ้รักษาความลบัของลูกคา้และมี

ความน่าเช่ือถือ สอดคลอ้งกบั (Wisner D., Leong . Tan, 2005, 144) ซ่ึงไดก้ล่าววา่ ผูใ้หบ้ริการขนส่ง

สินคา้ทางอากาศควรสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บับริษทั อาทิเช่น การส่งมอบสินคา้ตรงเวลา เป็นตน้  

ปัจจยัดา้นบุคลากรมีความสมัพนัธก์บัการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศอยา่งมี

นัยสําคัญ  ทั้ งน้ีเน่ืองจากบุคลากรถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจ ดังนั้ น

บุคลากรที่ใหบ้ริการดว้ย คุณภาพในดา้นต่างๆแก่ลูกคา้  เช่น มีทศันคติที่ดี ปฏิบติัแก่ลูกคา้ทุกคนดว้ย

ความเสมอภาค แก้ปัญหาให้ลูกคา้ไดเ้ร็ว มีความเต็มใจในการบริการจะทาํให้ลูกคา้เกิดความพึง

พอใจต่อบริการนั้นๆ ซ่ึง สอดคล้องกับเกณฑก์ารพิจารณาคุณภาพการให้บริการของศิริวรรณ

,ปริญ,ศุภร และองอาจ (2541 : 218) ที่กล่าวว่า บุคลากรที่ขายบริการตอ้งมีการแต่งตวัที่เหมาะสม 

บุคลิกดี พดูจาไพเราะเพือ่ใหลู้กคา้เกิดความ ประทบัใจและเกิดความเช่ือมัน่วา่ บริการที่ซ้ือจะดีดว้ย 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ พสัดาพร กระจ่างจิตร (2548) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ทางทะเลของกลุ่มธุรกิจส่งออก

ประเทศไทย พบว่าด้านบุคลากรคือ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการและช่วยเหลือในการ

แกปั้ญหามีผลต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศในระดบัมาก  

 ปัจจยัดา้นอุปกรณ์และสถานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศ ทั้งน้ี  เน่ืองจากความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์รวมไปถึงความสะดวกสบายของ

สถานที่ รวมถึงลกัษณะทางกายภาพรอบๆตวัท่ีลูกคา้สามารถมองเห็นไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ

และความรู้สึกพึงพอใจในบริการที่ ได้รับ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิรศกัด์ิ จนัทรทตั,ม.ร.ว. 

ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ

ระหว่างประเทศของบริษทัตวัแทนขายระวางบรรทุกสินคา้ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัลาํพูน 

พบว่าปัจจยัดา้นการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพมีความสาํคญัเป็นอนัดบัแรก และ

สอดคล้องกับ ทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546:434) ซ่ึงได้อธิบายไวว้่าปัจจัยด้าน
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ลกัษณะทางกายภาพตอ้งมีการพฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการอยูเ่สมอ เพื่อ

สร้างคุณค่าและความพงึพอใจในการเลือกใชบ้ริการใหก้บัลูกคา้  

ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กับการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศทั้งน้ี เน่ืองจากการส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพื่อ

สร้างทศันคติและ พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรพรรณ โลศิริ 

(2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งสินคา้

ทางอากาศระหว่างประเทศของบริษทัตัวแทนขายระวางบรรทุกสินค้า บริษทัไวสส์-โรห์ลิก 

)ประเทศไทย(  ซ่ึงพบว่าผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัเก่ียวกบัดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของแมน้โชติ ศรีพรหมนิล  (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางดา้นการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการการบินของบริษทัการบินไทยจาํกัด (มหาชน)  

พบว่าการให้เปล่ียนวนั เวลาในการเดินทางได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการการบินของบริษทัการบินไทยจาํกดั (มหาชน)  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

1. ควรให้บุคคลที่มีช่วงอายุและประสบการณ์ทาํงานท่ีต่างกันมีส่วนในการคดัเลือกผู ้ให้

บริการขนส่งสินคา้อากาศร่วมกนัแลว้นาํผลที่ไดม้าหาตวัเลือกที่ดีที่สุด 

2. เน่ืองจากประเภทสินคา้ที่ขนส่งทางอากาศมีหลายประเภท ผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ควรมี

มาตรฐานในการขนส่งสินคา้ให้เหมาะสมกับสินคา้แต่ละประเภท เช่น บรรจุภัณฑ์ที่

เหมาะสมเพื่อป้องกนัสินคา้เสียหาย สินคา้แตกหักง่ายที่ตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ เป็นตน้

และควรจะพฒันาการจดัการขนส่งสินคา้ในเสน้ทางท่ีคาดวา่จะเป็นท่ีนิยมในอนาคตใหม้าก

ขึ้น 

3. ผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทางอากาศควรให้บริการท่ีมีคุณภาพสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ในทุกๆดา้น อาทิเช่น ดา้นบุคลากรที่มีความเหมาะสมกบังานในแต่ละ

ดา้น พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมบุคลากรเพือ่เพิม่ความรู้ ความสามารถและทกัษะความชาํนาญ

ในการบริการนั้นๆ อุปกรณ์และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการจดัส่งสินคา้ เช่นระบบติดตาม

สินคา้เพือ่ใหลู้กคา้สามารถตรวจสอบสถานะของสินคา้ไดต้ลอดเวลาและควรมีการนาํเสนอ

ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัอยา่งครบถว้น เพิ่มการประชาสัมพนัธ์ให้มากขึ้นเพื่อกระตุน้การ

รับรู้ของลูกคา้ 

 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งสินค้าทาง

อากาศ กรณีศึกษาเฉพาะบริษทั ABC จาํกดั ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นว่าควรจะมีการศึกษาในกลุ่ม
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินค้า กรณศึีกษา : ร้านขายอปุกรณ์

ไฟฟ้าแรงสูง-ตํ่าในเขตจงัหวดันนทบุรี 

FACTOR INFLUENCING ON WAREHOUSE MANAGEMENT 

PERFORMACE IN CASE STUDY : HIGH – LOW VOLTAGE ELECTRICAL 

SHOP IN NONTHABURI PROVINCE 

พงศพิ์สิฐ  เลิศลํ้าบุญชยั1 และ ผศ.ดร.พฒัน์  พิสิษฐเกษม2 

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

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

และประสบการณ์ทาํงานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ เพื่อศึกษาขอ้มูล

ทัว่ไปขององคก์ร ไดแ้ก่ ขนาดพื้นที่ จาํนวนพนักงานและประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้  เพือ่ศึกษาระบบคลงัสินคา้ไดแ้ก่ ระบบบริหารคลงัสินคา้ ระบบ

เขา้ก่อนออกก่อน ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี ระบบจดัลาํดบัความสาํคญัของสินคา้ที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ กรณีศึกษา ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-ตํ่า ในเขตจงัหวดั

นนทบุรี ซ่ึงใช้การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างจากพนักงานคลงัสินคา้และ

ผูเ้ก่ียวข้องกับคลังสินค้า รวมทั้งส้ิน 386 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ือง

คอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS เพือ่หาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

( Percentage) ค่ า เฉ ล่ี ย  ( Mean) ค่ า เบี่ ย ง เบี ยน ม า ต ร ฐ า น  ( Standard Deviation) ก า ร ท ด ส อบ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ค่าสถิติ Independent Sample T-Test, One Way ANOVA และ 

Correlation 

ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 335 มีช่วงอาย ุ21-30 ปี ระดบัการศึกษา

อยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทาํงานอยู่ในช่วง 2-3 ปี ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์รส่วน

ใหญ่มีขนาดพื้นที่ ต ํ่ากว่าหรือเท่ากับ 200 ตารางเมตร มีจาํนวนพนักงานตํ่ากว่า 100 คน และมี

ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-ตํ่า โดยปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ เพศ อายแุละประสบการณ์ทาํงาน

ที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ที่ต่างกนั ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์รพบว่า 

ประเภทอุปกรณ์ที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ที่ต่างกนั ระบบคลงัสินคา้

มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ มากที่สุดคือ ระบบบริหารคลงัสินคา้ ระบบเขา้ก่อนออก 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

174 Journal of Business Research and 

Administration 

ก่อน ระบบจดัลาํดบัความสาํคญัของสินคา้ และระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั : ประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ / จงัหวดันนทบุรี 

Abstract 

 The objective of this research is 1) to study personal factors include gender, age, education 

and work experience affecting the efficiency of warehouse management 2) to study general 

information of organization include warehouse space, total number of warehouse staff and type of 

electrical equipment affecting the efficiency of warehouse management and 3) to study warehouse 

system include Warehouse Management System (WMS), First In First Out (FIFO), Just In Time 

(JIT) and ABC Analysis affecting the efficiency of warehouse management. The research collected 

information by using questionnaire with the sample group from warehouse staff for 386 person. The 

analysis was based on result of descriptive statistic including frequency, percentage, mean, standard 

deviation, independent sample T-Test, One Way ANOVA and Correlation at the significant level 

of 0.05. 

 The result of this research found that most of the respondents are male, age 21-30 years old 

with education level at bachelor and work experience 2-3 years. The general information of 

organization is area less than or equal to 200 square meter, the warehouse staff is lower than 100. 

There are 1 warehouse and types of equipment is high-low voltage equipment. Moreover, the 

difference in gender, age and work experience was affecting the efficiency of warehouse 

management. The difference in type of electrical equipment was affecting the efficiency of 

warehouse management. It was also found that the warehouse system affecting the efficiency of 

warehouse management is Warehouse management system (WMS), First in First Out, ABC 

Analysis and Just in Time respectively. 

 

KEY WORD: Warehouse Management Performance / Nonthaburi  
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บทนํา 

กิจการต่างๆที่ประกอบกิจการคา้ขายที่เก่ียวกบัสินคา้ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศ

หรือในประเทศไทย ในปัจจุบนัจะใหค้วามสาํคญักบัคลงัสินคา้เพราะคลงัสินคา้นั้นมีความสาํคญัต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร หรือผลผลิตทาง

อุตสาหกรรมประเทศใดก็ตามคลงัสินคา้นั้นนบัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการประกอบธุรกิจคา้ขาย 

คลงัสินคา้มีความสาํคญัโดยทัว่ไป และเฉพาะต่อกิจการต่างๆไม่วา่จะเป็นความสาํคญัของคลงัสินคา้ 

ความสําคญัต่อกิจการการผลิต กิจการการตลาด กิจการการบริการ ความสําคญัต่อวงการธุรกิจ 

ความสาํคญัต่อนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ คลงัสินคา้เป็นห่วงเช่ือมที่สาํคญัในโซ่อุปทาน (Supply 

Chain) ของการกระจายสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค คลงัสินคา้จะทาํหน้าที่รักษาสมดุลระหวา่ง

การบริโภค ซ่ึงมีความตอ้งการที่ไม่สมํ่าเสมอ และคาดการณ์ได้ยากเม่ือเปรียบเทียบกับการผลิต

สินคา้ซ่ึงมีอตัราของการผลิตที่แน่นอนกว่า ความตอ้งการที่ไม่คงที่ทาํให้เกิดความไม่สมดุลขึ้นใน

ช่วงหน่ึงหากในช่วงเวลาหน่ึงที่มีการผลิตเกินกว่าความตอ้งการของผูบ้ริโภค คลงัสินคา้ก็จะถูกใช้

เป็นเคร่ืองมือในการสะสมส่วนที่เกินเอาไว ้และเม่ือความตอ้งการบริโภคสูงขึ้นเกินกว่าการผลิต

คลงัสินคา้ก็จะระบายสินคา้ที่สะสมไวอ้อกสู่ตลาดทาํใหเ้กิดความสมดุลหรือหากการผลิตนั้นเกิดมี

ปัญหาไม่ว่ากรณีใดๆสินค้าที่เก็บอยู่ก็จะถูกปล่อยออกมาชดเชย ถึงแม้จะไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการตามปกติก็ตามแต่ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหค้วามเดือดร้อนของผูบ้ริโภคไดล้าํดบัหน่ึงจนกว่า

จะแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของการผลิตได ้คลงัสินคา้ที่กระจายอยูใ่นที่ต่างๆหากมีการวางแผนที่ดีในการ

วางสินคา้นั้นๆในช่วงเวลา ปริมาณ และตาํแหน่งที่ถูกตอ้งแลว้ ก็จะเป็นที่เช่ือมัน่ว่าจะสามารถนํา

สินคา้ออกจาํหน่ายสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไม่ขาดตอน ซ่ึงเป็นผลดีแก่ทั้ง

ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค และต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอนัเป็นส่วนรวม 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงทาํให้

กิจการหรือธุรกิจร้านคา้ต่างๆปรับเปล่ียนและพฒันาเพิม่ประสิทธิภาพใหต้นเองตอบสนองลูกคา้ได้

ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการลดตน้ทุนในการจดัการคลงัสินคา้หรือการเก็บรักษาหรือเก็บเพื่อเพิ่มมูลค่า

ของสินคา้ซ่ึงกิจการหรือร้านคา้ต่างๆพยายามท่ีจะทาํส่ิงเหล่าน้ีเพือ่ความกา้วหนา้ปัจจยัสาํคญัในการ

พฒันาธุรกิจหรือกิจการคือความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อ

เพิม่ประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้  

กิจการหรือร้านคา้ขายต่างๆจาํเป็นตอ้งมีคลงัสินคา้ซ่ึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ไฟฟ้ามี

ความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและยงัมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วซ่ึงทาํให้มีการแข่งขนั

กนัอยา่งมาก ดงันั้นร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นจาํเป็นตอ้งมีคลงัสินคา้เพือ่เป็นที่จดัเก็บสินคา้ต่างๆไว้

เพื่อไม่ให้สินคา้นั้นขาดและเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัได้มากขึ้นเพื่อการนั้นแล้ว จึง
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จาํเป็นต้องมีการจัดการประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินคา้อย่างมีระบบเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ที่มากขึ้น การจดัเก็บวตัถุดิบหรือสินคา้สาํเร็จรูป การบริหารจดัการประสิทธิภาพ

คลงัสินคา้อยา่งเป็นระบบจะช่วยใหกิ้จการหรือร้านคา้ประสบความสาํเร็จสามารถเพิม่ประสิทธิภาพ

ในการจดัการคลงัสินคา้ซ่ึงกิจการควรใหค้วามสาํคญัตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้ในการ

จดัการคลงัสินคา้ จะทาํให้กิจการสามารถวางแผนการบริหารจดัการคลงัสินคา้ จะช่วยให้กิจการมี

โครงสร้างพื้นฐานที่ดี จึงควรให้ความสําคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการจดัการคลังสินคา้เพราะนับวนั

ความสาํคญัของการจดัการคลงัสินคา้ก็มากขึ้นและเป็นดชันีช้ีวดัความสาํเร็จในระยะยาวของกิจการ

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

       1. เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ 

       2. เพือ่ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปขององคก์รที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ 

       3. เพือ่ศึกษาระบบคลงัสินคา้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ 

สมมุติฐานการวิจัย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบดว้ย เพศ, อาย ุ,ระดบัการศึกษา ,ประสบการณ์การท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อประสิทธิภาพคลงัสินคา้ต่างกนั 

2. ปัจจยัทัว่ไปขององคก์รที่ประกอบดว้ย ขนาดพื้นที่ ,จาํนวนพนักงาน ,ประเภท

อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพคลงัสินคา้ต่างกนั 

3. ระบบคลังสินค้าประกอบด้วย ระบบWMS, FIFO, JIT, ABC Analysis มีความสัมพันธ์ต่อ

ประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ต่างกนั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพือ่นาํผลการศึกษาที่ใชปั้จจยัส่วนบุคคลและขอ้มูลทัว่ไปขององคก์ร นาํมาใชป้ระโยชน์

และประยุกต์ใช้ในการศึกษาคร้ังต่อไปและเพื่อนําขอ้มูลที่มีการนํามาใช้ในการศึกษาน้อย เช่น 

ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้า มาศึกษาเพือ่เพิม่ความขอบเขตในการศึกษาใหม้ากขึ้น 

2. เพื่อทราบถึงการจดัการควบคุมประสิทธิภาพคลังสินคา้โดยใช้ระบบคลงัสินคา้มาวดั

ประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ของร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-ตํ่าในเขตจงัหวดันนทบุรี

และนาํขอ้มูลที่ไดม้าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาคร้ังต่อไป 

3. ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทราบถึงแนวทางในการจดัการควบคุมประสิทธิภาพ

คลังสินค้าช่วยลดระยะเวลาในการเคล่ือนยา้ยสินค้าให้มากที่ สุดและลดความบกพร่องใน

กระบวนการจดัการภายในคลังสินคา้โดยการนําผลการศึกษาที่ทาํการศึกษามาปรับปรุงในการ

ดาํเนินการต่างๆในคลงัสินคา้ 
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ปัจจยัส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-ประสบการณ์ทาํงาน 

 

4. เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการจดัการควบคุมประสิทธิภาพคลงัสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ

มากขึ้ นโดยการวัดจากข้อมูลได้ศึกษามานํามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดการควบคุม

ประสิทธิภาพคลงัสินคา้คลงัสินคา้ 

กรอบความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์ 

- คลงัสินคา้ (Warehouse) คือ พื้นที่ที่ไดว้างแผนแลว้เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพในการใชส้อยและการ

เคล่ือนยา้ยสินคาและวตัถุดิบ โดยคลังสินค้าทาํหน้าท่ีในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการ

เคล่ือนยา้ย เพือ่สนบัสนุนการผลิตและการกระจายสินคา้ 

ระบบคลงัสินคา้ 

-ระบบบริหารคลงัสินคา้ (WMS) 

-ระบบเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

-ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (JIT) 

-ระบบการจดัความสาํคญัของสินคา้ (ABC Analysis) 

ประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ 

-ดา้นตน้ทุน 

-ดา้นเวลา 

-ดา้นความน่าเช่ือถือ 

ข้อมลูทัว่ไปองค์กร 

-ขนาดพ้ืนท่ีองคก์ร 

-จาํนวนพนกังาน 

-ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า 
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- ระบบบริหารคลงัสินคา้ (Warehouse Management System: WMS) คือระบบโปรแกรมที่ใชใ้นการ

บริหารระบบคลงัสินคา้ ซ่ึงระบบโปรแกรมประกอบดว้ย ระบบงานหลกั 3 ระบบ คือการรับสินคา้ 

(Receiving) การจดัเก็บสินคา้ (Storage) และการส่งมอบสินคา้ (Delivery) 

- ระบบเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) คือระบบในการบริหารสินคา้คงคลงั โดยอาศยัหลกัการที่วา่สินคา้

ใดที่เขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวยีน 

- ระบบการจดัความสาํคญัของสินคา้ (ABC Analysis) คือ ระบบการจดักลุ่มสินคา้คงคลงัความหมาย

ของสินค้าคงคลังทั้ ง 3 ชนิดคือ สินค้ากลุ่ม A เป็นสินค้าคงคลังท่ีมีมูลค่าในการสั่งซ้ือสูงหรือ

หมุนเวียนสูงที่สุด ส่วนสินคา้คงคลงักลุ่ม B เป็นสินคา้คงคลงัที่มีมูลค่าในการสัง่ซ้ือหรือหมุนเวยีน

สูงปานกลาง และสินคา้คงคลงักลุ่ม C เป็นสินคา้คงคลงัที่มีมูลค่าในการสั่งซ้ือหรือหมุนเวียนตํ่าที่

สุดแต่มีจาํนวนมากที่สุด 

- การผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just In Time: JIT) คือ ระบบการผลิตหรือการส่งมอบส่ิงของที่ตอ้งการ

ในเวลาที่ตอ้งการดว้ยจาํนวนที่ตอ้งการใช ้

- ประสิทธิภาพดา้นตน้ทุน คือ ดชันีที่แสดงถึงสดัส่วนตน้ทุนของกิจกรรมโลจิสติกส์ที่แสดงให้เห็น

วา่กิจการนั้นสามารถลดตน้ทุนของกิจการไดม้ากนอ้ยแค่ไหนเม่ือเทียบกบัยอดขายประจาํปีทั้งหมด

ของกิจการ 

- ประสิทธิภาพดา้นเวลา คือ ดชันีที่ใชข้องระยะเวลาการเคล่ือนยา้ยสินคา้และขอ้มูลที่เกิดขึ้นในแต่

ละขั้นตอนในการดาํเนินกิจกรรมในกิจการ     

- ประสิทธิภาพดา้นความน่าเช่ือถือ คือ ดชันีที่ใชว้ดัความน่าเช่ือถือเก่ียวกบัการส่งมอบสินคา้และ

การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบ

ในการวิจยั ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถกาํหนดแนวคิดที่จะเป็นแนวในการศึกษาไดค้รอบคลุมและชดัเจน

ขึ้น ซ่ึงประกอบดว้ยสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับระบบคลังสินค้า 

ระบบบริหารคลงัสินคา้ (WMS)  

ระบบน้ีถูกพฒันามาเพื่อบริหารจดัการขอ้มูลต่างๆภายในคลังสินคา้ตามสินคา้หรือขนาด

ของกลุ่มลูกคา้ โดยมุ่งเน้นในการควบคุมดูแลจาํนวนสินคา้เขา้มาสู่คลงัสินคา้จนกระทัง่ออกจาก

คลังสินค้า ระบบบริหารคลังสินค้า จึงเป็นระบบที่สําคัญมากในการบริการคลังสินค้าให้มี

ประสิทธิภาพเพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในดา้นเวลา, ดา้นตน้ทุนและดา้นพื้นท่ีเพือ่ใหคุ้ม้ค่าและ

เกิดประโยชน์มากที่สุดระบบการบริหารคลงัสินคา้ถือเป็นหัวใจหลกัในการบริการคลงัสินคา้ใหมี้
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ความถูกตอ้ง ความรวดเร็ว ลดปัญหาสินคา้คา้งสตอ๊ก ระบบยงัเป็นตวัช่วยในการเพิม่ผลผลิตและอีก

หน่ึงเร่ืองที่สาํคญัคือสามารถช่วยลดปัญหาภายในโซ่อุปทานได ้การท่ีองคก์รจะสามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการของลูกค้าได้จาํเป็นตอ้งมีการบริหารจัดการท่ีดีโดยการนําระบบการจัดการ

คลงัสินคา้มาใชภ้ายในคลงัสินคา้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระบบบริหารคลงัสินคา้ (WMS) 

ประกอบดว้ยระบบงานหลกั 3 ระบบ การรับ การจดัเก็บ การส่งหมอบสินคา้ 

ระบบการจดัความสาํคญัของสินคา้ (ABC Analysis)  

วิธีการที่ใชแ้บ่งประเภทของสินคา้ออกเป็น3กลุ่มหลกัโดยประยกุตม์าจากหลกัการของพา

เรโตที่มุ่งเนน้การให ้ความสาํคญักบักลุ่มสินคา้ท่ีมีอยูน่อ้ยแต่มีมูลค่าสูงมากกวา่กลุ่มสินคา้ท่ีจาํนวน

มากแต่โดยรวมมีมูลค่าน้อย แนวคิดน้ีนําไปสู่การควบคุมสินคา้คงคลังโดยจัดลาํดับสินค้าตาม

ยอดขายหรือส่วนแบ่งกาํไรของสินคา้นั้นๆ โดยสินคา้ท่ีอยู่ในกลุ่ม A จะประกอบด้วยสินคา้ไม่ก่ี

ประเภทที่มีจาํนวนนอ้ยแต่เป็นสินคา้ ที่มีมูลค่ายอดขายหรือส่วนแบ่งกาํไรมากที่สุด ส่วนสินคา้ที่มี

มูลค่านอ้ยยอดขายนอ้ยและส่วนแบ่งกาํไรรองลงมาก็จะลดความสาํคญันอ้ยลง เป็นกลุ่ม B และกลุ่ม 

C สินคา้คงคลงัประเภท A จะมีสดัส่วนคิดเป็น 15% ของปริมาณสินคา้คงคลงัทั้งหมด แต่มีมูลค่าสูง

คิดเป็น 70-80% ของมูลค่าสินคา้คงคลงัทั้งหมด สินคา้คงคลงัประเภท B จะมีสัดส่วนคิดเป็น 30% 

ของปริมาณสินคา้คงคลังทั้งหมด แต่มี มูลค่าสูงคิดเป็น 15-25% ของมูลค่าสินคา้คงคลงัทั้งหมด 

สินคา้คงคลงัประเภท C จะมีสัดส่วนคิดเป็น 55% ของปริมาณสินคา้คงคลงัทั้งหมด แต่มี มูลค่าสูง

คิดเป็น5% ของมูลค่าสินคา้คงคลงัทั้งหมด  

การผลิตแบบทนัเวลาพอดี (JUST-IN-TIME: JIT) 

การผลิตแบบทนัเวลา (Just In Time: JIT) การผลิตแบบทนัเวลาพอดี เป็นระบบการผลิต

สินคา้ที่สนองตอบในเวลาที่พอดี ทั้งชนิดและปริมาณของสินคา้ ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่ผลิตสินคา้ให้ทนั

ความตอ้งการของลูกคา้พอดี ซ่ึงจะตอ้งมีการปรับระบบการผลิต ให้ทุกกระบวนการผลิตไดผ้ลงาน

ผลิตเสร็จทนัพอดีกบักระบวนการผลิตให้มีสภาพสมดุลกนัของแต่ละกระบวนการผลิต คือจดัเวลา

ทาํงานของแต่ละกระบวนการผลิตเท่า ๆ กัน แต่ละกระบวนการผลิตจะมีการป้อนวตัถุดิบให้

ทนัเวลา จึงทาํใหผู้ผ้ลิตวตัถุดิบป้อนโรงงานในแต่ละกระบวนการผลิตก็ตอ้งป้อนวตัถุดิบให้ทนัเวลา

ตามกาํหนดเช่นกนั 

ระบบเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

FIFO (First in First out) คือวิธีการที่ ใช้กับระบบบัญชีและระบบการบริหารจัดการ

คลงัสินคา้หรือสินคา้ที่อยูใ่นสตอ็กโดยจะนบัสตอ็กหรือจ่ายสินคา้ออกตามหลกัมาก่อนใชก่้อนหรือ

มาก่อน ปล่อยของก่อน ซ่ึงวธีิการน้ีจะสามารถช่วยลดของเสียหรือของหมดอายสุตอ็กไดเ้ป็นอยา่งดี 
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FIFO ทาํให้การบริหารสต็อกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ลดการสูญเสีย และการคาํนวณ

มูลค่าที่แทจ้ริงของสินคา้คงคลงัเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ 

FIFO (First in First out) หมายถึง สินคา้ใดท่ีเขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวยีนออกไปก่อน เพือ่

ลดความเส่ือมจากการจดัเก็บเป็นเวลานานการเขา้ก่อนออกก่อน FIFO (First in First out) เป็นวิธีที่

ใชใ้นการวดัตน้ทุนของสินคา้โดยตั้งอยูใ่นสมมติฐานวา่สินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือเขา้มาใชก่้อนจะตอ้ง

ถูกนาํออกขายหรือนาํมาใชก่้อนเช่นกนั การเขา้ก่อนออกก่อนมีแนวคิดเป็นไปตามการคา้โดยปกติที่

บริษทัมกัจะตอ้งขายหรือใช้ของเก่าก่อนเสมอ ดงันั้นดว้ยระบบการเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของ

วตัถุดิบที่ซ้ือเขา้มาก่อนจะใชเ้ป็นตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิตออกมาก่อนดว้ยเช่นกนั 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อชิระ เมธารัชตกุล(2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ 

กรณีศึกษาบริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนต ์โดยมีวตัถุประสงคค์ือ 1.เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ

ความแม่นยาํของขอ้มูลสินคา้คงคลงั 2.เพือ่ศึกษาวธีิการเพิม่ประสิทธิภาพการจดัเก็บในคลงัสินคา้ 3.

เพื่อศึกษาวิธีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ ในการศึกษาคร้ังน้ีมีตวัแปร

อิสระคือ 1.แผนผงัความสาํคญั 2.การจดัการสินคา้คงคลงัแบบ ABC Analysis 3.หลกัการระบบการ

จดัเก็บ ตวัแปรตามคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลังสินคา้ ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้

พจิารณาคลงัสินคา้ที่จดัเก็บวตัถุดิบโดยศึกษาขอ้มูลการตรวจนบัสินคา้คงคลงัรวมถึงขอ้มูลการหยบิ

สินคา้ และไดน้าํระบบการควบคุมสินคา้คงคลังตามลาํดับความสาํคญั 3 กลุ่มมาประยกุตใ์ช ้โดย

กลุ่ม A พิจารณาจากสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าสูงและมีอัตราการใช้ต่อเดือนสูง จะทาํการควบคุม

เขม้งวดมาก กาํหนดความถ่ีในการตรวจนบัทุกวนั กลุ่ม B ควบคุมเขม้งวดปานกลางกาํหนดความถ่ี

ในการตรวจนบัทุกสัปดาห์ กลุ่ม C ควบคุมไม่เขม้งวด กาํหนดความถ่ีในการตรวจนบัทุกเดือน จาก

ผลการศึกษาพบว่าการแบ่งกลุ่มสินคา้คงคลงัตามลาํดบัความสาํคญัและการกาํหนดความถ่ีในการ

ตรวจนบัสินคา้คงคลงัทาํใหข้อ้มูลสินคา้คงคลงัมีความแม่นยาํมากขึ้นจากเดิม,เวลาเฉล่ียของขั้นตอน

การเบิกจ่ายต่อ 1 ใบเบิกลดลงและสามารถช่วยลดตน้ทุนการถือครองสินคา้ตกรุ่น รวมถึงช่วยให้

ผูบ้ริหารคลงัสินคา้สามารถเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้และเพิม่ความพงึพอใจของลูกคา้ 

ประภากร อุ่นอินทร์ (2552) ศึกษาเร่ืองการปรับปรุงระบบการจดัการคลงัสินคา้ สําหรับ

โรงงาน อิเล็กทรอนิกส์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทางานตั้ งแต่การวางแผนระบบ

คลงัสินคา้ โดยอาศยั หลกัการเขา้ก่อน ออกก่อน การพฒันาโปรแกรมประยกุตห์ลกัประกอบด้วย

ส่วนของการรับขอ้มูล ส่วน การจดัการคลงัสินคา้ การวางตาํแหน่งสินคา้ การส่งสินคา้ออกการตรวจ

สินคา้คงคลงั พบว่า แนวคิดการ พฒันาสามารถลดขั้นตอนการตรวจวตัถุดิบก่อนการเขา้ระบบ การ
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คน้หาขอ้มูลและการรายงาน การสร้าง เอกสารสาหรับการตรวจเช็คสินคา้ สามารถลดจานวน

ขั้นตอนลงไดใ้นทุกขั้นตอน 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ กรณีศึกษา : ร้านขาย

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-ตํ่าในเขตจงัหวดันนทบุรี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการใช้เคร่ืองมือเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ีดว้ยแบบสอบถาม การศึกษาในคร้ังน้ีมีการดาํเนินงานตามลําดับ 

ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานคลังสินคา้และผูเ้ก่ียวขอ้งกับ

คลงัสินคา้ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-ตํ่า ในเขตจงัหวดันนทบุรีจาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือแบบสอบถามที่ใชส้าํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยแบ่งออกแบบสอบถามเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะ

ของ 

แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดให้เลือกตอบเพียงคาํตอบเดียวในช่องว่างที่เวน้ไวต้อบดว้ยคาํถาม 

จาํนวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปขององคก์ร ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

ปลายปิดโดยให้เลือกตอบเพียงคาํตอบเดียวในช่องว่างที่เวน้ไวต้อบด้วยคาํถามจาํนวน 3 ข้อ

ประกอบดว้ย ขนาดพื้นที่ จาํนวนพนกังาน ประเภทอุปกรณ์ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวข้องกับระบบคลังสินคา้ท่ีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพ

คลงัสินคา้ของ 

ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าในเขตจงัหวดันนทบุรีโดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตรส่วนประมานค่าของลิ

เคิอร์ท (Rating scale)โดยแบ่งออกเป็น 5 ลาํดบัประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 12 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ระบบ

ดังน้ีระบบบริหารคลังสินคา้ (WMS) จาํนวน 3 ขอ้ ระบบเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) จาํนวน 3 ขอ้ 

ระบบแบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (JIT) จาํนวน 3 ขอ้ ระบบการจดัความสาํคญัของสินคา้ (ABC 

Analysis) จาํนวน 3 ขอ้ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ในร้านขายอุปกรณ์

ไฟฟ้าในเขตจงัหวดันนทบุรี โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตรส่วนประมานค่าของลิเคิอร์ท (Rating 

scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ลาํดบัประกอบ ดว้ยคาํถามจาํนวน 9 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้นดงัน้ี ดา้นเวลา 3 

ขอ้ ดา้นตน้ทุน 3 ขอ้ ดา้นความน่าเช่ือถือ 3 ขอ้ 
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ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆมีลกัษณะขอ้ความเป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้

ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเพือ่ใชป้ระกอบในงานวจิยั 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผลการวิเคราะห์จากขอ้มูลส่วนบุคคลพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 335 คนมีช่วงอาย ุ21-30 

ปี ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทาํงานอยูใ่นช่วง 2-3 ปี 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปองค์กร 

ผลการวเิคราะห์จากขอ้มูลทัว่ไปองคก์รพบวา่ส่วนใหญ่มีขนาดพื้นท่ี ต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 200 

ตารางเมตร มีจาํนวนพนกังานตํ่ากวา่ 100 คน และมีประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-ตํ่า 

สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคดิเห็นการดําเนินการระบบคลังสินค้า 

ระดบัการดาํเนินการระบบบริหารคลังสินค้า ทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�𝑥=4.543) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ใชร้ะบบบริหารคลงัสินคา้ในการดูแลและติดตามสินคา้อยูใ่นระดบั มาก

ที่สุด (�̅�𝑥=4.55) รองลงมาคือนาํระบบบริหารคลงัสินคา้มาใช้ในการควบคุมการจดัเก็บ เบิกถอน 

ตรวจนบัสินคา้และโยกยา้ยสินคา้อยูใ่นระดบัมากที่สุด (�̅�𝑥=4.54) และใชร้ะบบบริหารคลงัสินคา้ใน

การตรวจสอบหรือระบุตาํแหน่งที่จดัเก็บสินคา้อยูใ่นระดบัมากที่สุด (�̅�𝑥=4.54)ตามลาํดบั 

ระดบัการดาํเนินการระบบเข้าก่อนออกก่อน ทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�𝑥=4.760) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า นาํระบบเขา้ก่อนออกก่อน มาใชใ้นการบริหารจดัการคลังสินคา้อยู่ใน

ระดบัมากที่สุด (�̅�𝑥=4.79) รองลงมาคือใชร้ะบบเขา้ก่อนออกก่อนในการจดัเก็บสินคา้ (�̅�𝑥=4.78) และ

ใชร้ะบบระบบเขา้ก่อนออกก่อน ในการกระจายสินคา้ อยูใ่นระดบัมากที่สุด (�̅�𝑥=4.72) ตามลาํดบั 

ระดับการดําเนินการระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ทั้ งหมดอยู่ในระดับปานกลาง 

(�̅�𝑥=2.790) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า บริษทัจะผลิตก็ต่อเม่ือไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้เท่านั้นอยู่

ในระดบัปานกลาง (�̅�𝑥=2.93) รองลงมาคือบริษทัจะไม่มีการสั่งซ้ือวตัถุดิบมาเก็บไวจ้ะทาํการสัง่ซ้ือ

เม่ือตอ้งการใชใ้นการผลิตเท่านั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�𝑥=2.74) และบริษทัจะไม่มีการทาํสต็อก

สินคา้ไวล้ว้งหนา้อยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�𝑥=2.71) ตามลาํดบั 

ระดับการดาํเนินการระบบการจัดความสําคัญของสินค้า ทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด 

(�̅�𝑥=4.756) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าใชร้ะบบABCเพื่อจาํแนกประเภทและหมวดหมู่ของสินคา้

คงคลังอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.76) รองลงมาคือใช้ระบบABCในการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั

(จดัลาํดับความสําคญัของสินคา้) อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.76) และนําระบบABCมาใช้ในการ

ควบคุมจาํนวนสินคา้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�𝑥=4.75) ตามลาํดบั 
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สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพคลังสินค้า 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพคลังสินค้าด้านเวลาทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่ สุด

(�̅�𝑥=4.415) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ตรวจสอบสินคา้ที่จดัเก็บได้สะดวกและรวดเร็วอยู่ใน

ระดบัมากที่สุด (�̅�𝑥=4.43) รองลงมาคือช่วยลดเวลาในการเบิกสินคา้เพือ่นาํไปจดัส่งอยูใ่นระดับมาก

ที่สุด (�̅�𝑥=4.42) และเพิม่ความรวดเร็วในการจดัเก็บสินคา้อยูใ่นระดบัมากที่สุด (�̅�𝑥=4.41) ตามลาํดบั 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพคลังสินค้าด้านต้นทุนทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก(�̅�𝑥=4.015) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ลดต้นทุนการดําเนินงานคลังสินค้าอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=4.07) 

รองลงมาคือลดตน้ทุนดา้นการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥=4.01) และลดค่าใชจ่้ายเน่ืองจาก

สินคา้ขาดแคลนอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥=3.97) ตามลาํดบั 

 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพคลังสินค้าด้านความน่าเช่ือถือทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด (�̅�𝑥=4.733) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ สามารถส่งสินคา้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้อยู่

ในระดบัมากที่สุด (�̅�𝑥=4.74) รองลงมาคือสามารถส่งสินคา้ไดถู้กตอ้งตามท่ีตกลงไวอ้ยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด (�̅�𝑥=4.73) และสามารถใหบ้ริการไดต้รงเวลาตามความตอ้งการของลูกคา้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

(�̅�𝑥=4.72) ตามลาํดบั 

สรุปผลการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่  1: ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยเพศ, อายุ, ระดับการศึกษาและ 

ประสบการณ์การทาํงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินคา้ ประกอบด้วย 

ประสิทธิภาพด้านเวลา ด้านต้นทุน ด้านความน่าเช่ือถือต่างกัน โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่า t-test 

(independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า F-test แบบการวเิคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ สรุปไดด้งัน้ี 

เพศเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวเ้ฉพาะดา้นความน่าเช่ือถือ อายเุป็นไปตามสมมติฐานทุก

ด้าน และประสบการณ์ทาํงานเป็นไปตามสมมติฐานทุกด้าน  กล่าวคือเพศที่แตกต่างมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินคา้ด้านความน่าเช่ือถือต่างกัน อายุและประสบการณ์ทาํงานที่

แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ดา้นเวลา ดา้นตน้ทุน ดา้นความน่าเช่ือถือ

ต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์รที่ประกอบดว้ย ขนานพื้นที่, จาํนวนพนักงาน และ

ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินคา้ด้านเวลา ด้าน

ตน้ทุน ดา้นความน่าเช่ือถือต่างกนัใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า F-test แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA)สรุปไดด้งัน้ี 
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ประเภทอุปกรณ์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้ฉพาะดา้นความน่าเช่ือถือ กล่าวคือประเภท

อุปกรณ์ทีแ่ตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ดา้นความน่าเช่ือถือต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3 ระบบคลังสินคา้ได้แก่ ระบบบริหารคลังสินคา้ ระบบเขา้ก่อนออกก่อน 

ระบบจัดลําดับความสําคญัของสินคา้และระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ประสิทธิภาพการควบคุมสินคา้ด้านเวลา ด้านตน้ทุน ด้านความน่าเช่ือถือ โดยใชก้ารวิเคราะห์

สหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis: r) สรุปไดด้งัน้ี 

ระบบบริหารคลงัสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินคา้ดา้นเวลา

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ระบบบริหารคลงัสินคา้มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการ

ควบคุมคลังสินคา้ด้านตน้ทุนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ 0.000 ระบบบริหารคลังสินค้ามี

ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ดา้นความน่าเช่ือถืออยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ

เท่ากบั 0.000  

ระบบเขา้ก่อนออกก่อนมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ดา้นเวลา

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ระบบเขา้ก่อนออกก่อนมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการ

ควบคุมคลังสินคา้ด้านตน้ทุนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ 0.000 ระบบเขา้ก่อนออกก่อนมี

ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ดา้นความน่าเช่ือถืออยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ

เท่ากบั 0.000 

ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดีมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ดา้น

เวลาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ 0.000 ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดีมีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินคา้ดา้นตน้ทุนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติเท่ากับ 0.000 ระบบการ

ผลิตแบบทนัเวลาพอดีไม่มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ดา้นความน่าเช่ือถือ 

ระบบจดัลาํดบัความสาํคญัของสินคา้มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินคา้ด้าน

เวลาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ระบบจดัลาํดบัความสาํคญัของสินคา้มีความสมัพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินค้าด้านต้นทุนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ 0.000 ระบบ

จดัลาํดับความสําคญัของสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินคา้ดา้นความ

น่าเช่ือถืออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 

อภิปรายผล 

สมมติฐานข้อที่  1: ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยเพศ, อายุ, ระดับการศึกษาและ 

ประสบการณ์การทาํงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินคา้ ประกอบด้วย 

ประสิทธิภาพด้านเวลา ด้านต้นทุน ด้านความน่าเช่ือถือต่างกัน พบว่าเพศท่ีแตกต่างมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินคา้ด้านความน่าเช่ือถือต่างกัน อายุและประสบการณ์ทาํงานที่
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แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ดา้นเวลา ดา้นตน้ทุน ดา้นความน่าเช่ือถือ

ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่กล่าววา่ ความแตกต่างทางเพศทาํให้

มีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั เพศชายมีแนวโนม้ในการส่งรับข่าวสารนอ้ยกวา่เพศหญิง 

ทั้งไม่ไดมี้ความตอ้งการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่มีความตอ้งการที่จะสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดขึ้นจากการติดต่อรับส่งข่าวสารนั้นดว้ย ส่วนเพศหญิงมกัเป็นคนท่ีมีจิตใจ

อ่อนไหว อ่อนโอนถูกชกัจูงไดง่้ายกว่าเพศชาย เพศชายกบัเพศหญิงมีความแตกต่างกนัมากในเร่ือง

ความคิด ค่านิยม และทศันะคติทั้งน้ีเพราะวฒันธรรม สังคมกาํหนดบทบาทและกิจกรรมของสอง

เพศไวต่้างกนั และอายทุาํใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิดและพฤติกรรมโดยทัว่ไปแลว้คน

ที่มีอายนุอ้ยมกัจะมีความคิดเห็นเสรีนิยมยดึถืออุดมการณ์ใจร้อนและมองโลกในแง่ดีมากกวา่คนที่มี

อายมุาก ในขณะที่คนที่มีอายมุากจะมีความคิดอนุรักษนิ์ยมยดึถือการปฏิบติัระมดัระวงั และมองโลก

ในแง่ร้ายมากกวา่คนที่มีอายนุอ้ยสาเหตุที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากคนที่มีอายปุระสบการณ์ในชีวติ ซ่ึงเคย

ผา่นยคุปัญหาต่าง ๆ จนมีความผกูพนัท่ียาวนานและมีผลประโยชน์ในสังคมมากกวา่คนท่ีมีอายนุ้อย 

สอดคล้องกับงานวิจยัของ Davis (1977,p.13) อายุพบว่าพนักงานที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมการ

ทาํงานที่ดีว่าพนักงานที่มีอายุน้อย และคนที่มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกันย่อมส่งผลให้

พฤติกรรมต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจ การแกไ้ขปัญหาและการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงซ่ึง

สอดคลอ้งงานวจิยัของไพบูลย ์อินทธิสัณห์ (2544,หน้า 78) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการทาํงานบริการ

บนเคร่ืองบินสายการบินไทย พบว่า พนักงานที่มีอายกุารทาํงานมากมีพฤติกรรมการทาํงานดีกว่า

พนกัวานทีมี่อายกุารทาํงานนอ้ย 

สมมติฐานที่ 2 ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์รที่ประกอบดว้ย ขนานพื้นที่, จาํนวนพนักงาน และ

ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินคา้ด้านเวลา ด้าน

ตน้ทุน ดา้นความน่าเช่ือถือต่างกนั ประเภทอุปกรณ์เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้ฉพาะดา้นความ

น่าเช่ือถือ กล่าวคือประเภทอุปกรณ์ที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ด้าน

ความน่าเช่ือถือต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนันทา ศิริเจริญวฒัน์ (2555) ศึกษาเร่ือง การ

เพิม่ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั ภูมิไทย คอมซีส จาํกดั พบวา่ ประเภทของ

สินคา้ที่แตกต่างกันมีการจดัเก็บที่ต่างกนัโดยการใช้การจดัแบ่งประเภทสินคา้ตามการหมุนของ

สินคา้ ทาํแบบฟอร์มสาํหรับการตรวจนับสินคา้และการจดัเก็บสินคา้มาใชใ้นการปฏิบติังานซ่ึงทาํ

ใหส่้งผลถึงความน่าเช่ือถือในการจดัการคลงัสินคา้และทาํใหมี้ประสิทธิภาพการทาํงานดีขึ้น 

สมมติฐานที่ 3 ระบบคลังสินคา้ได้แก่ ระบบบริหารคลังสินคา้ ระบบเขา้ก่อนออกก่อน 

ระบบจัดลําดับความสําคญัของสินคา้และระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ประสิทธิภาพการควบคุมสินคา้ด้านเวลา ด้านตน้ทุน ด้านความน่าเช่ือถือ พบว่า ระบบบริหาร
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คลงัสินคา้ ระบบเขา้ก่อนออกก่อน ระบบจดัลาํดบัความสาํคญัของสินคา้และระบบการผลิตแบบ

ทนัเวลาพอดีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการควบคุมสินคา้ด้านเวลา ด้านตน้ทุน ด้านความ

น่าเช่ือถือ ยกเวน้ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดีที่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการควบคุม

สินคา้ดา้นความน่าเช่ือถือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรณ์สิริ บุญยะปรรณานนท ์(2553) ไดว้จิยั

เร่ือง ระบบบริหารคลงัสินคา้ กรณีศึกษา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพเิศษฯสวนจิตรลดา จากการศึกษา

พบวา่การใชร้ะบบบริหารคลงัสินคา้ในการบนัทึกขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ประเภทวสัดุ สามรถช่วยให้การ

ปฏิบติังานต่างๆง่ายขึ้นทาํให้พนกังานเจา้หนา้ที่ทาํงานไดเ้ร็วขึ้น ทาํให้ไม่ตอ้งทาํงานเพิ่มเวลา และ

สอดคล้องกับงานวิจยัของ อมรรัตน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยธุยา (2556) ได้ทาํการวิจยัเร่ืองการเพิ่ม

ประสิทธิภาพคลงัสินคา้ดว้ยการจดัแผนผงัคลงัสินคา้ใหม่ กรณีศึกษาบริษทั ABC รายการและทาํ

การควบคุมสินคา้มาก่อนใชก่้อน (FIFO) โดยการทาํสัญลกัษณ์ไวท้ีสินคา้แต่ละกล่อง เพื่อที่เวลา

พนักงานหยบิจะไดเ้ลือกหยบิไดถู้กตอ้ง ผลที่ไดค้ือช่วยลดเวลาในการปฏิบติังานของพนักงานและ

ช่วยลดปัญหาการจดัเก็บสินคา้กระจดักระจายทาํให้สินคา้หาไดง่้ายและสะดวกในการควบคุมใหมี้

ประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของที่นาํระบบ Safety stock และ ระบบ Just in time 

เขา้มาใชใ้นการควบคุมวสัดุคงคลงั และกาํหนดจุดสั่งซ้ือ พบว่าแนวทางที่นาํเสนอและนาํไปใช้

ปฏิบติัจริงสามารถลดปัญหาในเร่ืองการสั่งซ้ือในกรณีเร่งด่วน และมูลค่าเคร่ืองเขียนและวัสดุ

สาํนกังานคงคลงัลดลง บริษทัมีคู่มือในการปฏิบติังานซ่ึงสามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานสําหรับ

พนักงานที่เขา้มารับผิดชอบในการจดัการดา้นเคร่ืองเขียนและวสัดุสาํนกังาน นอกจากน้ีจากการนาํ

ระบบเอกสารและระบบสารสนเทศเขา้มาใชส้นบัสนุนระบบยงัสามารถทาํให้ผูป้ฏิบติังานสามารถดู

ขอ้มูลและรายงานต่างๆ ไดท้นัที และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลกัขณา ชยัพฒันานนท ์(2552) ได้

ทาํการศึกษาเร่ืองการจดัการคลงัสินคา้ไดกา้(ไทย)จาํกดั พบวา่การนาํระบบจดัลาํดบัความสาํคญัของ

สินคา้สามารถช่วยลดตน้ทุนที่ใชใ้นการจดัเก็บสินคา้ไดโ้ดยการแยกความสาํคญัของสินคา้ออกเป็น 

สินคา้คลาส A B และC ซ่ึงสินคา้แต่ละชนิดแตกต่างกนัทั้งขนาดปริมาณ การดูแลหรือพฤติกรรม

ของสินคา้ ช่วยใหส้ามารถลดตน้ทุนได ้ 

ข้อเสนอแนะ 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล เพศควรกาํหนดความชดัเจนในลกัษณะงานต่างๆให้เหมาะสมกับตวั

บุคคล อายคุวรจะจดัอบรมหรือประชุมเพื่อให้แต่ละบุคคลเขา้ใจในการปฏิบติังานให้ตรงกนั และ

ประสบการณ์ทาํงานมีบทบาทสาํคญัต่อการตดัสินใจต่างๆ โดยส่ิงที่ประสบผา่นมาและขอ้ผดิพลาด

ที่เกิดขึ้นจะเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆดว้ย 
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 2. ขอ้มูลองคก์รประเภทอุปกรณ์อุปกรณ์แต่ละอยา่งมีความแตกต่างในการรักษาหรือการ

จดัเก็บซ่ึงการรักษาและการจดัเก็บอุปกรณ์แต่ละอยา่งจะส่งผลถึงความน่าเช่ือถือในตวัขององคก์ร

ดงันั้นควรมีการแบ่งและจดัเก็บแยกประเภทอุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัอุปกรณ์แต่ละประเภท 

 3. ระบบคลงัสินคา้ ควรมีการจดัอบรมเพื่อให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในระบบที่ตอ้ง

รับผิดชอบ เน่ืองจากระบบตอ้งใช้ความเขา้ใจในการทาํงานจึงควรที่จะตอ้งพฒันาพนักงานใชรู้้

ระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด และควรใชส้ัญลกัษณ์หรือป้าย และจดัพื้นที่

สาํหรับเก็บสินคา้ให้สะดวกต่อการหยบิสินคา้เพือ่ช่วยลดปัญหาในการจดัเก็บสินคา้ ลดการสูญเสีย

ของสินคา้ การหมดอายขุองสินคา้และสามารถเพิม่ประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ใหม้ากขึ้น 

กล่าวโดยรวมคือควรให้ความสําคัญกับระบบที่ทาํให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม

คลงัสินคา้ใหม้ากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้

กรณีศึกษา ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-ตํ่า ในเขตจงัหวดันนทบุรี ดังนั้นผูว้ิจยัเห็นว่าควรจะมี

การศึกษาในกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆที่แตกต่างออกไปเพือ่ขยายผลการวจิยัใหก้วา้งขึ้น 

2.ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลในลกัษณะสัมภาษณ์ซ่ึงจะสามารถช่วยให้

แปลความหมายและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกไดม้ากยิง่ขึ้น 
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FACTOR INFLUENCING ON EFFICIENCY OF INVENTORY 

MANAGEMENT CASE STUDY : S.K. FOODS (THAILAND) PUBLIC 

COMPANY LIMITED 

อมรา ไทยรัตน์1 และ ผศ.ดร. พฒัน์  พิสิษฐเกษม2 

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

บทคดัย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาและประการณ์การทาํงาน และศึกษาระบบจดัการสินคา้คงคลงัประกอบดว้ย ระบบบริหาร

ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ระบบบญัชีสินคา้คงคลัง และระบบเข้า

ก่อนออกก่อน (FIFO) ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพ

ด้านตน้ทุน ประสิทธิภาพดา้นเวลา และประสิทธิภาพด้านความน่าเช่ือ ซ่ึงใช้วิธีการวิจยัโดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจากพนักงานคลงัสินคา้ พนักงานบญัชีสินคา้คงคลัง 

พนักงานฝ่ายผลิต และพนักงานบริหารทรัพยากรองคก์ร (ERP) จาํนวน 276 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการคาํนวณเพื่อหา

ค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบียน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใชค้่าสถิติ Independent 

Sample T-Test, One Way ANOVA และ Correlation 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 276 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

มีอายอุยูใ่นช่วง 21-30 ปี ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัตํ่าปริญญาตรี และประสบการณ์การทาํงานอยู่

ในช่วง 1-3ปี ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ

ทาํงานที่ต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัไม่ต่างกนั โดยระบบการจดัการสินคา้

คงคลงัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลังมากที่สุดคือ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 

(ERP) ระบบเขา้ก่อนก่อน (FIFO) และระบบบญัชีสินคา้คงคลงัตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั : ระบบการจดัการสินคา้คงคลงั, ประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

The objectives of this research are to study the personal factors including gender, age, 

education and work experiences. The inventory management system of Enterprise Resource 

Planning systems (Enterprise Resource Planning: ERP) , Accounting and Inventory and first in first 

out (FIFO) affect the efficiency of inventory management such as  cost efficiency, effective of time-

performance and reliability.  First, the research was approached by giving out questionnaires to 

collect the data samples from Warehouse, Accounting, Production and Enterprise Resource 

Planning (ERP) of 276 people. The computer program to calculate was then used to analyze the 

frequency, percentage average (Mean) and standard deviation of the data. In addition, the programs 

such as T-test, One Way ANOVA and Correlation were important tools to analyze the relationship 

of variables in statistical Independent Sample.  

Within the 276 respondents, they were mostly male, ages between 21-30 years, the level of 

education is low bachelor degree and had 1-3 years of working experience.  However, the factors 

such as gender, age, education and experience do not really affect the efficiency of inventory 

management. The most significant components for the efficiency of inventory management are 

Enterprise Resource Planning System (ERP), then first in first out (FIFO) and inventory accounting 

system. 

 

Key words: Inventory Management System, Efficiency Inventory Management  

  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

192 Journal of Business Research and 

Administration 

บทนํา 

 ในปัจจุบนัสภาวการณ์เศรษฐกิจมีแนวโน้มการขยายตวัและแข่งขนักันเพิ่มมากขึ้น เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2554 ที่ประเทศไดป้ระสบปัญหาจากอุทกภยั ประกอบกบัสถานการณ์เศรษฐกิจ

และการเมืองที่ยงัไม่แน่นอน ทาํให้ความตอ้งการของลูกคา้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา

ผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นอยา่งยิ่งที่ตอ้งมีสินคา้คงคลงัไวส้าํหรับการขาย และกระบวนการผลิตให้

ดําเนินงานต่อเน่ืองได้อย่างราบร่ืน (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ. 2558) ทั้งน้ีก็เพือ่รักษาอตัราการผลิตเพือ่ใหมี้สินคา้คงคลงั บริการใหก้บัลูกคา้ในปริมาณที่

เพียงพอและทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัทวงที ซ่ึงช่วยให้องคก์รสร้างยอดขาย และรักษา

ระดบัของส่วนแบ่งตลาดไวไ้ด ้แต่ถา้ผูป้ระกอบการมีระดบัสินคา้คงคลงัที่ปริมานมากเกินไปส่งผล

กระทบต่อตน้ทุนการเก็บรักษาที่สูง และยงัเส่ียงต่อสินคา้หมดอาย ุลา้สมยั เส่ือมสภาพ และสูญหาย 

ในทางกลบักนัถา้ผูป้ระกอบการถือครองสินคา้คงคลงัในปริมานที่น้อยเกินไป สินคา้ขาดแคลนไม่

เพยีงต่อความตอ้งการของลูกคา้ กระบวนการผลิตหยดุชะงกั ทาํใหผู้ป้ระกอบการสูญเสียโอกาสใน

การขายสินคา้ อีกทั้งยงัเป็นการเปิดช่องทางให้แก่คู่แข่งและอาจสูญเสียลูกคา้ไปในที่สุด ซ่ึงจะเห็น

ไดว้า่สินคา้คงคลงัมีความสาํคญัต่อกิจกรรมหลกัของธุรกิจเป็นอยา่งมากจึงไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีองคก์รจะ

รักษาความสมดุลของสินคา้ และความพึงพอใจของลูกคา้ไว ้ เน่ืองจากในปัจจุบนัจะตอ้งคาํนึงถึง

คุณภาพเป็นหลกัสาํคญัซ่ึงการบริการลูกคา้ท่ีดีก็เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างคุณภาพท่ีดี และส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ขององคก์รในอนาคต ดังนั้นการจดัการสินคา้คงคลงัจึงเขา้มามีบทบาทสําคญัในการ

ควบคุมสินคา้คงคลงั และกาํหนดปริมาณสินคา้ให้เหมาะสมต่อความตอ้งการของลูกคา้ และเพือ่ลด

ต้นทุนการผลิตและการเก็บรักษาสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับสินค้าคงคลังท่ีต ํ่าสุดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพราะการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อผลกาํไรของผูป้ระกอบการ

โดยตรง อีกทั้งยงัช่วยใหอ้งคก์รสามารถอยูเ่หนือกวา่คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้

  จากการรายงานของสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 

2556 ตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงัมีมูลค่า 715.2 พนัลา้นบาท เพิ่มขึ้นจาก 682.9 พนัลา้นบาท

จากปี 2555 หรือ ขยายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.73 โดยแบ่งตน้ทุนเก็บรักษาออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ตน้ทุน

การถือครองสินคา้มีมูลค่า 697.5 พนัลา้นบาทในปี 2556 เพิ่มขึ้นจาก 668.1 พนัลา้นบาท ในปี 2555 

และตน้ทุนบริหารสินคา้คงคลงัมีมูลค่า 17.7 พนัลา้นบาท เพิ่มขึ้นจาก 14.8 พนัลา้นบาท ในปี 2555 

จะเห็นไดจ้ากรูปภาพดงัต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 1 แสดงขอ้มูลตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 ถึงพ.ศ. 2556 

ที่มา : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงขอ้มูลดชันีสินคา้สาํเร็จรูปคงคลงั และดชันีอตัราส่วนสินคา้สาํเร็จรูปคงคลงั 

ที่มา : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 
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จากขอ้มูลเบื้องตน้พบว่าในปีพ.ศ. 2556 การครอบครองสินคา้คงคลังเพิ่มมากขึ้นทาํให้

ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงั 

คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ของตน้ทุนการเก็บรักษาและเพื่อตอบสนองนโยบายของบริษทั 

ที่เน้นคุณภาพระดบัสากลเป็นหลกัในการปฏิบติังาน ผูจ้ดัทาํจึงเล็งเห็นถึงความสาํคญัในการศึกษา

เก่ียวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั เพื่อผูป้ระกอบการสามารถเพิ่มขีด

ความสามารถและศกัยภาพในการกระจายสินคา้ในอตัราท่ีเหมาะสมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทนัต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้ และอีกทั้งยงัรักษาระดบัส่วนแบ่งตลาดของบริษทัเอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) ไวท้ั้งในประเทศและต่างประเทศใหค้งอยูใ่นระยะยาว 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั 

2. เพื่อศึกษาระบบการจดัการสินคา้คงคลังที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการ

สินคา้คงคลงั 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. ส่วนบุคคลประกอบดว้ยเพศ,อาย,ุระดบัการศึกษา,และประสบการณ์การ ทาํงานแตกต่าง 

กนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัต่างกนั 

2. ระบบการจดัการสินคา้คงคลงัประกอบดว้ยระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร, ระบบบญัชี

สินคา้ 

คงคลงั, ระบบเขา้ก่อนออกก่อนที่มีความสัมพนัธ์กนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั

ต่างกนั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวิชาการ  

การศึกษาตวัแปรเก่ียวกบัระบบการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการ

สินคา้คงคลงันั้นคือเร่ืองใหม่ที่ยงัไม่มีผูว้ิจยัไวม้ากนัก ทาํให้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มองคค์วามรู้

ทางวชิาการและทาํใหเ้กิดฐานขอ้มูลในงานวจิยัคร้ังน้ีแก่ผูท่ี้สนใจต่อไป 

2. ประโยชน์เชิงปฏิบัติ 

2.1 นาํขอ้มูลที่ไดรั้บมาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์และวางแผนการจดัการระบบสินคา้คง

คลงัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  

2.2 ผูป้ระกอบการสามารถนาํขอ้มูลการตรวจสอบสินคา้คงคลงัโดยผา่นระบบบญัชี สินคา้

เป็นตวัช่วยส่งเสริมให้องคก์รเพิ่มขีดความสามารถในการกระจายสินคา้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

และยงัสามารถช่วยป้องกนัในการศูนยเ์สียโอกาสในการขายสินคา้   
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2.3 ผลจากการวิจัยดังกล่าวจะช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังดีขึ้ นช่วยลดปัญหาด้าน

ค่าใชจ่้ายดา้นโลจิสติกส์ ทาํให้องคก์รมีศกัยภาพในการบริหารจดัการตน้ทุนของสินคา้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ และเพิม่ศกัยภาพใหเ้หนือกวา่คู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยันาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดใน

การวจิยัไดด้งัน้ี 

 ตัวแปรอิสระ (X)      ตัวแปรตาม (Y) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

 

 

  

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

- เพศ    

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา    

- ประสบการณ์การทาํงาน 
 

2. ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง 

- การบริหารทรัพยากรองคก์ร 

- ระบบบญัชีสินคา้คงคลงั 

- ระบบเขา้ก่อนออกก่อน 

 

ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง 

- ดา้นตน้ทุน 

- ดา้นเวลา 

- ดา้นความน่าเช่ือถือ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

สินค้าคงคลังหรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) คือการนาํวตัถุดิบ (Raw Material) หรือสินคา้

สาํเร็จรูป (Finished Goods) ต่างๆที่อยูร่ะหว่างรอการผลิตรอเพือ่นาํไปจาํหน่าย หรือช้ินงานอะไหล่

ที่รอการนําไปเปล่ียนแปลงเม่ือช้ินส่วนนั้ นเสียหรือหมดอายุมาเก็บไว ้เพื่อประโยชน์ในการ

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืนมากยิง่ขึ้น  

การบริหารทรัพยากรองค์กร  (Enterprise Resource Planning : ERP) เป็นระบบการ

ทาํงานที่ร่วมรวมขอ้มูลทุกอยา่งของแผนกต่างๆ ภายในองคก์รเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัแบบReal Time

การไหลของขอ้มูลเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพือ่ช่วยสนบัสนุกการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพขึ้น 

ตั้งแต่ระบบบญัชี  การเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล  ระบบการผลิต รวมถึงระบบการกระจาย

สินคา้ โดยกระจายขอ้มูลไวใ้นที่ฐานขอ้มูลเดียวกนั ป้องปันการซบัซอ้นของขอ้มูล เพือ่องคก์รจะได้

นาํไปใชแ้ละพฒันาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ระบบเข้าก่อนออกก่อน (First in First out : FIFO) คือระบบบริหารจดัการคลงัสินค้าคง

คลงั เม่ือผูป้ระกอบการหรือผูผ้ลิตนาํสินคา้เขา้มาในคลงัสินคา้เขา้มาจดัเก็บไวก่้อนสินคา้นั้นจะถูก

หมุน เวยีนออกไปก่อนเสมอ 

ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Control : IV) เป็นตวัช่วยในการตรวจสอบปริมาน

สินคา้คงคลงั และยงัช่วยในการบนัทึกประวติัการรับเขา้สินคา้ (Receiving) บนัทึกรายการเบิกจ่าย

อีกทั้งบนัทึก รายการเคล่ือนไหวของสินคา้แต่ละชนิด เพื่อความแม่นยาํและถูกตอ้งในการจดัการ

สินคา้คงคลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัรวมไปถึงส่วนของการปรับปรุงยอดของสินคา้แต่ละ

ชนิดทาํให ้สามารถทราบถึงมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

ประสิทธิภาพด้านต้นทุน (Cost Management) คือเป้าหมายหลกัของการประกอบ ธุรกิจที่

องคก์รควรศึกษาและพฒันาให้องคก์รของตนสามารถบริหารตน้ทุนสินคา้และบริการเพื่อนาํไปสู่ 

การลดตน้ทุนการผลิตสินคา้และบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหนือกวา่คู่แข่ง 

ประสิทธิภาพด้านเวลา (Lead Time) คือการลดระยะเวลาการดาํเนินงาน หรือกิจกรรมการ

ทาํงานที่ไม่ก่อเกิดให้ประโยชน์หรือเท่าท่ีองค์กรสามารถหลีกเล่ียงได้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพ ในการ

ทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ประสิทธิภาพด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) คือตวัช้ีวดัที่องคก์รควรให้ความ สาํคญัใน

ระดบัหน่ึงในเร่ืองของการส่งมอบสินคา้และการตอบสนองต่อลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ โดย

ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดนอ้ยที่สุดหรือเท่ากบัศูนย ์
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การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดย

อาศยัแนวคิดและทฤษฎีหลากส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการจัดการสินค้าคงคลัง 

 ระบบการจดัการสินคา้คงคลงั กล่าวคือ สินคา้คงคลงัจดัเป็นสินคา้หมุนเวยีนท่ีตอ้งนาํระบบ

สารสนเทศเขา้มาช่วยในการจดัการสินคา้คงคลงั ตั้งแต่กระบวนการรับสินคา้ การจดัเก็บสินคา้ การ

หยิบสินคา้ และการตรวจนับสินคา้คงเหลือ ทั้งน้ีมีไวก้็เพื่อการผลิต และการขายให้เป็นไปอยา่ง

ราบร่ืน ซ่ึงครอบคลุมทั้งกระบวนการภายในของคลังสินคา้ เช่น การควบคุมปริมานสินคา้ใน

คลังสินค้า การสั่งซ้ือสินคา้ เป็นต้น นอกจากน้ีระบบยงัสามารถตรวจสอบยอ้นหลังได้ ก็เพื่อ

ประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการคาํนวณตน้ทุน อีกทั้งระบบยงัสามารถเช่ือมโยงเขา้สู่ระบบบัญชี

การเงินไปจนถึงระบบคุมลูกหน้ี (จารุภา อุ่นจางวาง 2556, 9) โดยการจดัการสินคา้คงคลงัที่ดีจะตอ้ง

มีการวางแผนควบคุมเก่ียวกับประเภทของสินคา้ และปริมาณสินคา้คงคลังท่ีตอ้งการเก็บรักษา

ตลอดจนรูปแบบของระบบการควบคุมสินคา้คงคลงัให้อยูใ่นปริมาณท่ีเหมาะสม (ภูมิพฒัน์ ฐิติวงศ์

พาณิชยแ์ละคณะ 2552)  พอดีกบัความตอ้งการของลูกคา้ หรือ อุปสงค ์(Demand) โดยไม่จาํเป็นตอ้ง

เก็บตอ้งสต๊อกสินคา้ไว ้แต่ดว้ยภายเง่ือนไขระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการผลิต (Production Time) และ

ในระยะเวลาที่ตอ้งกระจายสินคา้ (Distribution Time) ทาํให้จาํเป็นที่จะตอ้งมีสินคา้คงคลังที่อยู่

ภายในโซ่อุปทานในรูปต่างๆ (ธนัญญา วสุศรี และวลยัลกัษณ์ อตัธีรวงศ ์2553) โดยสามารถแบ่ง

ประเภทของสินคา้คงคลงัตามลกัษณะไดด้งัน้ี   

 1. สินคา้คงคลงัที่อยูใ่นรูปวตัถุดิบ (Raw Material) สินคา้ที่ซ้ือมาเพือ่เขา้สู่กระบวนการผลิต 

ซ่ึงจะมีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัซัพพลายเออร์ ดงันั้นผูป้ระกอบจาํเป็นตอ้งเลือกซัพพลายเออร์ที่มี

ความแน่นอนในดา้นคุณภาพ ปริมาณ และความตรงต่อเวลาในจดัส่งสินคา้   

 2. สินคา้คงคลงัที่อยูใ่นรูปของสินคา้ที่อยูร่ะหว่างการผลิต (Work - in - process Inventory) 

การนาํสินคา้ที่ยงัไม่เสร็จครบตามกระบวนการผลิตมาเก็บไว ้เพือ่รอคอยท่ีจะผา่นขั้นตอนต่อไป   

 3. สินคา้คงคลงัประเภทอะไหล่สาํหรับการซ่อมบาํรุง (Maintenance / Repair / Operating) 

เป็นสินคา้คงคลังที่สํารองในการซ่อมบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร เพื่อรักษากระบวนการ

รับคาํสัง่ซ้ือ กระบวนการผลิตกระบวนการจดัสิงสินคา้ในโซ่อุปทานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ อีก

ทั้งมีไวป้้องกนัไม่ใหเ้กิดภาวะอะไหล่ขาดแคลนหรือหาซ้ือไม่ไดใ้นเวลาท่ีอุปกรณ์ชาํรุดเสียหาย 

 4. สินคา้คงคลงัประเภทสินคา้สําเร็จรูป (Finished Good Inventory) ไดผ้่านกระบวน การ

ผลิตถูกตอ้งตามคุณภาพของโรงงานเป็นที่เรียบร้อย จึงนํามาเก็บรักษาไวใ้นคลังสินคา้ เพื่อรอ
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กระจายสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้ไดถู้กตอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้ไดต้ลอดเวลา สินคา้คง

คลงัจึงนบัวา่เป็นทรัพยสิ์นของบริษทัที่จาํเป็นตอ้งมีการจดัการใหมี้ประสิทธิภาพมากที่สุด 

 ดังนั้นองค์กรหรือหน่วยงานจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งนําระบบสารสนเทศเขา้มาใช้ในการ 

บริหารจดัการ โดยเช่ือมโยงกระบวนการในองคก์รหรือระหว่างองคก์รเขา้ด้วยกนั การเช่ือมโยง 

กระบวนการนั้นทาํไดโ้ดยการเป็นพนัธมิตรซ่ึงกนัและกนั ไม่มีการปกปิดการทาํงานระหวา่งกนัการ

ที่จะทาํใหก้ระบวนการแต่ละฝ่ายหรือแต่ละองคก์รเช่ือมโยงกนัไดน้ั้น แต่ละฝ่ายตอ้งรับรู้สถานะการ

ทาํงานของอีกฝ่ายเสมอ (Data Interchange) ในการกระทาํดงัน้ีจาํตอ้งอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศ

เขา้มาเป็นเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกให้แก่การจดัการและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัโดยมี

เคร่ืองมืออุปกรณ์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์มาช่วยในการทาํงานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ช้ในการจัดการสินค้าคงคลัง 

 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)  

 ระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร Enterprise Resource Planning : ERP ถือตน้กาํหนดมาจาก

ระบบการวางแผนความตอ้งการวตัถุดิบ Material Requirements Planning : MRP ท่ีถูกคิดคน้มาใช้

ในอุตสาหกรรมการผลิตของสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ. 1960 เพือ่ใชใ้นการหาชนิด และจาํนวนวสัดุที่

ตอ้งใช้ในการผลิตตามตารางเวลาและจาํนวนสินคา้ที่ได้วางแผนไว ้ระบบได้ถูกพฒันามาอยา่ง

ต่อเน่ืองจนสามารถใชใ้นการวางแผนและควบคุมกาํลงัการผลิตและสามารถป้อนกลบัขอ้มูลการ

ผลิตไดต้ามความเป็นจริง ต่อมาเม่ือธุรกิจมีการขยายตวัมากขึ้น ระบบจึงพฒันาเพิ่มการทาํงานดา้น

ตน้ทุน  และเรียกช่ือเป็น MRP II นอกจากน้ียงัไดพ้ฒันาเพิม่การทาํงานดา้นบญัชีและการเงิน กระทัง่

มาถึงปัจจุบนักลายเป็นระบบ ERP ที่ใช้ควบคุมการทาํงานและการไหลของขอ้มูล (information 

flow) ภายในองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพเพิม่มากยิง่ขึ้น (สุญาณี พมิตะคุ 2554,9) 

 ระบบ ERP เป็นซอฟตแ์วร์สารสนเทศประยกุต์ที่สามารถบูรณาการรวมหน้าที่หลกัต่างๆ

ภายในองคก์รและระหว่างองคก์รเขา้ดว้ยกนั โดยการนาํแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาทาํ

ใหเ้กิดเป็นระบบเชิงปฏิบติัในองคก์ร ระบบ ERP สามารถบูรณาการ (integrate) รวมงานหลกั (core 

business process) ต่างๆ ในบริษทัทั้งหมด ได้แก่ การจดัจา้ง การผลิต การขาย การบญัชี และการ

บริหารบุคคลเขา้ด้วยกันเป็นระบบท่ีสัมพนัธ์กันและสามารถเช่ือมโยงกันอย่างreal timeทั้งน้ีก็

เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดถู้กตอ้งทนัทวงทีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยประโยชน์หลกัๆที่ระบบERPสามารถเขา้มาช่วยบริหารจดัการทรัพยากรองคก์รมีดงัน้ี  

1.ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในบริหารและการปฏิบติังานใหก้บักระบวนการทาํงาน (Business Process) 

2.สามารถสร้างระบบงานและกระบวนการทาํงานใหถู้กตอ้งรวดเร็วเพยีงคร้ังเดียวไดอ้ยา่งครบวงจร  
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 3.ลดความซํ้ าซ้อนของการเก็บขอ้มูล เน่ืองจากนาํเขา้ระบบเพียงคร้ังเดียว ทาํให้ขอ้มูลมี

ความเป็นมาตรฐาน และถูกตอ้งตรงกนัทัว่ทั้งองคก์ร  

 4.เป็นศูนยร์วมระบบขอ้มูลสารสนเทศที่สามารถช่วยองคก์รในการตดัสินใจไดท้นัทวงที 

 5.องคก์รสามารถเลือกกระบวนการทาํงานที่ดีที่สุด (Best-Practice) มาใชใ้นองคก์ร 

 6.ระบบมีความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียน หรือขยายระบบงานให้ท ํางานตรงตาม

กระบวนการที่ธุรกิจตอ้งการ 

 7.ทาํใหอ้งคก์รมีระบบการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภยัที่ดี 

 8.ทาํให้องค์กรมีขอ้มูลรายงานที่สามารถนาํมาวิเคราะห์ใช้ในการวางแผนงานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 ระบบ ERP จึงเป็นระบบขนาดใหญ่ที่ออกแบบเพื่อใช้บริหารจดัการอุตสาหกรรมขนาด 

กลางและขนาดใหญ่  โดยนาํระบบERPเขา้มาช่วยสร้างและวางแผนในระบบการปฏิบติังานใหก้บั 

กระบวนการทาํงาน (Business Process) เพิม่ความยดึหยุน่ในการปรับเปล่ียน หรือขยายระบบงานให้

มีการทาํงานตรงตามกระบวนการทางธุรกิจท่ีตอ้งการ เพือ่ช่วยในการลดตน้ทุน ลดขอ้ผดิพลาด และ 

ลดความซํ้ าซ้อนของการเก็บขอ้มูล เน่ืองจากนาํขอ้มูลเขา้ระบบเพียงคร้ังเดียว ทาํให้ขอ้มูลมีความ

เป็นมาตรฐาน และถูกตอ้งตรงกันทัว่ทุกส่วนงานภายในองค์กร และโดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดจาก

สินคา้คงคลงัในอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีตน้ทุนซ่อนเร้นเกิดขึ้นมากมาย เน่ืองจากผลิตภณัฑอ์าหารมี

อายุการเก็บและคุณภาพของผลิตภณัฑ์จะลดลงตามเวลา ดังนั้นการจดัการด้านสินคา้คงคลังจึง

ตอ้งการความละเอียดมากกวา่อุตสาหกรรมอ่ืนๆโดยสาเหตุหลกัที่องคก์รตอ้งนาํระบบ ERP มาช่วย

ในการบริหารสินคา้คงคลงั ไดแ้ก่ 

1.การขาดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของขอ้มูล เน่ืองจากขอ้มูลภายในองคก์รในแผนกต่างๆ

ยงักระจดักระจาย ซ่ึงอาจทาํใหข้อ้มูลซํ้ าซอ้นกนัได ้และการทีจ่ะใหแ้ต่ละแผนกใชข้อ้มูลร่วมกนันั้น

เป็นไปไดย้ากอาจทาํใหเ้กิดปัญหาขอ้มูลผดิพลาดได ้

2.การขาดการประสานงานรวมกนัของระบบงาน เน่ืองจากระบบสารสนเทศแบบเดิมที่ใช้

สาํหรับในการแกไ้ขปัญหาแต่ละหน่วยงานถูกสร้างขึ้นมาใหแ้ตกต่างกนัไปตามแผนก โดยแยกออก

จากกนัอยา่งชดัเจน ซ่ึงจะส่งผลทาํใหก้ารไหลหรือการเช่ือมต่อขอ้มูลระหวา่งการประสานงานตาม 

แผนกเกิดความล่าชา้ 

3.ขาดความรวดเร็วในการตอบสนอง ระบบข้อมูลที่ผ่านมาของแต่ละแผนกนั้ นถูก

ประมวลผล Batch Procession เป็นช่วงๆ เช่น เดือนละคร้ัง ทาํให้ขอ้มูลแต่ละแผนกนั้นกว่าจะถูก

นาํไปใชเ้กิดความล่าชา้ ทาํใหอ้งคก์รไม่สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลดิบ ณ เวลานั้น (Real Time) เพือ่การ

ตดัสินใจไดท้นัทวงทีเป็นไปไม่ไดแ้ละเกิดขึ้นไดย้าก 
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4.ขาดความสามารถด้านโลกาภิวตัน์ (Globalization) ระบบสารสนเทศในอดีตถูกสร้าง

ขึ้นมาเพือ่ใชป้ระเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถรองรับการทาํธุรกิจแบบขา้มชาติได ้และไม่สามารถทาํ

ใหก้ระบวนการธุรกิจ (Business Process) เป็นแบบโลกาภิวตัน์ (Globalization)  

5.ความไม่ยืดหยุ่นของระบบขอ้มูลสารสนเทศ เน่ืองจากระบบขอ้มูลสารสนเทศในอดีต

ส่วนใหญ่จะถูกพฒันาขึ้นมาเอง และเน่ืองดว้ยระบบโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ขาดความยดืหยุน่ จึง

เป็นเร่ืองยากต่อการปรับปรุงเพือ่ให้โปรแกรมสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงการบริหารที่เกิด

อยา่งรวดเร็ว 

ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง 

ในการดาํเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

ระบบบญัชีถือเป็นเคร่ืองสาํคญัในควบคุมปริมาณการสต๊อกสินคา้ให้มีจาํนวนตํ่าที่สุดหรือเท่ากับ

ศูนย ์ระบบบญัชีที่ดีจะตอ้งสามารถประมวลผลและจดัทาํรายงานผลการเงินที่รวดเร็วทนัเหตุการณ์ 

ถูกตอ้งเช่ือถือได ้และประหยดัค่าใชจ่้าย (นภาพร ณ เชียงใหม่ 2542, 36-43) และนอกจากน้ีระบบ

บญัชียงัเป็นขอ้มูลทางการตลาดทาํให้ผูบ้ริหารทราบว่าลูกคา้ตอ้งการอะไร จาํนวนเท่าไหร่ เป็นเงิน

เท่าไหร่ สินคา้ชนิดใดขายดี ขายไม่ดี ยอดรวมในแต่ละวนัว่าเป็นจาํนวนเท่าใด รูปแบบทนัทีเพื่อ

ประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการวิเคราะห์ผล (คณาพร คาํมูล 2555,14) ตลอดจนใช้ในการเก็บรักษา

หลกัฐานเอกสารใบสาํคญัทางการบญัชีและการเงิน สมุดบญัชีต่างๆท่ีใชบ้นัทึกรายการทางธุรกิจ 

และรวบรวมขอ้มูลตวัเลขสถิติเสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถดาํเนินงานเป็นไปตาม

วตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (วไิล วรีะปรีย และจงจิตต ์หลีกภยั 2540) 

ระบบบญัชีควบคุมสินคา้คงคลัง เป็นระบบที่ทาํหน้าที่ช่วยบนัทึกรายการรับสินค้าเข้า

(Receiving) และออกเอกสารประกอบการรับเขา้ แลว้ส่งขอ้มูลให้กบัระบบบญัชีเจา้หน้ีเพื่อตั้งหน้ี 

และช่วยบนัทึกรายการเบิกจ่ายสินคา้ (Issuing) เพื่อบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายของแผนกที่ทาํการเบิก ส่ง

ต่อรายการเบกิจ่ายสินคา้ ใหก้บัระบบคลงัสินคา้ยอ่ยทาํการบนัทึกรายการตรวจนบัสินคา้คงเหลือใน

คลงัสินคา้หลกัประจาํงวด (Physical Count) เพื่อออกรายงานแสดงผลต่างเปรียบเทียบระหว่างยอด

สินคา้คงเหลือจากการตรวจนับกบัยอดสินคา้คงเหลือในระบบบนัทึกรายการเคล่ือนไหวต่างๆของ

สินคา้แต่ละชนิด เช่น สินคา้แตก หัก เสียหาย เป็นตน้ ส่งต่อขอ้มูลให้กบัระบบบญัชีแยกประเภท 

เพื่อบนัทึกรายการค่าใช้จ่าย และปรับปรุงยอดสินคา้คงเหลือ ระบบยงัสามารถบนัทึกขอ้มูลของ

สินคา้ไดห้ลายคลงัและโอนสินคา้ระหวา่งคลงัไดอี้กดว้ย  

ระบบบญัชีควบคุมสินคา้คงคลงัที่ดีจะตอ้งสามรถตรวจสอบปริมาณสินคา้คงเหลือไดท้นัที 

ขณะบนัทึก ซ่ึงสามารถจดักลุ่มหรือแบ่งหมวดหมู่ไดไ้ม่จาํกดัประเภทตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 

รวมถึงในส่วนของการปรับปรุงยอดของสินคา้แต่ละชนิด ทาํให้สามารถทราบถึงมูลค่าของสินคา้
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คงเหลือ และปริมาณของสินคา้คงเหลือแต่ละชนิดได้อย่างถูกตอ้งตลอดเวลานอกจากยงัมีระบบ

สาํหรับเตือนเม่ือมีสินคา้ในสตอ๊กไม่เพียงพอในการจาํหน่าย ทาํใหผู้บ้ริหารสามารถทราบถึงผลต่าง

ของปริมาณสินคา้คงเหลือที่มีอยูจ่ริงตามจุดต่างๆและปริมาณสินคา้ที่มีเหลืออยูใ่นระบบทนัที  

ซ่ึงขอ้มูลที่องค์กรได้ทาํการบนัทึกไวใ้นระบบบญัชีจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของ

รายงานให้กบัผูบ้ริหาร ไม่ว่าจะเป็น รายงานสต๊อกสินคา้คงเหลือปัจจุบนั, รายงานสต๊อกคงเหลือ

ตํ่าสุด (Minimum Stock), รายงานสตอ๊กคงเหลือสูงสุด (Maximum Stock), รายงานแสดงราคาสินคา้

, รายงายละเอียดสินคา้, รายงานแสดงปริมาณและตน้ทุนสินคา้ตามล็อตหรือตามคลงัสินคา้, รายงาน

ความเคล่ือนไหนของสินคา้ และรายงานสรุปสถานะสินคา้ ทั้งน้ีก็เพื่อการออกรายงานสรุปผลการ

บนัทึกบญัชีตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายของแต่ละแผนเป็นไปถูกตอ้งแม่นยาํและนาํขอ้มูลที่ไดรั้บไปแสดง

ไวใ้นขอ้มูลสินคา้หมุนเวยีนในงบดุลขององคก์ร 

โดยวธีิการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือมีดว้ยกนั 2 วธีิคือ 

 1.วิธีบนัทึกบญัชีสินคา้คงคลังแบบต่อเน่ือง (Perpetual Inventory Method) น้ีจะใช้บนัทึก

ความเคล่ือนไหวของสินคา้ที่เกิดขึ้นตลอดปี ที่มีการซ้ือขายสินคา้ การส่งคืนสินคา้รับสินคา้ ดงันั้น

ขอ้มูลในระบบบญัชีสินคา้จะเป็นขอ้มูลยอดคงเหลืออยูแ่ละยงัไม่ไดข้ายอดไป ซ่ึงจะทาํใหท้ราบยอด

คงเหลือของสินคา้ไดต้ลอดเวลา โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการตรวจนับสินคา้ วิธีน้ีจะเหมาะสาํหรับ

ธุรกิจที่ขายสนคา้ราคาแพง และนอกจากน้ีระบบบญัชียงัสามารถช่วยผูท้ี่ซ้ือซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ

และผูข้ายมีเง่ือนไขให้ผูซ้ื้อไดรั้บส่วนลดเม่ือผูซ้ื้อชาํเงินภายในระยะเวลาที่กาํหนดระบบก็จะช่วย

กาํหนดการรับส่วนลดหรือเครดิตใหก้บัลูกคา้โดยอตัโนมติั 

2. วิธีบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด (Periodic Inventory Method) จะไม่มีการบนัทึก

บญัชีสินคา้คงคลงัในระหวา่งงวด ขอ้มูลของยอดคงเหลือจะเป็นยอด ณ วนัตน้งวดและจะไม่บนัทึก

ตน้ทุนขายของสินคา้ทุกคร้ังที่มีการขาย และเม่ือตอ้งการทราบยอดคงเหลือของสินคา้ ณ วนัใด

วนันึง จะตอ้งทาํการตรวจนับและตีราคาสินคา้คงเหลือและถา้ตอ้งการทราบตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย

จะตอ้งทาํการคาํนวณ ดงันั้นเม่ือถึงวนัส้ินงวดจึงตอ้งทาํการตรวจนับสินคา้คงเหลือเพื่อนาํมาเป็น

สินคา้คงเหลือปลายงวด วิธีเหมาะสาํหรับธุรกิจที่มีการขายในปริมาณมาก โดยขอ้ดีขอ้วิธีน้ีคือการ

บนัทึกทาํไดง่้ายและประหยดัเวลา 

ระบบเข้าก่อนออกก่อน (First in First out : FIFO) 

 อุตสาหกรรมในยคุปัจจุบนัไดต้ระหนักถึงความสาํคญัสาํหรับการไหลเวยีนของสินคา้ที่มา

ก่อน 

และมาหลงัใหถู้กจาํหน่ายและนาํไปใชต้ามลาํดบัมาก่อนและมาทีหลงั เพือ่ลดปัญหาสินคา้หมดอาย ุ

แตกหักเสียค่า และลดความเส่ือมจากการจดัเก็บไวเ้วลานาน ไม่ว่าจะเป็น วตัถุที่ซ้ือมาเพื่อรอการ
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ผลิตในขั้นตอนต่อไป  สินคา้ที่มีอายจุาํกดั สินคา้สาํเร็จรูปประเภทอาหาร หรือสารเคมี เป็นตน้ ซ่ึง

ปัญหาน้ีส่งผลต่อการจดัตน้ทุนของสินคา้ ดงันั้นจึงไดมี้การนาํระบบเขา้ก่อนออกก่อน FIFO (First 

in First out) มาใชใ้นการจดัการ สต๊อกสินคา้ ทาํให้การบริหารสต็อกเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

รวดเร็ว ลดการสูญเสีย และการคาํนวณมูลค่าที่แทจ้ริงของสินคา้คงคลงัเป็นไปอย่างถูกตอ้งและ

แม่นยาํ นอกจากการคิดตน้ทุนสินคา้โดยใชห้ลกัวธีิการเขา้หลงัออกก่อนจะแสดงถึงตน้ทุนสินคา้ที่มี

ราคาใกลก้บัราคาตลาดในปัจจุบนัมากท่ีสุด  

 FIFO (First in First out) จึงเป็นวิธีที่ใชใ้นการวดัตน้ทุนของสินคา้โดยตั้งอยูใ่นสมมติฐาน

วา่สินคา้หรือวตัถุดิบที่ซ้ือเขา้มาก่อนจะตอ้งถูกนาํออกไปใชข้ายหรือนาํมาจาํหน่ายก่อน การเขา้ก่อน

ออกก่อนมีกระบวนการเป็นไปตามการคา้โดยปกติที่บริษทัมกัจะตอ้งขายหรือใชข้องเก่าก่อนเสมอ 

 FIFO (First in First out) เป็นระบบที่ใช้ควบคู่กับระบบการจดัการสินคา้คงคลังที่เก็บไว้

ภายในคลงัสินคา้ เพื่อให้เจา้หน้าที่สามารถตรวจนับสินคา้หรือจ่ายสินคา้ออกตามหลกัมาก่อนใช้

ก่อนหรือมาก่อนจาํหน่ายก่อน ซ่ึงระบบเขา้ก่อนออกก่อนนั้นสามารถช่วยลดของเสีย ของหมดอายุ

ภายในคลงัสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 FIFO (First in First out) เป็นวิธีที่ใชใ้นการวดัตน้ทุนของสินคา้โดยตั้งอยูใ่นสมมติฐานว่า

สินคา้หรือวตัถุดิบที่ซ้ือเขา้มาใชก่้อนจะตอ้งถูกนําออกขายหรือนาํมาใชก่้อนเช่นกนั การเขา้ก่อน

ออกก่อนโดยตามหลกัการคา้แลว้ผูป้ระกอบการมกัจะตอ้งขายหรือใชข้องเก่าก่อนเสมอ 

โดยระบบเขา้ก่อนออกก่อน  First in First out Method or FIFO เป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีสามารถวดัมูลค่า

สินคา้คงเหลือ  สินคา้ประเภทอุปโภคหรือบริโภคที่เก็บไดไ้ม่นาน มีอายหุรือระยะเวลาในการเก็บ

รักษาจึงเหมาะสมที่จะเลือกการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยใชว้ิธีคาํนวณหาสินคา้ที่ซ้ือหรือผลิตได้

ก่อนนําถูกขายหรือนําไปใช้ก่อน และสินคา้คงเหลือจะเป็นสินคา้ที่ซ้ือหรือผลิตได้คร้ังหลังสุด

ตามลาํดบั วิธีน้ีเหมาะสาํหรับกิจการที่ไม่ตอ้งการให้สินคา้ที่ซ้ือไวค้ร้ังแรกเก็บไวน้านเกินไป  ซ่ึง

อาจจะทาํให้สินคา้นั้นเส่ือมคุณภาพไดห้ากไม่ขายออกไปก่อนโดยจะมีเป็นวิธีการหามูลค่าสินคา้

คงเหลือดงัน้ี 

1. วิธีเฉพาะเจาะจง (Specific Identification Method) เป็นการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ ซ่ึงวิธี

น้ีจะคาํนวณจากสินคา้ที่สามารถแยกออกไดอ้ยา่งชดัเจนว่า สินคา้ชนิดใดซ้ือมาเม่ือใด ราคาเท่าไร

โดยมีการตีราคาสินคา้คงเหลือตามราคาที่แทจ้ริงของแต่ละประเภทที่เหลืออยูใ่นคลงัสินคา้ ดงันั้น

เม่ือผูป้ระกอบการขายสินคา้ออกไปก็จะตอ้งทราบในทนัทีว่าสินคา้ท่ีขายเป็นสินคา้ตวัใด ราคาที่ซ้ือ

มาเท่าไร วิธีเหมาะสมกับกิจการที่ซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังในจาํนวนไม่มาก และมีขนาดใหญ่ ราคา

ค่อนขา้งสูง เช่น เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ รถยนต ์เป็นตน้ 
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2. วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (Weighted Average Method)  เป็นการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือวธีิ

น้ีจะใชก้บักิจการที่เลือกวิธีบนัทึกบญัชีสินคา้แบบส้ินงวด (Periodic Inventory Method) เท่านั้นโดย

คํานวณจากราคาทุนของสินค้า ท่ี มีไว้ขายต่อหน่วยเท่ากับราคาทุน ทั้ งหมดของสินค้าที่

ผูป้ระกอบการไดซ้ื้อมา ซ่ึงตอ้งรวมกบัสินคา้คงเหลือตน้งวดเขา้ไปดว้ย แลว้หารดว้ยจาํนวนหน่วย

ของสินคา้ทั้งหมดที่มีไวเ้พือ่ขาย  

แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นปัจจยัสาํคญัที่จะส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนทางโลจิสติกส์ซ่ึงมี

ความสัมพนัระหว่างผลสาํเร็จของงานที่ไดรั้บกบัการใชท้รัพยากรต่างๆให้คุม้ค่าที่สุด เช่น คน เงิน 

เวลา วตัถุดิบ เคร่ืองมือและเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นตน้ทุนของธุรกิจทั้งหมด (ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ 

2555) และเพื่อความสามารถในการวางแผนและการควบคุมสินคา้คงบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ให้ได้

ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพและประหยดัที่สุดโดยใชท้รัพยากรต่างๆในการดาํเนินงานใหคุ้ม้ค่าที่สุด 

(พณัศา คดีพิศาล 2553) นอกจากน้ีประสิทธิภาพยงัสามารถช่วยในการลดตน้ทุนและทรัพยากรต่อ

หน่อยของผลผลิตที่ไดรั้บให้มีตน้ทุนตํ่าที่สุดกว่าที่กาํหนดไวต้ามแผน กาํไรยิง่สูงกว่าตน้ทุนมาก

เท่าไหร่แสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ้น (วรัท พฤกษากุลนันท์ 2550) ก็เพื่อประสิทธิภาพในการ

ตอบสนองลูกคา้ทั้งในดา้นของเวลา คุณภาพในการส่งมอบสินคา้ให้ครบตามจาํนวนและเป็นไป

อยา่งที่ลูกคา้ตอ้งการและใหลู้กคา้เกิดความพงึพอใจสูงสุด   

โดยตวัวดัผลประสิทธิภาพในการดาํเนินงานดา้นโลจิสติกส์นั้นประกอบดว้ย 3 ดา้น  

1. ประสิทธิภาพดา้นตน้ทุน (Cost Management) 

เน่ืองจากการบริหารตน้ทุนนั้นเป็นเป้าหมายหลกัของการประกอบธุรกิจท่ีองคก์รควรศึกษา

และพฒันาให้องคก์รของตนสามารถบริหารตน้ทุนสินคา้และบริการเพื่อนาํไปสู่การลดตน้ทุนการ

ผลิตสินคา้และบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหนือกว่าคู่แข่ง ซ่ึงการบริหารตน้ทุนนั้นยงัเป็น

ดชันีที่แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนตน้ทุนของกิจกรรมในโลจิสติกส์เพื่อนาํไปเปรียบเทียบกบัยอดขาย

ประจาํปีทั้งหมดขององคก์ร โดยการบริหารตน้ทุนนั้นจะประกอบไปดว้ย 

1.ตน้ทุนถือครองสินคา้คงคลงั (Inventory Carrying Cost)  

2.ตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ (Warehousing Cost)  

3.ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ (Transportation Cost) 

2. ประสิทธิภาพดา้นเวลา (Lead Time) 

เป็นการลดระยะเวลาการดาํเนินงาน หรือกิจกรรมการทาํงานท่ีไม่ก่อเกิดใหป้ระโยชน์หรือ

เท่าที่องคก์รสามารถหลีกเล่ียงได ้เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการทาํงานดาํเนินงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์และเกิด

ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงประสิทธิภาพที่ผูป้ระกอบตอ้งให้ความสาํคญัมีดงัน้ีคือ ระยะเวลาเฉล่ียของการ
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ตอบสนองคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ (Average Order Cycle Time), ระยะเวลาเฉล่ียของการจดัส่งสินคา้ 

(Average Delivery Cycle Time) และระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินค้าสําเร็จรูปอย่างเพียงพอเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Average Inventory Day) เป็นตน้ ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะส่งต่อความ

น่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการ 

3. ประสิทธิภาพดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

ความน่าเช่ือถือเป็นตวัช้ีวดัที่องคก์รควรให้ความสาํคญัในระดับหน่ึงในเร่ืองของการส่ง

มอบสินคา้และการตอบสนองต่อลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ โดยใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยที่สุด

หรือเท่ากับศูนย ์ซ่ึงประกอบด้วย อัตราความสามารถในการส่งมอบสินคา้ (DIFOT), อัตราความ

แม่นยาํการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ (Forecast Accuracy), อัตราการถูกตีกลับของสินคา้ 

(Return Rate) และอตัราความถูกตอ้งของขอ้มูลสินคา้คงคลงั (Inventory Accuracy) เป็นตน้ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ชลิตา วฒันะชยัโชติกร (2555) ได้ทาํการศึกษางานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์ละปรับปรุง

กระบวนการทาํงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการใชง้านระบบ ERP กรณีศึกษา บริษทัทินแคน อินดสัท

ร่ีจาํกดั โดยมีวตัถุประสงคค์ือ เพือ่ศึกษาและวเิคราะห์กระบวนการทาํงานสาํหรับปรับปรุงระบบการ

ดําเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ ERP ในองค์กร โดยทาํการวิเคราะห์ และ

ปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหส้ามารถสร้างวิธีการดาํเนินงานที่สนับสนุนให้ระบบ ERP สามารถ

มีขอ้มูลที่ทนัสมยั และมีความถูกตอ้งแม่นยาของขอ้มูลไปพร้อมกบัลดเวลา พบว่าการปรับเปล่ียน

กระบวนการทาํงานทาํให้ระบบงานมีความต่อเน่ือง และสามารถใช้ระบบ ERP ได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพมากขึ้นมีส่วนทาํใหข้อ้มูลที่เขา้ระบบเร็ว ขึ้น 1-3 วนั และขอ้มูลมีความถูกตอ้งแม่นยาํ

มากขึ้นประมาณ 90 % เม่ือเทียบกบักระบวนการก่อนการศึกษาและปรับปรุง ซ่ึงจะช่วยทาํให้การ

วางแผนผลิต และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งสามารถใชข้อ้มูลที่ถูกตอ้งไปวางแผนของแต่ละแผนกได้

รวดเร็วขึ้น และลดปัญหาการดาํเนินงาน ทาํให้สามารถส่งสินคา้ให้ลูกคา้ไดท้นัตามกาํหนดและ

ครบถว้น 

 อภิญญา จ่าวงั (2543) ได้ทาํการศึกษางานวิจยัเร่ือง แบบจาํลองทางระบบบญัชีเพื่อช่วย

ควบคุมตน้ทุนในโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก โดยมีวตัถุประสงคค์ือ เพื่อตอ้งการพฒันาระบบทาง

บญัชีเพื่อใช้ในการบนัทึกขอ้มูลและการควบคุมทางการเงิน การบญัชี และเพื่อทราบสถานะทาง

การเงินที่ถูกตอ้ง ทาํให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจ และใชป้ระโยชน์จากระบบจาํลองเพื่อช่วยควบคุมการ

ทาํงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น พบว่าระบบบญัชีที่พฒันาขึ้นมา สามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง 

และบ่งบอกถึงสถานะทางการเงินของโครงการไดท้ั้งสอบระบบคือ รายงานการเงินของระบบบญัชี

และรายเพือ่การควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้ายทางตรงของโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 อมรรัตน์ ปาลกะวงษ ์ณ อยธุยา (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการเพิม่ประสิทธิภาพคลงัสินคา้

ดว้ยการจดัแผนผงัคลงัสินคา้ใหม่ กรณีศึกษาบริษทั ABC รายการ และทาํการควบคุมสินคา้มาก่อน

ใชก่้อน (FIFO) โดยการทาํสญัลกัษณ์ไวท่ี้สินคา้แต่ละกล่อง เพือ่ที่เวลาพนกังานหยบิงานจะไดเ้ลือก

หยบิไดถู้กตอ้งผลจากการจดัแผนผงัคลงัสินคา้ใหม่ โดยมีวตัถุประสงคค์ือ เพื่อที่จะหาวิธีการและ

พื้นที่การจดัเก็บและหยบิจ่ายที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในคลงัสินคา้ และช่วยให้

พนกังานปฏบิติังานไดส้ะดวกมากขึ้น พบวา่การจดัแผนผงัคลงัสินคา้แบบใหม่จะช่วยลดเวลาในการ

ปฏิบติังานของพนักงานและช่วยลดระยะทางที่ใชใ้นการหยบิงานได ้รวมทั้งลดปัญหาการจดัเก็บ

สินคา้กระจดักระจายทาํให้สินคา้หาไดง่้ายและสะดวกในการควบคุมFIFOให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 

 Mpwanya (2005) ไดท้าํการศึกษางานวิจยัเร่ืองการจดัการสินคา้คงคลงัโดยมุ่งเนน้ไปที่การ

ให้บริการลูกคา้เป็นหลกั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการปรับปรุงการให้บริการลูกคา้ในอุตสาหกรรม

การผลิตเพื่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัให้ดีขึ้น โดยที่อุตสาหกรรมควรมีตน้ทุนการ

ถือครองสินคา้คงคลงัตํ่าที่สุด แต่มีการหมุนเวียนสินคา้คงคลงัอยู่ในระดบัสูง พบว่านโยบายการ

จดัการจดัการสินคา้คงคลงัของอุตสาหกรรมที่มุ่งเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นสาํคญั 

ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพอพอใจต่อการใหบ้ริหารหลงัการปรับปรุงแลว้ ลูกคา้ส่วนใหญ่ไดรั้บสินคา้

และบริการตรงตามเวลาถูกตอ้งตามเง่ือนไขที่กาํหนดไว ้

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเร่ือง “ ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั กรณีศึกษา บริษทั : 

เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)โดย

การใช้เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ีด้วยแบบสอบถามการศึกษาในคร้ังน้ีมีการ

ดาํเนินงานตามลาํดบัดงัน้ี 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนักงานคลังสินคา้ พนักงานบัญชีสินคา้คงคลัง 

พนกังานฝ่ายผลิต และพนกังานบริหารทรัพยากรองคก์ร ในบริษทัเอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) จาํนวนทั้งส้ิน 900 คน ผูว้ิจยัใชก้ารกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร Taro Yamane 

(1967) ในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 และระดบัความคลาดเคล่ือน

ร้อยละ5 ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งที่คาํนวณไดจึ้งเท่ากบั276คน 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีทาํการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย

แบ่งจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมดดว้ยจาํนวนที่เท่าๆกนั ในแต่ฝ่ายจากจาํนวนพนักงานคลงัสินคา้ 

พนกังานบญัชีสินคา้คงคลงั พนกังานฝ่ายผลิต และพนกังานบริหารทรัพยากรองคก์รจาํนวน 276 คน 

โดยแบ่งเป็นฝ่ายละ 69 ชุด 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือแบบสอบถามที่ใชส้าํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยแบ่งออกแบบสอบถามเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบปลาย

ปิดให้เลือกตอบเพียงคาํตอบเดียวในช่องว่างที่เวน้ไวต้อบดว้ยคาํถาม จาํนวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ย 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การทาํงาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการสินคา้คงคลงัของบริษทัเอส.เค.ฟู้ดส์ 

(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมานค่าของลิเคิอร์ท 

(Likert’s Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ลาํดบัประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 9 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ระบบ ไดแ้ก่ 

ระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร ระบบบญัชีสินคา้คงคลงั และระบบเขา้ก่อนออกก่อน 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัในบริษทัเอส.เค.ฟู้ดส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตรส่วนประมานค่าของลิเคิอร์ท (Rating 

scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ลาํดบัประกอบ ดว้ยคาํถามจาํนวน 9 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นตน้ทนุ 

ดา้นเวลา และดา้นความน่าเช่ือถือ 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆมีลกัษณะขอ้ความเป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้

ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเพือ่ใชป้ระกอบในงานวจิยั 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 276 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายอุยูใ่นช่วง 21-30 ปี ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัตํ่าปริญญาตรี และ

ประสบการณ์การทาํงานอยูใ่นช่วง1-3ปี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการดําเนินงานระบบการจัดการสินค้าคงคลัง 

1. ระดบัการดาํเนินงานระบบบริหารทรัพยากรองค์กรทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก(�̅�𝑥=3.8768) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าการนาํระบบบริหารทรัพยากรองคก์รมาใชใ้นการเช่ือมโยงการตรวจ

นับปริมาณสินค้าคงคลังทั่วทั้ งองค์กรอยู่ในระดับมาก(�̅�𝑥=3.89)รองลงมาคือการเช่ือมโยง

สถานะการปฏิบติังานในกระบวนการผลิตสินคา้ทัว่ทั้งองคก์รอยู่ในระดบัมาก (�̅�𝑥=3.88)และการ

เช่ือมโยงขอ้มูลการรับวสัดุ จดัเก็บวสัดุและเบิกจ่ายวสัดุอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=3.78) ตามลาํดบัจาก

มากไปนอ้ย 

2. ระดบัการดาํเนินงานระบบบัญชีสินค้าคงคลังทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥=3.8539) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าการนาํระบบบญัชีสินคา้คงคลงัมาใชใ้นการตรวจสอบการรับเขา้เบิกออก
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ของสินคา้อยูใ่นระดบัมาก(�̅�𝑥=3.89)รองลงมาคือการใชร้ะบบบญัชีสินคา้คงคลงัในการปรับปรุงยอด

ของสินคา้เพือ่ทราบถึงมูลค่าของสินคา้คงเหลือและปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีเหลือไดท้นัทีอยูใ่นระดบั

มาก (�̅�𝑥=3.86) และการใชร้ะบบบญัชีสินคา้คงคลงัในการตรวจสอบรายการUPDATEขอ้มูลไดท้นัที

เม่ือทาํรายการหรือทาํรายการซ้ือสินคา้ (�̅�𝑥=3.81) ตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย 

3. ระดับการดาํเนินงานระบบเข้าก่อนออกก่อนทั้งหมดอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=3.8587) เม่ือ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่การนาํระบบเขา้ก่อนออกก่อนมาใชใ้นการเช่ือมโยงขอ้มูลการเคล่ือนไหว

สินคา้คงคลงัในระบบเขา้ก่อนออกก่อนทัว่ทั้งองคก์ร (�̅�𝑥=3.90) รองลงมาคือการใชร้ะบบเขา้ก่อน

ออกก่อนในการควบคุมการจ่ายสินคา้คงคลงั (�̅�𝑥=3.85) และการใชร้ะบบเขา้ก่อนออกก่อนในการ

สตอ๊กสินคา้ (�̅�𝑥=3.83) ตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง 

1. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง (ด้านต้นทุน) ทั้งหมด

อยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥=3.8273) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าสามารถลดตน้ทุนค่าใช้จ่าย เน่ืองจาก

สินคา้ขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅�𝑥=3.88) รองลงมาคือสามารถลดตน้ทุนด้านขนส่งได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅�𝑥=3.86) และสามารถลดต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (�̅�𝑥=3.74) ตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย 

2. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง (ด้านเวลา) ทั้งหมดอยู่

ในระดบัมาก (�̅�𝑥=3.8913) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าสามารถช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการส่ง

มอบสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (�̅�𝑥=3.93) รองลงมาคือสามารถลดขั้นตอนการทาํงาน และ ลด

เวลาในการประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅�𝑥=3.92) และสามารถลด

ระยะเวลาในการขนยา้ยสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (�̅�𝑥=3.83) ตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย 

3. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง (ด้านความน่าเช่ือถือ) 

ทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥=3.8913) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่สามารถส่งมอบสินคา้ไดต้รงตาม

ระยะเวลาที่ลูกคา้กาํหนด (�̅�𝑥=3.96) รองลงมาคือสามารถเติมเตม็คาํสัง่ ซ้ือของลูกคา้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์

ครบถ้วน (�̅�𝑥=3.94) และสามารถจัดส่ง สินค้าได้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

ครบถว้น (�̅�𝑥=3.93) ตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย 

สรุปผลการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การทาํงานที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั ประกอบดว้ย

ดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความเช่ือถือต่างกัน โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-Test (independent t-
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test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า f-Test แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ สรุปไดด้งัน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคล สถิติที่ใช ้

ค่านยั* (sig) 
ผลการ

ทดสอบ 
ดา้น

ตน้ทุน 

ดา้น

เวลา 

ดา้นความ

น่าเช่ือถือ 

เพศที่แตกต่างกนัมีผล

ต่อประสิทธิภาพการ

จดัการสินคา้คงคลงั 

Independent 

samples t-

test 

0.401 0.322 0.621 
ไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐาน 

อายทุี่แตกต่างกนัมีผล

ต่อประสิทธิภาพการ

จดัการสินคา้คงคลงั 

One-way 

ANOVA 
0.841 0.639 0.911 

ไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐาน 

ระดบัการศึกษาที่

แตกต่างกนัมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการจดัการ

สินคา้คงคลงั 

One-way 

ANOVA 

 

0.639 
0.713 0.978 

ไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐาน 

ประสบการณ์การ

ทาํงานที่แตกต่างกนัมี

ผลต่อประสิทธิภาพการ

จดัการสินคา้คงคลงั 

One-way 

ANOVA 
0.765 0.226 0.569 

ไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐาน 

*นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การ

ทาํงานที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 จึงเป็นเหตุให้เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การทาํงานไม่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความน่าเช่ือถือ  
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สมมติฐานขอ้ที่ 2 ระบบการจดัการสินคา้คงคลงัที่มีความสัมพนัธ์กันมีผลต่อประสิทธิภาพการ

จดัการสินคา้คงคลงัต่างกนั ดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความน่าเช่ือถือต่างกนัโดยใชก้ารวเิคราะห์

สหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis: r) สรุปไดด้งัน้ี 

ระบบการจดัการสินคา้คง

คลงั 
สถิติที่ใช ้

ค่านยั* (sig) 
ผลการ

ทดสอบ 
ดา้น

ตน้ทุน 

ดา้น

เวลา 

ดา้นความ

น่าเช่ือถือ 

ระบบบริหารทรัพยากร

องค์กรมีความสัมพันธ์

กนัมีผลต่อประสิทธิภาพ

จดัการสินคา้คงคลงั 

Correlation 

Analysis 

 

0.000* 0.000* 0.000* 
สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

ระบบบญัชีสินคา้คงคลงั

มีความสัมพนัธ์กันมีผล

ต่อประสิทธิภาพจัดการ

สินคา้คงคลงั 

Correlation 

Analysis 

 

0.000* 0.000* 0.000* 
สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

ระบบเขา้ก่อนออกก่อนมี

ความสัมพนัธ์กนัมีผลต่อ

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ จัด ก า ร

สินคา้คงคลงั 

Correlation 

Analysis 

 

0.000* 0.000* 0.000* 
สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า ระบบการจดัการสินคา้คงคลัง ได้แก่ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 

ระบบบญัชีสินคา้คงคลงั และระบบเขา้ก่อนออกก่อนมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการจัดการ

สินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความน่าเช่ือถือต่างกนัอยา่งมีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ

เท่ากบั 0.000 และ0.000 ตามลาํดบั  

การอภิปรายผล  

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การ

ทาํงานที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้น

ความน่าเช่ือถือต่างกนั  

ผลงานวิจยัพบว่า เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลังด้าน

ตน้ทุนต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเพศชายหรือเพศหญิงมีการ

กาํหนดหน้าที่ในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนและมีความรู้ความเขา้ใจในหน้าที่ตนเองที่รับผิดชอบ

อยา่งถูกตอ้ง และมีความสามารถในการวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาไดดี้ พร้อมทั้งมีศกัยภาพและทกัษะ
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ความสามารถในการทาํงาน หรือความถนดัที่ดี เน่ืองจากปัจจุบนัโลกของการเรียนรู้ไม่ถูกปิดกนัอีก

ต่อไป และยงัสามารถมีทกัษะในการเจรจาและไหวพริบในการตอบคาํถามกบัลูกคา้เป็นอยา่งดี จึง

เป็นเหตุให้เพศไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการสินคา้คงคลังจึงเป็นเหตุให้เพศไม่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความน่าเช่ือถือ 

ผลงานวิจยัพบว่า อาย ุที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลังด้าน

ตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความน่าเช่ือถือไม่ต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะพนักงานไม่ว่าจะที่มีพนักงานอายมุากหรืออายนุ้อยกว่ามีสิทธิในการตดัสินใจและมีการ

แสดงออกทางความคิดที่ เท่าเทียมกัน พร้อมทั้ งพนักงานยงัมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจหรือ

ความสามารถในการทาํงานที่เหมือนกันและระยะเวลาในการปฏิบติัท่ีเท่ากนั และทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะพนักงานสภาพจิตของพนักงานไม่มีความทอ้ถอยต่อหน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบอยูจึ่ง

เป็นเหตุใหอ้ายไุม่มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความ

น่าเช่ือถือ 

ผลงานวิจยัพบว่า ระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คง

คลงัดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความน่าเช่ือถือไม่ต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะระดบัการศึกษาไม่ไดเ้ป็นตวักาํหนดตาํแหน่งหน้าที่ในการปฏิบติังาน กล่าวคือ 

ไม่วา่จะระดบัการศึกษาที่ต ํ่าหรือระดบัการศึกษาที่สูง แต่ถา้มีผลงานการทาํงานที่ดีเหมือนกนัส่งผล

ให้เล่ือนตาํแหน่งงานไดเ้หมือนกนั และระดับการศึกษาไม่ได้เป็นตวับ่งบอกความพร้อมในการ

ทาํงาน ตลอดจนมีความพร้อมในฝึกอบรมพฒันาที่เหมือนกัน ซ่ึงในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นระดับ

การศึกษาขั้นไหนยอ่มมีโอกาสพฒันาเท่าเทียมกนั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัหากมีความพงึพอใจ

ในหนา้ที่ตนเองรับผดิชอบ และไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากองคก์รที่เสมอภาคและเท่าเทียม ไม่เลือก

ปฏิบติัจะก่อใหเ้กิดความพงึพอใจกบัพนกังาน ไม่รู้สึกแตกต่างแปลกแยกทาํใหพ้นกังานอยากพฒันา

ตนเองให้ดีขึ้น จึงเป็นเหตุให้ระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัดา้น

ตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความน่าเช่ือถือ 

ผลงานวิจยัพบว่า ประสบการณ์การทาํงาน ที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการ

สินคา้คงคลังด้านตน้ทุน ด้านเวลา และด้านความน่าเช่ือถือไม่ต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ พนกังานมีการเสนอแนะนาํหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์ทาํงานซ่ึง

กนัและกนัภายในองคก์รอยูส่มํ่าเสมอ พนกังานท่ีเขา้มาทาํงานก่อนหรือเขา้มาทาํงานทีหลงัมีชาํนาญ

และมีไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และพนักงานที่มีประสบการณ์ที่

แตกต่างกันหากมีปรับตวัในการรับมือกับลูกคา้ที่ดีเท่าเทียมกัน ทาํให้ลูกคา้รู้สึกประทบัในการ
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บริการไดเ้หมือนกนัจึงเป็นเหตุใหป้ระสบการณ์การทาํงานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้

คงคลงัดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความน่าเช่ือถือ 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 ระบบการจดัการสินคา้คงคลัง ได้แก่ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 

ระบบบญัชีสินคา้คงคลงั และระบบเขา้ก่อนออกก่อนมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการจัดการ

สินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และดา้นความน่าเช่ือถือ 

ผลงานวจิยัพบวา่ ระบบบริหารทรัพยากรองคก์รมีความสมัพนัธต่์อประสิทธิภาพการจดัการ

สินคา้คงคลงั (ดา้นตน้ทุน) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิรดี ทิศาวิภาค (2557) ไดท้าํการศึกษา

งานวิจยัเร่ือง การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดยใช ้ERP Open Source สาํหรับอุตสาหกรรม

พลาสติก พบวา่ระบบ ERP Open Source ช่วยใหก้ารบริหารจดัการสินคา้คงคลงัมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น สามารถลดมูลค่าสินคา้คงคลงัเฉล่ียต่อเดือน ขอ้มูลจาํนวนสินคา้คงคลงัมีความทนัสมยัและมี

ความผิดพลาดน้อยลง พนักงานในองคก์รไดรั้บประโยชน์จากการแลกเปล่ียนขอ้มูลสินคา้คงคลัง 

การเรียกดู ขอ้มูล และรายงานสรุปขอ้มูล ผูบ้ริหารไดรั้บประโยชน์จากการนาํ ขอ้มูลดา้นการขาย 

และการบริหาร สินคา้คงคลงัมาประกอบการวางแผนการผลิตและการจดัซ้ือวตัถุดิบ ส่งผลใหอ้ตัรา

การหมุนเวียน สินคา้คงคลงัเพิ่มขึ้น ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการขายหรือหมุนเวียนสินคา้ที่

จดัเก็บไวใ้นคลงัสินคา้ไดเ้พิม่ขึ้น สอดคลอ้งกบังานวจิยั อุบลวรรณ ขนุทอง   

ศิริเดช คาํสุพรหม และนพพร ศรีวรวิไล (2557) ได้ทาํการศึกษางานวิจัยเร่ือง ปัจจัย

ความสําเร็จของการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองคก์ร ด้านการบญัชีและการเงินที่มีต่อการ

เปล่ียนแปลงบทบาทของนักบญัชีและนักการเงินและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการดาํเนินงานใน

องคก์รธุรกิจไทย พบวา่ ระบบทรัพยากรองคก์รสามารถช่วยนกับญัชีหรือนกัการเงินลดขั้นตอนการ

ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถใชเ้วลาสั้นลงสาํหรับการปิดงบการเงิน และการ

บริหารเงินสดมีความคล่องตวัขึ้น รวมถึงประสิทธิภาพการดาํเนินงานที่ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ไดแ้ก่ 

รายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ ส่งผลใหมี้การวางแผนและตดัสินใจท่ีดี 

ผลงานวจิยัพบวา่ ระบบบญัชีสินคา้คงคลงัมีความสมัพนัธต่์อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้

คงคลงั (ดา้นเวลา) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประนอม คาํผา (2545) ไดท้าํการศึกษางานวจิยัเร่ือง 

การศึกษาสภาพการใชซ้อฟแวร์คอมพิวเตอร์ในงานบญัชีของบริษทัจาํกดัและหา้งหุ้นส่วนจาํกีดใน

จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า ระบบบญัชีทาํให้งานเป็นระบบมากขึ้ น สามารถตรวจสอบได้ง่าย 

สามารถทาํงานไดร้วดเร็วกวา่การบนัทึกดว้ยมือ ลดปัญหาการจดัเก็บเอกสาร รายงานต่างๆ เพือ่ใหมี้

การบนัทึกขอ้มูลยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ใชง่้าย ประค่าใชจ่้ายในการจา้งคนบุคลากรและลดความเบื่อ

หน่ายในการทาํงาน สอดคลอ้งกบั พงษส์วสัด์ิ เพ่งเล็งผล (2545)ไดท้าํการศึกษางานวิจยัเร่ือง การ

ปรับปรุงระบบบญัชีเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานของ โรงเรียนอุดรธานีเทคโนโลย ีจงัหวดั
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อุดรธานี พบว่าเม่ือทาํการปรับปรุงจากระบบเดิมแลว้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริงานเก่ียวกบั 

การลดขั้นตอนในการทาํงานเก่ียวกบัเอกสารการรับเงินและการจ่ายเงิน มีการบนัทึกและรายงาน

การเงินมีความครบถว้นตามความจาํเป็นของโรงเรียนการควบคุมการรับเงินและการจ่ายเงินมีความ

ละเอียดรัดกุมเพิม่ขึ้น และการปฏิบติังาทางดา้นบญัชีสามารถทาํใหส้ะดวดและรวดเร็วยิง่ขึ้น 

ผลงานวจิยัพบวา่ ระบบเขา้ก่อนออกก่อนมีความสมัพนัธต่์อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้

คงคลงั (ดา้นความน่าเช่ือถือ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชายตรี พลชยั (2554) ไดท้าํศึกษางานวจิยั

เร่ือง การวางแผนผงัเพือ่การจดัเก็บนํ้ าสุรา กรณีศึกษา บริษทัผลิตสุราแห่งหน่ึง พบว่า จากพิจารณา

ให้ความสาํคญักบัการเคล่ือนยา้ยสินคา้เขา้และออก สินคา้ที่เขา้ก่อนตอ้งออกก่อน (FIFO) สามารถ

ช่วยในจดัเก็บสินคา้ไดเ้ต็มพื้นที่และทาํให้พนักงานสามารถทราบตาํแหน่งและจาํนวนในการเก็บ

สินคา้ไดอ้ยา่งแน่นอน และสามารถสืบคน้ถงัไมโ้อ๊คท่ีตอ้งการตามวนั เดือน ปีท่ีผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

รวดเร็ว ลดการสูญเสียจากการจดัเก็บเป็นเวลานานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปปฏิบัติจริง 

 จากการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงักรณีศึกษา : บริษทั เอส.

เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1.  เน่ืองจากระบบบริหารทรัพยากรองคก์รเป็นระบบที่จะเขา้มาช่วยองคก์รในการแก้ไข

ปัญหา  ดา้นตน้ทุน ดา้นระยะเวลาในการทาํงาน และเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กบัองคก์ร ไม่ว่าจะเป็น 

การควบคุมสินคา้คงคลงัให้อยูใ่นปริมาณที่เหมาะสม  การลดขั้นตอนการทาํงาน และการส่งมอบ

สินคา้ให้ลูกคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ในเวลาที่กาํหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นองคก์ร

ควรมีการจดัอบรมอยูเ่สมอขึ้นเพือ่ใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจระบบที่ตนเองรับผดิชอบเพิม่มาก

ขึ้น  เน่ืองจากระบบERPมีขนาดใหญ่และมูลค่าในการติดตั้งสูงองคก์รจึงควรอยา่งยิง่ที่จะตอ้งพฒันา

พนักงานเพื่อให้เขา้ใจและใชร้ะบบERPไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กบัองคก์รมาก

ที่สุด  

2. ระบบบญัชีสินคา้คงคลงัถือเป็นหัวใจหลกัในการบริหารตน้ทุนสินคา้คงคลงั องคก์รควร

คดัเลือกนักบญัชีหรือนักการเงินควรที่มีความเช่ียวชาญเขา้ใจในการใช้ระบบเพื่อสามารถใช้งาน

ระบบได้อย่างเต็มที่ หรือนําระบบRFIDเข้ามาช่วยในการบริการจัดการสินคา้คงคลัง เพื่อการ

ประมวลผลสินคา้นั้นๆไดอ้ยา่งทนัทวงทีและมีประสิทธิภาพไม่มีขอ้ผดิพลาดเกิดขึ้นในระหวา่งการ

ทาํงานและเพือ่รองรับการขยายตวัของกิจการต่อไปในอนาคต 

3. เน่ืองจากการนาํระบบเขา้ก่อนออกก่อนมาใชก้บัการควบคุมและเพิม่ประสิทธิภาพสินคา้

คงคลงันั้นมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัตํ่า แต่อยา่งไรก็ตามองคก์รก็ยงัคงจาํเป็นตอ้ง
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ใชแ้ต่อาจนาํมาใชภ้ายหลงั หรือปรับปรุงแกไ้ขโดยการนาํสัญลกัษณ์หรือป้ายให้มองเห็นได้อย่าง

ชดัเจน  ลดระยะเวลาในการคน้หา  และจดัสถานที่ไวส้าํหรับเก็บสินคา้ใหเ้หมาะสม เพือ่ที่จะช่วยลด

ปัญหาในการจดัเก็บสินคา้ ลดการเส่ือมสภาพ หมดอายขุองสินคา้ เพือ่ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการ

กระจายสินคา้ให้ถูกตอ้ง แม่นยาํมากขึ้นหรือนําส่ิงของที่มีการใช้งานเป็นประจาํมาไวใ้กล้กับ

ผูป้ฏิบติังาน 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลเชิงลึกในลกัษณะสมัภาษณ์ควบคู่ไปกบัการ

เก็บขอ้มูลแบบสอบถาม เพื่อสามารถนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ขยายผลให้ละเอียดและครอบคลุมมาก

ยิง่ขึ้น  

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัความพงึพอใจใน

การใชเ้ทคโนโลยจีดัการสินคา้คงคลงั เน่ืองจากบุคลากรเป็นปัจจยัสาํคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รที่

จะส่งผลใหอ้งคก์รสามารถสู่กบัคู่แขง็ได ้
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การส่ือสารการตลาดทีม่ผีลต่อความตั้งใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมและทีพ่กัของ

นักท่องเทีย่วชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่าน 

MARKETING COMMUNICATION INFLUENCE TOTHE INTENTION OF 

CHOOSING THE SERVICE AND RESERVATION HOTEL IN NAN 

PROVINCE region 

วนิดารัตน์  สิงหบุตร1 และ ดร.สุมาลี สวา่ง2 

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

บทคดัย่อ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไว ้3 ขอ้ ดว้ยกนัคือ 1)

เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมและที่พกัของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย2)เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม

และที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวไทย3)เพื่อศึกษาความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกั

ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใชบ้ริการโรงแรมและที่พกั

ในเขตอําเภอเมืองน่าน 507,650 คน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,2557)  โดยการแจก

แบบสอบถามแบบสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) กับนักท่องเท่ียวชาวไทยใน

เขตอาํเภอเมืองน่าน จาํนวน 400 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยล่ะ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิง

อนุมานที่ใชใ้นทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test, f-Test (One Way ANOVA) และMultiple  Regression  

Analysis ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 ในการหาค่าความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20 - 40 ปี สถานภาพโสด มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 9,001-18,000 บาทและมี

ภูมิภาคที่อาศยัอยูภ่าคเหนือ ส่วนพฤติกรรมในการใชบ้ริการโรงแรมและที่พกันั้นทราบขอ้มูลจาก

เพื่อน /ญาติพี่น้องและมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดว้ยตนเอง  มีจุดประสงคเ์พื่อการพกัผ่อนโดย

จองผา่นอินเตอร์เน็ต  เดินโดยรถส่วนตวั มีระยะเวลาในการพกั 2 คืนค่าใชจ่้ายต่อคืนอยูท่ี่ราคา 1,000 

- 2,000 บาท ส่วนการส่ือสารการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการโรงแรมและที่พกัมาก

ที่สุดคือการใหข้่าวสารและการประชาสมัพนัธ ์รองลงมาคือ การขายโดยพนกังานขายโฆษณา  

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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และการตลาดทางตรง ตามลาํดบัและมีความตั้งใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัในจงัหวดัน่าน

มากที่สุดโดยเฉพาะหากไดรั้บคาํแนะนาํให้เลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัในจงัหวดัอ่ืน ก็จะยงัคง

ใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัในจงัหวดัน่านอยา่งมีนยัสาํคญัที่ 0.05 

 

คาํสําคญั : การส่ือสารการตลาด,ความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการ,นกัท่องเท่ียวชาว 
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Abstract 

 In this independent study ,Research has set the objective of the research on three points : 

(1) to study the differences in the demographic of marketing communication affected selecting a 

hotel and accommodation of tourists in Nan(2) to study the marketing communication affected 

selecting a hotel And accommodation of tourists in Nan (3) to study the intention to choose the 

hotels and accommodation of tourists in Nan province 

The sample used in this research is tourist visiting in Nan province , The collects data is 

tourists in Nan around 400 peoples were used to analyze the data by using SPSS to determine the 

basic statistics including the frequency (Frequency), percentage (Percentage) Average (Mean) and 

Standard Deviation (S.D.).Testing of variables using statistical Independent Sample T-test, One 

Way ANOVA and Multiple Regression Analysis of variables at a significance level of 0.05 to 

determine the difference between independent variables and the dependent variable 

 The result showed the main collect data are females, aged 20-40 years, single, bachelor 

degree. Private Employees, 9001-18000 baht per month income and living in the north of Thailand. 

The behavior of the consumer for choose hotels and travel in Nan are the knowing the information 

from friends / relatives and decision by themselves to choose the service and accommodation. 

Choosing by internet, traveling by car, stay two nights with the cost per night is 1000-2000 baht. 

Marketing communications effected willingness to use public Hotels in Nan are the news and PR 

advertising, then advertising by staff and direct marketing. And if they got the recommend to live 

in the other province, the still choose to live in Nan’s hotel. 

 

Keywords: Marketing Communications, Intention, Thai tourists 
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บทนํา 

 ในปัจจุบนั การดาํเนินชีวิตในสังคมมีความเร่งรีบ ยุง่ยากมากขึ้นดว้ยความที่ประชากรเพิม่

จาํนวนมากและทรัพยากรก็มีอยา่งจาํกดั ผูค้นในสังคมก็ยิง่เกิดสภาวะความเครียดที่ตอ้งต่อสู้ด้ินรน

กบัสภาวะแวดลอ้มที่เส่ือมโทรมจึงทาํให้ความสุขลดลงผูค้นจึงเร่ิมมองหาส่ิงที่สร้างความสุขอยา่ง

การพกัผ่อนโดยการท่องเที่ยวและส่ิงท่ีจะสามารถเพิ่มเติมความสุขให้กับชีวิตคนไทยนั้ นมี

หลากหลายวิธีและหน่ึงในนั้นคือการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในชนบทที่ยงัมีสภาพแวดล้อมทั้ง

ธรรมชาติและวฒันธรรมที่ดีซ่ึงเป็นหน่ึงทางเลือกและสร้างแรงดึงดูดเป็นอยา่งมาก จงัหวดัน่านจึง

เป็นจังหวดัหน่ึงที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเขา้มาท่องเที่ยว ซ่ึงน่านนั้ นเป็นจังหวดัเล็กๆ ทาง

ภาคเหนือ มีเน้ือที่กวา่ 7 ลา้นไร่เศษ ถือวา่ใหญ่ เป็นอนัดบัที่ 13 ของประเทศไทย แต่พื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นภูเขา มีประชากรเพียง 5 แสนกว่าคน เป็นเมืองชายแดนลา้นนาที่มีอาณาเขตทิศเหนือและทิศ

ตะวนัออกจรดประเทศลาว(สุภัทธา สุขช, 2553) ด้วยภูมิประเทศที่เป็นท้องทะเลแห่งขุนเขา

เหมือนกบัเมืองเล็กๆที่ซ่อนตวักลางขนุเขาที่ไม่ใช่เมืองผา่นจึงเป็นเมืองที่ยงัไม่มีใครรู้จกั แต่มีความ

โดดเด่นแตกต่างมีอตัลกัษณ์  ความเรียบง่ายของวถีิชีวติของคนในชุมชน ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี

ของคนในทอ้งถ่ินและสถาปัตยกรรมจากอารยะธรรมลา้นนา ทาํให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดีงามดา้นการ

ท่องเที่ยวเป็นจุดกระตุน้ใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้กิดการรับรู้และความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ก่อ

เกิดมูลค่าเพิ่มให้กบัพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเทศบาลเมืองน่านมากยิง่ขึ้น จนกลายเป็นเมืองเกิดใหม่

บนแผนที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น 

"เมืองเก่าที่มีชีวติ" 

เม่ือไดรั้บกระแสความนิยมเป็นจาํนวนมาก ทาํให้นักท่องเที่ยวเดินทางมากเที่ยวอยา่งเป็น

จาํนวนมาก โดยในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวดัน่านโดยแบ่งเป็น

นักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุดจาํนวน 235,220 คนชาวต่างประเทศจาํนวน5,047 คนทาํให้จงัหวดั

น่านมีรายไดจ้ากการท่องเที่ยวประมาณ 642.05 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2555 ไดมี้นกัท่องเท่ียวชาวไทย

และชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในจงัหวดัน่านมีอตัราการขยายตวัเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 77.0 

โดยมีนกัท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุดจาํนวน 391,575 คนนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจาํนวน 14,708 

คนทาํให้รายได้จากการท่องเที่ยวในปีน้ีสูงกว่าปีที่แล้วอีกเป็นเท่าตัวคิดเป็นมูลค่าได้ประมาณ 

1,377.39 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจงัหวดัน่านโดยแบ่งเป็น

นักท่องเที่ยวชาวไทย มากที่สุดจาํนวน 481,530 คนชาวต่างประเทศจาํนวน 13,765 คนส่วนนัก

ทศันาจรชาวไทยมีจาํนวน 123,874 คนนกัทศันาจรชาวต่างประเทศ 2,768 คนจึงทาํใหร้ายไดจ้ากการ

ท่องเที่ยว คิดเป็นมูลค่าไดป้ระมาณ 1,566.07 ลา้นบาท (ขอ้มูลเชิงพื้นที่จงัหวดัน่าน,2556) 
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ในปี 2557 ที่มีนกัท่องเที่ยวมาเที่ยวทั้งหมด 521,036 คน โดยแบ่งเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

507,650คน และชาวต่างประเทศ 13,386คน มีรายได้จากการท่องเท่ียวคิดเป็นมูลค่าไดป้ระมาณ 

1,627.28 ลา้นบาท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,2557)  จึงส่งผลให้ในปี 2558 การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยจดัใหจ้งัหวดัน่านเป็นจงัหวดั 1 ใน 12 เมืองที่ตอ้งห้ามพลาดซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีอตัรา

การขยายตวัภาคธุรกิจท่องเที่ยวอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเขา้มาในจงัหวดั

น่านมากขึ้น ธุรกิจการให้บริการโรงแรมและท่ีพกัสําหรับนักท่องเท่ียวจึงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น

โรงแรมซ่ึงเนน้รับรองนกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการความสะดวกสบายในลกัษณะสงัคมเมืองหรือจะเป็นที่

พกัในรูปแบบท่ีอิงธรรมชาติอยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ีมนุษยอ์าจสร้างขึ้ นมาหรือเกิดขึ้ นเองตา

ธรรมชาติที่สามารถรองรับและอํานวยความสะดวกได้คล้ายคลึงกับโรงแรมเม่ือก่อเกิด

ผูป้ระกอบการเป็นจาํนวนมากทั้งรายเล็กและรายใหญ่ท่ีแข่งขนักนัอยูใ่นธุรกิจบริการน้ี รวมถึงอตัรา

การขยายตวัของภาคธุรกิจท่องเที่ยวขยายตวั ทาํใหมี้ผูป้ระกอบการโรงแรมและท่ีพกัเป็นจาํนวนมาก

ทั้งรายเล็กและรายใหญ่โดยเฉพาะในเขตอาํเภอเมืองน่านมีการแข่งขนัมากขึ้นเร่ือยๆเป็นผลมาจาก

การเข้า สู่ตลาดของผู ้ประกอบการจํานวนมากเกิน โดยนอกจากจะมีการขยายธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการโรงแรมและที่พกัรายเดิมในตลาดแลว้ยงัมีการเขา้สู่ตลาดของผูป้ระกอบการรายใหม่ 

จึงทาํให้ผูป้ระกอบการธุรกิจตอ้งชูจุดขายโดยกาํหนดตาํแหน่งการแข่งขนัในดา้นการเป็นโรงแรม

และที่พกัที่สามารถตอบโจทยข์องนักท่องเที่ยวได ้รวมถึงมีการทาํการตลาดกนัอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงใน

ดา้นการส่ือสารการตลาดสาํหรับธุรกิจโรงแรมและที่พกันั้นนับว่ามีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ที่ทาง

โรงแรมและที่พกัจะตอ้งส่ือสารกับลูกคา้ผูใ้ช้บริการรับทราบขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ข่าวคราวความ

เคล่ือนไหว ตลอดจนการรับรู้ในคุณค่าและผลประโยชน์ของบริการต่างๆที่มีไวใ้หบ้ริการ ตลอดจน

การสร้างการรับรู้ในดา้นตาํแหน่งทางการตลาดและในการเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารการตลาด

สาํหรับธุรกิจโรงแรมและที่พกันั้นก็ควรที่จะใชร่้วมในลกัษณะของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา

การ (Integrated Marketing Communication หรือ IMC) เพื่อให้ธุรกิจสามารถดํารงอยู่รอดและ

ประสบความสาํเร็จ และการที่จงัหวดัน่านไดรั้บความนิยมนั้น โรงแรมและที่พกัในเขตอาํเภอเมือง

น่านไดน้าํเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดเขา้มาใชใ้นธุรกิจ นกัท่องเที่ยวมีการรับรู้หรือไม่ และมี

การส่ือสารทางการตลาดตวัใดที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลือกโรงแรมและที่พกัของนักท่องเที่ยว 

มากน้อยเพียงใด เพื่อให้ทางโรงแรมและที่พกัในเขตอําเภอเมืองน่านได้มีการปรับปรุงและ

พฒันาการบริการน้ี และเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจเพิม่ขึ้นไป 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมและท่ีพกั

ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่าน 

2. เพือ่ศึกษาการส่ือสารการตลาดที่มีความสมัพนัธต่์อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่

พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่าน 

3. เพื่อศึกษาความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

เขตอาํเภอเมืองน่าน 

สมมติฐานของงานวิจัย 

1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับการเลือกใช้บริการ

โรงแรมและที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่านที่แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมในการใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัที่แตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจเลือกใช้

บริการโรงแรมและที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่านที่แตกต่างกนั 

3. การส่ือสารการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการโรงแรมและที่พกั

ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในอาํเภอเมืองน่าน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรม

และที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่าน เพื่อนําขอ้มูลที่ได้ไปใช้

กาํหนดตลาดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 

2. เพื่อทราบถึงการส่ือสารการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความตั้ งใจเลือกใช้บริการ

โรงแรมและที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่านเพือ่นาํขอ้มูลที่ไดไ้ป

ใชก้าํหนดกลยทุธข์องธุรกิจโรงแรมและที่พกัใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปกรอบแนวความคิด

ในงานวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ  

- อาย ุ 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา  

- อาชีพ  

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

- ภูมิภาคท่ีอาศยั 

ข้อมูลด้านพฤตกิรรมในการเลือกใช้บริการโรงแรม

และทีพ่ัก 

- ส่ือขอ้มูล  

- บุคคลท่ีมีอิทธิพล  

- จุดประสงคใ์นการใชบ้ริการ 

- วิธีการจอง  

- ลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียว 

- ระยะเวลาในการใชบ้ริการ 

- ค่าใชจ่้ายสาํหรับมาพกัโรงแรมและท่ีพกั 

 

การส่ือสารทางการตลาด 

- การโฆษณา 

- การขายโดยพนกังานขาย  

- การส่งเสริมการขาย  

- การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์  

- การตลาดทางตรง 

 

 
 
 
 
 
 
 
ความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการ

โรงแรมและท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว   

ชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่าน” 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

224 Journal of Business Research and 

Administration 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 โรงแรมและที่พกั หมายถึง สถานที่ประกอบการเชิงการคา้ที่ตั้งขึ้นเพื่อบริการผูเ้ดินทางใน

เร่ืองของที่พกัอาศยั อาหารและบริการอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งกบัการพกัอาศยัและเดินทาง หรืออาคารที่มี

ห้องนอนหลายห้องติดต่อเรียงรายกนัในอาคารหน่ึงหลงัหรือหลายหลงั ซ่ึงมีบริการต่างๆเพือ่ความ

สะดวกของผูท้ี่มาพกัไดแ้ก่ โรงแรม(Hotels), เกสต์เฮาส์ (Guest House), บงักะโล (Bungalow), รี

สอร์ท(Resort), โฮมสเตย ์(Homestay)ในเขตอาํเภอเมืองน่าน 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่าน

ทางดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ  ระดบัการศึกษา อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ภูมิภาคที่อาศยั 

 การส่ือสารทางการตลาด  หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความ

เขา้ใจ และสร้างการยอมรับระหวา่งธุรกิจกบัผูบ้ริโภคโดยมุ่งหวงัให้เกิดผลสาํคญัคือช่วยกระตุน้การ

ขาย (Sale) และสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) กิจกรรมการส่ือสารการตลาดจึง

ประกอบดว้ยส่วนสาํคญัคือ การโฆษณา (Advertising),การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) 

,การส่งเสริมการขาย(Sales Promotion) ,การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (Plublicity and 

Public Relation),การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

ความตั้งใจซ้ือ หมายถึงการตดัสินใจเพื่อจะซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะเกิด

กระบวนการซ้ือหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และทศันคติของผูบ้ริโภคที่มีต่อสินคา้และ

บริการนั้น เช่น ผูบ้ริโภคที่ใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัหน่ึงอยูแ่ลว้มกัจะใชบ้ริการโรงแรมและที่พกั

เดิม ซ่ึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะมีทศันคติที่ดีหลังการใช้บริการ ในขณะที่อีกกลุ่มผูบ้ริโภคที่ไม่เคยใช้

บริการมกัจะเลือกใชบ้ริการโรงแรมและท่ีพกัตามคาํแนะนาํจากผูอ่ื้น 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดยอาศยั

แนวคิดและทฤษฎีเพือ่นาํมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยนาํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

แนวคดิเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ (Demographic) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ครอบครัว จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษาอาชีพ 

และรายได้ต่อเดือน ลักษณะงานประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีสําคัญและสถิติที่วดัได้ของ

ประชากรและช่วยในการกาํหนดตลาดเป้าหมายในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวทิยาและสงัคมวฒันธรรม

ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ขอ้มูลดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถึง

และมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมายที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกนัจะมีลกัษณะ

จิตวทิยาต่างกนั การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดจะแตกต่างกนั 
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แนวคดิเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior)  

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Customer Behavior) เป็นการกระทาํโดยมนุษยแ์สดงออกโดยไม่

รู้ตวั การแสดงออกหรือการกระทาํโดยธรรมชาติของมนุษยส์ามารถส่งอิทธิพลทางการตลาดได ้เป็น

กลุ่มบุคคลหรือครัวเรือนซ่ึงซ้ือหรือตอ้งการสินคา้หรือบริการเพื่อการบริโภคส่วนตัวหรือการ

ตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคที่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและใชบ้ริการสินคา้เพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการและความพึงพอใจสูงสุดจากงบประมาณที่มีอยูอ่ยา่งจาํกดั (วนัดี รัตนกาย, 2554) หรือการ

กระทาํการแสดงออกของมนุษยซ่ึ์งเกิดจากส่ิงกระตุน้ภายใน เช่น ความคิด ทศันคติ และค่านิยม 

นอกจากน้ีการแสดงออกนั้นๆมาจากการกระทบของปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรม และสงัคม หรือ

การแสดงกิริยาอาการที่เก่ียวกบัการซ้ือ การใชก้ารประเมินผล การคน้หาขอ้มูลสินคา้หรือบริการตาม

ความตอ้งการหรือตามการคาดหวงัของผูบ้ริโภค 

แนวคดิเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาด(Integrated Marketing Communication : IMC) 

 เสรี วงษม์ณฑา (2547) กล่าวว่า การส่ือสารการตลาดเป็นกระบวนการพฒันาแผนงานการ

ส่ือสารการตลาดที่ตอ้งใชก้ารส่ือสารหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ืองเพื่อการกระตุน้

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดโดยการพิจารณา

วิธีการส่ือสารตราสินคา้และบริการ เพื่อให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รู้จกัสินคา้จนเกิดความรู้ 

ความคุน้เคยและมีความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการนั้น ยิง่ขึ้น  เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีใชเ้ป็น

ส่วนประสมในการส่งเสริมการขาย ประกอบดว้ย การโฆษณา (Advertising) ,การขายโดยพนักงาน

ข า ย  ( Personal Selling),ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร ข าย  ( Sales Promotion) ,ก า ร ให้ข่ า ว ส า ร แ ละการ

ประชาสัมพนัธ์ (Plublicity and Public Relation) ,การตลาดทางตรง (Direct marketing) สามารถ

จาํแนกรายละเอียดไดด้งัน้ี (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2544) 

1.การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชบุ้คคลมีวตัถุประสงคใ์นการให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ารผลิตภณัฑ์บริการหรือความคิดที่มุ่งเน้นการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑเ์ป็นหลกัโดยผูอุ้ปถมัภท์ี่ระบุช่ือจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสาํหรับส่ือโฆษณาการโฆษณาเป็น

เคร่ืองมือในการส่ือสารที่มีกลุ่มผูฟั้งจาํนวนมากเป็นการกระจายข่าวสารไปยงักลุ่มผูฟั้งอย่าง

กวา้งขวางและย ํ้าซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกหรือย ํ้าเตือนความทรงจาํของผูบ้ริโภค   

2.การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการติดต่อส่ือสารแบบตวัต่อตวั (person 

to person) โดยผูข้ายจะพยายามช่วยเหลือและใชค้วามพยายามทาํการชกัจูงผูบ้ริโภคใหซ้ื้อผลิตภณัฑ์

หรือบริการหรือมีปฏิกิริยาดา้นความคิดซ่ึงการขายโดยใชพ้นักงานขายจะทาํให้ทราบถึงปฏิกิริยา

ตอบสนองต่างๆของผูซ้ื้อเช่นสีหน้าแววตาความคิดเห็นความพอใจหรือไม่พอใจการตดัสินใจ

หรือไม่ตดัสินใจซ้ือ 
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3.การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูผ้ลิตหรือผูข้ายกบั

ผูบ้ริโภคซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความสนใจและจดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นกิจกรรมทางการตลาด

ในลกัษณะที่เป็นการมอบส่ิงจูงใจพิเศษเพื่อให้ซ้ือผลิตภณัฑแ์ละสามารถกระตุน้การขายให้เกิดขึ้น

ทันทีทันใดโดยผูข้ายมีการมอบส่ิงที่มีคุณค่าเป็นพิเศษให้แก่ผูบ้ริโภคหรือผูข้ายเป็นการชักจูง 

(Invitation) ใหเ้กิดการซ้ือขายในทนัทีทนัใด 

4.การให้ข่ าวสารและการประชาสัมพันธ์  (Publicity and Public Relations) เ ป็นการ

ติดต่อส่ือสารที่มุ่งเน้นการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเป็นหลกัเพื่อสร้างความเช่ือถือ

และทศันคติที่ดีจากชุมชนซ่ึงอยู่ในรูปของนโยบายและกระบวนการของบุคคลหรือองคก์ารเพื่อ

สร้างความสนใจ ความเขา้ใจและการยอมรับจากชุมชน ใหเ้กิดภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษทัแก่ชุมชน 

5.การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นรายบุคคล 

มีจุดมุ่งหมายเพือ่ให้เกิดการตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึงเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือโดยมีช่องทางการ

ส่ือสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถติดต่อส่ือสารกลบัมาได ้

แนวคดิเกี่ยวกับความต้ังใจซ้ือ(Purchase Intention) 

วรวิทย ์พฒันาอิทธิกุล (2551) กล่าวว่า ความตั้งใจซ้ือ เป็นช่วงที่ผูบ้ริโภคพร้อมที่จะเลือก

ทางเลือกใดก็ตามที่ดีทีสุดที่สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาของเขา การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคไม่ได้

ซ้ือตวัสินคา้เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการซ้ือผลประโยชน์ที่จะไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้นดว้ย ดงันั้น

ความตั้ งใจซ้ือจึงเป็นส่ิงสําคัญที่จะนําไปสู่พฤติกรรมการซ้ือ โดยพิจารณาข้อดีของตราสินคา้ 

คุณภาพ และผลประโยชน์ทั้งหมดของสินคา้ เพือ่เปรียบเทียบกนัและสรุปเป็นทางเลือกที่สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการที่เกิดขึ้น 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ถิราย ุธรรมธญัลกัษณ์ (2557) ทาํการศึกษาเร่ือง  กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาด

แบบบูรณาการของธุรกิจโรงแรม (กรณีศึกษา : โรงแรมในจงัหวดัสุโขทยั) พบว่าจากการสมัภาษณ์

ผูบ้ริหารโรงแรมภายในจงัหวดัสุโขทยัโรงแรมละ 1 คน จาํนวน 5 โรงแรม พบว่าทุกโรงแรมให้

ความสําคญักบัการประชาสัมพนัธ์แบบบูรณาการ มีการนํากลยุทธ์และเคร่ืองมือมาปรับใช้อยา่ง

หลากหลายซ่ึงแต่ละกลยทุธ์ก็ให้ผลดีต่อแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัไป โดยโรงแรมขนาดใหญ่เน้น

การประชาสมัพนัธผ์า่น Travel Agency ร่วมกบัททท.ในขณะที่โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กจะ

ไม่เน้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาดแต่จะเน้นการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบปากต่อปากเป็น

หลกั ทุกโรงแรมมีส่ือการประชาสัมพนัธ์ที่ใชเ้หมือนกนัและคิดว่าเป็นวิธีที่สามารถเขา้ถึงลูกคา้ได ้

คือประชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซตแ์ละการเขา้ร่วมกบัตวัแทนให้บริการจองที่พกัออนไลน์ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต ซ่ึงโรงแรมทุกโรงแรมจะมีแนวการดาํเนินกลยทุธ์ในการส่ือสารการตลาดที่มีรูปแบบ
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แตกต่างกันไป โดยแต่ละโรงแรมจะนํากลยุทธ์และเคร่ืองมือหลายๆอย่างมาประกอบกับในการ

ดาํเนินการเพือ่การตลาด  

กฤษฎ์ิ กาญจนกิตติ (2541) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้โรงแรม อาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการชาวไทยใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัในการเลือกใชโ้รงแรม คือ 

ปัจจยัดา้นราคา อตัราราคาหอ้งพกั ความสะดวกสบาย ระบบความปลอดภยั สภาพหอ้งพกั และการ

บริการ ตามลาํดบั ส่วนผูใ้ชบ้ริการชาวต่างประเทศให้ความสาํคญักบัปัจจยัในการเลือกโรงแรม คือ 

ด้านสภาพห้องพกั ความสะดวกสบาย อัตราคาห้องพกั ระบบความปลอดภัย และการบริการ 

ตามลาํดบั ในดา้นส่ือที่มีต่อการเลือกโรงแรมของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการชาวไทยที่ไดรั้บอิทธิพลมากที่สุด

คือ นิตยสารและวารสารการท่องเท่ียว รองลงมาคือส่ือประเภทหนังสือพิมพ ์ซ่ึงให้ขอ้มูลเก่ียวกบั

โรงแรมในรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ส่วนกลุ่มผูใ้ชบ้ริการชาวต่างประเทศ ไดรั้บอิทธิพล

มากที่สุดจากส่ือประเภทสารสนเทศ รองลงมาคือ ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทแผ่นพบัและใบปลิว ปัญหา

และอุปสรรคที่ชาวต่างประเทศพบเม่ือพกัอาศยัในประเทศไทย คือ ปัญหาด้านส่ิงอาํนวยความ

สะดวก ซ่ึงส่วนมากมีปัญหาเก่ียวกบัภาษาในการติดต่อส่ือสารระหวา่งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

รองลงมาคือ ดา้นอาชญากรรม ระดบัสินคา้ท่ีไม่เหมาะสม ดา้นท่ีพกัและโภชนาการ ชาวต่างประเทศ

ที่เขา้มายงัประเทศไทยจึงตอ้งการที่พกัที่สะดวกสบายและมีความปลอดภยัควบคู่ไปกบัดา้นอ่ืนๆ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวจิยัเร่ือง “การส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมและ

ที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่าน” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Analysis)  ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ จาํนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในเขต

อาํเภอเมืองน่าน  507,650 คน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2557) โดยใช้สูตร Taro Yamane 

(1967) ในการสุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่านทั้งหมด 400 คนและทาํการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ

ความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่าน

ซ่ึงในแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1: แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 คาํถามในส่วนน้ีใช้สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ภูมิภาคที่อาศยั 
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 ส่วนที่ 2: แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในการใช้บริการ

โรงแรมและที่พกัในเขตอาํเภอเมืองน่าน  โดยใช้สําหรับรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทยในการใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัและการท่องเที่ยวในเขตอาํเภอเมืองน่าน 

 ส่วนที่ 3: แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดที่มีต่อการเลือกใช้บริการและที่พกั

ของผูต้อบแบบสอบถามโดยเป็นคาํถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Likert’s Scale)  มีลกัษณะเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า( Rating Scale )   5 ระดบั 

5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากที่สุด 

  4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

  3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

  2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

  1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนที่ 4: แบบสอบถามเก่ียวกบัความตั้งใจในการเขา้ใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัของผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยใชส้าํหรับรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความตั้งใจของกลุ่มโดยเป็นคาํถามแบบมาตรา

ส่วนประเมินค่า (Likert’s Scale) 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

จาํนวน 233 คนคิดเป็นร้อยละ 58.20 มีอายุ 20 - 40 ปีจาํนวน 214 คนคิดเป็นร้อยละ 53.50มี

สถานภาพโสด จาํนวน 219 คนคิดเป็นร้อยละ 54.83 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 214 คนคิด

เป็นร้อยละ 53.50 และมีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนจาํนวน 132 คนคิดเป็นร้อยละ 33.00 โดยมี

รายได้ต่อเดือน 9,001-18,000 บาทจาํนวน 235 คนคิดเป็นร้อยละ 58.80 และมีภูมิภาคที่อาศยัอยู่

ภาคเหนือจาํนวน 279 คนคิดเป็นร้อยละ 69.80  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมและที่พัก  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัพบว่า จาก

กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโรงแรมและที่พกัใน

อาํเภอเมืองน่านจากเพือ่น/ญาติพีน่อ้ง จาํนวน 183 คนคิดเป็นร้อยละ 45.80 ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

และที่พกัดว้ยตวัเอง จาํนวน 242 คนคิดเป็นร้อยละ 60.50 มีจุดประสงคค์ือการพกัผ่อนจาํนวน 281 

คนคิดเป็นร้อยละ 70.30โดยจองโรงแรมและที่พกัผ่านอินเตอร์เน็ต จาํนวน 167 คนคิดเป็นร้อยละ 

41.80ซ่ึงเดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถส่วนตวัจาํนวน 332 คนคิดเป็นร้อยละ 83.00มีระยะเวลาในการ
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พกั 2 คืนจาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 และมีค่าใชจ่้ายต่อคืนอยูท่ี่ราคา 1,000 - 2,000 บาท

จาํนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาด 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด พบวา่ นกัท่องเที่ยวชาวไทยมีระดบัการ

ส่ือสารการตลาดที่มีต่อการเลือกใชบ้ริการและที่พกั พบว่าในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากยกเวน้ดา้น

การโฆษณาผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตที่อยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยจาํแนกตามการส่ือสารการตลาดในแต่

ละดา้นดงัน้ี 

การส่ือสารการตลาดด้านโฆษณาในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.7187เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า การส่ือสารการตลาดดา้นโฆษณาที่มีต่อการเลือกใชบ้ริการและที่

พกั อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การโฆษณาผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ด้าน

โฆษณาที่มีต่อการเลือกใช้บริการและที่พกั อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การโฆษณาโทรทศัน์  โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 การโฆษณาผ่านนิตยสาร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 การโฆษณาแฝงผ่านหนัง

สั้น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 การโฆษณาผ่านหนังสือพิมพโ์ดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 และการ

โฆษณาแฝงผา่นทางหนงัซีร่ียโ์ดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 ตามลาํดบั 

 การส่ือสารการตลาดด้านการขายโดยพนักงานขายในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากโดย

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.7875 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า การส่ือสารการตลาดดา้นการขายโดยพนักงาน

ขายที่มีต่อการเลือกใชบ้ริการและท่ีพกั อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ พนักงานพูดจาชกัชวนอยา่งมีมนุษย

สมัพนัธท์ี่ดีโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83พนกังานสามารถใหข้อ้มูลและรายละเอียดเก่ียวกบัโรงแรมและ

ที่พกัได้อย่างชัดเจนโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการของ

นักท่องเที่ยวได ้ในเร่ืองของการบริการที่รวดเร็วโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 และพนักงานสามารถ

แนะนําเร่ืองการเลือกห้องพกัของโรงแรมและท่ีพกัได้ตามความตอ้งการของนักท่องเท่ียวโดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ตามลาํดบั 

 การส่ือสารการตลาดด้านการส่งเสริมการขายในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั3.8550เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่ การส่ือสารการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายที่มีต่อ

การเลือกใชบ้ริการและที่พกั อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่การฟรีWi-Fi ในพื้นท่ีสาธารณะ และ ฟรี Wi-Fi 

ทุกห้องโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 เม่ือเขา้พกั สามารถรับบริการจกัรยานให้เช่า บริการรับ  ฝาก

สมัภาระ และบริการรถรับส่งไดท้ี่แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ตลอด 24 ชัว่โมงโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 

การให้ส่วนลด15- 30 % เม่ือสั่งจองโรงแรมและท่ีพกัล่วงหน้าโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86  การจดั

คูปองส่วนลด15-30% ในช่วงที่นักท่องเท่ียว มาเท่ียวน้อยโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 และการจดั
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กิจกรรมคู่กบัทวัร์ เช่น กิจกรรมล่องแก่งนํ้ าวา้ กิจกรรมนั่งรถรางรอบน่าน เป็นตน้โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั3.73 ตามลาํดบั 

 การส่ือสารการตลาดด้านการให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่น

ระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.7038เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าการส่ือสารการตลาดด้านการให้

ข่าวสารและการประชาสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การใหข้่าวสารโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทยโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 การจดักิจกรรมเพือ่ส่งเสริมประเพณีดัง่เดิม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 

การให้สัมภาษณ์ของผูมี้ช่ือเสียงดา้นธุรกิจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 การจดัแสดงบูธ ร่วมงานเพื่อ

ประชาสัมพนัธ์โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 และการให้สัมภาษณ์ของดาราไทยโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.63 ตามลาํดบั 

 การส่ือสารการตลาดด้านการตลาดทางตรงในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากโดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.7225เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าการส่ือสารการตลาดดา้นการตลาดทางตรงอยู่ใน

ระดบัมาก ไดแ้ก่ ขอ้มูลผ่านอินเตอร์เน็ตโดย website ของโรงแรมและที่พกัโดยตรงโดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.81 และการขายทางโทรศพัทโ์ดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ตามลาํดบั 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับความต้ังใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมและที่พัก 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเก่ียวกบัความตั้งใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมและที่พกัพบว่า 

นกัท่องเที่ยวชาวไทยมีระดบัความตั้งใจในการเขา้ใชบ้ริการโรงแรมและท่ีพกัในเขตอาํเภอเมืองน่าน

ในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากโดยเม่ือจาํแนกตามระดบัความตั้งใจในการเขา้ใชบ้ริการโรงแรม

และที่พกัในเขตอาํเภอเมืองน่านในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.8520 เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบว่าระดบัความตั้งใจในการเขา้ใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 

ท่านมีความตั้งใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัในจงัหวดัน่านโดยเฉพาะโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.90 หากท่านไดรั้บคาํแนะนําให้เลือกใช้บริการโรงแรมและที่พกัในจงัหวดัอ่ืน ท่านจะยงัคงใช้

บริการโรงแรมและที่พกัในจงัหวดัน่านโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 สําหรับในการเลือกใช้บริการ

โรงแรมและที่พกัในอนาคต โรงแรมและที่พกัในจงัหวดัน่านน้ีจะเป็นที่ที่ท่านพจิารณาเลือกใชโ้ดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ท่านจะเลือกเขา้ใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัในจงัหวดัน่านเป็นอนัดบัแรก เม่ือ

ท่านตอ้งการท่องเที่ยวพกัผ่อนโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.81 และหากท่านตอ้งการท่องเท่ียวพกัผอ่นอีก

คร้ัง ท่านจะเลือกใชบ้ริการโรงแรมและท่ีพกัในจงัหวดัน่านโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.81 ตามลาํดบั 

สรุปผลการวิจัย 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ที่ประกอบดว้ย เพศ ,อาย ุ,สถานภาพ 

,ระดบัการศึกษา ,อาชีพ ,รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ,ภูมิภาคที่อาศยั ที่แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการ

เลือกใช้บริการโรงแรมและที่พกัของนักท่องเที่ยวในเขตจังหวดัน่านที่แตกต่างกันโดยใช้สถิติ
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วเิคราะห์ค่า t-Test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศและใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า f-Test แบบ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า มีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

เพยีง 4 ดา้นที่มีความสมัพนัธก์บัการเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัของนักท่องเที่ยว ไดแ้ก่ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และภูมิภาคที่อาศยั  

สมมติฐานขอ้ที่ 2 พฤติกรรมในการใชบ้ริการโรงแรมและที่พกั ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความ

ตั้งใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่านที่แตกต่างกนั

พบว่าพฤติกรรมในการใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัที่มีผลต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและ

ที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่านที่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชบ้ริการ วธีิการจอง และค่าใชจ่้ายในการเขา้พกัโรงแรมและที่พกัต่อคืน  

สมมติฐานขอ้ที่ 3  การส่ือสารการตลาดประกอบดว้ยการโฆษณา การขายโดยพนกังานขาย 

การส่งเสริมการขาย การใหข้่าวสารและการประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง ท่ีมีผลต่อความตั้งใจ

ในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่านพบว่า การ

ส่ือสารการตลาดในดา้นการขายโดยพนกังานขาย ดา้นการให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ ดา้น

การตลาดทางตรง  มีผลต่อความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัโดยใชก้ารวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดงัน้ี  

 

ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Tolerance VIF 

(ค่าคงที่) 0.882 0.169 5.213 0.000     

การโฆษณา(X1) 0.103 0.054 1.902 0.058 0.549 1.822 

การขายโดยพนักงาน

ขาย(X2) 
0.15 0.054 2.767 0.006 0.457 2.188 

การส่งเสริมการขาย

(X3) 
0.064 0.062 1.021 0.308 0.336 2.972 

การให้ข่าวสา รและ

การประชาสัมพันธ์

(X4) 

0.337 0.055 6.131 0.00 0.406 2.463 

การตลาดทางตรง(X5) 0.141 0.045 3.113 0.002 0.469 2.133 
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R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

.696a .484 .477 .56781 .484 73.927 5 394 .000 

 ผลการวิเคราะห์การส่ือสารการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลือกใช้บริการโรงแรม

และที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประกอบไปด้วยการโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การ

ส่งเสริมการขาย การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง พบว่า การส่ือสาร

การตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกั 3 ตวัแปรที่ความสัมพนัธต่์อ

ตวัแปรตามไดแ้ก่ การขายโดยพนักงานขาย ,การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์และ การตลาด

ทางตรง โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.150, 0.337 และ 0.141 ตามลาํดบั 

อภิปรายผล 

การส่ือสารการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมและที่พกัของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในจากสมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ที่ประกอบดว้ย 

เพศ, อาย,ุ สถานภาพ,ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, ภูมิภาคที่อาศยั ที่แตกต่างกนั มี

ความสมัพนัธก์บัการเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัของนกัท่องเที่ยวในเขตจงัหวดัน่านที่แตกต่าง

กนั 

ผลการวิจยัพบว่า จากการทดสอบสมมุติฐานลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย 

เพศ ,อาย ุ,สถานภาพ ,ระดบัการศึกษา ,อาชีพ ,รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ,ภูมิภาคที่อาศยั กบั การเลือกใช้

บริการโรงแรมและที่พกัของนักท่องเท่ียว พบว่า มีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ เพียง 4 ด้านที่มี

ความสมัพนัธก์บัการเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัของนกัท่องเที่ยว ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน และภูมิภาคที่อาศยั ท่ีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ

อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า แนวโน้มของรายไดส่้วนบุคคลมีผลต่ออาํนาจการซ้ือและผูท้ี่มี

การศึกษาสูงมีแนวโน้มบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพดีมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาตํ่ า 

เน่ืองจากผูมี้การศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายไดสู้งกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า และนอกจากน้ีใน

ปัจจุบนัยงัมีภูมิลาํเนาที่ยงัเป็นตวักาํหนดที่สาํคญั  เน่ืองจากแต่ละพื้นท่ีมีค่าแรงหรืออตัราเฉล่ียรายได้

ที่แตกต่างกนั จึงทาํใหพ้ฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกนัดว้ย  

สมมติฐานขอ้ที่ 2 พฤติกรรมในการใชบ้ริการโรงแรมและที่พกั ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความ

ตั้งใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่านที่แตกต่างกนั 
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ผลการวจิยัพบว่า จากการทดสอบสมมุติฐานพฤติกรรมในการใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัที่มีผลต่อ

ความตั้งใจเลือกใช้บริการโรงแรมและที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่านที่

แตกต่างกนั ไดแ้ก่ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ วิธีการจอง และค่าใชจ่้ายในการเขา้พกั

โรงแรมและที่พกัต่อคืน กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการและที่พกัดว้ยตวัเอง 

โดยจองโรงแรมและที่พกัผ่านอินเตอร์เน็ต  มีค่าใชจ่้ายต่อคืนอยูท่ี่ราคา 1,000 - 2,000 บาทซ่ึงมีค่า

นยัสาํคญัเกินค่าที่ยอมรับไดท้ี่ 0.05สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประภสัสร ชยัวงั (2556) ศึกษาเก่ียวกบั

พฤติกรรมการเลือกที่พกัของนักท่องเท่ียว อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ผลการศึกษาพบว่า 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มีการศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองของสถานที่ท่องเที่ยวและการ

เลือกที่พกัโดยแหล่งส่ือทางอินเตอร์เน็ตมีระยะเวลาพาํนักอยูท่ี่ 2 วนัโดยเลือกพกัประเภทโรงแรม

และเลือกห้องพกัที่มีราคาของห้องพกัต่อคืนอยูใ่นช่วงราคา 501-1,000 บาทหรือค่าใชจ่้ายต่อคนต่อ

คร้ังอยูใ่นช่วง 1,001 – 3,000 บาท 

สมมติฐานขอ้ที่ 3  การส่ือสารการตลาดประกอบดว้ยการโฆษณา การขายโดยพนกังานขาย 

การส่งเสริมการขาย การใหข้่าวสารและการประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง ท่ีมีผลต่อความตั้งใจ

ในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมและท่ีพกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่าน 

ผลการวิจยัพบว่า จากการทดสอบสมมุติฐานการส่ือสารการตลาดในด้านการขายโดย

พนกังานขาย ดา้นการใหข้่าวสารและการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการตลาดทางตรง  โดยพบวา่ มีผลต่อ

ความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่

ระดับ 0.00 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของถิรายุ ธรรมธัญลักษณ์ (2557) ศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การ

ประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจโรงแรม (กรณีศึกษา : โรงแรมในจงัหวดั

สุโขทยั)ผลการศึกษาพบว่าโรงแรมขนาดใหญ่เน้นการประชาสัมพนัธ์ผ่าน Travel Agency ร่วมกบั

ททท.ในขณะที่โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กจะไม่เน้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อการตลาดแต่จะ

เน้นการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบปากต่อปากเป็นหลกั ทุกโรงแรมมีส่ือการประชาสมัพนัธ์ที่ใช้

เหมือนกนัและคิดว่าเป็นวิธีที่สามารถเขา้ถึงลูกคา้ได ้คือประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซต์และการเขา้

ร่วมกบัตวัแทนใหบ้ริการจองที่พกัออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงโรงแรมทุกโรงแรมจะมีแนว

การดาํเนินกลยทุธใ์นการส่ือสารการตลาดที่มีรูปแบบแตกต่างกนัไป โดยแต่ละโรงแรมจะนาํกลยทุธ์

และเคร่ืองมือหลายๆอยา่งมาประกอบกบัในการดาํเนินการเพือ่การตลาด 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

จากการศึกษาเร่ือง การส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรม

และที่พกัของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอาํเภอเมืองน่านซ่ึงจากการแจกแบบสอบถามพบว่า 

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกัของผูต้อบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่ที่มีการรับรู้และยอมรับ มี 3 เคร่ืองมือ ได้แก่ การให้ข่าวสารและการ

ประชาสมัพนัธ ์การขายโดยพนักงานขาย และการตลาดทางตรง ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะความคิดเห็น

ต่างๆเพื่อให้ผูป้ระกอบการนาํไปปรับปรุงหรือแกไ้ขเพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมมากขึ้น ดงัขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี 

1. ดา้นการให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ ในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้และมีผลต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและท่ีพกั อนัดบัแรกคือ 

การให้ข่าวสารโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซ่ึงเหมาะสาํหรับผูป้ระกอบการท่ีเป็นโรงแรม

ขนาดใหญ่ โดยเน้นการประชาสัมพนัธ์ผ่าน Travel Agency ร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ซ่ึงจะทาํให้โรงแรมและที่พกัเป็นที่รู้จกั ยอมรับ และมีช่ือเสียงในวงกวา้ง สาํหรับผูป้ระกอบการที่

เป็นโรงแรมขนาดเล็ก ควรเน้นการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบปากต่อปากและการประชาสัมพนัธ์

ผา่นส่ือเวบ็ไซต ์และเคร่ืองมือการส่ือสารที่รับรู้และมีผลต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่

พกัรองลงมาคือ การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณีดั่งเดิมซ่ึงควรเน้นการเขา้ร่วมกิจกรรมกบั

หน่วยงานทอ้งถ่ินในจงัหวดัเพื่อให้คนในทอ้งถ่ินรับรู้รู้จกัโรงแรมและที่พกั และสามารถส่ือสาร

แบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth)แก่นักท่องเที่ยวได ้นอกจากน้ีการให้สัมภาษณ์ของผูมี้ช่ือเสียง

ดา้นธุรกิจและดาราไทยผ่านส่ือต่างๆก็เป็นเคร่ืองมือที่ไดรั้บความนิยมมาก หากผูป้ระกอบการได้

นาํไปใช ้จะสามารถทาํใหเ้กิดความลกัษณ์ที่ดีแก่โรงแรมและที่พกั 

2. ดา้นการขายโดยพนักงานขายในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่รับรู้และมีผลต่อความตั้งใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมและที่พกั คือพนักงานพูดจาชักชวน

อยา่งมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและสามารถให้ขอ้มูลและรายละเอียดโรงแรมและที่พกัครบถว้น  ดงันั้น

ผูป้ระกอบการควรมีการจดัฝึกอบรมพนักงานรวมถึงการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการส่ือสารอยา่ง

สมํ่าเสมอ  เพื่อที่จะสามารถส่ือสารและให้ขอ้มูล รายละเอียดโรงแรมและที่พกัไดอ้ยา่งครบถ้วน 

เพือ่ใหน้กัท่องเที่ยวหรือผูใ้ชบ้ริการเกิดทศันคติที่ดีต่อโรงแรมและที่พกั 

 3. การตลาดทางตรง ในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้

และมีผลต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการโรงแรมและท่ีพกั คือการให้ขอ้มูลผ่านอินเตอร์เน็ตโดย 

Website ของโรงแรมและที่พกัโดยตรง ซ่ึงการให้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆของโรงแรมและท่ีพกัผ่าน 

Website รวมถึงการใหบ้ริการดา้นการจองท่ีพกัออนไลน์นั้นจะสร้างความสะดวกและรวดเร็วให้แก่

นักท่องเที่ยวหรือผูท้ี่ใช้บริการทั้ งน้ีผูป้ระกอบการจะตอ้งมีแนวคิดการทาํส่ือท่ีสร้างสรรค์และ

นาํเสนอรูปแบบที่แตกต่างจากคู่แข่ง  
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 ในการทาํการศึกษาคร้ังน้ีได้ทาํการเก็บข้อมูลและวิจัยเฉพาะในส่วนของการส่ือสาร

การตลาดของนกัท่องเที่ยวไทยเท่านั้น ในคร้ังต่อไปผูว้จิยัควรทาํการศึกษาการส่ือสารการตลาดของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อทาํการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดแ้ละนาํมาปรับปรุงให้ตรงกบัการรับรู้การ

ส่ือสารการตลาดมากขึ้น 
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ปัจจยัทางการตลาดและภาพลกัษณ์ตราสินค้าทีส่่งผลต่อความภกัดขีองผู้ใช้งานสมาร์ต

โฟนยีห้่อซัมซุงในประเทศไทย 

MARKETING MIX AND BRAND IMAGE FACTOR INFLUENCING ON 

ROYALTY OF SAMSUNG SMART PHONE’S USERS IN THAILAND 

กนัตภณ โภวาที1 และ ดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไว ้3 ขอ้ ดว้ยกนัคือ 1) 

เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ที่มีต่อความภกัดีของผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟน

ยีห่้อซัมซุงในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัความ

ภกัดีของผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุงในประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ทางภาพลกัษณ์

ตราสินคา้กบัความภกัดีของผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุงในประเทศไทย  

 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี เป็นผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุง ทั้งเพศชายและเพศ

หญิงในประเทศไทย จํานวน 6,600,000 คน โดยใช้การ สุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะ เป็น  ( 

Nonprobability sampling ) โดยแจกแบบสอบถามทั้งหมดโดยเจาะจงให้กบัผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟน

ยีห่้อซัมซุง จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยล่ะ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้

ในทดสอบสมมติฐาน คือ T-Test, F-Test (One Way ANOVA)  และ Multiple  Regression  Analysis  

เพือ่ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มูล 2 ชุด หรือตวัแปร 2 ตวัที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 ในการหาค่า

ความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี สถานภาพ

โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและมีอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน โดยมีรายได้เฉล่ีย 

10,001-20,000 บาท    ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผลิตภณัฑ์, ราคา, การส่งเสริม

การตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อกับความภกัดีของผูใ้ช้งานสมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุง และปัจจยัด้าน

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ พบว่า ความแข็งแกร่งในตราสินคา้, ความช่ืนชอบ และความมีเอกลกัษณ์ มี

ความสมัพนัธต่์อความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุง อยา่งมีนยัสาํคญัที่ 0.05 

 

คาํสําคญั : ซมัซุง , ส่วนประสมทางการตลาด , ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ , ความภกัดี 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 In this independent study, the objective of this research is on three points : ( 1)  to study 

general information of personal factor include sex , age , status , education level , occupations and 

monthly income.( 2)  to study the relationship between marketing mix influencing on royalty of 

Samsung smart phone’s users in Thailand (3) to study the relationship between brand image factor 

influencing on royalty of Samsung smart phone’s users in Thailand 

 The sample used in this research is Samsung Smart phone’s user real population. Collected 

by Nonprobability sampling (specific Selection) in the area of Thailand of 400 people. In this case 

study use descriptive statistics include percentage values, mean and standard deviation. Inferential 

statistics use in the test is the T-Test, F-Test (One Way ANOVA) and Multiple Regression Analysis 

to test the relationship between two sets of variables at a significance level of 0.05 to determine the 

difference between independent variables and the dependent variable. 

The result shown that the most of the samples are male, age 20-30 years old status single 

with education level at bachelor in occupation Employees in private company with salary 10,001 – 

20,000 Thai Baht per month. The personal factors include education, occupation and monthly 

income different affect the loyalty of samsung smartphone’s users is difference at statistically 

significant level at 0.05. Marketing mix factor include product price and promotion are related to 

the loyalty of the samsung smartphone’s users.Brand image factor include strong brand identity 

,identity and interests are relate to the loyalty of the samsung smartphone’s users. 

 

Keywords: Samsung , Marketing Mix , Brand Image , Brand Loyalty 

บทนํา 

สมาร์ตโฟนจดัเป็นอุปกรณ์ส่ือสารที่มีบทบาทสําคญัในการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลก 

เทคโนโลย ีสมาร์ตโฟนมีความสามารถใกลเ้คียงกบัคอมพิวเตอร์ แต่มีขนาดเล็กในแบบพกพาไป

ไหนได้ในราคาไม่แพง เป็นการย่อโลกทั้งใบให้อยู่ในมือเราสมาร์ตโฟน จึงมีบทบาทสําคญัใน

ชีวิตประจาํวนัของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ปัจจุบนัสมาร์ตโฟน จดัเป็นธุรกิจที่มีอตัราการเจริญเติบโต

สูงมากที่สุดในโลก คาดวา่ในอนาคตมนุษยไ์ม่มีความจาํเป็นตอ้งมีคอมพวิเตอร์ที่บา้นอีกต่อไป มีแค่

สมาร์ตโฟนก็เพียงพอต่อการตอบสนองความตอ้งการทั้งการทาํงานและการสร้างความบนัเทิง ใน

ดา้นเทคโนโลยกีารผลิต  
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หน่ึงในบริษทัที่มีอิทธิพลต่อนวตักรรมของสมาร์ตโฟนนั้น คือบริษทัสญัชาติเกาหลีใตน้าม

วา่ซมัซุง (Samsung)  ในวนัที่ 1 มีนาคม 1938 บริษทัซมัซุง ไดถู้กก่อตั้งขึ้นโดยประธานผูก่้อตั้งนาม

วา่ เบยีง ชุล ลี ในช่วงแรกของการทาํธุรกิจนั้นเนน้ที่การส่งออกสินคา้ เช่น ปลาแหง้เกาหลี ผกั และ

ผลไม้ เพื่อส่งออก จากนั้ นจึงได้เร่ิมเข้าสู่อุตสาหกรรมส่ิงทอและตามดว้ยธุรกิจโทรคมนาคม 

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ และเติบโตไปเป็นธุรกิจอ่ืนๆอยา่งรวดเร็ว แต่ส่ิงที่พลิกโฉมทาํให ้บริษทัซัม

ซุงนั้นกลายเป็นที่รู้จกัของคนทั้งโลกคือ การเปิดตวัอุปกรณ์โทรศพัท์สมาร์ตโฟน ซัมซุงเร่ิมเขา้สู่

ธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายโทรศพัทมื์อถือในปี พ.ศ.2531 ก่อนจะเขา้สู่ยคุการผลิตและจดัจาํหน่าย

สมาร์ตโฟนในปี พ.ศ.2552 และขึ้นแท่นกลายเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายสมาร์ตโฟนมากท่ีสุดในโลก 

โดยในปี พ.ศ.2556  มียอดขายสมาร์ตโฟนทัว่โลกทะลุ 1,000 ล้านเคร่ือง อีกทั้งขอ้มูลจากไอดีซี 

(International Data Corporation) ยงัระบุว่า ในปี พ.ศ. 2558 ซัมซุงมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัที่ 

1 และมีขนาดเป็น 2 เท่าของบริษทัคู่แข่งอยา่งแอปเปิล  จากการสาํรวจล่าสุดพบว่าซัมซุง ยงัครอง

ส่วนแบ่งตลาดไปทั้งหมด 25.6 % ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2015 ในขณะที่แอปเปิล ไดไ้ปเพยีง 14.5 % 

(IDC worldwide quarterly mobile phone tracker : 2015) และในประเทศไทยเอง    ซัมซุงนั้นก็เป็น

แบรนด์ที่ประสบความสําเร็จในด้านยอดขายรวมถึงภาพลักษณ์ตราสินคา้ที่มีความแตกต่างจาก

บริษทัคู่แข่งอ่ืนๆ ทาํให้สามารถครองใจและได้รับความนิยมอย่างสูงมาโดยตลอด  ทั้งน้ีทั้งนั้น

เน่ืองมาจากการที่ซมัซุง ใชก้ลยทุธการตลาดที่ส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งตรงเป้าหมาย ไม่ว่าจะ

เป็นเร่ืองของ การออกแบบผลิตภณัฑ ์การสร้างนวตักรรม การตั้งราคาจาํหน่ายสินคา้ หรือกระทัง่

ช่องทางในการจดัจาํหน่ายที่สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม 

จากความสาํเร็จของซมัซุงทั้งตลาดทัว่โลกและตลาดในประเทศไทย ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจที่จะ

ศึกษาถึง: ปัจจยัทางการตลาดและภาพลกัษณ์ตราสินคา้ที่ส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้งานสมาร์ต

โฟนยี่ห้อซัมซุง ซ่ึงผลจากการศึกษาจะทาํให้ทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับปัจจัยทาง

การตลาดและภาพลักษณ์ของตราสินคา้ซัมซุง ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค อีกทั้ง

สามารถเป็นแนวทางสาํหรับผูป้ระกอบการหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถนาํไปใช้ในการวางแผนการ

ดาํเนินธุรกิจและการทาํตลาดสมาร์ตโฟนได ้

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ตโฟน

ยีห่อ้ซมัซุง 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับความภกัดีของผูใ้ช้สมาร์ต

โฟนยีห่อ้ซมัซุง 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

239 Journal of Business Research and 

Administration 

3. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้กบัความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ตโฟน

ยีห่อ้ซมัซุง 

สมมติฐานของงานวิจัย 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัรายไดต่้อเดือน และ สถานภาพ ส่งผลต่อ

ความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุง 

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุง 

 3.ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ในดา้น ความแข็งแกร่งในตราสินคา้ ความช่ืนชอบ และ

ความมีเอกลกัษณ์ มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ทราบปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัรายไดต่้อเดือน และ สถานภาพ ที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุง ของผูบ้ริโภค เพื่อนาํไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลลูกคา้

ในอนาคต 

 2.ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สมาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุง ของผูบ้ริโภคเพื่อนาํผลการศึกษาที่ไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ

ทางการตลาด 

 3.เพื่อผูป้ระกอบการหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถนาํผลวิจยัไปประยกุตใ์ชง้านในการวางแผน

ดาํเนินทางธุรกิจและการทาํตลาดของอุปกรณ์สมาร์ตโฟนได ้

  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

240 Journal of Business Research and 

Administration 

ปัจจัยพืน้ฐานด้าน

ประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- ระดบัรายได้ตอ่เดือน 

- สถานภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

- ด้านผลติภณัฑ์ 

- ด้านราคา 

- ด้านช่องทางการจดั
จําหนา่ย 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 

- ด้านความแข็งแกร่งในตรา

สนิค้า 

- ด้านความช่ืนชอบ 

- ด้านเอกลกัษณ์ 

 
ความภกัดีของผู้ใช้งาน

สมาร์ตโฟนย่ีห้อซัมซุง 

 

- ความเช่ือมัน่และความภกัดี 

 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปกรอบแนวความคิด

ในงานวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

        ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรการตลาดท่ีนิยมนาํมาเป็นเคร่ืองมือ หรือใชเ้ป็น

กลยทุธ์ในการวางแผนการตลาดมีอยูด่้วยกนั 4 ประการ ซ่ึงหลกัการใชก้็คือการวางแผนในแต่ละ

ส่วนใหเ้ขา้กนัอยา่งลงตวัและเหมาะสม 

 ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ หมายถึง ช่ือ ถอ้ยคาํ สัญลกัษณ์ รูปแบบ หรือการผสมผสานรวมกนั

ของส่ิงดงักล่าว เพือ่ตั้งใจที่จะแสดงถึงสินคา้หรือบริการของผูข้ายรายหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงที่ทาํให้เกิด

ความแตกต่างจากคู่แข่ง ภายใตก้ฎหมายเคร่ืองหมายการคา้ ผูข้ายมีสิทธิใชต้ราสินคา้ ที่สร้างขึ้นได้

ตลอดไป ซ่ึงแตกต่างจากสิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิที่ มีระยะเวลาหมดอายุ ตราสินค้าที่ ดีต้องมี

ลกัษณะเฉพาะและยากต่อการเลียนแบบจากคู่แข่ง จึงจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื

ใหแ้ก่สินคา้หรือบริการนั้น 

 ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) คือ การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้หน่ึง

ไม่วา่จะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึกถึง และหรือตรงใจผูบ้ริโภค และเกิดการซ้ือซํ้ าต่อเน่ืองตลอดมา 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศยัแนวคิดและทฤษฎีเพื่อนํามาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนําเสนอตามหัวข้อ

ต่อไปน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 

 ปรมะ สตะเวทิน(2546 : 112-118) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีทางประชากรศาสตร์วา่  

 คุณสมบติัเฉพาะของบุคคล ซ่ึงแตกต่างกนัออกไป คุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บใน

การทาํการส่ือสาร อยา่งไรก็ตามในการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆกนันั้น จาํนวนของผูรั้บสารก็มี

ปริมาณแตกต่างกนัดว้ยการวเิคราะห์ผูรั้บสารท่ีมีจาํนวนนอ้ยคนนั้นมกัไม่ค่อยมีปัญหา หรือมีปัญหา

นอ้ยกวา่การวเิคราะห์ ผูรั้บสารท่ีมีจาํนวนมาก เน่ืองจากการวเิคราะห์คนท่ีมีจาํนวนนอ้ย เราสามารถ

วิเคราะห์ผูรั้บสารทุกคนได ้แต่ในการวิเคราะห์คนจาํนวนมาก เราไม่สามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารแต่

ละคนได ้เพราะมีผูรั้บสารจาํนวนมากเกินไป นอกจากน้ีผูส่้งสารยงัไม่รู้จกัผูรั้บสารแต่ละคนด้วย 

ดงันั้น วิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผูรั้บสารที่ประกอบไปดว้ยคนจาํนวนมากก็คือ การจาํแนก

ผูรั้บสารออกเป็นและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นตน้ ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้น

แลว้แต่มีผลต่อการรับรู้ การตีความ และการเขา้ใจในการส่ือสารทั้งส้ิน  

 1. เพศ (Sex) หญิงและชายมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นสรีระ ความถนดั สภาวะทางจิตใจ

อารมณ์จากงานวจิยัทางดา้นจิตวทิยาทั้งหลายไดแ้สดงให้เห็นถึงความแตกต่างอยา่งมากในเร่ือง 
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ความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสงัคมไดก้าํหนดบทบาท และกิจกรรมของ

คนสองทั้งเพศไวแ้ตกต่างกนั 

 2. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยท่ีสําคัญประการหน่ึงต่อพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย์

เน่ืองจากอายจุะเป็นตวักาํหนดหรือเป็นส่ิงที่บ่งบอกเก่ียวกบัความมีประสบการณ์ในเร่ืองต่าง ๆของ

บุคคล ดงัคาํกล่าวที่วา่ผูใ้หญ่อาบนํ้ าร้อนมาก่อน เกิดมาหลายฝน หรือเรียกคนที่มีประสบการณ์น้อย

กว่าว่าเด็กเม่ือวานซืน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแล้วแต่เป็นเคร่ืองบ่งช้ีหรือแสดงความคิดความเช่ือ 

ลักษณะการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นของบุคคล คนเราโดยทั่วไปเม่ืออายุเพิ่มขึ้น 

ประสบการณ์สูงขึ้น ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึ้น วิธีคิดและส่ิงที่สนใจก็จะเปล่ียนแปลงไป

ดว้ย 

3. การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้ เป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อ

ผูรั้บสาร การที่คนไดรั้บการศึกษาที่ต่างกนั ในยคุสมยัที่ต่างกนั ในระบบการศึกษาที่แตกต่างกนัจึง

ยอ่มมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั คนทัว่ ๆ ไปมกัจะสนใจหรือยดึ

แนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็นสาํคญั และบุคคลมกัมีลกัษณะบางประการที่แสดงหรือบ่งช้ี

ถึงพื้นฐานการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เรียนมา เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาเป็นสถาบนัที่อบรมกล่อม

เกลาให้บุคคลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่างกนั ทางดา้นครูผูส้อนก็มีอิทธิพลต่อความคิดของ

ผูเ้รียนโดยการสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดของตวัใหแ้ก่ผูเ้รียน ดงันั้นการศึกษาจึงเป็นตวักาํหนดใน

กระบวนการเลือกสรรของผูรั้บ 

4. สถานภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อนัไดแ้ก่ เช้ือชาติและชาติ

พนัธุ์ ถ่ินฐาน ภูมิลาํเนา พื้นฐานของครอบครัว อาชีพ รายไดแ้ละฐานะทางการเงิน ปัจจยัเหล่าน้ีมี

อิทธิพลอยา่งสาํคญัต่อผูรั้บ ซ่ึงในการวิจยัทางดา้นนิเทศศาสตร์ไดช้ี้ให้เห็นวา่สถานะทางสงัคมและ

เศรษฐกิจของผูรั้บสารมีอิทธิพลอย่างสําคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารที่มีต่อผูส่้งสาร และสาร

สถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจทาํให้คนมีวฒันธรรมที่ต่างกัน มีประสบการณ์ที่ต่างกัน มี

ทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกนั 

ปัจจยัทางดา้นประชากรนั้นยงัมีลกัษณะอ่ืน ๆ  อีก ซ่ึงสามารถนาํมาวิเคราะห์เพื่อทาํความรู้

จกักบัการส่ือสารได ้โดยอยูภ่ายใตแ้นวความคิดที่ว่าถา้บุคคลมีปัจจยัเหล่านั้นแตกต่างกนัความคิด 

และการกระทาํก็มีแนวโนม้ที่จะแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงแนวความคิดน้ีสามารถนาํไปใชอ้ธิบายปัจจยั

ของประชากรดา้นอ่ืน ๆ ได ้
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แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ ปริญ ลกัษิตานนท,์ ศุภร เสรีรัตน์ และ องอาจ ปทะวานิช, 2541 ไดก้ล่าว

ไวว้า่ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดที่ควบคุมได้

ที่ธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนั เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้ เป้าหมาย 

หรือเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตนประกอบดว้ย

ส่วนประกอบ 4ประการ 

1.ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพือ่ตอบสนองความจาํเป็น 

หรือความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงที่สมัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ได ้ เช่น 

บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ 

บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ 

ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วย สินคา้ บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมี 

อรรถประโยชน์ (Utility)มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขาย

ได ้

2.ราคา (Price) หมายถึงจํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ที่ มีความจําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ 

ผลิตภณัฑห์รือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัที่สองที่เกิดขึ้นถดัจาก Product 

ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บั

ราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 

3.การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบ 

ดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัที่

นาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ 

ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพือ่สร้างความพงึพอใจ 

ต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความ

ตอ้งการ เพื่อเตือนความทรงจาํ (Remind) ในผลิตภณัฑ ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกความ

เช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อหรือเป็น

การติดต่อ ส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพือ่สร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ การ

ติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) ทาํการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น 

(No person selling)  เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการองคก์ารอาจเลือกใช้หน่ึงหรือ

หลายเคร่ืองมือซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน
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[Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑคู์่

แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า 

เป็นภาพลกัษณ์เชิงบวกที่ถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรมของนักการตลาดที่พยายามเช่ือมโยง

ความแขง็แกร่ง ความช่ืนชอบ และความมีเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์ใหอ้ยูใ่นความทรงจาํของ

ผูบ้ริโภค นอกเหนือจากแห่งของขอ้มูลที่ถูกควบคุมโดยนักการตลาดเองแลว้ ความเก่ียวพนักบัแบ

รนด์ (brand association) อาจถูกสร้างขึ้นได้อีกหลายวิธีด้วยกัน เช่น จากประสบการณ์ตรงของ

ผูบ้ริโภค จากขอ้มูลของแบรนด์ที่ถูกส่ือสารจากองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง จากการพูด

ปากต่อปาก (word of mouth) และการอา้งอิงจากตวัของแบรนด์เอง เช่นช่ือสินคา้หรือโลโก ้รวมทั้ง

จากการกาํหนดตวัตนของแบรนดผ์่านบริษทั ประเทศ ช่องทางการจดัจาํหน่าย หรือบุคคล สถานที่ 

และกิจกรรมบางอยา่งโดยเฉพาะ ซ่ึงภาพลกัษณ์ของแบรนดจ์ะสมบูรณ์ไดด้ว้ยองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

(Keller, 2003: 70-73) 

แนวคดิและทฤษฎีด้านความภักดีต่อตราสินค้า 

ทฤษฎีของ David Aaker (1996) กล่าวว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้คือ กระบวนการของการ

ตดัสินใจและประเมิน (Function of Psychological-Decision-Making, Evaluative-Processes) ซ่ึงจะ

สามารถสะทอ้นให้เห็นถึง การตดัสินใจซ้ือ เม่ือตราสินคา้หลายตราถูกนาํมาเปรียบเทียบกนัในเชิง

จิตวิทยา (Psychologically Compared) และถูกประเมิน โดยมีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนมาเก่ียวขอ้ง ใน

ที่สุดตราสินคา้ที่เหมาะสมมากที่สุดก็จะไดรั้บการเลือก ซ่ึงผูบ้ริโภคอาจแสดงประโยคหรือคาํพูดใน

ลกัษณะที่วา่ “มีความช่ืนชอบตราสินคา้ A มากที่สุด” และสาํหรับผลของกระบวนการตดัสินใจและ

การประเมินผลน้ีทาํให้ผูบ้ริโภคแต่ละคนสามารถที่จะพฒันาจนเกิดเป็นระดับของความผูกพนั 

(Degree of Commitment) กับตราสินคา้ในที่สุด ซ่ึงความผูกพนัจะเป็นเหตุผลพื้นฐานในการแยก

ความแตกต่างระหว่างความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งแทจ้ริง (Real Brand Loyalty) กบัพฤติกรรมการ

ซ้ือซํ้ าเพยีงอยา่งเดียว (Repeat Purchase Behavior) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Anne Martensen, (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจและความภกัดีของผูซ้ื้อในช่วงอายุ

ระหว่างการเป็นเด็กและการเป็นวยัรุ่น(Tweens)ในตลาดโทรศพัทมื์อถือประเทศเดนมาร์ก โดย 

“Tweens” เป็นกลุ่มที่มีจาํนวนมากและเติบโตอยา่งรวดเร็ว อยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 8 – 16 ปี มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของพ่อแม่มากกว่า 60% เด็กกลุ่มน้ี โตเร็ว โผงผาง รอบรู้ และมีเงินใช้

คล่องมือกว่าเด็กในยคุก่อนๆ สามารถใชเ้งินและเวลาตามใจชอบ เติบโตมาพร้อมกบัความเขา้ใจ

เศรษฐกิจในปัจจุบนั และจากการศึกษาพบว่า ประสบการณ์เป็นปัจจยัผลกัดนัที่ทาํให้เกิดความภกัดี
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ต่อแบรนดต่์างกนัในวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ เพราะวยัรุ่นมีเวลาสมัพนัธก์บัแบรนดท์ี่นอ้ยกวา่ผูใ้หญ่ และ

โทรศพัทมื์อถือที่ทาํมาเพือ่ตลาดเด็ก ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจใหไ้ดเ้ท่ากบัโทรศพัทมื์อถือใน

ระดบัสูงสาํหรับผูใ้หญ่  แต่กลุ่มลูกคา้วยัรุ่นในช่วงอายน้ีุนั้นหากกลายเป็นลูกคา้ท่ีมีความภกัดีแลว้

ก็เต็มใจที่จะแนะนาํแบรนด์นั้นๆให้เพื่อนด้วยเช่นกนั และผลวิจยัยงัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความพงึพอใจและความจงรักภกัดีนั้นอยูใ่นระดบัตํ่ามาก 

วีระวงศ ์อมัพวนัวงศ ์(2555) ไดศึ้กษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัท์มือถือระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์ของผูใ้ช้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อายุ 21 – 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน โดยพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือมากที่สุด และยงัพบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินคา้ที่ส่งผลต่อความภกัดีของ

ผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุงในประเทศไทย” ผูว้ิจยัเลือกแบบการวิจยั  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยที่ผูว้จิยัใชก้ระบวนการทางสถิติ เพือ่ใชท้ดสอบสมมติฐานทางการวิจยั 

อีกทั้ งผูว้ิจัยยงัได้ออกแบบสอบถามเชิงปริมาณ ระดับ 1 – 5 โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการ

ดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากตาํราเรียน, วารสารของ

มหาวทิยาลยัต่าง ๆ, วทิยานิพนธ,์ และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

2. การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่

นกัท่องเที่ยวในเกาะชา้ง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้งานสมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุงในประเทศไทยจาํนวน

6,600,000 คน กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะใชก้ารคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งและใชสู้ตร 

Taro Yamane (1967) ในการคาํนวณขนาดตวัอย่าง จากผลการคาํนวณตอ้งใช้ขนาดตวัอย่างอยา่ง

น้อย 399 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดบัความ

เช่ือมัน่ ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยั จึงใชข้นาด

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงถือไดว้า่ผ่านเกณฑต์ามที่เง่ือนไขกาํหนด คือไม่น้อยกว่า  399 

ตวัอยา่ง 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการทาํวจิยั เป็นการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้จิยัไดส้ร้างขึ้น          

ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามแบบเลือกตอบ, คาํถามเลือกประเมินค่าเป็นมาตราส่วน (Rating Scale) โดย

แบ่งลกัษณะแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

รายไดต่้อเดือน และ สถานภาพ จาํนวน 5 ขอ้ ระดบัขอ้คาํถามเป็นขอ้มูลระดบันามบญัญติั (Nominal 

scale) คาํถามมีลกัษณะปลายปิดแบบ หลายตวัเลือก 

ส่วนที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ตโฟนยีห่อ้ ซมั

ซุง ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

จาํนวน 21 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ส่วนที่ 3 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ตโฟนยีห่อ้     ซมั

ซุง ประกอบดว้ย ดา้นความแขง็แกร่งในตราสินคา้ ดา้นความช่ืนชอบ ดา้นเอกลกัษณ์ และ ดา้นการ

ส่ือสารการตลาด จาํนวน 9 ขอ้ ลักษณะแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

 ส่วนที่ 4 ความภกัดีของผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุง ประกอบดว้ย ดา้นความเช่ือมัน่และ

ความภกัดี จาํนวน 8 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

การใหค้ะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  มี คาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั  

  1  หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

2 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 

3 หมายถึง  เฉยๆ 

4 หมายถึง  เห็นดว้ย 

5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุง ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงจาํนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8  มีอายรุะหว่าง 20 - 30 ปี จาํนวน 179 คน คิดเป็น

ร้อยละ 44.8 มีสถานภาพโสดจาํนวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 

192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 และมีอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้งเอกชนจาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.5 โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาทจาํนวน131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ผลการวเิคราะห์ของตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้

ของผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุง ทางด้านผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบผลิตภณัฑท์ี่ทนัสมยั  มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.797 และ

ผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุง ให้ความสาํคญัน้อยที่สุด นั้นก็คือ วสัดุประกอบตวัเคร่ือง มีความ

แข็งแรงทนทาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93  และมีค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.942 

ผลการวเิคราะห์ของตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้

ของผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุง ทางด้านราคา มีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพสินคา้  มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.935 

และผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุง ใหค้วามสาํคญันอ้ยที่สุด นั้นก็คือ สามารถขายต่อเป็นสินคา้มือ

สองท่ีไดร้าคาดี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32  และมีค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.215 

ผลการวเิคราะห์ของตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้

ของผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุง ทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย สามารถหาซ้ือไดง่้าย มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.765 และ

ผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุง ให้ความสาํคญัน้อยที่สุด นั้นก็คือ ร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายมีการให้

คาํแนะนาํท่ีดีในการตดัสินใจซ้ือ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78  และมีค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.913 

ผลการวเิคราะห์ของตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้

ของผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุง ทางด้านการส่งเสริมการตลาด มีการส่งเสริมการขายพิเศษ เช่น 

การผ่อน 0 % นาน 10 เดือน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 และมีค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.931 และผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุง ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด นั้นก็

คือ มีการดูแลและบริการหลงัการขายที่ดี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64  

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.996 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า 

ผลการวิเคราะห์ของตวัแปรภาพลกัษณ์ตราสินคา้ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ของ

ผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุง ทางด้านความแข็งแกร่งในตราสินค้า สมาร์ตโฟนซัมซุงมีช่ือเสียง

และเป็นที่รู้จกัดี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 และมีค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.765 และผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่้อซมัซุง ให้ความสาํคญันอ้ยที่สุด นั้นก็คือ ท่าน
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ใช้สมาร์ตโฟนซัมซุงเพราะมีความเช่ือมัน่ในบริษทัซัมซุง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.933 

ผลการวเิคราะห์ของตวัแปรภาพลกัษณ์ตราสินคา้ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ของ

ผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุง ทางด้านความช่ืนชอบ มีรูปลกัษณ์ดีไซน์ที่สวยงามหรูหรา มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.854 และ

ผูใ้ช้งานสมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุง ให้ความสําคญัน้อยที่สุด นั้นก็คือ ไม่เกิดความผิดหวงัที่เลือกใช้

สมาร์ตโฟนซัมซุง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90  และมีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.964 

ผลการวิเคราะห์ของตวัแปรภาพลกัษณ์ตราสินคา้ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ของ

ผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุง ทางด้านเอกลักษณ์  เม่ือท่านเห็นสมาร์ตโฟนแลว้สามารถบอกได้

ในทนัทีว่าเป็นของยีห่้อซัมซุง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 และมีค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.915 และผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุง ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด นั้นก็

คือ การใชส้มาร์ตโฟนซัมซุงทาํให้รู้สึกถึงความมีเอกลกัษณ์ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.981 

สรุปผลการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบดว้ยเพศ, อาย,ุ สถานะ, การศึกษา,อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือน  ที่แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัที่ส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุง

ต่างกัน โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่า t-Test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใช้สถิติ

วเิคราะห์ค่า f-Test แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สาํหรับตวัแปร

อิสระอ่ืนๆ สรุปไดด้งัน้ี 

มีเฉพาะดา้นระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือน เท่านั้นที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง

ไว ้กล่าวคือ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือน ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้

สมาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุงต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่ายและ การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุง 

และ สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ในดา้น ความแข็งแกร่งในตราสินคา้ ความ

ช่ืนชอบ และความมีเอกลักษณ์ มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของผูใ้ช้สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุง มี

ความสัมพนัธ์กับการรับรู้ของนักท่องเที่ยว โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ดงัน้ี 
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ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Tolerance VIF 

(ค่าคงที่) -.338 .134 -2.518 .012 
  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .129 .043 3.022 .003 .431 2.323 

ดา้นราคา .087 .030 2.943 .003 .573 1.746 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย .039 .040 .985 .325 .484 2.068 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด .128 .046 2.782 .006 .322 3.103 

ดา้นความแขง็แกร่งในตรา

สินคา้ 

.191 .050 3.821 .000 .300 3.328 

ดา้นความช่ืนชอบ .267 .046 5.840 .000 .285 3.514 

ดา้นเอกลกัษณ์ .212 .038 5.560 .000 .375 2.669 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายและ การส่งเสริมการตลาด ที่มีต่อความภกัดีของผูใ้ช้สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุง 

พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีต่อความภักดีของผูใ้ช้สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุง 

ผลิตภณัฑ ์ราคา และ การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ตโฟนยีห่อ้

ซมัซุง มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.003, 0.003 และ 0.006  ตามลาํดบั 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ในดา้น ความแขง็แกร่งในตราสินคา้ ความ

ช่ืนชอบ และความมีเอกลกัษณ์ พบว่า ปัจจยัด้านภาพลักษณ์ตราสินคา้ ท่ีมีต่อความภกัดีของผูใ้ช้

สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุง ความแข็งแกร่งในตราสินค้า ความช่ืนชอบ และความมีเอกลักษณ์ มี

ความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุง มีนัยสาํคญัทางสถิติ 0.000, 0.000 และ 

0.000  ตามลาํดบั 

R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

0.873a 0.762 0.758 0.374 0.762 179.194 7 392 0.000 
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อภิปรายผล 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบดว้ยเพศ, อาย,ุ สถานะ, การศึกษา,อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือน  ที่แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัที่ส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุง

ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิษณุ ดิษเทวา (2551 : ความสัมพนัธ์ ระหว่างปัจจยัทางการ 

ตลาดกบัพฤติกรรมในการ เลือกซ้ือโทรศพัท ์เคล่ือนที่ของประชาชนในเขต บางเขน) ซ่ึงไดก้ล่าวว่า 

ระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนที่ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้สมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุง

ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ

จดัจาํหน่ายและ การส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธต่์อความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ตโฟนยีห่อ้ซัมซุง 

พบว่า มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยยะสําคญัทางสถิติ ยกเวน้ ช่องทางการจดั

จาํหน่าย ซ่ึงมีค่านัยยะสาํคญัเกินค่าที่ยอมรับไดท้ี่ 0.05  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ

ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2541 : การสร้างแบรนด์และการส่ือสารการตลาด) ท่ีพบว่าการสร้างตรา

สินคา้ คือการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตราสินคา้กบัผูบ้ริโภค ตราสินคา้จึงเป็นความสัมพนัธ์ที่

ผูบ้ริโภครับรู้ไดจ้ากเคร่ืองมือทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ยดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย 

และการส่ือสารการตลาด 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัด้านภาพลักษณ์ตราสินคา้ ในด้าน ความแข็งแกร่งในตราสินคา้ 

ความช่ืนชอบ และความมีเอกลกัษณ์ มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุง 

พบว่า พบว่ามีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ในดา้น ความแขง็แกร่งในตรา

สินคา้ ความช่ืนชอบ และความมีเอกลกัษณ์ กบั ความภกัดีของผูใ้ชส้มาร์ตโฟนยีห่อ้ซมัซุง โดยพบวา่ 

มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนัยยะสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 ในทุกดา้น   ไดแ้ก่ 

ดา้นความแขง็แกร่งในตราสินคา้ ความช่ืนชอบ และความมีเอกลกัษณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

ดิฐวฒัน์ ธิปัตดี (2551) ที่ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้นํ้ าด่ืม

บรรจุขวด ตราสิงห์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่พบวา่ ตราสินคา้ที่มีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ทีดี่ 

จะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความภาคภูมิใจในตราสินคา้ท่ีเลือก รู้สึกมัน่ใจในคุณภาพของตราสินคา้ที่เลือก 

และตราสินคา้ที่เลือกนั้นไดม้าตรฐานและเป็นยอมรับโดยทัว่ไป และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Kevin Keller (2003) ที่กล่าวไวว้่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นการรับรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ ซ่ึงเป็นผล

สะทอ้นจากการเช่ือมโยงตราสินคา้ ในความทรงจาํของผูบ้ริโภค โดยความแขง็แกร่ง ความเป็นที่ช่ืน

ชอบ และความมีเอกลกัษณ์ การเช่ือมโยงตราสินคา้มีบทบาทสาํคญัในการสร้างคุณค่าตราสินคา้ 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปปฏิบัติจริง 

1.รักษาระดบัของความสาํคญัดา้นผลิตภณัฑเ์อาไวแ้ละปรับปรุงให้ดียิง่ขึ้นไปอีก เพราะใน

ปัจจุบันสมาร์ตโฟนซัมซุงนั้ นเป็นที่ยอมรับจากผู ้ใช้งานว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี เอกลักษณ์และ

นวตักรรมอนัเป็นที่หน่ึง รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดที่ทางซัมซุงนั้นมีการจดักิจกรรมส่งเสริม

การขายที่ดีและต่อเน่ืองมาโดยตลอด จนผูใ้ชง้านต่างยอมรับและเกิดความภกัดีในตราสินคา้ซมัซุง 

2.ตอ้งมีการปรับปรุงรวมถึงทบทวนกลยทุธในการตั้งราคาสินคา้และจาํนวนรุ่นผลิตภณัฑท์ี่

วางตลาด โดยทางซัมซุงควรมีการกาํหนดราคาที่ไม่แพงเกินไปในระดบัที่ผูใ้ช้งานสามารถรับได้ 

มุ่งเน้นคุณภาพของสมาร์ตโฟนให้เหมาะสมและคุม้ค่ากบัราคาท่ีตอ้งจ่ายไป และจาํกัดรุ่นท่ีออก

ตลาดใหมี้ความถ่ีนอ้ยลงเหตุเพราะ ทาํใหสิ้นคา้ตกรุ่นเร็วและมีราคาขายต่อมือสองที่ไม่ดี และเน่ือง

ดว้ยในปัจจุบนัมีคู่แข่งในตลาดที่มีความสามารถและคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัสมาร์ตโฟนซัมซุงแต่มี

ราคาท่ีถูกกวา่ ซ่ึงอาจกระทบต่อความภกัดีของผูใ้ชง้านได ้

3.ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ทางซัมซุงนั้ นมีช่ือเสียงในด้านภาพลักษณ์ท่ีเป็นผู ้นํา มี

ผลิตภณัฑอ์นัเป็นเอกลกัษณ์และทนัสมัยจนก่อให้เกิดความช่ืนชอบในผูใ้ช้งาน จึงควรรักษาและ

มุ่งเน้นให้มีภาพลกัษณ์ทางดา้นช่ือเสียงที่ดี มีบริการที่ครบเคร่ือง เอาใจใส่ลูกคา้ เพื่อที่จะสามารถ

รักษาฐานเสียงและเกิดการบอกต่อไป จนทา้ยท่ีสุดผูใ้ชง้านพงึพอใจและกลายเป็นความภกัดี 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น พฤติกรรม

หรือรูปแบบการใช้งานสมาร์ตโฟนของแต่ละบุคคลว่ามีรูปแบบการใช้งานไปในทิศทางใดและ

ประเภทใด 

2.การศึกษาในคร้ังน้ี ได้ทาํการเก็บขอ้มูลและวิจยัเฉพาะในส่วนของความภกัดีของผูใ้ช้

สมาร์ตโฟนยีห่้อซัมซุงเท่านั้น ในคร้ังต่อไปผูว้ิจยัควรศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชง้านสมาร์ตโฟน

ยี่ห้ออ่ืนๆที่มีต่อยี่ห้อซัมซุงเพิ่มขึ้ น เพื่อทาํการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้และนํามาปรับปรุงให้

ผลิตภณัฑต์รงตามความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด 
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ปัจจยัการรับรู้ส่ือโฆษณาสินค้าของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS 

PERCEPTION OF ADVERTISING PRODUCT OF CONSUMER ON  

BTS SKY TRAIN 

สิริพร ปานทอง1 และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

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

บทคดัย่อ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไว ้3 ขอ้ ดว้ยกนัคือ (1) 

เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของ

ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS (2) เพือ่ศึกษาความสมัพนัธข์องปัจจยัดา้นส่ือโฆษณาที่มีผลต่อการรับรู้ส่ือ

โฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอ่ืนๆไดแ้ก่ 

ความสนใจและความปรารถนาที่มีผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS 

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท้ี่มาใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในทดสอบสมมติฐาน คือ T-Test , F-Test ( One Way 

ANOVA) และMultiple  Regression  Analysis  เพือ่ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มูล  2  ชุด  หรือ

ตวัแปร 2 ตวั ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 ในการหาค่าความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ที่มาใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เป็นเพศหญิง มีอายตุ ํ่ากวา่ 

25 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน โดยมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท ปัจจยัดา้นส่ือโฆษณา พบว่า ส่ือโฆษณา (Advertising Media)  

และกลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer)  มีความสัมพนัธ์ต่อกับการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ช้บริการ

รถไฟฟ้า BTS และปัจจัยอ่ืน ๆ พบว่า ความสนใจ (Interest) และความปรารถนา (Wish)  มี

ความสมัพนัธต่์อกบัการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

คาํสําคญั : การรับรู้, ส่ือโฆษณา, รถไฟฟ้า BTS 
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Abstract 

 In this independent study, the researcher has set three objectives, (1) to study the differences 

in the demographic factors to the perception of the BTS sky train’s consumers (2) to study the 

relationship between advertising factors and the perception of the BTS sky train’s consumers (3) to 

study the relationship between other factors and the perception of the BTS sky train’s consumers. 

 The researcher is able to determine the exact number of the BTS sky train’s consumers, so 

multistage samplings method is being used to collecting the data. Others such as t-Test, f-Test (One 

Way ANOVA) and Multiple Regression Analysis to test the relationship between two sets of 

variables at a significance level of 0.05 to determine the difference between independent variables 

and the dependent variables 

 The study shows that the majority of the consumers are female, at the age under 25 years 

old; most of them are bachelor degree graduates, and working as a staff in a private company with 

the average income between 15,001-30,000 baht. The result shows that advertising Medias are 

related to the perception of the BTS sky train’s consumers.  Lastly in the other factors consumers’ 

interest and consumers’ wish are related to the perception of the BTS sky train consumers’ with the 

significant level of 0.05. 

 

Keywords : Perception, Advertising, BTS sky train 

บทนํา 

 ระบบการขนส่งในปัจจุบนัได้ก้าวไกลตามยุคสมัย เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและ

รองรับการใช้บริการของทุกคนมากยิ่งขึ้น โดยการขนส่งของประเทศไทยไดแ้บ่งเป็น 4 รูปแบบ 

ไดแ้ก่ การขนส่งทางบก การขนส่งทางนํ้ า การขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางท่อ รูปแบบการ

ขนส่งในประเทศไทยที่มีปริมาณสูงท่ีสุด ซ่ึงเป็นรูปแบบการขนส่งหลกัท่ีทุกคนใชใ้นปัจจุบนัคือ 

การขนส่งทางบก แบ่งเป็นการขนส่งทางถนน และการขนส่งทางราง การขนส่งทางรางเป็นรูปแบบ

การเดินทางที่อยูคู่่สังคมไทยมานับตั้งแต่สมยัรัชกาลที่ 5 โดยการขนส่งไดมี้การพฒันาระบบขนส่ง

เพื่อรองรับการใชง้านของระบบการขนส่งมวลชนของผูโ้ดยสารในจงัหวดักรุงเทพมหานครไปอีก

ขั้นนัน่คือ ระบบขนส่งลอยฟ้า หรือ รถไฟฟ้า BTS ที่ทุกคนรู้จกักนัดีในปัจจุบนั 

 รถไฟฟ้าBTS เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยท่ีดาํเนินการ โดยบริษทั ระบบขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีลงทุนสร้างทั้งหมดโดยบริษัทเอกชน เปิด

ให้บริการคร้ังแรกเม่ือวนัที่ 5 ธนัวาคม 2542 ใน 2 เสน้ทาง คือสายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
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ไดรั้บช่ือพระราชทานวา่ "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สาย ๑" และเม่ือวนัที่ 12 

สิงหาคม 2554 ไดเ้ปิดใหบ้ริการส่วนต่อขยาย สายสุขมุวทิอยา่งเป็นทางการ ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร 

โดยปัจจุบนัไดเ้ปิดใหใ้ชบ้ริการจาํนวน 35 สถานี ระบบรถไฟฟ้า BTS เป็นระบบขนส่งมวลชนความ

จุสูงแบบมาตรฐาน ที่ใชก้นัแพร่หลายในเมืองใหญ่ทัว่ไป ใชม้อเตอร์ไฟฟ้าในการขบัเคล่ือน วิ่งบน

รางคู่ยกระดบั แยกทิศทางไปและกลบั โดยมีรางป้อนกระแสไฟฟ้าอยูด่า้นขา้ง (Third Rail System) 

สามารถให้บริการแก่ผูโ้ดยสารไดม้ากกว่า 1,000 คน ต่อขบวน ในขณะที่การเดินทางโดยรถยนต์ 

ตอ้งใชร้ถยนตจ์าํนวนมากถึง 800 คนั เพื่อขนส่งผูโ้ดยสารในจาํนวนที่เท่ากนั บริษทั ระบบขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดข้ยายโอกาสทางธุรกิจไปยงัธุรกิจดา้นส่ือโฆษณาโดยบริษทั วจีี

ไอ โกลบอล มีเดีย จาํกดั ไดรั้บสมัปทานจากบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ใน

การจดัสรรพื้นที่โฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้า BTS สายหลกัซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัสถานีรถไฟฟ้า

และตวัรถไฟฟ้า ส่ือโฆษณาหลักบนเครือข่ายรถไฟฟ้าคือ LCD ในรถไฟฟ้า สต๊ิกเกอร์ที่ติดรอบ

ขบวนรถไฟฟ้า และป้ายโฆษณาทั้งที่เป็นภาพน่ิงและดิจิตอลบนสถานีรถไฟฟ้า  

 การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัถือว่ามีสภาวะที่แข่งขนักนัอย่างรุนแรง  มีสินคา้และบริการ

เกิดขึ้นใหม่อยูเ่สมอและถูกนาํเสนอต่อผูบ้ริโภค ทาํให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกท่ีมากขึ้น ส่ือโฆษณาได้

ถูกพฒันาขึ้นอยา่งต่อเน่ือง และเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของทุกคนมากขึ้น นบัตั้งแต่ต่ืนเชา้

เปิดวทิย ุดูโทรทศัน์ หรืออ่านหนงัสือพมิพก์็ยงัเห็นส่ือโฆษณาแทรกอยูต่ลอดเวลา และเม่ือออกจาก

บา้นก็ยงัพบเห็นโฆษณาในรูปแบบต่างๆ หรือที่เรียกวา่ ส่ือโฆษณาประเภทนอกบา้น (Out of home 

media) เช่น ป้ายโฆษณากลางแจง้ที่ติดอยูต่ามถนน บนอาคาร หรือป้ายโฆษณาตามขนส่งมวลชน 

ตามสถานีรถไฟฟ้า BTS เป็นตน้ ซ่ึงได้เกิดขึ้นและเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของรูปแบบการโฆษณา 

โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถสร้างสรรค์ได้ตามความตอ้งการของธุรกิจนั้นมากขึ้น ส่ือ

โฆษณาประเภทนอกบา้นจึงได้รับความนิยมมากขึ้น ทาํให้ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของบริษทัเร่ิม

สนใจส่ือโฆษณาในรูปแบบน้ี เน่ืองจากส่ือนอกบา้นสามารถกระจายไปไดแ้ต่และพื้นที่ตามตอ้งการ 

อีกทั้งยงัมีการปรับแต่งใหดู้น่าสนใจไดม้ากกวา่ส่ือทัว่ไปที่ผูบ้ริโภคเห็นและรับรู้จนเกิดความเคยชิน 

จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว ช้ีให้เห็นถึงความสาํคญัของการโฆษณา ซ่ึงใน

ปัจจุบนัมีการทาํส่ือโฆษณาบนรถไฟฟ้าBTS กนัเป็นจาํนวนมาก ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัการ

รับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้า BTS  เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้เกิดการรับรู้ส่ือโฆษณา

สินคา้ และเป็นแนวทางในการพฒันาส่ือโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS ใหดี้ยิง่ขึ้นเพือ่ใหต้อบสนองการ

รับรู้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ไดม้ากขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อปัจจัยการรับรู้ส่ือ

โฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS 

 2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านส่ือโฆษณาที่มีผลต่อปัจจยัการรับรู้ส่ือโฆษณา

สินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS 

 3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความสนใจและความปรารถนาที่มีผล

ต่อปัจจยัการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS 

สมมติฐานของงานวิจัย 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนั  ส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า 

BTS แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัดา้นส่ือโฆษณา ประกอบดว้ย ผูโ้ฆษณา (Advertiser) ส่ิงโฆษณา(Advertisement) 

ส่ือโฆษณา (Advertising Media) และกลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer) มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ส่ือ

โฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS  

 3. ปัจจัยด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย ความสนใจ (Interest) และความปรารถนา (Wish)  มี

ความสมัพนัธก์บัการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อนาํขอ้มูลจากการศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการ

รับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เพือ่นาํไปกาํหนดกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ 

 2. เพื่อนาํขอ้มูลจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านส่ือโฆษณากับการรับรู้ส่ือ

โฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS เพือ่นาํไปพฒันาส่ือโฆษณา 

 3. เพื่อนาํขอ้มูลจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นอ่ืนๆ กบัการรับรู้ส่ือโฆษณา

สินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS  เพือ่นาํไปกาํหนดกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปกรอบแนวความคิด

ในงานวจิยัคร้ังน้ีไดด้งัน้ี 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  

อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูที้ม่าใชบ้ริการรถไฟฟ้าBTS 

 การรับรู้ (Perception)  หมายถึง  ระดับการรับรู้ของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้า BTS ที่มีต่อส่ือ

โฆษณาในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS และบริเวณขบวนรถไฟฟ้า BTS โดยผ่านส่ือสัมผสั คือ การ

มองเห็นและการไดย้นิเสียง    

 ส่ือโฆษณา (Advertising Media)  หมายถึง  ส่ือโฆษณาเป็นตวันาํเอาสารทางการตลาดไดแ้ก่ 

สินคา้และบริการไปยงักลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผูบ้ริโภคทางการตลาด 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

การรับรู้ส่ือโฆษณาสินค้าของ

ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS 

ปัจจัยด้านส่ือโฆษณา 

- ผูโ้ฆษณา (Advertiser)      

- ส่ิงโฆษณา(Advertisement)   

- ส่ือโฆษณา (Advertising Media)  

- กลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer) 

ปัจจัยด้านอ่ืนๆ 

- ความสนใจ (Interest)  

- ความปรารถนา (Wish)   

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 
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 ส่ือโฆษณารถไฟฟ้า BTS   หมายถึง  ส่ือโฆษณาท่ีติดตั้งอยู่ตามตาํแหน่งต่างๆในบริเวณ

สถานีรถไฟฟ้า BTS และบริเวณขบวนรถไฟฟ้า BTS จาํนวน  35 สถานีที่เปิดให้ใช้บริการ โดย

แบ่งเป็น 2 สาย ไดแ้ก่ สายสุขมุวทิจาํนวน 22  สถานี และสายสีลมจาํนวน 13 สถานี  

 ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้าBTS  หมายถึง  ผูโ้ดยสารทั่วไปที่เดินทางโดยใช้บริการของทาง

รถไฟฟ้า BTS ซ่ึงมีจาํนวนผูโ้ดยสารเฉล่ียรายวนั  669,040  เที่ยวคน (สถิติขอ้มูล ณ เดือนมีนาคม 

2559) 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 

 ชูชยั  สมิทธิไกร (2556:120) กล่าววา่ การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการที่บุคคลไดท้าํ

การเลือก การจดัระเบียบ และแปลความหมายของส่ิงกระตุน้หรือที่เรียกวา่ ส่ิงเร้า ใหก้ลายเป็นส่ิงที่มี

ความหมายกบัตวับุคคล 

 Blackwell, Engle & Miniard (1993) กล่าววา่ การรับรู้เป็นกระบวนการของแต่ละบุคคลโดย

เร่ิมจาการเลือกสรร จดัระเบียบและตีความหมาย หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่กระบวนการความเขา้ใจ

ของบุคคลที่มีต่อส่ิงรอบตวัหรือที่อาศยัอยู ่จากความหมายน้ีสามารถอธิบายไดโ้ดย 4 ขั้นตอนดงัน้ี 1) 

การเปิดรับขอ้มูลที่ไดเ้ลือกสรร (Selective exposure) 2) การตั้งใจรับขอ้มูลที่ไดเ้ลือกสรร (Selective 

attention) 3) ความเขา้ใจในขอ้มูลที่ไดเ้ลือก (Selective comprehension) 4) การตั้งใจรับขอ้มูลท่ีได้

เลือกสรร (Selective attention) 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่ือโฆษณา     

 สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association) (วิมลวรรณ 

อาภาเวท, 2553:5)  กล่าวว่า การโฆษณาเป็นรูปแบบของการเสนอขายหรือการแจง้เร่ืองราวของ

สินคา้ บริการ หรือกิจกรรมใด ในลกัษณะที่ไม่ใช่เป็นการส่วนตวั โดยผูอุ้ปถมัภท์ี่ระบุช่ือตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้าย จากคาํจาํกดัความน้ีสมาคมการตลาดสามารถอธิบายรายละเอียดของขอ้ความสาํคญัของ

การโฆษณาไว ้5 ขอ้ไดด้งัน้ี 

 1) การโฆษณาเป็นรูปแบบการเสนอขายหรือการบอกแจง้เร่ืองราว เป็นการโฆษณาผ่านส่ือ

ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุนิตยสาร และส่ืออ่ืนๆ 

 2) การโฆษณาเป็นการติดต่อที่ไม่เป็นส่วนตวั หมายความว่า การโฆษณาน้ีไม่สามารถ

ติดต่อกนัดว้ยบทสนทนาที่ตอบโตก้นัได ้แต่เป็นการใชส่ื้อมวลชนมาติดต่อส่ือสาร หรือส่ือตวัอ่ืนที่

ส่งข่าวสารไดค้รอบคลุมบริเวณพื้นที่กวา้งและรวดเร็วอีกดว้ย 

 3)  สินคา้ และบริการหรือกิจกรรมใด ที่เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการขาย เช่น การโฆษณา

เพือ่การประชาสมัพนัธ ์
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 4) การโฆษณาเป็นกิจกรรมที่ตอ้งมีการเสียค่าใชจ่้าย ซ่ึงผูโ้ฆษณามีหน้าที่เสียค่าใชจ่้ายใน

การจดัทาํโฆษณา และการเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆก็จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเช่นกนัซ่ึงค่าใชจ่้ายน้ีเกิดจาก

การซ้ือเวลาจากส่ือ หรือเน้ือที่จากส่ือ  

 5) ผูอุ้ปถมัภ ์คือ ผูท้ี่มีหนา้ที่รับผดิชอบในค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกบัการโฆษณานั้น 

 เสรี  วงษม์ณฑา (2534:17) กล่าวว่า การโฆษณาเป็นการกิจกรรมส่ือสารมวลชนที่เกิดขึ้น 

ทาํให้เกิดการจูงใจในผูบ้ริโภค เพื่อให้เกิดการเจริญในทางธุรกิจการขายสินคา้และบริการ โดยใช้

หลกัเหตุผล กลยทุธ์เป็นตวัประกอบ ซ่ึงกระทาํผ่านส่ือโฆษณาที่ตอ้งรักษาเวลาและเน้ือที่ที่กาํหนด

ไวอ้ยา่งชดัเจน  

 วมิลพรรณ  อาภาเวท (2553:57) กล่าววา่ การโฆษณาเป็นการส่ือสารท่ีนาํข่าวสารของสินคา้

หรือบริการ โดยอาศยัส่ือเป็นตวันาํข่าวสารนั้นๆ ไปจากผูผ้ลิต ส่งไปยงัผูบ้ริโภค เพือ่ใหผู้บ้ริโภคเกิด

การซ้ือสินคา้หรือบริการ ซ่ึงอาจพจิารณาจากลกัษณะดงักล่าว โดยการโฆษณาท่ีสาํคญัสามารถแบ่ง

ได ้4 ประการไดแ้ก่ ผูโ้ฆษณาซ่ึงเป็นเจา้ของสินคา้หรือบริการ เน้ือหาข่าวสารของงานโฆษณาที่มกั

จดัทาํเป็น ส่ิงโฆษณา ส่ือโฆษณา และสุดทา้ยคือกลุ่มผูบ้ริโภคที่เป็นผูรั้บสาร 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความสนใจ 

 วสิาขา เทียมลม (2551:12) กล่าววา่ ความสนใจ(Interests) เป็นขอบเขตความรู้สึกที่เป็นช่วง

หรือความรู้สึกอย่างมีขอบเขต จากระดับสูงเกิดจากการกระตุ้น และลดตํ่ าลงมา หรือเป็น

ความสมัพนัธร์ะหว่างวตัถุ ส่ิงของ กบัระดบัของความสนใจ เช่น ผูบ้ริโภคมีความสนใจส่ือโฆษณา

ประเภทกลางแจง้ แต่ไม่สนใจส่ือโฆษณาในนิตยาสาร เป็นตน้ 

 ความสนใจ ตามลกัษณะทางดา้นจิตวิทยาอาจจะกล่าวรวมไปถึงผลสะทอ้นของพฤติกรรม

ของบุคคลเก่ียวกับส่ิงที่ดึงดูด หรืออาจบอกได้อีกอย่างหน่ึงว่าส่ิงที่ชอบหรือส่ิงที่ไม่ชอบตาม

ความรู้สึกของบุคคล  โดยความสนใจสามารถมองไดเ้ป็นระดบั ถา้เร่ืองไหนบุคคลมีความสนใจมาก 

ก็จะแสวงหาส่ิงนั้นให้บ่อยที่สุดเท่าที่บุคคลนั้นจะทาํได ้แต่ถา้หากบุคคลไม่เกิดความสนใจ ก็จะไม่

เกิดการแสวงหาส่ิงนั้นเท่าที่ควร  

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความปรารถนา 

 ก่อเกียรติ  วริิยะกิจพฒันา และวนีสั อศัวสิทธิถาวร (2550:32) กล่าววา่ ความปรารถนาเป็น

ความตอ้งการที่มีระดบัที่สูงกว่าความตอ้งการ(Want) เม่ือเกิดความปรารถนาแลว้ จะตอ้งทาํวิธีการ

ใดก็ตามที่จะตอ้งใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงที่บุคคลปรารถนาเช่น นกัศึกษามีความปรารถนาใหไ้ดรั้บเกียรตินิยม

เม่ือสาํเร็จการศึกษา ดงันั้นก็จะตอ้งขวนขวายศึกษาหาความรู้ และสอบใหไ้ดค้ะแนนสูงๆ เป็นตน้ 
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 Glenn (1978:197) กล่าววา่ ความจาํเป็น ความตอ้งการ และความปรารถนา เม่ือเกิดขึ้นแลว้ 

จะทาํใหบุ้คคลถูกกระตุน้และเกิดเป็นแรงจูงใจ (Motive) ท่ีตอ้งทาํอะไรสกัอยา่งขึ้น และนาํไปสู่การ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมต่าง ๆ ตามมานัน่เอง  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ทวารัตน์ ผ่านพินิจ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายใุนช่วง20-29 ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 10,000 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่มี

ความถ่ีในการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสมากกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาในการใช้รถไฟฟ้ าบีทีเอส 

06:00 - 09:00 มีความสนใจส่ือโฆษณาประเภทสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม และ มีความสนใจและ

จดจาํหลงัจากรับชมส่ือโฆษณา โดยท่ีส่ือมลัติมีเดียประเภทโฆษณาจอดิจิตอลบนสถานีในบริเวณ

ชานชาลาเป็นสถานที่ตั้งส่ือง่ายต่อการรับชม ส่ือมลัติมีเดียประเภทโฆษณาจอดิจิตอลในรถไฟฟ้ 

าเป็นส่ือโฆษณากระตุน้ใหอ้ยากรับรู้ ส่ือภาพน่ิงภายนอกรถไฟฟ้ า บีทีเอสมีขนาดของส่ือโฆษณามี

ความเหมาะสม ส่ือภาพน่ิงภายในรถไฟฟ้ าบีทีเอสมีตาํแหน่งส่ือง่ายต่อการมองเห็น 

 ธนฏัฐา สาริกบุตร (2556:46) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การวเิคราะห์เน้ือหาป้ายโฆษณาบนถนนริม

ทางเทา้ส่งผลต่อการรับรู้และการจดจาํของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 

ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อเน้ือหาบนป้ายโฆษณาริมทางเทา้ ด้านการออกแบบ และการใชพ้รี

เซนตเ์ตอร์ที่ส่งผลต่อการรับรู้และการจดจาํของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชรู้ปแบบของ

การวิจยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือที่นาํมาใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ

แปลผลของขอ้มูล และวิธีการทางสถิติ สาหรับใชใ้นการวิเคราะห์ ที่มีค่าความเช่ือถือ ดว้ยการหา

วเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 พบวา่ เน้ือหา

บนป้ายโฆษณาบนถนนริมทางเทา้ด้านการใช้พรีเซนเตอร์ ส่งผลต่อการรับรู้และการจดจาํของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงส่งผลมากที่สุด (Beta =0.359, P < 0.05) เน้ือหาบนป้ายโฆษณา

บนถนนริมทางเท้าด้านการออกแบบส่งผลต่อการรับรู้และการจดจําของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงส่งผลรองลงมา (Beta = 0.319, P < 0.05)และเน้ือหาบนป้ายโฆษณาบนถนนริม

ทางเทา้ ด้านเน้ือหาขอ้ความในป้ายโฆษณาส่งผลต่อการรับรู้และการจดจาํของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 อนุชา  สมานสุข (2554:109) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การรับรู้และทศันคติต่อส่ือโฆษณาทาง

รถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของกลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาถึงการรับรู้และทัศนคติต่อส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
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ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของกลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด

จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสถิติ ที่นาํมาใช้

ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน คือ การวเิคราะห์ ความแตกต่างใชก้ารหาค่าท่ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ

การวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นนร้อยละ 50.25 มีอาย1ุ8 – 20 ปี คิดเป็น ร้อยละ 48.75 มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 70.25 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.50 และ

มีความถ่ีในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 1-3 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 43.50 ผูบ้ริโภคมีการ

เปิดรับส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอสโดยรวมในระดับดี และมีทศันคติที่มีต่อส่ือโฆษณาทาง

รถไฟฟ้าบีทีเอสโดยรวมในระดบัดี ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการตดัสินใจ ซ้ือสินคา้และบริการหลงัการ

รับชมส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอส อยูใ่นระดบัอาจจะซ้ือ ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต่้อเดือน และ

ความถ่ีในการใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส มีผลต่อ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ อยา่ง

มีนัยสําคญัทางสถิติระดับการรับรู้ส่ือโฆษณาในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส มีความสัมพนัธ์อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ และบริการหลงัจากการรับชมส่ือโฆษณา

ทางรถไฟฟ้าบีทีเอส ในทิศทางเดียวกนัในระดบัตํ่า และ ทศันคติของผูบ้ริโภคที่มีต่อส่ือโฆษณาทาง

รถไฟฟ้าบีทีเอส ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ หลงัจากการ

รับชมส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้า BTS” ผูว้ิจยัเลือก

แบบการวจิยั  เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยที่ผูว้จิยัใชก้ระบวนการทางสถิติ 

เพือ่ใชท้ดสอบสมมติฐานทางการวิจยั อีกทั้งผูว้จิยัยงัไดอ้อกแบบสอบถามเชิงปริมาณ ระดบั 0 – 10 

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 1.การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากตาํราเรียน, วารสารของ

มหาวทิยาลยัต่าง ๆ, วทิยานิพนธ,์ และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 2. การวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ผูท้ี่มา

ใชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS  

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ประชาชนผูท่ี้มาใชบ้ริการโดยสารรถไฟฟ้า BTS ซ่ึง

ผูว้ิจยัทราบจาํนวนของผูท้ี่มาใชบ้ริการซ่ึงมีจาํนวนผูโ้ดยสารเฉล่ียรายวนั  669,040  เที่ยวคน (สถิติ

ขอ้มูล ณ เดือนมีนาคม 2559)  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างขึ้นจาก

การรวบรวมข้อมูล ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่ มีคุณภาพ ซ่ึง

ประกอบด้วยคาํถามแบบเลือกตอบ (Check-List) , คาํถามแบบเลือกประเมินค่าเป็นมาตราส่วน 

(Rating Scale)  โดยแบ่งเน้ือหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการเป็น 4 ส่วน 

ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ยคาํถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยลกัษณะคาํถามเป็นแบบ

เลือกตอบ (Check-List) 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่ือโฆษณาไดแ้ก่ ผูโ้ฆษณา (Advertiser) ส่ิงโฆษณา

(Advertisement)   ส่ือโฆษณา (Advertising Media)  และกลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer) โดยลักษณะ

คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 11 ระดบั ความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10  

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ความสนใจ (Interest) และความปรารถนา 

(Wish)  ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 11 ระดบั ความคิดเห็นจาก 0 

ถึง 10 

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้า 

ประกอบไปดว้ยคาํถามเก่ียวกบัการรับรู้ส่ือโฆษณา ไดแ้ก่ สามารถเขา้ใจถึงสินคา้ผา่นส่ือโฆษณาได้

อยา่งชดัเจน  สามารถรับรู้ส่ือโฆษณาโดยรวมบนรถไฟฟ้า BTSได ้ สามารถรับรู้กิจกรรมหรือการ

ลุน้โชคผ่านส่ือโฆษณาได ้ ส่ือโฆษณาสามารถเตือนความจาํเก่ียวกบัสินคา้นั้นได ้ สามารถอธิบาย

หรือเล่ากิจกรรมส่ือโฆษณาให้ผูอ่ื้นฟังได้  ซ่ึงลักษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 11 ระดบัการใหค้ะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  มี คาํตอบให้

เลือก 11 ระดบั  

 การใหค้ะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  มี คาํตอบใหเ้ลือก 11 ระดบั 

ซ่ึง 0 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ และ 10  หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งจากการแจกแบบสอบถามจาํนวน 

400  ชุด  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 มีอายุต ํ่ากว่า 25 ปี  

จาํนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 มีสถานภาพโสด จาํนวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 มี

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
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จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีรายได ้15,001 – 30,000 บาท จาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 

46.3  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่ือโฆษณา  

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านส่ือโฆษณาที่ส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS 

พบว่าปัจจยัดา้นส่ือโฆษณาที่ส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS มากที่สุด คือ ดา้นส่ือ

โฆษณา(Advertising Media)   รองลงมาคือ ด้านส่ิงโฆษณา (Advertisement)  รองลงมาคือ ด้านผู ้

โฆษณา(Advertiser)  และนอ้ยที่สุด คือ ดา้นผูบ้ริโภค (Consumer) 

 ด้านผู้โฆษณา (Advertiser)  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งหมด 400 คน มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยมากที่สุดเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับ

เห็นดว้ยมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นต่อผูโ้ฆษณาสามารถส่ือถึงส่ือโฆษณามากที่สุด รองลงมาคือ ผู ้

โฆษณาทาํให้เขา้ใจถึงสินคา้และบริการ ผูโ้ฆษณาทาํให้เกิดความเช่ือถือในสินคา้และบริการ  ผู ้

โฆษณาเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ  และมีระดบัความคิดเห็นต่อผูโ้ฆษณามี

ความน่าเช่ือถือนอ้ยที่สุด 

 ด้านส่ิงโฆษณา (Advertisement)  พบว่ากลุ่มตัวอย่างจาํนวนทั้งหมด 400 คน มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากที่สุดเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นต่อส่ิงโฆษณาตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยมองเห็นง่ายมาก

ที่สุด รองลงมาคือ ส่ิงโฆษณามีขนาดที่เหมาะสมกบัสถานที่ ส่ิงโฆษณามีความแปลกใหม่ทนัสมยั 

ชวนให้มอง ส่ิงโฆษณาสร้างความเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง และระดับความคิดเห็นต่อส่ิง

โฆษณามีความเหมาะสมในเชิงวฒันธรรมไทยนอ้ยท่ีสุด 

 ด้านส่ือโฆษณา (Advertising Media)  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งหมด 400 คน มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากที่สุดเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นต่อ สามารถพบเห็นส่ือโฆษณาต่างๆผา่นป้ายโฆษณาของ 

BTS เช่น บิวบอร์ด เป็นตน้มากที่สุด รองลงมาคือ สามารถพบเห็นส่ือโฆษณาต่างๆผ่านจอTVบน

รถไฟฟ้า BTS สามารถพบเห็นส่ือโฆษณาต่างๆตามทางเดินของ BTS เช่น ทางบนัไดเล่ือน เป็นตน้ 

สามารถพบเห็นส่ือโฆษณาต่างๆตามราวจบัของ BTS   และระดบัความคิดเห็นต่อ สามารถพบเห็น

ส่ือโฆษณาต่างๆผา่นดา้นขา้งของขบวนรถไฟฟ้า BTS นอ้ยที่สุด 

 ด้านผู้บริโภค (Consumer)  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งหมด 400 คน มีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมากที่สุดเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นต่อ ส่ือโฆษณาทาํใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจในสินคา้และบริการไดง่้ายมาก

ที่สุด รองลงมาคือ ส่ือโฆษณาสามารถบ่งบอกถึงกลุ่มผูบ้ริโภคได ้ ส่ือโฆษณาสามารถให้ขอ้มูลที่



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

264 Journal of Business Research and 

Administration 

ถูกตอ้งต่อผูบ้ริโภค ส่ือโฆษณาสามารถเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ และระดบัความคิดเห็น

ต่อ ส่ือโฆษณามีความห่วงใยผูบ้ริโภคในสินคา้และบริการนอ้ยที่สุด 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอ่ืนๆที่ส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS โดย

ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความสนใจและปัจจยัดา้นความปรารถนา 

 ปัจจัยด้านความสนใจ (Interest)   พบว่ากลุ่มตวัอย่างจาํนวนทั้งหมด 400 คน มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากที่สุดเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นต่อ ส่ือโฆษณามีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากที่สุด 

รองลงมาคือ โฆษณาที่มีพรีเซนเตอร์มีความน่าสนใจ ส่ือโฆษณาต่างๆทาํให้เกิดความสนใจใน

สินคา้และบริการ ผูโ้ฆษณาทาํให้ท่านเกิดความสนใจในส่ือโฆษณา  และระดบัความคิดเห็นต่อ ให้

ความสนใจรายละเอียดสินคา้และบริการของส่ือโฆษณานอ้ยท่ีสุด 

 ปัจจัยด้านความปรารถนา (Wish) พบว่ากลุ่มตวัอย่างจาํนวนทั้งหมด 400 คน มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากที่สุดเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นต่อ ปรารถนาเห็นส่ือโฆษณาที่ทนัสมยัและสวยงามบน 

BTS มากที่สุดรองลงมาคือ ปรารถนาอยากพบเห็นส่ือโฆษณาที่สร้างสรรคบ์น BTS ปรารถนาอยาก

พบเห็นส่ือโฆษณาบน BTS  เม่ือเห็นโฆษณาบน BTS มีความปรารถนาที่จะทดลองใชสิ้นคา้และ

บริการ ผูโ้ฆษณาทาํให้เกิดความสนใจในส่ือโฆษณา  และระดับความคิดเห็นต่อความสนใจใน

รายละเอียดสินคา้และบริการของส่ือโฆษณานอ้ยที่สุด 

สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรตาม การรับรู้ส่ือโฆษณา 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ในส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS  

จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งหมด 400 คน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากที่สุดเม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากที่สุด โดยมีความเห็นต่อ ส่ือ

โฆษณาสามารถเตือนความทรงจาํเก่ียวกบัสินคา้นั้นไดม้ากที่สุด รองลงมาคือ สามารถเขา้ใจสินคา้

ผ่านส่ือโฆษณาได้อย่างชัดเจนและสามารถอธิบายหรือเล่ากิจกรรมในส่ือโฆษณาให้ผูอ่ื้นฟังได้ 

สามารถรับรู้ส่ือโฆษณาโดยรวมบน BTS ได ้ และระดบัความคิดเห็นต่อ สามารถรับรู้ถึงกิจกรรม

หรือการลุน้โชคผา่นส่ือโฆษณานอ้ยท่ีสุด 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน  มีผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของ

ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS แตกต่างกนั โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า T-test (independent t-test) ในกรณีตวั
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แปรอิสระเพศ และใชส้ถิติวเิคราะห์ค่า F-test แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ สรุปไดด้งัน้ี 

 มีเฉพาะดา้นเพศ ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเท่านั้นที่เป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว ้กล่าวคือ เพศ ระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ส่ือ

โฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านส่ือโฆษณาประกอบด้วย ผูโ้ฆษณา (Advertiser) ส่ิงโฆษณา

(Advertisement)  ส่ือโฆษณา (Advertising Media)  และกลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer) มีความสัมพนัธ์

กบัการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS และสมมติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

ประกอบด้วย ความสนใจ (Interest) และความปรารถนา (Wish)  มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ส่ือ

โฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ดงัน้ี  
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 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัดา้นส่ือโฆษณา ประกอบด้วย ผูโ้ฆษณา (Advertiser) ส่ิงโฆษณา

(Advertisement)  ส่ือโฆษณา (Advertising Media)  และกลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer)  ท่ีมีต่อการรับรู้

ส่ือโฆษณาสินค้าของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้า BTS โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ ( Multiple  

Regression  Analysis ) พบว่า ปัจจยัดา้นส่ือโฆษณา ประกอบดว้ย ส่ือโฆษณา (Advertising Media)   

และกลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer)  มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาสินค้าของผูใ้ช้บริการ

รถไฟฟ้า BTS มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.000 และ 0.002 ตามลาํดบั  

 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ความสนใจ (Interest) และความปรารถนา 

(Wish) ที่มีต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาสินค้าของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้า BTSโดยใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุ (Multiple  Regression  Analysis ) พบว่า ปัจจัยด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย ความสนใจ 

(Interest) และความปรารถนา (Wish) มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการ

รถไฟฟ้า BTS มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.000 และ 0.000  ตามลาํดบั 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.019 .152  -.122 .903   

ผูโ้ฆษณา .052 .042 .051 1.222 .222 .243 4.120 

ส่ิงโฆษณา .007 .043 .007 .166 .868 .215 4.642 

ส่ือโฆษณา .312 .032 .347 9.708 .000 .327 3.054 

กลุ่มผูบ้ริโภค .145 .046 .137 3.161 .002 .222 4.497 

ความสนใจ .278 .042 .280 6.620 .000 .233 4.294 

ความปรารถนา .207 .038 .208 5.394 .000 .282 3.546 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .914a .836 .833 .80732 .836 333.468 6 393 .000 
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อภิปรายผล 

 สมมติฐานข้อที่ 1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน  ส่งผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของ

ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS แตกต่างกนั 

 เพศ พบว่า เพศที่มีความแตกต่างกนั มีผลต่อการการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการ

รถไฟฟ้า BTS ที่แตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.016 ซ่ึงค่านยัสาํคญัทาสถิตินอ้ยกว่า 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุชา  สมานสุข (2554:109) ได้

ศึกษาวจิยัเร่ือง “การรับรู้และทศันคติต่อส่ือโฆษณาทางรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

สินค้าและบริการของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของ

ประชากรศาสตร์ดา้นเพศ มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ ระดบัการรับรู้ส่ือโฆษณาในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ

กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

 ระดับการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้

ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ที่แตกต่างกนั  ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ซ่ึงค่านยัสาํคญั

ทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มทันา พิมพโ์ชติ 

(2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการรับรู้เก่ียวกบัการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์เพื่อการ

รณรงคใ์หป้ระหยดัพลงังานกรณีศึกษา: สปอตโฆษณาหลอดผอมเบอร์ 5 ของ กระทรวงพลงังาน ผล

การศึกษาพบว่าลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการรับรู้เก่ียวกบัการโฆษณา และการประชาสมัพนัธ์เพือ่การรณรงคใ์หป้ระหยดัพลังงาน

ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับนัยสาคญัไม่มากไปกว่า 0.05 และการรับรู้ของ

ประชาชนเก่ียวกับการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์เพื่อการรณรงค์ให้ประหยดัพลังงาน มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม อยา่งมีนัยสาคญัทางสถิติที่ระดบันัยสาํคญั 0.01 นอกจากน้ียงั พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 19-25 ปี เป็นกลุ่มท่ีสามารถรับรู้และจดจาํข้อความเน้ือหาและ

ประโยชน์เก่ียวกบัการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์เพื่อการรณรงคใ์ห้ประหยดัพลงังาน ไดม้าก

ที่สุด และพบว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมและการให้ส่ิงจูงใจ เช่น บัตรส่วนลดหรือของรางวลั 

สามารถก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพือ่การประหยดัพลงังานไดใ้นทนัที  

 รายได้ พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีผลต่อการการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของ

ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ที่แตกต่างกนั  ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.000 ซ่ึงค่านยัสาํคญัทาง

สถิติมากกวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลาลยั อุทธาและคณะ

(2553) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “ การรับรู้ส่ือโฆษณาและความตอ้งการดา้นส่งเสริมการขายของผูบ้ริโภค
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ที่มาใช้บริการห้างสรรพสินคา้แฟร่ีพลาซ่าขอนแก่น” ผลการศึกษาพบว่า รายได้มีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และบริการในห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงเกิดจากการรับรู้ส่ือโฆษณา

ของทางหา้งสรรพสินคา้แฟร่ีพลาซ่าขอนแก่น 

 สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจยัดา้นส่ือโฆษณาประกอบด้วย ผูโ้ฆษณา (Advertiser) ส่ิงโฆษณา

(Advertisement)  ส่ือโฆษณา (Advertising Media)  และกลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer) มีความสัมพนัธ์ 

กบัการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS พบวา่ 

 ด้านส่ือโฆษณา (Advertising Media)  พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้

ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัฏฐา สาริกบุตร (2556:46) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การวิเคราะห์เน้ือหาป้าย

โฆษณาบนถนนริมทางเทา้ส่งผลต่อการรับรู้และการจดจาํของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อเน้ือหาบนป้ายโฆษณาริมทางเทา้ ดา้นการออกแบบ 

และการใชพ้รีเซนตเ์ตอร์ที่ส่งผลต่อการรับรู้และการจดจาํของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

ใช้รูปแบบของการวิจยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือที่นํามาใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การแปลผลของขอ้มูล และวิธีการทางสถิติ สาหรับใชใ้นการวิเคราะห์ ที่มีค่าความ

เช่ือถือ ดว้ยการหาวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 พบวา่ เน้ือหาบนป้ายโฆษณาบนถนนริมทางเทา้ดา้นการใชพ้รีเซนตเ์ตอร์ ส่งผลต่อการรับรู้และ

การจดจาํของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงส่งผลมากที่สุด (Beta =0.359, P < 0.05) เน้ือหา

บนป้ายโฆษณาบนถนนริมทางเทา้ดา้นการออกแบบส่งผลต่อการรับรู้และการจดจาํของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงส่งผลรองลงมา (Beta = 0.319, P < 0.05)และเน้ือหาบนป้ายโฆษณาบน

ถนนริมทางเทา้ ดา้นเน้ือหาขอ้ความในป้ายโฆษณาส่งผลต่อการรับรู้และการจดจาํของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 ด้านผู้บริโภค (Consumer)  พบว่า มีความสัมพนัธ์กับการรับรู้ส่ือโฆษณาสินค้าของ

ผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้า BTS จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภวศิ  ชุมวรฐาย ี(2558:98) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การโฆษณาบนเวบ็ไซต ์กู

เกิล ดอทคอม ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้ ความพึงพอใจและการตัดสินใจซ้ือสินค้าของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครพบวา่ การโฆษณาบนเวบ็ไซต ์กูเกิล ดอทคอมดา้นรูปแบบ

ข้อความโฆษณา ด้านตาํแหน่งโฆษณา และด้านคาํค้นหา ส่งผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานครโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางเท่ากบั 0.289,0.235และ0.215 ตามลาํดบั 
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 สมมติฐานข้อที่ 3  ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ความสนใจ (Interest) และความปรารถนา 

(Wish)  มีความสมัพนัธก์บัการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS 

 ความสนใจ (Interest) พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการ

รถไฟฟ้า BTS จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ทวารัตน์ ผา่นพนิิจ (2556) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “ส่ือโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายใุนช่วง20-29 ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนและมีรายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 10,000 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่มี

ความถ่ีในการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสมากกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาในการใช้รถไฟฟ้ าบีทีเอส 

06:00 - 09:00 มีความสนใจส่ือโฆษณาประเภทสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม และ มีความสนใจและ

จดจาํหลงัจากรับชมส่ือโฆษณา โดยท่ีส่ือมลัติมีเดียประเภทโฆษณาจอดิจิตอลบนสถานีในบริเวณ

ชานชาลาเป็นสถานที่ตั้งส่ือง่ายต่อการรับชม ส่ือมลัติมีเดียประเภทโฆษณาจอดิจิตอลในรถไฟฟ้ 

าเป็นส่ือโฆษณากระตุน้ใหอ้ยากรับรู้ ส่ือภาพน่ิงภายนอกรถไฟฟ้ า บีทีเอสมีขนาดของส่ือโฆษณามี

ความเหมาะสม ส่ือภาพน่ิงภายในรถไฟฟ้ าบีทีเอสมีตาํแหน่งส่ือง่ายต่อการมองเห็น 

 ความปรารถนา (Wish) พบวา่ มีความสมัพนัธก์บัการรับรู้ส่ือโฆษณาสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการ

รถไฟฟ้า BTS จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ก่อเกียรติ วิริยะกิจพฒันา และวีนัส อศัวสิทธิถาวร (2550:32) กล่าวว่า ความปรารถนา 

เป็นความตอ้งการที่มีระดับที่สูงกว่าความตอ้งการ(Want) เม่ือเกิดความปรารถนาแล้ว จะตอ้งทาํ

วธีิการใดก็ตามที่จะตอ้งใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตนปรารถนาเช่น นกัศึกษามีความปรารถนาใหไ้ดรั้บเกียรติ

นิยมเม่ือสาํเร็จการศึกษา ดงันั้นก็จะตอ้งขวนขวายศึกษาหาความรู้ และสอบใหไ้ดค้ะแนนสูง ๆ เป็น

ตน้ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 จากผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยการรับรู้ส่ือโฆษณาสินค้าของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้า BTS มี

ขอ้เสนอแนะเพือ่การนาํไปปฏิบติัจริงดงัน้ี 

 1. เพือ่ใหเ้กิดการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS มากขึ้นนั้น ควรคาํนึงถึงกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ

ซ่ึงจากการวจิยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเป็นกลุ่มช่วงอายวุยัรุ่นและวยัทาํงาน ซ่ึงมีรายไดไ้ม่

มากนัก  เป็นกลุ่มที่มีการตดัสินใจโดยไม่ใช้เหตุผล และมกัจะใชอ้ารมณ์ในส่วนใหญ่ ดงันั้นควร

ผลิตส่ือโฆษณาให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายหลกั โดยใชห้ลกัประชากรศาสตร์เป็นส่วนประกอบใน

กระบวนการคิดสร้างสรรคส่ื์อโฆษณาเพือ่ใหดึ้งดูดกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายใหไ้ดม้ากที่สุด  
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 2. เพือ่ไม่ใหเ้กิดการรับรู้ และทศันคติที่ไม่ดี ต่อรถไฟฟ้า BTS ควรมีการคดัเลือกส่ือโฆษณา

ก่อนท่ีจะนาํมาโฆษณาบริเวณรถไฟฟ้า BTS เพือ่ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 

 3. จากการวิจยัพบว่า ส่ือโฆษณาส่วนใหญ่ยงัขาดการส่งเสริมดา้นวฒันธรรมไทย และขาด

การดูแลเอาใจใส่ผูบ้ริโภค การให้ขอ้มูลท่ีแทจ้ริง หรือการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 

ดงันั้นควรผลิตส่ือโฆษณาที่สามารถแสดงถึงการห่วงใยผูบ้ริโภคเพื่อเป็นการสร้างทศันคติและการ

รับรู้ที่ดีต่อส่ือโฆษณา 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 จากผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยการรับรู้ส่ือโฆษณาสินค้าของผูใ้ช้บริการรถไฟฟ้า BTS มี

ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

 1. การวิจัยคร้ังน้ี ได้เลือกวิจัยการขนส่งมวลชน เฉพาะรถไฟฟ้า BTS ซ่ึงในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ยงัมีการขนส่งมวลชนส่วนอ่ืนๆที่สําคญั ควรจะมีการศึกษาวิจยั ระบบขนส่ง

มวลชนในส่วนอ่ืนเช่น ระบบรถไฟฟ้า MRT, ระบบรถโดยสารประจาํทาง เป็นตน้ ซ่ึงผลของการ

วจิยันั้นอาจมีความแตกต่างจากระบบรถไฟฟ้า BTS เพือ่จะไดน้าํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่ง

ครบถว้นใหต้รงตามกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 

 2. ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(Dept Interview) หรือการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Interview) กับตวัอย่างคือ กลุ่มผูใ้ช้บริการ

รถไฟฟ้าบี BTS อยูเ่ป็นประจาํ เพือ่เป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือยิง่ขึ้น 
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แรงจูงใจในการปฏบิัติงานทีม่ผีลต่อความผูกพนัในอาชีพของช่างแปรรูปทองคาํ 

 Work motivation of professional of goldsmith related with work engagement 

ฐิติพร มัน่สน1 และ ดร.ณกมล จนัทร์สม2 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ ศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบติังานที่มีผลต่อความ

ผกูพนัต่ออาชีพของช่างแปรรูปทองคาํ โดยการสุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ช่างแปรรูปทองคาํ 

ทั้งส้ิน 400 คน ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี อัตราร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบแบบ T-test , One- Way Anova และ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของ

เพียร์สัน โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for window version 20 ซ่ึงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง

แรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัความผูกพนัต่ออาชีพแปรรูปทองคาํ คาดว่าประโยชน์ที่ได้รับจาก

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 1. ทาํให้ทราบถึงลกัษณะส่วนบุคคลของช่างแปรรูปทองคาํเพื่อนาํไปใชใ้น

การวางแผนที่จะสนับสนุนต่อกลุ่มช่างแปรรูปทองคาํ 2. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัหรือแรงจูงใจด้าน

ต่างๆที่มีผลต่อความผูกพนัต่ออาชีพแปรรูปทองคาํและนําขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการพฒันา

วางแผนทางด้านบุคคล หรือ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอาชีพแปรรูปทองคาํ โดยใช้

ทฤษฎีแรงจูงใจเขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัในอาชีพแปรรูปทองคาํ จาก

ผลการศึกษาพบวา่ แรงจูงใจอนัดบัหน่ึงที่มีผลต่อความผกูพนัในอาชีพ 3 ขอ้ที่ส่งผลต่อความผูกพนั

มาก ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ รองลงมาคือ ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา และดา้นลกัษณะงาน ต่างมีส่วนในการเพิ่มและลดความผกูพนัต่ออาชีพของช่างแปร

รูปทองคาํทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 The purpose of this research was to study motivations in work, which influence the bond 

toward goldsmith occupation. The random sampling was applied with the sample group including 

400 goldsmiths. The data analyses consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, T-

Test, One-Way ANOVA and Pearson Correlation Coefficient using SPSS for window version 20. 

In regard with the result of the relationship between motivations in work and the bond toward 

goldsmith occupation, it was expected that the benefits received from this independent study are as 

follows: 1. the realization of personal characteristics of goldsmiths for planning the support for the 

goldsmith group. 2. The understanding of factors or motivations that influences the bond toward 

this career and the data used for creating development pathways in personnel aspect or solution of 

goldsmith shortage, the study adapted motivation theory to assist in the factor analysis. According 

to the result, the three motivations, which influence the bond toward goldsmith career the most, 

consist of career promotion, relationship with colleagues and commanders and characteristics of the 

work respectively. These three points take part in the increase and decrease of their bond toward 

goldsmith career.  

 

Keyword: motivations in work, goldsmith. 

บทนํา 

 จากสถานการณ์ในปัจจุบันน้ีได้มีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรอย่างรวดเร็ว อีกทั้ งเศรษฐกิจโลกก็มีการเปล่ียนแปลงไปมาก รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองของไทย นอกจากน้ีการก่ออาชญากรรมในต่างประเทศก็มีผลต่อเศรษฐกิจ

โลกดว้ยเช่นกนั ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่ส่งผลต่อองคก์รต่างๆไม่มากก็นอ้ย เป็นเหตุใหอ้งคก์รต่างๆตอ้งมี

การปรับเปล่ียนนโยบาย รูปแบบการบริหาร โครงสร้างองคก์ร เพือ่ใหท้นัต่อสถานการณ์และลดการ

ไดรั้บผลกระทบต่างๆอีกดว้ย 

 ถึงอยา่งไรก็ตาม ก็ยงัมีอีกหน่ึงอาชีพท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงอยา่งรุนแรงจากเศรษฐกิจ

โลก นั้นก็คือ อาชีพช่างแปรรูปทองคาํ ซ่ึงเป็นอาชีพที่ตอ้งใชค้วามสามารถอยา่งมากและเป็นวิชา

เฉพาะในการแปรรูปทองคาํก้อน ให้เป็น สร้อยทอง แหวนทอง กาํไลทอง และอ่ืนๆอีกมากมาย 

อาชีพน้ีเป็นอาชีพที่น้อยคนนักอยากจะประกอบอาชีพน้ี เพราะเป็นอาชีพที่ไม่สามารถหยดุงานได ้

ไม่สามารถมีเวลาใหก้บัครอบครัวไดเ้ตม็ท่ี อีกทั้งยงัไม่สามารถนอนหลบัไดต้ามเวลาคนทัว่ไปนั้นก็

คือ คนที่ประกอบอาชีพน้ีตอ้งนอนกลางวนัเพียง 2-4 ชัว่โมง เท่านั้น และจาํเป็นตอ้งปฏิบติังานใน
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ตอนกลางคืนเพราะเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบ ไม่มีส่ิงเร้าอ่ืนๆมารบกวนที่จะก่อให้เกิดการแตกสมาธิ 

อาชีพน้ีตอ้งใชฝี้มืออยา่งมากและตอ้งใชส้มาธิอยา่งมากอีกดว้ย โอกาสการมีงานทาํของช่างทองและ

ช่างเงินขึ้นอยูก่บัราคาทองคาํ-เงินในปัจจุบนั หากราคาทองหรือเงินมีราคาสูงซ่ึงจะส่งผลต่อยอดคาํ

สั่งซ้ือทองรูปพรรณและผลิตภณัฑ์เงิน ก็จะส่งผลให้ความตอ้งการช่างทองหรือช่างเงินมีน้อยลง 

ทั้งน้ีในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าแนวโน้มราคาทองมีการปรับตวัสูงขึ้นมาโดยตลอดส่งผลให้

การหางานทาํของผูต้อ้งการประกอบอาชีพน้ีเป็นไปค่อนขา้งยาก อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์

ระหวา่งประเทศ อาทิ เศรษฐกิจของประเทศชั้นนาํมีความแขง็แกร่งมากขึ้น นกัลงทุนไดป้รับเปล่ียน

กลยทุธก์ารลงทุนไปลงทุนในสกุลเงินตราต่างประเทศของประเทศเหล่าน้ี แทนทองหรือเงิน โอกาส

ที่ราคาทองอาจมีแนวโนม้ปรับตวัลดลง ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการมีงานทาํสาํหรับผูท้ี่ประกอบอาชีพน้ีได ้

(สมาคมคา้ทองคาํ, กุมภาพนัธ ์2558)  

 ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของช่างแปรรูป

ทองคาํ เพือ่ที่จะไดน้าํขอ้มูลเบื้องตน้มาปรับใชใ้นการแกปั้ญหาใหช่้างแปรรูปทองคาํเป็นอาชีพที่น่า

ประกอบอาชีพน้ีมากขึ้น อีกทั้งตอ้งการทราบถึงความจูงใจในผูท้ี่ประกอบอาชีพช่างแปรรูปทองคาํ

ว่าเพราะเหตุใด พวกเขาจึงเลือกประกอบอาชีพน้ี นอกจากน้ียงัช่วยให้โรงงานแปรรูปทองคาํ หรือ 

หัวหน้าทีมช่างแปรรูปทองคาํไดน้าํขอ้มูลเหล่าน้ีไปเพื่อพฒันาทีมตนเองเพื่อให้ตนเองและทีมของ

ตนประสบความสาํเร็จและดาํรงไวซ่ึ้งอาชีพที่มีคุณค่าอีกหน่ึงอาชีพของไทยต่อไปในภายภาคหนา้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการดาํเนินงานวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดต้ั้งจุดมุ่งหมายไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลซ่ึงประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ อตัรารายได ้และ 

ระยะเวลาการทาํงาน ท่ีมีผลต่อความผกูพนัของช่างแปรรูปทองคาํ 

2. เพือ่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของช่างแปรรูปทองคาํ 

3. เพือ่ศึกษาความผกูพนัของช่างแปรรูปทองคาํ 

4. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัความผกูพนัของช่างแปร

รูปทองคาํ 

สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1  ช่างแปรรูปทองคาํท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระยะเวลาใน

การทาํงาน และ อตัราเงินเดือน ที่แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่ออาชีพแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ลักษณะงาน บทบาทและความรับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ความกา้วหนา้ในอาชีพ การไดค้วามยอมรับนบัถือ และความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน
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และผูบ้งัคบับญัชา ของช่างแปรรูปทองคาํ มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัโดยรวมของช่างแปรรูป

ทองคาํ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาและวางแผนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานใหก้บัช่างแปรรูปทองคาํ 

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)      (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. รายไดต่้อเดือน 

5. ระยะเวลาการทาํงานในอาชีพ

ช่างแปรรูปทองคาํ ความผกูพนัต่ออาชีพ

ช่างแปรรูปทองคาํ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

- ดา้นลกัษณะงาน 

- ดา้นความรับผดิชอบ 

- ดา้นค่าตอบแทน 

- ดา้นความกา้วหนา้ 

- ดา้นการไดรั้บความนบัถือ 

- ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือ่น

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 ปาริชาต บวัเป็ง ( 2554 ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน 

บริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ ประเทศไทย (จาํกดั) พบวา่ ปัจจยัลกัษณะงาน และประสบการณ์ในงานมี

ความสมัพนัธต่์อความผกูพนัองคก์ร 

 รุ่งณภา สีทะ (2554) ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารกบั

ความผูกพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการสาํนักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการ

พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์พบว่า การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง  

 วนัชยั ศกุนตนาค (2555) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานที่มีความสัมพนัธ์กบัความ

ผูกพนัของพนักงาน กลุ่มงาน Service Desk ของธนาคารแห่งหน่ึง พบว่า ด้านความสําเร็จในการ

ทาํงาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหน้าในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการ

ยอมรับนับถือ ด้านเงินเดือน และ ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์กับความ

ผกูพนัทั้งส้ิน 

 เกตุนภสั เมธีกสิวฒัน์ (2555) ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธข์องความผกูพนัทุ่มเทของพนักงาน

ที่มีต่องาน และองคก์ารกบัความตั้งใจลาออกของพนักงานในธุรกิจโรงแรม จงัหวดันครราชสีมา 

พบว่า ความผูกพนัทุ่มเทของพนักงานที่มีต่องานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนั

ทุ่มเทของพนักงานที่มีต่อองคก์าร และความผูกพนัทุ่มเทของพนักงานท่ีมีต่องาน และองคก์ารมี

ความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงขา้มกบัความตั้งใจลาออกจากองคก์ารของพนกังาน 

การดําเนินการวิจัย 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ช่างแปรรูปทองคาํ ซ่ึงมีจาํนวนที่ไม่ทราบแน่ชัด จึงไม่

สามารถระบจุาํนวนได ้ผูว้จิยัจึงเลือกใชสู้ตรคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งคือ n = 3.84(d) 2 (S)2 

(อภินนัท ์จนัตะนิ, 2549 อา้งถึงในวรกานต ์วอ่งไวรุต, 2554)  เม่ือแทนค่าแลว้จะไดเ้ป็น (3.84(0.05)2) 

(1.96)2 = ประชากรกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคือ 400 ตวัอยา่ง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นเพศ 

อาย ุสถานภาพสมรส รายไดแ้ละระยะเวลาในการปฏิบติังาน โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

ปลายปิด (Closed Ended -Questions) 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของช่างแปรรูปทองคาํ 

แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน บทบาทและความรับผดิชอบ ค่าตอบแทน ความกา้วหนา้ใน
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อาชีพ  การไดค้วามยอมรับนับถือ และความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา คาํถามมี

จาํนวน 25 ขอ้โดยจะใชแ้บบวดั Likert Scale โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 

 สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 1. แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และ

รายได ้ใชว้ธีิการแจกแจงความถ่ี และสรุปผลมาเป็นค่าร้อยละ 

 2. แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานและแบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนั

ต่ออาชีพ ใชว้ธีิการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติเชิงออนุมาน (Inferential Statistics) 

เพือ่ใชท้าํการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 

   ใชส้ถิติ Independent sample t-test ทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบความแตกต่าง ของความ

ผกูพนัต่ออาชีพโดยจาํแนกตามลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล ดา้นเพศ 

  ใชส้ถิติ One way Analysis of Variance (ANOVA) ทดสอบสมมุติฐาน เปรียบเทียบความ

แตกต่างของความผูกพนัต่ออาชีพโดยจาํแนกตามลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายได ้

  กรณีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจะทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

ในระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้วิธี Least Significant Difference 

(LSD) เพือ่เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

  สถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ใชห้าค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระต่อกนั หรือหาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ขอ้มูล 2 ชุด ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05  

ผลการวิจัย 

 ช่างแปรรูปทองคาํส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69 มีอายนุอ้ยกวา่ 

20 ปี มีจาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3  มีสถานภาพโสด มีจาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 

มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001-30,000 บาท มีจาํนวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 มีระยะเวลาใน

การปฏิบติังานในอาชีพน้ีระหวา่ง 1 -3 ปี มีจาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของช่างแปรรูปทองคาํในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.550 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.509 มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัมากที่สุด ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือ่น
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ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.567 มี

แรงจูงใจในการปฏิบติังานมากที่สุด ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และ

มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.658 มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมาก ดา้นค่าตอบแทน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.01 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.020 มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมาก ดา้นลกัษณะงาน 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.578 มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมาก และ

ด้านความก้าวหน้าในการทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.076 มี

แรงจูงใจในการปฏิบติังานมาก 

สมมุติฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 

1. ปัจจยัดา้นเพศของช่างแปรรูปทองคาํที่แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่ออาชีพของช่างแปรรูป

ทองคาํแตกต่างกนั  

2. ปัจจยัดา้นอายขุองช่างแปรรูปทองคาํที่แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่ออาชีพของช่างแปรรูป

ทองคาํแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นสถานภาพของช่างแปรรูปทองคาํที่แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่ออาชีพของช่าง

แปรรูปทองคาํแตกต่างกนั 

4. ปัจจยัดา้นรายไดข้องช่างแปรรูปทองคาํที่แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่ออาชีพของช่างแปร

รูปทองคาํแตกต่างกนั 

5. ปัจจยัดา้นระยะเวลาในการปฏบิติังานของช่างแปรรูปทองคาํท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อ

อาชีพของช่างแปรรูปทองคาํแตกต่างกนั 

6. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่ออาชีพของ

ช่างแปรรูปทองคาํ 

7. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความรับผิดชอบ มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่ออาชีพ

ของช่างแปรรูปทองคาํ 

8. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่ออาชีพของ

ช่างแปรรูปทองคาํ 

9. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความกา้วหน้าในอาชีพ มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อ

อาชีพของช่างแปรรูปทองคาํ 

10. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ มีความสมัพนัธต่์อความผูกพนั

ต่ออาชีพของช่างแปรรูปทองคาํ 

11. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ ังคับบัญชา มี

ความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่ออาชีพของช่างแปรรูปทองคาํ 
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ด้าน ความผูกพันต่อ

อาชีพ 

สถิติที่ใช้ สมมุติฐาน 

เพศ .000 Independent sample 

t-test 

ยอมรับ 

อาย ุ .157 One Way-ANOVA ปฏิเสธ 

สถานภาพสมรส .992 One Way-ANOVA ปฏิเสธ 

รายได ้ .115 One Way-ANOVA ปฏิเสธ 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน .000 One Way-ANOVA ยอมรับ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ลกัษณะงาน .000 Pearson Correlation ยอมรับ 

(ระดบัปานกลาง) 

ความรับผดิชอบ .000 Pearson Correlation ยอมรับ 

(ระดบัตํ่า) 

ค่าตอบแทน .000 Pearson Correlation ยอมรับ 

(ระดบัปานกลาง) 

ความกา้วหนา้ในอาชีพ .000 Pearson Correlation ยอมรับ 

(ระดบัปานกลาง) 

การไดรั้บการยอมรับนบัถือ .000 Pearson Correlation ยอมรับ 

(ระดบัปานกลาง) 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชา 

.000 Pearson Correlation ยอมรับ 

(ระดบัปานกลาง) 

*นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

1. ปัจจยัดา้นเพศของช่างแปรรูปทองคาํที่แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่ออาชีพของช่างแปรรูป

ทองคาํแตกต่างกนั จึงยอมรับสมมุติฐาน 

2. ปัจจยัดา้นอายขุองช่างแปรรูปทองคาํที่แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่ออาชีพของช่างแปรรูป

ทองคาํไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

3. ปัจจยัดา้นสถานภาพของช่างแปรรูปทองคาํที่แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่ออาชีพของช่าง

แปรรูปทองคาํไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
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4. ปัจจยัดา้นรายไดข้องช่างแปรรูปทองคาํที่แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่ออาชีพของช่างแปร

รูปทองคาํไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 

5. ปัจจยัดา้นระยะเวลาในการปฏบิติังานของช่างแปรรูปทองคาํท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อ

อาชีพของช่างแปรรูปทองคาํแตกต่างกนั จึงยอมรับสมมุติฐาน 

6. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่ออาชีพของ

ช่างแปรรูปทองคาํ จึงยอมรับสมมุติฐาน 

7. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความรับผิดชอบ มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่ออาชีพ

ของช่างแปรรูปทองคาํ จึงยอมรับสมมุติฐาน 

8. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่ออาชีพของ

ช่างแปรรูปทองคาํ จึงยอมรับสมมุติฐาน 

9. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความกา้วหน้าในอาชีพ มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อ

อาชีพของช่างแปรรูปทองคาํจึงยอมรับสมมุติฐาน 

10. แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ มีความสมัพนัธต่์อความผูกพนั

ต่ออาชีพของช่างแปรรูปทองคาํ จึงยอมรับสมมุติฐาน 

11. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ ังคับบัญชา มี

ความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่ออาชีพของช่างแปรรูปทองคาํ จึงยอมรับสมมุติฐาน 

อภิปรายผล 

 1. ช่างแปรรูปทองคาํที่มีเพศแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่ออาชีพช่างแปรรูปทองคาํแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยเพศชายและเพศ

หญิงมีความผูกพนัแตกต่างกันต่ออาชีพช่างแปรรูปทองคาํ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยัของ

ปาริชาต บวัเป็ง (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงาน บริษทั ไดก้ิน 

อินดสัทรีส์ ประเทศไทย (จาํกดั) พบวา่ปัจจยัดา้นเพศมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

 2. ช่างแปรรูปทองคาํที่มีอายุแตกต่างกันมีความผูกพนัต่ออาชีพช่างแปรรูปทองคาํไม่

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับผลงานวิจยัของปาริชาต บวัเป็ง (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ

พนักงาน บริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ ประเทศไทย (จาํกดั) พบว่าปัจจยัดา้นอายสุ่งผลต่อความผกูพนั

ต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

 3. ช่างแปรรูปทองคาํที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่ออาชีพช่างแปรรูป

ทองคาํไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ซ่ึง

สอดคล้องกับผลงานวิจยัของปาริชาต บวัเป็ง (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อ
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องค์กรของพนักงาน บริษทั ไดก้ิน อินดัสทรีส์ ประเทศไทย (จาํกัด) พบว่าปัจจยัด้านสถานภาพ

สมรสส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

 4. ช่างแปรรูปทองคาํที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความผูกพนัต่ออาชีพช่างแปรรูป

ทองคาํไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ซ่ึง

สอดคล้องกับผลงานวิจยัของปาริชาต บวัเป็ง (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์รของพนกังาน บริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ ประเทศไทย (จาํกดั) พบวา่ปัจจยัดา้นรายไดต่้อเดือน

มีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั 

 5. ช่างแปรรูปทองคาํที่มีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่ออาชีพช่าง

แปรรูปทองคาํแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้

สามารถอธิบายได้ว่า ช่างแปรรูปทองคาํที่ปฏิบติังานในอาชีพน้ีที่ปฏิบติัมานาน จะคุน้เคย และ

ผูกพนัต่ออาชีพน้ีมากกว่าช่างแปรรูปทองคาํที่เพิ่งเขา้มาปฏิบติังาน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของ วนัชยั ศกุนตนาค (2555) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานที่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนั

ของพนักงานกลุ่มงาน Service Desk ของธนาคารแห่งหน่ึงที่  พบว่าระยะเวลาในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รไม่ต่างกนั 

 6. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผดิชอบ ดา้น

ค่าตอบแทน ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้าน

ความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา กบัความผกูพนัต่ออาชีพช่างแปรรูปทองคาํ พบวา่ 

แรงจูงใจดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นความกา้วหน้าในการทาํงาน 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มี

ความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่ออาชีพช่างแปรรูปทองคาํ  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปาริชาต บวัเป็ง 

(2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั ไดก้ิน อินดัสทรีส์ 

ประเทศไทย (จาํกดั)  พบว่า ความสัมพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และดา้นประสบการณ์ มี

ความผกูพนัต่ออาชีพ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวจิยั เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานที่มีผลต่อความผกูพนัในอาชีพของช่างแปร

รูปทองคาํ ผูว้ิจยัขอเสนอแนวทางในการนาํผลวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงดา้นแรงจูงใจของช่างแปร

รูปทองคาํดงัน้ี 
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ด้านลักษณะงาน 

 จากการวิจยัพบว่า งานที่ปฏิบติัอยู่นั้นตรงกับความรู้ความสามารถของท่าน งานที่ท่าน

ปฏิบติัมีความซํ้ าซาก จาํเจ และ งานที่ปฏิบติันั้นสามารถทาํให้มีเวลาใชชี้วิตส่วนตวัไดอ้ยา่งสมดุล 

นั้นมีระดับความสัมพนัธ์ที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่ออาชีพในระดับตํ่า ดังนั้น หัวหน้ากลุ่มหรือ

ผูบ้งัคบับญัชาควรจดัสรรเวลาทาํงานให้เหมาะสมมากขึ้น โดยอาจมีการกาํหนดระยะเวลาและ

ช่วงเวลาในการปฏิบติังาน ไม่เร่งช่างแปรรูปทองคาํในเวลาที่จาํกดัเกินไปเพื่อลดความตึงเครียดใน

การปฏิบติังาน นอกจากน้ีควรจดัสรรหน้าที่ในการแปรรูปทองคาํตามความสามารถที่ช่างถนัดเพือ่

เพิม่ประสิทธิผลของผลงาน 

ด้านความรับผิดชอบ 

 จากการวิจัยพบว่า ในด้านความรับผิดชอบมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัตํ่า ดังนั้ น 

ผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหนา้ควรมีการวางแผนและกาํหนดระยะเวลาในการปฏิบติังานใหก้บัช่างแปร

รูปทองคาํ เพื่อให้ผลงานนั้นๆเสร็จทนัตามเวลาที่ร้านทองตอ้งการ นอกจากน้ีควรมีการอบรมถึง

ความสาํคญัต่อความรับผิดชอบงาน ทั้งดา้นความละเอียดรอบคอบ และความเร่งรีบในการปฏิบติั 

เพื่อสร้างความเขา้ใจที่ตรงกนัทั้ง 2 ฝ่าย อีกทั้งอาจมีการสร้างแรงจูงใจเพิ่มขึ้นเพื่อให้ช่างแปรรูป

ทองคาํเกิดความกระตือรือร้น เช่น หากใครทาํงานสวยและดี จะยกงานที่มีราคามากขึ้นและสาํคญั

มากใหท้าํ อนัน้ีนบัวา่เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง และ ทาํใหช่้างแปรรูปทองคาํไม่คิดว่า

เป็นงานทีซ่ํ้ าซากจาํเจอีกดว้ย 

ด้านค่าตอบแทน 

 ผลการวจิยัพบวา่ การจ่ายค่าตอบแทนนั้นยดึหลกัตามความสามารถ หรือ ทกัษะของช่างทาํ

ทองแต่ละคน มีผลต่อความผูกพนัในอาชีพในระดับตํ่า ดังนั้น ผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้าควร

พิจารณารายไดต่้อเดือนตามความสามารถและผลงานที่ช่างแปรรูปทองคาํแต่ละคน มิใช่จาํนวนที่

สามารถทาํไดต่้อเดือนเพยีงอย่างเดียว แต่ควรขึ้นอยู่กบัความสวยงามและละเอียดรอบคอบ เพื่อ

ก่อใหเ้กิดความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานมากขึ้น อีกทั้งมีผลต่อผลงานขององคก์รดว้ย 

ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน 

 ผลการวิจยัพบว่า ดา้นความกา้วหน้าในการทาํงานนั้นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางแล้ว 

แต่ถึงอยา่งไรก็ควรปรับเพื่อให้มีผลต่อความผูกพนัมากขึ้น ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้าควร

เปิดโอกาสให้ทางช่างแปรรูปทองคาํไดโ้ชวค์วามสามารถในการออกแบบเพื่อพฒันาฝีมือและเพิม่

รายไดอี้กดว้ย 
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ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

 ผลการวิจยัพบว่า ท่านรู้สึกภูมิใจงานที่ท่านปฏิบติัและได้รับการยอมรับจากสังคม ไม่มี

ความสมัพนัธต่์อความผกูพนัเลย ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้ควรปลูกฝังให้ช่างแปรรูปทองคาํ

เกิดความภูมิใจในงานที่ตนเองปฏิบติัอยูโ่ดยการบอกเล่าถึงความสาํคญัของอาชีพที่มีผลต่อระดับ

โลก อีกทั้งควรชมเชยและยกยอ่งช่างแปรรูปทองคาํที่ปฏิบติังานดีเพือ่เป็นตวัอยา่งแก่ช่างคนอ่ืน  

ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคบับัญชา 

 ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมของด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มี

ความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่ออาชีพนั้นอยู่ในระดบัปานกลาง แต่ก็ควรจะพฒันาเพื่อให้อยูใ่น

ระดบัมากขึ้น ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหน้าควรชมเชย และคอยเป็นที่ปรึกษาให้แก่ช่างแปรรูป

ทองคาํเพือ่เพิม่ความมัน่ใจและเช่ือมัน่วา่ผูบ้งัคบับญัชาจะไม่ทอดทิ้งเม่ือมีปัญหาไม่วา่จะทั้งทางดา้น

เร่ืองส่วนตวัหรือเร่ืองงานก็ตาม 

งานวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาที่ใช้วิธีการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีสัมภาษณ์ ซ่ึงผูว้ิจยัจะได้

ขอ้มูลที่ลึกซ้ึงและละเอียดมากขึ้น เพือ่ที่จะไดท้ราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อความผกูพนัอยา่งแทจ้ริง 

 2. ควรมีการศึกษาโดยการระบุพื้นที่ที่จะทาํการศึกษาค้นควา้ เพื่อจะได้ทราบถึงความ

ตอ้งการของช่างแปรรูปทองคาํในแต่ละพื้นที่อยา่งแทจ้ริง 

 3. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัที่มีความสมัพนัธต่์อความผกูพนัในอาชีพช่างแปรรูปทองคาํเพื่อ

สามารถที่จะนาํขอ้มูลมาพฒันาอาชีพและหรือองคก์รแปรรูปทองคาํใหดี้ยิง่ขึ้น 
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ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

สาขาอาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

The marketing mix The Bank for Agriculture and agricultural cooperatives  

Bang Rachan, Singburi 

คมสันต ์ดิษฐาน1 และ ดร.ณกมล จนัทร์สม2 

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

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคว์ตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจสมัครใช้

บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาอาํเภอ

บางระจนั  จงัหวดัสิงห์บุรี  2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจสมัครใช้บริการบตัร

อิเล็กทรอนิกส์ ของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาอาํเภอบางระจนั  

จงัหวดัสิงห์บุรี  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการ จาํนวน 400 ราย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test ผลการวจิยั พบวา่ 

 1. ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ของลูกคา้ธนาคารเพือ่

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาอาํเภอบางระจนั  จงัหวดัสิงห์บุรี  พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25  ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วย

อยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วยอยา่งยิ่ง มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.48 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 และดา้น

กระบวนการ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 

 2. การเปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจสมัครใช้บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ของ

ลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาอาํเภอบางระจนั  จงัหวดัสิงห์บุรี พบวา่ 

ลูกคา้ธนาคารที่มีอาชีพ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตดัสินใจสมคัรใช้บริการ ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอาํเภอบางระจนั แตกต่างกนั กระบวนการ  อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05   

คาํสําคญั: ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด, การตดัสินใจสมัครใช้บริการ 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 The study was intended 1) to investigate the factors affecting customers’ decision to apply 

for electronic cards at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Bangrajan branch in 

Singburi Province, and 2) to compare the factors affecting customers’ decision to apply for 

electronic cards at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Bangrajan branch in 

Singburi Province. The study was conducted based on classification of demographic characteristics. 

The sample of the study consisted of 400 customers. The instrument used to collect the data was a 

questionnaire. The statistics used to analyze the data were frequency counts, percentage, mean, 

standard deviation, t-test and F-test. 

The results of the study were as follows;  

  1. The factors affecting the customers’ decision to apply for electronic cards at the Bank 

for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Bangrajan branch in Singburi Province included 

products and services, prices, distribution channels, marketing promotion, staff, physical property, 

and process. In terms of products and services, 4.25% of the respondents strongly agreed. Regarding 

prices, 4.38 % of the respondents strongly agreed. For distribution channels, 4.48% of the 

respondents strongly agreed. In terms of marketing promotion, 4.46% of the respondents strongly 

agreed. The factor regarding staff, 4.48% of the respondents strongly agreed. In terms of physical 

property, 4.48% of the respondents strongly agreed. Regarding process factor, 4.46 of the 

respondents strongly agreed. 

  2. In comparing the factors affecting the customers’ decision to apply for electronic cards 

at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Bangrajan branch in Singburi Province, 

it was found that different careers and monthly income resulted in the customers’ different decision 

to obtain the services. The results were statistically significant at the 0.05 level. 

Keyword: The marketing mix, The decision to apply. 

 

1. บทนํา 

  ปัจจุบนั สถาบนัการเงินในประเทศไทย มีมากกวา่ 21 สถาบนั ทาํใหมี้การแข่งขนัสูงในเร่ือง

ของธุรกิจธนาคาร  ในยคุปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางธุรกิจกนัอยา่งรุนแรง ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการ

ที่แตกต่างกัน ธนาคารจึงเป็นผูต้อบสนองความตอ้งการนั้นๆหากสถาบนัใด สามารถตอบโจทย์

ความตอ้งการไดม้ากกวา่ ก็ยอ่มไดรั้บการยอมรับท่ีมากกวา่เช่นกนั  ดว้ยเหตุน้ี แต่ละธนาคาร  จึงสรร
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หาผลิตภณัฑแ์ละการบริการ มานาํเสนออยา่งเตม็รูปแบบ  มาเป็นนโยบายการตลาดกนัอยา่งเขม้ขน้

ไม่วา่จะเป็นธนาคารพาณิชย ์หรือธนาคารรัฐวสิาหกิจ  จึงจาํเป็นตอ้งสรรหาวธีิการต่างๆ ในการท่ีจะ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ  เพื่อการสร้างฐานลูกคา้ใหม่ รักษาฐานลูกคา้ดั้งเดิม  

พร้อมกบัการแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดใหไ้ดม้ากท่ีสุด  อนัจะนาํมาซ่ึงผลกาํไร  ซ่ึงเป็นเป้าหมาย

สูงสุดของการประกอบธุรกิจขององคก์ร (นทีกานต ์ จบศรี, 2550)  

 ผลกาํไรของของธนาคาร  ขึ้นอยู่กับ  “รายได้ดอกเบี้ ย”  อันอิงอยู่กับกองสินทรัพยท์ี่ถูก

ปล่อยกูอ้อกไป ซ่ึงนบัวนัมีแต่จะเพิม่ขึ้นเร่ือยๆ ขณะที่อีกส่วนหน่ึงเป็นผล 

 ผลกาํไรของของธนาคาร  ขึ้นอยู่กับ  “รายได้ดอกเบี้ ย”  อันอิงอยู่กับกองสินทรัพยท์ี่ถูก

ปล่อยกูอ้อกไป ซ่ึงนบัวนัมีแต่จะเพิม่ขึ้นเร่ือยๆ ขณะที่อีกส่วนหน่ึงเป็นผลกาํไรจาก “รายไดท้ี่ไม่ใช่

ดอกเบี้ย” โดยเฉพาะ “รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ” ซ่ึงถือวา่เป็นแหล่งรายไดส้าํคญัของธนาคาร 

ทั้ งน้ี  จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยอ้นหลังไปกว่า 10 ปี พบว่ารายได้

ค่าธรรมเนียม ของระบบธนาคารเพิม่ขึ้นอยา่งต่อเน่ืองทุกปี และเพิม่ขึ้นเกือบ 3 เท่าจาก 56,000 ลา้น

บาท ในปี 2548 เป็น 164,000 ลา้นบาทในปี 2557 และเม่ือเทียบกบักาํไรสุทธิรวมทั้งระบบปี 2557 

ของธนาคาร 224,000 ลา้นบาท ซ่ึงจะเห็นไดว้า่  รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมมีสดัส่วนเป็นคร่ึงหน่ึงของ

กาํไรสุทธิทั้งระบบ  และจากการรวบรวมขอ้มูลรายไดร้วมค่าธรรมเนียมของระบบธนาคารพาณิชย์

ในช่วง 10 ปีเท่ากบั 1,038,000 ลา้นบาท โดยเฉพาะบตัรเดบิต (Debit Card) เป็นหน่ึงในผลิตภณัฑ์

ทางการเงินการธนาคารทัว่ไป ไดมี้การทาํการตลาดอยา่งต่อเน่ือง  โดยมีการทาํแคมเปญการตลาด

เปล่ียนจากบตัรเอทีเอ็มมา เป็นบตัรเดบิต โดยเน้นจุดเด่นของบตัรเดบิตท่ีมีความแตกต่างจากบตัร

เอทีเอ็ม ซ่ึงนอกจากใชท้าํธุรกรรมต่าง ๆ บนเคร่ืองเอทีเอ็มเหมือนกบับตัรเอทีเอ็มทัว่ไปแลว้ (เช่น 

เบิก/โอนเงินสด และชาํระ ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้) (ภาวณีิ  เหล่าพพิฒัน์ไพบูลย,์ 2555) 

 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะพบกบัภาวการณ์แข่งขนั

ทางธุรกิจที่รุนแรง  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มี

การปรับเปล่ียน ปรับปรุงพฒันาระบบการดาํเนินงาน และการบริการในทุกดา้นอยา่งเป็นพลวตัร 

ธนาคารไดมี้นโยบายปรับการดาํเนินงานให้เขา้กบัสถานการณ์ เพื่อรักษาฐานลูกคา้ท่ีมีอยู ่และเพือ่

รองรับลูกคา้รายใหม่  โดยระดมทรัพยากรในทุกด้าน  เตรียมการเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ และ

รูปแบบการใหบ้ริการที่ทนัสมยัและครบวงจรยิง่ขึ้น  เพือ่รองรับการใหบ้ริการที่สอดคลอ้งต่อความ

ตอ้งการและครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวยั  (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร, 2559) 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี มี

ลูกคา้ทุกประเภทหลายระดบั  แต่ดว้ยสภาพทาํเลท่ีตั้ง โดยรวม  มีสภาพเป็นแหล่งเกษตรกรรม เป็น
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ส่วนใหญ่  พฤติกรรมลูกคา้ที่ผูว้จิยัสงัเกตได ้กล่าวคือ ส่วนใหญ่นั้นจะไม่ชอบความยุง่ยากในการทาํ

ธุรกรรม อีกทั้งไม่ชอบการรอคอย เร่ืองเวลาเป็นเร่ืองสาํคญั โดยเฉพาะมีลกัษณะการใชบ้ริการท่ีเน้น

ฝากง่าย ถอนง่าย ไม่นิยมการกูเ้งิน หรือเสียค่าธรรมเนียม ท่ีคิดวา่ไม่จาํเป็น และลูกคา้มีฐานะ มีฐาน

เงินฝากสูง หากสามารถจูงใจหรือทราบปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อลูกคา้ดา้นการบริการของธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรีได ้จะทาํให้ทราบแนว

ทางการพฒันากลยุทธ์การให้บริการ เน่ืองเพราะหลายคร้ัง ท่ีพนักงาน นําเสนอบริการบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ให้กบัลูกคา้ ในเบื้องตน้ ลูกคา้ส่วนใหญ่ ปฏิเสธและตอ้งการทราบเหตุผลและสิทธิ

ประโยชน์ก่อนเสมอ ดว้ยเหตุผลที่หลากหลายแตกต่างกนัออกไป  เช่น ไม่ยนิดีใชบ้ตัร ใชไ้ม่เป็น 

ค่าธรรมเนียมบริการแพง ไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมรายปี กลวัความเส่ียงเร่ืองของเงิน มีบตัรเยอะ

แล้ว ฯลฯ จึงทาํให้ผลที่ไดก้็คือ การปฏิเสธต่อการนาํเสนอบริการจากธนาคาร หากพิจารณาจาก

แง่มุมของรูปแบบและสิทธิประโยชน์การใชง้าและความคุม้ค่าของผูใ้ชบ้ริการ หากผูถื้อบตัรปฏิเสธ

การทาํบตัร ก็จะเสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ หากจะมองในรูปแบบตวัแทนธนาคาร  ธนาคารก็สูญเสีย

โอกาสทางดา้นรายไดค้่าธรรมเนียมบตัร และค่าธรรมเนียมรายปี  นอกเหนือจากน้ี  ยงัสูญเสียลูกคา้

อนาคตสําหรับผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ที่อาจเก่ียวเน่ืองกันอีกด้วย (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร, 2559) 

 จากปัญหาดงักล่าว ดว้ยการแข่งขนั และโลกทศัน์ที่เปล่ียนไป  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร จาํเป็นตอ้งเดินหนา้ใหผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการใหท้ดัเทียมคู่แข่ง  เพือ่ความอยูร่อด  

และการดาํรงอยูใ่นตลาดสถาบนัการเงินอยา่งเขม้แขง็  ปัจจุบนัการบริหารงาน เป็นไปตามนโยบาย

ของ ลกัษณ์ วจนานวชั ผูจ้ดัการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคนปัจจุบนั เปิดเผยว่า 

ในช่วง 3-4 ปีต่อจากน้ี(4 พฤษภาคม 2558) ธนาคารวางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการเติบโตของกาํไร

เฉล่ียปีละ 10% หรือประมาณ 3 หม่ืนลา้นบาท จากปี 2558 ที่ตั้งเป้าหมายมีกาํไรอยูท่ี่ 2.1 หม่ืนลา้น

บาท  ส่วนหน่ึงจะเป็นผลมาจากการปรับเพิม่รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมซ่ึงจะเขา้มาทดแทนรายไดจ้าก

ดอกเบี้ยรับ ซ่ึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเช่ือว่าปัจจยัดงักล่าวจะเป็นส่วนหน่ึง

ในการสนบัสนุนผลการดาํเนินงานของธนาคารให้เติบโตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ทั้งน้ี ธนาคารได้

มีการวางเป้าหมายแนวทางในการหารายไดจ้ากค่าธรรมเนียมในระยะต่อไปเพิ่มขึ้นเป็น 7-8% จาก

ปัจจุบนัอยูท่ี่ 5-6% หรือ 4,000-5,000 ลา้นบาท  (ลกัษณ์ วจนานวชั, 2558) 

 จากเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ในส่วนของสาขาอาํเภอบางระจนั  ตระหนกัถึงนโยบายองคก์รเป็น

สําคัญ เพื่อการเดินหน้าและการปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายที่ธนาคารได้วางไว ้จึงตระหนักถึง

ความสาํคญัน้ีดว้ยเช่นกนั 
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ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการและปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

ของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี เพือ่นาํผล

การศึกษาที่ไดไ้ปเป็นขอ้มูลสาํหรับทาํการพฒันาการให้บริการของธนาคาร  เป็นแนวทางในการ

ดาํเนินธุรกิจ  การพฒันากลยทุธท์างการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้  และรองรับ

กบัการแข่งขนัที่สูงขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการคือ 

 2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ของลูกคา้

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาอาํเภอบางระจนั  จงัหวดัสิงห์บุรี 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ของ

ลูกคา้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาอาํเภอบางระจนั  จงัหวดัสิงห์บุรี  จาํแนก

ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

3.  คาํนิยามศัพท์ 

 1.  บัตรอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง บตัรเดบิต ทุกประเภทของธนาคาร อาทิ  บตัรเดบิตเอทีเอ็ม  

บตัรเดบิตวีซ่าอิน   และบตัรอ่ืน ๆ  ที่เป็นผลิตภณัฑท์างธุรกรรมการเงินของธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร 

 2.  ลักษณะด้านประชากรศาสตร์  หมายถึง  ข้อมูลส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม  

ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายไดต้่อเดือน 

 3.  ลูกค้า  หมายถึง  ผูใ้ชบ้ริการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาอาํเภอ

บางระจนั  จงัหวดัสิงห์บุรี 

 4.  การตัดสินใจใช้บริการ  หมายถึง  พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการ  ปัจจยัหรือส่ิงกระตุน้

ที่เป็นเหตุอนัจูงใจให้เกิดการสมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์คู่บญัชีเงินฝาก ของลูกคา้ธนาคาร

เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 5.  คุณภาพการให้บริการ หมายถึง การให้บริการที่ประสบความสําเร็จเน่ืองจากเป็นการ

บริการที่สร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและ   

ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการได ้ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้บ่งคุณภาพบริการออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

 5.1  ด้านความเป็นรูปธรรม (Tangible) หมายถึง ความหลากหลายของบริการ รูปแบบ 

website มีความสวยงามและทนัสมยั ค่าใชจ่้าย ความสะดวกในการใชบ้ริการ และคู่มือแนะนาํการใช้

บริการ 
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 5.2  ดา้นความไวว้างใจได ้(Reliability) หมายถึง ความมีช่ือเสียงของธนาคาร การเก็บขอ้มูล

ความลบัลูกคา้ ระบบความปลอดภยั ความถูกตอ้งของขอ้มูล และความสมบูรณ์ของการทาํธุรกรรม 

 5.3  ด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความสะดวกในการติดต่อ

ศูนยบ์ริการลูกคา้สมัพนัธ ์สมคัรและเปิดใชบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว การออกจากระบบ (Sign-off) ทาํ

ได้รวดเร็ว ไม่มีปัญหาระบบคา้ง ความรับผิดชอบต่อลูกค้าเม่ือมีรายการผิดพลาด และการให้

ความสาํคญัต่อขอ้คิดเห็น / ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 

 5.4  ดา้นความเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง ความเอาใจใส่ในการให้บริการของพนักงาน 

การให้ขอ้มูลที่ครบถว้น ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร รวมถึงมารยาทในการให้บริการ ความ

เต็มใจในการแก้ไขปัญหา และการรับฟังขอ้ร้องเรียนของผูใ้ช้ และนําขอ้มูลที่ไดรั้บไปปรับปรุง

พฒันาการใหบ้ริการ 

 5.5  ดา้นการทาํให้มัน่ใจ (Assurance) หมายถึง การตรวจสอบผลการทาํรายการยอ้นหลัง 

ความปลอดภัยของทรัพยสิ์น (เงินในบัญชี) ความครบถ้วนชัดเจนของการทาํรายการ การให้

คาํแนะนําในการทาํรายการได้ตลอดเวลา และการรับปัญหาจากการใช้บริการ และมีระบบการ

จดัการแกปั้ญหาตลอด 24 ชัว่โมง 

 6.  การทําธุรกรรมทางการเงิน หมายถึง การฝาก-ถอนเงิน การกูย้มืเงิน การโอนเงิน การ ซ้ือ

สลากพเิศษ การปรึกษาเจา้หนา้ที่ทางการเงิน เป็นตน้ 

 7.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อลูกคา้ดา้นการบริการ

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี ประกอบดว้ย 

ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที่/ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนกังาน กระบวนการ และ

ลกัษณะทางกายภาพ 

 7.1 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง คุณภาพของการบริการ ส่ิงอาํนวยความสะดวก สินคา้หรือบริการ

จากธนาคาร เช่น แพค็เก็จบตัรเครดิต บตัรเดบิต สินเช่ือ เป็นตน้ 

 7.2 ราคา หมายถึง ราคาสินคา้หรือบริการของธนาคาร เง่ือนไขการสมคัรบริการทางการเงิน 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม เป็นตน้ 

 7.3 สถานที่/ช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง ทาํเลท่ีตั้ง ช่องทางการจดัจาํหน่าย ช่อง

ทางการจ่ายชาํระเงิน วธีิการจ่ายชาํระ เป็นตน้ 

 7.4 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การทาํกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัทางดา้นการตลาด เพื่อ

เป็นการส่งเสริมหรือเร่งการตดัสินใจ จูงใจให้เกิดการเลือกใช้บริการกับธนาคารโดยใช้ข้อมูล

ข่าวสาร เป็นตน้ 
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 7.5 บุคลากร หมายถึง บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของธุรกิจธนาคาร ได้แก่ พนักงานตอ้นรับ 

ผูจ้ดัการธนาคาร หวัหนา้ฝ่ายต่าง ๆ แม่บา้น พนกังานรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 

 7.6 กระบวนการ หมายถึง วิธีการดาํเนินงานการให้บริการ ฝาก ถอน สมคัรการใชบ้ริการ

ต่าง ๆ ขั้นตอนการใหบ้ริการต่าง ๆ เป็นตน้ 

 7.7 ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ปัจจยัแวดลอ้มหรือส่ิงแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ  ของธนาคาร

สาํนกังานตอ้นรับ ความสะดวกสบาย สถานที่จอดรถ ส่ิงอาํนวยความสะดวก และทางเขา้ออก ใหแ้ก่

ผูใ้ชบ้ริการที่มาใชบ้ริการกบัธนาคาร เป็นตน้ 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  ได้ทราบปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจสมัครใช้บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ของลูกคา้

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาอาํเภอบางระจนั  จงัหวดัสิงห์บุรี 

 2.  ไดผ้ลการเปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

ของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาอาํเภอบางระจนั  จงัหวดัสิงห์บุรี  

จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

5. กรอบแนวคดิการวิจัย 

 การกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดศึ้กษาจากแนวคิดทฤษฎี  และผลงานวิจยัที่

เก่ียวขอ้งจึงไดก้าํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

 

1.  เพศ 

2.  อาย ุ

3.  สถานภาพ 

4.  ระดบัการศึกษา 

5.  อาชีพ 

6.  รายไดต่้อเดือน 

 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ของธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา

อาํเภอบางระจัน จังหวดัสิงห์บุรี  

1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ 

6. ดา้นลกัษณะกายภาพ 

7. ดา้นกระบวนการ 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูศึ้กษาไดก้าํหนดแนวทางขั้นตอนและวธีิการดาํเนินการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

 6.1 วธีิการเก็บขอ้มูล 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการคดัเลือกตวัอย่าง

ตามความสะดวก เฉพาะลูกคา้ที่สมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับบัญชีของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี ที่เป็นกลุ่มลูกคา้เฉพาะดา้นเงิน

ฝากกบัทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี    และ

ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลเท่านั้น 

 6.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา  คือ  ลูกคา้ท่ีสมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชีของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี โดยจาํกดักลุ่มลูกคา้

เฉพาะดา้นเงินฝากกบัทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาบางระจนั จงัหวดั

สิงห์บุรี    จาํนวน  10,287 คน (ผลการดาํเนินงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี ประจาํปี 2558) 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีสมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชีของ

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี จาํนวน  10,287 โดย

คาํนวณโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) จาํนวน 400 ราย 

 6.3 ขอ้มูลที่ใชใ้นการวจิยั 

 ผูศึ้กษาไดใ้ช้การเก็บข้อมูลหลากหลายวิธีเพื่อความถูกต้อง แม่นยาํ และเช่ือถือได้ ซ่ึง

สามารถจาํแนกวธีิการศึกษาและสาํรวจเพือ่เก็บขอ้มูลดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดแ้ก่ อมูลในส่วนน้ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถาม ให้กบั

ลูกค้าที่สมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี   ทาํไดโ้ดย ขอความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร สาขาบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี   เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีแจกแบบสอบถามและ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ที่เขา้มาใชบ้ริการจริง โดยจาํนวนแบบสอบถามที่แจกมี 400 ชุด 

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจยั

และการศึกษาคน้ควา้ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนสถิติต่างๆ เพื่อนํามากาํหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎี 

รวมทั้งการสร้างเคร่ืองมือ โดยศึกษาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือ บทความงานวจิยั จุลสาร 

วารสาร และเอกสารต่างๆ จากวารสาร อินเตอร์เน็ต (internet) และหนงัสือพมิพ ์เป็นตน้ 
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 6.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 นาํแบบสอบถามที่ไดรั้บกลบัมา  มาทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์  ทาํการลง

รหัสแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 6.5 สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 6.5.1  วิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามดว้ย

ความถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) 

 6.5.2  วิเคราะห์ระดบัของความคาดหวงัในการใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชี  ของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางระจัน จังหวดัสิงห์บุรี ด้วยความถ่ี 

(Frequency)  ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Arithmetic  Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard  deviation) 

 6.5.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าระหว่างตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามโดยใช ้ Independent  

Samples  t-test (วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย)  ใชก้บัตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปร  และ One-way  

ANOVA  (วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว)  ใชก้บัตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปรขึ้นไป  กรณีพบความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  จะทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

หรือที่ความเช่ือมัน่ 95% 

7.  ผลการวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาอาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี คร้ังน้ี สรุปประเด็นได ้ดงัน้ี 

 7.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย จาํนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8  อาย ุ40-49 ปี จาํนวน 

146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีสถานภาพสมรส จาํนวน 186  คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 201  คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 มีอาชีพเกษตรกรรม /อาชีพอิสระ จาํนวน 

141  คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 30,000 บาท จาํนวน 194 คน คิด

เป็นร้อยละ 48.5 

 7.2 พฤติกรรมการใชบ้ริการและการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบตัรอิเลก็ทรอนิกส์กบับญัชี

ของลูกคา้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี พบวา่ ลูกคา้

ธนาคาร  รู้จกับตัรอิเล็กทรอนิกส์/บญัชีจากแหล่งขอ้มูล อ่ืนๆ จาํนวน 153คน คิดเป็นร้อยละ 20.4   มี

เหตุผลที่ตดัสินใจใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์/บญัชีเพราะ  ค่าธรรมเนียม จาํนวน 164 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.4  มีการเขา้ใชบ้ญัชี/บตัรอิเล็กทรอนิกส์เดือนละคร้ัง จาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 
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และใช้บัญชี/บัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อโอนเงินภายในบญัชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรดว้ยบญัชี จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 

 7.3 ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจสมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับบญัชีของลูกค้า

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี สามารถสรุปเป็นดา้น

ไดด้งัน้ี 

 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25  เม่ือ

จาํแนกเป็นรายขอ้แลว้พบว่า บตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชี มีความหลากหลายตรงความตอ้งการ อยู่

ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 รองลงมา การทาํรายการผ่านบตัรอิเล็กทรอนิกส์/

บญัชี มีความรวดเร็ว สะดวกต่อการใชง้าน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 และ

สามารถนําสมุดเงินฝาก ค ํ้ าประกันเงินกูห้รือเบิกเงินเกินบญัชีได้ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 

 ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้

แลว้พบว่า บญัชีเงินฝากคิดดอกเบี้ยเป็นรายวนั ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 รองลงมา ค่าธรรมเนียมการโอนเงินมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 และอตัราค่าสมคัรใชง้านบตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชี มีความเหมาะสม อยู่

ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 เม่ือ

จาํแนกเป็นรายขอ้แลว้พบว่า สมัครใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชี ได้ที่สาขา บางระจนั จงัหวดั

สิงห์บุรี เป็นวธีิที่เหมาะสม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 รองลงมา การใชบ้ตัร

อิเล็กทรอนิกส์กบับญัชี ไดต้ลอด 24 ชม. เป็นการอาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้ อยูใ่นระดบัเห็นด้วย

อยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 เม่ือ

จาํแนกเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ การโฆษณาจากส่ือต่างๆ ทาํใหท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบับตัรอิเล็กทรอนิกส์

กบับญัชี อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 รองลงมา การประชาสัมพนัธ์โดยใช้

แผ่นพบั โบรชวัร์  ทาํให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบับตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชี อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 และเวบ็ไซตข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทาํให้

ตดัสินใจใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชี อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 

 ดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 เม่ือจาํแนก

เป็นรายข้อแล้วพบว่า เม่ือเกิดปัญหาในการใช้บริการ  พนักงานมีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วย

แก้ปัญหา  และสามารถแก้ปัญหาได้ทนัที อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54 
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รองลงมา พนักงานธนาคารเป็นผูแ้นะนาํให้ท่านรู้จกั  และใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชี อยู่ใน

ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 และ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถให้

คาํแนะนาํ  และสาธิตวิธีการใชง้านท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบับตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชี  อยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 เม่ือ

จาํแนกเป็นรายขอ้แลว้พบว่า การเขา้ถึงแหล่งเคร่ืองโอน/ถอน/ฝากของธนาคาร สามารถใชบ้ริการ

อยา่งความสะดวก และรวดเร็ว อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50รองลงมา การ

ออกแบบรูปลกัษณ์ของบตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชี มีความน่าสนใจ ทนัสมยั  ดึงดูดให้ใชบ้ริการ  

ไม่สลบัซบัซอ้น  สามารถทาํธุรกรรมไดง่้าย อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 

 ดา้นกระบวนการ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 เม่ือจาํแนก

เป็นรายขอ้แลว้พบว่า การแจง้ผลการโอนเงิน  การทาํธุรกรรมต่างๆ ทาง SMS ทาํใหเ้กิดความมัน่ใจ 

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 รองลงมา การแจง้ยนืยนัการทาํรายการก่อนการ

ทาํธุรกรรมทางการเงิน  ทาํให้เกิดความมัน่ใจ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 

และขั้นตอนการใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกส์/บญัชี สามารถทาํรายการไดง่้าย ไม่ซับซ้อน อยูใ่นเห็นดว้ย

อยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 

 7.4 การทดสอบสมมติฐาน สามารถจาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานที่ 1 ลูกคา้ธนาคารที่มีเพศ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ ธนาคาร

เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอาํเภอบางระจนั ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่  2 ลูกคา้ธนาคารที่มีอาย ุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ ธนาคาร

เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอาํเภอบางระจนั ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 3 ลูกคา้ธนาคารที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีการตดัสินใจสมัครใช้บริการ 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอาํเภอบางระจนั ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 4 ลูกคา้ธนาคารท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอาํเภอบางระจนั ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่  5 ลูกคา้ธนาคารท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ ธนาคาร

เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอาํเภอบางระจนั แตกต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ บริการ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 สมมติฐานที่  6 ลูกคา้ธนาคารท่ีมีรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั มีการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอาํเภอบางระจนั แตกต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ ดา้นกระบวนการ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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8. อภิปรายผล 

 จากการศึกษา ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชีของ

ลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี ทั้ง 7 ด้าน 

สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ พบว่าลูกคา้ธนาคารส่วนใหญ่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ในการตดัสินใจ

สมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชีของลูกคา้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี  เน่ืองจากบญัชีอิเล็กทรอนิกส์นั้นตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ได้

อย่างหลากหลาย อีกทั้งการทาํรายการผ่านบตัรอิเล็กทรอนิกส์/ยงัรวดเร็ว และสะดวกในการทาํ

ธุรกรรมการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นายนทีกานต ์ จบศรี (2550)  ไดท้าํการศึกษางานวิจยั

เร่ือง พฤติกรรมการใช้บตัรเดบิต (Debit Card) กล่าวว่า บตัรที่ใช้แทนเงินสดได้ สามารถใช้ทาํ

ธุรกรรมการเงินไดอ้ยา่งหลากหลาย เช่น ชาํระสินคา้และบริการอ่ืนๆ ไดโ้ดยการหกัเงินจากบญัชีเงิน

ฝากของลูกคา้ทนัที  ซ่ึงสร้างความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชแ้ละผูถื้อบตัรอยา่งสูง 

 ดา้นราคา พบว่าลูกคา้ธนาคารส่วนใหญ่เห็นด้วยอยา่งยิง่ในการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการ

บตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชีของลูกคา้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางระจนั 

จังหวัดสิงห์บุรี  เน่ืองจากบัญชีเงินฝากคิดดอกเบี้ ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ ย และมี

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเหมาะสม  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ อาทิตยา ชัยจาํรัส (2556) 

ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการดา้นสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร สาขาคอนสวรรค์ จังหวดัชัยภูมิ กล่าวว่า ราคาค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มี

ความสาํคญั ดงันั้นธนาคารจึงควรตั้งราคาค่าบริการในธรรมเนียมต่าง ๆ ใหมี้ความเหมาะสม 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ลูกคา้ธนาคารส่วนใหญ่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ในการตดัสินใจ

สมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชีของลูกคา้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี  เน่ืองจากสามารถสมคัรใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชี ไดท่ี้สาขา 

บางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี ไดเ้ลยและสามารถใชบ้ตัรไดต้ลอด 24 ชม. เป็นการอาํนวยความสะดวก

ให้ลูกคา้ เป็นอยา่งมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิรัตน์ กาํไร (2539)  ไดท้าํการศึกษางานวิจยั

เร่ือง การใชบ้ริการเอทีเอ็มของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ กล่าวว่า การที่ธนาคารเพิ่มช่องทาง

ในการทาํธุรกรรมการเงินให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น เช่น สามารถใชบ้ริการนอกเวลาทาํการได้

ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการได ้

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าลูกคา้ธนาคารส่วนใหญ่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ในการตดัสินใจ

สมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชีของลูกคา้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี เน่ืองจากมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น แผ่นพบั โบรชวัร์  และ
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เวบ็ไซตข์องธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทาํใหต้ดัสินใจใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกส์กบั

บญัชี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาวณีิ  เหล่าพพิฒัน์ไพบูลย ์(2555) ไดท้าํการศึกษางานวจิยัเร่ือง 

การจดักลุ่มพฤติกรรมการใชบ้ตัรเดบิตและบตัรกดเงินสดของคนทาํงานในกรุงเทพมหานคร  กล่าว

วา่ธนาคารจะคอยให้ข่าวสารกบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองเช่น เวบ็ไซตธ์นาคาร แผน่พบั และโบร์ชวัร์เพื่อ

สร้างความเขา้ใจและส่งเสริมการตลาดใหก้บัธนาคารอยูเ่ป็นประจาํ 

 ดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการ พบว่าลูกคา้ธนาคารส่วนใหญ่เห็นดว้ยอยา่งยิ่งในการตดัสินใจ

สมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชีของลูกคา้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เน่ืองจากเม่ือเกิดปัญหาในการใช้บริการ  พนักงานมีความ

กระตือรือร้นที่จะช่วยแกปั้ญหา  และสามารถแกปั้ญหาไดท้นัที และสาธิตวิธีการใชง้านที่ถูกตอ้ง

เก่ียวกบับตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชีดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาวณีิ  เหล่าพพิฒัน์ไพบูลย ์

(2555) ไดท้าํการศึกษางานวิจยัเร่ือง การจดักลุ่มพฤติกรรมการใชบ้ตัรเดบิตและบตัรกดเงินสดของ

คนทาํงานในกรุงเทพมหานคร  กล่าววา่ พนกังานควรจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และ

แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เพือ่สร้างแรงจูงใจในการรับรู้ถึงบริการ และสร้างความมัน่ใจในการใชบ้ริการ 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่าลูกคา้ธนาคารส่วนใหญ่เห็นดว้ยอยา่งยิ่งในการตดัสินใจ

สมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชีของลูกคา้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี เน่ืองจากลูกคา้สามารถเขา้ถึงแหล่งเคร่ืองโอน/ถอน/ฝากของธนาคาร 

สามารถใชบ้ริการอยา่งความสะดวก และรวดเร็ว ทาํให ้ดึงดูดใหใ้ชเ้น่ืองจากสามารถทาํธุรกรรมได้

ง่าย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลเนตร  อยูค่งพนั (2543)  ไดท้าํการศึกษางานวิจยัเร่ือง การ

รับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจถือบตัรเดบิต กล่าวว่า บตัรเดบิตช่วยให้สะดวกในการ

ถอนเงิน และสอบถามยอดเงินในบญัชีไดอ้ยา่งรวดเร็วทาํใหป้ระชาชนตดัสินใจถือบตัรเดบิต 

 ดา้นกระบวนการ พบว่าลูกคา้ธนาคารส่วนใหญ่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ในการตดัสินใจสมคัรใช้

บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์กบับญัชีของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา

บางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี เน่ืองจากบญัชีมีการแสดงแจง้ผลการโอนเงิน  การทาํธุรกรรมต่างๆ ทาง 

SMS ทาํให้เกิดความมั่นใจ ในการทาํธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ 

ปริญญา เลาหกุล (2536)  ไดท้าํการศึกษางานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและทศันคติของผูใ้ชบ้ริการเงิน

ด่วน ของผูถื้อบตัรเอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย ์กล่าวว่า เหตุผลในการทาํธุรกรรมการเงินผา่น

ธนาคารในทุกๆ เดือน เพราะเช่ือมัน่ในการให้บริการของธนาคาร และไม่เคยประสบปัญหาในการ

ใชบ้ตัร 
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9.  ข้อเสนอแนะ 

9.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

 9.1.1 เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเกษรกรรม ความรู้น้อย จึงอาจมีลูกคา้บางส่วนที่ยงัไม่

มัน่ใจในการตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์อยูบ่า้ง ดงันั้นธนาคารจึงควรใหค้วรรู้และ

สอนการใชก้บัลูกคา้เพือ่ใหลู้กคา้เช่ือมัน่และตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

 9.1.2 สาํหรับลูกคา้ที่ตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์แลว้พบว่าส่วนใหญ่เห็น

ดว้ยกบัการบริการที่ไดรั้บเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากทาํใหส้ะดวกในการทาํธุรกรรมการเงิน 

9.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ควรทาํการศึกษาความพึงพอใจในการตดัสินใจสมัครใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ของ

ลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาอาํเภอบางระจนั  จงัหวดัสิงห์บุรี เพื่อ

ทราบความพงึพอใจและนาํไปปรับปรุงการบริการต่อไป 
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัรังสิต ของนักศึกษา

โครงการทุนกฬีา 

FACTORS AFFECTING DECISION TO STUDY AT RANGSIT UNIVERSITY 

OF SPORT SCHOLARSHIP STUDENT 

ธีระวิทย ์ผลาเหิม1 และ ดร.ณกมล จนัทร์สม2 

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

บทคดัย่อ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไว ้2 ขอ้ ดว้ยกนัคือ (1) 

เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุทุนกีฬาท่ีรับทุน คณะ ระดบัชั้นปีท่ีศึกษา แหล่ง

การศึกษา เกรดเฉล่ีย รายไดข้องครอบครัว มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั

รังสิตของนักศึกษาโครงการทุนกีฬา (2) เพื่อศึกษาปัจจยัการตดัสินใจ ประกอบดว้ย ดา้นบุคลากร 

ด้านการบริหารจัดการ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลยัรังสิตของนักศึกษาโครงการทุนกีฬา  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ีคือ นักศึกษา

ทุนความสามารถพเิศษดา้นกีฬา เน่ืองจากทราบขอ้มูลของประชากรท่ีแน่นอน ผูว้จิยัจึงเลือกท่ีจะใช้

ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษา จาํนวน 212 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยล่ะ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย  และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในทดสอบสมมติฐาน คือ T-Test , F-Test ( One Way 

ANOVA) และMultiple  Regression  Analysis  เพือ่ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มูล  2  ชุด  หรือ

ตวัแปร 2 ตวั ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 ในการหาค่าความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  

จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาทุนกีฬาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 140 คน มีอายรุะหว่าง 20-22 

ส่วนใหญ่ไดรั้บทุนฟุตบอล ศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ระดบัชั้นปี 2 แหล่งการศึกษาของนักศึกษาทุน

กีฬาส่วนใหญ่จบมาจากโรงเรียนมธัยม นักศึกษาทุนกีฬามีเกรดเฉล่ียปัจจุบนัระหว่าง 2.51-3.00 มี

รายไดร้ะหวา่ง 10,001-30,000 บาท  

 

คาํสําคญั: อิทธิพล, การตดัสินใจ, นกัศึกษาทุนกีฬา 

 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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 จากผลวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อในมหาวทิยาลยัรังสิตของนกัศึกษาโครงการทุนกีฬา ดา้นทุนชนิดกีฬาที่รับทุน มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัรังสิตแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 

ปัจจยัการตดัสินใจ ประกอบดว้ย ดา้นบุคลากร ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพมี

ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยมีค่า R Square (R2) เท่ากับ 0.344 

หมายความวา่ ตวัแปรอิสระในสมการน้ีสามารถอธิบายความเป็นไปไดท้างการตลาด ไดร้้อยละ 34.4 

ABSTRACT 

 In this independent study, the objectives of the research were. 1 )  to study about  the 

demographic factors include age, sex, sports capital grants to the years of the study. The average 

grade of the family income affected the decision making to study in the University’s 

Scholarship 2) to study about the factors include personnel management and physical related to the 

selection of students to study in the University Sports Scholarship Program 

 In this case study, the researcher decided to collect samples from all sport scholarship 

students which the researcher able to determine exact number of samples 212 students.  The 

resercher used descriptive statistics include percentage values. the mean and standard deviation. 

Inferential statistics used in the test are t-Test, f-Test (One Way ANOVA) and Multiple Regression 

Analysis to test the relationship between two sets of variables at a significance level of 0.05 to 

determine the difference between independent variables and the dependent variable  

 The study found students mostly male sports capital of 140 people between the ages of 20-

22 , mostly funded football, choose Faculty of Communication Arts class two years of study most 

sports scholarship students graduated from high school. GPA between 2 . 51  to 3 . 00  and salary 

around 10001-30000 baht. The results showed personal factors influence the decision to study in 

the University and Scholarship influence to the decision to study in the University with statistically 

significant at the 0.05 level, and for MRA we have the R Square equal 0.344 with 34.4 percent of 

predicted equation 

 

Keyword: Influence, Decision, Sport scholarship student. 
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บทนํา 

 ในปัจจุบนัประเทศไทยนั้นมีมหาวิทยาลัยมากมายทั้งสถาบนัรัฐบาลและเอกชน หลาย

สถาบนัตอ้งการนักกีฬาที่มีผลงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้นักกีฬาไดเ้ลือก

มหาวทิยาลยัที่ตนเองใฝ่ฝันหรือตอ้งการ เพือ่สร้างช่ือเสียงใหก้บัมหาวิทยาลยั ซ่ึงในทาํนองเดียวกนั

มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นมหาวิทยาลยัที่มีโครงการพิเศษมากมาย และหลากหลายตามความตอ้งการ

ของทางมหาวิทยาลยัที่จะรับนักศึกษาเขา้มา เพื่อจะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคมได้อย่าง

ภาคภูมิใจ โครงการทุนกีฬาก็เป็นอีกหน่ึงโครงการพิเศษท่ีได้จัดให้มีขึ้ นมาเพื่อนักศึกษาที่ มี

ความสามารถพเิศษและมีความโดดเด่นทางดา้นกีฬา โดยมหาวทิยาลยัรังสิตมีหลกัการพิจารณาท่ีจะ

คดัเลือกนกัศึกษาที่มีความสามารถพิเศษดา้นกีฬาเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของทางมหาวทิยาลยั โดยการ

รับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬานั้นจะถูกพิจารณาตามคุณสมบติัและเง่ือนไข

ดงัต่อไปน้ี 

 1.การใหทุ้นจะพจิารณาทุนลกัษณะปีต่อปีการศึกษา 

 2.เป็นนักศึกษาที่สมัครเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิตหรือนักศึกษาที่กาํลังศึกษาอยู่ใน

ปัจจุบนัที่มีผลงานดีเด่น 

 3.เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติ การแข่งขัน

ระดบัชาติ การแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขนักีฬาต่างๆที่องคก์รหรือสมาคมที่จดทะเบียน

ถูกตอ้งตามกฎหมายจดัขึ้นและมีผลการแข่งขนัอยูใ่นอนัดบัท่ี 1, 2 และ 3 ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 ปี 

 4.ผูท้ี่ได้รับทุน จะได้รับการยกเวน้ค่าหน่วยกิต ค่าบาํรุงการศึกษา หรืออาจได้รับการ

สนบัสนุนอ่ืนๆตามที่มหาวทิยาลยัเห็นสมควร 

 5.เป็นผูมี้ความประพฤติดี และมีคุณสมบติัครบตามหลกัสูตรที่ผูส้มคัรขอรับทุนจะเขา้ศึกษา 

 6.ผูท้ี่ไดรั้บทุนการศึกษา เม่ือเขา้ศึกษาแลว้จะตอ้งไดเ้กรดเฉล่ีย(GPA) ไม่ต ํ่ากว่า 2.00 จึงจะ

มีสิทธ์ิพจิารณาใหไ้ดรั้บทุนในปีถดัไป 

 7.ผูท้ี่ไดรั้บทุนน้ี ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมของมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

 8.ผูท้ี่ไดรั้บทุนน้ี ตอ้งเขา้เป็นสมาชิกศูนยน์กัศึกษาทุนแห่งมหาวทิยาลยัรังสิตทุกคน 

(ที่มา : งานทุนการศึกษา ฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2558) 

 ทั้ ง น้ีนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬานั้ นเ ม่ือได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ

มหาวิทยาลยัแลว้ นอกจากนกัศึกษากลุ่มดงักล่าวจะมีการเรียน การการฝึกซ้อม การแข่งขนั รวมทั้ง

การร่วมกิจกรรมของทางมหาวทิยาลยั และสร้างช่ือเสียงเกียรติยศใหก้บัมหาวทิยาลยัแลว้ พวกเขายงั

เป็นกลุ่มนักศึกษาผูน้าํในการส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กบัผูท้ี่มีความสนใจได ้ ส่งผลให้ผูอ่ื้นและตวั

นักกีฬาเองมีจิตสาํนึกที่ดีในการแข่งขนักนัอยา่ง รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั เพื่อปลูกฝังการดาํเนินชีวตินอก
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สนามการแข่งขนัแบบการมีนํ้ าใจนกักีฬาไดแ้ละยงัเป็นแบบอยา่งใหก้บัสังคมและคนรุ่นหลงัสนใจ

ที่จะเล่นกีฬาและหนัมาใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ยการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักายเพิ่มมาก

ขึ้น เสริมสร้างสุขภาพใหแ้ขง็แรง 

 ทางมหาวิทยาลยัเองก็มีการตอบแทนนักกีฬาท่ีช่วยสร้างช่ือเสียงให้กับสถาบนั โดยจะมี

สวสัดิการในการดูแลนักกีฬาดังน้ี สําหรับสวสัดิการท่ีนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา

มหาวทิยาลยัรังสิตจะไดรั้บ คือ ทุนการศึกษา(เรียนฟรี) ที่อยูอ่าศยั(หอพกัในมหาวทิยาลยัฟรี) ไดค้่า

เบี้ ยเล้ียงเม่ือเดินทางไปแข่งขนั ซ่ึงสวสัดิการเหล่าน้ีคือส่ิงเสริมแรงทางบวก หรือสร้างแรงจูงใจ

ใหก้บันกักีฬา ส่งผลใหน้กักีฬามุ่งมัน่ตั้งใจในการฝึกซอ้ม และทุ่มเทในการแข่งขนั เพือ่สร้างผลงาน 

ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ที่ดีใหก้บัมหาวทิยาลยั  

 หลายสถาบนัตอ้งการนักกีฬาท่ีมีผลงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างช่ือเสียงให้กบั

มหาวทิยาลยันั้นๆจากที่กล่าวมาขา้งตน้ จึงเป็นที่มาของการศึกษา ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิตของนักศึกษาโครงการทุนกีฬา เพื่อให้ทราบว่าเพราะเหตุใด 

นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาแต่ละชนิดกีฬาจึงตัดสินใจเลือกที่จะศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลยัรังสิต ทั้งๆที่มีโอกาสและทางเลือกอีกมากมาย อีกทั้งยงัมีอีกหลายสถาบนัในประเทศ

ไทยที่ใหก้ารรองรับนกัศึกษาที่มีความสามารถพเิศษทางดา้นกีฬา 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุทุนกีฬาที่รับทุน คณะ ระดบัชั้นปีที่

ศึกษา แหล่งการศึกษา เกรดเฉล่ีย รายไดข้องครอบครัว มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัรังสิตของนกัศึกษาโครงการทุนกีฬา 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัการตดัสินใจ ประกอบดว้ย ดา้นบุคลากร ดา้นการบริหารจดัการ ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัรังสิตของ

นกัศึกษาโครงการทุนกีฬา   

สมมุติฐานงานวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั

รังสิตของนกัศึกษาโครงการทุนกีฬาแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัการตดัสินใจ ประกอบดว้ย ดา้นบุคลากร ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิตของ

นกัศึกษาโครงการทุนกีฬา   

  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

302 Journal of Business Research and 

Administration 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการกรณีศึกษาตวัแปรตน้ ประชากรศาสตร์ และตวัแปรตาม การ

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัรังสิตเป็นการสร้างองคค์วามรู้ดา้นกีฬาให้กับ

วงการวชิาการ  

2. ประโยชน์ในเชิงปฏิบติั ผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีจะสามารถนาํขอ้มูลไปประยกุตใ์ชใ้น

การกําหนดนโยบาย และเป็นแนวทางในการพฒันาระบบสวสัดิการของนักกีฬา

มหาวทิยาลยัรังสิตทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

กรอบแนวความคดิ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      

    

 

  

 

  

 

 

 

ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคดิ 

 

  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 

   -เพศ 

   -อาย ุ

   -ชนิดทุนกีฬา 

   -วทิยาลยั/คณะ 

   -ระดบัชั้นที่ศึกษา 

   -การศึกษาในระดบัมธัยมปลาย      

   -เกรดเฉล่ียสะสมระดบัมธัยมปลาย 

   -เกรดเฉล่ียสะสมปัจจุบนัระดบัปริญญาตรี 

   -รายไดค้รอบครัว 

2.  ปัจจยัการตดัสินใจ 

   - ดา้นบุคลากร 

   - ดา้นการบริหารจดัการ 

   -  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั

รังสิตของนกัศึกษาโครงการทุนกีฬา 

ตตัวแปรอิสระ 

ตตัวแปรตาม 
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ขอบเขตงานวิจัย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยัรังสิตของนกัศึกษาโครงการทุนกีฬา โดยมีขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี  

 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรที่ใชใ้นการวจิยั 

 ตวัแปรอิสระ 

 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุทุนกีฬาที่รับทุน คณะ ระดบัชั้นปีที่ศึกษา แหล่ง

การศึกษา เกรดเฉล่ีย รายไดข้องครอบครัว 

 2) ปัจจยัการตดัสินใจ ประกอบดว้ย ดา้นบุคลากร ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ 

 ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัรังสิตของนกัศึกษาทุนกีฬา 

 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษดา้นกีฬา ของ

มหาวทิยาลยัรังสิตในระดบัปริญญาตรี ทุกชั้นปี ทั้งชายและหญิง จาํนวนทั้งส้ิน 212 คน 

 ขอบเขตดา้นสถานที่ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ใชร้ะยะเวลา 4 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 

2559 

 ระยะเวลาการทาํวจิยั 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

 ระยะเวลาการเก็บขอ้มูล 2 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 

คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 

 นักศึกษาทุนกีฬา หมายถึง นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษดา้นกีฬา ระดบัปริญญาตรี ทั้ง

ชายและหญิงทุกชั้นปีทีศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัรังสิต 

 ปัจจัยการตัดสินใจ หมายถึง การตดัสินใจในด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริหารการ

จดัการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพของมหาวทิยาลยัรังสิต 

 การตัดสินใจ หมายถึง การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัรังสิตตามคณะที่สนใจ

และความถนดัทางดา้นกีฬา 

 อิทธิพล หมายถึง กาํลังที่ยงัผลให้สําเร็จ,อาํนาจซ่ึงแฝงอยู่ในบุคคลหรือรัฐ ซ่ึงสามารถ

บนัดาลใหเ้ป็นไปตามความประสงค,์อาํนาจท่ีสามารถบนัดาลใหผู้อ่ื้นตอ้งคลอ้ยตามหรือทาํตาม 

 การศึกษาต่อ หมายถึง การศึกษาท่ีเกิดขึ้นเม่ือบุคคลไดส้าํเร็จการศึกษาในระดบัหน่ึงและมี

ความตอ้งการที่จะพฒันาความรู้รวมทั้งเพิม่พนูประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานและ

การพฒันาอาชีพในระดบัต่อไป 

 บุคลากร หมายถึง ผูบ้ริหาร อาจารยผ์ูส้อน และเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงทาํงานอยูใ่นมหาวทิยาลยัรังสิต 
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 การบริหารจัดการ หมายถึง การดาํเนินงานหรือการปฏิบติังานใดๆเป็นรูปแบบในการ

บริหาร และการจดัการศึกษาในมหาวทิยาลยัรังสิต  

แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

ความหมายของประชากรศาสตร์ 

 ประชากรศาสตร์ หรือ Demography มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก Demo = people คือ

ประชาชนหรือประชากร การศึกษาหรือศาสตร์ประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์ทาง

ประชากรในเร่ืองขนาดโครงสร้าง การกระจายตงัและการเปล่ียนแปลงประชากรในเชิงท่ีสมัพนัธก์บั

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมอ่ืน ๆ  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538:41) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ครอบครัว จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษาอาชีพ 

และรายได้ต่อเดือน ลักษณะงานประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีสําคัญ และสถิติท่ีวดัได้ของ

ประชากรและช่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม

วฒันธรรม ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น  ขอ้มูลดา้นประชากรจะสมา

รถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมายคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมี

ลกัษณะทางจิตวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะห์จากปัจจยั ดงัน้ี 

 1.เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั คือ เพศ

หญิงมาแนวโน้ม มีความตอ้งการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ไดมี้

ความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้ น แต่มีความต้องการที่จะสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดขึ้นจากการรับส่งข่าวสารนั้นดว้ย นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมีความ

แตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองความคิด ค่านิยมและทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคม กาํหนด

บทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต้่างกนั 

 2.อาย ุเป็นปัจจยัที่ทาํใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม คนท่ีอายนุอ้ย

มกัมีความคิดเสรีนิยม ยดึถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายมุาก ในขณะที่คนอายุ

มากมกัจะมีความคิดที่อนุรักษนิ์ยม ยดึถือการปฏิบติั ระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนท่ีมีอายุ

นอ้ย เน่ืองมาจากผา่นประสบการณ์ชีวติท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะการใชส่ื้อมวลชนก็ต่างกนั คนท่ีมีอายุ

มากมกัจะใชส่ื้อเพือ่แสวงหาข่าวสารหนกั ๆ มากกวา่ความบนัเทิง 

 3.การศึกษา เป็นปัจจยัที่ทาํใหค้นมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนั คน

ที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผูรั้บสารที่ดี เพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวางและ

เขา้ใจสารไดดี้ แต่จะเป็นคนที่ไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพยีงพอ ในขณะที่คนมี

การศึกษาตํ่ามกัจะใชส่ื้อประเภทวทิย ุโทรทศัน์และภาพยนตร์ หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาวา่งพอก็จะ
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ใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์ วิทย ุโทรทศัน์ และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจาํกัดก็มกัจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือ

ส่ิงพมิพม์ากกวา่ประเภทอ่ืน 

 4.สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคมของ

บุคคล มีอิทธิพลอยา่งสาํคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารที่มีต่อผูส่้งสาร เพราะแต่ละคนมีวฒันธรรม 

ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกนั ปัจจยับางอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูรั้บสารแต่

ละคน เช่น ปัจจยัทางจิตวทิยา และสงัคมที่จะมีอิทธิพลต่อการรับข่าวสาร  

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจาก

หลาย ๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค์ และ

เป้าหมายขององคก์าร การตดัสินใจเป็นส่ิงสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบั หนา้ท่ีการบริหาร หรือการจดัการ

เกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ทาํงาน การประสานงาน

และการควบคุม การตดัสินใจไดมี้การศึกษามานาน มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

 สมทรัพย ์อภิชาตบุตร (2541) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการ

เลือกทางที่ดีที่สุดจากหลายๆทางเลือก ก่อนท่ีจะนาํทางเลือกนั้นไปปฏิบติั โดยใชห้ลกัเหตุผลจาก

ทางเลือกหรือขอ้มูลที่มีอยู ่เพือ่ใหเ้กิดการบรรลุวตัถุประสงคต์ามที่ตั้งไว ้

 สมศรี สุขเกษม (2536) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกเพือ่ใหไ้ดส่ิ้งที่

ดีที่สุด เพือ่บรรลุวตัถุประสงคต์ามที่ตั้งใจไว ้

 วชิยั โถสุวรรณจินดา (2535) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือก

ที่มีอยูห่ลายๆทางเลือก โดยอาศยัทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียว ที่จะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการและเป้าหมายของผูเ้ลือกได ้

 ถวิล เก้ือกูลวงศ์ (2535) ได้ให้ความหมายไวว้่า การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการทาง

ความคิดที่เกิดขึ้นจากความคาดหวงั เป้าหมาย แรงจูงใจ การรับรู้ ทศันคติ อาชีพ ครอบครัว อ่ืนๆคือ

ตวับุคคลและส่ิงแวดลอ้ม 

 จาํรอง เงินดี (2534) ไดใ้ห้ความหมายว่า การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกเพื่อมา

เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ซ่ึงตอ้งเลือกหลายๆทางเลือกก่อน แลว้นาํมาเปรียบเทียบกนัจนได้

ทางเลือกที่เหมาะสมและดีที่สุดมาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 

  Barnard (1972) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจวา่เป็นเทคนิควิธีที่ลดทางเลือกลงมาให้

เหลือเพยีงทางเดียว 

  Simon (1970) ไดใ้ห้ความหมายว่า การตดัสินใจ เป็นกระบวนการของการหาโอกาสที่จะ

ตดัสินใจ การหาทางเลือกที่พอเป็นไปได ้และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ที่มีอยู ่
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               Moody (1997) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การตดัสินใจเป็นการกระทาํท่ีตอ้งทาํเม่ือไม่มีเวลาท่ีจะ

หาขอ้เท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เม่ือใดถึงจะตดัสินใจว่าควรหยุดหาขอ้เท็จจริง แนว

ทางแกไ้ขจะเปล่ียนแปลงไปตามปัญหาที่ตอ้งการแกไ้ข ซ่ึงการรวบรวมขอ้เท็จจริงเก่ียวพนักบัการ

ใชจ่้ายและการใชเ้วลา 

              Gibson and Ivancevich (1973) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจไวว้่า เป็นกระบวนการ

สาํคญัขององคก์ารที่ผูบ้ริหารจะตอ้งกระทาํอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลข่าวสาร (information) ซ่ึง ได้

รับมาจากโครงสร้างองคก์าร พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองคก์าร 

  Jones (1997) ได้ให้ความหมายของการตดัสินใจองค์การว่าเป็นกระบวนการ ที่จะแก้ไข

ปัญหาขององคก์ร โดยการคน้หาทางเลือกและเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบติัที่ดีที่สุด เพือ่บรรลุ

เป้าหมายขององคก์ารที่ไดก้าํหนดไว ้

             ดงันั้นกล่าวไดว้่า การตดัสินใจ คือ ผลสรุปหรือผลขั้นสุดทา้ยของกระบวนการคิดอย่างมี

เหตุผลเพื่อเลือกแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคล 

สามารถนาํไปปฏิบติัและทาํให้งานบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ตามที่ตอ้งการ การตดัสินใจ 

เป็นส่วนหน่ึงของบทบาทของผูบ้ริหารท่ีเกิดจากตาํแหน่งและอาํนาจท่ีเป็นทางการ คือบทบาทการ

เป็นผูป้ระกอบการ(Entrepreneur) บทบาทผูจ้ดัการสถานการณ์ที่เป็นปัญหา(Disturbance Handler) 

บทบาทผูจ้ดัทรัพยากร(Resource Allocator) และบทบาทผูเ้จรจาต่อรอง(Negotiator) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 วรัญญา เปรมฤทยั (2545) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ

เขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจงัหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาปัจจยั

ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ ผลจาก

การศึกษาวิจยัพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ ทั้ง 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นสถานภาพของผูเ้รียน ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผูเ้รียน ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา โดยทั้ง 3 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อของ

นักเรียน คือ ความสนใจในวิชาชีพ อาคารสถานที่และที่ตั้ง ค่าเล่าเรียน ภาพลักษณ์ของโรงเรียน 

สวสัดิการและการบริการ อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน อิทธิพลจากโรงเรียน และระดับการศึกษาของ

ผูป้กครอง 

 พนารัตน์ ล้ิม (2543) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจสมคัรเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นการ

ส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผลการ

ศึกษาวิจยัพบว่า ปัจจยัอันดับที่หน่ึง คือ เพื่อน ญาติ พี่น้องแนะนํา ปัจจยัอันดับที่สอง คือ ได้รับ
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คาํแนะนาํจากนกัศึกษา อาจารยศิ์ษยเ์ก่าของสถาบนัอุดมศึกษาที่นักศึกษาเลือกเรียน ปัจจยัอนัดบัที่

สาม คือ การโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ วิทย ุส่ือส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงเม่ือศึกษาลึกลงไปพบว่าการโฆษณามี

ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจสมัครเขา้ศึกษามากที่สุด สําหรับความคิดเห็นของนักศึกษาของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนที่มีต่อปัจจยัการส่ือสารการตลาดที่ไม่ใช่การส่งเสริมตลาด พบวา่ นกัศึกษา

เลือกสมคัรเพื่อเขา้ศึกษาต่อจะพิจารณาเก่ียวกับตวัสินคา้ของสถาบนั อันได้แก่หลักสูตรและการ

เรียนการสอน คุณภาพของอาจารย ์การมีอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยดูแล ความมีช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั 

และการยอมรับจากบุคคลภายนอกอยูใ่นระดบัสูง 

 เบญจพร พทุธิวงศพ์าณิชย ์(2543) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ือง โรงเรียนดนตรีเอกชน ปัจจยัที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนดนตรีในปัจจุบนั มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาปัจจยัในดา้นต่างๆ

ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนดนตรี ซ่ึงประกอบดว้ย 1.ช่ือเสียงของโรงเรียนดนตรี 2.

ช่ือเสียงของครูผูส้อน 3.สถานที่ตั้งของโรงเรียน 4.หลกัสูตรการเรียนการสอนที่ใช้ในโรงเรียน 5.

ค่าใชจ่้ายในการเรียนดนตรี ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียน

ดนตรีมากที่สุด คือ ปัจจยัดา้นสถานที่ตั้งของโรงเรียน ที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับเป็นปัจจยัรองลงมา 

ซ่ึงพบว่าปัจจยัด้านช่ือเสียงของครูผูส้อน หลักสูตรการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการเรียน

ดนตรีนั้นผูเ้รียนใหค้วามสาํคญัรองลงมา โดยจากการเก็บขอ้มูลพบวา่ ผูเ้รียนดนตรีส่วนมากเป็นเพศ

หญิง โดยคิดเป็นร้อยละ 60 และชายร้อยละ 40 โดยมีผูเ้รียนมีอายุในช่วง 10-20 ปี และมีกระจดั

กระจายกนัอยูทุ่กระดบัการศึกษา ดงันั้นในการทดสอบสมมติฐานจึงมีผลให้ยอมรับสมมติฐานทุก

ขอ้มูลวา่เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนดนตรีในปัจจุบนั 

 ประพนัธ ์แสงทองดี (2550) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การเลือกและการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบั

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภฎัพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกและการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ ศึกษาระดับความ

คิดเห็นต่อการบริหารจดัการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัที่

มีผลต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อและความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการกบั

ระดบัการตดัสินใจ พบว่า เพศ อาย ุหลกัสูตรการศึกษา รายไดผู้ป้กครอง ที่พกัอาศยัและภูมิลาํเนา

แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจ ดา้นค่าใชจ่้าย สถานท่ี และการสนบัสนุนการเรียนแตกต่างกนัและ

การเลือกสาขา ผูมี้ส่วนร่วมในการเลือก การเลือกมหาวิทยาลัย ระยะเวลาศึกษาขอ้มูล การรับรู้

ข่าวสาร และการเลือกสาขาแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 

 กมล เถียรวิชิต (2553) ได้ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

โรงเรียนประถมศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนในอาํเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีวตัถุประสงค์
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เพือ่ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลในการเลือกโรงเรียนระดบัประถมศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนในอาํเภอ

เวียงสระจังหวดัสุราษฎร์ธานี และเปรียบเทียบปัจจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนในอาํเภอเวียงสระจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในเร่ือง เพศ อาย ุระดบั

การศึกษาผูป้กครอง อาชีพผูป้กครอง รายได้ของผูป้กครอง จาํนวนพี่น้องในครอบครัว ผลการ

ศึกษาวิจยัพบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนระดบัประถมศึกษาของผูป้กครอง

นกัเรียนในอาํเภอเวยีงสระจงัหวดัสุราษฎร์ธานีในภาพรวมของทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณา

รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านช่ือเสียงของโรงเรียน ด้าน

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นแนวทางการจดัการเรียนการสอน และดา้นค่าใชจ่้าย

ผูป้กครอง ตามลาํดบั ผูป้กครองที่มีความแตกต่างกนัในเร่ือง เพศ อาย ุระดบัการศึกษาผูป้กครอง 

อาชีพผูป้กครอง รายได้ผูป้กครอง จาํนวนพี่น้องในครอบครัว เห็นว่าปัจจยัทางด้านช่ือเสียงของ

โรงเรียน ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นแนวการเรียนการสอน และค่าใชจ่้าย

ผูป้กครอง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล จะเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ที่สร้างขึ้นมา

เพือ่สอบถามกลุ่มตวัอยา่ง โดยจดัทาํแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิด ทฤษฎี ในการวิจยั

และผูส้าํรวจเป็นผูน้าํแบบสอบถามไปให้ผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง ซ่ึงมีลกัษณะคาํถามปลาย

ปิด(Close End Question) ที่กาํหนดคาํตอบไวใ้หผู้ต้อบเลือกตอบ และคาํถามแบบปลายเปิด(Opened 

End Question) ใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยเน้ือหาจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุทุนกีฬาที่รับทุน วทิยาลยั/สถาบนั/คณะ ระดบัชั้นที่ศึกษาอยู ่แหล่งการศึกษาในระดบั

มธัยมปลาย เกรดเฉล่ียสะสม รายไดต่้อเดือนของครอบครัว ประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 9 ขอ้  

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยัรังสิตของนกัศึกษาทุนกีฬา ประกอบดว้ย คาํถาม จาํนวน 15 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้น 

 การทดสอบเคร่ืองมือในการวจิยัในคร้ังน้ี คือ ส่วนการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ทั้ง

ทางเน้ือหา และความครอบคลุมของคาํถามนั้น ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามฉบบัร่างที่สร้างขึ้น นาํไป

ให้อาจารยท์ี่ปรึกษาทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสอดคล้องของเน้ือหา ความครอบคลุมของ

ประเด็นคาํถาม อีกทั้งลกัษณะของขอ้ความที่ใช ้หลงัจากนั้นปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารยท์ี่

ปรึกษาก่อนนําไปเก็บข้อมูลจริง และส่วนการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผูว้ิจัยได้นํา

แบบสอบถามที่ไดผ้่านการแก้ไขไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่างที่ตอ้งการ จาํนวน 40 ชุด เพื่อหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbrach’s Alpha) สรุปแบบสอบถามที่ใชใ้นงานวจิยัในคร้ังน้ี
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มีความน่าเ ช่ือถือของข้อค ําถามผ่านเกณฑ์ที่ระดับค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbrach’s Alpha) มากกวา่ 0.7 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 เม่ือผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามครบถ้วนตามจาํนวนที่กาํหนดแลว้ ผูว้ิจยัทาํการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งความสมบูรณ์ของขอ้มูล หลงัจากนั้นนาํขอ้มูลแบบสอบถามไปวเิคราะห์โดย

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุทุนกีฬาที่รับทุน วทิยาลยั/สถาบนั/คณะ ระดบัชั้นที่ศึกษาอยู ่แหล่งการศึกษาในระดบัมธัยม

ปลาย เกรดเฉล่ียสะสม รายได้ต่อเดือนของครอบครัว วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

 2.ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) วิเคราะห์ขอ้มูลของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัรังสิตของนักศึกษาโครงการทุนกีฬา โดยใชค้่าสถิติเชิง

อนุมาน (Independent sample t-test ) เพือ่ใชใ้นการวิเคราะห์สมมติฐานทางสถิติ หาค่าเฉล่ีย (Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way 

ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรเพื่อการพยากรณ์โดยกาํหนดรูปแบบทัว่ไปของสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง

ทัว่ไป (Multiple linear regression) 

สรุปผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของนกัศึกษาทุนกีฬามหาวยิาลยัรังสิต 

ผลการศึกษา สรุปได้ว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามที่ ศึกษาจํานวน 212 คน ในคร้ังน้ีส่วนใหญ่   

นกัศึกษาทนุกีฬาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 มีอายุระหว่าง 20-22 

ปี จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 ทุนชนิดกีฬาท่ีรับทุน นักศึกษาส่วนใหญ่ไดรั้บทุนฟุตบอล 

จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 คณะ นกัศึกษาทุนกีฬาส่วนใหญ่ศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จาํนวน 

91 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9ระดบัชั้นที่ศึกษาอยู ่นกัศึกษาทุนกีฬาส่วนใหญ่ศึกษาอยูช่ั้นปี 2 จาํนวน 65 

คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 แหล่งการศึกษาของนกัศึกษาทุนกีฬาส่วนใหญ่จบมาจากรร.มธัยม จาํนวน 

170 คน คิดเป็นร้อยละ 80.2 เกรดเฉล่ียม.ปลาย นกัศึกษาทุนกีฬาส่วนใหญ่เกรดเฉล่ียม.ปลายระหว่าง 

2.51-3.00 จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 เกรดเฉล่ียปัจจุบัน นักศึกษาทุนกีฬามีเกรดเฉล่ีย

ปัจจุบนัระหว่าง 2.51-3.00 จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รายได ้นักศึกษาทุนกีฬาส่วนใหญ่มี

รายไดร้ะหวา่ง 10,001-30,000 บาท จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4  
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 ส่วนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยัรังสิตของนกัศึกษาทุนกีฬา   

 ผลการศึกษา สรุปได้ว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั

รังสิตของนกัศึกษาทุนกีฬา  

 ด้านบุคลากร พบว่า มีความสําคญัอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 และเม่ือ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บุคลากรในมหาวทิยาลยัมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสงัคม มีค่าเฉล่ียมาก

ที่สุดเท่ากบั 4.33 รองลงมาคือ อาจารยผ์ูส้อนมีคุณภาพและประสบการณ์ในการสอนเป็นอยา่งดี มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 ส่วนบุคลากรมีความใส่ใจนกัศึกษา มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุดเท่ากบั 4.15 ตามลาํดบั 

ดา้นกระบวนการบริหารจดัการ พบวา่ มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มหาวิทยาลัยสนับสนุนและผลกัดนันักกีฬาให้ประสบความสําเร็จ มี

ค่าเฉล่ียมากที่สุดเท่ากับ 4.33 รองลงมาคือ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่ดี/มหาวิทยาลัย

สนับสนุนและผลกัดนันักกีฬาให้ประสบความสาํเร็จ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 ส่วนมีระบบการติดต่อ

แจง้ความประพฤติใหก้บัผูป้กครองทราบ มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุดเท่ากบั 3.99 ตามลาํดบั 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ สวยงามสะอาด/อยูใ่กลแ้หล่ง

ชุมชน สะดวกต่อการเดินทาง มีค่าเฉล่ียมากที่สุดเท่ากับ 4.30 รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลยัมีความร่มร่ืน น่าอยู/่อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน สะดวกต่อการเดินทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 

ส่วนส่ือ-อุปกรณ์การเรียน ทนัสมัยเพียงพอกับจาํนวนนักศึกษา มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 4.06 

ตามลาํดบั 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิต ของ

นักศึกษาทุนกีฬา ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิต ของ

นักศึกษาทุนกีฬา พบว่า มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 และเม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่ ยนืยนัที่จะศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัรังสิต มีค่าเฉล่ียมากที่สุดเท่ากบั 4.37 รองลงมา

คือ ตดัสินใจที่จะเลือกศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัรังสิตดว้ยตวัเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ส่วนตดัสินใจ

ที่จะเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัรังสิตโดยกลุ่มคนที่เป็น พี่ เพื่อน มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดเท่ากบั 4.00 

ตามลาํดบั 

  ส่วนการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาทุนกีฬาที่มีทุนชนิดกีฬาที่

รับทุนที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัรังสิตแตกต่างกนั และ 

ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาทุนกีฬาที่มีคณะที่แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

ในมหาวิทยาลยัรังสิตแตกต่างกนั  ส่วน ปัจจยัการตดัสินใจของนกัศึกษาทุนกีฬามีความสมัพนัธต่์อ



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

311 Journal of Business Research and 

Administration 

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัรังสิตของนักศึกษาโครงการทุนกีฬา  สามารถทาํนาย

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  

 y =  0.715 + 0.228 x1 + 0.288 x2 + 0.312 x3 

ตารางแสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

*นยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

 

 

  

ตัวแปรอิสระ ค่านัยสําคญั สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ .197 Independent sample 

t-test 

ปฏิเสธ 

อาย ุ .565 One Way-ANOVA ปฏิเสธ 

ทุนชนิดกีฬาที่รับทุน .016* One Way-ANOVA ยอมรับ 

คณะ .326 One Way-ANOVA ปฏิเสธ 

ระดบัชั้นปีที่ศึกษา .063 One Way-ANOVA ปฏิเสธ 

แหล่งการศึกษามธัยมปลาย .270 One Way-ANOVA ปฏิเสธ 

เกรดเฉล่ียสะสมมธัยมปลาย .649 One Way-ANOVA ปฏิเสธ 

เกรดเฉล่ียสะสมปัจจุบนั .189 One Way-ANOVA ปฏิเสธ 

รายไดต่้อเดือน .061 One Way-ANOVA ปฏิเสธ 

ปัจจัยการตัดสินใจ 

ดา้นบุคลากร .012* MRA ยอมรับ 

ด้า น ก ร ะ บว น การ บ ริหาร

จดัการ 

.004* MRA ยอมรับ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ .000* MRA ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

 ผลของการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยัรังสิตของนกัศึกษาโครงการทุนกีฬาแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

รังสิตของนกัศึกษาโครงการทนุกีฬา ดา้นทุนชนิดกีฬาที่รับทุน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา

ต่อในมหาวทิยาลยัรังสิตแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั ประพนัธ์ 

แสงทองดี (2550) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การเลือกและการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยาและมหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกและการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ ศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการบริหาร

จดัการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเขา้

ศึกษาต่อและความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการกบัระดบัการตดัสินใจ 

กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา คือ คณะวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ ง2แห่ง โดยใช้

แบบสอบถามจาํนวน 800 ชุด สถิติที่ใช ้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test 

และการหาความสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบว่า เพศ อาย ุหลกัสูตรการศึกษา รายไดผู้ป้กครอง ที่พกั

อาศยัและภูมิลาํเนาแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจ ดา้นค่าใชจ่้าย สถานที่ และการสนับสนุนการ

เรียนแตกต่างกนัและการเลือกสาขา ผูมี้ส่วนร่วมในการเลือก การเลือกมหาวทิยาลยั ระยะเวลาศึกษา

ขอ้มูล การรับรู้ข่าวสาร และการเลือกสาขาแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ปัจจยัการตดัสินใจ ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจดัการ ด้านลักษณะทาง

กายภาพมีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยมีค่า Adjusted R Square (R2) 

มีค่าเท่ากับ 0.344 หมายความว่า ตัวแปรอิสระในสมการน้ีสามารถอธิบายความเป็นไปได้ทาง

การตลาด ไดร้้อยละ 34.4 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 

 จากผลการวิจยั นักศึกษาโครงการทุนกีฬาให้ความสาํคญัมากเช่นกนั ต่อระบบสวสัดิการ

ของมหาวทิยาลยัรังสิต ดงันั้นมหาวิทยาลยัรังสิตควรมุ่งเน้นการพฒันาในเร่ืองของระบบสวสัดิการ

ให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักศึกษาโครงการทุนกีฬา โดยเฉพาะสวสัดิการในการ

ฝึกซอ้มและแข่งขนั อาจเป็นช่องทางในการเพิม่จาํนวนของนกักีฬาท่ีมีผลงานท่ีดีและมีคุณภาพมาก

ขึ้น เพราะปัจจุบนัมหาวทิยาลยัรังสิตยงัมีจาํนวนนกัศึกษาทุนกีฬานอ้ยเม่ือเทียบกบัมหาวทิยาลยัอ่ืนที่

มีค่านิยมในระดบัเดียวกนั 
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ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหารจดัการ เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจน้อยที่สุด อาจเน่ืองจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิตสูงกวา่มหาวทิยาลยัของรัฐบาลและเอกชนแห่งอ่ืน จึง

ควรส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์โครงการสนับสนุนรวมทั้งทุนการศึกษาต่างๆ ให้โดดเด่น และ

ทัว่ถึงยิง่ขึ้น เช่น ทุนการศึกษา ทุนความสามารถพเิศษ ท่ีสามารถจูงใจใหน้กัศึกษาสนใจเขา้มาศึกษา 

นโยบายการผอ่นผนัชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพิม่ทางเลือกในการชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างทศันคติที่ดีต่อองคก์าร สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการและความคาดหวงัของนักศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมสนับสนุน

ปัจจยัดา้นน้ีใหเ้ขม้แขง็ยิง่ขึ้น  

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษานักศึกษาในโครงการทุนด้านอ่ืนๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต เช่น ทุน

ความสามารถพเิศษดา้นดนตรี ทุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม ทุนดา้นศิลปิน เก่ียวกบัการตดัสินใจเขา้

ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัรังสิต  

 2. ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการศึกษา ภาวะการมีงานทาํ และคุณภาพของบณัฑิตที่ เป็น

นกัศึกษาโครงการทุนกีฬา ที่สาํเร็จการศึกษาจบจากมหาวทิยาลยัรังสิต 

 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบนักศึกษาโครงการทุนกีฬากบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆเพราะในแต่ละ

มหาวทิยาลยัมีงบประมาณและสวสัดิการรวมทั้งการบริหารจดัการนกักีฬาที่ต่างกนั เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูล

ที่หลากหลาย ผลการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬา และใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือก

โรงเรียนหรือสถาบนัศึกษาใหบุ้ตรหลานต่อไป 

บรรณานุกรม 

กมล  เถียรวชิิต. (2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษาของ ผู้ปกครอง

 นักเรียนในอาํเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขา

 การบริหารการศึกษา, มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี. 

จ ํารอง เ งินดี.(2534) .  เอกสารการสอนวิชาจิตวิทยาสังคม .  กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยา. 

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เบญจพร พุทธิวงศ์พาณิชย.์ (2543). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรีใน

 ปัจจุบัน. การศึกษาคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต. 

ถวลิ  เก้ือกูลวงษ.์ (2528). การจูงใจในผลงาน. นครปฐม: มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประพันธ์  แสงทองดี. (2550). การเลือกและการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน

 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ . 

 มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์. 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

314 Journal of Business Research and 

Administration 

พนารัตน์  ล้ิม. (2543). ปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมัครเข้าศึกษาใน

 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน.การศึกษาคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธุรกิจ

 บณัฑิตย.์ 

วรัญญา เปรมฤทัย.(2545). การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน

 อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต 

 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. กรุงเทพมหานคร. 

วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2535). ความลับองค์การ:พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่. พิมพ์คร้ังที่ 2. 

 กรุงเทพ: ดีไลท.์ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์. (2538). กลยทุธ์การตลาดและการบริหารการตลาด.กรุงเทพฯ: โรงพิมพพ์ฒันา

 ศึกษา. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

สมทรัพย ์ อภิชาตบุตร.(2541). ปัจจัยที่สงผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ของนักเรียนโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดักาญจนบุรี. วทิยานิพนธป์ริญญา        

 มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

สมศรี  สุขเกษม.(2536). ปัจจัยที่ทําให้ศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตของข้าราชการสํานัก

 ปลดักระทรวง  ศึกษาธิการ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, คณะศิปศาสตร์ (การศึกษา

 ผูใ้หญ่), ภาควชิา อาชีวศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  

Barnard, Chester I. (1972). The Functions of the Executives. Boston: Harvard University. 

Gibson, J.L., Ivancevich, J.M. and Donnelly, J.H. (1 9 7 3 ) .  Organizational: Structure, 

 Process,Behavior. Texas: Business Publications, Inc. 

Jones, M.G., & Farquhar, J.D. (1997). User interface design for web-based instruction. In Badrul, 

 H. K. (Ed.), Web-based instruction. Englewood cliffs, NJ: Educational Technologies 

 Publications.  

Moody, L., McCormick, K. (1997). Psychophysiologic correlates of quality of life in chronic 

 bronchitis and emphysema. Western Journal of Nursing Research, 13,336-352. 

Simon, Herbert A. 1960. Administrative Behavior. New York: The McMillen Company. 

 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

315 
Journal of Business Research and 

Administration 

คุณภาพชีวติในการทาํงานของพนักงาน บริษัท บริการเช้ือเพลงิการบินกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) 

The Quality of Working Life of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company 

Limited Employees 

แสงเดือน ทิพยว์รพงศ์1 และ ดร.ณกมล จนัทร์สม2 

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

บทคดัย่อ 

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานบริษทับริการเช้ือเพลิงการ

บินกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาระดบัคุณภาพชีวติในการทาํงานและเพือ่ศึกษา

ปัจจยัดา้นประชากรศาตร์ที่แตกต่างกนัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติในการทาํงานของพนกังานของบริษทั 

บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถาม

(Questionnaire) และเลือกเก็บขอ้มูลแบบสะดวก (Convenience Sampling) จาํนวน 300 คน  เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถิติที่ใช้ในการวิคาระห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง รายได ้อายงุานและสถานท่ีทาํงาน นาํเสนอโดยการแจก

แจงความถ่ี (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับ

คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 

จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (Independent-Samples T Test) 

สาํหรับกรณที่มี 2 กลุ่ม ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova)  ณ ระดบั

นัยสําคัญทางสถิติ 0 .05 จึงจะทาํการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการ LSD (Least Significant 

Difference) ผลการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ 

 1. คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานบริษทับริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศ อาย ุตาํแหน่งงาน ระดบัการศึกษา รายได ้อายงุาน

และสถานทีท่าํงาน ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวติิในการทาํงานที่แตกต่างกนั  มีเพยีงสถานภาพ

สมรส ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานที่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ 

0.05 

  
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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 2. คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานบริษทับริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวม มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากทุกดา้น ไดแ้ก่ 1) 

ดา้นค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ2)ดา้นส่ิงแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะและความปลอดภยั 3)ดา้น

เปิดโอกาสให้ผูป้ฎิบัติงานได้พฒันาความรู้ความสามารถ4)ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริมความ

เจริญเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผูป้ฎิบติังาน5)ดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทาง

สังคมของผูป้ฎิบติังาน6)ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม7)

ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิต กบัการทาํงานโดยส่วนรวม8)ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและ

สมัพนัธก์บัสงัคมโดยตรง 

 

คาํสําคญั: คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

Abstract 

 The independent study of Bangkok Aviation Fuel Services PCL’s employees purposed to 

study the quality of working life and demographic factors which are different and results to the 

employees’ quality of working life. In the study, questionnaire was applied for convenience 

sampling of 300 people and as a data collecting tool. The statistics for data analysis is descriptive 

statistics to analyze demographic data which are composed of gender, age, marital status, education, 

position, salary, working duration and workplace. The data would be presented in frequency, 

percentage, mean and standard deviation, including inferential statistics. Independent-Samples T 

Test was used to categorize personal factor in gender aspect. In this term, there were 2 groups, using 

One-Way ANOVA with statistical significance at 0.05, tested with LSD (Least Significant 

Difference). The results are as follows: 

 1. The quality of working life of Bangkok Aviation Fuel Services PCL’s employees was 

categorized in accordance with personal factors that gender, age, position, education, salary, 

working duration and workplace are different and affect to the difference of quality of working life 

in the workplace. Only the difference of marital status has no effect with statistical significance at 

0.05. 

 2. According to the quality of working life of Bangkok Aviation Fuel Services PCL’s 

employees, the most agreements in the overview are as follows: 1) fairness and sufficiency of return, 

2) safe environment, 3) opportunity provident for workers to develop their skills, 4) the promotion 

for their growing career and stability, 5) type of jobs encouraging the social integration of the 
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employees, 6) the job based on the laws or juridical process, 7) balance of life and work and 8) 

direct relation to the society. 

 

Key words: The quality of working life 

บทนํา 

 ในปี 2558 ที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยได้มีการเตรียมตวัเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community)  หรือเรียกสั้นๆว่า AEC โดยสร้างความพร้อมและความ

เข้มแข็งทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมืองและความมั่นคงภายในประเทศ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มุ่งเน้นความ

เช่ือมโยงระหว่างทุน 6 ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย ์ทุนการเงิน และทุน

วฒันธรรม ซ่ึงเป็นความทา้ทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทยท่ีตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบทใหม่ของ

โลก และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลกใน 20 ปี ขา้งหน้า จากแผนพฒันาฉบบัที่ 11 น้ี เห็นได้

ชดัเจนวา่ ทุนทั้ง 6 ดงักล่าวนั้น ใกลเ้คียงกบัมิติคุณภาพชีวิตและความสุขของมนุษยม์ากที่สุด ดงันั้น 

การสร้างเสริมคุณภาพชีวติและความสุขของคนทาํงาน จึงเป็นเป้าหมายสาํคญัของหน่วยงานทุกภาค

ส่วนที่จะตอ้งส่งเสริมใหค้นทาํงานไทยเป็นแรงงานคุณภาพและมีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และจิต

วิญญาณ (ศิรินันท ์กิตติสุขสถิต และคนอ่ืนๆ,ออนไลน์) ซ่ึงทาํให้หลายองคก์ร และบริษทัต่าง ๆ มี

การเร่งปรับตวัเพื่อรับมือกบัธุรกิจที่มีการแข่งขนัสูงขึ้น กล่าวไดว้่า การทาํงานอยา่งมีความสุขนั้น

เป็นส่วนหน่ึงของความพึงพอใจในการทาํงาน หากบุคลากรรู้สึกมีความสุขในส่ิงที่เขาไดท้าํแล้ว 

พวกเขาจะทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น ดงันั้น การใหค้วามสาํคญัเร่ืองคุณภาพชีวติในการ

ทาํงานจึงเป็นเร่ืองที่สาํคญัอยา่งมากในองคก์ร 

 บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ “BAFS” เป็นบริษัทที่

ใหบ้ริการระบบเติมนํ้ ามนัอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศ

ยานสมุย และท่าอากาศยานสุโขทยั โดยดาํเนินธุรกิจทางดา้นการบริหารการจดัเก็บนํ้ ามนัเช้ือเพลิง

อากาศยาน การส่งนํ้ ามันอากาศยานผ่านระบบโครงข่ายท่อแรงดันสูง และให้บริการเติมนํ้ ามัน

เช้ือเพลิงแก่อากาศยาน 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษา เร่ือง คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ของบริษทั

เพราะจะไดช่้วยในการปรับปรุงแกไ้ขคุณภาพชีวติในการทาํงานของพนกังาน  และสามารถนาํไปใช้

เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายดา้นทรัพยากรบุคคลต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 2.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาตร์ที่แตกต่างกนัที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงาน

ของพนกังานของบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์ของการวิจัย 

 1.ช่วยในการปรับปรุงแกไ้ขคุณภาพชีวติในการทาํงานของพนกังาน บริษทั บริการเช้ือเพลิง

การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 2.สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายด้าน

ทรัพยากรบุคคลต่อไป 

นิยามศัพท์ฉพาะ 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใช้คาํศพัท์เฉพาะบางคาํที่มีความจาํเป็นในการศึกษาเพื่อให้เกิด

ความเขา้ใจและมีความชดัเจนในการใชภ้าษา ดงันั้น ผูว้จิยัจึงขอกาํหนดนิยามศทัพเ์ฉพาะเพือ่ให้เกิด

ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งและตรงกนัในการอ่านงานวจิยัฉบบัน้ี 

1. เพศ หมายถึง ส่ิงที่บ่งบอกถึงความเป็นหญิงหรือชาย 

2. อาย ุหมายถึง อายขุองพนกังานตามบตัรประชาชน 

3. สถานภาพสมรส หมายถึง สถานะทางสังคมของพนักงานตามการสมรส คือ สถานะที่

เป็นโสด สถานะสมรสและอยูร่่วมกนัหรือหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

4. ระดบัการศึกษา หมายถึง วฒิุการศึกษาสูงสุดของพนกังาน 

5. ตาํแหน่ง หมายถึง ส่ิงที่บ่งบอกถึงลกัษณะการปฏิบติังาน การบงัคบับญัชา หน้าที่และ

ความรับผิดชอบพนักงาน หมายถึง พนักงานที่ปฏิบติังานในบริษทั บริการเช้ือเพลิงการ

บินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

6. รายได ้หมายถึง ค่าตอบแทนที่พนกังานไดรั้บจากอตัราค่าจา้งที่บริษทัไดก้าํหนดไว ้

7. อายงุาน หมายถึง ระยะเวลาที่พนักงานผูป้ฏิบติัหน้าที่ในบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)ไดรั้บ 

8. ประสบการณ์ทาํงาน หมายถึง ระยะเวลาการทาํงานหรืองานต่างๆ ที่ไดป้ฏิบติัผา่นมาของ

พนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

9. สถานที่ทาํงาน หมายถึง สถานที่ที่พนักงานปฏิบติังานซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 แห่ง คือ สถานี

บริการจัดเก็บนํ้ ามันอากาศยาน ดอนเมือง (DMK DEPOT)  สถานีบริการเติมนํ้ ามัน

อากาศยาน ณ สนามบินดอนเมือง (DMK SUBSTATION)  สถานีบริการจดัเก็บนํ้ ามนั
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อากาศยาน สุวรรณภูมิ (BKK DEPOT)  และสถานีบริการเติมนํ้ ามันอากาศยาน ณ 

สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK INTOPLANE) 

10. คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง ลกัษณะของการดาํเนินชีวิตการทาํงานของพนักงาน

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)โดยมีการประเมินคุณภาพชีวิต

การทาํงานซ่ึงมีเกณฑต์วัช้ีวดั 8 ดา้นเป็นตวักาํหนดดงัน้ี 

 10.1 ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม หมายถึง การท่ีพนักงานบริษัท บริการ

เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบติังานเพียงพอกับการ

ดาํรงชีวติตามมาตรฐานการครองชีพในสงัคม และค่าตอบแทนที่ไดมี้ความยติุธรรม เม่ือเปรียบเทียบ

กบังานหรือองคก์รอ่ืนที่คลา้ยคลึงกนั 

 10.2 ด้านส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หมายถึง พนักงานบริษัท บริการ

เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดป้ฏิบติังานอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่ดีทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ การทาํงานมีการกาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภยั 

 10.3 ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ หมายถึง พนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการ

บินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มีโอกาสในการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังาน

มองเห็นคุณค่าของตนเอง และรู้สึกวา่ตนมีส่วนร่วมในการปฏบิติังาน 

 10.4 ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน หมายถึง บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ให้ความสนใจในการเพิ่มขีดความสามารถในการทาํงานของพนักงาน มี

การมอบหมายงานใหม่ที่ตอ้งใช้ความรู้และทกัษะที่เพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้พนักงานมีการพฒันา

ภายในสายงานและภายในองคก์ร 

 10.5 ด้านบูรณาการทางสังคม หมายถึง การทาํงานร่วมกันของพนักงานบริษทั บริการ

เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มีความร่วมมือที่ดีต่อกนั มีบรรยากาศการทาํงานที่ดี ไม่มี

การแบ่งชนชั้นวรรณะ ไม่มีอคติต่อกนั ทาํใหพ้นกังานรู้สึกมีคุณค่า และไดรั้บการยอมรับ 

 10.6 ดา้นประชาธิปไตยในองคก์ร หมายถึง พนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ทุกคนมีสิทธิส่วนบุคคลเท่าเทียมกนั และมีการเคารพสิทธิส่วนตวัซ่ึงกันและกัน

พนกังานมีเสรีภาพทางความคิดและการพดู ยอมรับความขดัแยง้ทางความคิดที่เกิดขึ้นได ้และทุกคน

ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอภาค 

 10.7 ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั หมายถึง การดาํเนินชีวิตการทาํงานและ

การดาํเนินชีวติส่วนตวัของพนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มีความ

สมดุลกนั มีการจดัสรรเวลาในการทาํงานกบัการใชชี้วติอยูก่บัครอบครัวอยา่งเหมาะสม 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

320 Journal of Business Research and 

Administration 

 10.8 ด้านการคาํนึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง บริษทั บริการ

เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมี

ส่วนรับผดิชอบต่อสงัคม เช่น การรักษาสภาพแวดลอ้ม 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากร 

 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานในบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) จาํนวน 461  คน  

 2.ขอบเขตดา้นตวัแปร 

 2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได ้

อายงุาน และสถานที่ทาํงาน 

 2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คุณภาพชีวติในการทาํงานประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ

เพียงพอส่ิงแวดล้อมที่ ถูกลักษณะและปลอดภัย เปิดโอกาสให้ผู ้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้

ความสามารถได้เป็นอย่างดี ลักษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงให้แก่

ผูป้ฏิบติังาน ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผูป้ฏิบติังาน ลักษณะงานที่

ตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม ความสมดุลระหว่างชีวิต กบัการทาํงานโดย

ส่วนรวม และลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสมัพนัธก์บัสงัคมโดยตรง 

 3. ขอบเขตดา้นสถานที่และเวลา 

 การวิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลจากสถานที่ของบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) โดยมีช่วงระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือแบบสอบถาม กบัพนักงานของบริษทั

ดงักล่าวระหวา่งเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2559 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 วอลตนั (Walton. 1974: 12-16) เป็นบุคคลหน่ึงที่ได้ทาํการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการ

ทาํงานอยา่งจริงจงั โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะของบุคคลเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต เน้นแนวทางความ

เป็นมนุษย ์(Humanistic) ศึกษาสภาพแวดลอ้มตวับุคคลและสังคมที่ส่งผลทาํให้การทาํงานประสบ

ความสาํเร็จ ผลผลิตที่ไดรั้บตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจของบุคคลในการทาํงาน โดย

Walton ได้ช้ีให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงานนั้นว่า ประกอบด้วย

เง่ือนไขต่างๆ อยู ่8 ประการ ดงัน้ี 1.ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 2.ส่ิงแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะ

และปลอดภยั 3.เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอยา่งดี 4.ลกัษณะ

งานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 5.ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้น

บูรณาการทางสังคมของผูป้ฏิบติังาน 6.ลกัษณะงานที่ตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ
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ยติุธรรม 7.ความสมดุลระหว่างชีวิต กบัการทาํงานโดยส่วนรวม 8.ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและ

สมัพนัธก์บัสงัคมโดยตรง 

 บุญแสง ชีระภากร (2533 : 7 - 12) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการทาํงานที่ดี 

10 ประการ อนัเป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในการทาํงานให้กบัพนักงานในองคก์รทุก

คน 1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินที่เหมาะสม

และเพียงพอตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพ 2. ผลประโยชน์เก้ือกูล หมายถึง 

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงินที่องคก์รจดัการให้แก่พนกังาน เพือ่เป็นการเสริมสร้างชีวติความเป็นอยู ่

ความสะดวกสบายในการทาํงาน 3. สภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ หมายถึง การจดั

สภาพแวดล้อมของการทาํงานที่สะอาดถูกสุขลกัษณะต่อร่างกาย เช่น กล่ิน ความสะอาด ความ

ปลอดภยัในการทาํงาน 4. ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความมัน่คงในดา้นการจา้งงานและความเป็น

ธรรมในการเลิกจา้งงาน ซ่ึงเป็นส่ิงที่ดึงดูดใจและสร้างความพึงพอใจใหพ้นกังาน 5. เสรีภาพในการ

ร่วมเจรจาต่อรอง หมายถึง สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองในองคก์รตามขอบเขตที่กฎหมายกาํหนด 

ทาํใหบุ้คลากรรู้สึกวา่ตนมีความสาํคญัต่อองคก์ร เกิดความพงึพอใจในงานและหนา้ที่ของตน 6. การ

พฒันาและการเจริญเติบโต หมายถึง ความสมัพนัธร์ะหวา่งการพฒันาและการเจริญเติบโตในหน้าที่

การงาน โดยการพฒันาตอ้งเป็นการพฒันาในดา้นความรู้ ความสามารถทกัษะและทศันคติ ส่วนการ

เจริญเติบโตถือเป็นความตอ้งการของพนกังานทุกคน 7. บูรณาการทางสงัคม หมายถึง ความสมัพนัธ์

ที่ดีระหว่างบุคคลในองค์กร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 8. การมีส่วนร่วมในองค์กร 

หมายถึง การที่องคก์รเปิดโอกาสและยอมรับให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารองคก์ร เช่น การ

จดัตั้งกรรมการบริหารจดัการองค์กร เป็นตน้ 9. ประชาธิปไตยในการทาํงาน หมายถึง การให้

ความสาํคญักบับุคลากรในองคก์รทุกคนมีการทาํงานร่วมกนัอยา่งเสมอภาคไม่ว่าจะอยูใ่นระดบัใด

ขององคก์รก็ตาม โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นองคป์ระกอบของความสาํเร็จ 10. เวลาว่างของชีวติ 

หมายถึง การดาํเนินชีวิตของมนุษยน์อกจากใชเ้วลาในการทาํงานแลว้ยงัตอ้งมีเวลาส่วนตวั เวลาใน

การพกัผอ่นหรือทาํกิจกรรมนนัทนาการ เพือ่ใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีดี 

 Werther & Davis (1993) อธิบายว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงานหมายถึง “การมีการบงัคบั

บญัชาสภาพการทาํงานค่าตอบแทนและสวสัดิการที่ดีและมีงานที่น่าสนใจมีความทา้ทายและเป็น

งานที่มีรางวลัตอบแทน” การที่จะไดม้าซ่ึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานที่ดีนั้นทาํไดโ้ดยใชป้รัชญา

ทางดา้นการแรงงานสมัพนัธท์ี่จะสนบัสนุนคุณภาพชีวติในการทาํงานซ่ึงเป็นความพยายามอยา่งเป็น

ระบบขององคก์ารเพื่อเปิดโอกาสให้แก่พนักงานไดมี้บทบาทท่ีมีผลกระทบต่องานของตนและมี

ส่วนในการสร้างประสิทธิผลขององค์การในภาพรวมมากขึ้นการปฏิบติัในกลุ่มน้ีจะเน้นที่การ

หาทางใหอ้าํนาจแก่พนกังานโดยการเปิดโอกาสใหพ้นกังานเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ่ึงเป็น
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การเน้นที่การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและมีความ

พึงพอใจในการทาํงานการมีส่วนร่วมอาจเร่ิมตั้งแต่การมีส่วนร่วมในงานเช่นวงจรคุณภาพ (Quality 

Circles) จนกระทั่งการร่วมตัดสินใจ (Codetermination) และการทํางานแบบเป็นกลุ่มอิสระ

(Autonomous Work Groups) 

 Merton (1977 : 55) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานไวว้่า เป็นคาํที่มีความหมายกวา้ง

ครอบคลุมทุกๆ เร่ืองเก่ียวกบัจริยธรรม การทาํงาน และสภาพการทาํงาน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ประเมินสภาพการทาํงาน ความพึงพอใจของคนงาน การจดัการเพื่อประสิทธิภาพของผลผลิตและ

การไดรั้บยอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่มีส่วนต่อความมัน่คงและเสถียรภาพของสงัคม 

Desslesrs (1991 : 471) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ไดแ้ก่การยดืหยุ่น

ของเวลาการทาํงาน แผนการสร้างกลุ่มคุณภาพ และแผนงานการปรับปรุงคุณภาพการผลิต เป็นตน้ 

แผนงานเหล่าน้ีจะสะทอ้นคุณภาพในการทาํงานในส่วนของ 1. ความยติุธรรมและความมีเหตุผลใน

การปฏิบติัต่อพนกังาน 2. การใหโ้อกาสพนกังานในการใชค้วามรู้ ความสามารถไดเ้ตม็ท่ี และยงัเป็น

การตอบสนองความรู้สึกประจกัษ์ของตน จากการที่ไดใ้ช้ความรู้ ความสามารถที่มี 3. ทาํให้การ

ติดต่อส่ือสารระหว่างพนักงานเปิดกวา้งและมีความน่าเช่ือถือ 4. ให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัพนักงานของตน 5. ให้ผลตอบแทนที่เพียงพอและยติุธรรม 6. 

จดัสรรสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที่ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ 

 Bluestone (1977 : 44) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานไวว้่า เป็นการสร้างสรรค์

บรรยากาศที่จะทาํให้ผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บความพึงพอใจในการทาํงานสูงขึ้น โดยผา่นการเขา้มามีส่วน

ร่วมในกระบวนการตดัสินใจและแก้ไขปัญหาสําคญัขององค์กร ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อชีวิตการ

ทาํงานของพวกเขา นัน่คือไดห้มายถึงการปรับปรุงการบริหารเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย ์โดยทาํให้มี

ประชาธิปไตย ในสถานที่ทาํงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององคก์ร

เพราะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้สมาชิกขององคก์ร ยอ่มทาํให้สมาชิกหรือกาํลงัแรงงานได้รับ

ความพึงพอใจสูงขึ้น เช่น การขาดงานลดลง คุณภาพของผลิตภณัฑดี์ขึ้น การกวดขนัเก่ียวกบัวินัย

ผอ่นคลายลง ความคบัขอ้งใจลดลง เป็นตน้ 

การดําเนินการวิจัย 

 การวจิยัเร่ืองคุณภาพชีวติในการทาํงานของพนกังาน บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey 

research method) และใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานของ บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 

จาํกัด (มหาชน) รวมทั้งส้ิน 461 คน อ้างอิงจากขอ้มูลพนักงานของบริษทั ประจาํเดือน มกราคม 
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2559 หน่วยวิเคราะห์ที่ใช้ในการวิจยัคือ หน่วยวิเคราะห์ที่เป็นบุคคลได้แก่ พนักงานของบริษทั 

บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ การออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สร้างขึ้นจากการศึกษาทฤษฏี แนวคิดต่าง ๆ 

ตลอดจนผลงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง และ กฎระเบียบบริษัท โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ประกอบดว้ย  

 ส่วนที่ 1 ประกอบไปดว้ยคาํถามลกัษณะส่วนบุคคลที่เก่ียวกบั เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง รายได ้อายงุาน และสถานท่ีทาํงาน ซ่ึงคาํถามเป็นขอ้คาํถาม แบบปลายปิด 

(Close ended question) จาํนวน 8 ขอ้ 

 ส่วนที่ 2 เป็นขอ้มูลแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานโดยแบ่ง

ออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพยีงพอ ส่ิงแวดลอ้มที่ถูกลกัษณะความปลอดภยั 

เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอยา่งดี ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความ

เจริญเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสงัคม

ของผูป้ฏิบติังาน ลกัษณะงานที่ตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม ความสมดุล

ระหวา่งชีวิตกบัการทาํงานโดยส่วนรวม ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสมัพนัธก์บัสังคมโดยตรง 

คาํถามมีจาํนวน 35  ขอ้โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Likert scale ซ่ึงจดัระดบัการวดัขอ้มูล

ประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval scale) 5 ระดบั  

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 จากผลการวจิยั พบวา่ พนกังานของบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบนิกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)

ส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 82 มีอายรุะหว่าง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 33 มีสถานภาพการ

สมรส คิดเป็นร้อยละ 52.7 ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.7 มีระดบั

พนกังานระดบัปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 67.3  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001-30,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 46.3 มีอายงุานส่วนใหญ่ 0-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.3 และมีสถานที่ทาํงานปฏิบติังาน

อยูท่ี่ สถานีบริการเติมนํ้ ามนัอากาศยาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ คิดเป็นร้อยละ 50 

สมมติฐานในการวิจัย 

  ลักษณะทางประชากรศาตร์ของพนักงานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) ที่แตกต่างกนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ตาํแหน่งงาน รายได ้อายุ

งาน และสถานที่ทาํงาน มีอิทธิพลกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานบริษทั บริการเช้ือเพลิง

การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ข้อ สมมุติฐาน ด้านคุณภาพ

ชีวิตในการ

ทํางาน 

Sig ผลการ

ทดสอบ 

สถิติที่ใช้ 

1 ปัจจยัดา้นเพศของพนกังานที่

แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวติในการทาํงานของบริษทั 

บริการเช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

แตกต่างกนั 

ลกัษณะงานมี

ส่วนเก่ียวขอ้ง

และสมัพนัธ์

กบัสงัคม

โดยตรง 

.014 ยอมรับ

สมมติฐาน 

Independent 

samples t-test 

2 ปัจจยัดา้นอายขุองพนกังานที่

แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวติในการทาํงานของบริษทั 

บริการเช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

แตกต่างกนั 

ส่ิงแวดลอ้มที่

ถูกลกัษณะ

และความ

ปลอดภยั 

.043 ยอมรับ

สมมติฐาน 

One way 

Anova 

3 ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของ

พนกังานที่แตกต่างกนั ส่งผล

ต่อคุณภาพชีวติในการทาํงาน

ของบริษทั บริการเช้ือเพลิง

การบินกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) แตกต่างกนั 

ส่ิงแวดลอ้มที่

ถูกลกัษณะ

และความ

ปลอดภยั 

.011 ยอมรับ

สมมติฐาน 

One way 

Anova 

4 ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของ

พนกังานที่แตกต่างกนั ส่งผล

ต่อคุณภาพชีวติในการทาํงาน

ของบริษทั บริการเช้ือเพลิง

การบินกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) แตกต่างกนั 

ลกัษณะงานที่

ส่งเสริมความ

เจริญเติบโต

และความ

มัน่คงใหแ้ก่

ผูป้ฎิบติังาน 

.003 ยอมรับ

สมมติฐาน 

One way 

Anova 
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5 ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของ

พนกังานที่แตกต่างกนั ส่งผล

ต่อคุณภาพชีวติในการทาํงาน

ของบริษทั บริการเช้ือเพลิง

การบินกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) แตกต่างกนั 

ลกัษณะงานมี

ส่วนเก่ียวขอ้ง

และสมัพนัธ์

กบัสงัคม

โดยตรง 

.008 ยอมรับ

สมมติฐาน 

One way 

Anova 

6 ปัจจยัดา้นตาํแหน่งงานของ

พนกังานที่แตกต่างกนั ส่งผล

ต่อคุณภาพชีวติในการทาํงาน

ของบริษทั บริการเช้ือเพลิง

การบินกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) แตกต่างกนั 

ส่ิงแวดลอ้มที่

ถูกลกัษณะ

และความ

ปลอดภยั 

.000 

 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

One way 

Anova 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน (ต่อ) 

ข้อ สมมุติฐาน ด้านคุณภาพ

ชีวิตในการ

ทํางาน 

Sig ผลการ

ทดสอบ 

สถิติที่ใช้ 

7 ปัจจยัดา้นตาํแหน่งงานของ

พนกังานที่แตกต่างกนั ส่งผล

ต่อคุณภาพชีวติในการทาํงาน

ของบริษทั บริการเช้ือเพลิงการ

บินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

แตกต่างกนั 

เปิดโอกาสให้

ผูป้ฎิบติังานได้

พฒันาความรู้

ความสามารถ 

.001 

 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

One way 

Anova 

8 ปัจจยัดา้นตาํแหน่งงานของ

พนกังานที่แตกต่างกนั ส่งผล

ต่อคุณภาพชีวติในการทาํงาน

ของบริษทั บริการเช้ือเพลิงการ

บินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

แตกต่างกนั 

ลกัษณะงานที่

ตั้งอยูบ่นฐาน

ของกฎหมาย

หรือ

กระบวนการ

ยติุธรรม 

.002 

 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

One way 

Anova 
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9 ปัจจยัดา้นตาํแหน่งงานของ

พนกังานที่แตกต่างกนั ส่งผล

ต่อคุณภาพชีวติในการทาํงาน

ของบริษทั บริการเช้ือเพลิงการ

บินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

แตกต่างกนั 

ลกัษณะงานมี

ส่วนเก่ียวขอ้ง

และสมัพนัธ์

กบัสงัคม

โดยตรง 

.005 

 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

One way 

Anova 

10 ปัจจยัดา้นรายไดข้องพนกังานที่

แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวติในการทาํงานของบริษทั 

บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

ค่าตอบแทนที่

เป็นธรรมและ

เพยีงพอ 

.013 ยอมรับ

สมมติฐาน 

One way 

Anova 

11 ปัจจยัดา้นรายไดข้องพนกังานที่

แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวติในการทาํงานของบริษทั 

บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

ส่ิงแวดลอ้มที่

ถูกลกัษณะและ

ความปลอดภยั 

.004 ยอมรับ

สมมติฐาน 

One way 

Anova 

12 ปัจจยัดา้นรายไดข้องพนกังานที่

แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวติในการทาํงานของบริษทั 

บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

เปิดโอกาสให้

ผูป้ฎิบติังานได้

พฒันาความรู้

ความสามารถ 

.007 ยอมรับ

สมมติฐาน 

One way 

Anova 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน (ต่อ) 

ข้อ สมมุติฐาน ด้านคุณภาพ

ชีวิตในการ

ทํางาน 

Sig ผลการ

ทดสอบ 

สถิติที่ใช้ 

13 ปัจจยัดา้นรายไดข้องพนกังานที่

แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวติในการทาํงานของบริษทั 

บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

ลกัษณะงานมี

ส่วนส่งเสริม

ดา้นบูรณาการ

ทางสงัคมของ

ผูป้ฎิบติังาน 

.024 ยอมรับ

สมมติฐาน 

One way 

Anova 

14 ปัจจยัดา้นอายงุานของพนกังาน

ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวติในการทาํงานของบริษทั 

บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

ค่าตอบแทนที่

เป็นธรรมและ

เพยีงพอ 

.000 ยอมรับ

สมมติฐาน 

One way 

Anova 

15 ปัจจยัดา้นอายงุานของพนกังาน

ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวติในการทาํงานของบริษทั 

บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

เปิดโอกาสให้

ผูป้ฎิบติังานได้

พฒันาความรู้

ความสามารถ 

.009 ยอมรับ

สมมติฐาน 

One way 

Anova 

16 ปัจจยัดา้นสถานที่ทาํงานของ

พนกังานที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวติในการทาํงานของ

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

แตกต่างกนั 

ส่ิงแวดลอ้มที่

ถูกลกัษณะและ

ความปลอดภยั 

.017 ยอมรับ

สมมติฐาน 

One way 

Anova 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานพนักงานบริษัทบริการเช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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 1. พนักงานที่มีเพศที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน บริษทั 

บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญั0.05สอดคลอ้งกบั 

นพรัตน์ รุจนกานต ์(2547) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานบริการผูโ้ดยสารในฝ่ายการ

โดยสารของบริษทั ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด ์เซอร์วสิเซส จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่เพศ วฒิุการศึกษา 

ระดบัตาํแหน่ง ที่แตกต่างกนั ไม่มีผลทาํให้ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานที่แตกต่าง และสอดคลอ้ง

กับ สุนเนตร นามโคตศรี(2553) ศึกษาคุณภาพชีวิตการําทงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ตาํบล ในเขตอาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนัมีคุณภาพชีวติการ

ทาํงานที่แตกต่างกนัจากผลการทดสอบ สมมติฐาน พบว่า เพศต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่

แตกต่างกนั 

 2. พนักงานที่มีอายทุี่แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานบริษทั 

บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 ไม่

สอดคลอ้งกบัวงเดือน เลาหวฒันภิญโญและคณะ (2552) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พยาบาลในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านอายุ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและเงินเดือนท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํ งานและ

สอดคล้องกับนักทิณี ธิแปง(2548) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของขา้ราชการการปกครอง

ระดบัปฎิบติัการในจงัหวดัเชียงราย พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานณ

ของขา้ราชการกรมการปกครองระดบัปฏิบติังาน ในจงัหวดัเชียงราย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา อายรุาชการ ตาํแหน่งราชการ และเงินเดือนสาํหรับตาํแหน่ง ซี เป็นปัจจยั

ส่วนบุคคลทีไ่ม่ผลต่อคุณภาพชีวติในการทาํงาน และไม่สอดคลอ้งกบัวงเดือน เลาหวฒันภิญโญและ

คณะ (2552) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลในโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดั

เพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงปัจจยัดา้นอาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังานและ

เงินเดือนที่มีผลต่อคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 3.พนักงานที่มีสถานภาพการสมรส ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

พนกังาน บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัที่ 0.05 

ไม่สอดคล้องกับ ยุทธนา พีระยุทธ (2551)ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานระดับ

ปฏิบติัการ บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) พบวา่ สถานภาพสมรส ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏ

วา่ โดยรวมสถานภาพสมรสไม่มีความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานการเคหะ

แห่งชาติ และสอดคลอ้งกบั นพรัตน์ รุจนกานต ์(2557) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน

บริการผูโ้ดยสารในฝ่ายการโดยสารของบริษทั ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จาํกดั พบว่า 
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ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นประสบการณ์การทาํงาน เงินเดือน สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั ทาํใหร้ะดบั

คุณภาพชีวติการทาํงานมีความแตกต่างกนั 

 4. พนักงานที่มีระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

พนักงาน บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัที่ 

0.05 สอดคลอ้งกบั นพรัตน์ รุจนกานต ์(2547) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานบริการ

ผูโ้ดยสารในฝ่ายการโดยสารของบริษทั ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จาํกดั ผลการศึกษา

พบว่าเพศ วุฒิการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง ที่แตกต่างกนั ไม่มีผลทาํให้ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานที่

แตกต่าง   

 5. พนักงานที่มีระดบัตาํแหน่งงานที่ แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

พนกังานบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที่ 0.05 สอดคลอ้งกบั สราวธุ เกตานนท ์(2546) ศึกษาปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานของพนักงานรายวนั บริษทั ซี.พี.คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั พบว่า ปัจจยัที่มีความที่มี

ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชิวิตในการทาํงาน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

สถานภาพสมรส รายได ้อายงุาน และสอดคลอ้งกบั วไลพร เจริญพร (2547) ศึกษาคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของพนกังานทาํงานเป็นกะในระดบัปฎิบติัการ : ศึกษากรณี บริษทั ไทย แอร์พรอร์ตส์ กราวด ์

เซอร์วิสเซส จาํกัด พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทาํงาน

ต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานไม่แตกต่างกนั 

 6. พนกังานที่มีระดบัรายไดท้ี่แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ 

0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัวไลพร เจริญพร (2547) ศึกษาคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานทาํงานเป็น

กะในระดับปฎิบติัการ : ศึกษากรณี บริษทั ไทย แอร์พรอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จาํกัด พบว่า 

รายไดต่้างกนัมีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั นพรัตน์ รุจนกานต ์

(2547) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานบริการผูโ้ดยสารในฝ่ายการโดยสารของบริษทั 

ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด ์เซอร์วสิเซส จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่เพศ วฒิุการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง ที่

แตกต่างกนั ไม่มีผลทาํใหร้ะดบัคุณภาพชีวติการทาํงานท่ีแตกต่าง 

 7. พนักงานที่มีอายุงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ 

0.05 สอดคลอ้งกบั ชาญชยั วิทยาวรากรณ์ (2548) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานระดบั

ปฎิบติังานกรณีศึกษาบริษทั กรีนทั้มจาํกดั พบว่า สภาพส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ียของระดบั

ปฎิบติัการไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัระดบัท่ี 0.05 และ สอดคลอ้งกบั ปณิชา ดีสวสัด์ิ(2550) 
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ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองแรงจูงใจในการทาํงานและคุณภาพชีวติ

ในการทาํงานของพนงัานโรงพยาบาลทหารผา่นศึก พบวา่ อายงุานและระยะเวลาทาํงานในตาํแหน่ง

ปัจจุบนัไม่มีความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวติในการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 8 . พนกังานที่มีสถานทาํงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวติในการทาํงานของพนกังาน

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัไม่สอดคลอ้งกบัศิริกานต ์ทิม

ยา้ยงาม(วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบบัที่ 1 เดือนตุลาคม 2550-มกราคม 2551)ศึกษาคุณภาพชีวิต

การทาํงานของผูดู้แลเด็ก ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจงัหวดัฉะเชิงเทราพบวา่ คุณภาพชีวติการทาํงานของ

ผูดู้แลเด็ก ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จงัหวดัฉะเชิงเทราที่มีพื้นที่ปฏิบติังานต่างกนั โดยรวมแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปปรับปรุงแกไ้ข และเป็นขอ้มูลพื้นฐานเพือ่เป็นแนวทางในการ

วางแผนนโยบายที่เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ดงัน้ี 

      1. ขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏิบติัจริง 

 1.1 คุณภาพชีวิตในการทาํงานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ โดยรวมอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมาก องค์กรควรทบทวนและสํารวจค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาวะเศรฐกิจในปัจจุบนั รวมไปถึงมีการกาํหนดรายได้ให้มีความเหมาะสมกับ

ความรู้ความสมารถ หรืออาจมีการเสนอเพิ่มเติมในส่วนของสวสัดิการที่สามารถเลือกไดต้ามใจ 

หรือ flexible Benefit เป็นส่ิงที่สามารถใหพ้นกังานมีความรู้สึกพงึพอใจ และสามารถทาํใหพ้นกังาน

รู้สึกอยากทาํงานอยูก่บัองคก์ร นอกจากน้ียงัแสดงใหเ้ห็นวา่องคก์รมีความใส่ใจกบัพนกังาน  

  1.2 คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั โดยรวมอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ยมาก องคก์รตอ้งมีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอซ่ึง

ตอ้งให้สถานที่ทาํงานมีความเหมาะสมกบังานที่ทาํ มีการแบ่งสัดส่วนชดัเจน และสะดวกสบายต่อ

การปฏิบติังาน ซ่ึงคือการสร้างสถานท่ีทาํงานใหน่้าทาํงาน ซ่ึงหมายรวมไปถึงการจดัโตะ๊ทาํงาน การ

จดัหอ้งทาํงาน หรือสถานที่โดยรอบใหมี้ที่พกัผอ่นที่สามารถพกัผอ่นสายตาหรือความเม่ือยลา้ที่เกิด

จากการทาํงาน จะช่วยให้พนกังานรู้สึกผอ่นคลาย และทาํใหรู้้สึกภูมิใจในสถานท่ีทาํงานของตวัเอง

มากขึ้น  

   1.3 คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านเปิดโอกาสให้ผู ้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้

ความสามารถไดเ้ป็นอยา่งดี โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก องคก์ารควรเน้นเร่ือง Training road 

map คือการจดัทาํแผนที่เสน้ทางเพือ่การพฒันาและฝึกอบรม เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาพนักงาน
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ให้มีศกัยภาพ ซ่ึงเป็นการสนับสนุนให้มีการวางแผนการฝึกอบรมและพฒันาพนักงานทุกระดบั 

โดยเฉพาะการพฒันาการทาํแผนกลยุทธ์ของระดับ ฝ่าย แผนก ส่วนงานและฝึกให้ทุกคนทาํ

แผนพฒันารายบุคคล (IDP) ในการจดัทาํนโยบายหรือแผนงานต่างๆในการพฒันาบุคคลกร เพือ่ลด

ขั้นตอนในการทาํงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร แต่ตอ้งคาํนึงถึงให้มีความสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการในการปฏิบติังานของพนักงาน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้กับ

พนักงานและเปิดโอกาสดา้นความคิดของพนกังานให้มีเป็นส่วนหน่ึงในการแสดงความคิดเห็นใน

การทาํงาน 

    1.4 คุณภาพชีวิตในการทาํงานด้านลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความ

มั่นคงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากองค์กรควรเน้นใช้วิธีการส่ือสารอยา่ง

ชดัเจนให้บุคลากรทราบถึงการเจริญเติบโตในสายงานอาชีพ เพื่อให้บุคลากรรู้สึกถึงความมัน่ใจใน

การที่จะร่วมงานกบัองคก์าร วา่จะตอ้งมีการเติบโตในสายงานไหนไดอ้ยา่งเหมาะสม เพือ่ที่จะไดใ้ห้

พนักงานทราบถึงความกา้วหนา้ของตนเอง ส่ิงน้ีเป็นส่ิงสาํคญัที่จะช่วยกระตุน้ให้พนักงานตั้งใจใน

การทาํงาน อีกทั้งยงันาํไปใชใ้นการ พฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัแต่ละลาํดบัตาํแหน่ง 

    1.5 คุณภาพชีวิตในการทาํงานด้านลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคม

ของผูป้ฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากองคก์ารควรจะส่งเสริมการทาํกิจกรรมที่เน้นให้

พนักงานทุกระดบัไดมี้การทาํกิจกรรมร่วมกนั เพื่อเป็นการปลุกจิตสาํนึกให้มีการช่วยเหลือกนัของ

พนักงานให้มากขึ้น และทาํให้พนักงานรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นทีมงานเดียวกนั แมจ้ะอยู่

คนละส่วนงาน เพือ่หล่อหลอมใหบุ้คลากรมีความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกนั และการทาํงานควรทาํ

เป็นทีมมากกว่าทาํเป็นบุคคลหรือเฉพาะฝ่าย รวมทั้งสร้างรูปแบบการทาํงานที่ให้พนักงานรู้สึก

ไดรั้บการปฏิบติัที่มีความเท่าเทียมกนั นอกจากน้ีผูบ้งัคบับญัชาควรมาร่วมงานดว้ยเพือ่เป็นการสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัพนกังาน และทาํการสาํรวจสภาพจิตใจและความคิดเห็นของพนกังานในทุก

ระดบัวา่มีอุปสรรค หรือมีปัญหาในการทาํงานบา้งหรือไม่ 

     1.6 คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านลักษณะงานที่ตั้ งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือ

กระบวนการยติุธรรมองคก์รควรเปิดให้โอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมาก

ขึ้น ควรใหสิ้ทธ์ิในการตดัสินใจในเร่ืองงาน  และควรมีเกณฑใ์นการพิจารณาในเร่ืองต่างๆอยา่งเท่า

เทียมเสมอภาค ร่วมถึงเคารพการเป็นมนุษยข์องผูร่้วมงาน และมีความเสมอภาคในเร่ืองของบุคคล  

     1.7 คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิต กบัการทาํงานโดยส่วนรวม

องคก์รควรที่จะรักษาระดบัความสมดุลดงักล่าวใหอ้ยูใ่นระดบัดีแบบเดิมหรือจดัการบริหารงานให้มี

ความสอดคลอ้งและมีความสมดุลระหวา่งชีวติในการทาํงาน ซ่ึงหมายถึงเวลางาน เวลาส่วนตวั เวลา

สําหรับครอบครัว เวลาพกัผ่อน และเวลาสําหรับสังคมของพนักงานท่ีเหมาะสม ซ่ึงองค์กรควร
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ผลกัดนันโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานมีสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงานโดยส่วนร่วมให้ดี

อย่างสมํ่าเสมอ โดยการสํารวจความตอ้งการ สอบถามความพึงพอใจของพนักงาน เช่นด้านการ

ทาํงาน ดา้นการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์ค่างาน และกาํหนดการทาํงานในแต่ละตาํแหน่งที่ชดัเจน 

เพือ่ไม่ใหพ้นกังานรับผดิชอบมากเกินไป 

     1.8 คุณภาพชีวิตในการทาํงานด้านลักษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กับสังคม

โดยตรงองคก์รควรจดักิจกรรมส่งเสริมการทาํงานที่ดาํเนินไปในรูปแบบที่รับผดิชอบต่อสงัคม หรือ

การจดักิจกรรมเพือ่ช่วยเหลือสังคม โดยเนน้ใหพ้นกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการทาํประโยชน์ต่อ

สังคม ซ่ึงจะทาํให้พนักงานเกิดความรู้สึกภูมิใจที่ส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคมทาํส่ิงดีๆและมี

คุณค่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม ควรปลูกฝ่ังให้ทุกคนมีส่วนร่วม และยงัส่งผลต่อภาพลกัษณ์ที่ดีของ

องคก์รดว้ย 

2. ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 

  2.1 ทาํการวิจยัเชิงคุณภาพควรทาํควบคู่ไปกบัการทาํวิจยัเชิงปริมาณ โดยอาจเพิ่มเติมใน

ส่วนของคาํถามปลายเปิด เพื่อทราบถึงทศันคติ และความตอ้งการของพนักงานทุกระดับมากขึ้น

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกที่มีความละเอียดมากขึ้น 

  2.2 ทําการวิจัยควรเพิ่มเติมในส่วนของระดับผูบ้ริหาร เพื่อศึกษาว่าผลท่ีได้มีความ

สอดคลอ้งดา้นทศันคติ ความคิดเห็น ของพนักงานในองคก์รกบัเจา้หนา้ที่บริหารระดบัสูงมากนอ้ย

เพยีงใด 

  2.3 ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ความเครียด ที่อาจมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังาน โดยกาํหนดขอบเขตของการวจิยัท่ีแตกต่างไปวา่มีความสมัพนัธต่์อคุณภาพชีวติการทาํงาน

หรือไม่ และหากมีความสมัพนัธจ์ะมีความสมัพนัธก์นัมากนอ้ยเพยีงใดและทิศทางใด เพือ่จะไดเ้ป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวติการทาํงานต่อไป 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินค้าคงคลงักรณศึีกษา บริษัท เอ บี ซี ยาง

รถยนต์และยางเคร่ืองบิน 

THE FACTORS AFFECTING TO WAREHOSE MANAGEMENT 

EFFICIENCY CASE STUDY ABC COMPANY OF PASSERGER AND 

AIRCRASFT TIRES 

อคัรวฒัน์ ธนพตัจิรานน์1 และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์2 

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

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตาํแหน่ง และ รายได ้และศึกษาเคร่ืองการจดัการและการควบคุมการจดัการคลงัสินคา้

ประกอบดว้ย ระบบเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) , ระบบคมับงั(Kanban) และ ระบบ5ส ที่มีผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินคา้ ได้แก่ ประสิทธิภาพด้านเวลา ประสิทธิภาพด้านตน้ทุน 

ประสิทธิภาพดา้นปริมาณ และประสิทธิภาพดา้นคุณภาพ ซ่ึงใชว้ิธีการวิจยัโดยเก็บรวบรวมขอ้มูล

แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจากบุคลากรภายใน ที่เกียวขอ้งหรือมีกิจกรรม ทางดา้นคลงัสินสินคา้

และสินคา้คงคลงั  จาํนวน 265 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่

หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยง

เบียนมาตรฐาน (Standard Deviation)  การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ค่าสถิติ  

Independent Sample T-Test, One Way ANOVA และ Correlation 

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 265 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

มีอายอุยูใ่นช่วง 25-30 ปี ตาํแหน่งส่วนใหญ่ คือพนกังงานฝ่ายผลิต โดยมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 20,000 บาท/

เดือน และ ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและ ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบดว้ย เพศและอาย ุที่

ต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัในทุกๆดา้นไม่ต่างกนั ส่วน ตาํแหน่ง ท่ีต่างกนั

มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการคลังสินคา้ดา้นตน้ทุน ดว้ยสาเหตุให้หน้าที่ความรับผิดชอบและ

ความเขา้ใจในดา้นขอ้มูลที่ส่งผลต่อตน้ทุนที่ไม่เท่ากนั และ ขอ้มูลทางดา้นรายได ้ที่ต่างกนัมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ด้านปริมาณกับด้านคุณภาพ เน่ืองจากรายได้ ที่น้อยส่งผลต่อ

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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โดยเคร่ืองมือการจดัการและการควบคุมการจดัการคลงัสินคา้ ประกอบดว้ย ระบบ FIFO , Kanban 

และ ระบบ5ส ส่งผลต่อประสิทธิภาพในทุกๆดา้น ในระดบัความสมัพนัธ ์ปานกลาง 

 

คาํสําคญั : ประสิทธิภาพ,การจดัการสินคา้คงคลงั 

Abstract 

 The objectives of this research are study the personal factors include gender, age, education, 

position and income  

 And the Tooling of inventory management system include first in first out (FIFO) , Kanban 

and 5s which affects the efficiency of inventory management such as   Effective of time , cost 

efficiency  ,  efficiency of Quantity  and efficiency of Quality. The research was collected 

questionnaire with data samples from around 265 peoples who concern to Inventory/warehouse 

activity by using computer program to analyze the data such as the frequency, Percentage Average 

(Mean) and Standard Deviation. The relationship of variables used statistical Independent Sample 

T-test, One Way ANOVA and correlation. 

 The research found, 265 people of respondents were male, ages between 25-30 years, 

position production operator which had income lower than 20,000 bath/month and the level of 

education is low degree and Factors of gender and age not effected to all efficiency of inventory 

management. For difference positon effected to efficiency of inventory management on Cost 

efficiency with the reason of responding and understanding of cost information not the same and 

For Difference income also effected to efficiency of inventory management on Quantity and Quality 

which both have related Quality of work life 

 The Tooling of inventory management system is FIFO, Kanban and 5S which have related 

in middle level  

 

Keywords: EFFICIENCY, WAREHOSE MANAGEMENT 
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1.บทนํา 

 การดาํเนินธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตวัและการแข่งขนัอยา่งรุนแรงในปัจจุบนั การ

ลดตน้ทุนและและการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งมาก ดงันั้นการ

บริหารจดัการคลงัสินคา้เป็นอีกทางหน่ึงที่สามารถลดตน้ทุนและเพิม่การผลิตของผูป้ระกอบการได ้

เน่ืองจากสามารถควบคุมสินค้าคงเหลือและวตัถุดิบเพื่อจาํหน่ายเม่ือลูกค้าต้องการ สามารถ

ปรับเปล่ียนการผลิตเม่ือความตอ้งการของตลาดหรือวตัถุดิบมีการขึ้นลงไม่แน่นอนและยงัเป็น

ประโยชน์ในการสั่งซ้ือวตัถุดิบทีละจาํนวนมากเพือ่ให้ราคาต่อหน่วยลดลง (economy of scale)หรือ 

ตามปริมาณการผลิตต่อคร้ัง และสามารถลดปริมาณของวตัถุดิบท่ีหมดอายุหรือการขาดแคลน

วตัถุดิบที่อาจทาํใหต้อ้งหยดุกระบวนการผลิตได ้ดงันั้นหากผูป้ระกอบการนาํการบริหารจดัการคลงั

สินคา้เขา้มาช่วยบริหารงานจะสามารถทาํให้ลดตน้ทุนและสามารถลดเวลาการทาํงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

 การนาํการจดัการโซ่อุปทานมาใชใ้นธุรกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขนัและความ

ตอ้งการของลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ในขณะที่ผูป้ระกอบการยงัมุ่งแสวงหากาํไรสูงสุด 

ตอ้งการตน้ทุนการผลิตตํ่าและปริมาณในการผลิตที่เหมาะสม ดงันั้นการนาํเคร่ืองมือเขา้มาช่วยใน

การบริหารภายในองคก์รจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในองคก์รอยา่งมาก และเคร่ืองมือที่สามารถช่วย

ผูป้ระกอบการในภาวะการแข่งขนัอยา่งสูง โดย ปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดีก็คือการจดัการโซ่อุปทานซ่ึง

เป็นระบบการบริหารที่มีแนวคิดมุ่งเน้นความสอดคล้องสัมพนัธ์กนัอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบการ

บริหารที่สนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ในองคก์รที่มีกระบวนการผลิตที่มีส่วนประกอบหลาย ๆ อยา่งนาํมาประกอบเป็น สินคา้

สาํเร็จรูปหน่ึงช้ิน อาทิ การผลิตยางรถยนตห์รือยางเคร่ืองบิน จะเจอปัญหาหลายดา้นในเร่ืองของการ

นาํวตัถุดิบไปใช ้โดยไม่ไดมี้การสอบก่อนหลงั,การรับการจ่ายของของสินคา้และวตัถุดิบ ที่ไม่ได้

ตรวจสอบวนัใชก่้อนหลัง ร่วมไปถึงการจดัวางของพื้นที่การทาํงานที่อาจจะยงัไม่สะดวกในการ

ปฏิบัติ ซ่ึงเป็นสาเหตุทาํให้เกิดต้นทุนจากของท่ีหมดอายุ หรือ เสียเวลาการทาํงานในขนาด

ปฏิบติังาน จากปัญหาขา้งตน้ผูว้จิยัจึงสนใจที่จะศึกษาการนาํเคร่ืองมือที่เก่ียวขอ้งทางดา้นโลจิสติกส์

มาประยุกต์ใช้ในการกระบวนการผลิต เพื่อศึกษาถึงผลกระทบและความสัมพนัธ์ต่อความให้

สามารถในการลดตน้ทุนและความสามารถในการลดเวลาการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมไป

ถึง การเพิ่มประสิทธิภาพของปริมาณการผลิตและ คุณภาพ ของ บริษทั ผลิตยางรถยนต์และยาง

เคร่ืองบิน 
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2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้

คงคลงั 

 2. เพื่อศึกษาเคร่ืองมือการจดัการและการควบคุมที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ

จดัการสินคา้คงคลงั 

3. สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่ประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ การศึกษา, ตาํแหน่ง และรายได ้ที่

แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ท่ีต่างกนั 

 2. ปัจจยัของเคร่ืองมือการจดัการและการควบคุมมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการ

ควบคุมคลงัสินคา้ 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ประโยชน์ในเชิงวชิาการกรณีศึกษาเคร่ืองมือการจดัการและการควบคุมท่ีมีผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั เป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ใหก้บัวงการวชิาการเน่ืองจาก

วจิยัประเภทน้ียงัมีอยูข่า้งนอ้ย 

 2. ประโยชน์ในเชิงปฏิบติัผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีจะสามารถทราบถึงวิธีการและแนวทาง

ในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัให้มีประสิทธ์ิภาพ และ เหมาะสมกบับริษทั ผลิตยางรถยนตแ์ละ

ยางเคร่ืองบินและธุรกิจอ่ืนๆ ที่มีความเก่ียวขอ้งสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
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5. กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ                      

 

 

  

                                                                                                                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. นิยามคาํศัพท์เฉพาะ หมายถึง 

 FIFO (First in First out) หมายถึง เป็นวิธีท่ีใช้ในการวดัต้นทุนของสินค้าโดยตั้ งอยู่ใน

สมมติฐานว่าสินคา้หรือวตัถุดิบที่ซ้ือเขา้มาใชก่้อนจะตอ้งถูกนาํออกขายหรือนาํมาใชก่้อนเช่นกัน 

การเขา้ก่อนออกก่อนมีแนวคิดเป็นไปตามการคา้โดยปกติที่บริษทัมกัจะตอ้งขายหรือใชข้องเก่าก่อน

เสมอ ดงันั้นดว้ยระบบการเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของวตัถุดิบที่ซ้ือเขา้มาก่อนจะใช้เป็นตน้ทุน

สินคา้ที่ผลิตออกมาก่อนดว้ยเช่นกนั 

 คมับงั (Kanban) ระบบคมับงัก็คือระบบการใช้ บตัร ป้าย หรือกระดานบนัทึกสั้น ๆ ใน

ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี โดยคนงานท่ีอยูใ่นขั้นตอนถดัไปจะนาํช้ินส่วนมาจากขั้นตอนก่อน

หน้าตน โดยทิ้งคัมบังไวโ้ดยระบุไวใ้นคัมบงันั้นว่า ตนได้นําช้ินส่วนไปจาํนวนเท่าไร เม่ือใช้

ช้ินส่วนหมดแลว้ ก็ส่งคมับงัแผ่นเดิมกลบัไปยงัขั้นตอนก่อนหน้าตน เพื่อส่งช้ินส่วนเพิ่มเติม  การ

ใช้คมับงัน้ีคือส่วนที่สําคญัที่สุดของระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี ดังนั้น ระบบการผลิตแบบ

ทนัเวลาพอดี  เพื่อลดค่าใชจ่้าย และลดการสูญเสียที่เกิดจากการเก็บช้ินส่วนที่ไม่ไดใ้ชไ้วม้ากเกิน

ความจาํเป็น หลกัการสาํคญัของระบบน้ีคือ คนงานแต่ละคนจะรับปริมาณช้ินส่วนเท่าที่จาํเป็นของ

ตนเท่านั้น จึงไม่จาํเป็นตอ้งเก็บรักษาช้ินส่วนท่ีเกินความจาํเป็นเอาไว ้

ประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- ตาํแหน่ง 

- รายได ้

 

 

 
 

 

ประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินค้า 

- เวลา 

- ตน้ทุน 

- ปริมาณ 

- คุณภาพ  

 

เคร่ืองมือการจัดการและการควบคุม 

- ระบบ FIFO 

- ระบบ Kanban 

- ระบบ 5 ส. 
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กิจกรรม 5ส ความหมาย กระบวนการหน่ึงท่ีเป็นระบบมีแนวปฏิบติั ท่ีเหมาะสมสามารถนาํมาใช้

เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาส่ิงแวดล้อมในสถานที่ทาํงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการ

ผลิต และดา้นการบริการ ซ่ึงนาํมาใชใ้นการเพิม่ประสิทธิภาพการทาํงานขององคก์ร ไดอี้กทางหน่ึง 

 สะสาง (เซริ) = ทาํให้เป็นระเบียบ คือ การแยกระหว่างของที่จาํเป็นตอ้งใช้กับของที่ไม่

จาํเป็นตอ้งใช ้ขจดัของที่ไม่จาํเป็นตอ้งใชท้ิ้งไป 

 สะดวก (เซตง) = สะดวก คือ การจดัวางของที่จาํเป็นตอ้งใช ้ (วางของในที่ที่ควรอยู)่ให้เป็น

ระเบียบสามารถหยบิใชง้านไดท้นัที 

 สะอาด (เซโซ) = สะอาด คือ การปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ (ทาํความสะอาด)ส่ิงของ อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

 สุขลักษณะ (เซเคทซึ)  = สุขลักษณะ คือ การรักษาและปฏิบติั (รักษาความสะอาด) 3 ส 

ไดแ้ก่ สะสาง สะดวก และสะอาดใหดี้ตลอดไป 

 สร้างนิสยั (ซึทซึเคะ ) = สร้างนิสยั คือการรักษาและปฏิบติั (ฝึกใหเ้ป็นนิสัย) 4 ส หรือส่ิงที่

กาํหนดไวแ้ลว้อยา่งถูกตอ้งจนติดเป็นนิสยั 

7. การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศยัแนวคิดและทฤษฎีเพื่อนํามาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนําเสนอตามหัวข้อ

ต่อไปน้ี 

แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับเคร่ืองมือการจัดการและการควบคุมคลังสินค้า 

 วิโรจน์ พุทธวิถี (2547,102) กล่าวว่า เขา้ก่อนออกก่อน (First in First out) จะจ่ายวสัดุช้ินที่

รับเขา้มาก่อนให้กบัผูเ้บิกทุกคร้ัง ทาํให้วสัดุคงคลงัที่เหลือหมุนเวียนไปตลอดเวลา ปัญหาการเก็บ

นานจนเส่ือมสภาพจะลดลง และวธีิการน้ีจะใชก้นัมากที่สุดกบัวสัดุคงคลงัที่เส่ือมสภาพไดแ้ละวสัดุ

คงคลงัทัว่ ๆ ไป 

 คมับงั (Kanban) หรือ Pull Scheduling เป็นภาษาญี่ปุ่น หมายถึง สญัญาณ (Signal) เป็นหน่ึง

ในเคร่ืองมือพื้นฐานของระบบทนัเวลาพอดี (Just-In-Time) เป็นสัญญาณการเติมเต็มสําหรับการ

ผลิตและวสัดุ ให้คงไวอ้ย่างเป็นลาํดับและไหล(Flow) ของวตัถุดิบตลอดทั้งกระบวนการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

 กิจกรรม 5 ส  คือ  การจดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานท่ีทาํงาน  อนัเป็นปัจจยัพื้นฐาน

ในการเพิม่ผลผลิต เพราะในกระบวนการดาํเนินกิจกรรมนั้น มุ่งเนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่ง

ต่อเน่ือง  โดยเช่ือว่ามนุษยจ์ะพฒันางานในองคก์ารตนเองต่อไป  ซ่ึงแนวทางน้ีเป็นแนวทางการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ซ่ึงองคก์ารต่าง ๆ  พยายามมุ่งเนน้มาโดยตลอด  
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8. แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินค้า 

 สมใจ ลักษณะ (2549: 279) ได้ให้ความหมายของคาํว่า “ประสิทธิภาพ” มีความหมายว่า 

กิจกรรม การงาน อยา่งราบร่ืน ครบถว้น ประหยดัเวลาท่ีใชก้าํลงัและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า เกิดการ

สูญเสีย นอ้ยที่สุด บุคคลที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นบุคคลที่พงึปรารถนาในสงัคมที่เขาเป็นสมาชิกและ

ในองคก์รที่เขาปฏิบติัหนา้ที่การงาน 

 กมลชนก สุทธิวาทนฤพฒิุ , ศลิษา ภมรสถิต , จกัรกฤษณ์ ดวงพสัตรา (2547 : 176) ในการที่

จะทาํให้เกิดประสิทธิภาพการทาํงานสูงท่ีสุดแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยในระบบโลจิสติกส์ตอ้งมีการ

ดาํเนินอยู่ในระดบัที่เหมาะสม กล่าวคือ จะตอ้งมีผลิตภาพอยู่ในระดบัสูง โดยเฉพาะในเร่ืองของ

คลงัสินคา้การที่ผลิตภาพเพิม่ขึ้นเป็นส่ิงสาํคญัในเร่ืองของการลดตน้ทุน และการปรับปรุงใหบ้ริการ

ลูกคา้ โดยทัว่ไปสาเหตุของความไม่มีประสิทธิภาพของการจดัการคลงัสินคา้ มีดงัน้ี 

 1. การลาํเลียงสินคา้ที่มากเกินไป 

 2. การใชพ้ื้นที่ไม่คุม้ ประโยชน์ 

 3. มีตน้ทุนและเวลาที่เสียไปจากการใชเ้คร่ืองจกัรเก่า 

 4. สถานที่ใชใ้นการรับส่งสินคา้ไม่เหมาะสม 

 5. ระบบคอมพวิเตอร์ที่ใชไ้ม่ทนัสมยั 

 ก ม ล ช น ก  สุ ท ธิ ว า ท น ฤ พุ ฒิ  ศ ลิ ษ า  ภ ม ร ส ถิ ต ย์ แ ล ะ  จัก ร ก ฤ ษ ณ์  ด ว ง พัส ต ร า

(2546,92,179)ธุรกิจผลิตสินคา้และพาณิชยกรรมในปัจจุบนัเร่ิมนาํแนวคิดการผลิตภายในเวลามาใช้

กนัมากขึ้น อนัส่งผลกระทบต่อการพฒันาปรับปรุงการบริหารคลงัสินคา้ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบ

สาํคญัหน่ึงในกิจกรรมการจดัส่ง โดยมุ่งเน้นการลดระดบัสินคา้คงคลงัและเพิ่มประสิทธิภาพของ

ระบบโลจิสติกส์ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ที่มีขึ้นในหลายมิติ 

 -ลูกคา้ให้ความสาํคญักบัคุณภาพสินคา้มากขึ้น เจา้หน้าที่คลงัสินคา้ตอ้งปฏิบติังานทั้งการ

บริหารโลจิสติกส์สินคา้ขาเขา้และขาออกจากคลงัสินคา้ใหไ้ดต้ามความตอ้งการท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้

 -ปรับขนาดการขนส่งในปัจจุบนั ลูกค้าต้องการหีบห่อที่มีขนาดเล็กลง และเจ้าหน้าที่

คลงัสินคา้จะตอ้งพยายามปรับขนาดการบรรจุหีบห่อใหเ้ล็กลงและในแท่นวางสินคา้จะประกอบไป

ดว้ยสินคา้ที่มีทั้งปริมาณและขนาดต่างกนั 

 -ลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ผูบ้ริหารลังสินค้าต้องพิจารนาลดกิจกรรมหรือ

ขั้นตอนการยกขนที่ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ 

 -เพิม่ความเร็วในการหมุนเวียนของสินคา้คงคลงั ตามแนวคิดการจดัส่งภายในเวลาตอ้งการ

ให้ธุรกิจมีการเก็บสินคา้คงคลังให้น้อยที่สุด และเน้นความสําคญัของคลังสินคา้ตรงที่เป็นศูนย์

กระจายและจดัส่งสินคา้มากกวา่เป็นสถานท่ีวางกองและเก็บสินคา้ 
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 ในการที่จะทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงที่สุด แต่ละองคป์ระกอบยอ่ยในระบบโลจิสติกส์ตอ้ง

มีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัที่เหมาะสม กล่าวคือจะตอ้งผลิตภาพอยูใ่นระดบัสูงโดยเฉพาะในเร่ือง

ของคลงัสินคา้ การที่ผลิตภาพเพิ่มขึ้นเป็นส่ิงสาํคญัในเร่ืองของการลดตน้ทุนและการปรับปรุงการ

ใหบ้ริการลูกคา้ 

 การควบคุมทางการเงินของคลังสินคา้มีความเก่ียวพนัอย่างใกล้ชิดกบัผลิตภาพด้านโลจิ

สติกส์และความสามารถในการทาํกาํไลขององค์กร ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประสานงานระหว่าง

กิจกรรมยอ่ยต่างๆในระบบโลจิสติกส์ให้เป็นหน่ึงเดียวกนัผูบ้ริหารควรจะคาํนึงถึงความเส่ียงและ

ตน้ทุนของแต่ละกิจกรรม 

 การตดัสินใจที่เก่ียวกบัการลงทุนในคลงัสินคา้จะมีความเส่ียง ซ่ึงความเส่ียงที่เกิดขึ้นมีหลาย

ประเภท และก่อให้เกิดผลกระทบกบัตน้ทุนหรือรายไดข้องธุรกิจในที่สุด เช่น การลงทุนในระบบ

การจดัเก็บและลาํเลียงอตัโนมติัจะเพิม่ความเส่ียงและตอ้งการผลตอบแทนที่คาดหวงัจากการลงทุน

สูง ซ่ึงการลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรเหล่าน้ียิง่ไดผ้ลตอบแทนในเงินทุนที่ลงไปไดเ้ร็วเท่าใด จะยิง่

ลดความเส่ียงลงไปได้มากเท่านั้น ดังนั้น การลงทุนประเภทน้ีผูบ้ริหารจึงควรพิจารณาทางด้าน

การเงิน ซ่ึงการบญัชีการเงินเทคนิคต่าง ๆ  ในการควบคุมมีความสาํคญัมากในการเขา้ถึงความเส่ียง

และผลไดจ้ากการตดัสินใจที่เก่ียวกบักิจกรรมของคลงัสินคา้ 

9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สุนันทา ศิริเจริญวฒัน์ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ 

กรณีศึกษา บริษทั ภูมิไทย คอมซีส จาํกดั ในการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ของ

บริษทั ภูมิไทย คอมซีส จาํกดัผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษา สาํรวจและเก็บรวบรวมขอ้มูล ที่เก่ียวขอ้งพบวา่

สาเหตุที่ทาํให้การให้ดําเนินงานของบริษทัฯ ขาดประสิทธิภาพ คือ มีสินค้าคงคลังปริมาณสูง 

คลังสินค้ามีวิธีการจัดเก็บและจัดวางไม่เหมาะสม และกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างใช้

เวลานานและมีขอ้ผดิพลาดสูง ดงันั้นวตัถุประสงคข์องงานวจิยั คือ การเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการ

คลงัสินคา้ของบริษทั ภูมิไทย คอมซีส จาํกดัขั้น ตอนเร่ิมจากการปรับปรุงวิธีการดาํเนินงานการรับ

สินคา้ การเบิกจ่าย การปรับปรุงจาํนวนรายการอะไหล่ จดัความสาํคญัอะไหล่ดว้ยวิธี ABC การตั้ง 

รหัสสินคา้ และการตั้งรหัสการจดัเก็บในคลงัสินคา้ การออกแบบแผนผงัการจดัเก็บ ระบุตาํแหน่ง

การจดัเก็บ จากนั้นทาํการตรวจนับสินคา้ทั้งหมดจากการศึกษาพบว่าผลการปรับปรุงนั้นทาํให้เพิม่

ประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้คือสินคา้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เวลาเฉล่ียใน

การเบิกจ่ายอะไหล่ใหช่้างลดลงจาก 24นาทีเป็น 11 นาทีต่อคร้ัง รวมเฉล่ียต่อวนัคิดเป็น 33 นาที และ

อตัราส่วนความผดิพลาดในการตรวจนบัสินคา้ลดลงจาก 46.14% เป็น 21.25% 
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 สุกญัญา มีประดิษฐ ์(2554) ศึกษา การจดัการคลงัสินคา้ บริษทั คิง เพาเวอร์ แทก็ซ์ฟรี จาํกดั 

พบว่า ดา้นการปฏิบติังานนั้น ควรมีการจดัให้ความรู้เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานที่ถูกตอ้ง

ใหพ้นกังานที่เก่ียวขอ้งกบังานคลงัสินคา้ เพือ่ลดความผดิพลาดในการทาํงาน และมีการศึกษาสภาพ

งานปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการของงานคลงัสินคา้ที่ถูกตอ้ง และเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ

จดัการคลงัสินคา้ มีการวางแผนการทาํงาน ,การกาํหนดบทบาทความรับผดิชอบใหเ้หมาะสมกบัการ

ทาํงาน โดยทุกระดบัของการทาํงานจะตอ้งมีความชดัเจนและเหมาะสม ตามเอกสารคู่มือปฏิบติังาน

คลงัสินคา้ เพื่อให้พนักงานในหน่วยงาน มีความชดัเจนดา้นการควบคุม กาํกบั ดูแล ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถช่วยลดขั้นตอน และ เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทาํงานที่มากขึ้น  

10. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้    เป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณโดยการใชเ้คร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวจิยัคร้ังน้ีดว้ยแบบสอบถาม การศึกษาในคร้ัง

น้ีมีการดาํเนินงานตามลาํดบัต่อไปน้ี 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดท้าํการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ โดยแจกแบบสอบถามทั้งหมด

โดยเจาะจงให้แก่กลุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งที่เก่ียวขอ้งหรือมีกิจกรรม ทางดา้นคลงัสินคา้และสินคา้คง

คลงั   จาํนวน 265 ชุด   

11. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีใชส้าํหรับเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยแบ่งเป็นแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุตาํแหน่ง รายได ้และ ระดบัการศึกษา 

 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัเคร่ืองมือการจดัการและควบคุมการคลังสินคา้ ต่อปัจจยั

ดา้นประสิทธิภาพการควบคุม ประกอบดว้ย FIFO,5ส, Kanban เป็นคาํถามแบบ(Interval Scale)  5 

ระดบั ความเห็นจาก 0 ถึง 5  

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ต่อเก่ียวกบัต่อปัจจยัด้านประสิทธิภาพการ

ควบคุมคลงัสินคา้ ประกอบดว้ย ดา้นเวลา ,ดา้นตน้ทุน,ดา้นปริมาณ และ ดา้นคุณภาพ เป็นคาํถาม

แบบ (Rating scale) 5 ระดบั ความเห็นจาก 0 ถึง 5 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
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12. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 265 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 82.3  

มีอายุอยู่ในช่วง 25-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 38.9  ส่วนใหญ่เป็นพนักงานฝ่ายผลิตคิดเป็นร้อยละ 70.5  

โดยมีรายไดต้ ํ่ากว่า หรือเท่ากบั 20,000บาท / เดือนคิดเป็นร้อยละ 56.6 และ ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่

ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 62.3                

2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับเคร่ืองมือการจัดการและการควบคุมคลังสินค้า 

 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือการจดัการและควบคุมการคลงัสินคา้ ใน

ภาพรวมของเคร่ืองมือ FIFO ทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.85) โดยมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

เคร่ืองมือการจดัการและควบคุมการคลงัสินคา้ โดยการจดัเรียงสินคา้/วตัถุดิบ ตามวนัเวลาและวนั

หมดอาย ุอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 4.02) , รองลงมาคือการจ่ายวตัถุดิบท่ีรับเขา้มาก่อนให้กบัผูเ้บิกทุก

คร้ังทาํให้วสัดุคงคลงัที่เหลือหมุนเวียนไปตลอดเวลาอยู่ในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.97) ,ใชว้ตัถุดิบท่ีเก่า

กวา่ก่อนเสมออยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.72)  และ มีการอบรมความรู้ / ความเขา้ใจในระบบ FIFO  อยู่

ในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.67) ตามลาํดบั 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือการจดัการและควบคุมการคลงัสินคา้ ในภาพรวม

ของเคร่ืองมือ 5ส ทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥  = 3.84) โดยมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือ

การจดัการและควบคุมการคลงัสินคา้ โดยมีการแบ่งงอุปกรณ์,วตัถุดิบ หรือสินคา้ ตามความจาํเป็น

และ ไม่จาํเป็นออกจากกนั เสมออยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥  = 3.89)  ตามรองลงมามีการทาํความสะอาด

และรักษาความสะอาดในพื้นที่ทาํงานระหว่างปฎิบติังานเสมออยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥  = 3.85) , มีการ

ทาํความสะอาดและรักษาความสะอาดในพื้นท่ีทาํงานหลงัเลิกงานเสมออยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.82)  

, มีการอบรมความรู้ / ความเขา้ใจในระบบ 5ส อยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥  = 3.81) และ มีการจดัวางอุปกรณ์

,วตัถุดิบ หรือสินค้าอย่างเป็นระเบียบ และง่ายต่อการหยิบเสมออยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥  = 3.80) 

ตามลาํดบั 

 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัเคร่ืองมือการจดัการและควบคุมการคลงัสินคา้ ใน

ภาพรวมของเคร่ืองมือ Kanban ทั้ งหมดอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.71) โดยมีระดับความคิดเห็น

เก่ียวกบัเคร่ืองมือการจดัการและควบคุมการคลงัสินคา้ มีป้ายโคด้ของยางการผลิตบ่งช้ีที่ชดัเจ็นอยู่

ในระดบัมาก (�̅�𝑥  = 3.94) ตามรองลงมาการนาํป้ายโคด้ยางเขา้ เพื่อบอกว่า ของตอ้งผลิตเพิ่มอยูใ่น

ระดบัมาก (�̅�𝑥  = 3.72)  ,การนาํป้ายโคด้ยางออก เพือ่บอกวา่ ของไดน้าํไปใชแ้ลว้อยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥  

= 3.62) และ มีการอบรมความรู้ / ความเขา้ใจ ระบบ Kanban อยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥  = 3.56) ตามลาํดบั 
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3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต่อปัจจัยด้านประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินค้า 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ ในภาพรวม

ของปัจจัยทางด้านเวลา ทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.85) โดยมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้ โดยการหมุนรอบ (นาํไปใช)้ สินคา้/วตัถุดิบคงเหลืออยา่ง

รวดเร็วอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 4.03) ซ่ึงรองลงมา มีการรับสินคา้/วตัถุดิบ อยา่งรวดเร็วอยูใ่นระดับ

มาก (�̅�𝑥 = 3.87) และ มีการส่งสินคา้/วตัถุดิบ อยา่งรวดเร็วอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.65) ตามลาํดบั                                                                              

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้  ในภาพรวมของ

ปัจจัยทางด้านต้นทุน ทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.77) โดยมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้  โดยองคก์รมีตน้ทุนของเสียของวตัถุดิบ (Raw Material) ที่

เกิดความเสียหายน้อย อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.83) ตามรองลงมา องค์กรมีตน้ทุนการเก็บรักษา

สินคา้/วตัถุดิบที่ต ํ่าอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.81) , องคก์รมีตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จ( Finish Good) ที่

เกิดความเสียหายนอ้ย อยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.76)  , องคก์รมีตน้ทุนการสัง่ซ้ือที่ต ํ่า อยูใ่นระดบัมาก 

(�̅�𝑥 = 3.72) และ องคก์รของท่านมีตน้ทุนของงานที่ผลิตระหว่างทาํ(In process) ที่เกิดความเสียหาย

นอ้ย อยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.71) ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้  ในภาพรวมของ

ปัจจัยทางด้านปริมาณ ทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥= 3.91) โดยมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้   ซ่ึงองคก์รมีการผลิตไดต้ามปริมาณท่ีกาํหนด อยูใ่นระดบั

มาก (�̅�𝑥 = 3.94)  และ สตอ็กสินคา้ตามปริมาณท่ีกาํหนด อยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.88) ตามลาํดบั   

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้   ในภาพรวมของ

ปัจจัยทางด้านคุณภาพ ทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.78) โดยมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นประสิทธิภาพการควบคุมคลงัสินคา้   ซ่ึงไดผ้ลิตช้ินส่วน(Component)ที่มีคุณภาพตามทีกาํหนด

อยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.89) รองลงมาคือการผลิตสินคา้ก่ึงสาํเร็จ(Green tire) มีคุณภาพตามที่กาํหนด 

อยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.79) และ การผลิตสินคา้สาํเร็จรูปที่มีคุณภาพตามที่กาํหนด อยูใ่นระดบัมาก 

(�̅�𝑥 = 3.66) ตามลาํดบั                                                                 
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13. สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานขอ้ที่ 1 การทดสอบสมมุติฐานดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

การควบคุมคลงัสินคา้โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-Test (independent t-test) ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ 

และใช้สถิติวิเคราะห์ค่า f-Test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ สรุปไดด้งัน้ี 

สมมติฐานขอ้ที่ 1(เทียบกบัประสิทธิภาพทางดา้นเวลา) 

สมมติฐาน 
ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

ตาํแหน่ง และ รายได ้ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพทางดา้น

เวลาของการควบคุมคลงัสินคา้ต่างกนั 

                         - เพศ ปฏิเสธ 

                         - อาย ุ ปฏิเสธ 

                         - ระดบัการศึกษา ปฏิเสธ 

                         - ตาํแหน่ง ปฏิเสธ 

                         - รายได ้ ปฏิเสธ 

 

สมมติฐานขอ้ที่ 1(เทียบกบัประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุน) 

สมมติฐาน 
ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 : ปัจจยั ดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา ตาํแหน่ง และ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพ

ทางดา้นตน้ทุนของการควบคุมคลงัสินคา้ต่างกนั 

                         - เพศ ปฏิเสธ 

                         - อาย ุ ปฏิเสธ 

                         - ระดบัการศึกษา ปฏิเสธ 

                         - ตาํแหน่ง ยอมรับ 

                         - รายได ้ ปฏิเสธ 
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สมมติฐานขอ้ที่ 1(เทียบกบัประสิทธิภาพทางดา้นปริมาณ) 

สมมติฐาน 
ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 : ปัจจยั ดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา ตาํแหน่ง และ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพ

ทางดา้นปริมาณของการควบคุมคลงัสินคา้ต่างกนั 

                         - เพศ ปฏิเสธ 

                         - อาย ุ ปฏิเสธ 

                         - ระดบัการศึกษา ปฏิเสธ 

                         - ตาํแหน่ง ปฏิเสธ 

                         - รายได ้ ยอมรับ 

 

สมมติฐานขอ้ที่ 1(เทียบกบัประสิทธิภาพทางดา้นคุณภาพ) 

สมมติฐาน 
ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 : ปัจจยั ดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา ตาํแหน่ง และ รายได ้ที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพ

ทางดา้นคุณภาพของการควบคุมคลงัสินคา้ต่างกนั 

                         - เพศ ปฏิเสธ 

                         - อาย ุ ปฏิเสธ 

                         - ระดบัการศึกษา ยอมรับ 

                         - ตาํแหน่ง ปฏิเสธ 

                         - รายได ้ ยอมรับ 
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 สมมติฐานขอ้ที่ 2 การทดสอบสมมุติฐานเก่ีวกับเคร่ืองมือการควบคุมการจดัที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการใชส้ถิติวเิคราะห์สหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis) สรุปไดด้งัน้ี 

สมมติฐานขอ้ที่ 2  (เทียบกบัประสิทธิภาพทางดา้นเวลา) 

สมมติฐาน 
ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่  2 ผลความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านกระบวนการ

คลงัสินคา้ความสมัพนัธร์ะหวา่งการจดัการคลงัสินคา้กบัประสิทธิภาพดา้น

เวลา 

                         - เคร่ืองมือทางโลจิสติกส์ ระบบ FIFO ยอมรับ 

                         - เคร่ืองมือทางโลจิสติกส์ ระบบ 5ส ยอมรับ 

                         - เคร่ืองมือทางโลจิสติกส์ ระบบ Kanban ยอมรับ 

 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 (เทียบกบัประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุน) 

สมมติฐาน 
ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 ผลความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นกระบวนการคลงัสินคา้

ความสมัพนัธร์ะหวา่งการจดัการคลงัสินคา้กบัประสิทธิภาพดา้นตน้ทุน 

                         - เคร่ืองมือทางโลจิสติกส์ ระบบ FIFO ยอมรับ 

                         - เคร่ืองมือทางโลจิสติกส์ ระบบ 5ส ยอมรับ 

                         - เคร่ืองมือทางโลจิสติกส์ ระบบ Kanban ยอมรับ 

 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 (เทียบกบัประสิทธิภาพทางดา้นปริมาณ) 

สมมติฐาน 
ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 ผลความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นกระบวนการคลงัสินคา้

ความสมัพนัธร์ะหวา่งการจดัการคลงัสินคา้กบัประสิทธิภาพดา้นปริมาณ 

                         - เคร่ืองมือทางโลจิสติกส์ ระบบ FIFO ยอมรับ 

                         - เคร่ืองมือทางโลจิสติกส์ ระบบ 5ส ยอมรับ 

                         - เคร่ืองมือทางโลจิสติกส์ ระบบ Kanban ยอมรับ 
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สมมติฐานขอ้ที่ 2 (เทียบกบัประสิทธิภาพทางดา้นคุณภาพ) 

สมมติฐาน 
ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 ผลความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นกระบวนการคลงัสินคา้

ความสมัพนัธร์ะหวา่งการจดัการคลงัสินคา้กบัประสิทธิภาพดา้นคุณภาพ 

                         - เคร่ืองมือทางโลจิสติกส์ ระบบ FIFO ยอมรับ 

                         - เคร่ืองมือทางโลจิสติกส์ ระบบ 5ส ยอมรับ 

                         - เคร่ืองมือทางโลจิสติกส์ ระบบ Kanban ยอมรับ 

 

14. การอภิปรายผล 

 จากสมมติฐานที่ 1 : ปัจจยั ดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง 

และ รายได ้ที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพทางดา้นเวลาของการควบคุมคลงัสินคา้ต่างกนั  

ผลงานวจิยัพบวา่ 

 จากสมมติฐานที่ 1 : ปัจจยั ดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง 

และ รายได ้ที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมคลงัสินคา้ต่างกนั 

 ผลงานวิจยัพบว่า ตําแหน่ง ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุนของการ

ควบคุมคลงัสินคา้อยา่ มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก บุคคลที่อยูต่าํแหน่ง ที่สูงกวา่จะเป็น

ผูท้ี่ดูแลตวัเลขทางบญัชีและตน้ทุน ส่งผลต่อประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุนของการควบคุมคลงัสินคา้

ต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญัญาภคั ประสมศรี (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผล

ต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวคิดของCOSO: กรณีศึกษากลุ่มการคลงัสานักงานศาล

ยติุธรรม (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) พบวา่ ปัจจยั ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาระดบั

ตาํแหน่ง และประสบการณ์การทาํงาน มีผลต่อประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวคิดของ 

COSO ต่างกนั อยา่งมีระดบันัยสาํคญั 0.05 , รายได้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการประสิทธิภาพทางดา้น

ปริมาณแลคุณภาพ ของการควบคุมคลงัสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวไลพร เจริญ(2547) ได้

ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานทาํงานเป็นกะในระดับปฏิบติัการ : กรณีศึกษา 

บริษทั ไทย แอร์พรอร์ตส์กราวด ์ เซอร์วสิเซส จาํกดัพบวา่ รายไดต่้างกนัมีระดบัคุณภาพชีวติในการ

ทาํงานแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั สราวธุ เกตานนท ์(2546) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์

กบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานรายวนั : กรณีศึกษา ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จาํกดั 

พบว่าปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 คือ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อายงุาน 
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 ระดับการศึกษาและ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการประสิทธิภาพทางด้านคุณภาพของการ

ควบคุมคลงัสินคา้อยา่มี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิตารีย ์สาริกนั (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง

ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ ของบริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั สาขาบางปู พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ 

ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ระดบัการศึกษาปวส./อนุปริญญา ระดบัปริญญา

ตรี และระดบัปริญญาโท ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05  

 สมมติฐานขอ้ที่ 2 ผลความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นกระบวนการคลงัสินคา้ความสัมพนัธ์

ระหวา่งการจดัการคลงัสินคา้กบัประสิทธิภาพดา้นเวลา , ตน้ทุน , ปริมาณ และ คุณภาพ ผลงานวิจยั

พบวา่ 

 เคร่ืองมือการจดัการ FIFO ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพยว์ลัย ์เอ่ียมปิยะกุล (2551) ได้

ศึกษาเร่ือง การปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทัใหบ้ริการซ่อมอุปกรณ์

ส่ือสาร พบว่า จากการออกแบบวิธีการวางท่ีเหมาะสมสาํหรับการจดัเก็บ เบิกใชแ้ละการตรวจสอบ

ยอดคงเหลืออะไหล่ ให้คลังมีการจดัเก็บอะไหล่ที่เป็นระเบียบ หมวดหมู่ บริเวณที่จดัเก็บชดัเจน 

สามารถยนืหยุน่ได ้ลดเวลา เพิม่ความสะดวก รวดเร็วและความถูกตอ้งในการดาํเนินงาน และเอ้ือให้

มีการเบิกจ่ายอะไหล่ ตามระบบ FIFO และ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุนนัทา ศิริเจริญวฒัน์ (2555) 

ศึกษาเร่ือง การเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทั ภูมิไทย คอมซีส จาํกดั ได้

พบวา่ การหยบิตามหลกัการ FIFO โดยจะมีป้ายบอกเพือ่ใหพ้นกังานไดรู้้วา่อะไรหยบิก่อนหยบิหลงั 

เพื่อไม่เกิดสินคา้คงคลงันานเกินไป รวมไปถึงการเติมสินคา้ก็ปฏิบติัเช่นเดิมกนั และการจดัเก็บ

สินคา้ให้สามารถจ่ายสินคา้แบบ FIFO (FIRST IN FIRST OUT) จดัป้ายกาํกับห้ามจ่ายสินค้าที่มี

ปัญหา เช่น สินคา้ชาํรุด การจดัเก็บสินคา้คงเหลือจะแตกต่างออกไปตามลกัษณะสินคา้ หลกัสาํคญั

ของการควบคุมก็คือ จะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบในจาํนวนสินคา้นั้นๆ การจดัเก็บจะตอ้งมีวธีิการที่

ดีและเหมาะสม ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และสะดวกในการจ่ายสินคา้และรับสินคา้ 

 เคร่ืองมือการจัดการ 5ส ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา มีประดิษฐ์ (2554)ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง การจดัการคลงัสินคา้ บริษทั คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จาํกดั ไดพ้บว่า ในการทาํ 5ส 

พื้นที่คลังสินคา้ประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ การลดอุบติัเหตุในการทาํงานของพนักงานและทาํให้

สถานที่ในการทาํงานเป็นระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานดีขึ้น การสร้าง

จิตสาํนึกให้กบัพนักงาน เพื่อนาํไปสู้การปรับปรุงที่ดีขึ้น เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทาํงาน มี

การทาํงานเป็นทีมมากขึ้น และที่สาํคญัช่วยลดเวลาในการขนยา้ยสินคา้ การจดัเก็บรักษาสินคา้คง

คลงัก็เป็นระบบระเบียบ สามารถตรวจสอบส้ินคา้และการเบิก การจ่ายสินคา้ทาํไดส้ะดวก รวดเร็ว 
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ถูกตอ้ง และ พื้นที่ในบริเวณคลงัสินคา้มีความสะอาดเป็นระเบียบ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ

ทาํงานมากขึ้น 

 เคร่ืองมือการจดัการ Kanban ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฒันพงศ ์นอ้ยนวล (2555)  ได้

ศึกษาเร่ือง การปรับปรุงกระบวนการขนส่งภายในคลังสินค้าโดยใช้แบบจาํลองสถานการณ์ 

กรณีศึกษา อุตสาหกรรมนํ้ าอดัลม ไดพ้บวา่ โรงงานจึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการขนส่งภายใน

คลงัสินคา้ที่มีการประยกุต์ใชร้ะบบคมับงั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้ดีขึ้นและยงั

สามารถนาํไปประยุกตใ์ช้กับกระบวนการผลิตหรือกระบวนการขนส่งได้ เช่น การปรับปรุงการ

นาํเขา้วตัถุดิบจากผูส่้งมอบจาํพวกนํ้ าตาล โดยหากผูส่้งมอบสามารถนาํวตัถุดิบมาส่งใหท้นัเวลาพอดี

กบัความตอ้งการที่ผลิต จะสามารถลดปริมาณการเก็บสินคา้คงคลงัลงได ้ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บความ

ร่วมจากทางฝ่ายผูผ้ลิตและผูส่้งมอบในการวางแผนร่วมกัน (Collaborative Planning, Forecasting 

and Replenishment: CPFR) เพื่อให้วตัถุดิบทนัเวลาพอดีกับการผลิต หรือสามารถประยุกต์ใชก้บั

อุตสาหกรรมการผลิตที่มีอตัราผลิตต่อเน่ืองและมีแถวคอย สามารถนาํมาใชเ้พือ่ใหเ้กิดการไหลอยา่ง

ต่อเน่ืองเป็นระบบ และในธุรกิจประเภทการบริการท่ีมีแถวคอย สามารถนําระบบคัมบังไป

ประยุกต์ใช้ได้ เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยรับบริการและกระจายหน้าที่ในการปฏิบัติของ

พนกังานออกไป 

15. ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา “ ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลงัสินคา้ กรณีศึกษาของ

บริษทั เอบีซี ยางรถยนตแ์ละยางเคร่ืองบิน ” ซ่ึงให้ความสาํคญัในดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  

กบั เคร่ืองมือดา้นโดยโลจิติกส์ ดงันั้น ผูว้จิยัจึงขอแนะความคิดเห็นต่างๆ เพือ่ใหผู้ท้ี่เกียวขอ้งกบัการ

ทาํงาน นาํไปปรับปรุงและแกไ้ขเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในดา้นต่างๆ ดงัขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี  

16. ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

1. ตาํแหน่งหน้าที่รับผิดชอบที่ต่างกนั จะไดรั้บขอ้มูลดา้นตน้ทุนที่ต่างกนั ซ่ึงตาํแหน่งที่สูง

อยา่งผูจ้ดัการขึ้นไป จะพบวา่จะทราบขอ้มูลดา้นตน้ทุนเชิงลึกมากกวา่ ท่ีสามารถนาํขอ้มูล

ไปบริหารจดัการและเขา้ใจถึงปัญหาตน้ทุนได ้ดีกวา่ ตาํแหน่งพนกังานในฝ่ายผลิต 

2. รายได ้ทีต่่างกนัเป็นตวัแปร ต่อดา้นปริมาณ เน่ืองจากวธีิการคาํนวณของทางองคก์ร ซ่ึงต่อ

วนัของการทาํงานจะมีการกําหนดปริมาณที่จะต้องผลิตต่อวนั ซ่ึงถ้าผลิตได้มากกว่า

ปริมาณที่กาํหนด จะทาํใหไ้ดมี้รายไดม้าก   

3. เน่ืองจาก การผลิตที่จะให้ไดคุ้ณภาพที่ดี เกิดจากความรู้ความใจในกระบวนการผลิต ซ่ึง

บุคคลที่เขา้ใจ กระบวนการผลิตไดดี้แลว้เขา้ใจไดเ้ร็ว ซ่ึงการศึกษาที่ต่างกนั เป็นส่วนที่ทาํ

ใหค้วามรู้ใจเขา้ที่ไม่เท่ากนั 
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4. รายไดท้ี่ต่างกนั อาจจะไม่ไช่สาเหตุหลกัที่จะให้มีผลต่อคุณภาพ แต่รายไดท้ี่อยุใ่นปริมาณ

ที่น้อย หมายถึงคุณภาพชีวิตท่ีต่างกัน ซ่ึงส่งผลทาํให้กระทบกับการทาํงานและความ

รับผดิชอบที่ต่างกนั  

5. จากการเสนอแนะที่ไดจ้ากผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอถึงการเพิ่มความรู้ ในเคร่ืองมือ

ดา้นโลจิติกส์ ที่จะมีผลไดดี้ยิง่ขึ้น ควรจะมีการจดัฝึกอบรมที่มากขึ้น เพื่อให้ พนักงานมี

ความรุ้ความเขา้ใจที่มากขึ้น เพือ่นาํไปใชพ้ฒันาต่อประสิทธิภาพในดา้นต่างๆ ได ้ 

17. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในคร้ังต่อไป  

1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลังสินค้า 

กรณีศึกษาของบริษทั เอบีซี ยางรถยนต์และยางเคร่ืองบิน ดังนั้นผูว้ิจยัเห็นว่า ควรจะมี

การศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆที่แตกต่างออกไป เพือ่ขยายผลการวจิยัที่กวา้งขึ้น  

2. ในวิจยัคร้ังต่อไป อาจจะเพิ่มในการถามแบบสัมภาษณ์ พร้อมกบัแบบสอบถามไป ดว้ย 

เพือ่ที่จะไดข้อ้มูลที่มากขึ้นในเชิงลึก  
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินค้าคงคลงั กรณศึีกษา : ร้านรับซ้ือขยะรี

ไซเคลิ เขตกรุงเทพ และปริมณฑล 

THE FACTOR FOR THE EFFICIENT INVENTORY MANAGEMENT  

STUDY FOR RECYCLE SHOP IN AROUND BANGKOK AND SUBURB 

วรวุฒิ  พ่ึงบุญ1 และ ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์2 

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

บทคดัย่อ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไว ้2 ขอ้ ดว้ยกนัคือ 1) 

เพือ่กาํหนดแนวทางในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัที่เหมาะสมสาํหรับธุรกิจคา้ของเก่ารีไซเคิล 2) 

เพือ่ศึกษาถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั  

 การวิจยัคร้ังน้ีเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั : กรณีศึกษา

ร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิล เขตกรุงเทพ และปริมณฑล มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาการจดัการสินคา้คงคลงั 

ปัญหาอุปสรรคในการจดัการสินคา้คงคลงัของ ร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิล เขตกรุงเทพ และปริมณฑล

และศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ

ร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิล ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ที่ไดไ้ดจ้ากการสุ่มแบบเจาะผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 400 

ราย โปรแกรมคาํนวณทางสถิติ เพือ่หาค่าสถิติที่ใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ํ่าสุด ค่าสูงสุด 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test, F-Test, One Way ANOVA และ Pearson’s Correlation  

 ผลการศึกษาพบว่า ผูท้ี่ตอบคาํถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัร้านรับซ้ือของเก่าท่ีมีการ

จดทะเบียนอยา่งถูกตอ้ง ส่วนใหญ่มีจาํนวนพนกังานในร้าน 1-10 คน โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นธุรกิจ 

SME ขนาดเล็ก โดนมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 30,000,000 บาท และส่วนใหญ่มีขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 

400 ตารางเมตร  

 

คาํสําคญั : สินค้าคงคลัง / ร้านรับซ้ือขยะรีไซเคลิ / ประสิทธิภาพ 
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Abstract 

 This Research about the factors affected the efficiency of inventory management: A case 

study of Recyclable Waste shop in Bangkok and for the objective is to research about inventory 

management and problems about inventory management of Recyclable Waste shop in Bangkok area 

and also the factors that affect the efficiency of inventory management. The samples are recyclable 

waste shop in Bangkok and at the sampling drill involved 400 people with the tools used to analyze 

by using SPSS to determine the statistics such as the frequency, percentage, minimum, maximum, 

mean, standard deviation, T-Test, F-Test, one Way ANOVA and Pearson’s Correlation.         

 The study found that mostly recyclable waste shop is registered correctly, Most employs 

1-10 people. recyclable waste shop  has a registered capital of Baht 30,000,000 as SME and most 

area exceeding around 400 square meters.  

            By organizational factors found Employees and arear of shop have different effects on the 

efficiency of inventory management. The highest classification of inventory system was the priority 

of 5S and FIFO respectively, this research also found that the problems in the business  is lack of 

the experts to advise about Inventory management with a good plan to solve the problem. This is 

the main reason make the efficiency decrease. 

 

Keywords:, INVENTORY /  RECYCLE SHOP / PERFORMANCE 

  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

356 Journal of Business Research and 

Administration 

บทนํา 

 ปัจจุบนัปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายให้ความสาํคญัและตอ้งร่วมมือแกไ้ขอย่าง

เตม็ความสามารถ เพราะเป็นปัญหาท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมการ

อุปโภคบริโภคที่เปล่ียนไป มีความสะดวกสบายมากขึ้นเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของคนยคุใหม่ ซ่ึง

นาํมาสู่การสูญเสียทางเศรษฐกิจและส้ินเปลืองงบประมาณในการกาํจดั ปัญหาขยะนับเป็นปัญหา

ใหญ่อยา่งหน่ึงที่เราตอ้งเผชิญในยคุปัจจุบนั ในแต่ละวนัมีของเหลือทิ้งเหลือใชท้ี่เกิดจากการอุปโภค

บริโภคเป็นจาํนวนมากจนดูประหน่ึงว่าสักวนัอาจจะเกิดการขยะลน้โลกก็เป็นไดเ้ป็นได ้ในแต่ละ

ประเทศมีขั้นตอนในการกําจัดขยะที่แตกต่างกันบ้างฝังกลบ บา้งเผากาํจดั ซ่ึงแต่ละวิธีก็ส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มที่แตกต่างกนัไดแ้ทบทั้งส้ิน ยิง่ในขยะที่มีสารพษิปลอมปนอยูอ่าจจะถึงขั้นไป

เช่าพื้นที่ในประเทศด้อยพฒันาเพื่อฝังกลบขยะกันเลยทีเดียว  ขยะบางประเภทก็สร้างปัญหาให้

มนุษยแ์ละโลกในระยะยาวเพราะไม่สามารถย่อยสลายลงได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่ตอ้งใช้

เวลานานนบัร้อยนบัพนัปีเพือ่การยอ่ยสลายเช่นพวกพลาสติกต่างๆ  จนกระทัง่ แนวคิดเก่ียวกบัการรี

ไซเคิล (Recycle) 

 ธุรกิจขยะรีไซเคิลจึงเร่ิมมีการแข่งขนัที่รุนแรง จึงตอ้งเพิม่สร้างศกัยภาพในการแข่งขนั นัน่

คือ การมีตน้ทุนที่ต ํ่ากว่า ในขณะที่คุณภาพตอ้งเหนือกว่า การส่งมอบที่ตรงเวลา เพื่อสร้างความพงึ

พอใจให้กับลูกค้าสูงสุด ในสภาวะการแข่งขันที่ รุนแรงด้านราคา โดยมีสินค้าคงคลังเป็น

องค์ประกอบและบทบาทสําคัญต่อการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ แต่ปริมาณสินค้าคงคลังที่

เหมาะสมนั้นเป็นส่ิงที่ยากต่อการคาดการณ์ อนัเน่ืองจากความไม่แน่นอนทางอุปสงคแ์ละอุปทาน 

ดงันั้นการควบคุมสินคา้คงคลงั (Inventory Control) จึงเป็นประเด็นสาํคญั ดงันั้นผูป้ระกอบการ จึง

นาํการจดัการคลงัสินคา้เขา้มาช่วยในการบริหารงาน เพือ่ลดตน้ทุนในการเก็บสินคา้และการมีสินคา้

คงคลงัในปริมาณที่เหมาะสม งานวิจยัฉบบัน้ีจึงมุ่งพฒันาการประยกุตใ์ชก้ารจดัการคลงัสินคา้เพือ่

เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจขยะรีไซเคิล เขตกรุงเทพ ปริมณฑล เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจน้ี

ต่อไปการจดัการสินคา้คงคลงัในปัจจุบนัได้รับความสนใจมากในวงการบริหารธุรกิจและมีการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคต่างๆ อยา่งมากมาย โดยเฉพาะกบัธุรกิจที่ตอ้งมีสตอ็กสินคา้ การจดัการสินคา้คง

คลงัเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสาํเร็จ ความตอ้งการสินคา้คงคลงัของธุรกิจ

เพือ่ใหต้น้ทุนสินคา้คงคลงัที่ต ํ่าและมีการใหบ้ริการลูกคา้ที่ดีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อกาํหนดแนวทางในการบริหารการจดัการสินคา้คงคลงัที่เหมาะสมสาํหรับธุรกิจคา้

ของเก่ารีไซเคิล 

 2. เพือ่ศึกษาถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั 
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สมมติฐานของงานวิจัย 

 1. ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์รที่ประกอบด้วย จดทะเบียน, จาํนวนพนักงาน, ทุนจดทะเบียน

และ ขนาดพื้นที่องคก์ร ที่แตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัต่างกนั    ดา้นเวลา, 

ดา้นตน้ทุน, ดา้นการบริการ ต่างกนั 

 2. ระบบการจดัการสินคา้คงคลงัไดแ้ก่ ระบบการจดัลาํดบัความสาํคญัของสินคา้ ระบบเขา้

ก่อนออกก่อน และ ระบบ 5 ส มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัดา้นเวลา

ดา้นตน้ทุน ดา้นการบริการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ทราบถึงวธีิการจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ที่เหมาะสมและลดเวลาการหยบิสินคา้ 

 2.ได้ทราบปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลังของธุรกิจขยะคา้ขยะรี

ไซเคิลในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล เพือ่เป็นแนวทางการพฒันาการจดัการของธุรกิจคา้ขยะรีไซเคิล

ในประเทศไทย 

 3.ไดท้ราบถึงวิธีการจดัการสินคา้คงคลงัและปัญหาอุปสรรคของธุรกิจคา้ขยะรีไซเคิล ใน

เขตกรุงเทพปริมณฑล 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปกรอบแนวความคิด

ในงานวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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ตัวแปรอิสระ 
 

ลกัษณะขององคก์ร 

-  จดทะเบียน 

- พนกังาน 

- ทุนจดทะเบียน 

- ขนาดพื้นที่องคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ระบบการจดัความสาํคญัของสินคา้ (ABC Analysis) คือระบบการจดักลุ่มสินคา้คงคลงั

ความหมายของสินคา้คงคลงัทั้ง 3 ชนิดคือสินคา้กลุ่ม A เป็นสินคา้คงคลงัที่มีมูลค่าใน

การสั่งซ้ือสูงหรือหมุนเวียนสูงที่สุดส่วนสินคา้คงคลังกลุ่ม B เป็นสินคา้คงคลังที่มี

มูลค่าในการสัง่ซ้ือหรืหมุนเวยีนสูงปานกลางและสินคา้คงคลงักลุ่ม C เป็นสินคา้คงคลงั

ที่มีมูลค่าในการสัง่ซ้ือหรือหมุนเวยีนตํ่าที่สุดแต่มีจาํนวนมากที่สุด 

2. ระบบเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) คือระบบในการบริหารสินคา้คงคลงัโดยอาศยัหลกัการ

ที่วา่สินคา้ใดท่ีเขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวยีน 

3. กิจกรรม 5 ส คือเป็นกระบวนการหน่ึงที่เป็นระบบมีแนวปฏิบติั ท่ีเหมาะสมสามารถ

นาํมาใชป้รับปรุงแกไ้ขงานและรักษาส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีทาํงานใหดี้ขึ้น ทั้งในส่วน

งานดา้นการผลิตและดา้นการบริการ ซ่ึงนาํมาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน

ขององคก์ร 

  

ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการจดัการสินคา้คงคลงั 

- ดา้นเวลา 

- ดา้นตน้ทุน 

- ดา้นการใหบ้ริการ 

 

กระบวนการสนิค้าคงคลงั 

- ระบบ ABC Analysis 

- ระบบ FIFO 

- ระบบ 5 ส 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดยอาศยั

แนวคิดและทฤษฎีเพือ่นาํมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยนาํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง 

 นึกรักษ์ (2551) ได้ศึกษาวิจัยในไว้สารนิพนธ์เร่ืองการวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซ้ือท่ี

เหมาะสมเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการ จดัการสินคา้คงคลงัของบริษทัDynamic Flow Line จาํกดั ดาํเนิน

ธุรกิจนําเขา้อุปกรณ์ Cast Steel Valve จาก ต่างประเทศโดยปัญหาที่พบคือมีสินคา้ใน Stock มาก

เกินไปทาํใหเ้สีย ค่าใชจ่้ายในการสัง่ซ้ือและค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ สินคา้มีมูลค่าสูงเกินความจาํเป็น

อีกทั้งยงัไม่มีวิธีในการคาํนวณปริมาณการสั่งซ้ือที่เหมาะสม งานวิจยัของนึกรักษมี์ วตัถุประสงค์

เพื่อที่จะหาปริมาณการสั่งซ้ือที่เหมาะสม เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บและลดจาํนวนสต็อก

สินค้าให้ น้อยลง ซ่ึงได้ใช้ทฤษฎีEconomic Order Quantity แบบ Basically Model การคํานวณ

ปริมาณการสัง่ซ้ือที่เหมาะสม ผลที่ไดจ้ากการคาํนวณไดน้าํมาเปรียบเทียบกบัการท าระบบในแบบ

งานเดิมพบว่าค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการสั่งซ้ือแบบเดิมที่ บริษทักรณีศึกษาทาํอยู่ได้คิดค่าประมาณ 

1,240,987.5 บาท หรือลดลง 2.61% จากค่าใช้จ่ายทั้ งหมด และสามารถลด จาํนวนสต็อกลงได้

มากกวา่ 10% 

 กิติยาวดีและคณะ (2552) ไดศึ้กษาขอ้มูลสภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาใน

การบริหารงานของร้าน นิวสตาร์4x4 โปรชอป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงคลงั

ของ ร้านนิวสตาร์4x4 โปรชอป เพื่อศึกษาระบบ การจดัการสินคา้คงคลงัและแกไ้ขปัญหาระบบ

สินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการใชเ้คร่ืองมือการจดัการ และ กลยทุธ์ทางการตลาดใน

การแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี การจดัทาํใบบนัทึกรายการสินคา้ (Stock card) การใชท้ฤษฎีABC Analysis 

ทฤษฎีEOQ การกาํหนดกระบวนการท างานของการบริหารสินคา้คงคลงั แนวคิด 5 ส. การวเิคราะห์

วงจรชีวิต ผลิตภณัฑข์องสินคา้คา้งสตอ๊ก การกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด กาํหนดตลาดเป้าหมาย 

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทาง การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกผลการใช้

เคร่ืองมือดงักล่าวพบวา่ ร้านนิวสตาร์ 4x4 โปรชอป มีการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั 

สามารถทาํงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการตรวจนับสินคา้คงคลงัและ จดัทาํใบบนัทึกรายการ

สินคา้ (Stock card) สินคา้คงคลังมีการจดัเรียงหมวดหมู่ตามประเภท ยี่ห้อ รุ่น มีการวางแผนการ 

จัดซ้ือที่เหมาะสม และในด้านการตลาดมีการระบายสินค้าค้างสต๊อก และกําหนดกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายที่ชดัเจน ผลจาก การดาเนินงานทาํให้ตน้ทุนสินคา้คา้งสตอ๊กลดลง 12.61% ยอดขายเดือน

มกราคมเพิม่ขึ้น 5.29% 
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 การมีคลงัสินคา้เพื่อสํารองสินคา้คงคลังในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยลดความเส่ียงจาก

ความแปรผนัของอุปสงค ์(Demand) และอุปทาน (Supply) ของการดาํเนินงานระหว่างหน่วยงาน

ต่างๆ ใหเ้ช่ือมต่อกนัไดส้าํหรับหลกัการบริหาร จดัการคลงัสินคา้แลว้ ลาํดบัแรกตอ้งเขา้ใจประเภท

ของสินคา้แต่ละชนิดเพื่อสามารถจดัการได้อย่างเหมาะสม นโยบาย การวางแผนการท างานจะ

กาํหนดวธีิการบริหารจดัการคลงัสินคา้ รวมทั้งเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ในการ ตรวจสอบ

ปริมาณสินคา้ ซ่ึงจะเป็นกลไกที่สาํคญัท่ีทาํใหธุ้รกิจนั้นๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ไดด้งันั้น งานวจิยัช้ินน้ีผูศึ้กษาจะขอยกตวัอยา่งงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาพอสงัเขป 

 ณัฐพล กาํจรจิระพนัธแ์ละรวนิกานต ์ศรีนนท ์(2556) ไดว้จิยัเร่ือง การเพิม่ประสิทธิภาพการ

จดัเก็บสินคา้และวตัถุดิบ กรณีศึกษา บริษทั AA Steel (ประเทศไทย) จาํกดั ไดท้าํการศึกษาปัญหาที่

เก่ียวกบัการจดัการการจดัเก็บสินคา้และวตัถุดิบที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบมาจากการ

ติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่ในพื้นที่เดิมของโรงงาน ทาํให้พื้นที่ในการจดัเก็บสินคา้และวตัถุดิบมีนอ้ยลง 

โดยวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแกไ้ขในเร่ืองความเหมาะสมของพื้นที่การจดัเก็บและการจดัวาง

แผนผงัใหม่สําหรับจดัเก็บสินคา้สําเร็จรูปและวตัถุดิบ โดยใช้ทฤษฎีคลังสินคา้และการจาํลอง

สถานการณ์แบบมอนติคาร์โลมาใชใ้นการแกปั้ญหา ผลงานวิจยัพบว่าเม่ือปรับปรุงการจดัเก็บโดย

การวางแผนผงัจดัเก็บสินคา้สาํเร็จรูปใหม่จะสามารถช่วยใหใ้ชพ้ื้นท่ีไดอ้ยา่งคุม้ค่า ลดพื้นที่วา่ง และ

ลดระยะทางการเคล่ือนที่เฉล่ียเพือ่จดัส่งสินคา้ได ้

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการจัดการสินค้าคงคลัง 

 จินตนยั (2551) กล่าววา่การวเิคราะห์ดว้ยวธีิ ABC หมายถึงการแบ่งประเภทของพสัดุสาํรอง

คลงัออกเป็น 3 กลุ่มโดยนาํปริมาณการใชพ้สัดุสาํรองคลงัแต่ละชนิดต่อปี มาประยกุตใ์ชใ้นแผนภูมิ

พาเรโต ้ในการวิเคราะห์หาความสาํคญัของพสัดุที่มุ่งเน้นให้ความสําคญักับกลุ่มพสัดุจาํนวนที่มี

มูลค่ามาก มากกว่ากลุ่มพสัดุจาํนวนมากที่มีมูลค่าน้อย (Critical Fewand Trivial Many) แนวคิดน้ี

นาํไปสู่การควบคุมพสัดุสาํรองคลงัโดยใชมู้ลค่าต่อหน่วยเป็นเกณฑใ์นการแบ่งประเภทของพสัดุ

เคร่ืองมือของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการจะใช้ทุก

รูปแบบของการติดต่อส่ือสารที่เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุ่มนั้นหรือเป็นส่ิงที่ผูบ้ริโภคเปิดรับ 

 วโิรจน ์พทุธวถีิ (2547) กล่าววา่ เขา้ก่อนออกก่อน (First in First out) จะจ่ายวสัดุช้ินที่รับเขา้

มาก่อนใหก้บัผูเ้บิกทุกคร้ัง ทาํใหว้สัดุคงคลงัที่เหลือหมุนเวียนไปตลอดเวลา ปัญหาการเก็บนานจน

เส่ือมสภาพจะลดลง แลวิธีการน้ีจะใชก้นัมากท่ีสุดกบัวสัดุคงคลงัท่ีเส่ือมสภาพไดแ้ละวสัดุคงคลงั

ทัว่ๆไปFIFO (First in First Out) หมายถึง สินคา้ใดท่ีเขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวยีนออกไปก่อน เพือ่

ลดความเส่ือมจากการจดัเก็บเป็นเวลานาน 
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  การเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO : First in First out) เป็นวธีิที่ใชใ้นการวดัตน้ทุนของสินคา้โดย

ตั้งอยูใ่นสมมติฐานว่าสินคา้หรือวตัถุดิบที่ซ้ือเขา้มาใชก่้อนจะตอ้งถูกนาํออกขายหรือนาํมาใชก่้อน

เช่นกนั การเขา้ก่อนออกก่อนมีแนวคิดเป็นไปตามการคา้โดยปกติท่ีบริษทัมกัจะตอ้งขายหรือใชข้อง

เก่าก่อนเสมอ ดงันั้นดว้ยระบบการเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของวตัถุดิบที่ซ้ือเขา้มาก่อนจะใชเ้ป็น

ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตออกมาก่อนดว้ยเช่นกนั 

 ภูษิต เกียรติคุณ (2535) การศึกษาพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัของพนกังานก่อนและ หลงั

มีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส พบว่าผลของการดาํเนินงาน กิจกรรม 5ส ในการปฏิบติังาน เพื่อให้ 

พฤติกรรมดา้นความปลอดภยัของพนักงานเปล่ียนไปในทางที่ดีและพบไดว้่าอตัราความเส่ียงของ 

การเกิดอุบติัเหตุลดลง หลงัจากมีการดาํเนินงาน 5ส แลว้พฤติกรรมดา้นความปลอดภยัและทศันคติ 

ของกิจกรรม 5ส จากพนกังานที่มีการศึกษาตํ่าไม่แตกต่างจากพนกังานท่ีระดบัการศึกษาสูง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แ ค ท ตัน  Kattan and Adi (2008) ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง  "Multi-criteria Decision Making on Total 

Inventory Cost and Technical Readiness" เป็นการศึกษาเกณฑ์การตัดสินใจเก่ียวกับเทคนิคและ

ตน้ทุนรวมของสินคา้ควคลงั พบว่า จากการนาํเทคนิค ABC และเทคนิค 123มาใชว้ิเคราะห์ตน้ทุน

ของสินคา้คงคลงั เม่ือเปรียบเทียบระหว่างระบบเดิมท่ีบริษทั  ABC .ใชอ้ยูก่บัระบบใหม่ท่ีนาํมาใช ้

พบวา่ ระบบใหม่ทาํใหต้น้ทุนสินคา้คงคลงัลดลง 

 ชาตรี พลชยั (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวางแผนผงัเพื่อการจดัเก็บนํ้ าสุรา กรณีศึกษา บริษทั

ผลิตสุราแห่งหน่ึง พบวา่ การใหค้วามสาํคญักบัการเคล่ือนยา้ยสินคา้เขา้ออกสินคา้เขา้ก่อนออกก่อน

สามารถช่วยในการจดัเก็บสินคา้ไดเ้ตม็พื้นท่ี และทาํให้ทราบตาํแหน่งและจาํนวนท่ีแน่นอนในการ

จดัเก็บ ทั้งยงัสามารถคน้หาถงัไมโ้อ๊คที่ตอ้งการตามวนั เดือน ปีที่ผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้งลดการสูญเสีย

จากการจดัเก็บเป็นเวลานานได ้

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั ร้านรับซ้ือขยะรี

ไซเคิล เขตกรุงเทพ และปริมณฑล” ผูว้ิจยัเลือกแบบการวิจยั  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยที่ผูว้จิยัใชก้ระบวนการทางสถิติ เพือ่ใชท้ดสอบสมมติฐานทางการวจิยั อีกทั้งผูว้จิยัยงั

ไดอ้อกแบบสอบถามเชิงปริมาณ ระดบั 0 – 5โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 1.การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากตาํราเรียน,วารสารของ

มหาวทิยาลยัต่างๆ, วทิยานิพนธ,์ และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 2.การวิจัย เ ชิงสํารวจ (Survey Research)  เก็บข้อ มูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่

นกัท่องเที่ยวในเกาะชา้ง  
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 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ เจา้ของกิจการขยะรีไซเคิล หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการสินคา้คงคลงั ในเขต กรุงเทพและปริมณฑล โดยกาํหนดสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการทาํวจิยั เป็นการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้จิยัไดส้ร้างขึ้น 

ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามแบบเลือกตอบ, คาํถามเลือกประเมินค่าเป็นมาตราส่วน (Rating Scale) โดย

แบ่งลกัษณะแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ารของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดและปลายปิดโดยให้เลือกตอบเพียงขอ้เดียว และเติมขอ้ความ

ในช่องว่างที่เวน้ว่างไว ้ ประกอบด้วย องค์กรของคุณมีการจดทะเบียนถูกตอ้งหรือไม่ , จาํนวน

พนกังาน , ทุนจดทะเบียน , ขนาดพื้นที่องคก์ร 

 ส่วนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง ลักษณะ

แบบสอบถามอนัตรภาคชั้นที่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลัง 

ของร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิล ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วน 

(Rating Scale) 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัลกัษณะ

แบบสอบถามอนัตรภาคชั้นที่มีความสมัพนัธต่์อปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัของ

กรณีศึกษาบริษทัจาํหน่ายขยดรีไซเคิลเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตรา

ส่วน (Rating Scale) 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยส่วนข้อมูลองค์กร 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์รจากผูท้ี่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วน

ใหญ่เป็นร้านคา้ที่จดทะเบียน จาํนวน 309 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 77.3 ส่วนใหญ่มีพนักงาน 1-10 คน 

จาํนวน 283 ร้านคิดเป็นร้อยละ 70.7 โดยส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 – 30,000,000 บาท 

จาํนวน 317 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 79.3 และส่วนใหญ่มีขนาดพื้นที่ ขนาดตํ่าว่าหรือเท่ากบั 400 ตาราง

เมตร จาํนวน 183 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 45.8 

สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคดิเห็นการดําเนินการระบบสินค้าคงคลัง  

 ผลการวเิคราะห์ระดบัการดาํเนินการระบบการจดัความสาํคญัของสินคา้ABC ทั้งหมดอยูใ่น

ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีการจดัเก็บตามมูลค่าสินคา้ของ

สินคา้คงคลงัอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 รองลงมาคือช่วยใหต้รวจเช็คสินคา้ง่าย

ขึ้น อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12  และนาํระบบABCมาใชใ้นการจดัเก็บตามปริมาณ

สินคา้อยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และนาํระบบมีการอบรมความรู้ทาํความเขา้ใจ 

ABC .ใหก้บัพนกังานอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 ปานกลาง ตามลาํดบั 

 ผลการวเิคราะห์ระดบัการดาํเนินการระบบเขา้ก่อนออกก่อน ทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ช่วยทาํใหจ้ดัเรียงสินคา้ง่ายขึ้นมาใชใ้นการบริหาร

การจดัการสินคา้คงคลงัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97  รองลงมาคือมีการใชร้ะบบเขา้

ก่อนออกก่อนในการเก็บสตอ๊กสินคา้คงคลงั อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 รองลงมา มี

การจาํหน่ายสินคา้ที่ซ้ือเขา้มาก่อนเสมอ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 และมีการอบรม

ความรู้ทาํความเขา้ใจ FIFO ใหก้บัพนกังาน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12  ตามลาํดบั 

 ผลการวิเคราะห์ระดับการดาํเนินการระบบ 5 ส ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.16เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ .จดัสภาพแวดลอ้มคาํนึงถึงความปลอดภยัการทาํงานมาใช้

ในการบริหารการจดัการสินคา้คงคลงัอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 รองลงมาการ

เก็บสินของที่ใชไ้ดแ้ละใชไ้ม่ได ้ของท่ีใชไ้ดเ้ก็บตามจุดท่ีกาํหนด ชองใชไ้ม่ไดข้าย หรือทาํลาย อยู่

ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 รองลงมา จดัวางไวส้ะดวกและจดัเก็บตรงที่ที่กาํหนด

ง่าย อยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 รองลงมา บริเวณโดยรอบพื้น-ทางเดิน แห้ง

สะอาดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 และมีการทาํให้พนักงานทาํงานจิตใจแจ่มใส

สุภาพ พร้อมใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96  ตามลาํดบั 
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สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานข้อที่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์รที่ประกอบดว้ย จดทะเบียน , จาํนวน

พนกังาน, ทุนจด ทะเบียน และ ขนาดพื้นที่ ที่แตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั

ต่างกนั ดา้นตน้ทุน ดา้นการบริการ ดา้นเวลาโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า t-Test (independent t-test) ใน

กรณีตวัแปรอิสระเพศและใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า f-Test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) สาํหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆสรุปไดด้งัน้ี 

 มีเฉพาะการจดทะเบียน จาํนวนพนักงาน ทุนจดทะเบียน เท่านั้นที่เป็นไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไวก้ล่าวคือขนาดพื้นที่ ที่ต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 (เทียบกบัประสิทธิภาพการจดัการดา้นเวลา) 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอ้ที่1 :ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์รที่ประกอบดว้ย จดทะเบียน , จาํนวน

พนกังาน, ทุนจด ทะเบียน และ ขนาดพื้นที่ ที่แตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพการ

จดัการสินคา้คงคลงัต่างกนั ดา้นเวลา 

- จดทะเบียน ปฏิเสธ 

- จาํนวนพนกังาน ปฏิเสธ 

- ทุนจดทะเบียน ปฏิเสธ 

- ขนาดพื้นที ่ ยอมรับ 
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สมมติฐานขอ้ที่ 1 (เทียบกบัประสิทธิภาพการจดัการตน้ทุน) 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอ้ที่1 :ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์รที่ประกอบดว้ย จดทะเบียน , จาํนวน

พนกังาน, ทุนจด ทะเบียน และ ขนาดพื้นที่ ที่แตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพการ

จดัการสินคา้คงคลงัต่างกนั ดา้นตน้ทุน 

- จดทะเบียน ปฏิเสธ 

- จาํนวนพนกังาน ปฏิเสธ 

- ทุนจดทะเบียน ปฏิเสธ 

- ขนาดพื้นที ่ ยอมรับ 

 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 (เทียบกบัประสิทธิภาพการจดัการดา้นการบริการ) 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานขอ้ที่1 :ขอ้มูลทัว่ไปขององคก์รที่ประกอบดว้ย จดทะเบียน , จาํนวน

พนกังาน, ทุนจด ทะเบียน และ ขนาดพื้นที่ ที่แตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพการ

จดัการสินคา้คงคลงัต่างกนั ดา้นการบริการ 

- จดทะเบียน ปฏิเสธ 

- จาํนวนพนกังาน ปฏิเสธ 

- ทุนจดทะเบียน ปฏิเสธ 

- ขนาดพื้นที ่ ยอมรับ 
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สมมติฐานข้อที่ 2 การทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับเคร่ืองมือการใช้สถิติวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

(Correlation Analysis) สรุปได้ดังน้ี  ระบบการจัดการสินค้าคงคลังได้แก่ ระบบการจัดลําดับ

ความสาํคญัของสินคา้ ระบบเขา้ก่อนออกก่อน และ ระบบ 5 ส มีความสมัพนัธต่์อประสิทธิภาพการ

จดัการสินคา้คงคลงั ดา้นเวลา ดา้นตน้ทุน ดา้นการบริการ ต่างกนั 

 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 (เทียบกบัประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัดา้นเวลา) 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 2 ระบบการจัดการสินค้าคงคลังได้แก่ ระบบการจัดลําดับ

ความสาํคญัของสินคา้  ร ะ บ บ เข้า ก่ อ นออ กก่อ น แ ล ะ  ร ะ บ บ  5  ส  มี

ความสมัพนัธต่์อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั ดา้นเวลา ต่างกนั 

ระบบการจดัลาํดบัความสาํคญัของสินคา้ ยอมรับ 

ระบบเขา้ก่อนออกก่อน ยอมรับ 

ระบบ 5 ส ยอมรับ 

 

 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 (เทียบกบัประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัดา้นตน้ทุน) 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 2.2  ระบบการจดัการสินคา้คงคลังได้แก่ ระบบการจดัลาํดับ

ความสาํคญัของสินคา้  ร ะ บ บ เข้า ก่ อ นออ กก่อ น แ ล ะ  ร ะ บ บ  5  ส  มี

ความสมัพนัธต่์อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุน ต่างกนั 

ระบบการจดัลาํดบัความสาํคญัของสินคา้ ยอมรับ 

ระบบเขา้ก่อนออกก่อน ยอมรับ 

ระบบ 5 ส ยอมรับ 
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สมมติฐานขอ้ที่ 2 (เทียบกบัประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัดา้นการบริการ) 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 2  ระบบการจัดการสินค้าคงคลังได้แก่ ระบบการจัดลําดับ

ความสาํคญัของสินคา้  ร ะ บ บ เข้า ก่ อ นออ กก่อ น แ ล ะ  ร ะ บ บ  5  ส  มี

ความสมัพนัธต่์อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั การบริการ ต่างกนั 

ระบบการจดัลาํดบัความสาํคญัของสินคา้ ยอมรับ 

ระบบเขา้ก่อนออกก่อน ยอมรับ 

ระบบ 5 ส ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

 จากสมมติฐานข้อที่ 1 :ข้อมูลทั่วไปขององค์กรที่ประกอบด้วย จดทะเบียน , จาํนวน

พนักงาน, ทุนจดทะเบียน และ ขนาดพื้นที่ ที่แตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั

ต่างกนั ดา้นเวลา ดา้นตน้ทุน ดา้นการบริการ 

ผลวิจัยพบว่า 

 จากสมมติฐานที่ 1  ขนาดพื้นที่ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั

ดา้นเวลา ดา้นตน้ทุน ดา้นการบริการ ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากขนาดพื้นที่ มี

ผลต่อการจดัการสินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัฐพล กาํจรจิระพนัธ์และรวิน

กานต ์ศรีนนท ์(2556) ไดว้ิจยัเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บสินคา้และวตัถุดิบ กรณีศึกษา 

บริษทั AA Steel (ประเทศไทย) จาํกดั ไดท้าํการศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวกบัการจดัการการจดัเก็บสินคา้

และวตัถุดิบที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบมาจากการติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่ในพื้นที่เดิมของ

โรงงาน ทาํใหพ้ื้นที่ในการจดัเก็บสินคา้และวตัถุดิบมีนอ้ยลง โดยวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแกไ้ข

ในเร่ืองความเหมาะสมของพื้นที่การจดัเก็บและการจดัวางแผนผงัใหม่สาํหรับจดัเก็บสินคา้สาํเร็จรูป

และวตัถุดิบ โดยใช้ทฤษฎีคลังสินคา้และการจาํลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลมาใช้ในการ

แกปั้ญหา ผลงานวจิยัพบวา่เม่ือปรับปรุงการจดัเก็บโดยการวางแผนผงัจดัเก็บสินคา้สาํเร็จรูปใหม่จะ

สามารถช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุม้ค่า ลดพื้นที่ว่าง และลดระยะทางการเคล่ือนที่เฉล่ียเพื่อจดัส่ง

สินคา้ได ้
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จากสมมติฐานที่ 2 :ระบบการจดัการสินคา้คงคลงัไดแ้ก่ ระบบการจดัลาํดบัความสาํคญัของสินคา้ 

ระบบเขา้ก่อนออกก่อน และ ระบบ 5 ส มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลัง 

ดา้นเวลา ดา้นตน้ทุน ดา้นการบริการต่างกนั 

ผลวิจัยพบว่า 

 เคร่ืองมือการจัดการ ABC ANALYSIS ซ่ึงสอดคลองกับ ไฮเซอร์ Heizer และ Render 

(2005)  ยงัพบวา่สินคา้คงคลงัมีบทบาทในการเพิม่ความยดืหยุน่ในการบริหารงาน และยงัไดก้าํหนด

บทบาทหน้าที่ของสินคา้คงคลงั (Functions of inventory) ที่สาํคญัไวด้งัต่อไปน้ี 1.เป็นการจดัแยก

ประเภทสินคา้ไดอ้ยา่งเป็นหมวดหมู่  และการมีสินคา้คงคลงัจะช่วยให้สามารถจดัส่งสินคา้ให้แก่

ลูกค้าได้ทันเวลา 2.เพื่อป้องกันปัญหาการมีความต้องการไม่แน่นอน  การส่งเสริมให้ เกิด

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูข้ายปัจจยัการผลิต  (Supplier) กบัผูผ้ลิตและลูกคา้จะส่งผลดีให้ดาํเนินการ

จดัส่งรวดเร็วขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบไปสู่ลูกคา้3.ไดรั้บประโยชน์จากส่วนลดเน่ืองจากโดยทัว่ไป

แลว้การสั่งซ้ือสินคา้จาํนวนมากจะไดร้าคาต่อหน่วยท่ีต ํ่าลง4.ป้องกนัปัญหาจากสภาวะเงินเฟ้อและ

สภาวะการขึ้นราคาของสินคา้ เน่ืองจากมีการจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ตลอดเวลา 5.ป้องกนัปัญหา

ความไม่แน่นอนจากการส่งมอบ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากสภาพดินฟ้าอากาศ  ปัญหาดา้นคุณภาพของ

สินคา้ หรือ ปัญหาจากการหาผูข้ายที่มีคุณภาพไม่ได ้ และ อ่ืนๆ 6.ช่วยทาํให้งานผลิตเป็นไปอย่าง

ต่อเน่ือง  ไม่ติดขดั  ไม่มีปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบหรือไม่มีสินคา้คงเหลือระหว่างการผลิต ซ่ึง

สอดตคลอ้งกบังานวจิยั แคทตนั Kattan and Adi (2008) ศึกษาเร่ือง "Multi-criteria Decision Making 

on Total Inventory Cost and Technical Readiness" เป็นการศึกษาเกณฑก์ารตดัสินใจเก่ียวกบัเทคนิค

และตน้ทุนรวมของสินคา้คงคลงั พบว่า จากการนําเทคนิค ABC และเทคนิค 123มาใช้วิเคราะห์

ตน้ทุนของสินคา้คงคลงั เม่ือเปรียบเทียบ 

 เคร่ืองมือการจดัการ FIFO ซ่ึงสอดคลองกบั อมรรัตน์ ปาลกะวงษ ์ณ อยธุยา (2556) ไดท้าํ

การวิจยัเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพคลงัสินคา้ด้วยการจดัแผนผงัคลังสินคา้ใหม่ กรณีศึกษาบริษทั 

ABC รายการและทาํการควบคุมสินคา้มาก่อนใชก่้อน (FIFO) โดยการทาํสญัลกัษณ์ไวที้สินคา้แต่ละ

กล่อง เพื่อที่เวลาพนักงานหยบิจะไดเ้ลือกหยบิไดถู้กตอ้ง ผลท่ีไดค้ือช่วยลดเวลาในการปฏิบติังาน

ของพนกังานและช่วยลดปัญหาการจดัเก็บสินคา้กระจดักระจายทาํให้สินคา้หาไดง่้ายและสะดวกใน

การควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชายตรี พลชยั (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การวาง

แผนผงัเพือ่การจดัเก็บนํ้ าสุรา กรณีศึกษา บริษทัผลิตสุราแห่งหน่ึง พบวา่ การใหค้วามสาํคญักบัการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้เขา้ออกสินคา้เขา้ก่อนออกก่อนสามารถช่วยในการจดัเก็บสินคา้ไดเ้ตม็พื้นท่ี และทาํ

ให้ทราบตาํแหน่งและจาํนวนที่แน่นอนในการจดัเก็บ ทั้งยงัสามารถคน้หาถงัไมโ้อ๊คที่ตอ้งการตาม

วนั เดือน ปีที่ผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้งลดการสูญเสียจากการจดัเก็บเป็นเวลานานได ้
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 เคร่ืองมือ 5 ส :ซ่ึงสอดลอ้งกบั ศุภนิตย ์โชครัตนชยั (2541) รายงานว่า การบริการเป็นการ

กระทาํที่เกิดจากจิตใจที่เป่ียมไปดว้ยความปารถนาดี ช่วยเหลือเก้ือกูลเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผเ่อ้ืออาทรมีนํ้ าใจ

ไมตรีให้ความสะดวกรวดเร็วให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค ซ่ึงการให้บริการจะมีทั้งผูใ้ห้

และผูรั้บ กล่าวคือ ถา้เป็นการบริการที่ดี เม่ือผูใ้ห้บริการไปแลว้ผูรั้บบริการจะเกิดความประทบัใจ 

หรือเกิดทศันคติต่อการบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พลธร พดุกลัน่. (2545) ศึกษาการประเมินผลการทาํ

กิจกรรม 5 ส กรณีศึกษา : บริษทัซีเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั สาขาโคราช พบวา่พนกังาน 

บริษทัซีเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั มีระดบัความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรม 5 ส ในระดบัดี 

สามารถนาํใปใชใ้นชีวิตจริง ช่วยส่งเสริมวินัย สร้างคนให้มีคุณภาพ มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน

การดาํเนินกิจการ 5 ส ในระดับการมีส่วนร่วมมาก พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลอยา่ง

ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งมีการจดัสรรพื้นท่ีท่ีตนรับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน โดยมีการทาํความ

สะอาดอยา่งสมํ่าเสมอ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปปฏิบัติจริง 

 องค์กรที่ตอ้งการประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัที่ดีควรจะตอ้งให้ความสาํคญักบั

ปัจจยัต่างๆที่ส่งผลต่อการปฏิบติังานขององคก์รและให้ความสาํคญักับระบบการจดัการสินคา้คง

คลงัเพือ่พฒันาใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 1 ขนาดพื้นที่ปัจจยัที่ทาํให้ร้านคา้มีความแตกต่างกันในเร่ืองการให้บริการ รวมถึงการมี

ขนาดพื้นที่ 

ใหญ่ทาํใหส้ามารถจดัสรรพื้นที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถลดเวลาและลดตน้ทุน 

 2 ระบบจดัลาํดบัความสาํคญัของสินคา้ (ABC ANALYSIS)เป็นระบบท่ีมีความสาํคญัใน

การแก้ไขปัญหาต่างๆในการจัดการสินค้าคงคลัง ทั้ งในเร่ืองช่วยลดต้นทุน ลดขั้นตอนการ

ดาํเนินงาน และช่วยใหส้ามารถบริการลูกคา้ไดดี้ขึ้นในการจดัการสินคา้คงคลงัดงันั้นองคก์รควรให้

ความสาํคญักบัระบบจดัลาํดบัคลงัสินคา้ให้มากขึ้นโดยการให้ความสาํคญักบัการแยกประเภทของ

สินคา้ตามมูลค่าเพือ่สะดวกในการเก็บรักษา 

 3 ระบบเขา้ก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) เป็นระบบที่ใชก้บัการควบคุมและเพิ่ม

ประสิทธิภาพสินคา้คงคลงั ควรใชส้ัญลกัษณ์ และจดัสรรพื้นที่ให้สาํหรับเก็บสินคา้ให้สะดวกต่อ

การจดัเก็บและหยบิสินคา้เพือ่ช่วยลดปัญหาในการจดัเก็บสินคา้ ลดการเกิดความเสียของสินคา้ และ

สามารถเพิม่ประสิทธิภาพในการควบคุมสินคา้คงคลงัใหดี้ขึ้น 

 4 ระบบ 5 ส เป็นระบบที่ใชใ้นการจดัการเพือ่ศกัยภาพใหก้บัพนกังานในองคก์รทั้งน้ียงัช่วย

เพิม่ประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั ช่วยลดเวลาและสามารถบริการลูกคา้ไดดี้ยิง่ขึ้น ดงันั้น
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องคก์รควรใหค้วามสาํคญักบัระบบ 5ส เน่ืองจากระบบตอ้งใชค้วามร่วมมือร่วมใจในการทาํงานของ

พนกังานจึงควรที่จะตอ้งพฒันาพนกังานใหรู้้จกัระบบและสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิและเกิด

ประโยชนสู์งสุด 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 1 ในงานวจิยัคร้ังควรจะมีการเก็บขอ้มูลในเชิงลึกในลกัษณะ Pre & Post เพือ่ใหส้ามารถได้

ขอ้มูลเชิงลึกซ่ึงมีความแม่นยาํ เพือ่ท่ีจะสามารถพยากรณ์การจดัการสินคา้คงคลงัใหมี้ประสิทธิภาพ 

 2 ในงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั 

กรณีศึกษาร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิล เขตกรุงเทพ และปริมณฑล ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าควรมี

การศึกษาในธุรกิจกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ต่างออกไปเพือ่ท่ีจะสามารถนาํงานวจิยัมาเผยแพร่ไดม้ากยิง่ขึ้น 
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ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันสตรีทางออนไลน์  

ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

MARKETING FACTORS AFFECTING THE FASHION BLOUSES BUYING 

DECISION VIA ONLINE IN THE REGION OF PATHUMTANI 

กฤษฎา การีหวา่ง1 และ ดร.สุมาลี  สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่สตรีทางออนไลน์ ในเขตจงัหวดัปทุมธานีและศึกษาความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจโดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางออนไลน์ ใน

เขตจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 400 ตวัอย่างและใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ การแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test, F-Test และ MRA 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมีอายอุยูใ่นช่วง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาส่วนใหญ่อยูร่ะดบัปริญญาตรี และอาชีพส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา และรายไดส่้วนบุคคลต่อ

เดือนอยูท่ี่ช่วงรายได ้10,001-20,000 บาทมากที่สุด โดยผลการศึกษาปัจจยัดา้นการตลาด พบวา่ปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาดกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัจดัโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ มีการ

นาํเสนอส่ิงที่น่าสนใจมากที่สุด ดา้นราคากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัราคาเม่ือรวมค่า

จดัส่งสินค่ามีความเหมาะสมมากที่สุด ดา้นผลิตภณัฑก์ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความ

หลากหลายทั้งรูปแบบ และขนาดของเส้ือผา้มากที่สุด โดยผลการศึกษาการตดัสินใจซ้ือ พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความมัน่ใจที่จะไดรั้บสินคา้ตามที่แสดงบนเวบ็ไซตม์ากที่สุด   

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางออนไลน์ ที่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ปัจจยัทาง

การตลาด พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางออนไลน์ ที่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

คาํสําคญั : ปัจจยัทางการตลาด / การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรี / จงัหวดัปทุมธานี 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 This objective of this research is to study Marketing factors effecting the fashion blouses 

buying decision via online in the region of Pathum Thani and studies the relationship of variables 

that have the influence on decision making by using questionnaires to collect informations with 

consumers who purchase fashion blouses via online in the region of Pathum Thani for 400 samples 

and uses other statistics to analyse informations such as frequency distribution, percentage, average, 

standard deviation t-Test, F-Test and MRA. 

 The studied result is found that the sampling group are females with ages between 21 – 30 

years and have single status and mostly education level in bachelor degree and most occupations 

are students and monthly personnel revenues are between 10,001 – 20,000 baht most. By the studied 

result in marketing factors, this is found that most marketing promotion of the sampling group will 

give the important to the managing of advertising and public relation. There is most interested 

proposing in prices of the most sampling group that give the important with prices when including 

freight costs that have most suitability. For products, the sampling group mostly give the important 

with various in forms and sizes of blouses most by the studied result of decision making to purchase, 

this is found that the sampling group mostly will give the important to the confidence to receive 

products according to the show case in web site most. 

 The result of the testing of the hypothesis for personnel factors, this is found different 

occupations will give effects on decision making in purchasing of fashion blouses via online 

differently at the significance level in statistic at 0.05. For Marketing factors, this is found that 

different products, prices, marketing promotions will effects on decision making in purchasing of 

fashion blouses via online differently at the significance level in statistic at 0.05. 

 

KEY WORD: MARKETING FACTORS / FASHION BLOUSES BUYING DECISION /     

PATHUMTANI 
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บทนํา 

 เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มนับเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีพ นอกจากน้ีเส้ือผา้

เคร่ืองนุ่งห่มยงัช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ แสดงให้เห็นถึงรสนิยมส่วนบุคคล ซ่ึงสามารถบ่งบอกถึง

ภาพลักษณ์และสถานภาพทางสังคมของผูส้วมใส่ เม่ือกาลเวลาเปล่ียนไป เทรนด์แฟชั่นก็มีการ

เปล่ียนแปลงและพฒันาทั้งคุณภาพและรูปแบบที่ทนัสมยั มีการดีไซน์ตามเทรนดแ์ฟชัน่ของดาราที่มี

ช่ือเสียงระดบัประเทศ รวมไปถึงระดบัโลก บุคคลที่ทนัสมยันิยมจึงไดรั้บอิทธิพลจากแฟชัน่ใหม่ ๆ

อยูเ่สมอ และมกัจะมีความตอ้งการสวมใส่เส้ือผา้ที่มีรูปแบบตรงตามสมยันิยม สินคา้เส้ือผา้แฟชัน่จะ

มีกระแสนิยมเปล่ียนแปลงไปตามแต่ละฤดูกาล เช่น ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้

อาจจะเปล่ียนไปตามสไตล์ที่เวียนกลบัมาเป็นกระแสอีกคร้ังหน่ึง เช่น วินเทจ อินด้ี เกาหลี สตรีท 

เป็นตน้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้สตรีที่รักสวยรักงาม มีรสนิยมตามสมัยนิยม หากผูป้ระกอบธุรกิจ

เส้ือผา้แฟชัน่สามารถใชส่ื้อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่ือกลางที่ช่วยให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายไดง่้าย ยอ่มส่งผลต่อผลประกอบการท่ีดีต่อธุรกิจอยา่งแน่นอน  

 ด้วยสาเหตุการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจเส้ือผา้แฟชั่น และการเติบโตของส่ือสังคม

ออนไลน์ ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา การตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ

ใชเ้ป็นแนวทางการวิเคราะห์ช่องทางที่เหมาะสมต่อธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่สตรี ให้สามารถประกอบ

ธุรกิจไดต้รงตามเคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มลูกคา้อยา่งแทจ้ริงและเพื่อวางแผนการตลาด

ในการเพิม่ยอดขาย และขยายธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นสตรี

ทางออนไลน์ 

2. เพือ่ศึกษาความแตกต่างปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทาง

ออนไลน์ 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคลที่แตกต่างกนัส่งผลต่อ การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางออนไลน์ ที่

แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัทางการตลาดที่แตกต่างกนัส่งผลต่อ การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางออนไลน์ 

ที่แตกต่างกนั 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและนาํผลการวิจยัคร้ังน้ี ไป

ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในธุรกิจของผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายสินคา้ผ่าน

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

2. ได้ทราบข้อมูลการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าสตรีทางออนไลน์และนํา

ผลการวจิยัคร้ังน้ี ไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในธุรกิจของผูป้ระกอบการ 

และเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางสําหรับผู ้บริหารธุรกิจค้าปลีกทั่วไปและ

ผูป้ระกอบการที่จาํหน่ายสินคา้ผ่านพาณิชยเ์ล็กทรอนิกส์ ในการพฒันากลยทุธ์การตลาด 

และการใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่เหมาะสมสาํหรับผูบ้ริโภคคนไทย 
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กรอบแนวความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์ 

 ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ประชากรท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นสตรี ทางออนไลน์ในเขตจงัหวดั

ปทุมธานีซ่ึงเป็นเพศหญิง 

 ปัจจยัทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึง

ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ปัจจัยส่วนบุคล 

-อาย ุ

-สถานภาพ 

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายไดต่้อเดือน 

 

ปัจจัยทางการตลาด 

-ผลิตภณัฑ ์

-ราคา 

-ช่องทางจดัจาํหน่าย 

-ส่งเสริมทางการตลาด 

 

การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ัน

สตรีทางออนไลน์ 
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 - ด้านผลิตภณัฑ์ หมายถึง คุณลักษณะของความทนัสมยันิยม การออกแบบสวยงามตรง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรี ทางออนไลน์ เช่น รูปแบบทนัสมยั, คุณภาพดี, มี

ความหลากหลายของขนาดเส้ือผา้ เป็นตน้ 

 - ด้านราคา หมายถึง ความคุม้ค่า ราคาเหมาะกับคุณภาพ มีการแจง้ราคาสินคา้ให้ทราบ

ล่วงหนา้ในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคที่ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรี ทางออนไลน์ 

 - ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย หมายถึง สถานที่ที่ผูบ้ริโภค สามารถเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านทาง

ออนไลน์ ซ่ึงง่ายต่อการสั่งซ้ือ มีรูปแบบการชาํระเงินที่หลากหลาย และมีการบริการจดัส่งสินคา้ที่

หลากหลาย รวดเร็วของผูบ้ริโภคที่ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีแฟชัน่ ทางออนไลน์ เช่น ไปรษณียไ์ทย, 

ขนส่งเอกชน Kerry express เป็นตน้ 

 - ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง การใชก้ลยทุธ ์จดัโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ลดราคา

สินคา้ และมีกิจกรรมการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่มีผลต่อผูบ้ริโภคที่มีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรี

แฟชัน่ ทางออนไลน์ เช่น ชิงโชค, สะสมคะแนน เป็นตน้ 

 ออนไลน์ หมายถึง สังคมออนไลน์ท่ีมีผูใ้ช้เป็นผูส่ื้อสาร หรือเขียนเล่า เน้ือหา เร่ืองราว 

ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวดีิโอ ที่ผูใ้ชพ้บเจอจากส่ืออ่ืนๆ แลว้นาํมาแบ่งปันใหก้บัผูอ่ื้นที่

อยูใ่นเครือข่าย ผา่นทางเวบ็ไซต ์ที่ใหบ้ริการบนโลกออนไลน์ ปัจจุบนั การส่ือสารแบบน้ี จะทาํผา่น

ทาง Internet และโทรศพัทมื์อถือเป็นจาํนวนมาก 

 การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้สตรีแฟชั่นผ่านทาง

ออนไลน์ ซ่ึงประกอบดว้ย 

 - การตดัสินใจเลือกซ้ือ หมายถึง การตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางออนไลน์มีผล

มาจากที่ลูกคา้ไดป้ระเมินทางเลือก อาจมีผลในการตดัสินใจตวัลูกคา้เอง 

 เส้ือผา้แฟชัน่สตรี หมายถึง การผสมผสานเส้ือผา้ใบแบบต่างๆ ที่อยูใ่นลกัษณะที่เฉพาะตวั

ตามแบบของคนที่สวมใส่ใหอ้อกมาเป็นตามสมยันิยม 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบ

ในการวิจยั ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถกาํหนดแนวคิดที่จะเป็นแนวในการศึกษาไดค้รอบคลุมและชดัเจน

ขึ้น ซ่ึงประกอบดว้ยสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนผสมการตลาด 

 ส่วนผสมการตลาด คือ เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดที่ควบคุมไดท้ี่ธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนั 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพงึพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หรือเพือ่กระตุน้ใหก้ลุ่ม
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ลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของ ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 4 ประการ หรือ 

4P’ 

 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจาํเป็นหรือ

ความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพงึพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงที่สมัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ได ้เช่นบรรจุ

ภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้บริการ 

สถานที่บุคคลหรือความคิดผลิตภณัฑท์ี่เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ผลิตภณัฑ์จึง

สินคา้ บริการ ความคิด สถานที่ องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์มีคุณค่าในสายตา

ของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้

 2. ราคา (Price) หมายถึงจํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ที่ มีความจําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้

ผลิตภณัฑห์รือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัที่สองที่เกิดขึ้นถดัจาก Product

ราคาเป็นตน้ทุน ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กับราคาของ

ผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 

 3. การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องงซ่ึงประกอบ ดว้ย

สถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัที่นํา

ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตวัสินคา้ 

ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจาํหน่าย  

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อ

ตราสินคา้หรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พือ่จูงใจ (Persuade) ใหเ้กิดความตอ้งการ 

เพื่อเตือนความทรงจาํ (Remind) ในผลิตภณัฑ ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกความเช่ือ และ

พฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อหรือเป็นการติดต่อ 

ส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพือ่สร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ  

แนวความคดิเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ  

 การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกเลือกใดเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ เลือกท่ีไดพ้จิารณา 

หรือประเมินอยา่งดีแลว้ว่า เป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร การตดัสินใจ

เป็นส่ิงสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบั หนา้ที่การบริหาร หรือการจดัการเกือบทุกขั้นตอน ไม่วา่จะเป็นการ

วางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ทาํงาน การประสานงาน และการควบคุม การตดัสินใจไดมี้

การศึกษามานานกลยทุธก์ารตดัสินใจ 

 ผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจควรมีกลยุทธ์ที่ใช้สําหรับเป็นหลกั โดยเลือกวิธีการ

ตดัสินใจอยา่งมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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 1. ผูบ้ริหารจะตอ้งความเขา้ใจในสถานการณ์ปัจจุบนัมีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก

และภายในที่ส่งผลกระทบต่อองคก์ร สภาพความเป็นจริง ศกัยภาพของปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 2. ผูบ้ริหารยอมรับว่าปัญหาที่ตอ้งตัดสินใจเป็นปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ผลกระทบหรือ

ผลขา้งเคียงของปัญหา การระบุปัญหาใหช้ดัเจนการระบุถึงสาเหตุของปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 3. ผูบ้ริหารจะตอ้งแสวงหาเลือกหลาย ๆทางในการแกปั้ญหาการคน้หาปัญหาตามแนวทาง

ต่าง ๆ ที่มีมากกวา่ หน่ึง หรือ สอง แนวทาง 

 4. ผูบ้ริหารจะตอ้งตดัสินใจเลือกแนวทางที่น่าจะเหมาะสมที่สุดเป็นที่ยอมรับมากที่สุดมี

ความเป็นไปไดม้ากที่สุดอนัจะนาํไปสู่ความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

ชนิดของการตดัสินใจ แบ่งออกได ้เป็น 2 ชนิดไดแ้ก่ 

 1. การตดัสินใจอย่างมีแผน (Programmed Decision) เป็นการตดัสินใจที่ใช้กันหลายคร้ัง 

เป็นเร่ืองที่เป็นประจาทุกวนั มีแนวปฏิบติัที่กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน เป็นระเบียบและขอ้บงัคบั มีการ

กาํหนดวตัถุประสงค์มาตรฐาน แนวปฏิบติั กฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อช่วยให้การ

ตดัสินใจง่ายขึ้น และเพือ่ใหผู้ท้ี่งานยดึถือเป็นหลกั โดยมีเกณฑก์าํหนดไวเ้ป็นกรอบการตดัสิน ใจ 

 2. การตดัสินใจอยา่งไม่มีแผน (Non-programmed Decision) เป็นการตดัสินใจในเร่ืองพิเศษ

นอกเหนือจากเหตุการณ์ปกติ เป็นเร่ืองที่มกัมีความสลบัซับซ้อน เกิดขึ้นอยา่งปัจจุบนัทนัด่วน อยู่

นอกขอบเขตของระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ ์และนโยบาย ผูต้ดัสินใจจะตอ้งใชค้วามสามารถใน

การแกปั้ญหา ใชค้วามคิดริเร่ิม ใช ้ดุลพนิิจ และประสบการณ์ อยา่ง มากใน การ ตดัสิน ใจ เป็นเร่ือง 

ใหม่ ตอ้งการ แก ้ปัญหา ใหม่ๆ มี ลกัษณะ ท่ี ตดัสิน ใจ คร้ัง เดียว หรือ หลายคร้ัง หรือมีปัญหาใหม่

เกิดขึ้นโดยไม่สามารถกาํหนดแนวทาง หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบั นอกจากน้ี ยงัอาจมีความ

เก่ียวพนัถึงอนาคตระยะยาวดว้ย 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 พิชามญชุ์  มะลิขาว (2554) ไดท้าํการศึกษา เร่ืองปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้

แฟชั่นสตรีผ่านส่ือออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่า ลูกค้าสตรีท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

ส่วนผสมการตลาดที่ใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค๊

แตกต่างกัน พบว่า มีการให้ความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาดใช้ประกอบการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุค๊ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

คือปฏิเสธสมมติฐานหลกัและยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวา่ ลูกคา้สตรีที่มี อาชีพแตกต่างกนั 

มีความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาดที่ใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่าย

สังคมออนไลน์เฟซบุค๊ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 
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 ลักษณารีย ์ยิ่งเกรียงไกร (2557) ได้ทาํการศึกษา เร่ืองปัจจยัที่ส่งต่อความตั้งใจซ้ือส้ินคา้

แฟชัน่ผ่านอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่ง

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ25-37 ปี สถานภาพโสด วฒิุการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี มีรายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท ผลการเปรียบเทียบความตั้งใจในการตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่

ผ่านอินเทอร์เน็ต จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลไม่แตกต่างกนั ยกเวน้กลุ่มตวัอย่างที่มีอาชีพ

ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 

 ปริตต ์กาศยปนันทน์ (2557) ไดท้าํการศึกษา เร่ืองส่วนผสมทางการตลาดในการตดัสินใจ

ซ้ือเคร่ืองแต่งกายตราสินคา้ไทยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผลการวจิยั พบวา่ ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความสาํคญัต่อส่วนผสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเคร่ือง

แต่งกายตราสินคา้ไทยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในภาพรวม และในดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องงการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการ

ซ้ือเคร่ืองแต่งกายตราสินคา้ไทยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกนั ให้ระดบัความสาํคญัต่อ

ส่วนผสมทางการตลาดในการตดัสินใจเคร่ืองแต่งกายตราสินคา้ไทยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 

 รัตนา วงคชุ์มภู (2552) ไดท้าํการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีต่อการเลือกซ้ือผา่น Hi5 ของนกัศึกษา

ระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทาง

การตลาด (4P’s) ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือส่ิงเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อการตัดสินใจซ้ือ และ

สอดคลอ้งกบัปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางออนไลน์

ในเขตจงัหวดัปทุมธานี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการใชเ้คร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยั

คร้ังน้ีดว้ยแบบสอบถาม การศึกษาในคร้ังน้ีมีการดาํเนินงานตามลาํดบั ดงัน้ี 

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีซ้ือส้ินคา้ออนไลนใ์นเขตจงัหวดัปทุมธานี 

เพศหญิง แต่เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนของผูใ้ชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นจึงใชสู้ตร W.G. Cochran 

เพื่อคาํนวณขนาดตวัอยา่ง กาํหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่ 95% แต่ค่าความคลาดเคล่ือน 5% จึงไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน  400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชก้ารทาํวิจยั เป็นการออกแบบสอบถาม (Questionaire) ที่ผูว้ิจยัไดส้ร้างขึ้น ซ่ึง

ประกอบดว้ยคาํถามแบบเลือกตอบ , คาํถามเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้, คาํถามเลือกประเมินค่าเป็น
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มาตรส่วน (Rating Scale) และ คาํถามแสดงความคิดเห็นเติมคาํลงในช่องว่าง โดยแบ่งลักษณะ

แบบสอบถามเป็น 4 ส่วนคือ 

 ส่วนที่ 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย  อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน คาํถามเป็นแบบเลือกตอบไดค้าํตอบเดียว 

ส่วนที่ 2 เป็นขอ้มูลกลยทุธ์ทางการตลาดเป็นมาตรส่วนการประเมินค่าแบบ (Rating Scale) 5 ระดบั 

ใหค้ะแนนตามระดบัความเห็นดว้ย     

 ส่วนที่ 3 เป็นขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นสตรีทางออนไลน์ เป็นมาตรส่วนการ

ประเมินค่าแบบ (Rating Scale) 5 ระดบั ใหค้ะแนนตามระดบัความเห็นดว้ย 

 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบของ 

Likert แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

 5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากที่สุด    

 4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก    

 3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง    

 2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย    

 1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 

        ส่วนที่ 4 เป็นคาํถามให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ เป็นคาํถามเก่ียวกบั

ปัญหาต่างๆ ของผูซ้ื้อและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จากผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางออนไลน์ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ผลการวิเคราะห์จากขอ้มูลส่วนบุคคลพบว่าส่วนใหญ่เป็นอายอุยูใ่นช่วง 21 – 30 ปี และมี

สถานภาพโสด และระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และอาชีพส่วน

ใหญ่เป็นนกัเรียนนกัศึกษา และรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนอยูท่ี่ช่วงรายได ้10,001-20,000 บาท 

สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความเห็นด้วยที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก 

(x̄ = 4.09) โดยผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยดา้นมีความหลากหลายทั้งรูปแบบ และ

ขนาดของเส้ือผา้ ในระดบัมากที่สุด (x̄ = 4.30) 

 ปัจจัยด้านราคา พบว่า ระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัดา้นราคาอยู่ในระดบัมากที่สุด (x̄ = 

4.30) โดยผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยดา้นมีการแจง้ราคาสินคา้ใหท้ราบล่วงหน้ามาก

ที่สุด (x̄ = 4.42) 
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 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบวา่ ระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่ายอยูใ่นระดบัมากที่สุด (x̄ = 4.37) โดยผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยดา้นขั้นตอน

การสัง่สินคา้ง่ายต่อการซ้ือมากที่สุด (x̄ = 4.63) 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ระดับความเห็นด้วยของปัจจยัด้านการส่งเสริม

การตลาดอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.31) โดยผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความเห็นด้วยด้านจดั

โฆษณาประชาสมัพนัธ ์มีการนาํเสนอส่ิงท่ีน่าสนใจมากท่ีสุด (x̄ = 4.44) 

สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความเห็นด้วยที่มีต่อปัจจัยการตัดสินใจซ้ือ 

 ปัจจยัดา้นการตดัสินใจ พบว่า ระดบัความเห็นดว้ยอยูใ่นระดับมาก (x̄ = 4.16) โดยผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยดา้นท่านยนืยนัท่ีจะซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางออนไลน์ต่อไปมาก

ที่สุด (x̄ = 4.17) 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรี

ทางออนไลน์ที่แตกต่างกนั ส่วนดา้นอาย ุสถานภาพ ระดบัระดบัการศึกษา รายไดส่้วนบุคคลต่อ

เดือนที่ต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกนั ปัจจยัทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางออนไลน์ พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นสตรีทาง

ออนไลน์ที่แตกต่างกัน ส่วนด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

อายุ F-Test 0.369 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.098 ปฏิเสธ 

ระดับการศึกษา F-Test 0.982 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.000* ยอมรับ 

รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน F-Test 0.378 ปฏิเสธ 

 

ปัจจัยทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ MRA 0.000* ยอมรับ 

ด้านราคา MRA 0.003* ยอมรับ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย MRA 0.292 ปฏิเสธ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด MRA 0.001* ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

 จากสมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคลที่ต่างกนัส่งผลต่อ การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทาง

ออนไลน์ ที่แตกต่างกนั ผลการวิจยั อาชีพที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือที่แตกต่างกนั ซ่ึงผลที่ได้

สอดคลอ้งกบังานวิจยัต่างๆดงัน้ี พิชามญชุ์  มะลิขาว (2554) เร่ืองปัจจยัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่สตรีผา่นส่ือออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่า ลูกคา้สตรีท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดที่ใชป้ระกอบในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์

เฟซบุ๊คแตกต่างกัน พบว่า อาชีพ ที่ใช้ประกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ค แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 ลักษณารีย ์ยิ่งเกรียงไกร (2557) เร่ือง

ปัจจยัที่ส่งต่อความตั้งใจซ้ือส้ินคา้แฟชั่นผ่านอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายไดต่้อเดือน ผลการเปรียบเทียบความตั้งใจในการซ้ือ

สินคา้ สินคา้แฟชัน่ผ่านอินเทอร์เน็ต จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลไม่แตกต่างกนั ยกเวน้กลุ่ม

ตวัอยา่งที่มีอาชีพต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัที่ระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึงอาชีพเหล่าน้ีมีความรู้และ

ความสามารถในการใชส่ื้อออนไลน์ในการรับรู้โฆษณาประชาสมัพนัธ ์มีการนาํเสนอส่ิงที่น่าสนใจ

ในระดบัสูง เป็นปัจจยัที่ทาํให้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีแฟชัน่สตรี ทาง

ออนไลน์ 

 จากสมมติฐานที่ 2 ปัจจยัทางการตลาดที่ต่างกนัส่งผลต่อ การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรี

ทางออนไลน์ ที่แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ที่

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือที่แตกต่างกนั ซ่ึงผลที่ไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัต่างๆดงัน้ี ปริตต ์

กาศยปนนัท ์(2557) เร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายตราสินคา้ไทย

ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้

ความสาํคญักบัองคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ระดบันยัสาํคญั 0.05รัตนา วงคชุ์มภู (2552) เร่ืองปัจจยัท่ีมีต่อการเลือกซ้ือผ่าน 

Hi5 ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบั

องค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม

การตลาด ระดบันัยสาํคญั 0.05 ทั้งน้ีผลงานวิจยัพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในระดบัมากและมากท่ีสุด 

และยงัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางทางออนไลน์ ที่แตกต่างกัน 

เน่ืองจากองคป์ระกอบเหล่าน้ีผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่สตรีออนไลน์ ใหค้วามสาํคญัไม่มาก
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ไม่น้อยกว่ากนั และควบคู่กนัไปเพื่อใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ หรือสร้างจุดที่แตกต่างกนักบัคู่แข่ง

ของธุรกิจทางออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

แฟชั่นสตรีทางออนไลน์ ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การวางแผนการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจ

ออนไลน์ควรจะมีรูปแบบที่แตกต่างกนั เน่ืองจากว่าอาชีพ นักเรียน/นักศึกษาจะเน้นการแต่งกาย

แฟชัน่มากกว่าพนักงานบริษทัเอกชนซ่ึงส่วนใหญ่คือกลุ่มลูกคา้ในวยัทาํงานจะมีลกัษณะการแต่ง

กายแบบเป็นทางการมากกว่าเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพในหน้าที่การงาน ทั้งน้ีผูป้ระกอบการธุรกิจ

ออนไลน์ควรศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกับอาชีพที่แตกต่างกัน และควรใช่กลยุทธ์ทางการตลาดท่ี

แตกต่างกนัสาํหรับอาชีพ ควรจะมีการนาํเสนอสินคา้แฟชัน่สมยัใหม่หรือจดัโปรโมชัน่ท่ีแตกต่างกนั

เพือ่ช่วยในการเพิม่ฐานลูกคา้ใหม้ากขึ้นต่อไป 

 2. ปัจจยัทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

เป็นอีกปัจจยัที่ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัในการพจิารณาการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรี ทางออนไลน์ 

ผูป้ระกอบการควรมีการพฒันา และปรับปรุงในดา้นปัจจยัดงัน้ี 

ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ในปัจจยัโดยรวมอยู่ในระดับดีอยู่แล้วแต่ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุงและพฒันาคือ 

ผูต้อบแบบสอบถามมองว่าในด้านคุณภาพยงัคงตอบมีพฒันาให้ดียิง่ขึ้นและขณะเดียวกันในด้าน

ความหลากหลายทั้งรูปแบบ และขนาดของเส้ือผา้ที่ดีมากอยูแ่ลว้เพราะฉะนั้นผูป้ระกอบการธุรกิจ

ออนไลน์ควรที่จะตอ้งรักษาความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบและขนาดของไซส์เส้ือผา้โดยการ

นาํเสนอรูปแบบใหม่เพื่อให้ทนัสมยัต่อกระแสแฟชัน่ปัจจุบนั ผ่านทางเวบ็ไซตเ์พื่อให้ลูกคา้ไดเ้ห็น

การอพัเดตสินคา้อยูต่ลอดเวลา 

 ดา้นราคา พบวา่ ในปัจจยัโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมากอยูแ่ลว้แต่ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุงและพฒันา

คือ ผูต้อบแบบสอบถามมองวา่ในดา้นของราคาที่ต ํ่ากวา่ในหา้งสรรพสินคา้ควรจะตอ้งปรับราคาให้

มีความเหมาะสมทั้งดา้นราคาและคุณภาพควบคู่กนัและขณะเดียวกนันั้นราคาสุทธิรวมค่าขนส่งมี

ความเหมาะสม เพราะฉะนั้นควรที่จะตอ้งคงรักษาไวป้ระกอบกบัควรที่จะตอ้งแจง้ราคาสินคา้ให้

ชดัเจนก่อนสัง่ซ้ือ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ในปัจจยัโดยรวมอยู่ในระดับดีมากอยู่แลว้แต่ส่ิงที่ตอ้ง

ปรับปรุงและพฒันาคือ ผูต้อบแบบสอบถามมองว่ากิจกรรมการส่งเสริมการขาย เช่น การชิงโชค 

การสะสมคะแนน ยงัคงตอ้งมีการพฒันาให้ดีขึ้น เช่น การจดัโปรโมชั่นดีเดย ์ เดือนละ 1 คร้ัง ลด 

แลกแจก แถม เป็นตน้ และขณะเดียวกนัการจดัทาํโฆษณาประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ออนไลน์มีการ
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นาํเสนอทีน่่าสนใจ เพราะฉะนั้นควรท่ีจะตอ้งรักษาหรือพฒันานาํเสนอการโฆษณาในรูปแบบใหม่ๆ 

เพือ่ใหเ้ขา้ถึงและขยายฐานลูกคา้ไดเ้พิม่มาก 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบักลยทุธ์ในการแข่งขนัออนไลน์ ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

เพื่อที่จะไดน้าํขอ้มูลไปปรับใชแ้ละพฒันาให้ธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางออนไลน์ ในเขตปทุมธานี 

มีความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งไดดี้ขึ้น 

 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางออนไลน์ ในเขตจงัหวดัปทุมธานี เพื่อให้ขอ้มูลไปปรับใช้และ

พฒันาการตดัสินใจซ้ือของผูป้ระกอบการ 

 3. ควรศึกษาถึงปัจจยั หรือกิจกรรมในการสร้างความเช่ือมัน่ ที่สามารถดึงดูดลูกคา้ให้มา

เลือกซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ในคร้ังต่อไป 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านนวด

แผนไทยของผู้บริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี 

MARKETING FACTORS AFFECTING DECISION PROCESS TO SELECT 

SERVICES OF THAI MASSAGE BY CONSUMER IN PATHUM TANI 

PROVINCE 

ชุติมา พรหมเมือง1 และ ดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี และศึกษา

ความสัมพนัธ์ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่ม

ผูใ้ช้บริการร้านนวดแผนไทยของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 400 ตวัอย่างและใชส้ถิติ

ต่างๆ วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test, F-

Test และ MRA  

 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจาํนวน 239 คน เพศชายจาํนวน 161 

คน มีอายอุยูใ่นช่วง 21 – 30 ปี และระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ

อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทั และรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนอยูท่ี่ช่วงรายได ้15,000-30,000 

บาทมากที่สุด โดยผลการศึกษาปัจจยัด้านการตลาด พบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ให้ความสาํคญักบัการเปล่ียนผา้ปูที่นอน ปลอกหมอน และผา้ห่มทุกคร้ังก่อนให้บริการลูกคา้

แต่ละคนมากที่สุด ดา้นราคากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัการให้ความชดัเจนในเร่ือง

ราคาก่อนเขา้บริการมากที่สุด ด้านสถานที่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับห้องนวดมี

อากาศถ่ายเทสะดวก ผ่อนคลายมากที่สุด ด้านการส่งเสริมการตลาดกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัการแนะนาํต่อจากผูท้ี่เคยมาใชบ้ริการมากที่สุด ดา้นกระบวนการกลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการแจง้เวลาเปิด-ปิดท่ีแน่นอนมากท่ีสุด ดา้นพนกังานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

ให้ความสาํคญักบัพนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์ ยิม้แยม้แจ่มใส วาจาสุภาพมากที่สุด ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับร้านหรือสถานที่ให้บริการมีการติดป้าย

ประชาสมัพนัธม์องเห็นเด่นชดัมากที่สุด  
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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 โดยผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการ พบวา่ปัจจยัดา้นการรับรู้กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ให้ความสาํคญักบัแหล่งขอ้มูลของสถานที่ให้บริการร้านนวดแผนไทยสามารถเขา้ถึงได้ง่าย

และหลากหลายมากที่สุด ดา้นการแสวงหาขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัการที่มี

บุคคลใกลชิ้ดที่เคยใชบ้ริการมีอิทธิพลต่อการคน้หาขอ้มูลมากท่ีสุด ดา้นการประเมินทางเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัรูปแบบภายนอกและภายในของร้านนวดแผนไทยมีผลต่อการ

ตดัสินใจมากที่สุด ด้านการตดัสินใจกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับการตดัสินใจเลือก

เพราะความคุม้ค่าของราคาที่เหมาะสมมากที่สุด ดา้นพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการกลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความพงึพอใจหลงัการใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยมากท่ีสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยของผูบ้ริโภค ในจังหวดั

ปทุมธานีที่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 และปัจจยัดา้นการตลาด พบว่าขั้นตอนการ

รับรู้ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านพนักงานที่แตกต่างกนัส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานีที่แตกต่าง 

ที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 ขั้นตอนการแสวงหาขอ้มูล ดา้นสถานที่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นพนักงาน และดา้นลกัษณะทางกายภาพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านนวดแผนไทยของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานีที่แตกต่างที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ 

และดา้นพนกังานที่แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยของ

ผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานีที่แตกต่าง ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ขั้นตอนการตดัสินใจใช้

บริการ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นพนักงาน และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทย

ของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานีที่แตกต่าง ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ขั้นตอนพฤติกรรมหลงั

การใช้บริการ ด้านผลิตภณัฑ/์บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านพนักงาน และด้านลักษณะทาง

กายภาพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยของผูบ้ริโภค 

ในจงัหวดัปทุมธานีที่แตกต่าง ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

คาํสําคญั : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด / กระบวนการตัดสินใจ / ปทุมธานี 
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Abstract 

 This study has the objective to study Marketing Factors Affecting Decision Process To 

Select Services Of Thai Massage By Consumer In Pathum Tani Province and studies the 

relationship of variables that have influences on decision by using questionnaires and using other 

statistics to analyze informations such as frequency distribution, percentage, average, standard 

deviation t-Test, F-Test and MRA.  

 The study result is found that most sampling groups are female for 239 persons, male for 

161 persons that have ages between 21 – 30 years and most education level will be in bachelor 

degree and most careers will be office staffs and individual revenue per month is in between of 

revenue from 15,000 to 30,000 Baht most. By the study result of factors of marketing mix, this is 

found that factors in products of most sampling group will give the important on changing of bed 

sheets, pillow cases and blankets every times before rendering services for each person most. For 

the price, most sampling group will give the important in the clearing in the price first before 

entering to use services most. For the place, most sampling group will give the important in massage 

rooms that have good ventilated air that give most relief. For marketing promotion, most sampling 

group will give the important in the recommendation from persons who have ever used services 

most. For the people, most sampling group will give the important in the relationship, smiling, 

polited words most. For the physical evidence, most sampling group will give the important on 

shops or places that will render services that have public relation boards that are easily to be seen 

most dominant. By the study result of the decision processing in using services, this is found that 

factors in the perception of the sampling group will give the important on information sources of 

places to render Thai massages services that can be easily to access and various most. Search for 

information, most sampling group will give the important with closed persons that have ever used 

services. This will give the most influence on search for information. Alternative Evalution, most 

sampling group will give the important for external and internal forms of Thai massage shops. This 

will give the most effect in decision making. Decision making, most sampling group will give the 

important in selecting due to the worth of the suitable price most. Post purchase, most sampling 

group will give the important to the satisfactory after using services in Thai massage shops most. 
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 The study result of the hypothesis in personal factors, this is found that the difference in 

genders and education levels, will give effects on the decision processing in using services of Thai 

massage shops of consumers in Pathum Thani diffently at the significance level in statistic at 0.05 

and factors in marketing. This is found that the process in the perception, the price, the place, the 

marketing promotion and for staffs that are different, will give the effect on decision processing in 

selecting to use services of Thai massage shops of consumers in Pathum Thani differently at the 

significance level in statistic at 0.05.  The process in searching informations, the place, the 

marketing promotion, for staffs and the physical aspect that are different at the significance level in 

statistic at 0.05. The process in evaluating of alternatives, products and services, the marketing 

promotion, the process and for staffs that are different, will give the effect on the decision processing 

in selecting in using services at Thai massage shops of consumers in Pathum Thani differently at 

the significance level in statistic at 0.05. The process in decision making in using services, products 

and services, the marketing promotion, the process, for staffs and the physical aspect that are 

different, will give the effect on the decision to select using of services of Thai massage of 

consumers in Pathum Thani differently at the significance level in statistic at 0.05. The behavior 

process after using services, products and services, the price, the place, for staffs and the physical 

aspect that are different, will give the effect on the decision in using services of Thai massage shops 

of consumers in Pathum Thani differently at the significance level in statistic at 0.05. 

 

KEY WORD: MARKETING FACTORS / DECISION PROCESS / PATHUM TANI 
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บทนํา 

 ในปัจจุบนัการทาํงานที่แข่งขนักนัมากขึ้น ทาํใหค้นเกิดความเครียด ซ่ึงนาํไปสู่การเจ็บป่วย

เม่ือยลา้ไดง่้ายขึ้น ทาํให้เกิดการปวดเม่ือยตามร่างกาย รูปแบบการดาํเนินชีวิตจึงมีการปรับเปล่ียน

ช่วยเอ้ือต่อการผ่อนคลายร่างกายมากขึ้น ทาํให้การนวดแผนไทยกลับมาได้รับความสนใจจาก

ผูบ้ริโภคมากยิง่ขึ้นและไดเ้ผยแพร่ไปทัว่โลก จากที่เม่ือก่อนจะไดรั้บความสนใจเฉพาะกลุ่มเพียง

เท่านั้ น นวดแผนไทยเป็นที่ รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งภายในประเทศไทย และตลาดต่างประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบา้นที่เร่ิมมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เช่น อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย 

เวยีดนาม พม่า และลาว เป็นตน้ ทั้งยงัจดัอยูใ่น 8 ธุรกิจ SME ที่คาดการณ์วา่จะรุ่งเรืองในยคุ AEC ซ่ึง

ไดจ้ดัอยูใ่นกลุ่มการผลิตและบริการเพือ่สุขภาพและความงาม (กนัทิมา วอ่งเวยีงจนัทร์. 2558).  

 เน่ืองจากกระแสท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทย  และเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในทวปีแถบ

เอเชีย – แปซิฟิค 7 ประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฮ่องกง ออสเตรเลีย และ

นิวซีแลนด์ พบว่าร้านนวดแผนไทยยงัได้รับความนิยมสูงสุด (ขอ้มูลจากฝ่ายการพาณิชย ์สถาน

กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงคเ์ฟิร์ต. 2558) นักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินิยมมาใชบ้ริการมากขึ้น เน่ืองจาก

พอใจในบริการนวดแผนไทยซ่ึงมีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ของไทยท่ีแตกต่างจากประเทศ

อ่ืน เช่น การใชส้มุนไพร จึงทาํใหธุ้รกิจบริการในสาขาน้ีมีอตัราการเติบโตและการแข่งขนัค่อนขา้ง

สูงจากผูป้ระกอบการรายใหม่ แมผู้ป้ระกอบการจะหนัมาทาํธุรกิจน้ีกนัมาก แต่ส่วนหน่ึงเป็นการเปิด

ธุรกิจโดยไม่มีการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงตอ้งปิดตวัเองไปหลายราย ดงันั้นจึง

จาํเป็นตอ้งนาํปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมาช่วยทาํให้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ เม่ือการแข่งขนัมี

ความรุนแรงมากขึ้น ผูป้ระกอบการจึงตอ้งนํากลยุทธ์การตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจร้านนวดแผนไทย

สามารถที่จะพฒันาตวัเองขึ้นมาเป็นที่รู้จกัและยอมรับของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อที่จะพฒันาให้

ประสบความสําเร็จ นั่นก็คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อันประกอบด้วย 7P ได้แก่ 1.ด้าน

ผลิตภณัฑ ์(Product) 2.ดา้นราคา (Price) 3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 4.ดา้นการส่งเสริม

การตลาด (Promotions) 5.ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) 6.ด้านกายภาพและการ

นาํเสนอ (Physical Evidence) 7.ดา้นกระบวนการ (Process)  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ส่งผลใหก้ารทาํธุรกิจ

ร้านนวดแผนไทย สามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจจะทาํการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ี

สามารถใช้เป็นแนวทางในภาวะที่มีการแข่งขนัทางการตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเป็น

ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้มาทาํธุรกิจนวดแผนไทยในดา้นน้ีต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
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 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านนวดแผนไทยของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี  

 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี  

 3. เพือ่ศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยของผูบ้ริโภค ในจงัหวดั

ปทุมธานี  

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผน

ไทยของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานีที่แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านนวดแผนไทยของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี ที่แตกต่างกนั  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผน

ไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี เพือ่นาํไปใชว้เิคราะห์กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจ 

 2. ทาํให้ทราบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี เพือ่เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการที่ทาํ

ธุรกิจนวดแผนไทย หรือ ผูส้นใจธุรกิจนวดแผนไทยท่ีกาํลงัจะเขา้มาเป็นรายใหม่ในจงัหวดัปทุมธานี 

 3. ทาํให้ทราบถึงกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัปทุมธานี เพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธบ์ริการทางการตลาดใหส้อดคลอ้งต่อความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

393 Journal of Business Research and 

Administration 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 นวดแผนไทย หมายถึง การนวดชนิดหน่ึงในแบบไทย ซ่ึงเป็นศาสตร์บาํบดัและรักษาโรค

แขนงหน่ึงของการแพทยแ์ผนไทย โดยจะเนน้ในลกัษณะการยดืเสน้ การกดจุด และการประคบ 

 ผู้บริโภค หมายถึง ผูไ้ดรั้บบริการจากผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอหรือชักชวน

จากผูป้ระกอบธุรกิจเพือ่ใหรั้บบริการ   

 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง การกาํหนดขั้นตอนของการตดัสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรก

ไปจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย การตดัสินใจโดยมีลาํดบัขั้นของกระบวนการ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการ

รับรู้ เป็นขั้นตอนแรกผูบ้ริโภคจะตระหนกัถึงปัญหา หรือความตอ้งการในสินคา้หรือการบริการ ซ่ึง

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  

- อาย ุ 

- ระดบัการศึกษา  

- อาชีพ  

- รายได ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7p 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)   

- ปัจจยัดา้นราคา (Price)   

- ปัจจยัดา้นสถานท่ี (Place)  

- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotions)  

- ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process)   

- ปัจจยัดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน 

(Employee)  

- ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence)  

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้

บริการร้านนวดแผนไทยของ

ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี 

ประกอบด้วย 

1. ด้านการรับรู้ 

2. ด้านการแสวงหาข้อมูล 

3. ด้านการประเมินทางเลือก 

4. ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 

5. ด้านพฤติกรรมหลังการใช้

บริการ 
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ความตอ้งการหรือปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจาํเป็น (needs) และด้านการแสวงหาขอ้มูล เม่ือ

ผูบ้ริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว ก็จะทาํการแสวงหาข้อมูล เพื่อใช้

ประกอบการตดัสินใจ และดา้นการประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคก็จะทาํการประเมินทางเลือก โดยใน

การประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ริโภคตอ้งกาํหนดเกณฑห์รือคุณสมบติัที่จะใชใ้นการประเมิน และดา้น

การตดัสินใจ ผูบ้ริโภคก็จะเขา้สู่ในขั้นของการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ เช่น 

ช่ือเสียงของธุรกิจ , ร้านที่ให้บริการ ,วิธีการในการชาํระเงิน เป็นตน้และสุดทา้ยด้านพฤติกรรม

ภายหลงัการใชบ้ริการ หลงัจากที่ลูกคา้ไดท้าํการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการไปแลว้นั้น จะตอ้งทาํ

การตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่ลูกคา้ทาํการ

เปรียบเทียบส่ิงที่เกิดขึ้นจริง กบัส่ิงที่คาดหวงั  

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการดาํเนินงานการตลาด

เป็นปัจจยัที่กิจการสามารถควบคุมได ้ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์(Product)  หมายถึง 

สินคา้ ผลิตภณัฑ ์หรือบริการที่ตอบสนองความตอ้งการให้กบักลุ่มเป้าหมาย และปัจจยัดา้นราคา 

(Price)  หมายถึง จาํนวนเงินที่ลูกคา้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยในจงัหวดัปทุมธานี 

และปัจจัยด้านสถานที่ (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศส่ิงแวดล้อมในการ

นาํเสนอบริการให้แก่ผูท้ี่ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงมีผลต่อ

การรับรู้ของลูกคา้เป้าหมายในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีนาํเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพจิารณาใน

ดา้นทาํเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนาํเสนอบริการ (Channels) และปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาด (Promotions) หมายถึง การติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท์ี่แจง้ข่าวสาร

หรือชักจูงให้เกิดทัศนคติในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทย และปัจจัยด้าน

กระบวนการ (Process)  หมายถึง กระบวนการด้านการให้บริการ ท่ีจะทาํให้ลูกค้าเกิดความ

ประทบัใจ และนาํไปสู่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทย และปัจจยัดา้นบุคคล (People) 

หรือพนักงาน (Employee) หมายถึง พนักงานที่ให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน

นวดแผนไทยในจงัหวดัปทุมธานี และสุดทา้ยปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

หมายถึง การทาํใหลู้กคา้เป้าหมายเห็นคุณค่า สามารถตอบสนองความตอ้งการในการเลือกใชบ้ริการ 

ไดแ้ก่ การแต่งตวัของพนักงาน การสร้างสัมพนัธ์ที่ดี มารยาทในการให้บริการของพนักงาน การ

ตกแต่งภายในร้าน บรรยากาศร้านที่ดี การสร้างความประทบัใจที่ดี 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดย

อาศยัแนวคิดและทฤษฎีหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 
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ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2546 : 63–83) ไดก้าํหนดกลยทุธส่์วนประสมทางการตลาดบริการ ไวด้งัน้ี  

 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) บริการจะเป็นผลิตภณัฑอ์ยา่งหน่ึง แต่เป็นผลิตภณัฑท์ี่ไม่มีตัวตน 

(Intangible Product) ไม่สามารถจบัตอ้งได ้มีลกัษณะเป็นอาการนามไม่วา่จะเป็น ความสะดวก ความ

รวดเร็วความสบายตวั ความสบายใจ การให้ความเห็น การให้คาํปรึกษา บริการ จะตอ้งมีคุณภาพ

เช่นเดียวกบัสินคา้ แต่คุณภาพของบริการจะตอ้งประกอบมาจากหลายปัจจยั ที่ประกอบกนัทั้งความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงาน ความทนัสมยัของอุปกรณ์ ความรวดเร็วและความ

ต่อเน่ืองของขั้นตอนการส่งมอบบริการ ความสวยงามของอาคารสถานที่รวมถึง อธัยาศยัไมตรีของ

พนกังานทุกคน  

 2. ราคา (Price) ราคาเป็นส่ิงที่กาํหนดรายไดข้องกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสูง ก็จะทาํให้

ธุรกิจมีรายได้สูงขึ้น การตั้งราคาตํ่าก็จะทาํให้รายได้ของกิจการนั้นตํ่า ซ่ึงอาจจะนําไปสู่ ภาวะ

ขาดทุนได ้อยา่งไรก็ตามมิไดห้มายความว่าธุรกิจหน่ึงจะตั้งราคาไดต้ามใจชอบ ธุรกิจจะตอ้งอยูใ่น

สภาวะของการมีคู่แข่งขนั หากตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งมาก แต่บริการของธุรกิจนั้นไม่ไดมี้คุณภาพสูง

กวา่คู่แข่งเท่ากบัราคาที่เพิม่ยอ่มทาํใหลู้กคา้ไม่มาใชบ้ริการกบัธุรกิจนั้นต่อไป หากธุรกิจตั้งราคาตํ่าก็

จะนาํมาสู่สงครามราคา เน่ืองจาก คู่แข่งขนัรายอ่ืนสามารถลดราคาตามได ้ในเวลาอนัรวดเร็ว  

 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ในการใหบ้ริการนั้น สามารถใหบ้ริการผา่นช่องทาง การ

จดัจาํหน่ายได้ 4 วิธีคือ การให้บริการผ่านร้าน, การให้บริการถึงที่บา้นลูกคา้หรือสถานที่ที่ลูกคา้

ตอ้งการ, การใหบ้ริการผา่นตวัแทน, การใหบ้ริการผา่นอิเล็กทรอนิกส์  

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมี ความ

คล้ายคลึงกับธุรกิจการขายสินคา้ กล่าวคือ การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทาํได้ ในทุก

รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการ ประชาสัมพนัธ์ การให้ข่าว การลดแลกแจกแถม การตลาด

ทางตรงผา่นส่ือต่างๆ ซ่ึงการบริการที่ตอ้งการเจาะลูกคา้ระดบัสูง ตอ้งอาศยั การประชาสมัพนัธ ์ช่วย

สร้างภาพลกัษณ์ ส่วนบริการที่ตอ้งการเจาะลูกคา้ระดบักลางและระดบัล่าง ซ่ึงเนน้ราคาค่อนขา้งตํ่า

ตอ้งอาศยัการลดแลกแจกแถม เป็นตน้  

 5. พนักงาน (People) พนักงานจะประกอบไปดว้ยบุคคลทั้งหมดในองคก์รที่ให้บริการนั้น 

ซ่ึงจะรวมตั้งแต่เจา้ของ ผูบ้ริหาร พนักงานในทุกระดบั ซ่ึงบุคคลดงักล่าวทั้งหมดมีผล ต่อคุณภาพ

ของการใหบ้ริการ  

 6. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) กระบวนการใหบ้ริการเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่

มีความสําคญัมาก ตอ้งอาศยัพนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือเคร่ืองมือทนัสมัย ในการทาํให้เกิด

กระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้ เน่ืองจากการให้บริการ โดยทัว่ไป มักจะ
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ประกอบดว้ยหลายขั้นตอน ไดแ้ก่ การตอ้นรับ การสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ การใหบ้ริการตามความ

ตอ้งการ การชาํระเงิน เป็นตน้ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนตอ้งประสานเช่ือมโยงกนัอยา่งดี หากมีขั้นตอนใด

ไม่ดีแมแ้ต่ขั้นตอนเดียวยอ่มทาํใหก้ารบริการไม่เป็นท่ีประทบัใจลูกคา้  

 7. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ อาคาร ของ

ธุรกิจบริการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ใหบ้ริการ การ

ตกแต่งสถานที่ ลอบบี้  ลานจอดรถ สวน ห้องนํ้ า การตกแต่ง ป้ายประชาสัมพนัธ์ แบบฟอร์ม ต่างๆ 

เหล่าน้ีเป็นส่ิงที่ลูกคา้ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายแทนคุณภาพของการใหบ้ริการ  

แนวความคดิเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 

วทิวสั รุ่งเรืองผล (2545 : 59) ไดก้าํหนดขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคออกเป็น 5 ขั้นตอน 

ดงัน้ี 

 1. ยอมรับความต้องการ (Need Recognition) กล่าวคือ กระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคจะเกิดขึ้นเม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ ซ่ึงอาจจะเป็นความตอ้งการที่จาเป็น (Need) เช่น 

หิวก็มีความตอ้งการอาหาร หรืออาจเป็นความตอ้งการระดบัสูง (Want) หลงัจากผูบ้ริโภคไดรั้บส่ิง

กระตุน้จากภายนอกมาปลุกเร้าให้เกิดความตอ้งการ เช่น การไดช้มภาพยนตร์ โฆษณา หรือการได้

พบเห็นผลิตภณัฑ์นั้นๆ และเกิดการยอมรับผลิตภณัฑ์นั้นๆ แต่ทั้งน้ีแม้ผูบ้ริโภคจะยอมรับความ

ตอ้งการในผลิตภณัฑน์ั้นแลว้ก็ตาม แต่ก็อาจจะเกิดปัจจยัท่ีส่งผลให้ตอ้งยติุกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภคเพียงขั้นตอนน้ี เช่น ระดับฐานะและรายได้ที่ไม่สอดคล้องกับความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคหรือการไม่ยอมรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคจากผูมี้อาํนาจตดัสินใจซ้ือท่ีแทจ้ริง 

 2. แสวงหาทางเลือก (Identification of Alternatives) จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลงั

การยอมรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยจะเป็นการแสวงหาทางเลือกหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผลิตภณัฑ์นั้นๆ ก่อนตดัสินใจซ้ือ เช่น ประเภทและชนิด คุณลักษณะทัว่ไป ตราสินคา้ ผูผ้ลิต ผู ้

ให้บริการ สถานที่ซ้ือ รวมทั้งบริการหลงัการขายของผลิตภณัฑน์ั้นๆ เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ

ซ้ือคร้ังนั้นๆ อยา่งไรก็ตาม ระดบัการแสวงหาทางเลือกหรือความตอ้งการขอ้มูลของผูบ้ริโภคแต่ละ

คนยอ่มจะมีระดบัความตอ้งการที่แตกต่างกนั 

 3. ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือได้มีการแสวงหาทางเลือกแล้ว

ผูบ้ริโภคจะทาํการประเมินทางเลือกต่างๆ โดยการเปรียบเทียบ ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และความเหมาะสม

อ่ืนๆ ทั้งที่จาํเป็นและตอ้งการใช ้ระดบัราคา และทศันคติส่วนตวัของผูบ้ริโภคที่มีต่อตรายีห่้อของ

ผลิตภณัฑน์ั้นๆ การประเมินทางเลือกนั้นผูบ้ริโภคอาจจะใชร้ะยะเวลามาก เพื่อทาํการประเมินผล

โดยละเอียด ดงันั้นในขั้นตอนการประเมินทางเลือกน้ีจึงเสมือนขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือก

ตรายีห่อ้ของผลิตภณัฑ ์หรือผูใ้หบ้ริการนั้นเอง 
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 4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase and Related Decisions) เม่ือสามารถประเมินทางเลือกหรือ

สรุปเลือกตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการได้แล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือและระบุ

คุณลกัษณะที่ตอ้งการเพิ่มเติมจากผลิตภณัฑต์รายีห่้อนั้นๆ เช่น สถานที่จาํหน่าย เง่ือนไขการชาํระ

เงิน สีสนั ความปลอดภยั และบริการหลงัการขายจากผูข้าย เป็นตน้ 

 5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post - purchase Behavior) จะเป็นขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการ

ตดัสินใจที่ผูบ้ริโภคประเมินคุณค่าหรือประโยชน์ที่ไดรั้บจากผลิตภณัฑท์ี่ไดต้ดัสินใจซ้ือมา ซ่ึงจะมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ ในคร้ังต่อไปของผูบ้ริโภค รวมทั้งการแนะนาํในลกัษณะปาก

ต่อปากไปยงัผูใ้กลชิ้ดใหซ้ื้อผลิตภณัฑน์ั้นๆ ดว้ย 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ชนานาถ พูลผล (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้สล่ิมม่ิงพลสัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่  

 1. ลูกคา้ที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ที่แตกต่างกันมีการตดัสินใจใช้

บริการที่สลิมม่ิงพลสัแตกต่างกนั  

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการที่สลิม

ม่ิงพลสั ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา และดา้นบุคลากร 

 สุธาวี ปฏิการ (2555) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจใช้บริการธุรกิจสปาของบุคคลที่อยู่ในวยั

กลางคนขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่  

 1. เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพที่แตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัความคาดหวงั

ตามกลยทุธส่์วนผสมทางการตลาด 7Ps ของการใชบ้ริการในธุรกิจสปาของผูท้ี่อยูใ่นวยักลางคนขึ้น

ไปแตกต่างกนั 

 2. ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้นกายภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการใชบ้ริการ

ในธุรกิจสปาของผูท้ี่อยูใ่นวยักลางคนขึ้นไปแตกต่างกนั 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรที่ใช้บริการร้านนวดแผนไทยในจงัหวดั

ปทุมธานี ทั้งเพศชายและเพศหญิง แต่เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนของผูใ้ชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นจึง

ใช้สูตร W.G. Cochran เพื่อคาํนวณขนาดตวัอย่าง กาํหนดให้ช่วงความเช่ือมั่น 95% แต่ค่าความ

คลาดเคล่ือน 5% จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ ผู ้ศึกษาสร้าง

แบบสอบถามขึ้นจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้นาํมาประยกุต์

เป็นลกัษณะและขอ้คาํถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น  

 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านนวดแผนไทยของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี 

 ส่วนที่ 3 คาํถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยของ

ผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี 

 ส่วนที่4 ความคิดเห็นเพิม่เติม / ขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 239 คน 

ส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 243 คน ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มี

อาชีพพนกังานบริษทั และมีรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท  

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

นวดแผนไทยของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านนวดแผนไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (xˉ = 4.26) และเม่ือพจิารณาในรายละเอียด

พบว่า อนัดบัหน่ึงคือ มีการเปล่ียนผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผา้ห่ม ทุกคร้ังก่อนให้บริการลูกคา้

แต่ละคน (xˉ  = 4.46)  ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.08) และเม่ือพิจารณาใน

รายละเอียด พบวา่ อนัดบัหน่ึงคือ มีการใหค้วามชดัเจนในเร่ืองราคาก่อนเขา้บริการ (xˉ  = 4.33) ดา้น

สถานที่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (xˉ = 4.14) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า อนัดบั

หน่ึงคือ ห้องนวดมีอากาศถ่ายเทสะดวก ผ่อนคลาย (xˉ  = 4.27)  ด้านการส่งเสริมการตลาดใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 3.80) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า อนัดบัหน่ึงคือ มีการ

แนะนาํต่อจากผูท้ี่เคยมาใชบ้ริการ (xˉ  = 4.02) ดา้นกระบวนการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด 

(xˉ = 4.33) และเม่ือพจิารณาในรายละเอียด พบวา่ อนัดบัหน่ึงคือ แจง้เวลาเปิด – ปิด ที่แน่นอน (xˉ  
= 4.43) ดา้นพนักงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (xˉ = 4.36) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด 

พบวา่อนัดบัหน่ึงคือ พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ ์ยิม้แยม้แจ่มใส วาจาสุภาพ (xˉ  = 4.52) ดา้นลกัษณะ
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ทางกายภาพ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 4.13) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่าอนัดบั

หน่ึงคือ ร้านหรือสถานที่ใหบ้ริการมีการติดป้ายประชาสมัพนัธม์องเห็นเด่นชดั (xˉ  = 4.24)  

สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตจังหวัดปทุมธานี 

 ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตจังหวดั

ปทุมธานี พบว่าด้านการรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (xˉ = 4.11) ด้านการแสวงหาขอ้มูล ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 4.01) ดา้นการประเมินทางเลือกในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 

4.04) ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (xˉ = 4.20) ดา้นพฤติกรรมหลงัการใช้

บริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด (xˉ = 4.27)  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ 
ค่า

นัยสําคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ T-Test 0.023* ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.252 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.014* ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.261 ปฏิเสธ 

รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน F-Test 0.083 ปฏิเสธ 

 

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ 
ค่า

นัยสําคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านนวดแผนไทยของผู้บริโภค ในจังหวัดปทุมธานี 

สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ 

ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ MRA 0.230 ปฏิเสธ 

ดา้นราคา MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นสถานที่ MRA 0.000* ยอมรับ 
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ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ 
ค่า

นัยสําคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐาน 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการ MRA 0.254 ปฏิเสธ 

ดา้นพนกังาน  MRA 0.001* ยอมรับ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   MRA 0.436 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการแสวงหาข้อมูล 

ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ MRA 0.501 ปฏิเสธ 

ดา้นราคา MRA 0.085 ปฏิเสธ 

ดา้นสถานที่ MRA 0.013* ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการ MRA 0.528 ปฏิเสธ 

ดา้นพนกังาน  MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   MRA 0.001* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการประเมินทางเลือก 

ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นราคา MRA 0.231 ปฏิเสธ 

ดา้นสถานที่ MRA 0.095 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการ MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นพนกังาน  MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   MRA 0.094 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นราคา MRA 0.498 ปฏิเสธ 

ดา้นสถานที่ MRA 0.336 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.036* ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการ MRA 0.005* ยอมรับ 
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ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ 
ค่า

นัยสําคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐาน 

ดา้นพนกังาน  MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   MRA 0.002* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมหลังการใช้บริการ 

ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นราคา MRA 0.021* ยอมรับ 

ดา้นสถานที่ MRA 0.001* ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.659 ปฏิเสธ 

ดา้นกระบวนการ MRA 0.135 ปฏิเสธ 

ดา้นพนกังาน  MRA 0.011* ยอมรับ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   MRA 0.012* ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

จากสมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน

นวดแผนไทยในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่แตกต่างกนั 

          ผลการวิจยัเพศและระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที่

แตกต่างกนั ซ่ึงผลที่ไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัต่างๆดงัน้ี 

 ชนานาถ พลูผล (2557) เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการของลูกคา้สล่ิมม่ิงพลัสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ลูกคา้ที่มีเพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสลิมม่ิงพลสัแตกต่าง

กนั 

 สุธาวี ปฏิการ (2555) เร่ืองการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจสปาของบุคคลที่อยูใ่นวยักลางคน

ขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพที่แตกต่างกนัมีผลต่อการใช้

บริการในธุรกิจสปาของผูท้ี่อยูใ่นวยักลางคนขึ้นไปแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 วรางคณา บูรณะโสภณ (2554) เร่ืองปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจส

ปาของลูกคา้ในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมา พบว่า  โดยภาพรวมลูกคา้ที่มีคุณลกัษณะส่วน

บุคคลดา้นเพศ อาย ุและรายไดท้ี่ต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจสปา แตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัที่ระดบั .05          
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จากผลการวิจยั พบว่า เพศต่างกนัส่งผลต่อการมาใชบ้ริการต่างกนั อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิงมีความต้องการ พกัผ่อนร่างกายด้วยการบรรเทา

ความเครียดจากการนวดผ่อนคลาย และในส่วนระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นผูใ้ช้บริการระดบั

ปริญญาตรี  ซ่ึงเป็นกลุ่มคนทาํงานที่มีความเครียดจากการทาํงานและมีความสามารถในการชาํระ

ค่าบริการ ซ่ึงเป็นปัจจยัที่ทาํให้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยใน

เขตจงัหวดัปทุมธานี 

จากสมมติฐานที่ 2 ปัจจยัการตลาดที่แตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน

นวดแผนไทยในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่แตกต่างกนั  

ดา้นการรับรู้ ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นพนกังานที่

แตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่

แตกต่างกนั  

 ด้านการแสวงหาขอ้มูล ผลการวิจยัพบว่า ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน

พนักงาน และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านนวดแผนไทยในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่แตกต่างกนั  

 ด้านการประเมินทางเลือก ผลการวิจัยพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านการส่งเสริม

การตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นพนกังาน ที่แตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านนวดแผนไทยในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่แตกต่างกนั  

 ด้านการตดัสินใจใช้บริการ ผลการวิจยัพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์/บริการ  ด้านการส่งเสริม

การตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นพนักงาน และดา้นกระบวนการที่แตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่แตกต่างกนั 

 ดา้นพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ ผลการวจิยัพบวา่  ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ  ดา้นราคา ดา้น

สถานที่ ด้านพนักงาน และด้านลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่แตกต่างกนั  

 จากทั้งหมดที่ไดก้ล่าวขา้งตน้โดยภาพรวมถือเป็นกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัต่างๆดงัน้ี 

 ภาณิกานต ์คงนนัทะ (2554) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการนวดแผนไทยของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักับองค์ประกอบส่วนประสมทาง

การตลาด (7P’s) ทั้ง 7 ดา้นที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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 หทยัรัตน์ สิทธิโชค (2552) เร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมตดัสินใจใช้

บริการนวดแผนไทยแบบสปาที่ Health Land ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญักบัองคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ทั้ง 7 ดา้นที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ทั้งน้ีผลงานวิจยัพบว่า ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านกระบวนการ ด้านพนักงาน และด้านลักษณะกายภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่แตกต่างกนั ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นราคา ดา้น

สถานที่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นพนักงาน และดา้นลกัษณะกายภาพ ใน

ระดบัมากทกุปัจจยัตามแต่ละดา้น และยงัมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านนวด

แผนไทยในเขตจงัหวดัปทุมธานี ที่แตกต่างกนั เน่ืองจากองคป์ระกอบเหล่าน้ีผูป้ระกอบการธุรกิจ

ร้านนวดแผนไทยควรจะให้ความสําคญัไม่มากไม่น้อยกว่ากัน และควบคู่กันไปเพื่อใช้ในการ

วางแผนกลยทุธ ์หรือสร้างจุดที่แตกต่างกนักบัคู่แข่งของธุรกิจบริการนวดแผน 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า เพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจใช้บริการที่แตกต่างกัน ดงันั้นการวางแผนการตลาดของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจนวดแผนไทย ควรจะมีรูปแบบที่แตกต่างกนั เน่ืองจากเพศหญิงอาจจะเน้นดา้นพนักงานที่มี

ทกัษะ หรือสถานที่ใหบ้ริการมีความสะอาดผอ่นคลายทั้งภายนอกและภายในมากกว่าเพศชาย  และ

ระดับการศึกษาปริญญาตรีซ่ึงส่วนใหญ่คือกลุ่มผูใ้ช้บริการวยัทาํงานที่เม่ือยลา้จากการทาํงานใน

ออฟฟิศ ทั้งน้ีผูป้ระกอบการควรศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั และควร

ตอ้งใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกนัสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเพศ และระดบัการศึกษา ควรจะมี

การนาํเสนอโปรโมชัน่หรือแพกเกจส่วนลดท่ีแตกต่างกนัเพือ่ช่วยในการเพิม่ฐานลูกคา้ไดม้ากขึ้น 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผูป้ระกอบการร้านนวดแผนไทย ควรนาํมาใชป้ระโยชน์ 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 การสร้างการรับรู้ เป็นขั้นตอนแรกที่ผูบ้ริโภคจะตระหนักถึงปัญหา หรือความตอ้งการใน

การบริการ ซ่ึงความตอ้งการหรือปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจาํเป็น เช่น ความรู้สึกปวดเม่ือย เป็น

ตน้ ซ่ึงผูป้ระกอบการร้านนวดแผนไทยควรจะตอ้งเน้นกลยุทธ์การตลาดในดา้นความชดัเจนเร่ือง

ราคาก่อนการเขา้รับบริการซ่ึงค่าบริการตอ้งมีความเหมาะสมใกล้เคียงกบัร้านในละแวกเดียวกัน 

และในดา้นสถานที่นั้นห้องที่ให้บริการลูกคา้ควรจะมีความสะอาด สร้างบรรยากาศให้ลูกคา้รู้สึก

ผอ่นคลาย และตอ้งมีอากาศถ่ายเทสะดวก หรืออาจจะสร้างกล่ินหอมแนวสปา เช่นการจุดเทยีนหอม 

เพื่อทําให้ลูกค้า รู้สึกผ่อนคลายความเม่ือยล้าลงได้ นอกจากน้ีด้านการส่งเสริมการตลาด 
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ผูป้ระกอบการควรจดัทาํการติดป้ายโปสเตอร์แถวละแวกใกลเ้คียงแหล่งชุมชน และการทาํโฆษณา

ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คก็จะทาํให้ผูค้นเห็นความเคล่ือนไหวของร้านคา้เป็นจาํนวนมาก ตลอดจนการ

บริการที่ดีก็เป็นส่ิงสาํคญัช่วยสร้างความประทบัใจใหลู้กคา้และเกิดเป็นการบอกต่อแบบปากต่อปาก

ไดโ้ดยที่ผูป้ระกอบการไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ และสุดทา้ยคือพนักงาน ผูป้ระกอบการควรจดัอบรม

พนักงานให้มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี ยิม้แยม้แจ่มใส ทั้งพนักงานนวด และพนักงานตอ้นรับ ถา้หากเป็น

พนกังานนวดก็อาจจะจดัอบรมทกัษะการนวดเพิม่เติมยิง่ขึ้น 

 การแสวงหาขอ้มูล เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจ ผูป้ระกอบการร้านนวดแผนไทยควร

จะตอ้งเนน้กลยทุธก์ารตลาดในดา้นสถานท่ีใหบ้ริการจะตอ้งอยูใ่กลแ้หล่งท่ีลูกคา้สามารถเดินทางมา

ได้สะดวก ห้องนวดจะตอ้งมีอากาศถ่ายเทสะดวก ผ่อนคลาย มีความมิดชิดเป็นส่วนตวั ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด จดัทาํโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เช่นติดป้ายโฆษณาตามสถานที่ที่มีผูค้นสัญจรผา่น

จาํนวนมาก โฆษณาโดยการใชบุ้คคลที่มีช่ือเสียงมาสร้างความน่าเช่ือถือของธุรกิจ หรือการแนะนาํ

บอกต่อจากผูท้ี่เคยมาใชบ้ริการ นอกจากน้ีแลว้พนกังานของร้านควรสร้างความประทบัใจใหลู้กคา้

ตั้งแต่ลูกคา้ไดก้า้วเขา้มาในร้านดว้ยรอยยิม้และการยกมือไหวท้กัทาย และสุดทา้ยดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ พบวา่ การจดัทาํป้ายร้านที่ให้ลูกคา้มองเห็นเด่นชดั เม่ือลูกคา้เดินหรือขบัรถผา่นจะช่วยให้

เห็นไดง่้ายขึ้น 

 การประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ริโภคตอ้งกาํหนดเกณฑห์รือ

คุณสมบัติที่จะใช้ในการประเมิน ซ่ึงผูป้ระกอบการร้านนวดแผนไทยควรจะต้องเน้นกลยุทธ์

การตลาดในดา้น ผลิตภณัฑ/์บริการ พบวา่ ลูกคา้ใหค้วามสาํคญักบัความสะอาดของปลอกหมอน ผา้

ปูที่นอน และผา้ห่ม ดังนั้นจึงควรเปล่ียนทุกคร้ังก่อนให้บริการลูกคา้แต่ละคน ด้านการส่งเสริม

การตลาด พบวา่ ผูป้ระกอบการควรวางแผนดา้นการโฆษณาช่ือเสียงร้านนวดแผนไทยให้เป็นท่ีรู้จกั 

เน่ืองจากว่าเม่ือลูกคา้ได้รับส่ือโฆษณา ตลอดจนโปรโมชั่นท่ีดี ลูกคา้ก็อยากจะเขา้มาทดลองใช้

บริการ และหากมีบริการที่ดีก็จะนาํไปสู่การเป็นลูกคา้ประจาํได ้ดา้นกระบวนการ พบว่า ลูกคา้ให้

ความสาํคญักบัการแจง้เวลาเปิด – ปิดที่แน่นอน และความรวดเร็วในการจดัลาํดบัคิวรอเขา้รับบริการ 

และสุดทา้ยดา้นพนักงาน พบว่า ลูกคา้ให้ความสาํคญักบัการบริการที่ดีของพนักงานตอ้นรับและ

พนกังานนวด ตลอดจนทุกส่วนงานที่เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการลูกคา้ 

 การตดัสินใจใชบ้ริการ หลงัจากท่ีไดท้าํการประเมินทางเลือกแลว้ ผูบ้ริโภคก็จะเขา้สู่ในขั้น

ของการตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่ึงผูป้ระกอบการร้านนวดแผนไทยควรจะตอ้งเนน้กลยทุธก์ารตลาดใน

ช่ือเสียงของธุรกิจให้มีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีง่ายต่อการตดัสินใจของลูกคา้ นอกจากน้ีแลว้

ผูป้ระกอบการควรเพิ่มบริการนวดให้หลากหลายมากขึ้นเช่น นวดนํ้ ามนั นวดอโรมา นวดนํ้ ามนั

เทียนอุ่น เป็นตน้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด การแนะนาํต่อจากผูท่ี้เคยมาใชบ้ริการ เป็นปัจจยัท่ีทาํให้
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ลูกคา้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไดร้วดเร็วขึ้น ดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการควรแจง้เวลาเปิด – ปิด

ที่แน่นอน และจดัลาํดบัคิวในการเขา้รับบริการที่รวดเร็วและเหมาะสม ตลอดจนการบริหารงานที่

เป็นระบบจะส่งผลดีต่อธุรกิจ เช่น การนาํระบบฐานขอ้มูลเช่ือมโยงกบัขอ้มูลสมาชิก เพือ่ง่ายต่อการ

คน้หาขอ้มูลลูกคา้ ดา้นพนักงานเป็นส่ิงสาํคญัที่ทาํให้ลูกคา้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ พนักงานควร

ไดรั้บการจดัอบรมเพิม่พนูทกัษะการนวดและสอบใบรับรองมาตรฐาน  

 พฤติกรรมหลังการใช้บริการ หลังจากที่ลูกคา้ได้ทาํการตัดสินใจใช้บริการไปแล้วนั้ น 

จะตอ้งทาํการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการใชบ้ริการ ซ่ึงผูป้ระกอบการร้านนวดแผนไทย

ควรจะตอ้งเนน้กลยทุธก์ารตลาดดงัน้ี ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรตั้งราคาท่ีเหมาะสมและให้ความ

ชดัเจนในเร่ืองราคาก่อนการให้บริการทุกคร้ัง ดา้นสถานที่มีความสะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก 

ช่วยบรรเทาผอ่นคลายจากความเม่ือยลา้ลงไดเ้ม่ือไดเ้ขา้รับบริการ ดา้นพนกังานที่ใหบ้ริการตรงตาม

ความตอ้งการ ผา่นการรองรับมาตรฐานการนวดจากทางร้าน และมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี ยิม้แยม้แจ่มใส

ทุกคร้ังในการให้บริการ และสุดทา้ยดา้นลกัษณะทางกายภาพ ร้านนวดแผนไทยที่ให้บริการมีการ

ติดป้ายประชาสัมพนัธ์มองเห็นเด่นชดั และมีการตกแต่งร้านที่สะอาด ดูผ่อนคลาย มีการจุดเทียน

หอม น่าเขา้ใชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัที่ทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี

เท่านั้น ทาํให้ผลการวิจยัไม่ชดัเจนในภาพรวมของการที่จะนาํไปเสนอแนะกบัธุรกิจเพือ่ให้กา้วทนั

ยุคAEC ควรศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาแล้ว เช่น กลุ่ม

ตวัอยา่งชาวต่างประเทศเพือ่ขยายฐานลูกคา้และเพิม่รายไดเ้ขา้ประเทศไทย 

 เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีจดัทาํการวิจยัเฉพาะในจงัหวดัปทุมธานี เพราะฉะนั้นงานวิจยัคร้ัง

ต่อไปควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบการดาํเนินธุรกิจนวดแผนไทยในแหล่งที่ตั้งเขตอ่ืนๆ เพื่อจะ

ทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคที่เช่ือมโยงไปสู่การบริการแบบสปาครบวงจรใน

อนาคต 

 ควรมีการศึกษาเพิม่เติมเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อความพงึพอใจ

ของผูใ้ช้บริการร้านนวดแผนไทยนั้น ๆ เพื่อให้ขอ้มูลไปปรับใช้และพฒันาการให้บริการของ

ผูป้ระกอบการ 

 ควรมุ่งการศึกษาในภาพรวมของการตดัสินใจใชบ้ริการร้านนวดแผนไทย เพื่อให้ทราบถึง

ปัจจยัที่เด่นชัดในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในการจดัการกลยทุธ์

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 
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ทศันคติของผู้บริโภคทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟสบุ๊ค 

CONSUMER ATTITUDE TOWARDS BUYING DICISION G-SHOCK 

WATCHES ON SOCIAL NETWORK FACEBOOK 

ณฐั บุญสูงเนิน1 และ ดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง ด้านประชากรศาสตร์ ที่

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค 2) เพื่อศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง องคป์ระกอบของทศันคติ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผา่น

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

มีประชากรที่ใช้ในการศึกษาไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภคที่เคยซ้ือนาฬิกา G-SHOCK บนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟสบุ๊ค จาํนวน 400 คน โดยใช้การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง 3 ขั้นตอนได้แก่ ทาํการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) และ

การเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั

ไดแ้ก่การหาค่าความเช่ือมัน่โดยวธีิของครอนบาค (Cronbach Coefficient Alpha) 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้าํการสาํรวจ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย อยูใ่นช่วงอาย ุ21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน/รัฐวสิาหกิจ 

และมีรายได้เฉล่ีย 10,001-20,000 บาท นอกจาน้ี ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า รายได้ที่

แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค

แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 องคป์ระกอบเก่ียวกบัความรู้สึกมีความสัมพนัธ์

ต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค และองค์ประกอบ

เก่ียวกบัดา้นความเขา้ใจและองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมมีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา 

G-SHOCK ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟสบุค๊ 

 

คาํสําคญั : ทศันคติ, กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 The objective of this research is 1) to study the differences. Demography Affecting the 

decision to purchase G-SHOCK watches through social networks Facebook 2) to study the 

relationship between. Elements of attitude Affecting the decision to purchase G-SHOCK watches 

through social network Facebook. The research is a quantitative research. (Quantitative Research) 

in a population-based study. Consumers who have purchased a G-SHOCK watches on the online 

social network Facebook 400 samples were selected using three steps. The sampling (Purposive 

Sampling) sample quota (Quota Sampling) and the selection of the sample by convenience 

(Convenience Sampling) used in this study were to determine sentiment by way of Akron, Alabama. 

c (Cronbach Coefficient Alpha) 

 The results showed that the sample surveyed. Most of the respondents were male. In the 

age range 21-30 years of undergraduate study. Professional staff, private / public enterprises And 

average income 10,001-20,000 baht Moreover, demographic characteristics were not different. 

Affect their decision to purchase a watch G-SHOCK through the online social network Facebook 

difference is statistically significant at the 0.05 level, so that the emotional relation to the decision 

to buy a watch G-SHOCK through. social networks Facebook And the component on understanding 

the composition and behavior in relation to the decision to buy G-SHOCK watches through the 

online social network Facebook.. 

 

KEY WORD : ATTITUDES, BUYING DICISION 

บทนํา 

 เฟสบุ๊ค (Facebook) ถือเป็นเวบ็ไซต ์เครือข่ายสังคม (Social Network) ที่กาํลงัโด่งดงัที่สุด

ในขณะน้ี มีผูใ้ช้ทัว่โลก การเติบโตที่รวดเร็วของเครือข่ายสังคมอย่างเฟสบุ๊คทาํให้มีการพฒันา

แอพพลิเคชั่นเพิ่มขึ้ นอย่างมากมาย ด้วยความเป็นเครือข่ายสังคม ทาํให้สามารถเข้าถึงคนได้

หลากหลายกลุ่มทาํให้ผูผ้ลิตสินคา้และบริการสามารถเลือกที่จะนาํสินคา้ของตนเขา้ไปนาํเสนอใน

กลุ่มสังคมต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิดและตรงกลุ่มมากขึ้ นกว่าเดิม นอกจากจะเป็นช่องทางในการ

ประชาสมัพนัธแ์ลว้ทุกวนัน้ียงัเป็นช่องทางการทาํธุรกรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายไดอี้กดว้ย การเติบโต

ของสมาชิกเฟสบุค๊ในเอเชีย เปรียบเทียบกนั 4 ประเทศ คือ ไทย ไตห้วนั สิงคโปร์และฮ่องกง พบวา่ 

ประเทศไทยนั้นเติบโตอนัดบัหน่ึงนาํ ไตห้วนั สิงคโปร์และฮ่องกง และหากเปรียบเทียบกนัทัว่โลก 

ประเทศไทยก็ยงัอยูอ่นัดบั 3 ของการเติบโตท่ีสูงท่ีสุด จากสถิติพบว่าปัจจุบนัมีคนกว่า 600 ลา้นคน
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ทัว่โลกที่ใชเ้ฟสบุ๊คเป็นประจาํ และกว่า 300 ลา้นคนที่ใชเ้วลาอยา่งน้อยหน่ึงชั่วโมงต่อวนั อยูบ่น

เฟสบุ๊ค โดยผูท้ี่ใช้เฟสบุ๊คมากที่สุดอายุระหว่าง 18-34 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวยัทาํงานและ

นักศึกษา นอกจากน้ี อีกแนวโน้มหน่ึงที่น่าสนใจก็คือ กลุ่มประชากรที่อายเุกิน 40 ปีเร่ิมใช ้เฟสบุ๊

คกนัอยา่งกวา้งขวางยิง่ขึ้น 

 ปี 2011 เป็นปีที่การคา้ขายออนไลน์ของเมืองไทย กาํลงัจะเร่ิมตน้ขยายขึ้นอยา่งมาก โดยจะ

เห็นไดว้า่มีปัจจยัหลายอยา่งที่เขา้มาทาํใหว้งการคา้ขายออนไลน์เติบโตอยา่งมาก โดยพฤติกรรมของ

คนเปล่ียนไป กล้าซ้ือสินคา้ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสินคา้และบริการต่าง ๆ ของธุรกิจ เร่ิม

เดินหนา้เขา้สู่ตลาดการคา้ออนไลน์ ระบบชาํระเงินออนไลน์ของไทยที่พฒันาความสามารถมากขึ้น 

โดยคนสามารถซ้ือสินคา้และจ่ายเงินออนไลน์ไดง่้าย ๆ เพยีงแค่กดไม่ก่ีทีก็สามารถชาํระเงินไดแ้ลว้  

 จากขอ้มูลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง “ทศันคติของผูบ้ริโภคที่ส่งผลต่อ

การตดัสิน ใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟสบุ๊ค” เน่ืองจากประเมินวา่กลุ่ม

คนในปัจจุบนัมีกาํลงัซ้ือสูงมีความเป็นไปไดท้ี่จะตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK และเพื่อให้ทราบ

ถึงทศันคติของผูบ้ริโภคที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์

เฟสบุ๊ค จากการเปิดรับโฆษณาต่างๆ ซ่ึงจะเป็นแนวทางประกอบการแก่ผูป้ระกอบการ สาํหรับการ

วางแผนพฒันากลยทุธท์างการตลาด และการเลือกใชส่ื้อทางการส่ือสารการตลาด ในเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์Facebook ของธุรกิจใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ในปัจจุบนัต่อไปได ้

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือนาฬิกา G-

SHOCK ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟสบุค๊ 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง องคป์ระกอบของทศันคติ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

นาฬิกา G-SHOCK ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟสบุค๊ 

สมมุติฐานการวิจัย 

 1.ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK 

ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟสบุค๊แตกต่างกนั 

 2. องคป์ระกอบของทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผ่าน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟสบุค๊ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK 

ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟสบุค๊ 
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 2. เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟสบุค๊ และเพิม่ความพึ่งพอใจสูงสุด ทราบปัญหา รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆจากผูบ้ริโภค 

กรอบความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์ 

 - ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่ทาํให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟสบุค๊ 

 - เครือข่ายสังคมออนไลน ์(Social Network) หมายถึง สังคมท่ีอยูบ่นการติดต่อส่ือสารผา่น

อินเตอร์เน็ต อาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า Virtual Community โดยสมาชิกในกลุ่มไม่จาํเป็นตอ้งมี

ความสัมพนัธ์อย่างแน่นแฟ้น แต่มีหัวข้อความสนใจร่วมกัน มีบทสนทนาท่ีแสดงถึงแนวทาง

ความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงร่วมกนั ตวัอยา่งเช่น กระทูต้ามเวบ็บอร์ดต่างๆ นัน่ถือเป็น Community 

ที่สมาชิก อาจจะอยูใ่นระดบัสูง 

 -  เฟสบุ๊ค (Facebook) หมายถึง เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Networking Website) 

สาํหรับติดต่อแลกขอ้มูลข่าวสารระหว่างสมาชิก เปิดให้ใชง้านเม่ือ 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2547 โดย 

มาร์ก ซกัเคอร์เบิร์ก นกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัฮาร์เวร์ิด 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

-เพศ 

  -อาย ุ

-อาชีพ  

-ระดบัการศึกษา 

-รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

องคป์ระกอบของทศันคติ 

-องคป์ระกอบเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ 

-องคป์ระกอบที่เก่ียวกบัความรู้สึก 

-องคป์ระกอบทางพฤติกรรม 

 

การตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK 

ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟสบุค๊ 
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 - ความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive component) หมายถึง การที่บุคคลจะมีทศันคติต่อส่ิงใดส่ิง

หน่ึงนั้น จาํเป็นจะตอ้งมีความรู้ต่อส่ิงนั้นเสียก่อน ซ่ึงจะสามารถแสดงถึงความรู้ (Knowledge) การ

รับรู้ (Perception) และความเช่ือ (Beliefs) ซ่ึงบุคคลมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดงันั้นการเกิด

ทศันคติของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกนั 

 - ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง เม่ือบุคคลมีความรู้ในส่ิงนัน่ ถา้บุคคลนั้นรู้ว่า

มีประโยชน์ก็จะมีทศันคติต่อส่ิงนั้น ถา้ไม่มีประโยชน์ก็จะไม่มีทศันคติต่อส่ิงนั้น รวมถึงสามารถ

สะทอ้นถึงอารมณ์ (Emotion) หรือ ความรู้สึก (Feeling) ของบุคคลที่มีต่อความคิดหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใด 

โดยการให้คะแนนความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ดีหรือเลว เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย สภาพที่

เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ ไดแ้ก่ ความสุข ความเศร้า ความอาย ความรังเกียจ ความกงัวล ความประหลาด

ใจ 

 - พฤติกรรม (Behavior Component) หมายถึง เม่ือบุคคลรู้ในส่ิงนั้นมาแล้วและรู้ว่าชอบ

หรือไม่ชอบตามมา บุคคลก็จะแสดงถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงตามทศันคติที่มีต่อส่ิงนั้น     

 - การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคจะ พิจารณาในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทั้งดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) 

และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา

หน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีทาํใหเ้กิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบ

ในการวิจยั ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถกาํหนดแนวคิดที่จะเป็นแนวในการศึกษาไดค้รอบคลุมและชดัเจน

ขึ้น ซ่ึงประกอบดว้ยสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

 องคป์ระกอบของ ทศันคติ จากความหมายของ ทศันคติ ดงักล่าว (พรทิพย ์บุญนิพทัธ.์ 2531 

; อา้งอิงมาจาก Zimbardo and Ebbesen. 1970) สามารถแยกองคป์ระกอบของ ทศันคติ ได ้3 ประการ 

คือ 

 1. องคป์ระกอบดา้นความรู้ คือ ส่วนที่เป็นความเช่ือของบุคคลที่เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆทัว่ไปทั้ง

ที่ชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้หรือคิดว่าส่ิงใดดี มักจะมีทศันคติที่ดีต่อส่ิงนั้น แต่หากมี

ความรู้มาก่อนวา่ส่ิงใดไม่ดี ก็จะมีทศันคติที่ไม่ดีต่อส่ิงนั้น 

 2. องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก คือ ส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ที่เก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมี

ผลแตกต่างกนัไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น เป็นลกัษณะท่ีเป็นค่านิยมของแต่ละบุคคล 
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 3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม คือ การแสดงออกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึง หรือบุคคลหน่ึง ซ่ึง

เป็นผลมาจากองคป์ระกอบดา้นความรู้ ความคิด และความรู้สึกจะเห็นไดว้่า การที่บุคคลมี ทศันคติ 

ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่างกนั ก็เน่ืองมาจากบุคคลมีความเขา้ใจมีความรู้สึก หรือมีแนวความคิดแตกต่าง

กันนั้ นเอง ดังนั้ นส่วนประกอบทางด้านความคิด หรือ ความรู้ ความเข้าใจ จึงนับได้ว่าเป็น

ส่วนประกอบขั้นพื้นฐานของทศันคติ และส่วนประกอบน้ีจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั ความรู้สึกของ

บุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกนั ทั้งในทางบวก และทางลบ ซ่ึงขึ้นอยูก่บัประสบการณ์ และ

การเรียนรู้ 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภค จากการสาํรวจรายงานของผูบ้ริโภคจาํนวนมากในกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 

 1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ 

  2. การคน้หาขอ้มูล 

 3. การประเมินทางเลือก 

 4. การตดัสินใจซ้ือ 

 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ดงัแสดงในภาพ 

 
 จากภาพ ผูบ้ริโภคอาจจะขา้มหรือยอ้นกลบัไปเร่ิมตน้ขั้นตอนก่อนน้ีก็ได ้ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า

กระบวนการซ้ือเร่ิมตน้ก่อนการซ้ือจริง ๆ  และมีผลกระทบหลงัจากการซ้ือ โดยมีรายละเอียดในแต่

ละขั้นตอนดงัน้ี (Kotler, 2000) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 บงกช รัตนปรีดากุล (2554) “อิทธิพลของทศันคติและบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานตอนตน้” ปริญญาศิลปศาสตรม

หาบณัฑิต (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ) โดยใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจกบับุคคลวยัทาํงานตอนตน้ที่มี

อายรุะหวา่ง 20-29 ปีในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้การแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่ายและการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเลือกใช้เวบ็ไซต ์ www.pantipmarket.com มากที่สุด 

สินคา้ที่ซ้ือผา่นเวบ็ไซดพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด คือ เคร่ืองสาํอาง มูลค่าในการซ้ือสินคา้ผา่น
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เวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เฉล่ียต่อคร้ัง 500 - 1,000 บาท ความถ่ีในการซ้ือ คือ 1 คร้ังต่อเดือน 

สาเหตุที่เลือกซ้ือสินคา้และบริการผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากไม่ตอ้งการเดินทางออกไปซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ ผลการวิเคราะห์ถดถอยพบว่า ทศันคติและบรรทดัฐานทางสังคมมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานตอนตน้ 

 ปุลณัช เดชมานนท ์(2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านส่ือเครือข่าย

สังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจาํกดั” จากผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ

หญิง อายรุะหวา่ง 20-30 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตวั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการซ้ือสินคา้ผ่านส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้ง 4 ด้าน คือ 

ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที่ และ ส่งเสริมการขายมีความสาํคญัในระดบัมาก ส่วนของพฤติกรรมการซ้ือ 

พบว่า ส่วนใหญ่เหตุผลที่ซ้ือเพราะความสะดวกโดยใช ้Line ในการสั่งซ้ือ และในช่วงเวลา 12.01-

13.00 น. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายมีุผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นส่วน

อาชีพมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานที่และดา้นส่งเสริมการขาย รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและดา้นส่งเสริมการขายเพราะ

ความสะดวกในการรับสินคา้ ส่วนเหตุผลของการเลือกซ้ือ มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นราคา ดา้นสถานที่และดา้นส่งเสริมการขาย ในขณะที่วิธีการสั่งซ้ือและระยะเวลาใน

การสัง่ซ้ือมีความสมัพนัธก์บัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทุกดา้น 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ีดว้ยแบบสอบถาม การศึกษาในคร้ังน้ีมีการดาํเนินงาน

ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูท้ี่เคยซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผา่นเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์เฟสบุ๊ค แต่เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนของผูบ้ริโภคดังนั้นจึงใช้สูตร W.G. Cochran เพื่อ

คาํนวนขนาดตัวอย่าง กําหนดให้ช่วงความเช่ือมั่น 95% แต่ค่าความคาดเคล่ือน 5% จะได้กลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ที่ผูว้ิจยัไดส้ร้างขึ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามแบบเลือกตอบ ,คาํถามเลือกประเมินค่าเป็นมาตรส่วน 

(Rating Scale) โดยแบ่งลกัษณะ แบบสอบถามเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
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 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อ

เดือน อาชีพ เป็นคําถามรูปแบบบัญญัติ (Nominal) และเรียงลําดับ (Ordinal) โดยให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถาม โดยทาํเคร่ืองหมายถูกลงในช่องส่ีเหล่ียม ที่ตรงกบัความเป็นจริงมากที่สุด จาํนวน 5 

ขอ้ 

 ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของทศันคติ (Components of attitudes) ซ่ึงมีลักษณะประเมินเป็น

มาตรวดัแบบให้คะแนน (Rating Scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์พิจารณา

คะแนน 5 ระดับ โดยทาํเคร่ืองหมายถูกลงในช่องส่ีเหล่ียม ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่ สุด 

ประกอบดว้ย 3 ดา้น จาํนวน 9 ขอ้  

 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ นาฬิกา G-SHOCK ซ่ึงมีลกัษณะประเมินเป็น

มาตรวดัแบบให้คะแนน (Rating Scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์พิจารณา

คะแนน 5 ระดบัโดยทาํเคร่ืองหมายถูกลงในช่องส่ีเหล่ียม ที่ตรงกบัความเป็นจริงมากที่สุด จาํนวน 

15 ขอ้ 

 ส่วนที่ 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพิม่เติม 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

 พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่ได้ทาํการสํารวจเป็นเพศชาย 308 คน อายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี ระดับ

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ประกอบอาชีพ

พนกังานเอกชน/รัฐวสิาหกิจ  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านองค์ประกอบของทัศนคติ 

 1.องค์ประกอบด้านความเข้าใจ (Cognitive Component) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅�𝑥=3.707) โดยหัวขอ้ ท่านคิดว่าถ้าตอ้งการเลือกซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ท่านจะเขา้มาคน้หาใน

เฟสบุ๊คเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�𝑥=3.760) รองลงมาไดแ้ก่ ท่านมีความรู้ความเขา้ใจในการ

ใชง้านเครือข่ายเฟสบุค๊ มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥=3.730), ท่านคิดวา่การเลือกซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผา่นเฟสบุค๊

มีความสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥=3.760) ตามลาํดบั 

 2.กลุ่มตวัอยา่งที่ให้ความสาํคญักบัองคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�𝑥=3.420) โดยหัวขอ้ เฟสบุ๊คเป็นส่ือสังคมออนไลน์ที่มีนาฬิกา G-

SHOCK มาขายอยู่เป็นจาํนวนมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�𝑥=3.700) รองลงมาได้แก่ ผูข้ายที่จาํหน่าย

นาฬิกา G-SHOCK ผ่านทางเฟสบุ๊คมีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥=3.350), การจดัส่งสินคา้ถึงมือ

ผูรั้บเม่ือสัง่ซ้ือนาฬิกา G-SHOCK มีความรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥=3.210) ตามลาํดบั 
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 3.กลุ่มตวัอยา่งที่ใหค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥=3.360) โดยหัวขอ้ ในแต่ละวนัท่านเขา้มาใช้บริการเครือข่าย

เฟสบุ๊คบ่อยแค่ไหน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�𝑥=3.890) รองลงมาไดแ้ก่ ท่านมีแนวโนม้ที่จะตดัสินใจเลือก

ซ้ือนาฬิกา G-SHOCK บนเครือข่ายออนไลน์เฟสบุค๊ มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥=3.210), ท่านเลือกคน้หานาฬิกา 

G-SHOCK บนเครือข่ายเฟสบุ๊คมากกว่าการออกไปเลือกซ้ือตามหน้าร้าน มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥=2.980) 

ตามลาํดบั 

สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ให้ความสาํคญัในดา้นการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ในภาพรวมอยูใ่น

ระดับปานกลาง (�̅�𝑥=3.143) โดยหัวข้อ “ท่านเลือกซ้ือเพราะราคาที่มีความเหมาะสมตรงความ

ตอ้งการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�𝑥=4.350) รองลงมาไดแ้ก่ “ท่านซ้ือ G-SHOCK เพราะตอ้งการสร้างความ

ดูดีให้กับตัวเอง” มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥=3.960), “ท่านเลือกซ้ือจากรูปแบบท่ีตรงตามความต้องการ” มี

ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥=3.950), “ท่านเลือกซ้ือเพราะเพจนั้นมีคนเขา้มาใชบ้ริการเยอะ” มีค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥=3.450), 

และหวัขอ้ “ท่านแสวงหาขอ้มูลโดยถามจากเพือ่นสมาชิกในเพจ” มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (�̅�𝑥=1.860) 

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลวจิยัตามสมมติฐานขอ้ที่ 1 การทดสอบสมมติฐานเพือ่ทดสอบความสมัพนัธ์ของตวั

แปรอิสระ คือ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

อาชีพ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ซ่ึง

ผลทดสอบ คือ เพศและรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-

SHOCK ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุค๊ แตกต่างกนั จึงยอมรับ และสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

การวิจยัที่ต ั้งไว ้ในขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

นาฬิกา G-SHOCK ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ดังนั้นจึงปฏิเสธ และไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานการวจิยัที่ต ั้งไว ้

 สรุปผลวจิยัตามสมมติฐานขอ้ที่ 2 การทดสอบสมมติฐานเพือ่ทดสอบความสมัพนัธ์ของตวั

แปรอิสระ คือองค์ประกอบของทศันคติ ได้แก่ องค์ประกอบเก่ียวกับความเขา้ใจ องค์ประกอบ

เก่ียวกบัความรู้สึกและองคป์ระกอบทางพฤติกรรม ซ่ึงผลการทดสอบ คือ จากการศึกษาและการ

วิเคราะห์ขอ้มูลด้านองค์ประกอบของทศันคติ ที่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-

SHOCK ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค ซ่ึงจากการศึกษาจากข้อมูลทางสถิติ พบว่า 

องคป์ระกอบเก่ียวกบัความรู้สึก มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผา่นเครือข่าย

สังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ดังนั้ นจึงยอมรับ และสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ งไว ้ยกเวน้

องค์ประกอบเก่ียวกับความเข้าใจและองค์ประกอบทางพฤติกรรม ไม่มีความสัมพนัธ์กับการ
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ตัดสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ดังนั้ นจึงปฏิเสธ และไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัที่ต ั้งไว ้

อภิปรายผล 

 จากสมมติฐานขอ้ที่ 1 ผลการศึกษาดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า: ดา้นอาย ุพบว่า ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปุลณัช เดชมานนท ์(2556) ที่ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง “การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจาํกดั” ซ่ึงผล

การศึกษาพบว่า งานวิจยัน้ีมีกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาย ุ20-30 ปี สาเหตุที่สอดคล้อง

น่าจะมาจาก พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงอายท่ีุอยูใ่นช่วงอายเุดียวกนัจึงมีความไกลเ้คียงกนั 

อีกทั้งสินคา้ในแต่ละแบรนด์ก็มีกลุ่มเป้าหมายในการเสนอขาย ทาํให้กลุ่มผูบ้ริโภคในช่วงอายุ

ดงักล่าวเลือกผลิตภณัฑท์ี่เหมาะสมให้แก่ตวัเอง ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ นาฬิกา G-SHOCK ไดมี้

การวางแผนในการนาํเสนอสินคา้ให้เกิดความคลอบคลุมผูบ้ริโภคทุกกลุ่มอายอุยู่แลว้ เพื่อให้เกิด

ยอดขายและเกิดการซ้ือชํ้ า และกลุ่มผูบ้ริโภคที่ไดใ้ชสิ้นคา้อาจมีการบอกกล่าว แนะนาํให้ผูอ่ื้นมา

เลือกซ้ืออีกดว้ย 

 ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลกัษณารีย ์ยิง่เกรียงไกร (2557) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่ส่งผลต่อ

ความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สาเหตุที่

สอดคล้องน่าจะมาจาก การศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นเป็นพื้นฐานของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบนั ซ่ึงถือวา่กลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าวมีระดบัการศึกษาท่ีสามารถพจิารณาไตร่ตรองในการเลือกซ้ือ

นาฬิกา G-SHOCK ใหมี้ความเหมาะสมกบัตนเองได ้

 ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 10,001-20,000 

บาท ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาณุมาศ ใจกนัทะ (2556)  ที่ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรม

การเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ กลุ่มคนวยัทาํงานในเขตอําเภอเมือง จังหวดัลําปาง” ซ่ึงมีผล

การศึกษาเก่ียวกับด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มเป้าหมาย 10,000-15,000 บาท เหตุผลท่ี

สอดคลอ้งน่าจะมาจาก ในปัจจุบนัสินคา้แต่ละตวัมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของราคา ซ่ึงนาฬิกา G-

SHOCK มีความตอ้งการเสนอผลิตภณัฑ์ให้แก่กลุ่มที่มีรายได้ในระดบักลาง ดังนั้น ผูบ้ริโภคท่ีมี

รายไดอ้ยุใ่นระดบัมาก จะหันไปสนใจนาฬิกายีห่้ออ่ืนที่มีราคาแพงกว่า และดูหรูหรากว่า เพื่อเพิ่ม

ความมัน่ใจ 

 ดา้นอาชีพ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน/รัฐวสิาหกิจ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ อาภาภรณ์ วธันกุล (2555) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านทางเวบ็ไซตพ์าณิชย ์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศ
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ไทย” ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที่สอดคลอ้งน่าจะมาจาก อาชีพพนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจนั้น

จะตอ้งมีการพบปะ สังสรรคแ์ละมีการแต่งกายท่ีดูดี ทาํให้มีการเลือกนาฬิกาG-SHOCK ที่สวมใส่

แล้วดูดี เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตวัเอง โดยการเลือกซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ท่ีเหมาะสมกับตวัเอง 

เพือ่ใหเ้กิดความมัน่ใจ และเป็นที่ยอมรับในสงัคมได ้

 จากสมมติฐานขอ้ที่ 2 องคป์ระกอบของทศันคติ มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา 

G-SHOCK พบวา่  ในด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK บน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจยัด้านทศันคติมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือนาฬิกา G-SHOCK บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟสบุค๊ มีนยัสาคญัทางสถิติที่ 0.05 เม่ือ

วเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ ส่ิงที่ประชากรในกรุงเทพมหานครมีทศันคติในเชิงบวกมากที่สุดเป็นสาม

อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การซ้ือสินคา้ผ่านเฟสบุ๊คมีความสะดวกเน่ืองจากสามารถซ้ือได ้24 ชัว่โมง การ

เล่นเฟสบุ๊คเป็นประจาํส่งผลให้รู้สึกว่าการซ้ือสินคา้ผ่านเฟสบุ๊คเป็นเร่ืองง่าย และขั้นตอนการซ้ือ

สินคา้ผ่านเฟสบุ๊คมีความง่าย ไม่ยุง่ยากหลายขั้นตอน ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gibson 

(2000, p. 102) ที่วา่ทศันคติ คือ ส่ิงที่ตดัสินพฤติกรรม หรือ ก็หมายถึงทศันคติจะส่งต่อการตดัสินใจ 

ความรู้สึกในเชิงบวกหรือลบ เป็นสภาวะของของจิตใจที่พร้อมจะส่งผลไปยงัการตอบสนองของ

บุคคลนั้นๆต่อบุคคล ต่อวตัถุหรือต่อ สถานการณ์ โดยทศันคติน้ีสามารถเรียนรู้ไดจ้ากประสบการณ์ 

และ Anatasi (1976, p. 453) ที่กล่าวถึงทศันคติวา่เป็นส่ิงที่บอกวา่บุคคลนั้นมีความคิดและความรู้สึก

อยา่งไรกบัคนรอบขา้ง ส่ิงของส่ิงแวดลอ้มรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆ ทศันคตินั้นเกิดมาจากความ

เช่ือที่สามารถส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้และ กนกรัตน์ สุขวฒันะ (2534, หนา้ 19) ที่อธิบายว

ว่า ทศันคติ เป็นกลุ่มองคป์ระกอบที่มีความต่อเน่ืองในการผสมผสานกนัต่อทางสังคมในดา้นวตัถุ 

องค์ประกอบที่กล่าวน้ีรวมถึงและการประเมินค่า ความเช่ือ อารมณ์และความรู้สึก และส่งผลให้

แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบั Schiffman & Kanuk (2000, p. 200) ท่ีใหค้วามหมายว่า

ทศันคติเป็นการโน้มเอียงที่ไดรั้บผลมาจากการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกว่าชอบ

หรือไม่ชอบต่อส่ิงๆหน่ึง จึงสรุป ไดว้า่ ทศันคติสามารถส่งผลทาใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อยา่ง

ต่อเน่ืองไดน้ั้น ผูบ้ริโภคจาเป็นตอ้งมี ความรู้ การรับรู้ ความเขา้ใจ และมีความเช่ือที่เก่ียวกบัสินคา้

นั้นๆ ซ่ึงความชอบจะเกิดขึ้นตามมา  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 1.ดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัความเขา้ใจ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินให้

คะแนนระดบัทศันคติ เร่ือง “ถา้ตอ้งการเลือกซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ท่านจะเขา้มาคน้หาในเฟสบุค๊

เป็นอนัดบัแรก” อยูใ่นระดบัมาก และระดบัทศันคติที่รองลงมาคือ เร่ือง ”มีความรู้ความเขา้ใจในการ

ใช้งานเครือข่ายเฟสบุ๊ค” และเร่ือง “การเลือกซ้ือนาฬิกา G-SHOCK ผ่านเฟสบุ๊คมีความสะดวก
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รวดเร็ว” มีระดับทัศนคติน้อยที่ สุด ดังนั้ น ผู ้ประกอบการควรปรับปรุงโดยการเพิ่มการ

ประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคที่เขา้มาใชเ้ฟสบุ๊คและอ่านขอ้มูลอยูข่ณะนั้นไดท้ราบถึงขอ้มูลสินคา้ที่

ละเอียด และเป็นขอ้มูลที่ง่ายต่อการเขา้ใจ เพราะว่า ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่แลว้มกัจะเขา้มา

คน้หาสินคา้ในเฟสบุ๊คเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ การประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจขอ้มูลสินคา้และ

ร้านคา้ใหม้ากที่สุดจึงเป็นเร่ืองที่ควรปรับปรุงและเพิม่เติมใหม้ากขึ้น 

 2. ดา้นองคป์ระกอบเก่ียวกบัความรู้สึก ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินให้

คะแนนระดับทศันคติ เร่ือง “เฟสบุ๊คเป็นส่ือสังคมออนไลน์ที่มีนาฬิกา G-SHOCK มาขายอยูเ่ป็น

จาํนวนมาก” อยูใ่นระดบัมาก และระดบัทศันคติท่ีรองลงมาคือ เร่ือง ”ผูข้ายที่จาํหน่ายนาฬิกา G-

SHOCK ผ่านทางเฟสบุ๊คมีความน่าเช่ือถือ” และเร่ือง “การจดัส่งสินคา้ถึงมือผูรั้บเม่ือสั่งซ้ือนาฬิกา 

G-SHOCK มีความรวดเร็ว” มีระดบัทศันคติน้อยท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงโดยการ

เป็น Sponsor ให้กบัเฟสบุ๊คโดยมีค่าใชจ่้ายเป็นรายวนัเพื่อแลกกบัการเพิ่มจาํนวนของผูบ้ริโภคทีจ่ะ

เขา้มาสนใจในเพจของเรา วิธีการน้ีจะมีค่าใชจ่้ายในการทาํ แต่จะเห็นผลในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 

เพราะวา่ถา้ยิง่มีคนรู้จกัและกด Like เพจเรามากขึ้น ก็ยิง่เพิม่จาํนวนผูท่ี้จะมาซ้ือสินคา้ของเรามากขึ้น

เช่นกนั 

 3. ด้านองค์ประกอบทางพฤติกรรม ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินให้

คะแนน ระดบัทศันคติ เร่ือง “ในแต่ละวนัท่านเขา้มาใชบ้ริการเครือข่ายเฟสบุค๊บ่อยแค่ไหน” อยูใ่น

ระดบัมาก และระดบัทศันคติที่รองลงมาคือ เร่ือง ”ท่านมีแนวโน้มที่จะตดัสินใจเลือกซ้ือนาฬิกา G-

SHOCK บนเครือข่ายออนไลน์เฟสบุค๊” และเร่ือง “ท่านเลือกคน้หานาฬิกา G-SHOCK บนเครือข่าย

เฟสบุ๊คมากกว่าการออกไปเลือกซ้ือตามหนา้ร้าน” มีระดบัทศันคติน้อยท่ีสุด ดงันั้น ผูป้ระกอบการ

ควรปรับปรุงโดยการสร้างจุดเด่นในเพจของตวัเองใหแ้ตกต่างจากร้านที่เป็นคู่แข่ง เช่น มีของแถมที่

ระลึกเม่ือได้ซ้ือสินค้าของเราไปแล้วหรือการจัดสิทธิพิเศษเม่ือมีการซ้ือในคร้ังต่อไป จัดให้มี

กิจกรรมให้ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้มาร่วมสนุก เช่น การแชร์เพจของเราออกไปให้คนอ่ืนไดรั้บรู้แล้วแจก

ส่วนลดให้กบัผูแ้ชร์ เป็นตน้ วิธีการน้ีจะเป็นการดึงดูดและสร้างความสนใจให้แก่ผูบ้ริโภคเขา้มา

เลือกซ้ือสินคา้ภายในร้านได ้

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.ในงานวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาในดา้นส่วนผสมทางการตลาดที่นิยมนาํมาเป็นเคร่ืองมือ 

เพราะว่า การแข่งขนัเป็นปัจจยัสําคญัที่ทาํให้นักธุรกิจตอ้งศึกษาเรียนรู้พื้นฐานการ ตลาด เพราะ

หลกัการตลาดเป็นมากกว่าการโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ นักการตลาดที่ดีตอ้งมีเคร่ืองมือหรือมี

เทคนิคที่จะใชต่้อสูก้บัคู่แข่งขนั เพือ่ใหม้าซ่ึงลูกคา้หรือยอดขายสินคา้ 
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 2.เลือกกลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆที่มีความแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี เช่น การเลือกศึกษา

ผูบ้ริโภคที่เลือกซ้ือสินคา้ชนิดอ่ืนๆ เพื่อจะไดเ้ห็นว่าผลการศึกษาเป็นอยา่งไร เหมือนหรือมีความ

แตกต่างกนัอยา่งไร 

 3.ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ผูว้ิจ ัยได้ทาํการศึกษา เพื่อให้งานวิจัย

กวา้งขวางและสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อจะได้มีมิติในการพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์ในการโฆษณา 

รวมถึงการทาํการตลาดใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคใหต้รง Segment ไดม้ากยิง่ขึ้น 
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คุณภาพการบริการทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

ภายในประเทศ 

CUSTOMER’S SATISFACTION TOWARDS SERVICE QUALITY OF  

THAI AIRASIA DOMESTIC 

หรรษา  ชั้นรัศมี1 และ ดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาค ร้ัง น้ี  มีว ัต ถุประสงค์ 2 ประการ คือ  1) เพื่อ ศึกษาความแตกต่างด้าน

ประชากรศาสตร์และลกัษณะการใชบ้ริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทย

แอร์เอเชียภายในประเทศ 2) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการกบัความ

พงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคือ 

กลุ่มประชากรที่เคยใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ จาํนวน 400 คน โดยมี

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาสถิติสมมติฐานโดยใชค้่า T-Test, 

F-Test (One-Way ANOVA) ,Multiple Regression Analysis (MRA) โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติที่ 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นเพศหญิง มีอายอุยู่

ในช่วง 31-40 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท ความถ่ีในการใชบ้ริการของสายการบินไทยแอร์

เอเชีย ใน 1 ปีที่ผ่านมา น้อยกว่า 5 คร้ัง วตัถุประสงคท่ี์เขา้ใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชียดา้น

การท่องเที่ยว และส่วนใหญ่ใชช่้องทางในการสาํรองบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ผา่นเวบ็ไซต ์และปัจจยั

คุณภาพการบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นการ

ตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้และดา้น

การดูแลเอาใจใส่ ตามลาํดบั โดยอบัดบัแรกและอบัดบัท่ีสองอยูใ่นระดบัมาก และอีก 3 ดา้นอยูใ่น

ระดบัปานกลาง 

 

 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และลักษณะการใช้บริการ พบว่า 

รายไดต่้อเดือน และความถ่ีในการใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ ท่ีแตกต่างกนั 

มีผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.05  ส่วนปัจจยัคุณภาพการบริการ โดยภาพรวมพบว่า ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจของผู ้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ อย่างมีนัยสําคัญที่  0.05 

ประกอบดว้ยดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้ดา้นการให้

ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และด้านการดูแลเอาใจใส่ ยกเว ้นด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ 

 

คาํสําคญั: คุณภาพการบริการ, ความพงึพอใจ, ผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชียภายในประเทศ 
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Abstract 

 The purpose of the study under the topic of “CUSTOMER’S SATISFACTION 

TOWARDS SERVICE QUALITY OF THAI AIRASIA DOMESTIC”. This study has two 

objectives: 1 )  To study the different demographic characteristics of the service. 2 )  To study the 

relationship between service quality and customer’s satisfaction of Thai AirAsia domestic. The 

sample group for this study is the group of people that have been using the services of Thai AirAsia 

Domestic with a number of 400 persons in the group. The information surveys are also provided as 

the tool for collecting the data, which will be used for studying the statistic hypothesis by utilizing 

the value of T-Test, F-Test (One-Way ANOVA), Multiple Regression Analysis (MRA), and the 

statistically significant level is at 0.05. 

 The result of the sample study has been found that the female customers who are single 

(with age between 31- 40  years old), hold bachelor's degree, most of them work in the public 

employee company, salary between 20,001-30,000 baht and the frequency of using Thai AirAsia 

service in one year is less than 5  times. Their purposes are seeking travel and reserved flights 

through the website, and generally the score results of the quality service are excellent. Moreover, 

if the results are individually considered, this can be classified as 1)  Tangibles 2)  Responsiveness 

3) Assurance 4) Reliability 5) Empathy, 1 and 2 have the excellent scores, the others three have the 

medium scores. 

 The result of demographic characteristics of the service showed that the differences 

between the salary per month and the frequency of using the service have an effect on the customer’s 

satisfaction differently at statistically significance 0.05. 

 Furthermore, for the service quality, generally all areas have a relationship between 

customer’s satisfaction with the significance 0.05. Exceptionally, responsiveness does not have any 

effect on the customer’s satisfaction. 

 

KEYWORDS : SERVICE QUALITY, CUSTOMER’S SATISFACTION, AIRASIA 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัการการคมนาคมขนส่งมีการขยายตวัอย่างมากขึ้น เพื่อการติดต่อส่ือสาร การทาํ

ธุรกิจ หรือการท่องเที่ยว ซ่ึงทาํให้การคมนาคมในดา้นต่างๆ มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ

สอดคลอ้งกบัความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค การ

คมนาคมขนส่งภายในประเทศ มีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางนํ้ า หรือทางอากาศ 

เพือ่ตอบสนองใหผู้บ้ริโภค มีโอกาสในการเลือกช่องทางการเดินทางที่ตนสะดวกสบาย รวดเร็วมาก

ที่สุด และระบบการคมนาคมขนส่งที่นิยม ที่ปฏิเสธไม่ไดน้ั่นก็คือ การขนส่งทางอากาศ หรือการ

เดินทางโดยเคร่ืองบินโดยสารนั่นเอง เน่ืองจากปัจจุบนัค่าโดยสารเคร่ืองบิน มีราคาที่ถูกลง และมี

ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ทาํใหเ้ป็นที่นิยมกนั  

 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบินมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขนัที่รุนแรง การ

ดาํเนินธุรกิจของสายการบินของไทยในช่วง (ปี 2009 - 2013) มีผลการดาํเนินงานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกบัธุรกิจสายการบินทัว่โลกตามขอ้มูลของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) 

เม่ือพิจารณารายรับพบว่ารายรับรวมของทุกสายการบินของไทยเติบโตเฉล่ียร้อยละ 9 โดยการ

เติบโตส่วนใหญ่มาจากสายการบินต้นทุนตํ่าที่ เติบโต เฉล่ียร้อยละ 31.5 ในขณะที่สายการบิน

ให้บริการเต็มรูปแบบเติบโตเฉล่ีย เพียงร้อยละ 6.9 จึงทาํให้สายการบิน ต้นทุนตํ่ามีส่วนแบ่ง

การตลาดที่เพิม่ขึ้น (การวเิคราะห์โดย EIC จากขอ้มูลรายงานประจาํปีของแต่ละสายการบิน) 

 ดงันั้น การเติบโตของธุรกิจสายการบินตน้ทุนตํ่า หรือ Low-cost Airline ไดเ้ขา้มาเปล่ียน

รูปแบบการเดินทาง เป็นหน่ึงปัจจยัสาํคญัที่เอ้ืออาํนวยใหก้ารเดินทางเป็นไปโดยสะดวกยิง่ขึ้น ซ่ึงใน

ปัจจุบนัธุรกิจสายการบินตน้ทุนตํ่ามีอุณหภูมิการแข่งขนัท่ีรุนแรง ผูป้ระกอบการตอ้งปรับกลยทุธ์

การตลาด เพื่อรองรับการแข่งขนัที่เกิดขึ้น โอกาสที่จะประสบความสาํเร็จ คือการแข่งขนัทางดา้น

คุณภาพการบริการ เป็น Key Success Factors ที่สําคญั ดังนั้นผูท้าํวิจยั จึงสนใจศึกษาถึงความพึง

พอใจที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพฒันากลยทุธด์า้นการบริการ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และลกัษณะการใชบ้ริการ ท่ีมีผล

ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ความถ่ีในการใช้บริการ วตัถุประสงค์ที่เขา้ใช้

บริการ และช่องทางสาํรองบตัรโดยสาร 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และลกัษณะการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชียภายในประเทศ แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการ

บินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงความแตกต่างดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และลกัษณะการใชบ้ริการที่

มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชียภายในประเทศ เพื่อนาํไปวางแผน

กลยทุธท์ี่เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ 

 2. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัคุณภาพการบริการ มีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เพื่อให้นําไปปรับปรุงคุณภาพการบริการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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กรอบแนวคดิงานวิจัย 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

  

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย

ภายในประเทศ 

ปัจจยัคุณภาพการบริการ 

 ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

(Tangibles) 

 ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้

(Reliability) 

 การตอบสนองต่อลูกคา้ 

(Responsiveness) 

 การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 

(Assurance) 

 การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

และลกัษณะการใชบ้ริการ 

 เพศ  

 อาย ุ 

 สถานภาพ 

 ระดบัการศึกษา  

 อาชีพ  

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

 วตัถุประสงคท์ี่เขา้ใชบ้ริการ 

 ช่องทางในการสาํรองบตัรโดยสาร 
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นิยามศัพท์ 

 คุณภาพบริการ หมายถึง ส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการรับรู้หรือไดรั้บการตอบสนอง โดยประเมินจาก

ความคาดหวงัที่ตั้งไว ้ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ดา้นความ

น่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้(Reliability) ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) ดา้นการให้

ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) และดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 

 ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)  หมายถึง   ลกัษณะทางกายภาพที่ปรากฎให้

เห็นถึงความพร้อมในการบริการต่างๆ ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้แก่  เคร่ืองบินที่บริการ  

เกา้อ้ี  หอ้งรับรอง ป้ายประชาสมัพนัธ ์แบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้งการแต่งกายของพนกังาน 

 ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได้   (Reliability)  หมายถึง  ความสามารถในการมอบการ

บริการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ตามที่สญัญาหรือที่ควรจะเป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ

ไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการบริการนั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม  

 การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) หมายถึง   ความตั้งใจเต็มใจให้บริการของสาย

การบินไทยแอร์เอเชียที่จะช่วยเหลือลูกคา้ โดยใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว ไม่ใหลู้กคา้รอคิวนาน รวมถึง

ความตั้งใจอยา่งเต็มที่ เม่ือเห็นลูกคา้แลว้ตอ้งรีบตอ้งรับการช่วยเหลือ สอบถามถึงการมาใชบ้ริการ

อยา่งไม่ขาดตกบกพร่อง 

 การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) หมายถึง  การรับประกนัวา่พนกังานที่ใหบ้ริการ

มีทกัษะความรู้ความสามารถ และมีความสุภาพ จริยธรรมในการให้บริการ เพือ่สร้างความมัน่ใจให้

ลูกคา้ วา่จะไดรั้บการบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภยั ไร้กงัวล รวมไปถึงมาตรฐาน

ขององคก์รดว้ย 

  การดูแลเอาใจใส่  (Empathy) หมายถึง  ความสามารถของผูใ้ห้บริการ โดยการบริการอยา่ง

ตั้งอกตั้งใจ เน่ืองจากเขา้ใจปัญหาหรือความตอ้งการของลูกคา้ที่ตอ้งไดรั้บการตอบสนอง เน้นการ

บริการ และการแกปั้ญหาให้ลูกคา้อยา่งเป็นรายบุคคล ตามวตัถุประสงคท์ี่แตกต่างกนั มีการส่ือสาร

ทาํความเขา้ใจกบัลูกคา้อยา่งถ่องแท ้      

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรับรู้ ของบุคคลทั้งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาวที่มีต่อ

คุณภาพการบริการต่าง ๆ  ตามประสบการณ์ท่ีไดรั้บ เช่น การบริการในดา้นความเป็นรูปธรรมของ

การบริการ ด้านความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกคา้ ด้านการให้ความ

เช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบ

ในการวิจยั ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถกาํหนดแนวคิดที่จะเป็นแนวในการศึกษาไดค้รอบคลุมและชดัเจน

ขึ้น ซ่ึงประกอบดว้ยสาระสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

 Parasuraman et al. (1988) สร้างแบบวดัคุณภาพของการบริการที่มีช่ือวา่ SERVQUAL 

(Service Quality) โดยนาํเอาปัจจยักาํหนดคุณภาพของการบริการทั้ง 10 ประการจากการวจิยัในกลุ่ม

ผูบ้ริโภคจากบริการประเภทต่าง ๆ ปี ค.ศ. 1988 มายบุรวมกนัเหลือเพยีง 5 ดา้นประกอบโดย วธีิการ

วเิคราะห์ค่าสหสมัพนัธ ์Parasuraman et al. (1988) และไดท้ดสอบคุณภาพของแบบวดัน้ีแลว้ พบว่า

มีความเช่ือมั่น (Reliability) และความตรง (Validity) มากพอจึงนํามาใช้เพื่อการศึกษาถึงความ

คาดหวงัและการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพของการบริการประเภทต่าง ๆ ได้ 

องค์ประกอบหลัก 5 ประการของคุณภาพการบริการซ่ึงใช้ในการสร้างแบบวดัคุณภาพของการ

บริการ SERVQUAL (Service Quality) ไดแ้ก่ 

 1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) คือ การแสดงให้เห็นถึงลักษณะทาง

กายภาพที่ทาํให้ผูใ้ชรั้บความสะดวก ไดแ้ก่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บุคคล และวสัดุในการติดต่อส่ือสาร 

ได้แก่ บริเวณที่ให้บริการเขา้ใช้สะดวกต่อผูใ้ช้ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ มีความทนัสมัย วสัดุและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ อยูใ่นสภาพที่พร้อมใชง้าน และผูใ้หบ้ริการมีบุคลิกภาพดี 

 2. ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้(Reliability) คือ ความสามารถกระทาํตามสัญญาที่แจง้

ไวว้า่จะใหบ้ริการเกิดขึ้น และสร้างความไวว้างใจ ความถูกตอ้ง และความสมํ่าเสมอ ไดแ้ก่ เม่ือผูใ้ช้

มีปัญหา จะสนใจแก้ปัญหาให้อย่างจริงจงั สามารถรับรู้ถึงปัญหาของผูใ้ช้อย่างถูกตอ้ง สามารถ

ให้บริการไดต้รงตามความตอ้งการตั้งแต่คร้ังแรกสามารถให้บริการไดต้ามที่แจง้ไว ้ ให้บริการได้

ตามระยะเวลาท่ีไดมี้การแจง้ไว ้

 3.  การตอบสนองต่อลูกค้า  (Responsiveness) คือ  ความปรารถนาในการช่วยเหลือ

ผูใ้ช้บริการ และจดัหาบริการมาให้ตามที่ได้สัญญาตกลงไว ้ ได้แก่ มีความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการ สามารถให้ความช่วยเหลือผูใ้ช้ไดต้รงตามที่ตอ้งการ ให้บริการด้วยขั้นตอนที่สะดวก

รวดเร็ว และมีการแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบทุกคร้ังเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 

 4. การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) คือ การมีความรู้ ความสามารถ และความสุภาพ

อ่อนโยนของผูใ้ห้บริการ การให้บริการด้วยความซ่ือสัตย ์และการสร้างให้ผูรั้บบริการเกิดความ

ไวว้างใจ ไดแ้ก่ ผูใ้ห้บริการมีความรู้ที่จะตอบปัญหาไดผู้ใ้ห้บริการสามารถอธิบายให้เขา้ใจในขอ้
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สงสยัต่าง ๆ ผูใ้หบ้ริการมีพฤติกรรมที่สร้างให้เกิดความมัน่ใจในการบริการ และผูใ้หบ้ริการมีกริยา

มารยาทสุภาพและเป็นมิตร 

 5. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) คือ การใหค้วามเป็นห่วงและสนใจผูม้ารับบริการแต่ละคน 

และมีความตั้งใจที่จะจดัหาส่ิงที่ผูใ้ช้ตอ้งการมาตอบสนองได้ ได้แก่ ผูใ้ห้บริการดูแลเอาใจใส่

ผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ห้บริการมีความเต็มใจในการให้บริการ ผูใ้ห้บริการเป็นกนัเองกบัผูใ้ช ้ผูใ้ห้บริการมี

การคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้ริการ เขา้ใจถึงความจาํเป็นในการมาขอใชบ้ริการ 

 นอกจากน้ี William and Buswell (2003) กล่าวว่า ความสาํเร็จของธุรกิจสามารถวดัได้จาก

ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ และวดัไดจ้ากคุณภาพการใหบ้ริการ เพือ่พฒันาคุณภาพการบริการให้

ดีขึ้น 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ทศพล ระมิงค์วงศ์ (2008) กล่าวว่า การดาํเนินธุรกิจในยุคปัจจุบนั ได้มีการนําการวดัเชิง

คุณภาพ (Quality) ขององคก์ร ไดแ้ก่ การวดัความพงึพอใจของลูกคา้ ที่มีต่อสินคา้และบริการ ซ่ึงใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการพฒันาเคร่ืองมือในการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ในระดบัมหภาค มา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เคร่ืองมือตวัน้ีมีช่ือวา่ American Customer Satisfaction Index (ACSI) คิดคน้โดย 

Professor Claes Fornell (Fornell, 1996) ไดก้ล่าวถึงACSI วา่เป็นการวดัความพงึพอใจของลูกคา้จาก

ประสบการณ์จริง ACSI เป็น Model ท่ีประกอบดว้ยปัจจยั 3 ตวัท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ 

(Customer Satisfaction : ACSI) ไดแ้ก่ 

 1. คุณภาพของสินคา้/บริการที่ลูกคา้ไดรั้บ (Perceived Quality) ซ่ึงถือวา่เป็นการประเมิน 

ประสิทธิภาพของสินคา้/บริการ จากประสบการณ์จริงของลูกคา้ 

 2. คุณค่าของสินคา้/บริการที่ลูกคา้ไดรั้บ (Perceived Value) จะใหลู้กคา้ลองเปรียบเทียบ 

ระหวา่งคุณภาพของสินคา้/บริการกบัราคาที่ตั้งไว ้

 3. ความคาดหวงัของลูกคา้ (Customer Expectation) ซ่ึงจะประกอบดว้ยความคาดหวงัที่เกิด 

ขึ้นก่อนที่จะซ้ือสินคา้/บริการ ซ่ึงมาจากขอ้มูลที่ลูกคา้ได้รับจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของ

บริษทัหรือการแนะนาํจากคนรอบขา้ง และความคาดหวงัต่อการบริการ และจากงานวิจยัของ W.J. 

Deng, M.L. Yeh, M.L. Sung (2013) เร่ือง แบบจาํลองดชันีความพงึพอใจของลูกคา้สาํหรับโรงแรม

ของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศและการบูรณาการโดยใชด้ชันีความพึงพอใจของอเมริกนั พบว่า 

ดชันีความพึงพอใจของลูกคา้จะประกอบด้วยคุณภาพของสินคา้/บริการที่ลูกคา้ได้รับ คุณค่าของ

สินคา้/บริการที่ลูกคา้ไดรั้บ และ ความคาดหวงัของลูกคา้ เช่นกนั 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 พีระยุทธ  คุม้ศกัด์ิ (2554) ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อคุณภาพการ

บริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า ภายในประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีอาชีพนักเรียน/

นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม โดยมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด บริการ คือ ปัจจยัด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานที่ 

และดา้นบุคคล อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการเพราะราคาถูก หาขอ้มูลและจองตัว๋ 

จากอินเตอร์เน็ต และตอ้งการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูโ้ดยสารที่มีเพศ 

รายไดต่้อเดือนและอาชีพที่ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า

ภายในประเทศ แตกต่างกนั แต่ผูโ้ดยสารที่มีอาย ุและสถานภาพที่ต่างกนั มีความพงึพอใจต่อคุณภาพ

การบริการของสายการบินตน้ทนุตํ่าภายในประเทศ ไม่แตกต่างกนั 

 วชัราภรณ์  จันทร์สุวรรณ (2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจการให้บริการของพนักงาน

ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจาํกดั (มหาชน) สาขาพูนผล จงัหวดัภูเก็ต ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

หญิง อาย ุ21-30 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน หรือลูกจา้ง 

รายได ้15,001-30,000 บาทต่อเดือน ส่วนมากติดต่อธนาคารในช่วงเชา้ก่อน 11.00 น. โดยทาํธุรกรรม

ในดา้นการฝากเงิน-ถอนเงินมากที่สุดและใชเ้วลาในการทาํธุรกรรม กบัธนาคารน้อยกว่า 15 นาที 

ความพงึพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาพนูผล จงัหวดั

ภูเก็ต ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการในดา้น

ความเป็นรูปธรรมของการบริการมีความพงึพอใจสูงสุด รองลงมาเป็นดา้นความน่าเช่ือถือและความ

ไวว้างใจ ส่วนดา้นลูกคา้มีความพงึพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล โดย

เม่ือทาํการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าความพึง

พอใจของลูกคา้มีความแตกต่างกนั เม่ือลูกคา้มีระดบัการศึกษา รายได ้ช่วงเวลาที่ติดต่อธนาคาร การ

ทาํธุรกรรมด้านการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การเปิดบญัชี และเวลาในการทาํธุรกรรม

แตกต่างกัน สําหรับลูกคา้ที่มีเพศ อายุ อาชีพ การทาํธุรกรรมด้านการลงทุนและการออมทรัพย์

รูปแบบอ่ืน การกูเ้งินและการทาํธุรกรรม อ่ืนๆ แตกต่างกนั ไม่ทาํใหค้วามพงึพอใจในการใชบ้ริการ

ของธนาคารแตกต่างกนั 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทย

แอร์เอเชีย ภายในประเทศ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการใช้เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลใน

งานวจิยัคร้ังน้ีดว้ยแบบสอบถาม การศึกษาในคร้ังน้ีมีการดาํเนินตามลาํดบั ดงัน้ี 
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ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรที่เคยใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

ภายในประเทศ แต่เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนของผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นจึงใชสู้ตร W.G. Cochran เพื่อ

คาํนวณขนาดตวัอย่าง กาํหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่ 95% แต่ค่าความคลาดเคล่ือน 5%  จึงได้กลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใช้สําหรับเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งออกแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชแ้บบสอบถาม

แบบมาตรส่วนประมานค่าของลิเคิอร์ท (Rating scale) โดยแบ่งเป็น 5 ลาํดบั ประกอบดว้ยคาํถาม

จาํนวน  9 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ความถ่ีใน

การใชบ้ริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ใน 1 ปี ที่ผ่านมา วตัถุประสงคท์ี่เขา้ใชบ้ริการสายการ

บินไทยแอร์เอเชีย และช่องทางในการสาํรองบตัรโดยสารเคร่ืองบิน   

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการบริการ โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตร

ส่วนประมานค่าของลิเคิอร์ท (Rating scale) โดยแบ่งเป็น 5 ลาํดบั ประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 23 

ขอ้ แบ่งเป็น 5 ดา้นดงัน้ี 1.ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2.ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ

ได ้3.ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ 4.ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และ 5.ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

ภายในประเทศ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมานค่าของลิเคิอร์ท (Rating scale) โดย

แบ่งเป็น 5 ลาํดบั ประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 5 ขอ้ 

 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ มีลักษณะคาํถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผูต้อบ

แบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพือ่ใชป้ระกอบในงานวจิยั 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชาการศาสตร์ และลักษณะการใช้บริการ  

 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 244 คน มีอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี 

สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อ

เดือน 20,001-30,000 บาท ความถ่ีในการใชบ้ริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ใน 1 ปีที่ผ่านมา 

น้อยกว่า 5 คร้ัง วตัถุประสงคท์ี่เขา้ใชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชียดา้นการท่องเที่ยว และส่วน

ใหญ่ใชช่้องทางในการสาํรองบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ผา่นเวบ็ไซต ์
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สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 

 ระดับคุณภาพการบริการของด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการของ ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.914)   เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พนกังานของ

สายการบินแต่งกายเหมาะสม สุภาพ เรียบร้อยในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.025) รองลงมาคือ มีป้ายบอก

สถานที่ต่างๆ ชดัเจน เช่น หอ้งนํ้ าในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.930) ตาํแหน่งพื้นที่ใหบ้ริการของสายการบิน

ภายในท่าอากาศยานง่ายต่อการคน้หาในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.903) ส่ิงอาํนวยความสะดวกและอุปกรณ์ 

ต่างๆ ของสายการบิน มีความปลอดภยั และเหมาะสมในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.858) และเคาน์เตอร์

ใหบ้ริการเช็คอิน มีอยา่งเพยีง เปิดล่วงหนา้ตรงเวลาในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.855) ตามลาํดบั 

 ระดบัคุณภาพการบริการของดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียมีความ

คุม้ค่าของราคา กบัระยะเวลาการเดินทาง แมจ้ะเป็นสายการบินตน้ทุนตํ่าในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.730) 

รองลงมาคือ ผูโ้ดยสารรู้สึกปลอดภยัเม่ือเดินทาง ไปกบัสายการบินไทยแอร์เอเชียในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 

3.455) สายการบินแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทนัท่วงที และชดเชยต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ใน

ระดบัปานกลาง(�̅�𝑥 = 3.232) สายการบินขึ้นและลงจอด ตรงเวลา สมํ่าเสมอในระดบัปานกลาง (�̅�𝑥 = 

3.225) และสายการบินมีวธีิในการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม กรณีสมัภาระล่าชา้หรือสูญหายในระดบั

ปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.013) ตามลาํดบั 

 ระดับคุณภาพการบริการของด้านการตอบสนองต่อลูกคา้ของผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ สายการบนิใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว ในการ

จองตัว๋โดยสาร หรือขณะเดินทางในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.225) รองลงมาคือ พนักงานให้บริการอยา่ง

เตม็ที่ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการพิเศษของผูโ้ดยสาร เช่น สัง่อาหาร เคร่ืองด่ืม ฯลฯ ในระดบัมาก 

(�̅�𝑥 = 3.675) พนักงานสามารถแนะนาํ ช่วยเหลือผูโ้ดยสาร ไดเ้ป็นอยา่งดีในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.573) 

และความรวดเร็วในการแจง้เตือน กรณีเคร่ืองบินล่าชา้ในระดบัปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.143) ตามลาํดบั 

 ระดบัคุณภาพการบริการของดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ของผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานของสายการบิน ได้รับการ

ฝึกอบรมมาอยา่งดี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.485) รองลงมาคอื 

พนกังานของสายการบิน สุภาพ ยิม้แยม้ แจ่มใส มีความรู้ความชาํนาญ ส่งมอบบริการอยา่งมืออาชีพ

ในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 3.418) พนกังานของสายการบินสามารถใหบ้ริการไดทุ้กคร้ังเม่ือท่านตอ้งการใน

ระดบัปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.310) และสายการบินทาํให้ผูโ้ดยสารรู้สึกมัน่ใจ โดยปราศจากขอ้ผิดพลาด

ในระดบัปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.125) ตามลาํดบั 
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 ระดบัคุณภาพการบริการของดา้นการดูแลเอาใจใส่ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา พบว่า พนักงานของสายการบินให้ความสนใจต่อความตอ้งการของ

ผูโ้ดยสารเป็นอยา่งดีในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.228) รองลงมาคือ พนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองให้

ความสาํคญักบัผูโ้ดยสารทุกท่านในระดบัปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.2203) พนักงานของสายการบินมีความ

จริงใจที่จะช่วยเหลือ เม่ือผูโ้ดยสารประสบปัญหาในระดบัปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.195) สายการบินเขา้

ใจความตอ้งการของผูโ้ดยสารในระดบัปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.173) และสายการบินทาํให้ท่านรู้สึกเป็น

คนพเิศษในระดบัปานกลาง (�̅�𝑥 = 2.828) ตามลาํดบั 

สรุปผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย  ภายในประเทศ 

 ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เม่ือ

พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ระดบัความพงึพอใจทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านตดัสินใจถูกตอ้ง

ที่เลือกเดินทางไปกับสายการบินน้ี (�̅�𝑥 = 3.463) รองลงมาคือ ท่านได้รับความพึงพอใจในด้าน

รูปแบบการส่งเสริมตลาด เช่น โปรโมชัน่ต่างๆ ที่สายการบินส่งมอบ (�̅�𝑥 = 3.495) เม่ือพจิารณาโดย

ภาพรวม สายการบินตอบสนองไดต้ามความคาดหวงัของท่าน (�̅�𝑥 = 3.473) และท่านไดรั้บความพึง

พอใจต่อการใหบ้ริการของสายการบินน้ี (�̅�𝑥 = 3.433) ตามลาํดบั 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 : ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และลกัษณะการใชบ้ริการ ดา้นรายไดต่้อเดือน 

และความถ่ีในการใชบ้ริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่แตกต่างกนั มีผลต่อความพงึพอใจของ

ผูใ้ช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ แตกต่างกัน จึงยอมรับ และสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานการวจิยัที่ต ั้งไว ้ในขณะที่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ วตัถุประสงคท์ี่เขา้

ใชบ้ริการ และช่องทางในการสาํรองบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ ดงันั้นจึงปฏิเสธ และไม่สอดคลอ้งกับ

สมมติฐานการวจิยัที่ต ั้งไว ้

 สมมติฐานที่ 2 : ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ จากการศึกษาขอ้มูลทางสถิติ พบวา่ คุณภาพ

การบริการทุกดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือและ

ไวว้างใจได ้ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ มีความสมัพนัธก์บัความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ดงันั้นจึงยอมรับ และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ

วิจัยที่ต ั้ งไว ้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวน้ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ดงันั้นจึงปฏิเสธ และไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานการวจิยัที่ต ั้งไว ้
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ 

สถิติที่ใชใ้น

การทดสอบ

สมมติฐาน 

ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และลกัษณะการใชบ้ริการ 

เพศ T-Test .536  ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test .371  ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test .995  ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test .160  ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test .469  ปฏิเสธ 

รายไดต่้อเดือน F-Test .000* ยอมรับ  

ความถ่ีในการใชบ้ริการ F-Test .000* ยอมรับ  

วตัถุประสงคท์ี่ใชบ้ริการ F-Test .724  ปฏิเสธ 

ช่องทางสาํรองบตัร F-Test .192  ปฏิเสธ  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัคุณภาพการบริการ 

ค ว า ม เ ป็ น รู ป ธร ร ม ข อ ง ก า ร

บริการ 
MRA .000* ยอมรับ  

ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้ MRA .025* ยอมรับ  

การตอบสนองต่อลูกคา้ MRA .395  ปฏิเสธ 

การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้  MRA .000* ยอมรับ  

การดูแลเอาใจใส่  MRA .000* ยอมรับ  

อภิปรายผล 

 สมมติฐานที่ 1 : ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และลกัษณะการใชบ้ริการ ที่ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ความถ่ีที่ใชบ้ริการ วตัถุประสงคท์ี่ใชบ้ริการ 

และช่องทางสาํรองบตัรโดยสาร ที่แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบิน

ไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ แตกต่างกนั พบวา่ ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการสาย

การบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ มีเพียง 2 ปัจจยั คือ รายไดต้่อเดือน และความถ่ีในการใช้

บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ผลการวจิยัจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน สอดคลอ้งกบั พรีะยทุธ  

คุม้ศกัด์ิ (2554) ที่ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารที่มีต่อคุณภาพการบริการของสาย

การบินตน้ทุนตํ่า ภายในประเทศ ผลการวิจยั พบว่าผูโ้ดยสารที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกนั มี
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ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า ภายในประเทศ แตกต่างกนั อยา่งมี

นัยสาํคญัที่ระดบั 0.05  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากธุรกิจการให้บริการ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการมีความแตกต่างใน

ดา้นรายไดอ้ยูห่ลายระดบั และผูท้ี่มีรายไดแ้ตกต่างกนั ก็ยอ่มคาดหวงัต่อการบริการที่แตกต่างกัน 

ผลการวิจยัจาํแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ สอดคลอ้งกบั พนิดา ทองอยู ่(2556) ไดศึ้กษาเร่ือง 

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการโทรศพัทป์ระจาํท่ี บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคใน

อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า ความถ่ีในการใชบ้ริการที่แตกต่างกนัมีความพึง

พอใจในการใชบ้ริการโทรศพัทป์ระจาํท่ี แตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจากความถ่ีในการใชบ้ริการที่

แตกต่างกนั ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการบริการที่แตกต่างกนั ตามช่วงเวลา ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการมีความ

พงึพอใจ แตกต่างกนั จึงส่งผลใหเ้กิดความแตกต่าง  

 สมมติฐานที่ 2 : ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ โดยภาพรวมพบว่า ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์

กบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ประกอบดว้ยดา้นความเป็นรูปธรรมของ

การบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และดา้นการดูแล

เอาใจใส่ ยกเวน้ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การตอบสนองในการบริการของ

สายการบิน เช่น การช่วยเหลือลูกคา้ หรือการรอคิวนาน เป็นเร่ืองท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่ไดใ้หค้วามสาํคญั

มากนกั จึงไม่ไดมี้กบัสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ และผลการวจิยัพบวา่ ความพงึพอใจในคุณภาพการ

ให้บริการในดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการมีความพงึพอใจสูงสุด และดา้นลูกคา้มีความพงึ

พอใจน้อยที่สุดคือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัราภรณ์  จนัทร์สุวรรณ 

(2555) ได้ศึกษาความพึงพอใจการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาจาํกดั (มหาชน) 

สาขาพนูผล จงัหวดัภูเก็ต ผลการวจิยัพบวา่ ความพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการในดา้นความเป็น

รูปธรรมของการบริการมีความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาเป็นดา้นความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ 

ส่วนด้านลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุศยารัตน์ คู่เทียม (2548) ศึกษาเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพบริการของ

สาํนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เปรียบเทียบระดับความคาดหวงักับระดับบริการที่ได้รับจริงของ

คุณภาพบริการ 5 ดา้น คือดา้นผูใ้หบ้ริการ ดา้นความน่าเช่ือถือของบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ดา้นการเขา้ถึง ทรัพยากรสารนิเทศ ดา้นสถานที่และส่ิงแวดลอ้ม และศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ

เก่ียวกับคุณภาพบริการของสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยใช้กรอบแนวคิดของเคร่ืองมือ 

SERVQUAL และ LibQUAL มาประยกุตใ์ช ้ผลการวจิยั พบวา่ มีความแตกต่างกนั ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐานุตรา  จนัทรเกตุ (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการรถยนต์โดยสารประจาํทางของบริษทัขนส่ง จาํกัด ณ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดั
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สระบุรี ผลการวจิยัพบวา่ คุณภาพการใหบ้ริการทุกดา้น คือ ดา้นความสามารถท่ีสมัผสัได ้ดา้นความ

เช่ือถือได ้ดา้นความมัน่ใจได ้และดา้นการเขา้ถึงจิตใจผูอ่ื้น มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการรถยนต ์และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญธรรม คงมาก (2551) ที่ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพ

บริการตามความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อโรงพยาบาลคุณภาพของเอกชน ในจังหวดัภูเก็ต 

ผลการวิจยัพบว่า ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายได้ ได้แก่ ด้านความเป็น

รูปลกัษณ์ของบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการใหค้วามมัน่ใจในการบริการ และดา้น

การเข้าใจและรู้จักผูใ้ช้บริการ ดังนั้ นปัจจัยคุณภาพการบริการ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ ในดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้น

ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ ไดเ้ป็น

ส่ิงที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ ได้ส่งมอบการบริการ ซ่ึงมีผลทาํให้เกิดความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ภายในประเทศ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 

 1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินให้

คะแนน ระดบัคุณภาพการบริการการแต่งกายของพนกังาน ที่แต่งกายเหมาะสม สุภาพ เรียบร้อย อยู่

ในระดบัมาก และระดบัคุณภาพการบริการนอ้ยที่สุด คือเร่ืองของเคาน์เตอร์ใหบ้ริการเช็คอิน มีอยา่ง

เพียงพอ เปิดล่วงหน้าตรงเวลา ดงันั้นทางสายการบินควรปรับปรุงโดยการเพิ่มเคาน์เตอร์ให้บริการ

เช็คอิน รวมไปถึงเคร่ืองเช็คอินแบบอตัโนมติั ใหมี้อยา่งเพยีงพอ เปิดล่วงหนา้ตรงเวลา ใหไ้ดคุ้ณภาพ

ในการบริการมากยิง่ขึ้น  

 2. ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้ผลการวจิยัพบวา่ คุณภาพผูใ้ชบ้ริการท่ีไดรั้บ ในการ

แก้ไขปัญหา ในกรณีสัมภาระล่าช้าหรือสูญหายมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ดังนั้นทางสายการบินควร

ปรับปรุงในเร่ืองน้ี เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิด และในเร่ืองเคร่ืองบินขึ้ นและลงจอด ตรงเวลา 

สมํ่าเสมอ เน่ืองจากผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ืองของเวลา ทางสายการบินควร

วางแผนจดัการเวลา ให้ตรงเวลามากขึ้น เพื่อส่งผลให้สายการบินมีความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้

ส่วนในเร่ืองของความคุม้ค่าของราคาทางสายการบินจดัการไดดี้ แมจ้ะเป็นสายการบินตน้ทุนตํ่า แต่

ไดรั้บการเช่ือถือและไวว้างใจจากผูใ้ชบ้ริการเป็นอบัดบัแรก 

 3. ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความรู้สึกมัน่ใจกบัสาย

การบินปานกลาง ดังนั้นทางสายการบินควรปรับปรุงด้านความเช่ือมัน่ ควรเร่ิมจากการลดความ

ผดิพลาดที่เกิดขึ้นให้เหลือนอ้ยที่สุด ทั้งในระบบ และกระบวนการ  เพือ่ใหบ้ริการที่รวดเร็ว ถูกตอ้ง

แม่นยาํ ควรหาแนวทางในการป้องกนัการเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบติังานควบคู่ไปดว้ย เม่ือ
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ทราบวา่เกิดผดิพลาดควรดาํเนินแกไ้ขใหถู้กตอ้งและเร็วที่สุด  เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้ริการรู้สึกเช่ือมัน่ ต่อสาย

การบิน  

 4. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ พบว่า พนักงานของสายการบินให้ความสนใจความตอ้งการของ

ผูโ้ดยสารเป็นอยา่งดี แต่ความเขา้ใจ ความจริงใจที่จะช่วยเหลือประสบปัญหาของผูโ้ดยสารอาจจะ

ไม่ทัว่ถึงทาํให้ผูใ้ช้บริการได้รับการบริการไม่มากเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าผูใ้ช้บริการจะช่ืนชอบตั๋ว

โดยสารราคาถูก แต่ผูโ้ดยสารยงัมีความคาดหวงัวา่จะไดรั้บการบริการที่ดี และไดรั้บสิทธิประโยชน์

มากกว่าที่เป็นอยู่ ทางสายการบินควรอบรมคดัเฉพาะ ผูท้ี่มีใจรักงานบริการ Service Mind  เพื่อ

พฒันาคุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูใ้ช้บริการ และเกิดภาพพจน์ที่ดีของหน่วยงาน ให้

ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกประทบัใจ รู้สึกเป็นคนพเิศษ และกลบัมาใชบ้ริการอีก  

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.ในงานวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาคุณภาพการบริการที่มีต่อความพงึพอใจ ระหวา่งสายการ

บินไทยแอร์เอเชียกบัสายการบินอ่ืนๆ เพือ่ใหท้ราบถึงความแตกต่าง ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการของผูบ้ริโภค และนาํมาปรับปรุงคุณภาพบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 2.ในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาความคาดหวงัของผูบ้ริโภคที่จะไดรั้บ เพือ่จะไดน้าํขอ้มูล

ไปวางแผนการตลาด เพือ่เลือกใชก้ลยทุธใ์หไ้ดต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากที่สุด 

 3. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการรายอ่ืน เพื่อ

นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข วางแผนกลยทุธใ์นการดาํเนินงานอยา่งเหมาะสม เพือ่ให้

ประสบผลสาํเร็จมากยิง่ขึ้น เพราะปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจสายการบินตน้ทุนตํ่า มีการแข่งขนัที่
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ปัจจยัในการจดัการคลงัสินค้าทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพขององค์กร 

กรณศึีกษา: บริษัท สํานักพมิพ์เอมพนัธ์ จาํกดั 

(FACTORS AFFECTING EFECTIVE WAREHOUSE MANAGEMENT OF 

THE ORGANIZATION CASE STUDIES: AIM PUN PUBLISHING 

 COMPANY LTD) 

นนทวสั  วรรณสุทธ์ิ1 และ ผศ.ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม2 

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

บทคดัย่อ 

 งานวิจัยฉบับน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยในการจัดการคลังสินค้า ท่ี มีผลต่อ

ประสิทธิภาพขององคก์ร กรณีศึกษา: บริษทั สาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์จาํกดั เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดย

กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานในบริษทั สาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์จาํกดั ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการ

แจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ความแตกต่างด้วย One-Way ANOVA    และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์    

ดว้ย Correlation ผลจากการวิเคราะห์ พบวา่ พนกังานบริษทัที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดการคลังสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยด้านองค์กร 

ที่แตกต่างกนันั้น ส่งผลใหมี้ประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ในดา้นตน้ทุนแตกต่างกนั และทาํเล

และสถานที่ตั้งส่งผลในด้านตน้ทุนและด้านเวลาและด้านคุณภาพไม่แตกต่างกัน และจากการ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของกิจกรรมโลจิสติกส์กับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์พบว่า 

กิจกรรมการจัดการคลังสินคา้มีความสัมพนัธ์กับด้านต้นทุนมากท่ีสุดคือ สินค้าคงคลังกันชน 

SAFETY OR BUFFER STOCK และความสัมพนัธ์กบัดา้นเวลามากที่สุดก็คือ การเก็บ FIFO ดา้น

คุณภาพมากที่สุดก็คือ การเก็บ FIFO 

 

คาํสําคญั : ประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์, บริษทั สาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์จาํกดั 
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Abstract 

 This research aims to study the factors that affect the Warehouse Management of the 

Organization Case Study: Aim Pun Publishing Company LTD. is limited quantitative research. The 

sample is Employees Publishing Federation Limited means of collecting data by distributing 

questionnaires. Analysis of the difference with one-way ANOVA analysis and correlation 

relationship with the results of the analysis showed that the majority of employees have a deep 

understanding of the warehouse management system is moderate. On the corporate side is different. 

As a result, effective management, logistics cost in different locations and locations, resulting in 

cost and time, and the quality is no different. And the analysis of the relationship of logistics 

activities to effectively manage logistics warehouse management activity that is related to cost the 

most. SAFETY OR BUFFER STOCK buffer inventory and relationships with the most time is to 

keep the quality of the FIFO is keeping FIFO. 
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บทนํา 

 คลงัสินคา้เป็นส่วนหน่ึงที่มีความสาํคญัมากต่อธุรกิจขององคก์รและสาํคญัสาํหรับห่วงโซ่

ของธุรกิจซ่ึงเป็นส่วนที่สนบัสนุนใหก้ารกระจายสินคา้เพือ่จาํหน่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะถา้

หากมีการบริหารการจดัการคลงัสินคา้ที่ดีจะช่วยให้ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

เช่น มีการจดัเก็บที่ถูกตอ้งสะดวกและมีความรวดเร็วในการรับ – จ่ายสินคา้ให้ถูกตอ้งพอเหมาะกบั

การเคล่ือนยา้ยสินคา้และการจ่ายสินคา้ใหถู้กตอ้ง 

 ความสาํคญัของการบริหารคลงัสินคา้คือความถูกตอ้งแม่นยาํ ความรวดเร็ว การลดเวลา การ

เพิ่ม ผลผลิตและเร่ืองสาํคญัคือการลดปัญหาภายในโซ่อุปทาน การที่ผูป้ระกอบการจะตอบสนอง

ความตอ้งการของ ลูกคา้ไดน้ั้นจาํเป็นตอ้งมีระบบการจดัการที่ดีและเป็นที่ยอมรับกนัทัว่ไป การนาํ

ระบบการจดัการคลงัสินคา้มาใชเ้พือ่ใหก้ารทาํงานภายในหน่วยงานมี ความถูกตอ้งตรงตามที่ลูกคา้

ตอ้งการและสามารถตรวจสอบได ้การจดัเก็บสินคา้ การรับสินคา้ในคลงัสินคา้ ตอ้งมีระบบมาช่วย

ในการแนะนาํว่าสินคา้แต่ละชนิดสมควรถูกจดัเก็บที่ตาํแหน่งใดของคลงัสินคา้ และสินคา้ ชนิดใด

ตอ้งจดัเก็บในที่เฉพาะเท่านั้น เพราะในปัจจุบนัหากผูป้ระกอบการมีความหลากหลายชนิดของสินคา้

มากเท่าใดยอ่มไดเ้ปรียบทางธุรกิจเช่นกนั และในขณะเดียวภายใตค้วามหลายหลายของสินคา้และ

จาํนวนที่ มาก คือความรวดเร็ว ความถูกตอ้งของขอ้มูลเพื่อตอบสนองต่อองคก์รและต่อแผนกขาย

เพือ่สร้างโอกาสในการ ขาย และนอกเหนือจากส่ิงอ่ืนใด คือลดตน้ทุนขาย การนาํระบบท่ีดีมาใชก้บั

องค์กรเป็นการลดต้นทุนคงที่เช่น อาจใช้พนักงานน้อยลง เพราะการท่ีมีพนักงานประจาํนั้ น

หมายความถึงการที่บริษทัมีตน้ทุนคงที่ในแต่ละเดือน จึงเป็นที่มาวา่ทุกบริษทัที่ทาํธุรกิจตอ้งมองหา

เคร่ืองมือมาช่วยในการจดัการบริหารงานโดยเฉพาะงานดา้น คลงัสินคา้ที่มีความซับซ้อน มีขอ้มูล

มาก มีความหลายหลายของสินคา้มากเกินกว่าที่จะใช้พนักงานมาจาํหรือบนัทึกได ้ ดงันั้นการนํา

ระบบการจดัการคลงัสินคา้มาใชใ้นการจดัการคลงัสินคา้ 

 ปัญหาขององค์กรส่วนใหญ่จะอยู่ในทุกส่วนของการดาํเนินการในทุกกิจกรรมของโลจิ

สติกส์ ท่ีเป็นส่วนสาํคญัที่สุดในการทาํงาน ไม่วา่จะเป็นการกระจายสินคา้ การจดัการคลงัสินคา้ การ

รับจ่ายสินคา้ เป็นตวัอย่างที่ทาํให้รู้ว่าการทาํงานมีจุดอ่อนหรือจุดแข็งมากน้อยเพียงใดการที่จะ

พฒันาใหดี้ขึ้นไดน้ั้นทุกส่วนจะตอ้งมีการศึกษาและพฒันาเพือ่ท่ีจะไดด้าํเนินการทาํงานเป็นไปอยา่ง

มีระบบและคุม้ค่าแก่การลงทุนพร้อมไปกบัการควบคุมคุณภาพ การเก็บ การหยบิสินคา้และป้องกนั

การลดสูญเสียจากการดาํเนินงาน จะสามารถช่วยให้การทาํงานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ขึ้น 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพของบริษทั สาํนักพิมพ์

เอมพนัธ ์จาํกดั 

 2.  เพื่อศึกษาการจดัการคลงัสินคา้ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของบริษทั สาํนักพิมพเ์อมพนัธ์ 

จาํกดั 

 สมมติฐานงานวิจัย 

 1.  ขอ้มูลของประชากรประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได ้ที่แตกต่าง

กนัมีผลต่อประสิทธิภาพขององคก์รต่างกนั 

 2.  การจัดการคลงัสินค้าประกอบด้วย การเก็บ (FIFO) สินค้าท่ีเก็บตามรอบ (CYCLE 

STOCK) สินคา้คงคลงักนัชน (SAFETY OR BUFFER STOCK) จุดสัง่ซ้ือ (ORDER POINT) สัง่ซ้ือ

ที่ประหยดัที่สุด (EOQ) มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพขององคก์ร 

 กรอบแนวคดิ 

ปัจจยัในการจดัการคลงัสินคา้ที่มีผลต่อประสิทธิภาพขององคก์ร กรณีศึกษา: บริษทั สาํนกัพมิพเ์อม

พนัธ ์จาํกดั มีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิด 

 การจัดการคลงั 

- การเก็บ FIFO 

- สินคา้ที่เก็บตามรอบ CYCLE STOCK 

- สินคา้คงคลงักนัชน  

SAFETY OR BUFFER STOCK 

- จุดส่ังซ้ือ ORDER POINT 

- ส่ังซ้ือที่ประหยดัที่สุด EOQ 

 

ประสิทธิภาพขององค์กร 

- ตน้ทุน 

- เวลา 

- คุณภาพ 

 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพ 

- รายได ้
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นิยามศัพท์ 

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (Overview of respandents) หมายถึง คาํถาม

เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวั เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได ้โดยดูว่าตวัแปรที่สนใจจะ

ศึกษานั้นมีอะไรที่เก่ียวกบักรอบแนวคิดในการวิจยัจะทาํให้เขา้ใจอยา่งละเอียดทั้งเชิงทฤษฎีและเชิง

ปฏิบติัการ 

 2. การจัดการคลัง (Warehouse Management) หมายถึง พื้นที่ที่ไดว้างแผนแลว้เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการใช้สอยและการเคล่ือนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบคลงัสินคา้ทาํหน้าที่ในการเก็บ

สินคา้ระหวา่งกระบวนการเคล่ือนยา้ยเพือ่สนบัสนุนการผลิตและการกระจายสินคา้โดยวธีิต่างๆเช่น 

การเก็บ FIFO เก็บสินคา้ตามรอบ สินคา้คงคลงักนัชน จุดสัง่ซ้ือ การสัง่ซ้ือที่ประหยดัที่สุด 

 3. การเก็บ First in First Out (FIFO) หมายถึงสินคา้ใดที่เขา้คลังสินคา้ก่อนก็หมุนเวียน

ออกไปก่อนเพือ่ลดความเส่ือมจากการจดัเก็บเป็นเวลานาน การเขา้ก่อนออกก่อน (First in First out) 

เป็นวิธีที่ใชใ้นการวดัตน้ทุนของสินคา้โดนตั้งในสมมติฐานว่าสินคา้หรือวตัถุดิบที่ซ้ือเขา้มาก่อน

จะตอ้งถูกนาํออกขายหรือนาํมาใชก่้อนเช่นกนั การเขา้ก่อนออกก่อนมีแนวคิดเป็นไปตามการคา้โดย

ปกติท่ีบริษทัมกัจะตอ้งขายหรือใชข้องเก่าก่อนเสมอดงันั้นดว้ยระบบการเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุน

ของวตัถุดิบที่ซ้ือเขา้มาก่อนจะเป็นตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิตออกมาก่อนดว้ยเช่นกนั 

 4. สินค้าที่เก็บตามรอบ (Cycle Stock) หมายถึงสินคา้ที่เก็บตามรอบเป็นสินคา้ที่มีไวเ้ติม

สินคา้ ที่ขายไปหรือสินคา้ที่ใช้ไปในการผลิต ซ่ึงสินคา้ประเภทน้ีจะเก็บไวเ้พื่อตอบสนองความ

ตอ้งการ สินคา้ภายในเง่ือนไขที่มีความแน่นอน คือ อยูภ่ายใตส้มมติฐานท่ีวา่ความตอ้งการ สินคา้ได้

แน่นอนเน่ืองจากมีการกาํหนดไวแ้ล้วว่าความตอ้งการสินคา้และช่วงเวลารอคอยคงที่และทราบ

ล่วงหน้า ดงันั้นการกาํหนดวนัให้สินคา้ในแต่ละรอบมาถึงจะตรงกบัเวลาที่สินคา้ช้ินสุดทา้ยหมด

พอดี ซ่ึงปริมาณสินคา้คงคลงัสูงสุดจะไม่เกินปริมาณที่สัง่ซ้ือไปในแต่ละคร้ังโดยที่ ปริมาณสินคา้คง

คลงัเฉล่ียจะเท่ากบัคร่ึงของปริมาณสินคา้ที่สัง่ซ้ือ 

 5. สินค้าคงคลังกันชน (Safety or Buffer Stock) เป็นสินคา้จาํนวนหน่ึงที่เก็บไวเ้กินจาก

จาํนวนสินคา้ที่เก็บไวต้ามรอบปกติ เน่ืองจากความไม่แน่นอนในความตอ้งการสินคา้หรือช่วงเวลา

รอคอย ซ่ึงปริมาณสินคา้คงคลงัโดยเฉล่ียจะเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของปริมาณการสั่งซ้ือตามปกติบวกกบั

ปริมาณสินคา้คงคลงัสาํรอง 

 6. ระดับที่จะส่ังซ้ือหรือจุดส่ังซ้ือ (Order Point) เป็นระดบัของสินคา้คงเหลือ ซ่ึงถึงกาํหน

ดะจะตอ้งทาํการสั่งซ้ือใหม่ การกาํหนดจุดสั่งซ้ือจะตอ้งพิจารณาถึงระยะเวลารอคอย (Lead Time) 

เป็นช่วงเวลาจากที่สั่งซ้ือจนกระทัง่ได้รับสินคา้ อตัราการใชสิ้นคา้ต่อวนั และสินคา้คงเหลือ เพื่อ

ปลอดภยั (Safety Stock) การคาํนวณจุดสั่งซ้ือใหม่ตอ้งพิจารณาถึงเวลาที่จาํเป็นต่อการสั่ง ใหม่ ซ่ึง
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ขึ้นอยูก่บัที่ต ั้งของปัจจยัการผลิต การกาํหนดระยะเวลาการขนส่งและอ่ืนๆเน่ืองจากความยากในการ

สัง่ของที่จะใหม้าถึงตามกาํหนดเวลาที่ตอ้งการและความไม่สมํ่าเสมอ ในการเก็บสินคา้คงเหลือ 

 7. ปริมาณการส่ัง ซ้ือที่ประหยัดที่ สุด (Economic Order Quantity [EOQ]) เ ป็นการ 

พิจารณาว่าควรจะสั่งซ้ือแต่ละคร้ังเป็นจาํนวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมท่ีสุดและประหยดัท่ีสุดซ่ึง 

จะตอ้งพจิารณาถึงตน้ในในการสัง่สินคา้ (Order Costs) และตน้ทุนในการเก็บรักษาสินคา้ (Carrying 

Costs) ปริมาณการสัง่ซ้ือที่ประหยดัที่สุด (EOQ) เป็นจุดที่ตน้ทุนในการเก็บรักษาและ ตน้ทุนในการ

สัง่ซ้ือมีค่าเท่ากนัและตน้ทุนสินคา้คงเหลือทั้งหมดมีค่าต ํ่าท่ีสุด 

 8. ประสิทธิภาพ (Performance) หมายถึง ความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมายเช่น 

ตน้ทุน เวลา คุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรทั้งหมดให้น้อยที่สุด กล่าวคือใช้วิธีการให้เกิดการจดัการ

ทรัพยากรที่ส้ินเปลืองใหน้อ้ยที่สุดโดยมีเป้าหมายคือประสิทธิผลหรือให้บรรลุเป้าหมายที่กาํหนดไว้

สูงสุด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินการจดัการโลจิสติกส์ของบริษทั สาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

จาํกดั 

 2. เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวขอ้งเพื่อที่จะนําผลการศึกษาไปใช้ในการ

วางแผนหรือเป็นแนวทางปฏิบติัที่ใช้แก้ปัญหาระบบโลจิสติกส์ของบริษทั สํานักพิมพเ์อมพนัธ์ 

จาํกดั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดย

อาศยัแนวคิดและทฤษฏีหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางการศึกษา 

แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

             ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2550,  น.57-59) กล่าวว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์

ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายไดอ้าชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ี่

นิยม ใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงสําคญั และสถิติที่วดัได้ขอ้ง

ประชากร ที่ช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน ตวัแปรทางด้าน

ประชากรที่ สาํคญัดงัน้ี 

             1. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ

แตกต่างกนั นักการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ที่แตกต่างของ 

ส่วนตลาดไดค้น้ควา้ความตอ้งการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความสาํคญัที่ตลาด 

อายสุ่วนนั้น 
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            2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนั นักการตลาดตอ้งศึกษาตวัแปรน้ี 

อยา่งรอบครอบ เพราะในปัจจุบนัตวัแปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การ 

เปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุจากการที่สตรีทาํงานมากขึ้น  

            3. ลกัษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายที่ 

สาํคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาดโดยมาตลอด และมีความสาํคญัอยา่งยิง่ขึ้นในส่วนที่ 

เก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะสนใจจาํนวน และลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใชสิ้นคา้ 

20 ใดสินคา้หน่ึงและยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะทางประชาการศาสตร์และโครงสร้างดา้นส่ือที่ 

เก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือนเพือ่ช่วยในการพฒันากลยทุธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม 

           4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรสําคญัใน 

การกาํหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคที่มีความรํ่ ารวย แต่อยา่งไรก็ 

ตามครอบครัวที่มีรายไดต้ ํ่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาสาํคญัในการแบ่งส่วนการตลาดโดย 

ถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็นตวัช้ีวดัความสามารถในการจ่ายสินค้าหรือไม่มี 

ความสามารถ ในการจ่ายสินคา้ ในขณะเดียวนักการเลือกซ้ือสินคา้ที่แท้จริงอาจถือเป็นเกณฑ์ 

รูปแบบการดาํรงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้รายได้เป็นตวัแปรที่ใช้บ่อยมาก นักการ 

ตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพื่อใหก้าํหนด 

ตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น  

แนวคดิและทฤษฎีการจัดการสินค้าคงคลัง  

 ฐาปนา บุญหล้าและนงลักษณ์ นิมิตรภูวดล (2555) การจดัการคลังสินคา้เป็นการศึกษา

กระบวนการคลงัสินคา้ ส่ิงอานวยการคลงัสินคา้และหลกัการจดัการคลงัสินคา้ ความสาํคญัของการ

จดัการสินคา้และวิธีการรับสินคา้ การเคล่ือนยา้ยสินคา้เพื่อจดัเก็บ การจดัเก็บ สินคา้เก็บตามรอบ 

สินค้ากันชน จุดสั่งซ้ือ จุดสั่งซ้ือที่ประหยดัที่สุด อธิบายถึงหลักการปฏิบัติการคลังสินค้าที่มี

ประสิทธิภาพ  

 การเก็บ FIFO First in First out หมายถึง สินคา้ใดที่เขา้คลงัสินคา้ก่อนก็หมุนเวียนออกไป

ก่อน เพือ่ลดความเส่ือมจากการจดัเก็บเป็นเวลานาน การเขา้ก่อนออกก่อน First in First out เป็นวธีิที่

ใชใ้นการวดัตน้ทุนของสินคา้โดยตั้งอยูใ่นสมมุติฐาน ว่าสินคา้หรือวตัถุดิบที่ซ้ือเขา้มาก่อนจะตอ้ง

ถูกนาํออกขายหรือใชข้องเก่าก่อนเสมอ ดงันั้น ดว้ยระบบการเขา้ก่อนออกก่อนตน้ทุนของวตัถุดิบที่

ซ้ือเขา้มาก่อนจะใชเ้ป็นตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตออกมาก่อนดว้ย ขอ้มูลเพิ่มเติม FEFO First Expire Date 

 First out หมายถึง สินค้าที่เข ้าคลังสินค้าท่ีหลังให้จ่ายออกไปก่อน สินค้าพวกน้ีได้แก่

วตัถุดิบในการผลิต สินคา้ที่มีอายจุาํกดั เช่น สารเคมี เป็นตน้ การเขา้หลงัออกก่อน LIFO last in First 

out เป็นวธีิที่ใชใ้นการวดัตน้ทุนสินคา้ โดยตั้งอยูใ่นสมมุติฐานวา่ สินคา้หรือวตัถุดิบที่ซ้ือเขา้มาใชท้ี่
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หลงัสุด จะตอ้งถูกนาํออกขายหรือถูกนาํมาใชก่้อน โดยตามหลกัของระบบเขา้หลงัออกก่อนตน้ทุน

ของวตัถุดิบที่ซ้ือมาทีหลงัสุดจะใชเ้ป็นตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตออกมาก่อนการคิดตน้ทุนสินคา้โดยใช้

หลกัวิธีการเขา้หลกัออกก่อนจะแสดงถึงตน้ทุนสินคา้ ที่มีราคาใกลก้บัราคาตลาดในปัจจุบนัมาก

ที่สุด  

 สินคา้เก็บตามรอบ (Cycle Stock) เป็นวสัดุหรือสินคา้ที่เก็บตามรอบเป็นวสัดุหรือสินคา้ที่มี

ไวเ้พื่อทดแทนวสัดุหรือสินคา้ที่ขายไปหรือวสัดุหรือสินคา้ที่ใชไ้ปในการผลิต ซ่ึงวสัดุหรือสินคา้

ประเภทน้ีเก็บไวเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการวสัดุหรือสินคา้ภายใตส้มมติฐานที่ว่าความตอ้งการ

วสัดุหรือสินคา้และเวลานาํในการสัง่คงท่ีและทราบล่วงหนา้ 

 สินคา้กนัชน (Safety or Buffer stock) เป็นวสัดุหรือสินคา้จาํนวนหน่ึงที่เก็บไวเ้กินจาํนวน

วสัดุหรือสินคา้ที่เก็บไวต้ามรอบปกติเน่ืองจากความไม่แน่นอนในความตอ้งการ ซ่ึงปริมาณวสัดุคง

คลงัโดยเฉล่ียจะเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของปริมาณ การสัง่ซ้ือตามปกติบวกกบัปริมาณหรือสินคา้ปลอดภยั 

 จุดสัง่ซ้ือ (Reorder Point) หมายถึง ในการจดัซ้ือสินคา้คงคลงั เวลาก็เป็นปัจจยัที่สาํคญัอยา่ง

ยิง่ ถา้ระบบการควบคุมสินคา้คงคลงัของกิจการเป็นแบบต่อเน่ือง จะสามารกาํหนดเวลาที่จะสั่งใหม่

ไดเ้ม่ือพบวา่สินคา้คงคลงัลดเหลือระดบัหน่ึงก็จะสั่งซ้ือมาใหม่ในปริมาณที่คงที่ เท่ากบัปริมาณการ

สั่งซ้ือที่กาํหนดไว ้ซ่ึงเรียกว่า Fixed Order Quantity System จุดสั่งซ้ือใหม่มีความสัมพนัธ์ แปรตาม

ตวัแปร 2 ตวั คือ อตัราความตอ้งการใชสิ้นคา้คงคลงั และเวลารอคอย (Lead Time)    

แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

            ด้านต้นทุน                                                                                                                             

            สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ (2553, น.13) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าตน้ทุน (Cost) หมายถึง มูลค่า

ของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อให้ไดสิ้นคา้หรือบริการ โดยมูลค่านั้นจะตอ้งสามารถวดัเป็นหน่วย

เงินตราซ่ึงเป็นลกัษณะการลดลงของสินทรัพย ์หรือเพิ่มในหน้ีส้ินตน้ทุนอาจเกิดให้ประโยชน์ใน

ปัจจุบนัในอนาคตก็ได ้เม่ือตน้ทุนใดไดเ้กิดขึ้นแลว้กิจการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ไปไดท้ั้งหมด ตน้ทุน

นั้ นก็จะถือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนั้ น ค่าใช้จ่ายจึงหมายถึง ต้นทุนที่ให้ประโยชน์และกิจการได้รับ

ประโยชน์ทั้งหมดไปแลว้นั้น และสาํหรับตน้ทุนที่กิจการสูญเสียไปแต่จะใหป้ระโยชน์แก่กิจการใน

อนาคต เรียกวา่ สินทรัพย ์
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ด้านเวลา 

 อนันท ์งามสะอาด (2550) ปัจจุบนัแนวคิดในการจดัการเวลาเป็นส่ิงที่จาํเป็นสาํหรับการมี

ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความสลับซับซ้อนกิจกรรมทางสังคมมีความเคล่ือนไหวจนแทบตามไม่ทนั 

สภาพเศรษฐกิจเปล่ียนไปไม่มีวนัส้ินสุดผูท่ี้มองเห็นคุณค่าของเวลาและสามารถบริหารเวลาท่ีมีอยู่

ให้บังเกิดผลประโยชน์ย่อมเป็นผู ้ได้เปรียบและจะสามารถขจัดปัญหาอันเป็นผลจากความ

เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ รอบขา้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนัน่ยอ่มหมายความ

ว่าบุคคลนั้นไดค้วบคุมทุกส่ิงทุกอยา่งไวใ้นมือไดแ้ล้ว ทั้งน้ี ดว้ยสาเหตุเพียงประการเดียว คือเขา

จดัการเวลาเป็น   

ด้านคุณภาพ 

 จูราน (Juran,1986) คุณภาพ หมายถึง ส่ิงที่ตรงและเหมาะสมกบัการใชง้าน (Fitness to Use) 

และเป็นที่พงึพอใจต่อลูกคา้ 2 ประการ ดงัน้ี  

 1. คุณภาพ หมายถึง คุณสมบติัของผลผลิตที่ไดต้ามความตอ้งการ และเป็นที่พึ่งพอใจ ของ

ลูกคา้ เพิม่ยอดขาย  

 2. ปราศจากความไม่มีประสิทธิภาพ ไร้ขอ้บกพร่อง ไม่กลบัมาทาํใหม่ ลดการสูญเสีย ลด

ของเสีย ลดการตรวจสอบ ลดการร้องเรียนของลูกคา้ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบ      งานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง  

 วราภรณ์  สารอินมูล (2556: บทคดัยอ่) ศึกษาความพร้อมของพนักงานแผนกคลงัสินคา้กบั

การใชโ้ปรแกรมระบบการบริหารจดัการคลงัสินคา้ การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพือ่สาํรวจและ

วิเคราะห์ขอ้มูลบุคลากรแผนกคลงัสินคา้กบัการใชโ้ปรแกรมระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ WMS 

(2) เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรแผนกคลังสินคา้กบัการใช้โปรแกรมระบบบริหารจดัการ

คลงัสินคา้ WMS (3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ ดา้นระยะเวลา และความถูกตอ้ง

แม่นยาในการจดัการคลงัสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือพนกังานท่ีทางานเก่ียวกบัคลงัสินคา้

จานวน 150 คน เขตพื้นที่ภาคกลาง เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซ่ึงทดสอบความ

เช่ือมัน่โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การหา

ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

 1) การวิเคราะห์การรับรู้การใชร้ะบบจดัการคลงัสินคา้ของพนกังานคลงัสินคา้โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก และเม่ือพจิารณาการรับรู้เป็นรายดา้นพบวา่ พนกังานคลงัสินคา้มีการรับรู้การใชร้ะบบ

จดัการคลงัสินคา้ในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
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 2) พนักงานคลงัสินคา้ที่มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษาประสบการณ์ทา

งานและตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีมีการรับรู้ในการใชร้ะบบจดัการคลงัสินคา้โดยรวมแตกต่างกนั  

เรืองอุไร ชูช่วย (2540 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของ

ผูใ้หญ่บา้น: ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดัปทุมธานีผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้หญ่บา้น ส่วนใหญ่มีระยะเวลา 

ดํารงตําแหน่ง 13 ปี ขึ้ นไป มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีอาชีพเกษตรกรรม ในการ

ประสานงานมี ความสามารถระดบัปานกลางสาํหรับความรู้ที่เก่ียวกบับทบาทอาํนาจหนา้ท่ี และการ

ปฏิบติังานของ ผูใ้หญ่บา้นอยูใ่นระดบัสูงและ พบอีกว่า อายรูะยะเวลาดาํรงตาํแหน่งอาชีพและการ

ประสานงาน มีผลต่อ ประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานของผูใ้หญ่บา้น ส่วนระดับการศึกษาการ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และ ความรู้เก่ียวกับบทบาทอาํนาจหน้าที่ไม่ทาํให้ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานแตกต่างกนั 

ระเบียบวิธีวิจัย 

               ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานในบริษทัสํานักพิมพเ์อมพนัธ์ 

จาํกดั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสร้างตาม

วตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดที่กาํหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 ตอนที่ 2  เป็นคาํถามเก่ียวกบัการจดัการคลงั ลกัษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายปิด โดย

ใช้คาํถามแบบที่มีคาํตอบให้เลือก 5 ทางเลือก จาํนวนทั้งส้ิน 18 ข้อ โดยคาํถามมีลักษณะเป็น

แบบสอบถามปลายปิด โดยใช้ระดับวดัขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวดั

แบบ Likert Scale มี 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

          ระดบั 5 หมายถึง มากที่สุด 

 ระดบั 4 หมายถึง มาก 

 ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง 

 ระดบั 2 หมายถึง นอ้ย  

 ระดบั 1 หมายถึง นอ้ยที่สุด 

 ตอนที่ 3  เป็นคาํถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพขององคก์ร บริษทั สาํนักพิมพเ์อมพนัธ์ จาํกดั 

จาํนวนทั้งส้ิน 3 ดา้น คือ ตน้ทุน เวลา และคุณภาพลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด โดยใชค้าํถามแบบที่

มีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ทางเลือก จาํนวนทั้งส้ิน 15 ขอ้ โดยคาํถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
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โดยใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั 

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

 ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ย 

 ระดบั 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

 ระดบั 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย  

 ระดบั 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูช้ายจาํนวน 92 

คนคิดเป็นร้อยละ 51.1 อยูใ่นช่วงอาย ุ20-31 ปี จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีจาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 71.7 สถานภาพโสดจาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 

ระดบัรายไดส่้วนใหญ่อยูท่ี่ 15,001-20,000 บาท จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า 

 ปัจจัยที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในองค์กรโดยรวมของการจัดการคลังสินค้าบริษัท

สํานักพิมพเ์อมพนัธ์ จาํกัด มีระดับการดาํเนินการอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจปานกลางทุกขอ้ โดยมีคะแนนเฉล่ียมากที่สุด ไดแ้ก่ ระดบัท่ีจะ

สัง่ซ้ือหรือจุดสัง่ซ้ือ(ORDER POINT) ทาํใหผ้ลลพัธก์ารดาํเนินงานของบริษทัดีขึ้น ระดบัท่ีจะสัง่ซ้ือ

หรือจุดสั่งซ้ือ (ORDER POINT) มุ่งเน้นการจดัการคลงัสินคา้ ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อประโยชน์

ของลูกคา้ โดยการพฒันาปรับปรุงคุณภาพการดาํเนินการภายในหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง และระดบั

ที่จะสั่งซ้ือหรือจุดสัง่ซ้ือ (ORDER POINT) ทาํให้หน่วยงานมีการมุ่งเนน้ความสาํคญัของการจดัส่ง

สินคา้ตามรอบ เพือ่ประโยชน์สูงสุดของลูกคา้และผูป้ระกอบการ และขอ้ที่มีคะแนนนอ้ยที่สุด ไดแ้ก่ 

สินคา้คงคลงักนัชน ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การมีความรู้ความเขา้ใจของพนกังานในระบบการจดัการคลงัสินคา้ในองคก์รของพนักงาน

บริษทัสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์จาํกดั โดยรวมมีระดบัการดาํเนินการปานกลาง เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น

พบวา่ พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจปานกลางทุกดา้น โดยมีคะแนนเฉล่ียมากที่สุด ไดแ้ก่ ระดบัที่จะ

สั่งซ้ือหรือจุดสั่งซ้ือรองลงมาคือ ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด การเก็บ FIFO สินคา้เก็บตาม

รอบ และในสําดับสุดท้าย ได้แก่สินค้าคงคลังกันชน ตามลําดับ การมีความรู้ความเข้าใจของ

พนกังานในการจดัการคลงัสินคา้ในองคก์ร ระดบัท่ีจะสัง่ซ้ือหรือจุดสัง่ซ้ือ พนกังานมีส่วนร่วมปาน
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กลาง เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระดบัท่ีจะสัง่ซ้ือหรือจุดสั่งซ้ือ

มีความรู้ความเขา้ใจมากที่สุด รองลงมา ท่านมีการพิจารณาเวลาที่จาํเป็นในการสั่งซ้ือในคร้ังใหม่ 

ท่านมีการกาํหนดระยะเวลาการขนส่งตามเวลาที่กาํหนด และสุดทา้ยท่านมีการคาํนวณอตัราสินคา้ที่

จะใชต่้อวนั ตามลาํดบั 

 การมีความรู้ความเขา้ใจของพนักงานในการจดัการคลงัสินคา้ในองคก์ร ดา้นปริมาณการ

สั่งซ้ือที่ประหยดัที่สุด พนักงานมีความรู้ความเข้าใจปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

พนักงานมีส่วนร่วมปานกลางทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีคะแนนเฉล่ียมากที่สุด ไดแ้ก่ ท่านมีการเสนอสินคา้

เพื่อลดตน้ทุนให้กบัลูกคา้และการผลิตของ และท่านมีการควบคุมจาํนวนสินคา้ให้เป็นไปตามที่

บริษทัคาดการณ์ ตามลาํดบั 

 การมีความรู้ความเขา้ใจของพนกังานในการจดัการคลงัสินคา้ในองคก์ร ดา้นการเก็บ FIFO 

พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ พนกังานมีส่วนร่วมปานกลาง

ทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีคะแนนเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเก็บ FIFO 

รองลงมาท่านมีจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ตามลาํดบัทีตอ้งการได ้ท่านมีการพยากรณ์การหมุนเวียน

ของสินคา้ในคลังได้อย่าง และท่านมีการตรวจสอบวนัที่เกิดรายการว่าเกิดขึ้นหลังจากหรือตรง 

ตามลาํดบั 

 การมีความรู้ความเขา้ใจของพนกังานในการจดัการคลงัสินคา้ในองคก์ร ดา้นสินคา้เก็บตาม

รอบ พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนกังานมีส่วนร่วมปาน

กลางทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีคะแนนเฉล่ียมากที่สุด ไดแ้ก่ ท่านมีการพยากรณ์ปริมาณสินคา้ทุกคร้ังจากคาํ

สัง่ซ้ือของลูกคา้ได ้รองลงมาท่านมีการทดแทนสินคา้ในคลงัท่ีจาํหน่ายออกไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ท่าน

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้เก็บตามรอบ (CYCLE STOCK) และ ท่านมีการพยากรณ์ความ

ตอ้งการของสินคา้ในช่วงเวลานั้นไดอ้ยา่ง ตามลาํดบั 

 การมีความรู้ความเขา้ใจของพนักงานในการจดัการคลงัสินคา้ในองคก์ร ดา้นสินคา้คงคลงั

กนัชน พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมีส่วนร่วม

ปานกลางทุกขอ้ โดยขอ้ที่มีคะแนนเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ท่านมีสํารองสินคา้ทุกคร้ังจากที่สั่งซ้ือ 

รองลงมา ท่านมีคาดการณ์ความตอ้งการของสินคา้เกินจากท่ีสัง่ในช่วงเวลา ท่านมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกับสินค้าคงคลังกันชน และท่านสามารถส่งสินค้านอกเหนือจากคาํสั่งซ้ือได้ ตามลําดับ         

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 

 ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลของพนกังานที่ปฏิบติังานบริษทั สาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์จาํกดั ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความรู้ความเขา้ใจของ

พนกังานในการจดัการคลงัสินคา้ในองคก์ร แตกต่างกนั 
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พนักงานที่ปฏิบติังานบริษทั สํานักพิมพเ์อมพนัธ์ จาํกัด ที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ความเขา้ใจของ

พนกังานในการจดัการคลงัสินคา้ในองคก์รโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 พนกังานที่ปฏิบติังานบริษทั สาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์จาํกดั ที่มีอายตุ่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจ

ของพนกังานในการจดัการคลงัสินคา้ในองคก์รโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ระดบัท่ีจะสัง่ซ้ือหรือจุด

สั่งซ้ือรองลงมาคือ ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด การเก็บ FIFO สินคา้เก็บตามรอบ และในสาํ

ดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่สินคา้คงคลงักนัชน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   

 พนกังานที่ปฏิบติังานบริษทั สาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์จาํกดั ที่มีสถานภาพต่างกนั มีความรู้ความ

เขา้ใจของพนักงานในการจดัการคลงัสินคา้ในองคก์รโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ระดบัท่ีจะสั่งซ้ือ

หรือจุดสัง่ซ้ือรองลงมาคือ ปริมาณการสัง่ซ้ือที่ประหยดัที่สุด การเก็บ FIFO สินคา้เก็บตามรอบ และ

ในสาํดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่สินคา้คงคลงักนัชน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 พนกังานที่ปฏิบติังานบริษทั สาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์จาํกดั ที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความรู้

ความเขา้ใจของพนักงานในการจดัการคลงัสินคา้ในองคก์รโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ระดบัที่จะ

สั่งซ้ือหรือจุดสั่งซ้ือรองลงมาคือ ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด การเก็บ FIFO สินคา้เก็บตาม

รอบ และในสําดับสุดทา้ย ได้แก่สินคา้คงคลงักันชน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 

 พนกังานที่ปฏิบติังานบริษทั สาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์จาํกดั ที่มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความรู้

ความเขา้ใจของพนกังานในการจดัการคลงัสินคา้ในองคก์รโดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ระดบัที่จะ

สั่งซ้ือหรือจุดสั่งซ้ือรองลงมาคือ ปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยดัที่สุด การเก็บ FIFO สินคา้เก็บตาม

รอบ และในสําดับสุดทา้ย ได้แก่สินคา้คงคลงักันชน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 

อภิปรายผล 

 การมีความรู้ความเขา้ใจของพนักงานในการจดัการคลงัสินคา้ในองคก์ร กรณีศึกษาบริษทั 

สาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์จาํกดั มีประเด็นใหอ้ภิปรายดงัน้ี 

 การมีความรู้ความเขา้ใจของพนกังานในการจดัการคลงัสินคา้ในองคก์ร ดา้นการเก็บ FIFO 

พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจาก พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจ เพือ่ลด

การจดัเก็บสินคา้ในระยะเวลานาน และเป็นการลดตน้ทุน เช่น สินคา้ที่เขา้มาก่อนจะตอ้งนาํออกไป

ก่อน ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ (Water, C.D.J.,2003)   

 การมีความรู้ความเขา้ใจของพนกังานในการจดัการคลงัสินคา้ในองคก์ร ดา้นสินคา้เก็บตาม

รอบ (CYCLE STOCK) พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการกาํหนด
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ไวแ้ลว้ว่าความตอ้งการสินคา้และช่วงเวลารอคอยคงที่ และทราบล่วงหนา้ ดงันั้นการกาํหนดวนัให้

สินคา้ในแต่ละรอบมาถึงจะตรงกบัเวลาท่ีสินคา้ช้ิน สุดทา้ยหมดพอดี ซ่ึงปริมาณสินคา้คงคลงัสูงสุด

จะไม่เกินปริมาณที่สั่งซ้ือไปในแต่ละคร้ัง โดยที่ ปริมาณสินคา้คงคลงัเฉล่ียจะเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของ

ปริมาณสินคา้ที่สัง่ซ้ือสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (วนัรัตน์ จนัทกิจ,2547)  

 การมีความรู้ความเขา้ใจของพนกังานในระบบบริหารคุณภาพในองคก์ร ดา้นสินคา้คงคลงั

กันชน (SAFETY OR BUFFER STOCK) พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจาก

สินคา้คงคลงั สาํรองหรือสินคา้กนัชนเป็นสินคา้จาํนวนหน่ึงท่ีเก็บไวเ้กินจากจาํนวนสินคา้ท่ีเก็บไว้

ตามรอบ ปกติเน่ืองจากความไม่แน่นอนในความตอ้งการสินคา้หรือ  ช่วงเวลารอคอย ซ่ึงปริมาณ

สินคา้คงคลงัโดยเฉล่ียจะเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของปริมาณการสั่งซ้ือตามปกติบวกกบัปริมาณสินคา้คง

คลงัสาํรองสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (วนัรัตน์ จนัทกิจ,2547) 

 การมีความรู้ความเขา้ใจของพนักงานในระบบบริหารคุณภาพในองคก์ร ด้านระดบัที่จะ

สั่งซ้ือหรือจุดสั่งซ้ือ (ORDER POINT) พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็น

ระดับของสินค้าคงเหลือซ่ึงกาํหนดจะต้องการทาํการสั่งซ้ือใหม่ การกําหนดจุดสั่งซ้ือจะตอ้ง

พิจารณาถึงระยะเวลารอคอยเป็นช่วงเวลาจากที่สั่งซ้ือ จนกระทัง่ได้รับสินคา้ต่อวนัและสินค้า

คงเหลือเพือ่ความปลอดภยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (ทศันี สุทธิรัตน์,2554) 

 การมีความรู้ความเขา้ใจของพนักงานในระบบบริหารคุณภาพในองคก์ร ดา้นปริมาณการ

สั่งซ้ือที่ประหยดัที่สุด (EOQ) พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง เน่ืองจากพนักงานจะตอ้ง          

พิจารณาว่าควรจะสั่งซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังเป็นจาํนวนเท่าไร จึงจะเหมาะสมที่สุดและประหยดัที่สุด 

ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาถึงตน้ทุนในการสั่งสินคา้และตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้ ปริมาณการสั่งซ้ือที่

ประหยดัที่สุดทั้งตน้ทุนในการเก็บรักษาและตน้ทุนสั่งซ้ือมีค่าเท่ากนั และตน้ทุนสินคา้คงเหลือมีค่า

ต ํ่าที่สุดสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (ทศันี สุทธิรัตน์,2554)  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  

 1. พนกังาน บริษทั สาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์จาํกดั ควรมีความรู้ความเขา้ใจในระบบการจดัการ

คลงัสินคา้ในเร่ืองของการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ โดยมุ่งเนน้ในส่วนการนาํขอ้มูลในอดีต

มาประกอบพจิารณาในการวางแผนและตดัสินใจ 

 2. บริษทั สาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์จาํกดั ควรใหค้วามสาํคญัในกิจกรรมการบริหารสินคา้คงคลงั

โดยมุ่งเนน้ในทุกๆกิจกรรมยอ่ย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังถัดไป 

 1. ควรมีการศึกษากิจกรรมโลจิสติกส์ในดา้นอ่ืนๆเพิม่เติม เช่น โลจิสติกส์ยอ้นกลบั เป็นตน้ 

 2. ควรมีการศึกษากิจกรรมโลจิสติกส์ในดา้นของปริมาณในดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นการจดัซ้ือ  
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การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนตํ่าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS INFLUENCING THE 

BUYING DECISION MAKING BEHAVIOR OF PASSENGERS IN BANGKOK 

AND SURROUNDINGS TO PURCHASE LOW COST AIRLINE SERVICES 

ตะวนั  ศิลมยั1 และ ผศ.ดร.รุจาภา  แพ่งเกษร2 

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

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาลักษณะของประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคที่

ตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) ศึกษาปัจจยัดา้น

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ราย ในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แลว้นาํขอ้มูลที่ไดม้าประมวลผล สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐาน 

 ผลวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26 - 35 ปี การศึกษาอยูใ่น

ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

เม่ือทดสอบสมมติฐานพบว่า อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนั มี

การตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าพบวา่ ดา้นการขายโดยพนกังาน, ดา้น

การส่งเสริมการตลาด และดา้นการตลาดทางตรง มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินดา้นการ

ตน้ทุนตํ่า 

 

คาํสําคญั : การตลาดแบบบูรณาการ, การตดัสินใจ, สายการบินตน้ทุนตํ่า 

 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 This independent study was aimed (1) to determine the demographic of consumers who has 

been decided to purchase the services of low-cost airlines in the Bangkok and surroundings, and (2) 

to study the factors of integrated marketing communications that influencing the customer buying 

behaviors in choosing the low-cost airlines. The data was collected from 400 consumers in Bangkok 

city and surrounding regions using questionnaires. Then, the data was further analyzed by statistic 

methods, including percentage, mean, standard deviation, and hypothesized value. 

 The results revealed that almost all respondents of this study were female, age ranging from 

26-35 years, undergraduate level, private employee, and have a monthly income of at least 10,001- 

20 ,000  Baht. The hypothesis testing of this study indicated that the respondents with different 

demographic factors including ages, educations, careers and monthly incomes showed the 

significant different decision to buy the low-cost airlines. Whereas, the different gender of the 

respondents provided no significant different results. The study of effective factors of the integrated 

marketing communications of low-cost airlines indicated that the sales staff, the promotions, and 

direct marketing are effecting the customer decision to purchase the low-cost airline services. 

 

KEYWORDS: INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS, DECISION MAKING, 

LOW COST AIRLINE 

บทนํา 

 การคมนาคมขนส่งมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมีหลายช่องทางใหเ้ลือก ทั้งทางบก ทางนํ้ า 

และทางอากาศ เพือ่เป็นทางเลือกที่หลากหลายใหก้บัผูบ้ริโภค และหากมองถึงช่องทางที่สะดวกและ

รวดเร็ว คงหนีไม่พน้การคมนาคมทางอากาศ  โดยในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมมาก เน่ืองจากมีความ

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ทาํให้ธุรกิจเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่งทางอากาศภายในประเทศมี

อตัราการแข่งขนัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหก้ารแข่งขนัก็สูงตามไปดว้ย 

 ในระยะเร่ิมแรกของธุรกิจเก่ียวกบัสายการบินนั้นจะเป็นแบบสายการบินที่เน้นการบริการ

แบบเต็มรูปแบบ (Full Service) เพื่อสร้างความสะดวกสบาย และให้ได้มาซ่ึงความพึงพอใจของ

ผูโ้ดยสาร ทาํให้ราคาโดยสารค่อนขา้ง จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลไทยไดมี้นโยบายการเปิด

น่านฟ้าเสรีภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจสายการบินสามารถแข่งขนัทั้งทางดา้นราคาและ

บริการ และต่อมาไดย้กเลิกขอ้กาํหนดเพดานราคาขั้นตํ่า สายการบินต่างๆ จึงสามารถกาํหนดอตัรา
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ค่าโดยสารในราคาที่ถูกลงได ้จึงส่งผลใหเ้กิดธุรกิจสายการบินตน้ทุนตํ่า (Low Cost Airlines) ขึ้น ซ่ึง

ปัจจุบนัสายการบินตน้ทุนตํ่าไดรั้บความนิยมจากผูเ้ดินทางเป็นอยา่งมาก 

 ปัจจยัที่สาํคญัอีกประการหน่ึงที่ทาํให้เกิดสายการบินตน้ทุนตํ่า คือแนวโน้มความตอ้งการ

ของตลาดยงัมีความตอ้งการสูง จากตวัเลขการสาํรวจพบว่าในปี พ.ศ.2556 มีประชาชนในประเทศ

ไทยที่เดินทางโดยสายการบินประมาณ 6.3 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดของ

ประเทศ และคาดวา่ในอีก 4-5 ปีขา้งหนา้จาํนวนประชากรในประเทศท่ีเดินทางโดยสารสายการบิน

จะเพิม่จาํนวนขึ้นอีก 

 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทาํให้ผูว้ิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยด้านการส่ือสารทาง

การตลาด ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงที่มีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า เน่ืองจากการ

ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ทาํให้ผูบ้ริโภครู้จกัเก่ียวกบัสายการบินตน้ทุนตํ่า จนเกิดการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินนั้นๆ ดงันั้นจาํเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัต่างๆ ที่สามารถเขา้ถึงและโน้ม

น้าวผูบ้ริโภคให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการ เน่ืองจากปัจจุบนัการแข่งขนัดา้นราคาของสายการบิน

ตน้ทุนตํ่านั้นสูงมาก หากสามารถวางแผนการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการได้ชดัเจนและ

ดาํเนินกิจกรรมไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย ก็อาจทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจของสายการบินประสบผลสาํเร็จ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะของประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคที่ตดัสินใจใช้บริการสายการบิน

ตน้ทุนตํ่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมุติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกนั 

 2. การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสาย

การบินตน้ทุนตํ่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ได้ทราบถึงลกัษณะของประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสายการบิน

ตน้ทุนตํ่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพือ่นาํไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 

ของสายการบินใหส้อดคลอ้งและตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

 2. ทราบปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนําไปใช้
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ประโยชน์ในการดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดของสายการบินใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้

ไดม้ากที่สุด 

กรอบความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์ 

 1. สายการบินตน้ทุนตํ่า (Low Cost Airlines) หมายถึง สายการบินที่มีรูปแบบการดาํเนิน

กิจการโดยมุ่งเนน้การลดตน้ทุนดา้นการบริการของสายการบินใหต้ ํ่าลง เพือ่ใหส้ามารถกาํหนดราคา

ค่าโดยสารจากผูใ้ชบ้ริการไดใ้นอตัราท่ีต ํ่ากวา่สายการบินปกติ 

 2. ก า ร ส่ื อ ส าร ทา งก าร ตล าดเ ชิ ง บู รณ ากา ร  (Integrated Marketing Communications)  

หมายถึง แนวความคิดของการวางแผนการส่ือสารทางการตลาดที่ตระหนักถึงคุณค่าเพิ่มที่มีอยูใ่น

แผนงานนั้น โดยนาํเอาหลกัการพื้นฐานของการส่ือสารหลายๆอยา่งๆ เขา้ดว้ยกนั 

 3. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การนาํเสนอผลิตภณัฑห์รือเป็นการใหข้อ้มูลข่าวสาร

ตลอดจนเป็นการชักจูงใจหรือกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเกิดความต้องการในตวัผลิตภัณฑ์ โดยผ่าน

1. ลักษณะกลุ่มประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  

 

 

 

 

 

การตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทนุ

ต่ําของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. การส่ือสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ 

- การโฆษณา 

- การขายโดยพนกังาน 

- การประชาสมัพนัธ ์

- การส่งเสริมการตลาด 

- การตลาดทางตรง 
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ส่ือมวลชนต่างๆ (Mass media) และผูท้าํการโฆษณาจะตอ้งจ่ายค่าเน้ือที่ ค่าเช่า หรือค่าเวลาให้แก่

เจา้ของส่ือโฆษณานั้น 

 4. การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) หมายถึง การนําเสนอสินค้า บริการ หรือ

ความคิด โดยพนักงานขายเป็นผูท้าํการส่ือสารโดยตรงกบัผูบ้ริโภค เป็นการส่ือสารแบบเผชิญหนา้

หรือแบบตวัต่อตวั 

 5. การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) หมายถึง โปรแกรมกิจกรรมต่างๆ ที่กระทาํขึ้น 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีใหเ้กิดขึ้นแก่ผลิตภณัฑแ์ละบริษทั 

 6. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากการ

โฆษณา การขาย โดยการใช้บุคคลและประชาสัมพนัธ์ท่ีออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ

ส่งเสริมทางการตลาด 

 7. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การติดต่อโดยตรงไปยงักลุ่มเป้าหมาย ใน

ลกัษณะที่เป็นการติดต่อส่วนบุคคลโดยผา่นส่ือต่างๆเพือ่เป็นการสร้างให้เกิดการตอบสนองและเป็น

การสร้างความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลูกคา้ 

 8. การตดัสินใจ (Decision Making)  หมายถึง การตดัสินใจซ้ือและความตอ้งการในการใช้

บริการ หรือ แบรนด์ตราสัญลกัษณ์ ซ่ึงแสดงออกให้เห็นถึงรูปแบบหรือการให้บริการที่จาํแนกถึง

ความแตกต่างจากคู่แข่งขนัอ่ืนๆ 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคดิและทฤษฏีด้านประชากรศาสตร์ 

 โดยทัว่ไปบุคคลจะแตกต่างกนัทางร่างกาย ทางสติปัญญา ทางสังคม และทางอารมณ์และ

ความแตกต่างเหล่านั้นจะทาํให้บุคคลแต่ละคนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตวัที่ไม่เหมือนใคร โดย De 

Fleur (1982) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลไวว้่า บุคคลมีความแตกต่างกนัในดา้น

บุคลิกภาพและสภาพจิตวิทยา ซ่ึงความแตกต่างกนัดงักล่าวน้ีเป็นเพราะบุคคลมีการเรียนรู้จากสังคม

ที่มาแตกต่างกนั โดยบุคคลที่อยูต่่างสภาพแวดลอ้มจะไดรั้บการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มที่แตกต่าง

กนั และการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มที่แตกต่างกันทาํให้บุคคลมีทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ และ

บุคลิกภาพแตกต่างกนัดว้ย 

แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภค (Schiffman and Kanuk, 1994: 659) หมายถึง 

ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนที่

เก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสิน ทั้งดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือ
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เป็นกิจกรรมดา้นจิตใจ และกายภาพซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีทาํให้เกิดการ

ซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 

แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับระบบคลังสินค้า 

 เสรี วงษ์มณฑา (2540, หน้า 28-29) ให้ความหมายของการส่ือสารการตลาด (Integrated 

Marketing Communication) วา่หมายถึง กระบวนการของการพฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาดที่

ตอ้งใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เป้าหมาย IMC คือ การท่ีมุ่งสร้าง

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการส่ือ

สารตราสินค้า (Brand Contracts) เพื่อให้ผู ้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้าที่จะนําไปสู่ความรู้ 

ความคุน้เคยและความเช่ือมัน่ในสินคา้ยีห่้อใดยี่ห้อหน่ึงซ่ึง IMC เป็นวิธีการพื้นฐานในการสํารวจ

กระบวนการติดต่อส่ือสารกบัผูรั้บข่าวสารที่เป็นหมาย 

ข้อมูลประวัติสายการบินต้นทุนต่ํา 

 สายการบินตน้ทุนตํ่าไดก้าํเนิดอยา่งเป็นทางการเม่ือประมาณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2547 โดยมี

สายการบินหลกัขอประเทศเป็นหุน้ส่วนใหญ่ โดยเป็นช่ือที่ส่ือถึงความเป็นมิตร และเป็นสญัลกัษณ์

ของอิสรภาพแห่งการเดินทาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นช่ือที่ย ํ้าถึงความเป็นไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง และมี

อิสระในการบินสามารถบินไปไหนต่อไหนไดอ้ยา่งมีอิสรเสรี 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กนัธิศา อินทประวติิ และ พมิพาภรณ์ โยธินวรัิตน์ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทยหรือใชบ้ริการสายการบินอ่ืน จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู ้

เดินทางโดยเลือกใชส้ายการบินไทยและสายการบนิอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่า 20 - 

30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ที่ 10,001 - 20,000 บาท ต่อเดือน ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสายการบินไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร ปัจจยัดา้นการบริการ ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑแ์ละการดูแลลูกคา้ในกรณีฉุกเฉินบนเคร่ืองโดยสาร ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

และการบริการ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 ปิยวรรณ ยนืวงษ ์(2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจซ้ือบริการภายในประเทศผ่าน 

AirAsiaGo ของ สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบริการภายในประเทศผ่าน AirAsiaGo ของสายการ

บินแอร์เอเชีย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,000 - 20,000 
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บาท พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบริการภายในประเทศผ่าน AirAsiaGo ของสายการบินแอร์เอเชีย 

พบวา่ ความถ่ีในการซ้ือบริการภายในประเทศผา่น AirAsiaGo เฉล่ีย 1 คร้ังต่อปี ส่วนใหญ่ตดัสินใจ

ซ้ือบริการผ่าน AirAsiaGo ด้วยตวัเอง เหตุผลที่กลุ่มตวัอย่างเลือกซ้ือบริการภายในประเทศผ่าน 

AirAsiaGo มากที่สุด คือ มีราคาที่คุม้ค่า รองลงมา คือ มีโปรโมชัน่จูงใจในการซ้ือ และมีเสน้ทางให้

เลือกหลากหลาย 

 ปิยวรรณ ไกรเลิศ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือบริการสายการ

บิน ศึกษาเปรียบเที่ยวระหว่างสายการบินไทยสมายล์และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง

กรุงเทพฯ - กระบี่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือบริการสายการบิน 

ศึกษาเปรียบเที่ยวระหวา่งสายการบิยไทยสมายล์และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เสน้ทางกรุงเทพฯ - 

กระบี่ ผลการศึกษาพบว่า อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกนัมีความตั้งใจใชบ้ริการสาย

การบินไทยสมายล์ในภาพรวมแตกต่างกนั พฤติกรรมการใชบ้ริการไดแ้ก่ ดา้นวิธีการสาํรองที่นั่ง 

และช่องทางการชาํระเงินมีอิทธิพลต่อความตอ้งการใชบ้ริการสายการบินไทยสมายล์ในภาพรวม

แตกต่างกัน ส่วนด้านวนัที่ใช้บริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียใน

ภาพรวมที่แตกต่างกนั 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

สายการบินตน้ทุนตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นการวจิยัแบบปริมาณ 

ด้วยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ โดยกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน จากประชากรท่ีอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและ โดยผูว้ิจัยได้มีการกําหนดวิธีดาํเนินการวิจัยและนําเสนอไวเ้ป็นส่วนๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

ลักษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร (Population) ไดแ้ก่ ประชากรชายและหญิงท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 10,733,457 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sample Size and Random Sampling)  คือ ตัวแทนของ

ประชากรชายและหญิงที่อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คนโดยอา้งอิงจาก

วธีิการคาํนวณของ Taro Yamane โดยยอมใหค้วามคลาดเคล่ือนได ้5% และระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

และกาํหนดความมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น ซ่ึงเป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) แบ่งเป็น 

4 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ, อายุ, 

ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ส่วนที่ 2 ปัจจยัดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของสายการบินตน้ทุนตํ่าที่มีผล

ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ประกอบดว้ย การโฆษณา, การขายโดยพนักงาน, การประชาสัมพนัธ์, 

การส่งเสริมการตลาด, การตลาดทางตรง 

 ส่วนที่ 3 ปัจจยัดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ ประกอบดว้ย การตระหนกัถึงความตอ้งการ, การ

เสาะแสวงหาข่าวสาร, การประเมินทางเลือก, การตดัสินใจซ้ือ, ความรู้สึกหลงัการ 

 ส่วนที่ 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิดเพื่อแสดงความคิดเห็นของ

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า 

การทดสอบเคร่ืองมือในการทําวิจัย 

หาความเช่ือมั่น (Reliability) 

 วิจยัใช้การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และความเท่ียงตรง (Content 

Validity) ของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ลว้ไปปรึกษาอาจารยท์ี่ปรึกษา

พิจารณาถึงความเที่ยงตรง ซ่ึงพิจารณาถึงความครอบคลุมและความเหมาะสมของแบบสอบถาม 

จากนั้นจะนาํแบบสอบถามมาปรับแกไ้ข เพือ่ใหน้าํไปใชจ้ริงได ้

 โดยผูว้ิจยัจะไดน้าํแบบสอบถามท่ีผ่านการวิเคราะห์แลว้ ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่ม

ประชากรจาํนวนกลุ่มละ 30 คนซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี และจะนาํผลที่ไดม้าทาํการ

วเิคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา โดยวธีิของครอนบราช (Cronbach) 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

 1. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การเก็บขอ้มูลที่ไดจ้ากผลงานการวิจยัที่เก่ียวขอ้ง

ที่ผูอ่ื้นเคยวจิยัมาแลว้ เอกสารตาํราทางวชิาการ วารสาร ส่ิงพมิพ ์

 2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูล กระทาํโดยผูว้ิจัยซ่ึงใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 

 1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและแยก

แบบที่ไม่สมบูรณ์ออก 

 2. นําแบบสอบถามที่ ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัส เพื่อประมวลผลข้อมูลด้วย

คอมพวิเตอร์ 

 3. นําขอ้มูลที่ลงรหัสแล้วมาบนัทึกโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (Statistic Package for the 

Social Science) เพือ่ทาํการประมวลผลขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่ใชบ้รรยายคุณลกัษณะของขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยล่ะ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่กาํหนดไว ้

โดยในการวิเคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน ผูว้จิยักาํหนดระดบันัยสาํคญัทางสถิติไวท้ี่ระดบั 0.05 ที่

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติดงัน้ี 

 2.1 Independent Sample Test หรือ T-test เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ (เพศ) ของผูต้อบแบบสอบถามทีมี่ต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ใชว้ธีิการวเิคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA  หรือ F-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียของขอ้มูล 2 ชุด หรือตวัแปรสองตวั 

 2.2 ใช้วิ ธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)  เพื่อทดสอบ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มูล 2 ชุด หรือตวัแปร 2 ตวั ซ่ึงขอ้มูลทั้ง 2 ชุด ตอ้งเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ใช้

ในสมมติฐานที่ 2 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

 ผลการวเิคราะห์จากขอ้มูลส่วนบุคคลพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 254 คน คิดเป็น

ร้อยละ 63.5 มีอาย ุ26-35 ปี จาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 

254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 และ

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 

ข้อมูลด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

 ด้านการโฆษณา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการใหค้วามสาํคญักบัการส่ือสารแบบบูรณาการดา้น

การโฆษณาในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.617 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
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พบวา่การโฆษณาทาง “Website” มีการบอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.70 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.875 

 ด้านการขายโดยพนักงาน กลุ่มตวัอยา่งมีการให้ความสาํคญักบัการส่ือสารแบบบูรณาการ

ด้านการขายโดยพนักงานในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.674 ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าพนักงานตอ้นรับให้บริการดี อธัยาศยัดี และพูดจาสุภาพในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.820 

 ด้านการประชาสัมพันธ์ กลุ่มตวัอยา่งมีการใหค้วามสาํคญักบัการส่ือสารแบบบูรณาการดา้น

การประชาสัมพนัธ์ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.626 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่าการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ “Internet” ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.64 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.825 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งมีการใหค้วามสาํคญักบัการส่ือสารแบบบูรณาการ

ดา้นการส่งเสริมการขายในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.735 ซ่ึงเม่ือพจิารณา

เป็นรายขอ้พบวา่การจดัแพค็เกจตัว๋เคร่ืองบินพร้อมที่พกัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.66 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.893 

 ด้านการตลาดทางตรง กลุ่มตวัอยา่งมีการใหค้วามสาํคญักบัการส่ือสารแบบบูรณาการดา้น

การตลาดทางตรงในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.651 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่าการส่งขอ้ความทางโทรศพัทเ์พื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล และโปรโมชัน่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.855 

ข้อมูลด้านการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา 

 ด้านการตระหนักถึงความต้องการ กลุ่มตวัอยา่งมีการให้ความสาํคญักับการตดัสินใจใช้

บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าดา้นการตระหนักถึงความตอ้งการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.54 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.715 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าการใช้บริการสายการบินเพราะราคา

คุม้ค่ากบัการบริการที่ไดรั้บในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.861 

 ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร กลุ่มตวัอยา่งมีการให้ความสาํคญักบัการตดัสินใจใชบ้ริการ

สายการบินตน้ทุนตํ่าด้านการเสาะแสวงหาข่าวสารในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.61 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.703 ซ่ึงเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ก่อนใชบ้ริการสายการบิน ท่านหาขอ้มูลจากแหล่ง

ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต นิตยสารในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.866 

 ด้านการประเมินทางเลือก กลุ่มตวัอยา่งมีการใหค้วามสาํคญักบัการตดัสินใจใชบ้ริการสาย

การบินตน้ทุนตํ่าดา้นการประเมินทางเลือกในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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0.745 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของสายการบินในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.827 

 ด้านการตัดสินใจซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งมีการให้ความสาํคญักบัการตดัสินใจใชบ้ริการสายการ

บินตน้ทุนตํ่าดา้นการตดัสินใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.734 ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินที่สามารถซ้ือตัว๋โดยสารไดส้ะดวกใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.850 

 ด้านความรู้สึกหลังการซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งมีการให้ความสาํคญักบัการตดัสินใจใชบ้ริการสาย

การบินตน้ทุนตํ่าดา้นความรู้สึกหลังการซ้ือในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.669 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าจะแนะนาํให้เพื่อนหรือคนใกลชิ้ดใชบ้ริการสายการบินใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.788 

สรุปผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน แบ่งเป็นเพศชาย 146 คน และเพศหญิง 254 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

มีอายรุะหว่าง 26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.2 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั

ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.5 ก ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.8 และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนมากที่สุดคือ 10,001 - 

20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.2 

 ส่วนที่ 2 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบั

การส่ือสารทางการตลาดในดา้นการโฆษณาโดยรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความสาํคญักับ

การโฆษณาทาง “Website” มีการบอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.70 สาํหรับดา้นการขายโดยพนักงานโดยรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความสาํคญักบั

พนักงานตอ้นรับให้บริการดี อธัยาศยัดี และพูดจาสุภาพในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 

สําหรับด้านการประชาสัมพันธ์โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับการ

ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ “Internet” ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 สําหรับด้านส่งเสริม

การตลาดโดยรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความสาํคญักบัการจดัแพค็เกจตัว๋เคร่ืองบินพร้อมที่

พกัในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 สาํหรับดา้นการตลาดทางตรงโดยรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก โดยใหค้วามสาํคญักบัการส่งขอ้ความทางโทรศพัทเ์พือ่ประชาสมัพนัธข์อ้มูล และโปรโมชัน่ใน

ระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 

 ส่วนที่ 3 การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน พบว่า การตระหนักความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการโดยรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามสาํคญักบัการใชบ้ริการสายการบินเพราะราคา
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คุม้ค่ากับการบริการที่ได้รับในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 สําหรับการเสาะแสวงหา

ข่าวสารโดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคญักับก่อนใช้บริการสายการบิน ท่านหา

ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต นิตยสารในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 สาํหรับ

การประเมินทางเลือกโดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคญักับช่ือเสียงและความ

น่าเช่ือถือของสายการบินในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 สาํหรับการตดัสินใจโดยรวม

เฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคญักบัท่านตดัสินใจใช้บริการสายการบินที่สามารถซ้ือตัว๋

โดยสารไดส้ะดวกในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 สาํหรับความรู้สึกหลงัการซ้ือโดยรวม

เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความสาํคญักบัท่านจะแนะนาํให้เพื่อนหรือคนใกลชิ้ดใช้บริการสาย

การบินในระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 

 ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการสายการ

บินตน้ทุนตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกนั 

 ด้านเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ T-test พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่

แตกต่างกนั 

 ด้านอายุ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้น

การการเสาะแสวงหาข่าวสาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนการตระหนกั

ถึงความตอ้งการ การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ ความรู้สึกหลงัการซ้ือ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่

แตกต่างกนั 

 ด้านระดับการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test พบว่า ระดับการศึกษาท่ี

แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการสายการบินต้นทุนตํ่ าของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการประเมินทางเลือก การตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนดา้นการตระหนักถึงความตอ้งการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร 

ความรู้สึกหลังการซ้ือ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสายการบินตน้ทุนตํ่ าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกนั 

 ดา้นอาชีพ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-test พบวา่ อาชีพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้น

การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ ความรู้สึกหลงัการซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

465 Journal of Business Research and 

Administration 

ระดบั 0.05 และการตระหนกัถึงความตอ้งการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่

แตกต่างกนั 

 ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-test พบว่า อาชีพที่แตกต่าง

กนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ดา้นการเสาะแสวงหาข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และการตระหนกัถึงความตอ้งการ ความรู้สึกหลงัการซ้ือ ท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อที่ 2 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 จากการทดสอบ พบว่าการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการของสายการบินตน้ทุนตํ่า 

ไดแ้ก่ การขายโดยพนกังาน การส่งเสริมการตลาด และการตลาดทางตรง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการบินตน้ทุนตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดบั 0.05 ส่วน การโฆษณา และการประชาสัมพนัธ์ ไม่ส่งผลต่อต่อการการตดัสินใจใชบ้ริการ

สายการบินตน้ทุนตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อภิปรายผล 

 จาการการศึกษาเร่ือง การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 254 คน มีอายรุะหว่าง 26 - 35 ปี ระดบัการศึกษาอยูใ่น

ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือนคือ 10,001 - 20,000 

บาท ซ่ึงเม่ือศึกษาปัจจยัต่างแลว้พบว่าผลการศึกษาระดับการตดัสินใจใช้บริการสายการบิน ทั้ง 5 

ดา้น ไดแ้ก่ การตะหนักถึงความตอ้งการ,การแสวงหาข่าวสาร,การประเมินทางเลือก,การตดัสินใจ

ซ้ือ และความรู้สึกหลงัการซ้ือ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นอายทุี่แตกต่างกนัส่งผลต่อการการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าดา้นการเสาะแสวงหา

ข่าวสารที่แตกต่าง พบวา่อาย ุ45 ปีขึ้นไป มีการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า ดา้นการเสาะ

แสวงหาข่าวสาร แตกต่างกนักบัอาย ุ15-25 ปี , 26-35 ปี และ 36-45 ปี 

 ดา้นระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า

ดา้นการประเมินทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือ ที่แตกต่าง พบว่าผูมี้ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญา

ตรี มีการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า ดา้นการประเมินทางเลือกแตกต่างกนักบั ผูมี้ระดบั
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การศึกษาตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. และ อนุปริญญา / ปวส.  เเละผู ้

มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า ดา้นการตดัสินใจ

ซ้ือ แตกต่างกนักบั ผูมี้ระดบัการศึกษา ต ํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย, มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 

และอนุปริญญา / ปวส. 

 ดา้นอาชีพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าดา้นการ

ประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ และดา้นความรู้สึกหลงัการซ้ือ ที่แตกต่าง พบว่าอาชีพอ่ืนๆ มี

การตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าด้านการประเมินทางเลือก แตกต่างกันกับ อาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพรับจา้งทัว่ไป , อาชีพอ่ืนๆ มีการ

การตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า ดา้นการตดัสินใจแตกต่างกนักบั อาชีพนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา, พนักงานบริษทัเอกชน, ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพรับจา้งทัว่ไป  อาชีพ

อ่ืนๆ มีการตัดสินใจใช้บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าด้านความรู้สึกหลังการซ้ือ แตกต่างกันกับ

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ อาชีพรับจา้งทัว่ไป 

 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการการตดัสินใจใช้บริการสายการบิน

ตน้ทุนตํ่าดา้นแสวงหาขอ้มูล ดา้นกระเมินทางเลือก ดา้นตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่าง พบวา่ รายไดสุ้ทธิไม่

เกิน 10,000 บาท มีการตดัสินใจใช้บริการสายการบินตน้ทุนตํ่า ด้านการเสาะแสวงหาข่าวสาร 

แตกต่างกนักบั รายได1้0,001-15,001 บาท และ 15,001-25,000 บาท, รายได ้10,001-15,001 บาท มี

การตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าดา้นการเสาะ แตกต่างกนักบั และ 15,001-25,000 บาท

รายไดสุ้ทธิ 15,001-25,000 บาท มีการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าดา้นการเสาะแสวงหา

ข่าวสาร แตกต่างกนักบัผูมี้ รายได ้25,001-35,000 บาท, รายไดสุ้ทธิรายได1้0,001-15,001 บาท มีการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าดา้นการประเมินทางเลือก แตกต่างกนักบั 15,001-25,000 

บาท 25,001-35,000 บาท และ35,001-45,000 บาท , รายไดสุ้ทธิ 15,001-25,000 บาท มีการตดัสินใจ

ใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าดา้นการประเมินทางเลือกแตกต่างกนักบัผูมี้ รายได ้35,001-45,000 

บาท และรายได้สุทธิไม่เกิน 10,000 บาท มีการตดัสินใจใช้บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าดา้นการ

ตัดสินใจซ้ือแตกต่างกันกับ รายได้ 10,001-15,000 บาท, รายได้สุทธิ 10,001-15,000 บาท การ

ตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าดา้นการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกันกบั รายไดสุ้ทธิ 25,001-

35,000 บาท  35,001-45,000บาท และมากกว่า 45,000 บาท รายได้สุทธิ 15,001-25,000 บาท การ

ตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าดา้นการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกันกบั รายไดสุ้ทธิ 35,001-

45,000 บาท 

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยวรรณ ไกรเลิศ (2556) ที่ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผล

ต่อความตั้งใจซ้ือบริการสายการบิน ศึกษาเปรียบเที่ยวระหว่างสายการบินไทยสมายล ์และสายการ
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บินไทยแอร์เอเชีย พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจใชบ้ริการสายการ

บินไทยสมายลใ์นภาพรวมแตกต่างกนั 

 ดา้นการส่ือสารทางการตลาด ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้น

การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการตลาด และการตลาดทางตรง มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

สายการบิน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวรรณ ยืนวงษ์ (2557) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง การ

ตดัสินใจซ้ือบริการภายในประเทศผ่าน AirAsiaGo ของ สายการบินแอร์เอเชีย ที่สรุปไวว้่า การ

ส่งเสริมการตลาดมีส่วนทาํให้กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจซ้ือบริการภายในประเทศผา่น AirAsiaGo มาก

ที่สุด และงานวิจยัของ กนัธิศา อินทประวิติ และ พิมพาภรณ์ โยธินวิรัตน์ (2556) ไดท้าํการศึกษา

เร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินไทย พบวา่ ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสายการบินไทย คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ข้อเสนอแนะ 

 1. บริษทัสายการบินควรคาํนึงถึงปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดในการดาํเนินกิจกรรม เช่น 

การขายโดยพนกังาน การส่งเสริมการตลาด รวมถึงการทาํการตลาดทางตรง เพือ่ใหผู้บ้ริการเกิดการ

ตดัสินใจใชบ้ริการไดง่้ายขึ้น 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ในงานวิจยัคร้ังน้ี เป็นการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใน

การศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะศึกษากลุ่มตวัอย่างในพื้นที่อ่ืนๆ เพื่อเป็นส่วนประกอบในการดาํเนิน

ธุรกิจของสายการบิน 

 2. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าใน

ภาพรวม ผูท้ี่จะทาํการศึกษาต่ออาจจะศึกษาเจาะจงเฉพาะสายการบิน เช่น สายการบินนกแอร์ สาย

การบินแอร์เอเชีย หรือสายการบินไลออนแอร์ ว่าผูใ้ชบ้ริการคิดอยา่งไรถึงตดัสินใจใชส้ายการบิน

นั้น 
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในร้านแฟมิลีม่าร์ท ในเขต

จงัหวดันนทบุรี 

FACTORS AFFECTING CONSUMER PURCHASE DECISIONS IN THE 

STORES, FAMILY MART IN NONTHABURI PROVINCE 

นฤมล ศรีขาํกูล1 และ ผศ.ดร. รุจาภา  แพงเกษร2 

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

บทคดัย่อ 

 การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ท 

ในเขตจงัหวดันนทบุรี 

 การศึกษาในคร้ังน้ี เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามโดยทาํการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ราย จากผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรี และนาํขอ้มูลที่

ได้มาประมวลผล สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

สมมติฐาน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอาย ุ21 - 30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท/รับจ้าง มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีสถานภาพโสด 

สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคใน

การซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรีท่ีแตกต่างกนั เพศ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี ด้านการ

ประเมินผลทางเลือก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

ส่วน ด้านการรับรู้ความตอ้งการ ด้านการคน้หาทางเลือก ด้านการตดัสินใจซ้ือ ด้านพฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ี

มาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั  พบว่า อายทุี่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในการซ้ือสินค้าในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจังหวดันนทบุรี ด้านการค้นหาทางเลือก 

แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ส่วนดา้นการรับรู้

ความตอ้งการ ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ที่

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดั 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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นนทบุรีไม่แตกต่างกนั พบวา่ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ และสมาชิกในครอบครัว ที่

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี 

ดา้นการรับรู้ความตอ้งการ ดา้นการคน้หาทางเลือก ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ

ซ้ือ ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ไม่แตกต่างกนั   

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคใน

ร้านแฟมิล่ีมาร์ทในเขตจงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านเทคนิคและกระบวนการ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ทในเขตจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ส่วนดา้นบุคคล ไม่ส่งผลต่อต่อการการตดัสินใจเลือก

ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ทในเขตจงัหวดันนทบุรี  

 

คาํสําคญั : ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจ, แฟมิล่ีมาร์ท  
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Abstract 

 The objectives of this independent study was to investigate personal factors affecting 

consumer purchase decisions in Family Mart, Nonthaburi province and to examine the relationship 

between marketing mix and consumer purchase decisions in Family Mart,  Nonthaburi province.    

In this study, the instrument was the questionnaire. Data were collected from a sample of 400 

consumers in Nonthaburi. The data gathered were then processed and analyzed through statistics 

including percentage, mean standard deviation and hypothesis testing. The results of this study were 

as follows: 

 The sample mostly consisted of: females; those aged 21-30 years; those graduated with a 

bachelor's degree; employees; those with monthly income of 10,001-20,000 baht; single people; 

and those with 3-4 family members. In terms of personal factors, the sample with different personal 

factors had indifferent purchase decisions in Family Mart. Different gender influenced consumer 

purchase decisions in Family Mart in terms of alternative evaluation with statistical significance 

level of 0.05, accepting the established hypothesis. The differences in awareness of need, alternative 

search, and post-purchase behavior indifferently influenced consumer purchase decisions in Family 

Mart. The sample with different age had different alternative search in purchase decisions in Family 

Mart with statistical significance level of 0.05, accepting the established hypothesis. The differences 

in awareness of need, alternative evaluation, decision-making, and post-purchase behavior 

indifferently influenced consumer purchase decisions in Family Mart.  The sample with different 

education, occupation, monthly income, marital status, and number of family members had 

indifferent awareness of need, alternative search, alternative evaluation, decision-making, and post-

purchase behavior in purchase decisions in Family Mart.  

 Moreover, marketing mix factors affecting consumer purchase decisions in Family Mart, 

Nonthaburi province included Product, Price, Place, Promotion, Process, and Physical Evidence 

with statistical significance level of 0.05, accepting the established hypothesis. However, People 

did not influenced consumer purchase decisions.  

 

KEYWORDS: MARKETING MIX, DECISION, FAMILYMART 
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บทนํา 

 ธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือในอดีต ส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายของชาํขนาดเล็กหรือ

ที่เรียกกนัว่าร้านโชห่วย ซ่ึงตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนเล็กๆ และจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคที่จาํเป็น

เท่านั้น จากสภาพเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และเทคโนโลยทีี่มีการเจริญเติมโตอยา่งรวดเร็วส่งผล

ให้อาํนาจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้เพิ่มขึ้นตามรายไดข้องผูบ้ริโภค ทาํให้เกิดธุรกิจคา้ปลีกประเภท

ร้านสะดวกซ้ือเกิดขึ้นมากมาย ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครอบคลุม 

ดงันั้นผูป้ระกอบการ จึงไดมี้การลงทุนทาํธุรกิจคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือในชุมชนมากยิง่ขึ้น 

ซ่ึงเป็นร้านสะดวกซ้ือที่จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคที่จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต อีกทั้งยงัจาํหน่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืมมากมายหลากหลายชนิดเปิดใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภคตลอด 24 ชัว่โมง ปัจจุบนัเรา

จะเห็นไดว้่าร้านสะดวกซ้ือมีอยูม่ากมายหลายสาขา ตามตรอกซอกซอย ภายในสถาบนัการศึกษา

ต่างๆ หรือแมแ้ต่ในส่วนราชการ เกิดการแข่งขนักนัทางดา้นส่วนแบ่งทางการตลาดสูงขึ้น จึงทาํให้มี

การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ขึ้น 

 แมใ้นช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือเกิดขึ้นมากมาย เพราะห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต

อยา่งโลตสั และบิ๊กซี ต่างมีธุรกิจร้านคา้สะดวกซ้ือเป็นของตวัเองทั้งมินิ บิ๊กซี,เทสโก ้โลตสั เอ็กซ์

เพรส หรือท็อปส์ เดล่ี รวมไปถึงร้านสะดวกซ้ือที่มีสัดส่วนทางการตลาดมากที่สุด เซเว่น อีเลฟเวน่ 

มีการขยายสาขากนัอยา่งเต็มที่ ทาํให้เกิดการแข่งขนัค่อนขา้งสูง มีการใชก้ลยทุธ์ต่างๆ ทั้งดา้นราคา

และตวัสินคา้ที่จดัการส่งเสริมการตลาด แต่แฟมิล่ีมาร์ท ยงัไม่หยดุการขยายสาขา และเพิ่มกลยทุธ์

ต่างๆ ในการจดัตวัสินคา้ส่งเสริมการตลาด เพิม่ความหลากหลายในการบริการ เช่นมุมกาแฟ จ่ายบิล 

เป็นตน้ และยงัจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น วา้วสุดคุม้ สะสมแตม้ คะแนนหล่นทบัลุน้รับ 10000 

พอยท ์และการสะสมแสตมป์เพือ่ใชแ้ทนเงินสดใชแ้ลกของรางวลั เพือ่กระตุน้การขายใหผู้บ้ริโภคมี

ส่วนร่วมมากยิง่ขึ้น (ดวงกมล ศรีอมรชยั, 2556:1) 

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี จะทาํให้ผูป้ระกอบธุรกิจร้านสะดวกซ้ือหรือนกัลงทุนที่

สนใจจะลงทุน ในธุรกิจสินคา้ปลีกประเภทน้ี ไดท้ราบถึงแนวทางที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ท และสามารถนําประโยชน์เหล่าน้ีไปใช้ในการวางแผน 

ปรับปรุง หรือการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้ตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในด้านการ

ส่งเสริมปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปใชป้รับปรุง

การดาํเนินธุรกิจเพือ่สามารถแข่งขนักบักลุ่มธุรกิจประเภทร้านสะดวกซ้ือต่อไป 

  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

473 Journal of Business Research and 

Administration 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ทใน

เขตจงัหวดันนทบุรี 

 2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ทในเขตจงัหวดันนทบุรี 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ทใน

เขตจงัหวดันนทบุรี เพื่อนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของร้านแฟมิล่ีมาร์ทและร้าน

สะดวกซ้ืออ่ืนๆ 

 2.ทราบถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ทในเขตจงัหวดันนทบุรี เพื่อนาํขอ้มูลไปใชส้าํหรับการอา้งอิง 

ในการวเิคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภคสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท และร้านสะดวกซ้ืออ่ืนๆ  

สมมติฐานของการวิจัย 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ี

มาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรีที่แตกต่างกนั 

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิ

ล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

 -ประชากร (Population) ที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือผูบ้ริโภคที่ซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท

ในจงัหวดันนทบุรี 

 -กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูท้ี่เขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ในร้าน

สะดวกซ้ือแฟมิล่ีมาร์ท โดยการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจะใชร้ะดบัความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าที่

ระดับความเช่ือมั่นประมาณ 95% กําหนดความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้ นได้ไม่เกิน 5% ซ่ึงการ

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะใชก้ารคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร Yamane ดงัน้ี 
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    n =    N
(1+Ne2) 

 

    n =    21,720
(1+(21,720)(0.05)2)  

 

 

     n =    399.98 

   

  N = จาํนวนประชากรเป้าหมาย 

  n = ขนาดกลุ่มเป้าหมาย 

  e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งที่ยอมใหเ้กิดขึ้นได ้

  z = ค่าระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัสาํคญัถา้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบั

นยัสาํคญั 0.05 มีค่า z = 1.96  

  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดท้าํการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่คาํนึงถึงความน่าจะ

เป็น (Non-probability Sampling) โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience 

Sampling)แจกแบบสอบถามตามสถานท่ี ต่างๆ ที่ร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี จากสูตร

ขา้งตน้ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 399 คน และผูว้จิยัขอเพิม่กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 

  2.พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงประกอบไปด้วย 6 อาํเภอ คือ 

อาํเภอเมืองนนทบุรี อาํเภอบางกรวย อาํเภอบางใหญ่ อาํเภอบางบวัทอง อาํเภอไทรนอ้ย และอาํเภอ

ปากเกร็ด 

  3.ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่ มีนาคม 2559 – เมษายน 2559 

  4.ตวัแปรในการศึกษา 

  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  

  ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

สถานะภาพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

- ดา้นราคา (Price) 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

- ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

- ดา้นบุคคล (People) 

- ดา้นเทคนิคและกระบวนการ (Process) 
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- ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) การตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าของ

ผูบ้ริโภคในร้านแฟมิร่ีมาร์ทในเขตจงัหวดันนทบุรี 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 

 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะพื้นฐานของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานะภาพ  

 การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการศึกษา วเิคราะห์ ประเมิน ทางเลือกเพือ่ให้ได้

สินคา้และบริการที่เป็นไปไดแ้ละตรงตามความตอ้งการ 

 ผู้บริโภค หมายถึง ผูท้ี่ซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี 

 ธุรกิจค้าปลีก หมายถึง กิจการที่เก่ียวขอ้งกับการซ้ือขายสินคา้ หรือบริการโดยตรงแก่

ผูบ้ริโภค เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

 ภาพลักษณ์ขององค์กร หมายถึง ภาพพจน์ที่ดีของแฟมิล่ีมาร์ท เช่น องคก์รมีความน่าเช่ือถือ 

มีความมัน่คงทางดา้นการเงิน มีการใหบ้ริการหลายหลาย มีการตอบแทนสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 แฟมิลี่มาร์ท หมายถึง ร้านสะดวกซ้ือท่ีไดรั้บสิทธิบตัรทางการคา้ (Franchise organization) 

ซ่ึงเป็นบริษทัแม่หรือผูท้ี่เป็นเขา้ของแฟรนไซส์ ให้สิทธิแก่ตวัแทนรายยอ่ยในการประกอบธุรกิจ

ตามขอบเขตที่กาํหนด จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคที่จาํเป็นในชีวติประจาํวนั เปิดใหบ้ริการทุกวนั 

ตลอด 24 ชัว่โมง 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s หมายถึง วิธีการที่ธุรกิจคา้ปลีกนาํไปใชเ้พื่อที่จะให้

ลูกคา้เขา้มาซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคหรือใชบ้ริการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ด้านราคา ด้านช่องทางการจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านเทคนิคและ

กระบวนการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีลกัษณะดั้งน้ี 

 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ประเภทของสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ทมีไวใ้หผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือ ตาม

ประเภทของสินคา้ เช่น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละบุหร่ี เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์เช่น นํ้ าอดัลม นม 

นํ้ าด่ืม ของใชป้ระจาํบา้น เช่น สบู่ ยาสีฟัน แป้ง ขนมขบเคี้ยว เช่น มนัฝร่ังทอดกรอบ ขา้วเกรียบ

 ราคา หมายถึง ส่ิงที่ผูบ้ริโภคจ่ายไปเพื่อแลกกบัสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท แสดงเป็นมูลค่า

ในรูปแบบของเงินตราในลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ ราคาสินคา้ถูกกวา่ร้านอ่ืน ๆ มีป้ายแสดงราคาสินคา้ 

 ช่องทางการจําหน่าย หมายถึง ช่องทางในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ไปยงั

ผูบ้ริโภคในรูปแบบต่าง ๆ  

 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง  การลด แลก แจก แถม และกลยุทธ์อ่ืนๆ เพื่อดึงดูดให้

ผูบ้ริโภคสนใจและตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

476 Journal of Business Research and 

Administration 

 บุคคล หมายถึง ผูท้ี่ เป็นคนให้บริการหรือขายสินคา้ให้กับลูกคา้ ซ่ึงมีบุคลิกภาพ หรือ

ลักษณะบุคคลที่แตกต่างกันออกไป เช่น การตอบสนองต่อลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหา ความ

น่าเช่ือถือ 

 เทคนิคและกระบวนการ หมายถึง การส่งมอบสินคา้และบริการของร้านแฟมิล่ีมาร์ท  

 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาย หมายถึง องค์ประกอบทางด้านกายภาพท่ีประสาทสัมผสัทั้ง 5 

ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน และการสมัผสั สามารถสมัผสัได ้ 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 การศึกษาแนวคิดและผลการศึกษาที่เก่ียวขอ้งสามารถสรุปแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางใน

การศึกษา โดยเป็นการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรี ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ท แสดงเป็นกรอบแนวความคิดดงัภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรม โดยอาศยั

แนวคิดและทฤษฏีเพือ่นาํมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนาํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

แนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 

 ธนพร แตงขาว (2541: 12) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกบนทางเลือกท่ี

ประกอบดว้ยทางเลือกหลายทาง ตอ้งใชเ้หตุผลในการพจิารณา มีเป้าหมายที่ชดัเจนว่าการตดัสินใจ

นั้นทาํเพือ่ส่ิงใด 

ตัวแปรอิสระ 

 

ตัวแปรตาม 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายได้

สถานะภาพ, จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย, ดา้นส่งเสริมการตลาด

ดา้นบุคคล, ดา้นเทคนิคและกระบวนการ, 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

 

 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าของ

ผู้บริโภคในร้านแฟมิร่ีมาร์ท

ในเขตจังหวัดนนทบุรี 
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 ถวลัย ์วรเทพพฒิุพงศ ์ (2540: 2) ไดใ้หค้วามหมายการตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือก

ทางปฏิบติัทางใดทางหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ  เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตอ้งการโดยใชห้ลกัเกณฑ์

บางประการพจิารณาและตดัสินใจ 

 โกวทิย ์กงัสนนัท ์(2549: 3) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง การท่ีผูต้ดัสินใจมีตวัเลือก หลาย 

ๆ ตวัและตอ้งนาํตวัเลือกต่าง ๆ  มาเปรียบเทียบกนั ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกตวัเลือกใดตวัเลือกหน่ึง 

เพือ่ใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท ์และศุกร เสรีรัตน์ (2546; 219) กล่าวว่า ขั้นตอนใน

การตดัสินใจซ้ือ (Buying decision process) ผูบ้ริโภคจะผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือการรับรู้

ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

แนวคดิทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 ประชากรศาสตร์ หรือ Demography มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก Demo = People คือ 

ประชาชน หรือประชากร Graphy = Writing up, Description หรือ Study คือ การศึกษาศาสตร์ 

 ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ ์และ ณรงค ์เทียนส่ง (2525: 2) ไดก้ล่าวไวว้า่ ประชากรศาสตร์ หมายถึง 

วชิาที่ศึกษาเก่ียวกบัประชากร ทั้งน้ีเพราะคาํวา่ “Demo” นั้นหมายถึง “People” ซ่ึงก็แปลวา่ “ประชา

ขน” หรือ “ประชากร” ส่วนคาํวา่ “Graphy” นั้นหมายถึง “Writing up” หรือ “Descripion”  

 เสรี วงษม์ณฑา (2542: 11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

การมีซ่ึงสินคา้ที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้รวมทั้งราคาท่ีขายเป็น

ราคาที่ผูบ้ริโภคสามารถยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยอมจ่ายเน่ืองจาก 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท ์และศุกร เสรีรัตน์ (2541: 337-339) ไดส้รุปเก่ียวกบั

แนวความคิดกลยทุธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจการบริการ (Marketing Mix) ไวใ้นหนังสือการบริหาร

การตลาดยคุใหม่วา่ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคพบว่า ผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจท่ีให้บริการจะใช้

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด บุคคล สร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ กระบวนการ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ดวงกมล ศรีอมรชยั (2556: บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคที่เซเว่นอิเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นลกัษณะ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ที่มีต่อการตดัใจเลือกซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภคที่เซเว่นอิเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของแนว

ทางการส่งเสริมการขายกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคที่เซเว่นอิเลฟเว่น ในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21-30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

โสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายได ้10,001-20,000 บาทต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ ที่แตกต่าง

กนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อิเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางด้านสถิติที่ระดับ 0.05 การส่งเสริมการขายได้แก่ รูปแบบการ

ส่งเสริมการขายและภาพลักษณ์สินค้าท่ีนํามาทาํการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเว่นอิเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญั

ทางดา้นสถิติที่ระดบั 0.05  

 ศิริรัตน์ วจิารณ์ปรีชา (2550: บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเร่ือง ปัจจยัการตลาดที่มีผลต่อการซ้ือสินคา้

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ของประชากรในอาํเภอเมือง จงัหวดัสิงห์บุรี พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษามธัยมปลาย/ปวช/ปวส เป็นส่วนใหญ่ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดช่้วง 3,000-4,999 บาท จาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว 4 คน สาํหรับพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นพบว่าผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ 2-3 

คร้ังต่อสปัดาห์ โดยตวัอยา่งเลือกซ้ือสินคา้ในช่วงเวลาเยน็ (14.01-18.00 น.) ระยะเวลาท่ีลูกคา้ใชซ้ื้อ

สินคา้ประมาณ 5-10 นาที มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียคร้ังละ 51-100 บาท ประเภทสินคา้ที่

ซ้ือมากที่ สุด คือขนมขบเคี้ ยว การชําระเงินส่วนใหญ่ชําระด้วยเงินสด ปัจจัยส่วนบุคคลทีมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมากที่สุดคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

และ อาชีพ รองลงมา คือ ระดบัการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนและ สถานภาพการสมรส อายุ

เพศ ตามลาํดบั ระดบัความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซ้ือสินคา้ร้านเซเว่นอีเลฟ

เว่นมากที่สุดคือ ดา้นกระบวนการ ดา้นสถานที่ ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่งเสริมทางการตลาดและดา้นราคาตามลาํดบั  

การดําเนินการวิจัย  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรที่เขา้มาใช้บริการร้านแฟมิล่ีมาร์ทในเขต

จงัหวดันนทบุรี มีจาํนวนรวม 40 สาขา โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น

คาํถามแบบปลายปิด (Close-ended Response Question) จาํนวนทั้งหมด 7 ข้อ เป็นคาํถามแบบ

กาํหนดคาํตอบ 2 คาํตอบ 2 ขอ้ และแบบมีหลายคาํตอบ 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มูล

ประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานะภาพ และจาํนวน

สมาชิกในครอบครัว เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) 
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 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงประกอบไปดว้ย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 ปัจจยั โดยแบ่งออกเป็น ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นเทคนิคและกระบวนการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ ลกัษณะของแบบสอบถามจะประกอบไปดว้ย คาํถามที่ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตร

ภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดบั  

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในร้านแฟมิลี่มาร์ท 

ในเขตจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นการรับรู้ความตอ้งการ ดา้นการคน้หาทางเลือก ดา้น

การประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ลกัษณะของแบบสอบถามจะ

ประกอบไปดว้ย คาํถามที่ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดบั 

 ส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะในการทําวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี จะมีลกัษณะเป็นคาํถามแบบปลาย

ปิด ใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติสําหรับทดสอบสมมติฐาน 

 1.ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-

test) 

 2.ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One way ANOVA) 

 3.ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล 2 ชุด หรือตวัแปร 2 ตวั ซ่ึงขอ้มูลทั้ง 2ชุด ตอ้งเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และมีอาย ุ

21 - 30 ปี จาํนวน 225 คน เป็นร้อยละ 56.25 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 233 คน คิดเป็น

ร้อยละ 58.25 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทั/รับจา้ง จาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 มี

รายได ้10,001-20,000 บาท จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 มีสถานภาพโสด จาํนวน 266 คน 

คิดเป็นร้อยละ 66.5 สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน จาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัที่มาก โดย

ให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์มีความเช่ือมัน่ในคุณภาพและมาตรฐานมากที่สุด ผลิตภณัฑ์มีความ

หลากหลายในการให้บริการในระดบัที่มาก ผลิตภณัฑจ์ดัวางเป็นหมวดหมู่ (ง่ายต่อการคน้หา)ใน

ระดบัที่มาก และผลิตภณัฑมี์คุณภาพดี (ไม่บุบ ไม่เก่า) ในระดบัที่มาก 

 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคา โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีมาก โดย

ให้ความสําคญักับราคาสินคา้ได้มาตรฐานในระดับที่มาก มีป้ายบ่งบอกวนัหมดอายุที่ชัดเจนใน

ระดบัที่มาก ราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ในระดบัที่มาก มีป้ายสินคา้ที่ชดัเจนในระดบัที่

มาก  

 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยเฉล่ียอยูใ่น

ระดับปานกลาง โดยให้ความสําคญักบัร้านมองเห็นได้ง่ายสะดุดตาในระดับที่มากที่สุด สถานที่

ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนในระดบัที่มาก ทาํเลที่สามารถแวะใชบ้ริการไดง่้ายในระดบัปานกลาง สาขาที่

ใหบ้ริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในระดบันอ้ย 

 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั

ที่มาก โดยใหค้วามสาํคญักบัมีป้ายโฆษณาเห็นชดัเจนในระดบัมากท่ีสุด โฆษณาและประชาสมัพนัธ์

ผา่นส่ือต่างๆ ในระดบัปานกลาง สามารถสะสมแตม้และใชเ้ป็นส่วนลดและแลกซ้ือสินคา้ ในระดบั

ปานกลาง การร่วมชิงโชคต่างๆ ในระดบัปานกลาง  

 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคคล โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัที่มาก โดย

ให้ความสําคญักับชุดแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อยในระดับมาก พนักงานให้บริการอย่าง

สุภาพและมีมารยาทในการให้บริการในระดบัมาก ให้คาํแนะนาํและสามารถตอบคาํถามลูกคา้ใน

ระดบัมาก พนกังานใหบ้ริการลูกคา้รวดเร็วในระดบัมาก  

 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบั โดยใหค้วามสาํคญักบัรับชาํระเงินและค่าบริการ

ถูกตอ้งในระดบัมาก ตรวจสอบสินคา้ก่อนใส่ถุงให้ลูกคา้เสมอในระดบัมาก มีเทคโนโลยทีนัสมยั

เหมาะสมในการใหบ้ริการ ในระดบัมาก ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วในระดบัมาก  

 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ โดยเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัที่มาก โดยใหค้วามสาํคญักบัร้านคา้มีความสวา่งเพียงพอทั้งภายนอกและภายในในระดบัมาก 

หนา้ร้านสะอาดและไม่มีส่ิงกีดขวางในระดบัมาก ป้ายร้านคา้มองเห็นไดใ้นระยะไกล ในระดบัมาก 

ที่จอดรถสะดวกในระดบันอ้ย 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 

 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ โดยเฉล่ียอยู่

ในระดบัที่มาก โดยให้ความสาํคญักบัความตอ้งการเกิดจากความหิว, กระหายในระดับมากที่สุด 

ความตอ้งการเกิดจากความอยากไดใ้นระดบัมาก ความตอ้งการเกิดจากการกระตุน้จากโปรโมชัน่ใน

ระดบัมาก ความตอ้งการเกิดจากการกระตุน้จากโฆษณา, โทรทศัน์ในระดบัมาก   

 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านการคน้หาทางเลือก โดยเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัที่มาก โดยใหค้วามสาํคญักบัไดรั้บแหล่งขอ้มูลจากเพือ่น, ครอบครัว,ในระดบัมากที่สุด ไดรั้บ

แหล่งขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆ ในระดบัมาก ไดรั้บแหล่งขอ้มูลจากการโฆษณาในระดบัมาก ไดรั้บ

แหล่งขอ้มูลจากพนกังานในระดบัมาก   

 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการประเมินทางเลือก โดยเฉล่ียอยูใ่น

ระดับที่มาก โดยให้ความสําคัญกับเปรียบเทียบกับร้านอ่ืนแล้วมีคุณภาพในระดับมากที่สุด 

เปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนแลว้มีความน่าเช่ือถือในระดบัมาก เปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนแลว้มีราคาไม่แพง

มากในระดบัมาก เปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนแลว้คุม้ค่ากบัราคาที่จ่ายในระดบัมาก   

 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือ โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัที่

มาก โดยให้ความสําคัญกับตัดสินใจเลือกซ้ือเพราะใกล้บ้าน,ใกล้ท่ีทาํงานในระดับมากที่สุด 

ตดัสินใจเลือกซ้ือเพราะส่วนลด, ของแถมในระดบัมาก ตดัสินใจเลือกซ้ือเพราะร้านมีสินคา้ยอดใน

ระดบัมาก ตดัสินใจเลือกซ้ือเพราะพนกังานให้คาํแนะนาํรายละเอียดของสินคา้ไดอ้ยา่งดี ในระดบั

มาก   

 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ โดยเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัที่มาก โดยให้ความสาํคญักบักลบัมาซ้ืออีกคร้ังเพราะสะดวกใกลบ้า้น, ใกลท้ี่ทาํงานในระดบั

มากท่ีสุด กลบัมาซ้ืออีกคร้ังเพราะมัน่ใจในคุณภาพในระดบัมาก กลบัมาซ้ืออีกคร้ังเพราะพนกังาน

บริการดี ในระดบัมาก กลบัมาซ้ืออีกคร้ังเพราะส่วนลด, ของแถม ในระดบัมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือ

สินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรีที่แตกต่างกนั 

 ดา้นเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้T-Test พบว่า เพศ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี ด้านการ

ประเมินผลทางเลือก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

ส่วน ด้านการรับรู้ความตอ้งการ ด้านการคน้หาทางเลือก ด้านการตดัสินใจซ้ือ ด้านพฤติกรรม
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ภายหลงัการซ้ือ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ี

มาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั 

 ดา้นอาย ุจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้ F-Test พบว่า อายทุี่แตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี ดา้นการคน้หา

ทางเลือก แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนดา้น

การรับรู้ความตอ้งการ ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมภายหลงั

การซ้ือ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ใน

เขตจงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั 

 ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้ ด้านสถานะภาพ ด้านจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-Test พบว่า ระดบัการศึกษาที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี ด้านการรับรู้ความ

ตอ้งการ ดา้นการคน้หาทางเลือก ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

ในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี 

 จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้Multiple Regression Analysis พบว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ทในเขตจงัหวดั

นนทบุรี ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น

เทคนิคและกระบวนการ ด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ทในเขตจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานที่ตั้งไว ้ส่วนดา้นบุคคล ไม่ส่งผลต่อต่อการการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคใน

ร้านแฟมิล่ีมาร์ทในเขตจงัหวดันนทบุรี 
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ตารางสรุปการทดสอบสมมติฐาน ที่ 2 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

(ค่าคงที่) 0.048 0.163  0.294 0.769 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.118 0.041 0.120 2.874 0.004* 

ดา้นราคา 0.101 0.039 0.106 2.557 0.011* 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.140 0.033 0.153 4.274 0.000* 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 0.202 0.033 0.228 6.055 0.000* 

ดา้นบุคคล 0.060 0.031 0.085 1.970 0.050 

ดา้นเทคนิคและกระบวนการ 0.113 0.036 0.142 3.147 0.002* 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 0.238 0.035 0.284 6.863 0.000* 

R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of  

the Estimate 

0.765a 0.586 0.579 0.32730 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ท 

ในเขตจงัหวดันนทบุรีจาํนวน 400 คน พบว่ามีประเด็นสาํคญัที่สามารถมาอภิปรายผลการศึกษา ได้

ดงัต่อไปน้ี  

 ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานะภาพ พบวา่เพศที่แตกต่างกนัส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี ดา้นการรับรู้ถึง

ความต้องการ ด้านการคน้หาทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรีที่ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของดวงกมล ศรีอมรชยั 

(2556) ไดว้จิยัเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคที่

เซเว่นอิเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ 
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ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคที่เซเว่นอิเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางดา้นสถิติที่

ระดบั 0.05 การส่งเสริมการขายไดแ้ก่ รูปแบบการส่งเสริมการขายและภาพลกัษณ์สินคา้ที่นาํมาทาํ

การส่งเสริมการขาย มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีเซเวน่อิเลฟเวน่ใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางดา้นสถิติที่ระดบั 0.05 

 ปัจจยัด้านจาํนวนสมาชิกในครอบครัว พบว่าจาํนวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี ดา้นการรับรู้

ถึงความตอ้งการ ด้านการคน้หาทางเลือก ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจ และดา้น

พฤติกรรมหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดันนทบุรีที่ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวจิยั

ของ ศิริรัตน์ วิจารณ์ปรีชา (2550) ได้วิจยัเร่ือง ปัจจยัการตลาดที่มีผลต่อการซ้ือสินคา้ ร้านเซเว่น

อีเลฟเวน่ ของประชากรในอาํเภอเมือง จงัหวดัสิงห์บุรี พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลทีมีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมในการซ้ือสินค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมากท่ีสุดคือ รายได้เฉล่ียต่อเดือนและ อาชีพ 

รองลงมา คือ ระดับการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนและ สถานภาพการสมรส อายุเพศ 

ตามลาํดับ ระดับความสําคญัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซ้ือสินคา้ร้านเซเว่นอีเลฟ

เว่นมากที่สุดคือ ดา้นกระบวนการ ดา้นสถานที่ ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่งเสริมทางการตลาดและดา้นราคาตามลาํดบั  

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคใน

ร้านแฟมิล่ีมาร์ท ในเขตจงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 มีตวัแปรอิสระของ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพนัธต่์อตวัแปรตามโดยมีค่านัยสาํคญัทางสถิตินอ้ยกว่า

หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด 

ดา้นเทคนิคและกระบวนการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ละออง

ทิพย ์เกิดน้อย (2555) ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกแบบ

ดั้งเดิมในเขต อ. เมือง จ. เชียงราย พบวา่ปัจจยัทางการตลาด 7P’s มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

จากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 จากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัขอเสนอแนะเรียงตามลาํดบัความสาํคญั ดงัน้ี 

 1. ควรมีการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคร้านสะดวกซ้ือที่อาศยัอยูใ่นต่างจงัหวดัเพิม่ เพือ่ใหข้อบเขต

ของงานวิจยักวา้งมากขึ้น เพื่อให้สามารถรับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อเพิ่ม

ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในจงัหวดันั้นๆ 
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 2. ควรศึกษาความเป็นไปไดข้องการเพิม่ปริมาณการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคที่อาศยัอยูใ่นเขต

ต่างจงัหวดั เพื่อให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้และตรงกบัการรับรู้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก

ที่สุด 

 3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือ 

ที่ส่งผลกบัการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคมาเป็นตวัช่วยในการวางแผนในการทาํธุรกิจร้านคา้สะดวกซ้ือ

ให้ครบคลุมทุกดา้น และพฒันาองคป์ระกอบต่างๆ ของร้านสะดวกซ้ือ เช่น คุณภาพของสินคา้ การ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้และตรงกบัการรับรู้ถึงความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคมากที่สุด และนาํขอ้มูลที่ไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการตลาดต่อไป  
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การศึกษาคุณค่าของตราสินค้าทีม่ผีลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านบาร์บีควิพลาซ่าและ

ร้านซูกชิิในจงัหวดัปทุมธานี 

Brand Equity Affecting Purchasing Intensions towards Bar B Q Plaza and 

Sukishi of Consumers in Pathumthani Province 

สุรัตน์ นนัทาภรณ์ศกัด์ิ1 และ ดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง คุณค่าของตราสินคา้ทีมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการร้านบาร์บีคิวพลาซ่าและ

ร้านซูกิชิในจงัหวดัปทุมธานี คร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มี

ความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจใชบ้ริการของร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าและร้านซูกิชิและศึกษาคุณค่า

ตราสินคา้ที่มีต่อความตั้งใจใช้บริการของร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าและร้านซูกิชิ รวมทั้งเพื่อ

เปรียบเทียบคุณค่าตราสินคา้ของร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าและร้านซูกิชิของผูบ้ริโภคในจังหวดั

ปทุมธานี  

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคือ กลุ่มลูกคา้ที่เคยใชบ้ริการร้านอาหารทั้งบาร์บีคิวพลาซ่า

และซูกิชิในจงัหวดัปทุมธานีจาํนวน 400 คน โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษา สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า T-test, F-Test (One – way ANOVA) , Multiple Regression 

Analysis (MRA)  

 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ผูบ้ริโภคที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น เพศหญิง อายรุะหวา่ง 21-30 ปี ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ีย 15000 – 25000 

บาทต่อเดือน  
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2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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 2.ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ที่กลุ่มผูบ้ริโภคใหค้ะแนนร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าโดยรวมอยู ่

ในระดบัสูง และเม่ือพจิารณาในแต่ละดา้นจะพบวา่อนัดบัแรก ไดแ้ก่การตระหนกัถึงตราสินคา้ และ  

การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ การเช่ือมโยงตราสินคา้ และ ความจงรักภกัดี ตามลาํดบั ซ่ึงอนัดบัที่

หน่ึงและสองอยูใ่นระดบัสูงและอีกสองดา้นคือ การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ และ เช่ือมโยงตราสินคา้

การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ การเช่ือมโยงตราสินคา้ และ ความจงรักภกัดี ตามลาํดบั ซ่ึงอนัดบัที่

หน่ึงและสองอยูใ่นระดบัสูงและอีกสองดา้นคือ การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ และ เช่ือมโยงตราสินคา้

อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ร้านซูกิชินั้นมีอันดับโดยเรียงจากอันดับสูงไปตํ่าดังน้ี ด้านการ

เช่ือมโยงตราสินคา้ การรับรู้ในคุณภาพตราสินคา้ การตระหนกัถึงตราสินคา้ และ ความจงรักภกัดีต่อ

ตราสินคา้ ซ่ึงทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ การเปรียบเทียบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ของผูบ้ริโภคทั้งสองตราสินคา้ท่ีมีความ

แตกต่างไม่มีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการร้านอาหาร โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

 ส่วนปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ในทุกดา้นไดแ้ก่ การตระหนักถึงตราสินคา้ ความจงรักภกัดีต่อ

ตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ และ การเช่ือมโยงตราสินคา้ ของทั้งสองตราสินคา้นั้นมี

ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใช้บริการของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีโดยร้านบาร์บีคิวพลาซ่า

ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจใช้บริการมากท่ีสุดไดแ้ก่ ปัจจยัด้านความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ รองลงมาไดแ้ก่ การเช่ือมโยงตราสินคา้ การตระหนักถึงตราสินคา้ และการรับรู้คุณภาพตรา

สินคา้ ตามลาํดบั ส่วนร้านอาหารซูกิชิปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อความตั้งใจใชบ้ริการมากท่ีสุดไดแ้ก่ 

ได้แก่ ปัจจยัด้านความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ รองลงมาได้แก่ การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ การ

เช่ือมโยงตราสินคา้ และ การตระหนกัถึงตราสินคา้ ซ่ึงมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

 

คาํสําคญั :  คุณค่าตราสินคา้, ความตั้งใจซ้ือ, บาร์บีคิวพลาซ่า , ซูกิชิ 
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Abstract 

 The study of Brand Equity Affecting Purchasing Intensions towards Bar B Q Plaza and 

Sukishi of Consumers in Pathumthani Province, the objective is for study the population factor 

related purchasing intensions of Bar B Q Plaza and Sukishi and to compare brand equity between 

Bar B Q Plaza and Sukishi of Consumers in Pathumthani province. 

 The population sample of this research is 400 people who used to be customers of Bar B Q 

plaza and Sukishi in Pathumthani province. Questionnaire was used as the tool for data collection. 

The statistical analysis methods were Percentage, Mean, Standard Deviation, T-Test, One-Way 

Analysis Of Variance, and Multiple Regression Analysis. 

The study results are as follow  

1. Most of the respondents were female, aged between 21-30 years, working on 

company officer with salary between 15,000-25,000 Baht per month. 

2. The Overall and each aspect of consumers toward Bar B Q Plaza’s Brand Equity was  

at good  level. When considering each aspect, the consumers opinion on brand awareness factor is 

the first and second is brand loyalty factor, both are at good level. The third is brand perceive quality 

and the last brand association are at moderate level. While Sukishi’s equity is moderate level and 

all factors are at moderate also. 

 The test of hypothesis found the different of demographic factors:  gender, age, education 

level, status, occupation and income level of Bar B Q plaza and Sukishi have no effect on purchasing 

intension at statistical significant level of 0.05 

 From the study of the relationship between brand equity factor the overall and each aspects 

of the consumer’s purchasing intension. It was found the Bar B Q plaza and Sukishi’s brand 

awareness factors, brand loyalty factor, brand perceived quality factor, and brand association factor 

were related with consumers purchasing intension at statistical significant level of 0.05 

 

Key Words : Brand Equity, Purchasing Intensions, Bar B Q Plaza, Sukishi 
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บทนํา 

 คุณค่าตราสินคา้เป็นผลภาพสะทอ้นจากการรับรู้ของลูกคา้ที่มีต่อตราสินคา้ (Keller, 1993) 

คุณค่าตราสินคา้มีส่วนช่วยให้ลูกคา้เกิดความไวว้างใจต่อตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ซํ้ า 

ส่งผลให้ธุรกิจมียอดขายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากขึ้นด้วย (Helander and 

Khalid, 2000) ดังนั้ นคุณค่าตราสินค้าจากมุมมองของลูกค้า จึงมีบทบาทสําคัญในการสร้าง

ความสาํเร็จทางการตลาด (Aaker, 1991) โดยทาง Marketing Science Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้ให้นิยามคุณค่าตราสินคา้ว่า เป็นกลุ่มของการเช่ือมโยง (Set of Associations) และพฤติกรรม 

(Behavior) ที่มีต่อลูกคา้ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และบริษทัเจา้ของที่อาํนวยประโยชน์ใหต้ราสินคา้

นั้นสามารถสร้างรายไดแ้ละผลกาํไรเพิม่ขึ้นมากกวา่ไม่มีตราสินคา้  

 จะเห็นไดว้่าคุณค่าตราสินคา้และความตั้งใจซ้ือสินคา้มีความสัมพนัธ์กนั และต่างมีผลต่อ

การตดัสินใจ โดยจะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ ความพึงพอใจ รวมถึงสะทอ้นถึงพฤติกรรมใน

การตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสองตวัแปรน้ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารประเภทป้ิงยา่งของผูบ้ริโภค

ในปัจจุบนั เน่ืองจากกระแสของอาหารประเภทป้ิงยา่งกาํลงัเป็นที่นิยม ส่งผลให้ผูบ้ริโภคหันมาใช้

บริการร้านอาหารประเภทป้ิงยา่งเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นจึงดึงดูดให้ผูป้ระกอบการเขา้มาลงทุนใน

ธุรกิจน้ีกนัมากขึ้น และร้านอาหารประเภทป้ิงยา่งก็กลายมาเป็นสถานที่ที่สามารถพบเห็นไดท้ัว่ไป

โดยเฉพาะแหล่งชุมชนต่างๆ อาทิเช่น ห้างสรรพสินคา้ แหล่งชุมชน หรือ ยา่นสถานศึกษา เป็นตน้ 

โดยจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ ราคา ความหลากหลายของ

ผลิตภณัฑ์ การบริการ หรือ คุณภาพของเน้ือ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีก่อให้เกิดความช่ืนชอบและความ

จงรักภกัดีในตราสินคา้ของร้านอาหารประเภทป้ิงยา่งแต่ละร้าน 

 ปัจจุบนัตลาดของอาหารประเภทป้ิงยา่งนั้นมีการเติบโตแบบกา้วกระโดด ซ่ึงสามารถสงัเกต

ไดจ้ากจาํนวนผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ท่ีเขา้มารุกตลาดน้ีอยา่งมากมายและอตัราการแข่งขนัท่ีรุนแรง 

และนอกจากน้ีอตัราการเติบโตของตลาดธุรกิจประเภทน้ีนั้นอยูใ่นอตัราสูงโดยอยูท่ี่อตัรา 10-20% 

ต่อปี จากขอ้มูลของปี 2558 ตลาดอาหารป้ิงยา่งเติบโตอยา่งกา้วกระโดดจากในปี 2556 มูลค่าตลาด

จาํนวน 4300 ลา้นบาท และเพิ่มเป็น 4700 ลา้นบาทในปี 2557 และยงัมีแนวโนม้การเติบโตมากขึ้น

เร่ือย ๆ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจอยา่งยิง่ที่จะวิเคราะห์และทาํการวิจยัเก่ียวกบัตราสินคา้ในธุรกิจ

ประเภทน้ีเน่ืองจากสามารถนาํไปใชต่้อยอดในอนาคตได ้ 

 โดย ณ ปัจจุบนัสถานการณ์การแข่งขนันั้นอยูใ่นระดบัที่รุนแรงมาก เน่ืองจากมีบริษทัทั้ง

เล็กและใหญ่หันมาให้ความสนใจกบัธุรกิจอาหารประเภทป้ิงยา่งอยา่งมาก โดยแต่ละเจา้ก็จะเน้น

สร้างความแตกต่างกนัออกไป โดยอาหารป้ิงยา่งนั้นสามารถยดึยอดขายไดถึ้ง 30% ของยอดจาํหน่าย

อาหารบนห้างสรรพสินคา้ทั้งหมด ซ่ึงเม่ือมีรายไดม้หาศาลในธุรกิจประเภทน้ีทาํให้ผูเ้ล่นตอ้งสร้าง
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กลยทุธต่์าง ๆ เพือ่ดึงดูดผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็นทั้งแนวโจมตีและแนวป้องกนั โดยสามารถสงัเกตได้

จากข่าวต่าง ๆ ตาม Social Network ที่มีการสร้างทั้งการรับรู้และการส่งเสริมการขายอยา่งดุเดือด 

เช่น โปรโมชั่นมา 4 คนจ่าย 3 คน หรือมาใช้บริการภายในวนัท่ีกําหนดจะได้รับส่วนลด และ

นอกจากน้ียงัมีการโจมตีกนัอยา่งรุนแรงเพือ่สร้างความไดเ้ปรียบใหก้บับริษทัตนเองอีกดว้ย 

 บริษทัอาหารป้ิงย่างสัญชาติไทยอย่างบาร์บีคิวพลาซ่า ที่ถือว่าเป็นผูน้ําตลาดของธุรกิจ

ประเภทน้ี โดยบริษทัน้ีก่อตั้งเม่ือปี 2530 และทาํการขยายสาขาเพิ่มทั้งในกรุงเทพมหานคร และ

ต่างจงัหวดัอย่างต่อเน่ือง จนปัจจุบนัร้านบาร์บีคิวพลาซ่าได้มีสาขาจาํนวนทั้งส้ิน 102 สาขาทัว่

ประเทศ ซ่ึงตั้งอยูใ่นศูนยก์ารคา้ชั้นนาํและห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่ทัว่กรุงเทพมหานครและตามหัว

เมืองหลกัของจงัหวดัต่าง ๆสาํหรับการลงทุนดา้นธุรกิจอาหารของบาร์บีคิวพลาซ่าในต่างประเทศ 

บริษทัฯ มีการเปิดจาํหน่ายอาหารภายใตแ้บรนดบ์าร์บีคิวพลาซ่าในประเทศมาเลเซีย มีร้านบาร์บีคิว

พลาซ่าเปิดให้บริการตามศูนยก์ารค้าหลักๆ จาํนวนทั้งส้ิน 17 สาขา ในประเทศอินโดนีเซีย มี

ร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าเปิดให้บริการจาํนวน 2 สาขา โดยความสาํเร็จของตราสินคา้บาร์บีคิว

พลาซ่าน้ีสามารถวดัได้จากยอดขาย, ส่วนแบ่งทางการตลาด, กระแสตอบรับของผูบ้ริโภค โดย

ปัจจุบนัมีผูถื้อบตัรสมาชิกของร้านมากกว่า 540000 ใบ โดยคร่ึงปีแรกของปี 2557 นั้นสามารถทาํ

รายไดม้ากถึง 1352 ลา้นบาทและมีรายได ้2600 ลา้นบาทในส้ินปี ทาํให้ร้านบาร์บีคิวพลาซ่านั้นมี

ส่วนครองตลาดถึง 55%  

 ธุรกิจร้านอาหารประเภทป้ิงยา่งอีกร้านหน่ึงซ่ึงถือเป็นคู่แข่งของร้านบาร์บีคิวพลาซ่าอยา่ง

ร้าน “ซูกิชิ” ซ่ึงเป็นคู่แข่งทางตรงของกนัและกนั โดยซูกิชินั้น ผูก่้อตั้งบริษทัขึ้นเม่ือปี 2544 กว่า 10 

ปี ที่ดาํเนินการธุรกิจอาหารเกาหลีและญี่ปุ่ น ซูกิชิ ได้พฒันาผลิตภณัฑ์และขยายไลน์ธุรกิจเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภค โดยปัจจุบนันั้นซูกิชิเป็นผูน้าํของตลาดของป้ิงย่างเกาหลี โดย

ปัจจุบนัสาขาในเครือมากกว่า 80 สาขาทัว่ประเทศไทยซ่ึงในแต่ละสาขาจะใชพ้ื้นที่ประมาณ 200-

300 ตารางเมตร โดยเน้นการเปิดอย่างมีคุณภาพ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 48 สาขา คิดเป็น 60% และ

ต่างจงัหวดั 32 สาขาคิดเป็น 40% (แบ่งเป็นในกลุ่มห้างสรรพสินคา้ 70 สาขา ไฮเปอร์มาร์เก็ตอีก 10 

สาขา และมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มอีก 25 สาขาด้วยงบลงทุน 1400 ล้านบาทโดยคาดว่าจะมี 105 

สาขาทัว่ประเทศในปีหน้า โดยมีรายไดร้วมของบริษทัประมาณ 2200 ลา้นบาทและตั้งเป้าจะเพิ่ม

ยอดขายอีก 25% เป็น 2700 ลา้นบาท  

 ผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะศึกษาคุณค่าของตราสินคา้ที่มีต่อความตั้ งใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารประเภทป้ิงยา่งของร้าน บาร์บีคิวพลาซ่า และร้านซูกิชิ ในจงัหวดัปทุมธานี 

เน่ืองจากพื้นที่เขตจงัหวดัปทุมธานี เป็นพื้นที่ที่มีการเติบโต และการขยายตวัทางธุรกิจเป็นอยา่งมาก 

อีกทั้งยงัมีจาํนวนประชากรที่อยูอ่าศยัในเขตน้ีจาํนวนมากรองจากกรุงเทพมหานคร มีการขยายตวั
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ของธุรกิจร้านอาหารประเภทน้ีอย่างแพร่หลายซ่ึงจะสามารถเป็นแหล่งท่ีจะเก็บขอ้มูลและจดัทาํ

งานวจิยัน้ี อีกทั้งยงัสามารถพฒันาผลงานวจิยัไดต่้อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ศึกษาถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความสมัพนัธต่์อความตั้งใจใชบ้ริการของ

ร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าและร้านซูกิชิ 

2. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้ที่มีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการของร้านบาร์บีคิวพลาซ่าและ

ร้านซูกิชิ 

สมมุติฐานงานวิจัย 

1. คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้และ

ความตั้งใจใชบ้ริการร้านอาหารท่ีต่างกนั 

2. คุณค่าตราสินคา้ของร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าและร้านซูกิชิมีความสัมพนัธ์กบัความ

ตั้งใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ของคุณค่าตราสินคา้ที่มีต่อความตั้งใจเขา้ใช้บริการร้าน

ร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าและร้านซูกิชิ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ

ร้านอาหารป้ิงยา่งต่อไป 

2. เพื่อทราบถึงระดบัคุณค่าตราสินคา้ของร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าและร้านซูกิชิ เพื่อ

นาํไปพฒันาและปรับปรุงตราสินคา้ต่อไป 

3. เพื่อทราบถึงองคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้ใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภคมากที่สุด เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธใ์นการทาํธุรกิจต่อไป 

กรอบแนวความคดิการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาคุณค่าของตราสินค้าท่ีมีผลต่อความตั้ งใจใช้บริการ

ร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าและร้านซูกิชิ  ในจงัหวดัปทุมธานี” ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวความคิด

ไวด้งัน้ี 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความตั้งใชบ้ริการร้านบาร์บีคิวพลาซ่าและร้านซูกิ

ชิในเขตจังหวดัปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสํารวจ 

(Survey Research Method) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจัยได้กําหนด

แนวทางในการดาํเนินงานวจิยัโดยมีรายละเอียดในเร่ืองประชากรกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  

- เพศ    

- อาย ุ    

- ระดบัการศึกษา   

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- รายได ้

 

 

ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intension) 

 

 

ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) 

- ก า ร ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ต ร า สิ น ค้ า  ( Brand 

Awareness) 

- ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 

- การรับรู้คุณภาพตราสินคา้ (Brand Perceived 

Quality) 

- การเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Association) 
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 กลุ่มตวัอย่างคือประชากรในเขตจงัหวดัปทุมธานีท่ีเคยเขา้ใช้บริการร้านอาหารบาร์บีคิว

พลาซ่าและซูกิชิ แต่เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้ นจึงใช้สูตรของ W.G. 

Cochran เพื่อคาํนวณตวัอยา่งและในการคาํนวณนั้น ผูว้ิจยัไดก้าํหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่เป็น 95% 

และค่าความคลาดเคล่ือน 5% 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการทําวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม ในแบบสอบถาม

มีขอ้คาํถามจาํนวน 31 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลดา้นคุณค่าตราสินคา้ 

และ ขอ้มูลดา้นความตั้งใจซ้ือ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

 นาํแบบสอบถามที่ไดรั้บทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนําไป

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป โดยใช ้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ 

(Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ  T-

test, F-Test (One – way ANOVA) , Multiple Regression Analysis (MRA) 

ผลการวิจัย 

 ผูบ้ริโภคที่เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.3 อายุ

ระหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.3 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ68.3 สถานภาพโสด 

คิดเป็นร้อยละ 68.5 อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 56 และมีรายได้เฉล่ีย 15000 – 

25000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 35.5 

 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้และความตั้งใจซ้ิอของร้านอาหารบาร์บีคิว

พลาซ่าและร้านซูกิชิพบว่า ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้โดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยประเด็นดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้มีค่าเฉล่ียสูงสุดในขณะท่ีรองลงมา

คือ ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั ในขณะท่ีรองลงมาคือ ดา้นการเช่ือมโยง

ตราสินคา้ และความจงรักภกัดี ตามลาํดบัโดยทั้งคู่อยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะที่ร้านอาหารซูกิชิ

นั้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียเรียงตามลาํดบัคะแนนไดแ้ก่ ดา้น การเช่ือมโยงตรา

สินคา้ การรับรู้ถึงคุณภาพ การตระหนักถึงตราสินคา้ และความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงผูว้ิจยั

สามารถจาํแนกผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ของบาร์บีคิวพลาซ่าอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ที่

มีค่าเฉล่ียสูงสุดมีดงัน้ี สามารถจดจาํตราสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี รองลงมาคือ เป็นตราสินคา้ที่เคยรับรู้

ผ่านส่ือต่างๆ และ เป็นตราสินคา้ที่มีช่ือเสียงในธุรกิจอาหารป้ิงย่างซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด และ

ต่อมาคือเป็นร้านอาหารป้ิงยา่งที่มีคนพดูถึงมากท่ีสุด และเป็นร้านอาหารท่ีลูกคา้จะนึกถึงก่อนเสมอ 
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ตามลาํดบัซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีร้านซูกิชิดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้นั้นมีรายละเอียดโดย

เรียงตามลาํดบัคะแนนเฉล่ียไดร้ายขอ้ดงัน้ี เป็นตราสินคา้ท่ีท่านเคยรับรู้ผา่นส่ือต่าง ๆ , สามารถจดจาํ

ตราสินคา้ไดอ้ยา่งดี , เป็นตราสินคา้ที่มีช่ือเสียงในธุรกิจป้ิงยา่ง , เป็นร้านอาหารป้ิงยา่งที่มีคนพดูถึง

มากที่สุด และ เป็นร้านอาหารที่ลูกคา้จะนึกถึงก่อนเสมอ ซ่ึงทั้งหมดอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ด้านความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของร้านบาร์บีคิวพลาซ่า เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อที่มี

ค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุดคือ เป็นร้านอาหารท่ีลูกคา้ตอ้งการสมคัรเป็นสมาชิก , จะสนบัสนุนผลิตภณัฑ์

อ่ืน ๆ ภายใตต้ราสินคา้ต่อไป, ทางร้านมีกิจกรรมลูกคา้ยนิดีจะเขา้ร่วม,ลูกคา้มีความยนิดีท่ีจะเดิน

ทางไกลกว่าเดิมเพื่อใชบ้ริการ, และจะยงัคงใชบ้ริการต่อไปแมมี้การขึ้นราคา ซ่ึงทุกขอ้อยูใ่นระดบั

ปานกลาง ในขณะที่ร้านซูกิชินั้นสามารถเรียงตามค่าเฉล่ียรายขอ้ไดด้ังน้ี เป็นร้านอาหารที่ลูกคา้

ตอ้งการสมคัรเป็นสมาชิก, จะสนบัสนุนผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ภายใตต้ราสินคา้ต่อไป, ทางร้านมีกิจกรรม

ลูกคา้ยนิดีจะเขา้ร่วม, และลูกคา้มีความยนิดีที่จะเดินทางไกลกว่าเดิมเพื่อใชบ้ริการ โดยทั้งหมดมี

ระดบัความเห็นในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีดา้นเดียวท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าคือดา้นจะยงัคงใชบ้ริการต่อไปแม้

มีการขึ้นราคา 

 ดา้นการรับรู้ในคุณภาพของร้านบาร์บีคิวพลาซ่า เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ที่มีค่าเฉล่ียคะแนน

สูงสุดคือ เป็นร้านอาหารป้ิงยา่งที่มีสาขาครอบคลุมที่สุดในประเทศ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากที่สุด ขอ้ เป็น

ผูน้ําตลาดร้านอาหารป้ิงย่างในห้างสรรพสินคา้, เป็นร้านอาหารป้ิงย่างที่มีการขยายสาขารวดเร็ว 

และมีมาตรฐานในการผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพ  ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก สุดทา้ยคือขอ้ เป็นร้านที่มีความ

คุ้มค่ากับราคาซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ร้านซูกิชิพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เป็น

ร้านอาหารป้ิงย่างที่มีสาขาครอบคลุมที่สุดในประเทศ, เป็นร้านอาหารป้ิงย่างที่มีการขยายสาขา

รวดเร็ว, มีมาตรฐานในการผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพ, เป็นร้านที่มีความคุม้ค่ากบัราคาและ เป็นผูน้าํ

ตลาดร้านอาหารป้ิงยา่งในหา้งสรรพสินคา้ซ่ึงทั้งหมดอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ด้านการเช่ือมโยงตราสินคา้ของร้านบาร์บีคิวพลาซ่า เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ที่มีค่าเฉล่ีย

คะแนนสูงสุดคือ เป็นร้านอาหารที่มีความรวดเร็วในการให้บริการ, เป็นร้านอาหารท่ีมีการปรับปรุง

พฒันาเสมอ, มีความหลากหลายดา้นผลิตภณัฑ,์ มีความโดดเด่นดา้นวตัถุดิบ และ เป็นร้านสาํหรับ

สงัสรรคก์บัเพือ่น ๆ ซ่ึงทั้งหมดอยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะที่ร้านซูกิชินั้นเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้

ที่มีค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุดคือ มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ,์ เป็นร้านอาหารที่มีรวดรวดเร็วใน

การบริการ, มีความโดดเด่นดา้นวตัถุดิบ, เป็นร้านอาหารที่มีการปรับปรุงพฒันาอยูเ่สมอ และ เป็น

ร้านอาหารที่สาํหรับสงัสรรคก์บัเพือ่น ๆ ซ่ึงทั้งหมดก็อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมในการต้ังใจใช้บริการร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าและซูกิชิใน

จังหวัดปทุมธานี 
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 พบวา่ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจใชบ้ริการร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย

จาํแนกไดเ้ป็นรายขอ้ตามลาํดบัคะแนนค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี เป็นร้านที่ลูกคา้จะให้คาํแนะนาํเพื่อนําไป

ปรับปรุง, เป็นร้านที่ลูกคา้พึงพอใจในสินคา้และบริการ, เป็นร้านที่ลูกคา้จะเลือกใชบ้ริการในคร้ัง

ต่อไป, เป็นร้านที่ลูกคา้จะแนะนําบุคคลอ่ืนมาใช้บริการ และ เป็นร้านที่ลูกคา้จะใช้บริการต่อไป

แม้ว่าจะมีบุคคลอ่ืนมาแนะนําตราสินคา้อ่ืน ซ่ึงทุกขอ้มีความเห็นในระดับปานกลาง ในขณะที่

ร้านอาหารซูกิชินั้นโดยรวมแล้วก็อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกัน สามารถแบ่งเป็นรายขอ้โดยเรียง

ตามลาํดบัคะแนนไดด้งัน้ี เป็นร้านท่ีลูกคา้จะใหค้าํแนะนาํเพือ่ใหท้างร้านนาํไปปรับปรุง, เป็นร้านที่

ลูกคา้พึงพอใจในสินคา้และบริการ, เป็นร้านที่ลูกคา้จะเลือกใชบ้ริการในคร้ังต่อไป, เป็นร้านที่จะ

แนะนาํบุคคลอ่ืนมาใชบ้ริการ และ เป็นร้านที่ลูกคา้จะใชบ้ริการต่อไปแมว้า่จะมีบุคคลอ่ืนมาแนะนาํ

ตราสินคา้อ่ืน ซ่ึงทั้งหมดอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีระดบัความเห็นตามลาํดบัเท่ากบัร้านบาร์บีคิว

พลาซ่า 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากสมมติฐานขอ้ที่ 1  คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจยัดา้น

คุณค่าตราสินคา้และความตั้งใจใชบ้ริการร้านอาหารท่ีต่างกนัจากผลการวิจยัพบว่าขอ้มูลปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ ดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานะ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ของร้านบาร์บีคิว

พลาซ่าและซูกิชิไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการของทั้งสองตราสินคา้  

 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

 

 บาร์บีคิวพลาซ่า ซูกิชิ 

ตวัแปรอิสระ สถิติที่ใช ้
ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

เพศ T-Test 0.122 ปฏิเสธ .072 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test .071 ปฏิเสธ .065 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test .051 ปฏิเสธ .074 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test .465 ปฏิเสธ .069 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test .187 ปฏิเสธ .388 ปฏิเสธ 

รายไดต่้อคนต่อเดือน F-Test .086 ปฏิเสธ .090 ปฏิเสธ 
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ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ทุกดา้นของร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าและซูกิชิ

ซ่ึงประกอบดว้ย การตระหนักถึงตราสินคา้ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพในตรา

สินคา้ และการเช่ือมโยงตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใชบ้ริการร้านอาหารทั้งสองร้าน 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุรี สุนทรเดชะ (2550)  ได้ศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินค้ามี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีตราฟาร์มเฮาส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

สรุปวา่คุณค่าตราสินคา้ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้  มี

ความสัมพนัธ์กับการบริโภคผลิตภณัฑ์โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน และงานวิจยัของ

จิตรลดา ฟักป้อม (2556) ได้ศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าเช่น ความภกัดีต่อตราสินคา้  ความไวว้างใจ และคุณค่าตรา

สินคา้มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชบ้ริการโดยสามารถร่วมทาํนายปัจจยัการเลือกใช้บริการร้าน

บุฟเฟตอ์าหารญี่ปุ่ นไดร้้อยละ 62.3 กบังานวิจยัของ โฉมฉาย โฉมฉาย (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 

“คุณค่าตราสินคา้และปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารสีฟ้าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงสรุปผลออกมาสอดคลอ้งกบังานวิจยัฉบบัน้ีเป็นอยา่งมากคือ 

คุณค่าตราสินคา้ดา้นความผกูพนันั้นมีความสัมพนัธก์บัจาํนวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการในระดบัตํ่า ปัจจยั

 บาร์บีคิวพลาซ่า ซูกิชิ 

ตวัแปรอิสระ สถิติที่ใช ้
ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ 

การตระหนกัถึงตราสินคา้ MRA .001 ยอมรับ .001 ยอมรับ 

ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ MRA .000 ยอมรับ .000 ยอมรับ 

การรับรู้ในคุณภาพตราสินคา้ MRA .031 ยอมรับ .000 ยอมรับ 

การเช่ือมโยงตราสินคา้ MRA .000 ยอมรับ .000 ยอมรับ 
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ด้านคุณค่าตราสินคา้ดา้นความภกัดีก็มีความสัมพนัธ์กับการใช้บริการตํ่าเช่นกัน นอกจากน้ียงัมี

ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรับรู้ก็มีระดบัความสมัพนัธก์บัการใชบ้ริการในระดบัตํ่ามาก 

 ทั้งน้ีอาจจะสรุปไดว้า่คุณค่าตราสินคา้นั้นมีความสมัพนัธก์บัความตั้งใจใชบ้ริการร้านบาร์บี

คิวพลาซ่าและร้านซูกิชิซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของ  Kotler และ Armstrong (1996) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ

ของทัว่โลก ที่กล่าววา่ปัจจยัที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือนั้น เร่ิมตน้จากการเกิดแรงกระตุน้ที่ผ่าน

เขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค และเกิดจากการกระตุน้ทางการตลาดในดา้นของสินคา้หรือ

บริการที่เกิดจากการรับรู้ของผูบ้ริโภคซ่ึงทศันคติเป็นตวักาํหนดรูปแบบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน

การตดัสินใจเลือกตราสินคา้ ดงันั้นคุณค่าตราสินคา้จึงมีผลกบัผูบ้ริโภคที่จะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับร้านบาร์บีคิวพลาซ่าร้านบาร์บีคิวพลาซ่า  จากงานวิจยัพบว่าภาพรวม

ค่าเฉล่ียของตราสินคา้นั้นอยูใ่นระดบัท่ีสูง แต่เม่ือวเิคราะห์รายดา้นแลว้จะพบวา่ดา้นท่ีอยูร่ะดบัสูงมี

แค่ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ และการรับรู้ถึงคุณภาพในตราสินคา้  แต่ดา้นความจงรักภกัดีและ

การเช่ือมโยงตราสินคา้นั้นคะแนนเฉล่ียอยูแ่ค่ระดบัปานกลาง ดงันั้นผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะดงัน้ี 

 1. ด้านการตระหนักในตราสินคา้ ทางร้านบาร์บีคิวพลาซ่า  จากผลการวิจยัพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นน้ีในระดบัสูง และเม่ือดูเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัสูง

มากถึงสามขอ้และระดบัสูงสองดา้น แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคมีการรับรู้และตระหนกัถึงตราสินคา้

ของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นบริษทัจึงควรคงนโยบายหรือรักษากลยทุธ์การตลาดที่ไดท้าํอยู่ใน

ปัจจุบนัต่อไปเน่ืองจากการทาํกลยทุธน้ี์ประสบผลสาํเร็จเห็นผลเป็นอยา่งดี 

 2. ดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าควรจะพฒันาปัจจยัดา้นน้ีเป็นอยา่ง

มากเน่ืองจากคะแนนอยูใ่นระดบัแค่ปานกลางและเม่ือดูเป็นขอ้ก็จะอยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ และ

จากงานวิจยัพบว่าปัจจยัด้านน้ีมีความสัมพนัธ์กับความตั้งใจซ้ือมากที่สุด ดังนั้นทางร้านจึงควร

พฒันาโดยด่วน โดยอาจจะใชก้ารทาํโปรแกรม Customer Relation Management (CRM) เพื่อทาํให้

ลูกคา้มีความจงรักภกัดีมากขึ้นเม่ือลูกคา้มีความภกัดีในระดบัที่สูงก็จะเกิดการซ้ือซํ้ าในระดบัที่สูง

ตามไปดว้ย โดยการทาํ CRM นั้นสามารถทาํไดห้ลากหลายวิธี เช่น การมีของขวญัให้แก่สมาชิกใน

วนัสาํคญัต่าง ๆ หรือ การให้สิทธิพิเศษสาํหรับลูกคา้เก่าหรือลูกคา้ประจาํ ไม่ว่าจะเป็นการให้ของ

สมนาคุณต่าง ๆ หรือสิทธิพเิศษต่าง ๆ  ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการและ

ยงัทาํให้ลูกคา้รู้สึกว่าตนเองเป็นคนพิเศษสาํหรับร้าน แต่การทาํกลยทุธ์น้ีควรจะทาํให้ทัว่ถึงทุกคน 

เพราะการทาํให้ทัว่ถึงมากเท่าใด โอกาสที่ลูกคา้จะเกิดการเปล่ียนตราสินคา้ก็จะยากตามไปดว้ย

ดงันั้นจึงควรคาํนึงถึงกลยทุธน้ี์เป็นอยา่งยิง่  เพราะการรักษาลูกคา้เก่านั้นใชง้บประมาณนอ้ยกว่าการ

หาลูกคา้ใหม่และเม่ือทาํสาํเร็จก็จะทาํใหบ้ริษทัมีการเติบโตอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 
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 3. ดา้นการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ ปัจจยัโดยรวมของดา้นน้ีมีระดบัอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงควรคง

กลยทุธ์ไวเ้พื่อรักษาคะแนน แต่ถา้เม่ือดูรายขอ้จะพบว่ามีอยูข่อ้หน่ึงท่ีไดค้ะแนนระดบัปานกลางซ่ึง

ตํ่าที่สุดในดา้นน้ีคือ ท่านคิดวา่สินคา้ของทางร้านมีความคุม้ค่ากบัราคา ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งหนัมาใส่

ใจในขอ้น้ีมากขึ้น โดยการเพิ่มการทาํ  Sales Promotion  ให้มากขึ้น เพื่อให้ลูกคา้ไดม้าสัมผสักบั

คุณภาพของทางร้านบ่อยขึ้น และเม่ือจดัทาํกิจกรรมทางการตลาดแลว้ลูกคา้จะรู้สึกถึงความคุม้ค่าที่มี

ต่อสินคา้และบริการของทางร้านจนกระทัง่นาํมาสู่ความเห็นในระดบัท่ีสูงขึ้นของปัจจยัในดา้นน้ี 

 4. ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ ดา้นน้ีโดยรวมบาร์บีคิวพลาซ่าอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงนอ้ย

กว่าปัจจยัดา้นคุณค่าสินคา้ตวัอ่ืน ๆ   ดงันั้นควรพฒันาปัจจยัดา้นน้ี โดยการใช ้Integrated Marketing 

Communication (IMC) เพื่อสร้างการรับรู้ถึงส่ิงท่ีบริษทัตอ้งการจะส่ือสารและเช่ือมโยงตราสินคา้

กบัผูบ้ริโภคโดยจากงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งของนั้นระบุว่าการใชเ้คร่ืองมืออยา่งมีคุณภาพจะทาํให้มีการ

ตอบสนองในเชิงบวกกบัความตั้งใจซ้ืออีกดว้ย 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับร้านซูกิชิสาํหรับร้านคู่แข่งอยา่งซูกิชินั้นมีค่ารวมเฉล่ียของตราสินคา้

น้อยกว่าร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ซ่ึงค่าเฉล่ียโดยรวมนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง และคะแนนรายขอ้ของ

ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ การรับรู้คุณภาพ และการเช่ือมโยงตรา

สินคา้ และความตั้งใจใช้บริการ ก็อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกนั ดังนั้นจึงควรแก้ไขดา้นที่มี

คะแนนตํ่ากวา่คู่แข่งก่อนเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

 1. ดา้นการตระหนกัถึงตราสินคา้ ซ่ึงในดา้นน้ีเม่ือดูเป็นรายขอ้ก็พบว่าอยูใ่นระดบัที่ต ํ่ากวา่

บาร์บีคิวพลาซ่าในทุก ๆ ขอ้ ซ่ึงควรลงทุนกบัการใชส่ื้อมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นส่ือทางอินเตอร์เน็ตที่

ค่อนขา้งเป็นรองบาร์บีคิวพลาซ่าและทาํการโฆษณามากขึ้น ซ่ึงโฆษณาจะทาํหนา้ท่ีในการ สร้างการ

ตระหนักรู้ในตราสินคา้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความแตกต่าง หรือ คุณค่าเพิ่มของตราสินคา้ เพื่อ

ตอ้งการจะนาํเสนอให้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ไดรั้บทราบและจดจาํในตราสินคา้นั้นๆ และ หน้าที่

ในการสร้างความน่าเช่ือถือในตราสินคา้ผา่นการประชาสัมพนัธ ์ (Public Relations) เม่ือโฆษณา ทาํ

หน้าที่สร้างการตระหนักรู้ในตราสินคา้ ในช่วงเวลาเดียวกนัการประชาสัมพนัธ์ ก็ทาํหน้าที่ในการ

สร้างความน่าเช่ือถือและภาพลกัษณ์ ของตราสินคา้ให้ปรากฏต่อสายตา และความรู้สึกของลูกคา้

กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนโดยทัว่ไป เพือ่ใหเ้กิดความนิยมช่ืนชมที่มีต่อองคก์รและตราสินคา้ 

 2. ดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ จากภาพรวมแลว้พบว่าเป็นดา้นท่ีน่าพึงพอใจเม่ือเทียบ

กับคู่แข่งที่เป็นผูน้ําตลาดแลว้คะแนนความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับที่เท่ากนั แต่เม่ือมองเป็นขอ้

พบวา่มีหน่ึงขอ้ที่ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่คือ ท่านยงัคงใชบ้ริการต่อไปถึงแมท้างร้านจะมีการขึ้นราคา ซ่ึง

ก็แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคามากกวา่คู่แข่งและสามารถชกัจูงให้เปล่ียนไปใช้

บริการของร้านคู่แข่งได้ง่ายกว่า ดงันั้นควรเพิ่มคะแนนขอ้น้ีโดยการ การที่ทาํให้ผูบ้ริโภครักและ
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ศรัทธาในสินคา้จนยากที่จะเปล่ียนใจไปใชสิ้นคา้ยีห่อ้อ่ืน ผูบ้ริโภคจะมีความรู้สึกคุน้เคยกบัตรายีห่้อ

นั้น และมีความซ่ือสตัยต่์อตราสินคา้ และเม่ือผูบ้ริโภคมีความพอใจต่อสินคา้แลว้ ก็จะซ้ือสินคา้ดว้ย

ความเคยชิน โดยอาจจะใช้การสร้างความสัมพนัธ์โดยใช้ CRM หรือทาํวิจยัเพิ่มเติมเพื่อหาความ

ตอ้งการที่แทจ้ริงของผูบ้ริโภคเพือ่ใหเ้ขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึ้น 

 3. ดา้นการรับรู้ในคุณภาพตราสินคา้ เป็นอีกดา้นหน่ึงที่มีระดบัความเห็นโดยรวมตํ่ากว่า

ร้านคู่แข่ง และเม่ือมองเป็นรายขอ้แลว้ระดบัตํ่ากวา่ถึงส่ีขอ้ ไดแ้ก่ เป็นร้านอาหารป้ิงยา่งท่ีมีการขยาย

สาขารวดเร็ว, เป็นร้านอาหารที่มีสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ, เป็นผูน้าํตลาดร้านอาหารป้ิงย่างใน

ห้างสรรพสินคา้ และ มีมาตรฐานในการผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพ ดงันั้นจึงตอ้งสร้างการรับรู้ให้กับ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงการถ่ายทอดให้เห็นถึงคุณภาพของร้านนั้นสามารถทาํไดโ้ดยการใชส่ื้อต่าง ๆ ในการ

โฆษณาบริษทัตวัเอง ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาทางโทรทศัน์ หรือทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงการที่โฆษณา

ถึงความสาํเร็จที่ผ่านมาต่าง ๆ  ของบริษทัก็จะทาํให้ผูบ้ริโภครับรู้ไดถึ้งคุณภาพในตราสินคา้ว่าเป็น

สินคา้ที่มีคุณภาพ และไดรั้บการยอมรับจนประสบความสาํเร็จและสามารถไวว้างใจได ้

 4. ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ สาํหรับดา้นน้ีมีระดบัความเห็นโดยรวมเท่ากบัร้านบาร์บีคิว

พลาซ่าและเม่ือมองรายขอ้ก็พบว่ามีระดบัความเห็นเท่ากนัดงันั้นในทุก ๆ  ขอ้  ดงันั้นบริษทัจึงควร

รักษาระดบัน้ีไวเ้พราะว่าอยูร่ะดบัเดียวกบัผูน้าํตลาด และควรพฒันาต่อไปโดยใชก้ลยทุธ์อยา่งเดิม

และอยา่งต่อเน่ืองเพราะจากผลการวิจยัแสดงให้เห็นถึงความสาํเร็จของการใชก้ลยทุธ์เพื่อเช่ือมโยง

ตราสินคา้เขา้กบัผูบ้ริโภคแลว้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาปัจจยัหรือตวัแปรอ่ืน ๆ เพิม่เติมนอกเหนือจากปัจจยั

ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ที่มีความสัมพนัธ์กับ

ร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าและซูกิชิ เช่น ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นจิตวิทยา

และสังคม ปัจจยัดา้นวิถีชีวิต หรือปัจจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจเป็นตน้ ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถทราบ

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่าและซูกิชิไดดี้มากยิง่ขึ้น 

 2.  ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดั เพือ่จะ

ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในจังหวดัต่าง ๆ และสามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้

เหมาะสมกบัพื้นที่ของแต่ละจงัหวดั 

 3. การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ถา้หากมีการศึกษาคร้ังต่อไป

ควรจะมีการศึกษาดาํเนินการในเชิงคุณภาพเก่ียวกบัตราสินคา้ของทั้งสองร้าน เพื่อศึกษาถึงตน้เหตุ

ของปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานวิจยัน้ี เช่น สาเหตุที่การตระหนกัถึงตราสินคา้มีผลต่อความตั้งใจซ้ือใน
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ระดบัตํ่า หรือ สาเหตุที่ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีไม่สูงต่อตราสินคา้ของร้านอาหารทั้งสองร้านทั้ง ๆ 

ที่เป็นตราสินคา้ที่มีความสาํเร็จทางธุรกิจ 
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รูปแบบแรงจูงใจในการขายของพนักงานทีมงานขายธุรกจิลกูค้าบุคคล 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) 

THE MOTIVATION FOR SALES MODEL OF SALES STAFF IN BUSSINESS 

BANKING SALES TEAM,  KASIKORNBANK 

ชุมพล  อริยบญัโญทยั1 และ ศรัณย ์ ธิติลกัษณ์2 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาเง่ือนไขแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน

ทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคลของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) และ 2) ศึกษารูปแบบแรงจูงใจ

ในการขายของพนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคลของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  กลุ่ม

ตวัอยา่ง คือ พนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) จาํนวน 180 

คน และหัวหน้าทีมงานขาย จาํนวน 4 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์  สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ

วเิคราะห์ความสมัพนัธข์องเพยีร์สนั 

 ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัภายนอกที่ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานทีมงาน

ขายธุรกิจลูกคา้บุคคล คือ เทคนิคและวิธีการให้คาํปรึกษาและความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

กับหัวหน้างาน   ส่วนปัจจยัภายใน คือ ลักษณะงาน โดยเง่ือนไขของแรงจูงใจของพนักงานมี

ความสมัพนัธก์นัทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งน้ีรูปแบบที่องคก์ร 

ควรใชเ้ป็นเง่ือนไขในการสร้างแรงจูงในการทาํงานของพนกังานขาย มี 4 ดา้น คือ 1) นโยบายการ

บริหาร 2) การพฒันาบุคลากร 3) การจา้งงานและสวสัดิการ และ 4) การจดัการความสัมพนัธ์ใน

องคก์ร 

 

คาํสําคญั: รูปแบบแรงจูงใจในการขาย,  พนกังานทีมงานขาย, ธนาคารกสิกรไทย 
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Abstract 

 The purpose of this research were to 1) study the conditions of motivation to work  of sale 

staff of  Kasikornbank and 2) study the motivation for sales model of sales staff of Kasikornbank. 

The sample were 180 sales staff and 4 leaders of the sales team of Kasikornbank and CIMB. The 

instrument in the research was a questionnaire and interview. The statistics for analysis data were 

percentage, average, standard deviation, correlation analysis of Pearson. 

 The research found that; external factors made the motivation of employees was technique 

and method of consultancy and relations between colleagues and supervisors. The internal factors 

was job description. The conditions motivation of sales staff related the external and internal factors 

at significant statistical. The organization should serve as model in motivating the work of sale staff 

in 4 conditions; 1) management policy, 2) human resource development, 3) employment and welfare 

and 4) relationship management in organization. 

 

KEYWORDS: motivation for sales model, sales staff, Kasikornbank 

1. บทนํา 

 ผูน้าํหรือผูบ้ริหารองคก์รจึงเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทในการสร้างและกระตุน้ให้บุคลากรใน

องคก์รมีกาํลงัใจ มีความตั้งใจและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ที่อยา่งเตม็ความสามารถ หากผูน้าํละเลยใน

เร่ืองดงักล่าวน้ี ความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรจะลดลงไปเร่ือยๆ ซ่ึงถา้มีโอกาสที่ดีกว่า

บุคลากรผูป้ฏิบติังานพร้อมจะลาออกหรือเปล่ียนไปทาํงานท่ีมีโอกาสกา้วหนา้มากกวา่ ซ่ึงจากขอ้มูล

สถิติของหน่วยงานขายธนาคารกสิกรไทย อตัราการเขา้-ออกของพนกังานมีสดัส่วนสูงถึงร้อยละ 10 

ของพนักงานขายในหน่วยงาน (ธนาคารกสิกรไทย, 2558) การจูงใจมีความจาํเป็นต่อกระบวนการ

เพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีเพราะบุคลากรที่ได้รับแรงจูงใจที่ถูกตอ้งตาม

ความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของพนักงานแลว้ บุคลากรจะทุ่มเททาํงานเต็มเวลา 

เต็มกาํลงัความสามารถ เต็มใจ มุ่งมัน่ที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุด ดว้ยความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน

หน่ึงขององคก์ร ตลอดจนตอ้งการพฒันาองคก์รของตนเองให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่องคก์าร

กาํหนดไว ้ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงมีภารกิจสาํคญัท่ีตอ้งพฒันาเทคนิคการจูงใจให้พนกังานทาํงานมีความ

กระตือรือร้นในการทาํงาน (มลัลิกา  ตน้สอน, 2544)  

 ปัญหาหน่ึงของทีมงานขายสินค้าทัว่ไป โดยเฉพาะทีมงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคลของ

ธนาคารกสิกรไทย ที่เหมือนกนักบัองคก์รอ่ืนคือ การเขา้-ออกของพนักงานขาย (ที่ไม่สามารถทาํ

ยอดไดต้ามเป้าหมายที่องคก์ารกาํหนดไว ้ซ่ึงเป้าหมายดงักล่าวจะถูกกาํหนดตามลาํดบัชั้นของการ
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บริหาร) โดยหากทีมขายใดไม่สามารถทาํตามเป้าได้ก็จะถูกกดดันเพื่อให้หาวิธีการเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายใหไ้ด ้(สมัภาษณ์ พนกังานขาย และพนกังานระดบับริหาร, 25 มิถุนายน 2558) การบริหาร

ขา้งตน้มีผลอยา่งน้อย 2 ประการคือ ประการแรก ประสิทธิภาพขององคก์ารลดลง และประการที่

สองมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขายคนอ่ืน อยา่งไรก็ตามปัญหาดงักล่าวก่อให้เกิด

ความเส่ียงเชิงตน้ทุนดา้นการพฒันาบุคลากรใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอตัรา

เฉล่ียในการฝึกอบรมพนักงานใหม่อยู่ที่ 20 คนต่อสัปดาห์เป็นมาโดยตลอด (ธนาคารกสิกรไทย, 

2558) 

 การจูงใจหรือแรงจูงใจ (motivation) จึงเป็นประเด็นสําคัญในการศึกษาถึงพฤติกรรม

องคก์าร  ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งหาวธีิการและเทคนิคที่จะทาํใหส้มาชิกในองคก์ารปฏิบติังานและทุ่มเท

ใหก้บัองคก์ารอยา่งเตม็ที่ โดยเฉพาะผูบ้ริหารสมยัใหม่ที่ตอ้งเป็นทั้งผูจ้ดัการและผูน้าํ (manager and 

leader) ได้อย่างเหมาะสม  โดยผูน้ําที่มีความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพในโลกปัจจุบนัและ

อนาคต ก็จะต้องไม่ช้ีน้ิวสั่งผู ้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามท่ีต้องการอย่างในอดีต เพราะ

สภาพแวดลอ้มทั้งในระดบับุคคลและสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไป ในสังคมปัจจุบนับุคลากรมีความรู้

เพิม่ขึ้น มีทศันคติและความตอ้งการในการทาํงาน ตลอดจนการใชชี้วติ (สุเมธ  ภิญญาคง, 2553) 

 ดว้ยเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบแรงจูงใจในการขายของ

พนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคลของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

ต่อผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หัวหน้าทีมงาน นาํไปใชใ้นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบติังานไดอ้ยา่ง

เตม็ความสามารถและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพือ่ศึกษาเง่ือนไขแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคลของ

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

 2. เพือ่ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการขายของพนกังานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคลของ

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

สมมติฐานการวิจัย 

 1. รายไดต่้อเดือนของพนกังานมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานมากท่ีสุด 

 2. ปัจจยัจูงใจในการทาํงานของพนกังานมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบแรงจูงใจในการทาํงาน

ของพนกังานขายทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคลธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  เพือ่นาํไปใชเ้ป็นแนวทางของผูบ้ริหารในการสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลากร 

 2.  เพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศสําหรับผูบ้ริหารของธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 

สาํหรับนาํมาใชว้างแผนเชิงกลยทุธด์า้นการขาย 

2. ข้ันตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีการวิจยัแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

และการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  มีกรอบการวจิยัดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 ประชากร คือ พนกังานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคลธนาคารกสิกรไทย จาํนวน 300 คน  

กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคลธนาคารกสิกรไทย จาํนวน 180 คนกาํหนด

ขนาดตวัอย่างดว้ยสูตรคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)  และ

หัวหน้าทีมขายธุรกิจลูกคา้บุคคล ธนาคารกสิกรไทยจาํกดั (มหาชน)จาํนวน 2 คน และหัวหน้าทีม

ขายธุรกิจลูกคา้บุคคล ธนาคาร CIMB จาํนวน 2 คน สาเหตุที่สัมภาษณ์หัวหน้าทีมงานขายธุรกิจ

ลูกคา้บุคคล  2 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) และธนาคาร CIMB เพราะตอ้งการ

ปัจจัยภายใน 
 

- ความสาํเร็จของงาน 

- การยอมรับนบัถือ 

- ความรับผดิชอบ 

- ลกัษณะของงาน 

- ความกา้วหนา้ 

ปัจจัยภายนอก 
 

- นโยบายและการบริหารขององคก์าร  

- เทคนิคและวธีิใหค้าํปรึกษา  

- ค่าจา้งเงินเดือนและสวสัดิการ  

- ความสมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่นร่วมงาน

และหวัหนา้งาน   

- สภาพทัว่ไปของการทาํงาน 
แรงจูงใจใน

การทาํงาน 

รูปแบบแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังาน 

ธนาคาร

กสิกรไทย 

CIMB 
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ศึกษาวิธีการสร้างแรงจูงใจของทั้งสองธนาคาร ว่ามีวิธีการเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั แลว้นาํมา

กาํหนดเป็นรูปแบบแรงจูงใจในการขายสาํหรับพนกังานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล   

 เคร่ืองมือที่ในการวิจัย สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม และการวิจัยเชิง

คุณภาพ เป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลึก   

 สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

และการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพยีร์สนั  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงานขาย พบว่า พนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล

ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน  20,001-30,000 บาท และมีอายงุานนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี 

 ระดบัปัจจยัภายนอกที่ทาํให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานทีมงานขายธุรกิจ

ลูกคา้บุคคล ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผลการวเิคราะห์เป็นรายดา้นสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ดา้นนโยบายและการบริหารขององคก์าร ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง อนัดบัแรก คือ 

ธนาคารที่ปฏิบติังานมีนโยบายในการบริหารงานที่เหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ยคือ 

ธนาคารที่ปฏิบติังานมีกระบวนการบริหารงานแบบเป็นครอบครัวเดียวกนั อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2. ด้านเทคนิคและวิธีให้คาํปรึกษา ภาพรวมในระดับมาก อันดับแรก คือ ผูจ้ดัการหรือ

หัวหน้างานจะให้คาํปรึกษาเม่ือพนกังานมีปัญหา อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ยคือ ธนาคารมี

หน่วยงานที่ทาํหนา้ที่อบรมใหค้วามรู้กบัพนกังานท่ีเขา้มาใหม่ อยูใ่นระดบัมาก 

 3. ดา้นค่าจา้งเงินเดือนและสวสัดิการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง อนัดบัแรก คือ การจ่าย

ค่าตอบแทนพนักงานยดึหลกัความรู้ความสามารถและทกัษะของพนักงาน อยูใ่นระดบัมาก และ

อนัดบัสุดทา้ย คือ เงินเดือนค่าจา้งที่พนกังานไดรั้บเพยีงพอกบัการดาํรงชีพ อยูใ่นระดบัปานกลาง   

 4. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

อนัดบัแรก คือ ผูบ้งัคบับญัชามีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบั

สุดทา้ย คือ ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหพ้นกังานเขา้พบและปรึกษาหารือไดส้ะดวกอยูใ่นระดบัมาก 

 5. ดา้นสภาพทัว่ไปของการทาํงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง อนัดบัแรก คือ สภาพการ

ทาํงานไม่มีอนัตรายต่อสุขภาพของพนักงาน อยู่ในระดับมาก และอันดับสุดทา้ย คือ มีเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานเพยีงพอ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

สรุปไดว้า่ ปัจจยัภายนอกที่ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน คือ 
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 1. เทคนิคและวิธีการให้คาํปรึกษาท่ีเน้นถึงตัวผูจ้ ัดการหรือหัวหน้างานท่ีสามารถให้

คาํปรึกษาเม่ือพนักงานมีปัญหาในด้านการปฏิบัติงาน และตอ้งมีการอบรมพนักงานใหม่อย่าง

ต่อเน่ือง  และ 

 2. การสร้างความสัมพนัธ์ของเพือ่นร่วมงานและหัวหน้างานที่เน้นเร่ืองความสามารถและ

ทกัษะการบริหาร และการเปิดโอกาสใหพ้นกังานเขา้พบไดง่้ายและสะดวก 

ปัจจยัภายในที่ทาํให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยผลการวเิคราะห์เป็นรายดา้นสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ดา้นความสาํเร็จของงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง อนัดบัแรก คือ เม่ือเกิดปัญหาใน

การทาํงานท่านสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดส้าํเร็จ อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ย คือ มีความ

ภูมิใจที่สามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2. ด้านการยอมรับนับถือ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อันดับแรก คือ ผูบ้งัคบับญัชา

ยอมรับฟังความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก และอันดับสุดทา้ย คือ ได้รับความเช่ือถือไวว้างใจจาก

ผูบ้งัคบับญัชาวา่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3. ด้านความรับผิดชอบ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อันดับแรก คือ งานที่ได้รับ

มอบหมายท่านสามารถเลือกวิธีการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง อยูใ่นระดบัปานกลาง และอนัดบัสุดทา้ย

คือ งานที่ไดรั้บมอบหมายท่านสามารถปฏิบติัไดต้ามเวลาที่กาํหนด อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 4. ดา้นลกัษณะของงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อนัดบัแรก คือ ลกัษณะของงานไม่ยาก

เกินความสามารถ และงานที่ตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก และอนัดบัสุดทา้ย คือ 

ลกัษณะของงานทา้ทายความรู้ความสามารถและความถนดั อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 5. ดา้นความกา้วหน้า ภาพรวมในระดบัปานกลาง อนัดบัแรก คือ หน่วยงานสนับสนุนให้

พนักงานไดรั้บการพฒันา ทกัษะ เพิ่มพูนความรู้ในการทาํงาน อยู่ในระดับปานกลาง และอนัดบั

สุดทา้ย คือ หน่วยงานที่ปฏิบติังานมีนโยบายการปรับเล่ือนตาํแหน่งตามสายงานขดัเจน อยูใ่นระดบั

ปานกลาง 

 สรุปไดว้า่ปัจจยัภายในที่ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน คือ ลกัษณะของ

งานท่ีไม่ยากเกินความสามารถและเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์หบ้รรลุผล 

 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในที่ทาํให้เกิดแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของพนกังาน พบว่าภาพรวม ปัจจยัภายนอก มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัภายในที่ทาํให้

เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ .05 

 ซ่ึงสามารถสรุปการทดสอบความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ีคือ ปัจจยัภายนอกในเร่ืองของเทคนิคและ

วธีิใหค้าํปรึกษา มีความสมัพนัธก์บั ปัจจยัภายใน เร่ืองความสาํเร็จของงาน การยอมรับนบัถือ ความ
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รับผดิชอบ และลกัษณะของงาน ในขณะที่ปัจจยัภายนอกในเร่ืองค่าจา้งเงินเดือนและสวสัดิการ มี

ความสัมพนัธ์กับปัจจยัภายใน ในเร่ืองความสําเร็จของงาน ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน และ

ความก้าวหน้า สะทอ้นให้เห็นว่าประเด็นเร่ืองเทคนิคและวิธีให้คาํปรึกษา ค่าจา้งเงินเดือนและ

สวสัดิการ มีผลต่อความสาํเร็จของงาน ความรับผดิชอบ และลกัษณะของงาน 

3.2 ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ  มีดงัน้ี 

 1) ลาํดบัปัจจยัสาํคญัที่ทาํให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ (1) กาํหนดนโยบาย

และการบริหารขององคก์าร (2) มีค่าจา้งเงินเดือนและสวสัดิการที่เหมาะสมเป็นธรรม (3) ส่งเสริม

ความกา้วหน้าในหน้าที่การงานให้กบัพนักงาน (4) กระตุน้ความสาํเร็จของงาน (5) ความสัมพนัธ์

ระหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน (6) สร้างเสริมความรับผิดชอบ (7) ให้การยอมรับนับถือใน

ความสามารถที่สร้างสรรค ์ (8) พฒันาเทคนิคและวิธีให้คาํปรึกษาอยา่งทัว่ถึง (9) จดัพนักงานตาม

ลกัษณะของงาน และ (10) จดัสภาพทัว่ไปของการทาํงานท่ีเอ้ือต่อการทาํงาน 

 2) สาเหตุหลกัที่ทาํให้พนักงานขายลาออก เป็นรายบุคคล คือ นโยบายขององคก์ารไม่เอ้ือ

ต่อการทาํงาน การทาํการตลาดขององค์การไม่เกิดความอย่างต่อเน่ือง ไม่มีความเป็นระบบและ

มาตรฐาน ทาํให้การเติบโตทางตลาดขององคก์รไม่สามารถแข่งขนักบัตลาดประเภทเดียวกนัได้

เท่าท่ีควร อีกทั้งไดรั้บค่าตอบแทนตํ่า ถูกกดดนัเจา้นายและเพื่อนร่วมงานบางคน ถูกวิพากษว์ิจารณ์

ผลงานบ่อยคร้ัง ทาํให้พนักงานรู้สึกว่าบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานไม่ดี ขาดความ

มัน่คงในการทาํงาน จึงคิดอยากจะลาออกไปประกอบธุรกิจส่วนตวั 

 3) ภาวะผูน้าํของผูจ้ดัการหรือหัวหน้าทีมมีส่วนช่วยให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทาํงาน 

คือ ผูน้าํที่มีการดูแล ช้ีนาํ ช่วยเหลือ เอาใจใส่ หาช่องทางในการทาํงานในแกปั้ญหา ทาํให้พนักงาน

รู้สึกถึงความสาํคญัของผูจ้ดัการหรือหัวหนา้ทีม ที่ใหโ้อกาสพนกังานไดมี้การโยกยา้ยไปทาํงานอ่ืน 

และเรียนรู้งานใหม่ เพื่อลดความจาํเจในการทาํงาน ทาํให้พนักงานมีความรู้และประสบการณ์ 

สามารถตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานและความมัน่คงปลอดภยัให้กบัพนักงาน อีกทั้งการที่

ผูจ้ดัการหรือหัวหน้าทีมเป็นแบบอยา่งที่ดีจะช่วยทาํให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในองคก์ารที่จะ

ปฏิบติัตาม เพื่อให้องคก์ารสามารถดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์บรรลุเป้าหมายขององคก์ารอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 4) วิธีการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้พนักงาน คือ การสร้างบรรยากาศในสถานที่

ทาํงานที่เอ้ือต่อการทาํงาน รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และนาํความคิดเห็นมาวิเคราะห์เพื่อ

กาํหนดนโยบายและแนวทางในการดาํเนินงาน หลีกเล่ียงการปลดพนักงานหรือให้ออกจากงาน

เพราะจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยัของพนักงาน จนทาํให้พนักงานขาดความ

ภกัดีต่อองคก์าร สร้างเสริมวตักรรมใหม่ๆ เพื่อปลุกเร้าและสร้างแรงบนัดาลใจในการทาํงาน  จดั
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กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกับพนักงาน และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

พนักงานกับพนักงาน หาโอกาสให้รางวลัแก่พนักงานท่ีทุ่มเทการทาํงานให้กับองค์การ และให้

ความสําคัญกับทีมขายในการร่วมกันคิดสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิด

ช่องทางในการทาํการตลาดที่แตกต่าง ดว้ยความโปร่งใสและเขา้ใจง่าย แก่สมาชิกในองคก์ารทุกคน 

จากผลการศึกษาทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยันาํมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบ

(Model)แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  แสดงรูปแบบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล 

 ภาพขา้งตน้แสดงถึง รูปแบบ(model) เง่ือนไขแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานขายที่

องค์กรควรใช้มีทั้ งหมด 4 ด้านคือ นโยบายการบริหาร การพฒันาบุคลากร การจ้างงานและ

รูปแบบแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานทมีงานขาย 

ฝ่ายนโยบายการบริหาร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายค่าจ้างและสวสัดิการ สัมพนัธภาพในองค์การ 

โดย: 

-มีนโยบายการบริหารที่

เหมาะสม 

-มีแนวทางการปฏิบติังาน 

ที่สามารถปฏิบติัได ้

-นโยบายการพฒันา

บุคลากรที่เหมาะสม 

-มีโครงสร้างการ

บริหารงานชดัเจน 

-พจิารณาแต่งตั้ง/บรรจุ

พนกังานดว้ยความ

ยติุธรรม 

 

โดย: 

-มีทีมงานใหค้วามรู้

และใหค้าํปรึกษา

กบัพนกังาน 

-จดัอบรมพนกังาน

ดา้นการขายอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 

โดย: 

-มีเงินเดือนใหก้บั

พนกังานขายตามวฒิุ

การศึกษาและ

ประสบการณ์ 

-ใหพ้นกังานทุกคนมี

ประกนัสงัคม 

-จดัสวสัดิการให้

เหมาะสมกบัสภาพ

เศรษฐกิจ 

-ใหร้างวลัพนกังานที่มี

ยอดขายดีเยีย่ม 

-ปรับค่าตอบแทนให้

เหมาะสมกบัเศรษฐกิจ 

 

โดย: 

-ผูบ้ริหารมีความ

ยติุธรรม 

-มีการส่ือสารแบบสอง

ทาง 

-ผูบ้ริหารยอมรับความ

คิดเห็นของพนกังาน 

-ผูบ้ริหารดูแล ช้ีนาํ และ

แกปั้ญหา 

-ผูบ้ริหารมีนํ้ าใจ เอาใจ

ใส่ พนกังาน 

-ผูบ้ริหารและพนกังานมี

การทาํงานเป็นทีม 
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สวสัดิการ และการจดัการความสัมพนัธ์ในองคก์ร เพื่อให้การทาํงานของพนักงานขายทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. อภิปรายผล 

 ปัจจยัภายนอกที่ทาํให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้

บุคคล ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจจะมีสาเหตุมาจากภาพลกัษณ์ (Branding) ของธนาคารกสิกร

ไทย เป็นองคก์ารขนาดใหญ่ที่มีความมัน่คง มีนโยบายและระบบการบริหารจดัการที่น่าเช่ือถือ จึง

เป็นส่ิงจูงใจให้อยากทาํงานดว้ย ผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นรินทร์  จนัทร์หอม 

(2557) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารออมสิน สาขาในสังกดัธนาคาร

ออมสินเขตกาฬสินธุ์ พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกดัธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์ 

มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของ วนัชัย  ศกุนตนาค (2555) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานที่มีความสัมพนัธ์กับความ

ผกูพนัของพนกังาน กลุ่มงาน Service Desk ของธนาคารแห่งหน่ึง พบวา่ พนกังานกลุ่มงาน Service 

Desk ของธนาคารแห่งหน่ึง มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ภาพรวมและรายดา้น ระดบัมาก 

 สาํหรับปัจจยัภายในที่ทาํให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานทีมงานขายธุรกิจ

ลูกคา้บุคคล พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะวา่ พนกังานทีมงานขายมีโอกาสกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่งหน้าที่น้อย พนักงานส่วนใหญ่จะไม่ไดรั้บการสนับสนุนบรรจุเป็นพนักงานประจาํ และ

ดว้ยสภาพเศรษฐกิจทาํให้พนกังานหาลูกคา้ไดน้อ้ย มียอดขายลดลง จึงดูเหมือนวา่ไม่มีผลงานเป็นที่

น่าพอใจ และยงัไม่ได้รับการสนับสนุนจากระดับบริหารมากนัก ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ ศิวิไล กุลทรัพยศุ์ทรา (2552: 94) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน 

บริษทั เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยเินียร่ิง (1964) จาํกดั พบวา่ พนกังานบริษทั เอ. เอส. แอสโซซิเอท 

เอนยเินียร่ิง (1964) จาํกดั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของปัจจยัภายในอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัพบว่า ปัจจยัภายนอก มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัภายในที่

ทาํให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05  

ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่า  ธนาคารมีนโยบายและการบริหารองคก์ารที่มุ่งความสาํเร็จของงาน ซ่ึง

พนักงานจะตอ้งยอมรับและนาํไปปฏิบติั  โดยการปฏิบติังานของพนักงานทีมงานขายจะไดรั้บการ

ถ่ายทอดเทคนิควิธีการทาํงานจากหัวหน้าทีม พร้อมกนันั้นหัวหน้าทีมงานขายตอ้งเป็นที่ปรึกษาให้

คาํแนะนาํเพือ่ใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดการยอมรับนบัถือ เขา้ใจลกัษณะงาน มี

ความรับผิดชอบต่องาน นอกจากน้ีกาํหนดค่าจา้งเงินเดือนให้กบัพนักงานตอ้งมีความสอดคลอ้งกบั

ลักษณะงานและความรับผิดชอบ  และสภาพทัว่ไปของการทาํงานจะตอ้งส่งเสริมให้พนักงานมี

ความกา้วหน้าอาชีพ  ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชูเกียรติ  ยิม้พวง (2554: 90) ศึกษา
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เร่ือง แรงจูงใจที่มีผลการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกล๊าส จาํกัด โรงงานจังหวดั

ปทุมธานี พบวา่ ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ํ้าจุน มีอิทธิพลต่อการปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

นิภา  อาํไพวรรณ (2554: 65) ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤติกรรมผูน้าํกบัการสร้างแรงจูงใจ

ของหัวหน้าหอผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พบว่า 

พฤติกรรมผูน้าํของหัวหน้าหอผูป่้วยโรงพยาบาลพุทธชินราช มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการสร้าง

แรงจูงใจดา้นปัจจยัจูงใจ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัวเิศษ  จัน่วฒันะ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั

ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ สังกดัสถานีตาํรวจนครบาลพระโขนง 

พบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจสังกดัสถานีตาํรวจนครบาล

พระโขนง ไดแ้ก่ ความสาํเร็จของงาน ความกา้วหน้าในงาน และความรับผิดชอบต่องาน สามารถ

พยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการวจิยั มีดงัน้ี 

 5.1.1 โดยเง่ือนไขของแรงจูงใจของพนักงานท่ีมีความสัมพนัธ์กันทั้งปัจจยัภายนอกและ

ปัจจยัภายใน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ดงันั้นรูปแบบที่องคก์ร ควรใชเ้ป็นเง่ือนไขในการสร้างแรง

จูงในการทาํงานของพนกังานขาย ควรจะมี 4 ดา้น ท่ีสาํคญัคอื 1) นโยบายการบริหาร  2) การพฒันา

บุคลากร 3) การจา้งงานและสวสัดิการ และ 4) การจดัการความสมัพนัธใ์นองคก์ร 

 5.1.2 ควรมีการสร้างภาวะผูน้าํใหก้บัผูจ้ดัการหรือหวัหนา้ทีม เพราะบุคคลเหล่าน้ีมีส่วนช่วย

ให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทาํงาน คือ ผูน้าํที่มีการดูแล ช้ีนาํ ช่วยเหลือ เอาใจใส่ หาช่องทางใน

การทาํงานในแกปั้ญหา ทาํใหพ้นกังานรู้สึกถึงความสาํคญัของผูจ้ดัการหรือหัวหนา้ทีม ท่ีใหโ้อกาส

พนกังานไดมี้การโยกยา้ยไปทาํงานอ่ืน และเรียนรู้งานใหม่ เพือ่ลดความจาํเจในการทาํงาน 

 5.1.3 วิธีการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้พนักงาน คือ การสร้างบรรยากาศในสถานที่

ทาํงานที่เอ้ือต่อการทาํงาน รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และนาํความคิดเห็นมาวิเคราะห์เพื่อ

กาํหนดนโยบายและแนวทางในการดาํเนินงาน หลีกเล่ียงการปลดพนักงานหรือให้ออกจากงาน

เพราะจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยัของพนักงาน จนทาํให้พนักงานขาดความ

ภกัดีต่อองคก์าร สร้างเสริมวตักรรมใหม่ๆ เพื่อปลุกเร้าและสร้างแรงบนัดาลใจในการทาํงาน  จดั

กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกับพนักงาน และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

พนกังานกบัพนกังาน หาโอกาสในการใหร้างวลัแก่พนกังานท่ีทุ่มเทการทาํงานใหก้บัองคก์าร 

5.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 5.2.1 ควรมีการศึกษาวธีิการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหก้บัพนกังานในตาํแหน่งอ่ืนๆ  
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 5.2.2 ควรมีการศึกษาปัจจยัที่ทาํให้พนักงานทีมงานขายลาออกจากงานเพื่อนําขอ้คน้พบ

ไปสู่แนวทางแกไ้ข 

 5.2.3 ควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษา เช่น ศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานที่

ปฏิบติังานในธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน 
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เพศทางเลือกกบัความเป็นผู้นํา 

LEDERSHIP AND GENDER DISORIENTATION 

วริสรา องคติ์ลานนท์1 และ ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต2 

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

บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) วตัถุประสงค ์1) เพือ่ศึกษาเพศ

ทางเลือกกบัคุณลกัษณะผูน้าํตามที่ระบุในทฤษฎีผูน้าํ 2) เพื่อศึกษาเพศทางเลือกกบัพฤติกรรมผูน้าํ

ตามที่ระบุในทฤษฎีผูน้ํา 3) เพื่อศึกษาเพศทางเลือกกับภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงตามที่ระบุใน

ทฤษฎีผูน้าํ 

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) เพศทางเลือกไม่มีผลต่อคุณลกัษณะของการเป็นผูน้าํซ่ึงเห็นไดจ้ากดา้น

ลกัษณะของการแสดงออกของตวัผูน้าํซ่ึงเป็นผลมาจากบริบทภายนอกทั้งทางดา้นครอบครัวและ

สงัคมซ่ึงกดดนัใหผู้น้าํที่เป็น 

 เพศทางเลือกตอ้งพฒันาตวัเองให้กา้วผ่านปัญหาต่างๆ  2) ดา้นพฤติกรรมผูน้าํ ไม่มีผลต่อ

เพศทางเลือก    ผูน้าํเพศทางเลือกใชใ้จในการเขา้ถึงผูร่้วมงานในแง่ของการจูงใจ การให้เกียรติและ

ในการแสดงความคิดเห็นชมเชยเม่ือทาํส่ิงดี ใชจ้ริยธรรมในการปกครองลูกนอ้งเพื่อความยติุธรรม 

โดยเม่ือประสบความสําเร็จในงานจะให้ความดีความชอบแก่กลุ่มผูร่้วมงานเพื่อเป็นการสร้าง

กาํลงัใจในการร่วมพฒันาองคก์ร 3) ดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ไม่มีผลต่อเพศทางเลือก  โดย

พบวา่อุปสรรคส่วนมากไม่ใช่อุปสรรคจากภายนอกแต่มกัเกิดจากอุปสรรคภายใน นั้นคือ ตวับุคคล

ผูน้าํนั้นขาดความมัน่ใจในตวัเอง คนหลายคนมีศกัยภาพในการเป็นผูน้าํที่ดีแต่มกัขาดความเช่ือมัน่

ในตนเอง และชอบคิดว่าคนอ่ืนดีกวา่และบางคร้ัง ก็ไปให้ ความสนใจต่อส่ิงแวดลอ้ม ภายนอกมาก

เกินไป ดังนั้น ศตัรูของการพฒันาภาวะผูน้ําเพื่อการเปล่ียนแปลง   สําคญัที่สุดคือตวัเราเอง คือ 

ความคิด ที่คิดกลวัในส่ิงที่บัน่ทอน ความมัน่ใจของเรา  จะเห็นไดว้า่ ทั้ง 3 ดา้น ไม่วา่ผูน้าํท่ีมีลกัษณะ

ทัว่ไปหรือผูน้าํที่มีลกัษณะเพศทางเลือกไม่มีความแตกต่างกนั 
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Abstract 

 This research is based on qualitative research.  The objective of this research are to 1) Study 

the characteristic of leadership and gender disorientation 2) Study Leadership of gender 

disorientation’s behavior as indicated in Leadership theory 3) Study Leadership of gender 

disorientation with Leadership development and changes as indicated in Leadership theory 

 The results of this research study revealed that 1) leadership characteristics of gender 

orientation does not affect characteristic in leadership which can be seen through the expression of 

the leader from the pressure around family and society to always better themselves.  2) Leadership 

characteristics of gender orientation uses their heart to other to persuade, respect, and compliment 

others when good deeds are done.  3) The problem and difficulties in leadership of gender 

orientation often caused by internal factors rather than external factors, that is, lacked of self-

confidence.  Some people have high potential in leadership, but lacked of confidence with self-

feeling of inferiority while also distracted by external environment and fear of judgment.  Therefore, 

the main hindrance in leadership development is self-destructive feeling which undermines the self-

confidence. 

 

Keywords: GENDER DISORIENTATION, LEADERSHIP 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 โลกในยคุปัจจุบนัมีความกา้วหน้าทางสังคม มีการพฒันาเทคโนโลยใีนระดบัสูง เป็นการ

ปฏิวติัที่ยิ่งใหญ่ในเพื่อเขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน์ เกิดการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง ในลักษณะเก้ือกูล ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพึ่ งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ใน

สมยัก่อนผูค้นต่างคิดว่าโลกมีขนาดที่กวา้งใหญ่ ก็กลบักลายเป็นเล็กลง ดินแดนที่อยูห่่างไกลกนัก็

สามารถติดต่อถึงกนัไดภ้ายในเส้ียววินาที ประชาชนทุกคนก้าวสู่สังคมใหม่เป็นหน่ึงเดียว มีการ

พฒันาทางเทคโนโลยอียา่งเพือ่กา้วไปสู่ส่ิงใหม่ๆ ที่ดียิง่ขึ้นตลอดเวลา ในขณะที่การพฒันาทางสงัคม

ก็มีกระบวนการที่กา้วหน้าไปอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากผูค้นในสังคมได้สร้างสรรคส่ิ์ง

แปลกใหม่ให้เกิดขึ้นในทุกขณะ ซ่ึงผูท้ี่คิดคน้ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี ต่างกา้วผ่านขอ้จาํกดัปัจจยัทางด้าน

เพศ ที่ไม่มีการแบ่งแยกความเก่ง ความฉลาด โดยใชเ้พศมาเป็นตวัแบ่งแยกความสาํคญัดงัเช่นใน

สมยัก่อน เกิดการแปรผนัไปตามการเปล่ียนแปลงของสังคมและวิถีการใชชี้วิต ทาํให้เห็นไดว้่า ใน

ปัจจุบนัไม่มีการแบ่งแยก หรือมีขอ้จาํกดัในการทาํงานระหว่างเพศหญิงและเพศชายอีกต่อไป ใน

ขณะเดียวกนัเพศก็ยงัไดมี้การกลายสภาพ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ เพศสภาพ และเพศทางเลือก 
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 กิจกรรมของสงัคมหรือองคก์รที่เกิดขึ้นมา กล่าวไดว้า่แทบทุกประเภทกิจกรรม จาํเป็นตอ้ง

มีบุคคลซ่ึงเป็นแกนหลกั เป็นผูผ้ลกัดนั หรือเรียกไดว้่าจาํเป็นจะตอ้งมีผูน้าํ ซ่ึงผูน้าํเป็นผูท้ี่มีบทบาท

สาํคญั ในการประกอบกิจกรรมทุกๆ ดา้น นับตั้งแต่ระดบักิจกรรมเล็กๆ ในสังคมทัว่ไป ไปจนถึง

กิจกรรมใหญ่ระดบัประเทศ หรือระดบันานาประเทศ อีกทั้งผูน้าํยงัมีในทุกประเภทของกิจกรรม ไม่

ว่าจะเป็นกิจกรรมระดับประเทศ อาทิเช่น ผูน้ําทางการเมือง ผูน้ําทางการทหาร ผูน้ําทางด้าน

เศรษฐกิจ  หรือจะเป็นกิจกรรมที่แยกยอ่ยลงมาในแต่ละสาขาอาชีพ อาทิเช่น ผูน้าํทางดา้นแฟชั่น 

ผูน้ําทางการผลิตสินคา้ ผูน้ําทางวิชาการ ผูน้ําทางด้านการทาํอาหาร ไปจนถึงกิจกรรมเล็กๆ ใน

ครอบครัว ก็ยงัคงตอ้งมีผูน้าํครอบครัว เป็นตน้ ทั้งน้ี ผูน้าํส่วนใหญ่ เป็นผูไ้ดรั้บการแต่งตั้ง หรือการ

เลือกตั้ง หรือการยกยอ่งจากกลุ่มให้ทาํหน้าท่ีในการช้ีแนะ สั่งการ และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถ

ปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยมีนิยามในการเรียกช่ือผูน้าํ ในแต่ละกิจกรรม ของ

แต่ละวงการที่แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะงานและองคก์รที่อยู ่เช่น ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ ประธาน

กรรมการ ผูอ้าํนวยการ อธิการบดี ผูบ้ญัชาการเหล่าทพั ผูว้่าราชการ นายอาํเภอ กาํนัน เจา้คณะ

จงัหวดั เจา้อาวาส ปลดักระทรวง คณบดี เป็นตน้ ทั้งน้ีในอดีตจะพบว่ามีเพียงเพศชายเท่านั้นที่จะ

ขึ้นมาเป็นผูน้าํได ้แต่เม่ือยคุสมยัเปล่ียนไป การยอมรับความสามารถของเพศหญิงในสงัคมเร่ิมมีมาก

ขึ้น เห็นไดจ้ากในหลากหลายกิจกรรมที่เพศหญิงมีความสามารถไม่ดอ้ยไปกว่าเพศชาย ทาํให้ใน

หลายคร้ังพบว่าผูน้าํเป็นเพศหญิง และมาจนถึงยคุปัจจุบนั เม่ือมีบทบญัญติัของเพศทางเลือกเกิดขึ้น 

ทาํให้เห็นในหลากหลายวงการที่ผูน้าํในสังคมนั้นเป็นเพศทางเลือก หรือเพศวิธีผูว้ิจยัมองเห็นว่า 

คุณลกัษณะ พฤติกรรม และการเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

ในลกัษณะดงักล่าวนั้น มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นผูน้าํท่ีแตกต่างจากผูน้าํท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป  

ผูว้ิจยัจึงสนใจและได้ทาํการศึกษา เพศทางเลือกกบัความเป็นผูน้าํ เพื่อตอ้งการท่ีจะศึกษาว่า เพศ

ทางเลือกมีความแตกต่างจากผูน้าํตามลกัษณะทัว่ไปหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นดา้นคุณลกัษณะผูน้าํ ดา้น

พฤติกรรมผูน้าํและดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาเพศทางเลือกกบัคุณลกัษณะผูน้าํตามที่ระบุในทฤษฎีผูน้าํ 

2. เพือ่ศึกษาเพศทางเลือกกบัพฤติกรรมผูน้าํตามที่ระบุในทฤษฎีผูน้าํ 

3. เพือ่ศึกษาเพศทางเลือกกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงตามที่ระบุในทฤษฎีผูน้าํ 

3. วิธีวิจัย 

 การวิจัย เร่ือง เพศทางเลือกกับความเป็นผู ้นํา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งคือบุคคลที่มีช่ือเสียงใน

สงัคม มีความเป็นผูน้าํ และประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน โดยเป็นกรณีเพศวถีิ ความเป็นผูน้าํ 
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ลักษณะของผูน้ํา และพฤติกรรมของผูน้าํและผูน้ําการเปล่ียนแปลง   โดยภาพรวมของกระบวน

วิธีการวิจัย (Methodology) ที่นํามาใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้กําหนดกระบวนวิธีการวิจัย

(Methodology)  เป็นวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) 

4. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 การวิจยั เพศทางเลือก กบัความเป็นผูน้าํ คร้ังน้ี มุ่งทาํการศึกษาเน้ือหา แนวคิด ทฤษฎี รวม

ไปถึงงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับเพศสภาพและเพศทางเลือก ความเป็นผูน้ํา ลักษณะของผูน้ํา และ

พฤติกรรมของผูน้าํและภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

5. ขอบเขตด้านประชากร 

 การวจิยั เพศทางเลือกกบัความเป็นผูน้าํ ผูว้จิยัใชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล

หลกัไดแ้ก่ นาย ชูชยั ชยัฤทธิเลิศ,  นาย ญาณอมรวฒัน์ จดัของ และ นางสาว จรัศกญัญ ์คฤหเดช 

6. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาขอ้มูลและเก็บขอ้มูล รวมไปถึงวิเคราะห์ขอ้มูล ในช่วง

ตั้งแต่เดือน มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 สําหรับกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth  

Interview) นั้น   ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) นั้น มาใชใ้น

กระบวนการวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยดาํเนินการร่วมกบักระบวนการรวบรวมขอ้มูลจาก

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ 

อันจะได้ดาํเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ อันได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

พิจารณาประเด็นหลกั (Major Themes) หรือแบบแผนหลกั (Major Pattern) ที่พบในขอ้มูลที่ไดรั้บ

จากการสมัภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึงนาํประเด็นหลกั (Major Themes) มาพจิารณาแบ่งแยกออกเป็น

ประเด็นย่อย (Sub-Themes) และหัวขอ้ย่อย (Categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ โดยการ

เร่ิมตน้จากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นยอ่ยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนว

ทางการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการใชก้ระบวนการในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เจาะลึก 

(In-Depth Interview) ที่นํามาใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี มีความแกร่งและแม่นตรง (rigor) เพื่อให้

กระบวนการวจิยัคร้ังน้ี มีความเขม้ขน้(Intensive Process) มากยิง่ขึ้น 
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8. ผลการวิจัย 

 4.1 ดา้นคุณลกัษณะผูน้าํ 

 จากการที่ผูว้ิจยัได้ศึกษาชีวประวติัและสัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอย่างจะพบว่า ทุกท่านตอ้ง

เผชิญปัญหาอุปสรรคโดยไม่มีขอ้ยกเวน้สักคนเดียว ท่านเหล่าน้ีลว้นตอ้งประสบกบัความทุกขย์าก

มาแลว้ทั้งส้ิน ส่ิงหน่ึงที่คลา้ยกนัในตวัผูน้ําที่ได้รับการยกยอ่งนับถือ คือ ทุกท่านไม่ยอมจาํนนต่อ

ความยากลาํบาก ไม่ยอมตกเป็นเหยือ่ของอุปสรรค แต่หาหนทางเอาชนะอุปสรรคเสมอ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งถ้าอุปสรรคหรือปัญหานั้ นกระทบส่วนรวม ซ่ึงคุณสมบติัของกลุ่มตวัอย่างนั้ น มีความ

สอดคลอ้งตรงกนั ไม่วา่จะเป็นผูน้าํที่มีลกัษณะเป็นเพศทางเลือกกบัผูน้าํโดยทัว่ไป  จะมีคุณลกัษณะ

ผูน้าํท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการสร้างความสาํเร็จให้กบังานและแกไ้ขปัญหาให้สังคมได้นั้น Danny 

Cox & John Hoover ไดใ้หท้ศันะวา่มีปัจจยัสาํคญั 10 ประการ ไดแ้ก่ 

 1.การฟูมฟักจริยธรรมส่วนตวัสู่ขั้นสูง หมายความวา่ คนท่ีเป็นผูน้าํนั้นจะตอ้งมีจริยธรรมที่

สอดคลอ้งกบัจรรยาวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ การเต็มใจที่จะช่วยเหลือผูอ่ื้นจะไม่ไดผ้ลประโยชน์

โดยตรง นับแต่อดีตกาล วีรบุรุษและวีรสตรีไดรั้บการยกยอ่งเพราะการเสียสละเพื่อผดุงจริยธรรม

ของตนเหนือคุณสมบติัใดๆคุณค่าของเราในสายตาคนทัว่ไปขึ้นอยูก่บัจริยธรรมส่วนตวั 

 2.ไฟแรง ผูน้าํที่ยิง่ใหญ่ตอ้งเป็นคนไฟแรง ปัญหาปลีกยอ่ยไม่อาจทาํใหไ้ฟของพวกเขามอด

ลงได ้คนเหล่าน้ีไม่เพียงตดัสินดีชัว่ไดถ่้องแท ้ พวกเขายงัรู้จกัแยกแยะระหว่างส่ิงท่ีสาํคญักับส่ิงที่

น่าสนใจไวไ้ดช้ดัเจนดว้ย ความสามารถท่ีเกิดจากประสบการณ์ 

 3.ทาํงานตามลาํดับความสําคญั ผูน้ําที่แทจ้ริงตอ้งรู้จกักาํหนดลาํดับความสําคญัของงาน 

และทาํงานตามลาํดบัความสาํคญัใหส้าํเร็จ ซ่ึงจาํเป็นต่อการสร้างเสถียรภาพภายใตแ้รงกดดนั แต่นกั

แกปั้ญหาที่แทจ้ริงจะสามารถทาํงานไดอ้ยา่งสงบภายใตแ้รงกดดนั 

 4.มีความกลา้หาญ ผูน้าํตอ้งเป็นคนกลา้หาญ กลา้เส่ียงเพื่อให้งานสาํเร็จไม่ใช่เส่ียงอนัตราย

โดยไร้เหตุผล ความกลา้ไดก้ลา้เสียและรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้นเป็นคุณสมบติัท่ีคุณจะพบเห็นได้

เสมอในผูน้าํที่แทจ้ริง 

 5.ทาํงานดว้ยความมุ่งมัน่และทุ่มเท ผูน้าํตอ้งเป็นคนท่ีทุ่มเทใหก้บังานจะไม่รู้สึกวา่งานหนัก

เพราะเป็นรักที่จะทาํ มีอุดมคติ มีความสุขกบัการทาํงานไม่ตอ้งคาํนึงถึงค่าตอบแทน ผูน้าํที่ประสบ

ความสําเร็จส่วนใหญ่จะไม่สนใจว่าเขาจะได้ค่าตอบแทนแค่ไหน เขาทาํในส่ิงที่เขารักและเงินก็

ตามมาเอง 

 6.ทาํในส่ิงที่คุณอยากทาํ ผูน้ําที่แท้จริงมักอยากจะริเร่ิมในส่ิงที่แปลกกว่าคนอ่ืนผูน้ําที่

แทจ้ริงจะเป็นนกัลองส่ิงใหม่ๆ มีสามญัสาํนึกที่ถูกตอ้งและมีความรับผดิชอบเตม็ที่ 
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 7.มีจุดมุ่งหมาย ผูน้าํที่ยิง่ใหญ่สามารถตดัสินใจในเร่ืองยากๆ ได ้เพราะความมีจุดมุ่งหมาย 

ซ่ึงอาจมีผลต่อความสาํเร็จในชีวติ 

 8.กระตือรือร้นตลอดเวลา ผูน้าํที่ยิง่ใหญ่จะมีความกระตือรือร้นสูงพวกเขาเหมือนไฟส่อง

นาํทาง ความรู้สึกน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากความสาํเร็จในแต่ละวนัท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย 

 9.ติดดิน ผูน้ําที่แท้จริงต้องเป็นคนติดดิน สามารถจับข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็ว และ

สามารถจดัการกบัสถานการณ์ที่วุ่นวายได ้มองส่ิงต่างๆ ตามความเป็นจริง ไม่ใช่ตามท่ีอยากจะเป็น 

ไม่ตั้งรับปัญหา จะรุกเขา้ตีปัญหา การรอรับปัญหาเป็นการสร้างปัญญา การรุกเขา้ตีปัญหาเป็นการนาํ

องคก์รสู่เส้นทางที่ดีกว่าเดิม เม่ือมีแรงกดดนัจากทั้งภายนอกและภายใน ผูน้าํที่ยอมรับความจริงจะ

สามารถจดัระเบียบแกไ้ขไดท้นัที คือ คุณสมบติัของผูน้าํในการฟันฝ่าภาวะวกิฤติ 

 10.ช่วยให้ผูอ่ื้นก้าวหน้า ผูน้ําที่ยิ่งใหญ่ทุกคน ตอ้งการช่วยเหลือให้ผูอ่ื้นเจริญก้าวหน้า       

เดล คาร์เนก้ี ประสบความสาํเร็จ เพราะเป็นมหาเศรษฐีโดยการสนับสนุนให้ผูอ่ื้นเป็นมหาเศรษฐี 

ผูน้าํท่ีแทจ้ริงตอ้งสร้างความสาํเร็จ ตอ้งพฒันาลูกน้องและองคก์รให้เจริญงอกงามเปิดโอกาสใหมี้

การแสดงความคิดโดยเสรี จะทาํให้เกิดภาวะของการร่วมมือร่วมใจ (Danny Cox &John Hoover, 

2006, pp. 83 - 102) 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ ผูว้ิจยัพบว่า เพศทางเลือกกับคุณลักษณะผูน้ํา ไม่มีความ

แตกต่างกนั จากผูน้าํโดยทัว่ไป 

ด้านพฤติกรรมผู้นํา 

 ทฤษฎี Likert’s  Michigan Studies 

 Rensis Likert และสถาบนัวิจยัสังคม มหาวิทยาลยัมิชิแกนทาํการวิจยัดา้นภาวะผูน้าํโดยใช้

เคร่ืองมือที่ Likertและกลุ่มคิดขึ้น ประกอบด้วย ความคิดรวบยอดเร่ือง ภาวะผูน้ํา แรงจูงใจ การ

ติดต่อส่ือสาร การปฎิสมัพนัธแ์ละการใชอิ้ทธิพล การตดัสินใจ การตั้งเป้าหมาย การควบคุมคุณภาพ

และสมรรถนะของเป้าหมาย โดยแบ่งลกัษณะผูน้าํเป็น    4 แบบ คือ 

 1. แบบใช้อํานาจ (Explortive – Authoritative) ผูบ้ริหารใช้อ ํานาจเผด็จการสูง ไวว้างใจ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเล็กนอ้ย บงัคบับญัชาแบบขู่เขญ็มากกวา่การชมเชย การติดต่อส่ือสารเป็นแบบทาง

เดียวจากบนลงล่าง การตดัสินใจอยูใ่นระดบัเบ้ืองบนมาก 

 2. แบบใชอ้าํนาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) ปกครองแบบพ่อปกครองลูก ให้

ความไว้วางใจผู ้ใต้บังคับบัญชา จูงใจโดยการให้รางวลั แต่บางคร้ังขู่ลงโทษ ยอมให้การ

ติดต่อส่ือสารจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนได้บา้ง รับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้ังคบับัญชาบา้ง และ

บางคร้ังยอมใหก้ารตดัสินใจแต่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมอยา่งใกลชิ้ดของผูบ้งัคบับญัชา 
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 3. แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic) ผูบ้ริหารจะให้ความไวว้างใจ และการ

ตดัสินใจแต่ไม่ทั้งหมด จะใชค้วามคิดและความเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ ให้รางวลัเพื่อสร้าง

แรงจูงใจ จะลงโทษนานๆคร้ังและใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทางจาก

ระดับล่างขึ้ นบนและจากระดับบนลงล่าง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน 

ขณะเดียวกนัก็ยอมใหก้ารตดัสินใจบางอยา่งอยูใ่นระดบัล่าง ผูบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษาในทุกดา้น 

 4. แบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง (Participative – Democratic) ผูบ้ริหารใหค้วามไวว้างใจ และ

เช่ือถือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ มีการให้รางวลัตอบแทน

เป็นความมัน่คงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตั้งจุดประสงค์ร่วมกนั มีการ

ประเมินความก้าวหน้า มีการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทางทั้งจากระดับบนและระดับล่าง ในระดับ

เดียวกนัหรือในกลุ่มผูร่้วมงานสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารไดท้ั้งในกลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่ม

ผูร่้วมงาน 

 Likert พบว่า  การบริหารแบบที่  4 จะทําให้ผู ้นําประสบผลสํา เ ร็จและเป็นผู ้นําที่ มี

ประสิทธิภาพ และยงัพบว่าผลผลิตสูงขึ้นด้วยซ่ึงความสําเร็จขึ้นกับการมีส่วนร่วมมากน้อยของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ทฤษฎี Blake and Mouton’s managerial Grid 

 Blake and Mouton กล่าวว่า ภาวะผูน้ําท่ีดีมีปัจจัย 2 อย่างคือ คน (People) และผลผลิต 

(Product) โดยกาํหนดคุณภาพและลกัษณะสมัพนัธภาพของคนเป็น 1 – 9 และกาํหนดผลผลิตเป็น 1 

– 9 เช่นกนั และสรุปว่าถา้คนมีคุณภาพสูงจะส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไปดว้ย 

เรียกรูปแบบน้ีว่า Nine-Nine Style (9, 9 style) ซ่ึงรูปแบบของการบริหารแบบตาข่ายน้ีจะแบ่ง

ลกัษณะเด่นๆของผูน้าํไว ้5แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็นหลกั แบบมุ่งคนเป็นหลกัแบบมุ่งงานตํ่ามุ่งคน

ตํ่า แบบทางสายกลาง และแบบทาํงานเป็นทีม 

ตามแนวคิดของ  Blake and Mouton  รูปแบบของผูน้าํมี 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

 1. แบบมุ่งงาน (Task–Oriented/Authority Compliance) ผู ้นําจะมุ่งเอาแต่งานเป็นหลัก 

(Production Oriented) สนใจคนน้อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเป็นผูว้างแผนกําหนดแนว

ทางการปฏิบติั และออกคาํสัง่ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตาม เนน้ผลผลิต ไม่สนใจสมัพนัธภาพของ

ผูร่้วมงาน ห่างเหินผูร่้วมงาน 

 2.  แบบมุ่งคนสูง (Country  Club Management) ผูน้าํจะเน้นการใชม้นุษยสัมพนัธ์และเน้น

ความพึงพอใจของผูต้ามในการทาํงาน ไม่คาํนึงถึงผลผลิตขององค์การ  ส่งเสริมให้ทุกคนมี

ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวใหญ่ท่ีมีความสุข นาํไปสู่สภาพการณ์ส่ิงแวดลอ้มและงานที่

น่าอยู ่ จะมุ่งผลงานโดยไม่สร้างความกดดนัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผูบ้ริหารมีความเช่ือวา่ บุคลากร



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

519 Journal of Business Research and 

Administration 

มีความสุขในการทาํงาน การนิเทศในการทาํงานควรมีเพียงเล็กนอ้ยไม่จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมใน

การทาํงาน ลกัษณะคลา้ยการทาํงานในครอบครัวที่มุ่งเน้นความพึงพอใจ ความสนุกสนานในการ

ทาํงานของผูร่้วมงาน เพือ่หลีกเล่ียงการต่อตา้นต่างๆ 

 3. แบบมุ่งงานตํ่ามุ่งคนตํ่า (Impoverished) ผูบ้ริหารจะสนใจคนและสนใจงานนอ้ยมาก ใช้

ความพยายามเพียงเล็กน้อยเพื่อให้งานดําเนินไปตามที่มุ่งหมาย และคงไวซ่ึ้งสมาชิกภาพของ

องคก์าร ผูบ้ริหารมีอาํนาจในตนเองตํ่า มีการประสานงานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาน้อยเพราะขาดภาวะ

ผูน้าํ และมกัจะมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํเป็นส่วนใหญ่ 

 4. แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) ผูบ้ริหารหวงัผลงานเท่ากบัขวญั

และกาํลงัใจของผูป้ฏิบติังาน ใชร้ะบบราชการที่มีกฎระเบียบแบบแผน ผลงานไดจ้ากการปฏิบติัตาม

ระเบียบ โดยเนน้ขวญั ความพงึพอใจ หลีกเล่ียงการใชก้าํลงัและอาํนาจ ยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามความ

คาดหวงัของผูบ้ริหาร มีการจดัตั้งคณะกรรมการในการทาํงานหลีกเล่ียงการทาํงานที่เส่ียงเกินไป มี

การประนีประนอมในการจัดการกับความขัดแยง้ ผูร่้วมงานคาดหวงัว่าผลประโยชน์มีความ

เหมาะสมกบัการปฏิบติังานที่ไดก้ระทาํลงไป 

 5. แบบทาํงานเป็นทีม (Team Management ) ผูบ้ริหารให้ความสนใจทั้งเร่ืองงานและขวญั

กาํลังใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คือ ความตอ้งการขององค์การและความตอ้งการของคนทาํงานจะไม่

ขดัแยง้กนั เนน้การทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการทาํงานสนุก ผลสาํเร็จของงานเกิด

จากความรู้สึกยึดมั่นของผูป้ฏิบติัในการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกันและกันระหว่างสมาชิก สัมพนัธภาพ

ระหว่างผูบ้ริหารกบัผูต้าม เกิดจากความไวว้างใจ เคารพนับถือซ่ึงกนัและกนั ผูบ้ริหารแบบน้ีเช่ือวา่ 

ตนเป็นเพียงผูเ้สนอแนะหรือให้คาํปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเท่านั้น อาํนาจการวินิจฉัยสั่งการและ

อาํนาจการปกครองบงัคบับญัชายงัอยูท่ี่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล 

ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 

 จากความเห็นของผูว้ิจยั พบว่า พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคท่ี์ทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรค

ในเป็นผูน้าํเพศทางเลือก ไดแ้ก่  

 1. การไม่ยอมรับกนั มีการตั้งเง่ือนไขที่ทาํให้โอกาสที่จะทาํงานร่วมกนัเป็นไปไดย้าก การ

ไม่ยอมรับเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ในการทาํงานและการไม่ยอมรับอาจนาํไปสู่การดูถูกดูแคลน 

เหยยีดหยาม ยิง่เป็นการไม่ยอมรับในความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีมีมาแตกต่างกนัดว้ย

แลว้จะทาํให้มีปัญหาเกิดขึ้น ซ่ึงจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัพบว่า การไม่ยอมรับในเพศที่

ต่างกนัก็เป็นอีกปัญหาและอุปสรรคในการเป็นผูน้าํ เช่น การไม่ยอมรับผูน้าํท่ีเป็นเพศหญิง และการ

ไม่ยอมรับเพศที่ 3 หรือเพศทางเลือกเป็นตน้ 
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 2. การไม่ชอบพอกนั บุคคลอาจมีความรู้สึกไม่ชอบกนัเป็นส่วนตวัเน่ืองจากมีประสบการณ์

ที่ไม่ดีต่อกนัมาก่อน สาเหตุของความไม่ชอบมีความหลากหลาย เช่น ไม่ชอบเพราะเป็นคนจน ไม่

ชอบเพราะอิจฉา ไม่ว่าความไม่ชอบจะมาจากสาเหตุที่เป็นส่วนตนหรือการทาํงาน อาจทาํให้เกิด

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การทะเลาะววิาท กลัน่แกลง้ ไม่พดูจากนั ทาํใหข้าดการติดต่อส่ือสาร

ที่ดีและการปฏิเสธที่จะใหค้วามร่วมมือกนั พฤติกรรมเช่นน้ีมีผลทาํใหค้วามขดัแยง้ขยายวงกวา้งมาก

ยิง่ขึ้น  

 3. การขดัผลประโยชน์ ในการที่น้ีหมายถึง การแข่งขนักนัทางธุรกิจ การทาํธุรกิจประเภท

เดียวกนัแข่งขนักนั การแข่งขนักนัเพื่อให้ไดส่้วนแบ่งตลาดมากที่สุด ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้เกิดความไม่

ซ่ือสตัยสุ์จริต ทาํใหไ้ม่ไวว้างใจกนั อาจเน่ืองมาจากผลประโยชน์มีจาํกดัไม่สามารถจดัใหท้ัว่ถึงได ้ 

 4. การมีความคิดเห็นไม่ตรงกนัหรือมีทศันะที่แตกต่างกนั วยัและอาย ุ เพศ อาจทาํใหบุ้คคล

มีความคิดเห็นที่แตกต่างกนัได ้ความเช่ือที่แตกต่างกนัมากทาํใหเ้กิดความขดัแยง้กนั 

 การเป็นผูน้ําไม่ว่าจะมีลักษณะเพศทางเลือกหรือลักษณะผูน้ําตามแบบทัว่ไป  จะตอ้งมี

คุณลกัษณะการปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป ถา้ผูน้าํตามโลกทศัน์ไม่ทนั หรือ

ตามคนที่เป็นผูต้ามไม่ทนั โอกาสท่ีผูน้าํจะตกมาเป็นผูต้ามก็มีสูง การพฒันาศกัยภาพผูน้าํ ไม่สามารถ

ทาํไดห้รือเรียนรู้ในวนัเดียว แต่ตอ้งอาศยั การพฒันา ฝึกฝน ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา

การตั้งเป้าหมาย ความอดทนและอดกลั้น จะเป็นจุดเรียนรู้ เร่ิมตน้ ของการพฒันาผูน้ํา ผูน้ําไม่

สามารถซ้ือหรือหยบิยมื จากใครได ้แต่ผูน้าํตอ้งเกิดจากการฝึกฝนและพฒันาตน อยา่งต่อเน่ือง ใน

อีกดา้นหน่ึงการจะเป็นผูน้าํไดน้ั้นจะตอ้งผา่นความยากลาํบากตอ้งทาํงานหนกั อดทนต่อคาํวจิารณ์ที่

ไม่เป็นธรรม บางคร้ังไร้เหตุผลถูกเขา้ใจผิด ให้กาํลงัใจลูกน้องและเพื่อนร่วมงาน แกปั้ญหาความ

ขดัแยง้ในทีมงานและหลายๆ คร้ังตอ้งเผชิญกบัความกดดนัรอบดา้น เช่น การเงิน ความเขา้ใจผดิจาก

ผูอ่ื้น เง่ือนไขทางสังคม กฎหมายและการเมือง ความกดดนัและความทุกขย์ากเหล่าน้ีเป็นของคู่กบั

ความเป็นผูน้าํ แยกจากกนัไม่ได ้ 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ ผูว้ิจยัพบว่า พฤติกรรมผูน้าํของผูน้าํที่มีลกัษณะเพศทางเลือก 

ไม่มีความแตกต่างกนั จากผูน้าํโดยทัว่ไป 

ด้านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

 หลกัการ 7 ประการของผูน้าํการเปล่ียนแปลงที่ก่อใหเ้กิดพลงัการทาํงานเพิม่ขึ้นแบบทวีคูณ 

(Seven Principles of Transformational Leadership…Creating A Synergy of Energy) Rick Warren 

(วัลลภา  วิศวสุขมงคลhttp://www.wallapayai.blogspot.com/2012/02/rick-warren.html, ตุลาคม 

2558)  มีแนวคิดดงัน้ี 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

521 Journal of Business Research and 

Administration 

 1. หลักการ “ทําให้เป็นเร่ืองง่าย” (Principle of Simplification) ต้องมีความสามารถทาํ

วสิยัทศัน์ใหเ้กิดความชดัเจนและสามารถปฏิบติัได ้

 2. หลักการ “การจูงใจ” (Principle of Motivation) ตอ้งมีประสิทธิผลสูงในการทาํให้ผูอ่ื้น

เห็นดว้ยยอมรับ และเกิดความยดึมัน่ ผกูพนัขึ้น 

 3. หลกัการ “การเอ้ืออาํนวยความสะดวก” (Principle of Facilitation) ตอ้งมีความสามารถ

ในการเอ้ืออาํนวยการ เรียนรู้ ของบุคลากรเป็นรายบุคคล เป็นทีม และผูท่ี้เป็น ทรัพยากรอ่ืนๆของ

องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. หลกัการแห่ง “การริเร่ิมส่ิงใหม่” (Principle of Innovation) ความสามารถของผูน้าํในการ

เปล่ียนแปลงเร่ือง ยาก ๆ ไดส้าํเร็จและมีประสิทธิผล 

 5. หลักการ “ด้านการขบัเคล่ือน” (Principle of Mobilization) ความสามารถของผูน้ําการ

เปล่ียนแปลง ในการระบุ ปัญหา การจดัปัจจยั และการมอบอาํนาจการ ตดัสินใจแก่ผูป้ฏิบติัให้บรรลุ

ตามวสิยัทศัน์  

 6. หลกัการเตรียมความพร้อม (Principle of Preparation) ความสามารถของผูน้าํท่ีจะไม่หยดุ

การเรียนรู้ไม่วา่มีหรือไม่มีใครช่วยเหลือก็ตาม  

 7. หลกัการแห่ง “การส้ินสุด” (Principle of Determination) ผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลงตอ้ง

รู้จกัพอและ รู้วา่เม่ือไรควรหยดุ 

 จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งในประเด็นเร่ือง ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของเพศ

ทางเลือก ผูว้จิยั พบวา่   คุณชูชยั ชยัฤทธิเลิศ ประสบความสาํเร็จจากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ซ่ึงการที่จะบริหารจดัการธุรกิจให้ประสบความสาํเร็จไดน้ั้น มกัมีส่ิงหน่ึงที่แตกต่างไปจากคนทัว่ๆ 

ไป นั้นก็คือ "ภาวะผูน้าํ" เพราะส่ิงน้ีจะเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนส่งเสริมให้พลงัในการเคล่ือนให้

ชีวิต มุ่งไปขา้งหน้า บุคคลรอบขา้งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้พลังงานท่ีขบัเคล่ือนมีเพิ่มมากขึ้นเป็น

ทวคูีณ ในภาวะผูน้าํ บางคนไม่ไดเ้ก่งงาน แต่มีความสามารถ ชกัจูง โนม้นา้ว นาํเสนอ ใหผู้อ่ื้นคลอ้ย

ตาม และช่ืนชอบส่ิงที่เขานําเสนออยู่ ทาํให้ยินยอมพร้อมใจ และรู้สึกดีที่ได้ทาํงานร่วมกัน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สต๊อกดิล (Stogdill, 1974) ที่ไดท้าํการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะ

ของคนที่เป็นผูน้าํกบัคนที่ไม่เป็นผูน้าํ พบว่า มีคุณลกัษณะที่สอดคลอ้งกบัความหมายของผูน้าํใน

ฐานะผูใ้ชค้วามสามารถของตนช่วยให้ผูอ่ื้นปฏิบติัภารกิจไดบ้รรลุเป้าหมาย คุณลกัษณะที่ตรงตาม

สมมติฐานดงักล่าว ได้แก่ ความเฉลียวฉลาด ความรู้สึกไวในการรับรู้ต่อความตอ้งการของผูอ่ื้น 

ความเขา้ใจในงาน มีความคิดริเร่ิม มีความอดทนต่อการแกปั้ญหาต่างๆ มีความมัน่ใจตนเอง ตอ้งการ

แสวงหางานรับผดิชอบ และตอ้งการอยูใ่นฐานะท่ีมีอาํนาจและการควบคุม  
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 ส่วนคุณญาณอมรวฒัน์ เน้นภาพลกัษณ์ High Premium พฒันาระดบัมาตรฐานการบริการ 

และการสรรหาพนักงานให้บริการออกแบบและตกแต่งทรงผมผูช้าํนาญการ และมีประสบการณ์

การ นอกจากน้ียงัตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายร่วมกนักบัพนกังาน เป้าหมายน้ีพนกังานทุกคนจะตอ้ง

เขา้ใจ และมองเห็นเป้าหมายเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งตามแนวคิดของ Blake and Mouton รูปแบบของ

ผูน้าํแบบมุ่งคนสูง (Country  Club Management) ผูน้าํจะเนน้การใชม้นุษยสมัพนัธ์และเนน้ความพึง

พอใจของผูต้ามในการทาํงาน ไม่คาํนึงถึงผลผลิตขององคก์าร  ส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็น

ส่วนหน่ึงของครอบครัวใหญ่ที่มีความสุข นาํไปสู่สภาพการณ์ส่ิงแวดลอ้มและงานท่ีน่าอยู ่  จะมุ่ง

ผลงานโดยไม่สร้างความกดดนัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผูบ้ริหารมีความเช่ือว่า บุคลากรมีความสุข

ในการทาํงาน การนิเทศในการทาํงานควรมีเพียงเล็กน้อยไม่จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมในการทาํงาน 

ลกัษณะคลา้ยการทาํงานในครอบครัวที่มุ่งเน้นความพึงพอใจ ความสนุกสนานในการทาํงานของ

ผูร่้วมงาน เพือ่หลีกเล่ียงการต่อตา้นต่างๆ  

 และคุณจรัสกัญญ์ คฤหเดช ประสบความสําเร็จในธุรกิจเน่ืองจากเป็นคนกล้าเส่ียง มี

ความคิดสร้างสรรค ์รู้จกัผูกพนักบักลุ่มเป้าหมาย มีความสามารถโน้มน้าวใจผูอ่ื้นได ้ยนืหยดัต่อสู้

ทาํงานหนกั เอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน อีกทั้งยงัตอ้งมีความสามารถในการบริหารงาน

และมีความเป็นผูน้าํที่ดี มีความเช่ือมัน่ วิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ใฝ่หา

ความรู้เพิ่มเติม กล้าตัดสินใจและมีความมุมานะพยายาม ปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมได้ดี รู้จัก

ประมาณตน และส่ิงที่สาํคญัในการทาํธุรกิจให้ประสบความสาํเร็จคือ จะตอ้งมีความซ่ือสัตยเ์ป็น

ที่ตั้งซ่ึงสอดคลอ้งตามแนวคิดของ Blake and Mouton รูปแบบของผูน้าํแบบทางสายกลาง (Middle 

of The Road Management) ผูบ้ริหารหวงัผลงานเท่ากบัขวญัและกาํลงัใจของผูป้ฏิบติังาน ใชร้ะบบ

ราชการทีมี่กฎระเบียบแบบแผน ผลงานไดจ้ากการปฏิบติัตามระเบียบ โดยเนน้ขวญั ความพงึพอใจ 

หลีกเล่ียงการใชก้าํลังและอาํนาจ ยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามความคาดหวงัของผูบ้ริหาร มีการจดัตั้ง

คณะกรรมการในการทาํงานหลีกเล่ียงการทาํงานที่เส่ียงเกินไป มีการประนีประนอมในการจดัการ

กบัความขดัแยง้ ผูร่้วมงานคาดหวงัวา่ผลประโยชน์มีความเหมาะสมกบัการปฏิบติังานที่ไดก้ระทาํลง

ไป 
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9.  อภิปรายผล  

 การเป็นผูเ้พศทางเลือกที่ดีนั้นจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้เขา้กบัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง

ไป ถา้ผูน้าํตามโลกทศัน์ไม่ทนั หรือตามคนท่ีเป็นผูต้ามไม่ทนั โอกาสท่ีผูน้าํจะตกมาเป็นผูต้ามก็มีสูง 

การพฒันาศกัยภาพผูน้าํ ไม่สามารถทาํได้หรือเรียนรู้ในวนัเดียว แต่ตอ้งอาศยั การพฒันา ฝึกฝน 

ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาการตั้งเป้าหมาย ความอดทนและอดกลั้น จะเป็นจุดเรียนรู้ 

เร่ิมตน้ ของการพฒันาผูน้าํ ผูน้าํไม่สามารถซ้ือหรือหยบิยมื จากใครได ้แต่ผูน้าํตอ้งเกิดจากการฝึกฝน

และพฒันาตน อยา่งต่อเน่ือง ในอีกดา้นหน่ึงการจะเป็นผูน้าํไดน้ั้นจะตอ้งผ่านความยากลาํบากตอ้ง

ทาํงานหนกั อดทนต่อคาํวจิารณ์ที่ไม่เป็นธรรม บางคร้ังไร้เหตุผลถูกเขา้ใจผดิ ใหก้าํลงัใจลูกนอ้งและ

เพื่อนร่วมงาน แกปั้ญหาความขดัแยง้ในทีมงานและหลายๆ คร้ังตอ้งเผชิญกบัความกดดนัรอบดา้น 

เช่น การเงิน ความเขา้ใจผดิจากผูอ่ื้น เง่ือนไขทางสงัคม กฎหมายและการเมือง ความกดดนัและความ

ทุกขย์ากเหล่าน้ีเป็นของคู่กบัความเป็นผูน้าํ แยกจากกนัไม่ได ้  จากที่กล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ ผูว้ิจยั

พบว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูน้าํที่มีลกัษณะเพศทางเลือก ไม่มีความแตกต่างกนั จากผูน้าํ

โดยทัว่ไป 

 อย่างไรก็ตาม เพศทางเลือกไม่ใช่ส่ิงที่เกิดขึ้ นโดยอิสระ แต่เกิดขึ้ นภายใต้โครงสร้าง

ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจแบบใดแบบหน่ึง เช่น ในเพศทางเลือกกระแสหลักก็เป็นการสะท้อน

ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจที่ไม่เท่าเทียมกนัทั้งในแง่ของชนชั้น ชาติพนัธุ์ และ ชาย – หญิง แมก้ระทั้ง

เพศที่สาม เพศทางเลือกกระแสหลกัจึงเช่ือมโยมกบัวธีิคิดแบบสอบเพศสภาพอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงแอบ

อิงอยูก่บัส่ิงที่เรียกว่า ประชาธิปไตย ทาํให้ภายใตส้ังคมท่ีถูกยึดกุ่มด้วยอุดมการณ์ ประชาธิปไตย

คุณค่าของผูห้ญิงจึงถูกกาํหนด โดยมาตรฐานของผูช้าย ผูห้ญิงจึงถูกทาํให้เป็นเพียงวตัถุทางเพศที่

สนองความตอ้งการทางเพศของผูช้าย ซ่ึงแสดงผา่นความสวยความงามแบบอุดมคติ  

 ในมุมมองของผูว้จิยัเห็นวา่ เพศทางเลือกจะเป็นส่ิงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์ทั้งน้ี

เพศทางเลือกในความหมายของผูว้ิจยัมิไดมุ่้งเน้นที่เพศสรีระ แต่หมายถึงรูปแบบวิธีคิดที่เก่ียวขอ้ง

กบัค่านิยม บรรทดัฐาน ความปรารถนา รสนิยม และการแสดงออกทางเพศของบุคคล การใหคุ้ณค่า

ต่ออตัลกัษณ์ ความรู้สึกต่อตนเองต่อผูอ่ื้น และการจดัการความสัมพนัธ์ทางเพศกบัเพศตรงขา้ม ที่

เช่ือมโยงกบัส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามกระแส

ทุนนิยมใหม่ในยคุโลกาภิวตัน์ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเจริญและมีการเปล่ียนแปลงในหลาย

ดา้น ไม่วา่จะเป็นเทคโนโลย ีการบริโภคนิยม ค่านิยม วฒันธรรมและความเป็นปัจเจกนิยม จากอดีต

จนถึงปัจจุบนัมีส่ิงหน่ึงที่อยูเ่คียงขา้งกบัสังคมไทยอยา่งย ัง่ยนืมัน่คง คือ การดาํเนินชีวติภายใตบ้ริบท

ของความสมัพนัธเ์ชิงอาํนาจ สงัคมไทยยงัคงเป็นสงัคมท่ีมีศูนยก์ลางทางอาํนาจเป็นของคนบางกลุ่ม 
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ขึ้นอยูก่บัว่าความสัมพนัธ์เหล่านั้นอยูใ่นบริบทใด ซ่ึงจากการศึกษาเป็นความสัมพนัธ์ในสังคมซ่ึง

ศูนยก์ลางอาํนาจจะอยูท่ี่คนมีฐานะ มีหนา้มีตาในสงัคม มีธุรกิจกิจการใหญ่โต เป็นตน้ 

 แต่ในด้านคุณลักษณะด้านการเป็นผูน้ํา  พฤติกรรมผูน้ํา และสุดทา้ยด้านภาวะผูน้ําการ

เปล่ียนแปลง ผูว้ิจยัเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นเพศชาย เพศหญิง หรือเพศทางเลือก ไม่มีความแตกต่างกนั

และเห็นเป็นอยา่งยิง่ว่าในอนาคตน่าจะมีนกัวิชาการศึกษา เพิม่เติมใหลึ้กซ้ึงถึงในระดบัจิตวทิยาผูน้าํ

ของคนกลุ่มน้ี 

10. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะด้านการเป็นผูน้ํา พฤติกรรมผูน้ํา และด้านภาวะผูน้ําการ

เปล่ียนแปลง ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่ ไม่วา่จะเป็นเพศชาย เพศหญิง หรือเพศทางเลือก ไม่มีความแตกต่างกนั

และเห็นเป็นอยา่งยิง่ว่าในอนาคตน่าจะมีนกัวิชาการศึกษา เพิม่เติมใหลึ้กซ้ึงถึงในระดบัจิตวทิยาผูน้าํ

ของคนกลุ่มน้ี 

 2. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบของเพศทางเลือกกบัความเป็นผูน้าํ วา่มีลกัษณะและปัญหา

อยา่งไร มีแนวโนม้ไปในทิศทางใด ทุกคนใหก้ารยอมรับหรือไม่  
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พลวตัการปรับตัวของชุมชนตําบลเกาะเต่า  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   

ภายใต้กระแสการท่องเทีย่ว 

THE  CHANGES  IN  DYNAMICS  TO  THE  COMMUNITY  OF  “KOH TAO”  

AFTER  THE  NATIONAL  TOURISM  POLICY 

ประภสัสร  ลวนานนท์1 และ ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต2 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ือง  พลวตัการปรับตวัของชุมชนตาํบลเกาะเต่า  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ภายใต้

กระแสการท่องเที่ยว  มีวตัถุประสงคเ์พือ่  ศึกษาถึงพฒันาการของการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติชุมชนอนั

เป็นผลกระทบจากการท่องเที่ยว  โดยมุ่งเน้น  4  ดา้นหลกั  คือ  ดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  วฒันธรรม  

และส่ิงแวดลอ้ม  การศึกษาคร้ังน้ีเช่ือมโยงให้เห็นความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ ในวิถีชีวิตชุมชน  ที่

ปรับเปล่ียนรูปแบบการดาํเนินชีวิตเพื่อตอบรับกบัการเปล่ียนแปลงของชุมชน  โดยการวิจยัเชิง

คุณภาพ  (qualitative research)  มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth 

interview) กบักลุ่มตวัอยา่งผูเ้ก่ียวขอ้งในชุมชน  การศึกษาจากเอกสาร  และการสังเกต  โดยมีแนว

ของขอ้คาํถามใช้สอบถามผูใ้ห้สัมภาษณ์ในลักษณะเจาะลึก  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้วิธีวิเคราะห์

เน้ือหา  (content analysis)  นําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์   ( descriptive analysis )  

โดยอาศยัแนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวเิคราะห์ 

 ผลการวิจัยพบว่า  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชนตาํบลเกาะเต่าโดยการ

พฒันาการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว  วิถีชีวิตดั้ งเดิมของคนในชุมชนมีการ

พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติใกลต้วัเพื่อการอยูร่อด  คนในชุมชนอยูก่นัอยา่งเครือญาติพึ่งพาอาศยัซ่ึง

กนัและกนั  มีรูปแบบเอกลกัษณ์ประเพณีวฒันธรรมที่เคร่งครัดในศาสนา  เช่ือฟังผูน้าํที่เป็นผูน้าํทาง

ศาสนา  ต่อมาเม่ือภาครัฐมีนโยบายในการเร่งรัดการพฒันาบริการท่องเที่ยว  รูปแบบชุมชนจึง

ปรับเปล่ียนทั้งในดา้นสังคม  วฒันธรรม  และในดา้นเศรษฐกิจของชุมชนไดมี้การปรับเปล่ียนไป

อย่างส้ินเชิง  รวมไปถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มที่เขา้มาพร้อมกบัการท่องเที่ยว    โดยคนกลุ่มใหญ่ได้

เปล่ียนจากชาวประมงไปเป็นแม่คา้หรือเปล่ียนเรือหาปลาไปเป็นเรือรับส่งนกัท่องเที่ยว  โดยคนกลุ่ม

น้ีมีวิถีชีวิตแบบคนเมือง  มีเพียงกลุ่มคนส่วนน้อยที่ยงัยดึอาชีพดั้ งเดิมและยงัคงมีวิถีชีวิตแบบเดิม  

หลงัจากการท่องเที่ยวเขา้มาในชุมชน  ความ 

 
1
นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคมธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวิทยาลยัรังสิต 

2
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคมธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวิทยาลยัรังสิต  
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เป็นชุมชนยงัคงอยูแ่ต่ในดา้นความสัมพนัธ์และในดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินรวมไปถึงกิจกรรมทาง

ศาสนาลดความเข้มข้นลงไป  ชีวิตแบบใหม่ทุกคนมุ่งในเร่ืองประโยชน์ส่วนตัว  ซ่ึงความ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวและผลกระทบที่ชุมชนตาํบลเกาะเต่าไดรั้บ  หากมองในประเด็นของศกัยภาพ

ชุมชนแลว้  ยงัพบว่าชุมชนยงัไม่มีความพร้อมที่จะพฒันาให้ย ัง่ยนืและเขม้แขง็ได ้ ยงัจะตอ้งมีการ

พฒันาในทุกๆดา้นและหลงัจาการเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติัต่างๆ  ทาํใหก้ลุ่มคนที่เขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ

และมีชีวติความเป็นอยูแ่บบคนเมืองจะตอ้งกลบัมาคิดทบทวนใหม่วา่อาชีพและความเป็นอยูข่องตน

และครอบครัวนั้น  เป็นส่ิงที่มัน่คงถาวรหรือไม่และใช่ตวัตนที่แทจ้ริงของตนเองหรือเปล่า  โดยควร

มีการร่วมมือกนัระหว่างทุกฝ่ายในชุมชนเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมส่งเสริมและพฒันาการท่อง 

เที่ยวเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัชุมชนดั้งเดิม  ไม่วา่จะเป็นฝ่ายรัฐ  เอกชน  หรือประชาชนในพื้นท่ีท่ีควรมี

การส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรม  และวถีิชีวติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนตาํบลเกาะเต่าเอง 

 

คาํสาํคญั :  พลวัตทางสังคมและวฒันธรรม,  กระแสการท่องเที่ยว 

 

Abstract 

 This  research  aimed  to  study  the  changes  and  impact  of  tourism  on  way  of  life  

and  adaptation  of  people  in  the  community  of  “ Tao  Island ”  after  the  government  has  

implemented  the  promote  tourism  policy.  The  qualitative  method  was  used  to  serve  the  

objectives  by  collecting  data  from  secondary  sources,  in-depth  interview  of  selected  “Tao  

Island”  community  members  and  observation. 

 The  results  revealed  that  tourism  industry  at  “ Tao  Island ”  has  started  after  the  

government  has  implemented  the  promote  tourism  policy.  Before  this  policy  has  implemented,  

The  population  in  the  community  were  relied  on  natural  resources  for  self-sufficient  and  

family  network  among  relatives.  They  have  their  own  identity  in  strictly  of  ethnic-culture,  

strictly  religious  practice  and  obeyed  of  religious  leader.  But  after  tourism  industry  came  to  

this  island,  the  socio-economic  has  changed  the  way  of  life  of  the  population  in  terms  of  

changing  occupation  from  fishery  to  merchant  and  services  labor;  less  relationship  among  

relative  and  less  restriction  of  the  religious  practice  and  local  culture.  Community  members  

emphasized  on  work  for  their  own  benefits.  Although  the  economic  of  this  island  has  

developed  rapidly  it  was  considered  by  the  community  members  that  it  was  not  sustainable  

development. 
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 The  suggestions  for  the  government  are  to  review  the  government  policy  direction  

on  tourism  promotion  by  studying  the  potential  and  readiness  of  the  communities  before  

implementing  policy;  promoting  of  cooperation  among  public,  private  and  community,  

including  preserve  local  culture  and  identity  of  the  people  in  the  Tao  Island  community. 

 

Keywords:  The changes in dinamics to  the social and cultural. ,  The current tourism at present 

1.  บทนํา 

 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็ว  นบัตั้งแต่การประกาศ  

“ปีการท่องเที่ยวไทย”  ในปี  พ.ศ.2530  ซ่ึงได้มีการประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกและประสบ

ความสาํเร็จอยา่งงดงาม  รายไดจ้ากการท่องเท่ียวสามารถสร้างรายไดม้ากเป็นอนัดบั  1  เม่ือเทียบกบั

รายไดก้ารส่งออกอ่ืนๆของประเทศ  ก่อใหเ้กิดรายได ้ เงินตราต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  การท่องเที่ยวเป็นเสมือนวฒันธรรมใหม่ที่ไดป้รับเปล่ียนวถีิชีวติของชน

ชาติต่างๆรวมทั้งประเทศไทย 

 การท่องเที่ยวเป็นเสมือนดาบสองคม  ชุมชนตอ้งแบกรับผลกระทบทั้งที่เกิดจากการเพิ่มขึ้น

ของธุรกิจท่องเที่ยวและนกัท่องเที่ยว  ทั้งน้ี  เน่ืองจากนกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศไดเ้ขา้

ไปยงัแหล่งท่องเที่ยวซ่ึงเปรียบเสมือนแหล่งผลิตสินค้า  เป็นผลทําให้ท้องถ่ินนั้ นๆเกิดการ

เปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  และวฒันธรรม  ตลอดจนสภาพแวดลอ้ม  ศิลปะประเพณี

ต่างๆ  ทั้งน้ีเพราะนกัท่องเที่ยวไดน้าํเงินมาใชจ่้าย  นาํขนบธรรมเนียมประเพณี  การแต่งกาย  และมี

การแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆในแหล่งที่ตนไปท่องเที่ยว  ซ่ึงยอ่มตอ้งมีผลกระทบอยา่งแน่นอน  

และผูท้ี่จะไดรั้บผลโดยตรงคือ ประชาชนที่อาศยัอยูใ่นบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนั้นเอง 

 แรงผลกัดนัของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ  เม่ือชุมชน

ตาํบลเกาะเต่าได้ถูกกระแสกการท่องเที่ยวผลักดันทาํให้ชาวเกาะได้พฒันาบา้นเรือน  หมู่บา้น  

ตลอดจนวิถีชีวิต  ที่แปรเปล่ียนไปจากอาชีพการประมงและเกษตรกรรมซ่ึงเป็นอาชีพหลกัดั้ งเดิม  

เป็นอาชีพการพาณิชยเ์ชิงท่องเที่ยว   

 ดังนั้น  จากที่มาและความสําคญัของปัญหาดังกล่าว  ผูว้ิจยัมีความสนใจว่า  ท่ามกลาง

กระแสการท่องเที่ยวที่เขา้มาและทาํให้ชุมชนตาํบลเกาะเต่าถูกกระแสเงินตราของนักท่องเที่ยวซ้ือ

พื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น  วิถีชีวิตชาวเกาะเต่ามีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร  และชุมชนได้

ปรับตวัอยา่งไร  ซ่ึงภายใตเ้ง่ือนไขและบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น  การเปิดตวัของเกาะ

เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลากหลายทั่วทุกมุมโลกย่อมก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนตามมาแน่นอน  ซ่ึงผลกระทบที่เกิดจะมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ  โดยชุมชนได้
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ตระหนกัถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกบัชุมชนหรือไม่  ถา้หากชุมชนสามารถตระหนกัถึงผลกระทบจาก

การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกบัชุมชนได ้ และนาํประสบการณ์จากการเรียนรู้และการปรับตวัของชุมชน

มาใชป้ระโยชน์ในการดาํรงอยู ่ และพฒันาวิถีชุมชนให้สามารถอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงภายใตบ้ริบททาง

เศรษฐกิจ  สงัคม  และวฒันธรรมที่แปรเปล่ียนไปอนัเน่ืองมาจากการท่องเที่ยวที่เขา้มาในชุมชน  ก็

จะเป็นการแสดงออกถึงศกัยภาพของชุมชนในการร่วมสร้างสรรคอุ์ตสาหกรรมการท่องเที่ยวและรับ

ประโยชน์อนัย ัง่ยนืท่ามกลางกระแสการพฒันาจากการท่องเท่ียว 

2.  ความสําคญัของการวิจัย 

 การศึกษาชุมชนตาํบลเกาะเต่าภายใตก้ระแสการท่องเที่ยว  ตอ้งการช้ีให้เห็นถึงผลกระทบ

ด้านต่างๆและการปรับตวัของคนในชุมชน  ภายหลังจากการเปิดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาของรัฐ  และในท่ามกลางการเปล่ียนแปลงโครงสร้างส่วน

ต่างๆของชุมชน  จะทาํให้รู้ศกัยภาพของชุมชนที่จะคงอยู่หรือแตกสลายในสถานการณ์ที่มีการ

แข่งขนักนัเองของคนในชุมชนในเร่ืองรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 

3.  วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1)  เพือ่ศึกษาพลวตัการเปล่ียนแปลงวถีิชีวิต  ตลอดจนการปรับตวัของชุมชนตาํบลเกาะเต่า

ภายใตก้ระแสการท่องเที่ยว 

 2)  เพื่อศึกษาผลกระทบในแง่บวกและแง่ลบที่เกิดขึ้นในชุมชน  อันเป็นผลมาจากการ

ท่องเที่ยว 

 3)  เพือ่ศึกษาศกัยภาพของชุมชนในการดาํรงอยูข่องชุมชนภายใตก้ระแสการท่องเที่ยว 

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1)  งานวจิยัน้ีสามารถช้ีใหท้ราบถึงสาเหตุ  ปัจจยั  เง่ือนไขของการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิต  

เศรษฐกิจ  และสงัคมของคนในชุมชน  เพือ่กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ที่จะอยูร่่วมและใชก้ารท่องเที่ยว

ใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด 

 2)  งานวิจยัน้ีสามารถเตือนชุมชนให้รู้เท่าทนัการท่องเที่ยว  ทราบถึงผลกระทบดา้นต่างๆ

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงโครงสร้างส่วนต่างๆของชุมชน  ภายหลงัจากเปิดชุมชนให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวภายใตแ้นวทางการพฒันาที่มีการท่องเที่ยวเป็นนโยบายหลกั 

  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

532 Journal of Business Research and 

Administration 

5  ขอบเขตในการศึกษา 

 5.1)  ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา 

 ชุมชนตาํบลเกาะเต่า  อาํเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 5.2)  ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 มุ่งศึกษาขอ้มูลดา้นพฒันาการการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน  ศึกษาภูมิหลงัของการ

ปรับตวัเขา้สู่การท่องเที่ยวของชาวบา้นซ่ึงมีฐานอยูบ่นวถีิการดาํเนินชีวิตของชาวบา้นภายใตก้ระแส

การท่องเที่ยว  และศึกษาผลกระทบในดา้นต่างๆที่ส่งผลทั้งแง่บวกและแง่ลบที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 

ซ่ึงจะนําไปสู่การวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนได้  ว่าจะคงอยู่หรือแตกสลายท่ามกลางการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างส่วนต่างๆ  โดยศึกษาผา่นประวติัศาสตร์ชุมชนและบริบทชุมชน  ดว้ยวธีิการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการลงพื้นที่สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งที่ผูว้ิจยัไดเ้ลือกไวแ้ละจากการสังเกตแบบ

มีส่วนร่วม รวมทั้งการรวบรวมขอ้มูลแบบทุติยภูมิจากเวปไซต ์ บทความ  หรือเอกสารที่เก่ียวขอ้งทั้ง

ที่สร้างขึ้นโดยหน่วยงานทอ้งถ่ินและประชากรภายในชุมชนเอง 

 5.3)  ขอบเขตด้านประชากร 

 กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 

sampling)  ไดแ้ก่  กลุ่มตวัแทนภาครัฐ (หน่วยงานราชการทอ้งถ่ิน)  องคก์รพฒันาเอกชน  กลุ่มนกั

ลงทุนต่างถ่ิน  และกลุ่มประชากรพื้นเพของชุมชน  โดยไดก้าํหนดผูใ้หข้อ้มูลหลกั  (Key Informant)  

ในการศึกษาคร้ังน้ี  จาํนวน  19  คน  ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์และจดัสนทนา

กลุ่ม 

6.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม  คือ  การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  เพราะความตอ้งการ

ของมนุษยเ์รานั้นไม่มีที่ส้ินสุด  รวมถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มก็เปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ  การเปล่ียนแปลง

จะเร็วหรือชา้นั้นขึ้นอยูก่บัปัจจยัอ่ืนที่มาเก่ียวขอ้ง 

 กระแสการท่องเที่ยว  คือ  ความนิยมในขณะหน่ึงในการเคล่ือนยา้ยประชากรจากแห่งหน่ึง

ไปยงัอีกแห่งหน่ึง  รวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหวา่งประเทศ  การท่องเที่ยวจึง

เป็นกระบวนการที่มีความสัมพนัธ์ต่อกนั  มีกิจกรรมร่วมกนั  มีความสัมพนัธ์อันดีต่อกนั  ได้รับ

ความรู้  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ในปัจจุบนักระแสการท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาเป็นแนวทางหน่ึงใน

การพฒันาของประเทศและได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ  การท่องเท่ียวจึงเป็นธุรกิจท่ีกวา้งขวาง

อยา่งชดัเจน 
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7.  ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีไดใ้ชว้ธีิการศึกษาในเชิงคุณภาพ  (qualitative  method)  เพือ่ใหบ้รรลุ

ตามวตัถุประสงคท์ี่ไดก้าํหนดไว ้ ตามลาํดบัขั้นตอน  ดงัน้ี 

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 การศึกษาวิจยัได้เลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก  โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 

sampling)  แบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม  รวมจาํนวนทั้งหมด  19  คน  ด้วยวิธีการเก็บขอ้มูลโดยการ

สมัภาษณ์และจดัสนทนากลุ่ม  ดงัน้ี 

 1)  ตวัแทนภาครัฐ (หน่วยงานราชการทอ้งถ่ิน)  คือ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลเกาะเต่า  

และผูใ้หญ่บา้น  เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดในการจดัทาํแผนพฒันาชุมชนตาํบลเกาะเต่าโดยทาํการ

สมัภาษณ์เชิงลึก  (in-depth  interview)  รวม  4  คน 

 2)  องคก์รพฒันาเอกชน  คือ  กลุ่มชมรมรักษเ์กาะเต่า  โดยใชว้ธีิการจดัสนทนากลุ่ม  (focus  

group  discussion)  เพือ่ใหท้ราบถึงแนวคิด  วธีิการ  และการบริหารจดัการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองของ

สภาพพื้นที่  และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลของชุมชนตาํบลเกาะเต่า

ภายใตแ้นวทางการพฒันาที่มีการท่องเท่ียวเป็นนโยบายหลกั  จาํนวน  6  คน 

 3)  กลุ่มประชากรพื้นเพของชุมชน  โดยแบ่งออกเป็น  ผูอ้าวโุสของชุมชน  จาํนวน  1  คน  /  

ประชากรพื้นเพที่มีธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเที่ยว  จาํนวน  3  คน  /  ประชากรพื้นเพที่ไม่มีส่วนร่วมใด

กบักิจการการท่องเที่ยว  จาํนวน  3  คน  เพือ่ใหท้ราบถึงทศันคติหรือนิยามของการพฒันาในมุมมอง

ที่ต่างกันภายใต้ปฏิบัติการที่แตกต่างกันในบริบทของเมืองแห่งการท่องเที่ยว  โดยใช้วิธีการ

สมัภาษณ์ในเชิงลึก  (in-depth  interview)  รวม  7  คน 

 4)  กลุ่มนักลงทุนต่างถ่ิน  คือ  ประชากรต่างถ่ินที่เขา้มาลงทุนทางดา้นธุรกิจท่องเที่ยวใน

ชุมชน  เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัหรือมุมมองในการเขา้มาลงทุน  และการปรับตวัให้เป็นเสมือนหน่ึง

เจา้ของพื้นที่ของชุมชนภายใตบ้ริบทของเมืองแห่งการท่องเที่ยว  โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ในเชิงลึก  

(in-depth  interview)  จาํนวน  2  คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างหรือแบบช้ีนาํ  (guided  interview)  โดยในแบบการ

สัมภาษณ์เป็นลกัษณะแบบคาํถามปลายเปิด  โดยการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล  

และจดัสนทนากลุ่ม  เพื่อให้ผูท้ี่ถูกสัมภาษณ์สามารถตอบคาํถามและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง

อิสระ  และใชว้ิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  ( participatory observation )  เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั  

เพือ่ใหเ้ห็นปรากฏการณ์ในชีวติประจาํวนัในชุมชนภายใตก้ระแสการท่องเท่ียว 
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แนวคาํถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 ผูว้จิยัทาํการสร้างแบบสมัภาษณ์โดยกาํหนดประเด็นที่จะศึกษาเพือ่เช่ือมโยงปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้น  เร่ิมตั้งแต่ประวติัศาสตร์ชุมชนและพฒันาการทางดา้นต่างๆเป็นลาํดบัจนถึงปัจจุบนั  โดยมี

ประเด็นต่างๆ  ดงัน้ี  ประวติัชุมชนตาํบลเกาะเต่า  พฒันาการดา้นโครงสร้างต่างๆของชุมชน  วถีีชีวติ 

ศาสนา ประเพณี และวฒันธรรมของชุมชน  การพฒันาของรัฐและการเปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคม  

เศรษฐกิจ  และวฒันธรรม  รวมถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  ซ่ึงเป็นวิธีการรวบรวมขอ้มูลโดยมีแนวของขอ้คาํถามใช้

สอบถามผูใ้หส้มัภาษณ์ในลกัษณะเจาะลึก  และตอ้งอาศยัความสามารถพเิศษของผูส้มัภาษณ์ในการ

คน้หารายละเอียดในประเด็นที่ศึกษาอยา่งลึกซ้ึง  การสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นตอ้งการให้ผูถู้กสัมภาษณ์

แสดงความคิดเห็น  ใหค้าํอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัความสาํคญัของเร่ืองและสถานการณ์  ตลอดจน

ความเช่ือ  ความหมายต่าง ๆ อยา่งลึกซ้ึง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา  (content  analysis)  ด้วยการรวบรวม

ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้ง  จากการสัมภาษณ์ระดบัลึก  (in-depth interview)  และจาก

วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  ( articipatory Observation )  นําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนา

วเิคราะห์  ( descriptive analysis )  โดยอาศยัแนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวเิคราะห์ 

8.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

สภาพทั่วไปของชุมชน 

 กําเนิดประวัติความเป็นมา 

 ชุมชนตาํบลเกาะเต่า  เกาะเต่ามีสถานะเป็นตาํบลหน่ึงของอาํเภอเกาะพะงนั  จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี  เป็นเกาะเล็กๆโดดเด่ียวกลางอ่าวไทยห่างไกลจากผืนแผ่นดินใหญ่  ในอดีตกรม

ราชทณัฑใ์ชเ้ป็นที่ตั้งเรือนจาํกกัขงันักโทษการเมือง  (กบฏบวรเดช)  สมยัการปกครองของ  คณะ

ราษฎร์  ก่อนปี  2476  ต่อมามีการเปล่ียนแปลงการปกครอง  คณะรัฐมนตรีใหม่ได้มีมติให้กราบ

บงัคบัทูลขอพระราชทานอภยัโทษแก่นักโทษการเมือง  ทั้งในคดีกบฏบวรเดช  พ.ศ.2476  และคดี

กบฏ  พ.ศ.2481  ทางการจึงมีการปลดปล่อยนักโทษการเมืองที่จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ในวนัที่  20  

ตุลาคม  2487 

 ความเป็นมาของชุมชนตาํบลเกาะเต่า  ภายหลงัการประกาศเลิกคุกแลว้สองปี  ในปี  2490  

ราษฎรไดอ้พยพมาอาศยับนเกาะเต่าชุดแรกหลงัจากที่มีการจาํหน่ายส่ิงปลูกสร้าง  ขณะนั้นไดเ้ป็นที่

เขา้ใจวา่เป็นพื้นที่รกร้างแลว้  หลงัจากนั้นราษฎรไดอ้พยพเขา้มาอีกเป็นระยะๆ  เช่น  ในชุด  2, 3  ใน
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ปี  พ.ศ. 2494  และในปี  พ.ศ. 2499  ตามลาํดบั  จนกระทัง่ปัจจุบนัเกาะเต่า  มีฐานะเป็นตาํบลหน่ึงใน

เขตอาํเภอเกาะพะงนั 

 ในปัจจุบนั  เกาะเต่ากลายเป็นสถานท่ี ท่องเท่ียว  และแหล่งดาํนํ้ าท่ีสวยงามทางอ่าว

ไทย  เป็นที่รู้จกัของนกัท่องเที่ยวชาวไทย   แต่สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแล้ว  ช่ือของ

เกาะเต่ากล่าวไดว้า่  “เป็นแดน สวรรคข์องการดาํนํ้ า”  ที่นักดาํนํ้ าทัว่โลกรู้จกัดีในความงามและ

ความมีสีสนัของโลกใตท้ะเลที่ไม่แพท้ี่แห่งใดในโลก  เกาะเต่าประกอบดว้ยเกาะสาํคญั  2  เกาะ  คือ  

เกาะเต่าและเกาะนางยวน  พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นภูเขา  มีพื้นที่ราบอยูเ่พียง  30%  ของพื้นที่ของตวั

เกาะ  ชุมชนตาํบลเกาะเต่ามีดว้ยกนั  3  หมู่บา้น  คือ  บา้นหาดทรายรี  บา้นแม่หาด  และบา้นโฉลก

บา้นเก่า 

ลักษณะทางกายภาพและสาธารณูปโภค 

 สภาพทัว่ไปของเกาะเต่า  เกาะเต่า  ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของชายฝ่ังทะเลจงัหวดัสุราษฎร์

ธานี  เป็นลกัษณะหมู่เกาะ  ประกอบดว้ย  เกาะเต่า  และเกาะนางยวน  มีพื้นที่บนเกาะ  19.20  ตาราง

กิโลเมตร  หรือ  12,007  ไร่  (จากการคาํนวณโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)  ส่วนกวา้งของเกาะ  

3.4  กิโลเมตร  ยาว  7.6  กิโลเมตร  ลกัษณะคลา้ยเมล็ดถัว่  มีความเวา้แหวง่  เป็นอ่าว  11  อ่าว  แหลม  

10  แหลม  ความยาวของแนวชายฝ่ัง  28.60  กิโลเมตร  ความยาวของแนวปะการัง  8  กิโลเมตร  มี

จาํนวนครัวเรือน  3,272  ครัวเรือน  และมีจาํนวนประชากรประมาณ  2,000  กวา่คน 

 การปลูกสร้างบา้นเรือน  เน่ืองจากสภาพพื้นที่บนเกาะเต่าเป็นที่ตั้งของชุมชนถูกจาํกดัดว้ย

เร่ืองความปลอดภยั  และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  จึงมีกฎเกณฑใ์นการต่อเติมส่ิงปลูกสร้าง  

การกระทาํจะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากหน่วยงานราชการ  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  ทาํให้โครงสร้าง

ของครอบครัวในชุมชนจึงเป็นครอบครัวใหญ่  และมีการต่อเติมต่อออกจากบา้นเดิมไปในบริเวณ

เดียวกนั 

 สภาพภูมิอากาศของเกาะเต่า - เกาะนางยวน  แบ่งออกเป็น  2  ฤดู  ไดแ้ก่  ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่

เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายน  มีฝนตกน้อย  อุณหภูมิสูง  คล่ืนลมสงบ  นํ้ าทะเลใส  ช่วงน้ีเป็นช่วงที่

เหมาะสมสาํหรับการท่องเที่ยว  ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน  เป็นช่วงลมมรสุม

ตะวนัตกเฉียงใต ้ และในช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคม  เป็นลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีฝนตก

มาก  จะเห็นไดว้า่พื้นที่บริเวณน้ีมีฝนตกตลอดทั้งปี 
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การเข้ามาของการท่องเที่ยวและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตําบลเกาะเต่า 

 ชุมชนตาํบลเกาะเต่ากบัการเปล่ียนแปลงจากการท่องเที่ยว  การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเม่ือ

มองถึงกระบวนการท่องเที่ยวที่มีการพฒันาและส่งเสริมแล้ว  จะเห็นปรากฏการณ์และการ

เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 1)  ปัจจัยภายนอก 

 ปัจจัยด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว   

 รูปแบบของการพฒันาการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของประเทศไทยขึ้นอยู่กบัการพฒันาและ

ประชาสัมพนัธ์จากภาครัฐ  ซ่ึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดรั้บการสนับสนุนอยา่งจริงจงั  กระทัง่

ไดรั้บการบรรจุแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่  4 

 ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคยีง 

 เน่ืองจากจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เป็นจงัหวดัท่ีมีเกาะแก่งมากมาย  และเป็นทางผา่นลงไปใตสู่้

จงัหวดัท่องเที่ยวอ่ืนๆอีก  อาทิ  จงัหวดัภูเก็ต  ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ติดอนัดบัของโลก  ท่ีดึงดูด

จาํนวนนักท่องท่องให้มาเที่ยวประเทศไทย  มีระยะทางและการคมนาคมที่สะดวกสามารถเดินทาง

ไปเที่ยวยงัจงัหวดัใกลเ้คียงไดส้ะดวก  เช่นจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  และชุมพร  เป็นตน้ 

 2)  ปัจจัยภายใน 

 ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว 

 เน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม  และทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลของเกาะเต่า

มีความอุดมสมบูรณ์  เป็นชุมชนที่อยูไ่ม่ไกลจากแผ่นดินใหญ่มากนัก  มีแนวชายหาดลาดยาวและ

แนวปะการังนํ้ าต้ืนที่งดงามรอบเกาะ  จึงส่งผลให้เกาะเต่ากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  ซ่ึงถือว่าเป็น

แหล่งดาํนํ้ าของนกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีใหค้วามสนใจมาดาํนํ้ าดูปะการัง 

 ปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 รัฐบาลไดส่้งเสริมการท่องเที่ยวอยา่งจริงจงั  เพือ่หวงัที่จะนาํรายไดจ้ากการท่องเที่ยวมาช่วย

แก้ดุลการชําระเงินระหว่างประเทศอันจะเป็นการช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย  ใน

ขณะเดียวกนัก็พยายามส่งเสริมใหป้ระชาชนชาวไทยมีการท่องเท่ียวภายในประเทศเพิม่มากขึ้น 

 ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยว 

 ด้านสังคม 

 ในดา้นสังคมจากการศึกษาพบว่า  ในเร่ืองระบบความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนเกาะเต่ามี

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในชุมชนด้วยกันเองมีน้อย  โดย

ชาวบา้นในชุมชนเกาะเต่ารู้สึกไดว้า่  คนเกาะในปัจจุบนั  เห็นแก่ตวัมากขึ้น มีสภาพที่ต่างคนต่างอยู ่  

เห็นประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่ประโยชน์ส่วนรวม  โดยสมาชิกของชุมชนมีความสมัพนัธ์ท่ีห่างเหิน
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และละเลยกิจกรรมระหว่างกนัมากขึ้น  ในด้านการมีกิจกรรมต่างๆของชาวบา้นในชุมชนพบว่า  

ชาวบา้นให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของชุมชนบางเร่ืองเช่น  ในเร่ืองของการทาํกิจกรรมทาง

ศาสนาร่วมกนัเป็นภาระหน้าที่ของคนในชุมชนที่จะตอ้งทาํกิจกรรมร่วมกนั  โดยการเปล่ียนแปลง

ในดา้นความสมัพนัธพ์บวา่  ชาวบา้นที่อยูใ่นชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมเชิงธุรกิจ  พฤติกรรมการ

แสดงออกของชาวบา้นจะใกลเ้คียงกบัสังคมเมือง  ส่วนกลุ่มที่สอง  พื้นที่ของคนกลุ่มน้ีประกอบไป

ดว้ยสมาชิกที่เป็นคนดั้งเดิมผกูพนักบัทะเล  ความสมัพนัธใ์นเชิงเครือญาติของคนกลุ่มน้ียงัคงย ัง่ยนื

และมัน่คง 

 ด้านวัฒนธรรม 

 ในเร่ืองของประเพณีความเช่ือจากการศึกษาพบวา่  ผลกระทบในดา้นวฒันธรรมทั้งการนบั

ถือศาสนาและค่านิยมความเช่ือจะมีผลกระทบในเชิงลบมากกวา่เชิงบวก  กล่าวคือ  ในเร่ืองประเพณี

ความเช่ือมีความแตกต่างจากเดิมเป็นอยา่งมาก  ค่านิยมและความเจริญท่ีพฒันาขึ้นโดยระบบทุนนิยม  

เป็นส่ิงที่อยูต่รงขา้มกบัหลกัศาสนา  กลุ่มที่ยงัคงยดึมัน่ที่จะปฏิบติัตามคาํสั่งสอนและกิจกรรมอยา่ง

เคร่งครัดก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีอายสูุงวยั  ส่วนวยัรุ่นจะพบวา่จาํนวนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆมีนอ้ยมาก  

เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงการใหคุ้ณค่าและกิจกรรมทางศาสนาก็ปรับเปล่ียนไปภายใตก้ระแสทุน

นิยม  ความร่วมมือของคนในชุมชนที่เกิดขึ้นก็ต่อเม่ือมีผลประโยชน์และค่าตอบแทนเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

 ด้านเศรษฐกิจ 

 จากการศึกษาพบว่า  การท่องเที่ยวไดท้าํให้เกิดอาชีพใหม่ๆหลายอาชีพที่มีความเช่ือมโยง

กบัการท่องเที่ยว  ทาํให้ชาวบา้นในชุมชนมีทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น  

และรายไดข้องคนในชุมชนก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตวั  แต่ผลเสียที่ชาวบา้นในชุมชนเกาะเต่าตอ้ง

ประสบคือ  ในเร่ืองของค่าครองชีพในชุมชนที่เพิ่มสูงขึ้นตามรายไดจ้ากนักท่องเที่ยวที่ไดเ้ขา้มาใน

ชุมชน 

 ด้านส่ิงแวดล้อม 

 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนตาํบลเกาะเต่ายงัตอ้งมีการพฒันาในเร่ืองการจดัการ  โดยเฉพาะ

ปัญหาของขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่วา่จากนกัท่องเท่ียว  จากธุรกิจร้านอาหารในชุมชน  หรือจากคน

ในชุมชนกนัเอง  ซ่ึงปริมาณขยะในแต่ละวนัมีจาํนวนมากกว่าในอดีต  และจะตอ้งมีการจดัการทั้ง

วธีิการกาํจดัขยะและการจดัการเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนในการก่อใหเ้กิดขยะมูลฝอยในแต่ละวนั 

 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการปรับตัว 

 การเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมของเกาะเต่าหลงัจากมีการท่องเที่ยว  จากการศึกษาพบว่า  

ศกัยภาพของชุมชนยงัไม่มีปัจจยัพร้อมในทุกๆดา้นที่จะทาํให้ชุมชนพฒันาไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  ไม่มี
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การร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัจากทุกฝ่าย  ส่วนใหญ่ทาํเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือเพือ่ครอบครัวตวัเอง

มากกวา่ 

 การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ  ศกัยภาพของชุมชน  และดว้ยบริบทของชุมชนเกาะเต่า  มี

ความหลากหลายในการประกอบอาชีพหลงัจากมีการท่องเที่ยว  และคนในชุมชนส่วนหน่ึงเป็น

เจ้าของผลผลิตโดยภาพรวมแล้วชุมชนมีรายได้มากขึ้นจากธุรกิจหรืองานท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ

ท่องเที่ยว 

 การเปล่ียนแปลงด้านวัฒนธรรม  ชุมชนย ังพยายามท่ีจะรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  แต่ในเร่ืองวฒันธรรมชุมชนของเกาะเต่าเร่ิมกลายเป็นชุมชนเมืองที่มีพฒันาการ

ในหลายดา้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีว่าหากคนในชุมชนเร่ิมสนใจและให้ความสาํคญักบั

เร่ืองดงักล่าวน้ีจะทาํใหเ้ป็นผลดีต่อการท่องเท่ียวในระยะยาวได ้  

 อภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบว่า  การท่องเที่ยวในเกาะเต่าเร่ิมขึ้นตามแนวทางการพฒันาและส่งเสริม

การท่องเที่ยวของภาครัฐ  ปัจจุบนัเกาะเต่าคือแหล่งท่องเที่ยวของคนต่างชาติที่เขา้มาท่องเที่ยวใน

ชุมชน  ซ่ึงกระแสของการท่องเที่ยวนั้น  ไดก่้อให้เกิดผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบต่อวิถีชีวติ

ของคนในชุมชน  ผลกระทบด้านบวกที่เห็นชัดเจนคือ  ความเปล่ียนแปลงไปของชุมชนในดา้น

เศรษฐกิจโดยเฉพาะในแง่ของการประกอบอาชีพของคนในชุมชน  หากมองในระยะยาวแลว้  ใน

อนาคตการท่องเที่ยวบนเกาะจะมีความย ัง่ยนืหรือไม่  จะเห็นไดว้า่ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ

ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ยกเวน้กลุ่มเล็กๆ  ที่ยงัไม่เปล่ียนแปลงอาชีพและความเป็นอยูอ่ยา่งเดิม  

ไม่มีความมั่นคงในการยึดอาชีพที่ตอ้งพึ่งพานักท่องเที่ยว  เน่ืองจากเราไม่สามารถที่จะกาํหนด

จาํนวนนักท่องเที่ยวที่จะเขา้มาเที่ยวในชุมชนได ้  ส่วนกลุ่มที่ยงัคงประกอบอาชีพเดิมจะไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการมีหรือไม่มีนักท่องเที่ยวเขา้มาในชุมชน  กลุ่มคนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่พึงพิงทุนทาง

ธรรมชาติ 

 ซ่ึงผลของการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองระบบไดก้ล่าวไวว้า่  ระบบทุนนิยมไม่สามารถ

ทาํลายระบบความเป็นเศรษฐกิจหมู่บา้นท่ีมีอยูก่่อนไดห้มด  อาชีพใหม่ๆท่ีเกิดขึ้นก็จะตอ้งมีควบคู่

กนัไปกบัอาชีพเดิมๆของคนในชุมชน  ที่เป็นเศรษฐกิจรากฐานดั้งเดิมของความเป็นชุมชนของไทย  

ผลการศึกษาชุมชนเกาะเต่าในดา้นเศรษฐกิจก็สอดคลอ้งกบัทฤษฎีที่ชุมชนเปล่ียนแปลงไปตามภาวะ

เศรษฐกิจที่เขา้มาในชุมชนแต่ก็ยงัคงมีคนกลุ่มหน่ึงตอ้งพึ่งพาอาชีพที่เป็นเศรษฐกิจชุมชนดั้งเดิม  ทาํ

ประมงหาสินทางทะเลมาเพือ่เล้ียงตนเองและครอบครัวและส่วนเกินก็ขาย 

 ในเร่ืองของแรงงาน  คนนอกพื้นท่ีท่ีจะเขา้มาในชุมชนตอ้งมีการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ

ชุมชนอยา่งเคร่งครัด  ส่วนคนในทอ้งถ่ินถึงแมจ้ะไดรั้บประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเท่ียว  แต่
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ในแง่หน่ึงก็คือ  การสูญเสียความสามารถในการพึ่ งพาตนเอง  แต่ต้องมีการพึ่ งพารายไดจ้าก

นักท่องเที่ยว  หากไม่มีการท่องเที่ยวในชุมชนชาวบา้นในชุมชนจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร  แต่ยงัมีชาวบา้น

บางส่วนที่ยงัคงยดึอาชีพเดิมคืออาชีพประมง  โดยคนกลุ่มน้ีมีความเช่ือมัน่ว่าทะเลมีทรัพยากรที่จะ

ช่วยใหพ้วกเขาดาํรงชีวติอยูต่ลอดไปไดแ้ละเป็นหลกัประกนัชีวติที่มัน่คงกวา่อาชีพอ่ืน  ซ่ึงจากการที่

ผูว้จิยัไดล้งพื้นที่เก็บขอ้มูล  ทาํใหเ้ห็นวา่  พฤติกรรมที่เห็นชดัเจนของคนกลุ่มน้ีคือ  มีการรวมกนันั่ง

คุยนั่งคิดปรึกษาหารือกนัเวลาว่างจากการทาํงาน  และกิจกรรมชีวิตของคนกลุ่มน้ีแสดงให้เห็นถึง

การต่อสู้เพื่อรักษาความเป็นอยูข่องกลุ่มให้ดรงอยู ่  มีการรวมกลุ่มกนัอยา่งเหนียวแน่นแม้จะเป็น

กลุ่มเล็กๆก็ตาม  โดยพฤติกรรมของคนกลุ่มน้ีเป็นส่ิงสาํคญัที่สะทอ้นให้เห็นขอ้เปรียบเทียบระหว่าง

เศรษฐกิจทุนนิยมใหม่กบัเศรษฐกิจชุมชนดั้งเดิม  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองระบบ  ที่มอง

เศรษฐกิจในชุมชนจะคู่ขนานกนั  ระหว่างระบบทุนนิยมและเศรษฐกิจชุมชน  แมว้่าทุนนิยมจะเขา้

ไปแพร่กระจายในชุมชนก็ตาม  แต่ก็ไม่สามารทาํลายระบบของความเป็นเศรษฐกิจหมู่บา้นทั้งหมด

ที่มีอยูก่่อนได ้ ชุมชนส่วนหน่ึงยงัคงหาเล้ียงชีพแบบพอมีพอกินพึ่งพาทรัพยากรทางธรรมชาติเพือ่

การดาํรงอยูโ่ดยไม่ตอ้งอาศยัระบบทุน  เป็นการพงึตวัเองดว้ยการใชแ้รงกายท่ีมีอยูภ่ายในครอบครัว  

ซ่ึงเป็นการผลิตย่อยๆของชุมชนและเป็นรากฐานท่ีสําคัญของระบบการผลิตของสังคมและ

วฒันธรรมไทยที่แขง็แกร่ง 

 ในเร่ืองความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนหลงัจากการท่องเที่ยวเขา้มาในชุมชนแตกต่างจาก

เดิมเป็นอยา่งมาก  โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได ้  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มที่ปรับเปล่ียนรูปแบบการดาํเนินชีวิต

ไปตามการท่องเที่ยวที่เขา้มาในชุมชน  อีกลุ่มคือกลุ่มท่ียงัคงดาํเนินชีวิตแบบเดิมๆ  ดงัท่ีกล่าวแลว้

นั้น  คนกลุ่มแรก  ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัจะเห็นแก่ประโยชน์ในเร่ืองของธุรกิจเป็นหลกั  สภาพ

ความเป็นอยูมี่สภาพเหมือนคนเมือง  ส่วนกลุ่มท่ีสอง  เป็นกลุ่มท่ียงัมีความสมัพนัธ์เหมือนเดิม  นบั

ถือกันอย่างเครือญาติ  มีงานการกิจกรรมก็จะช่วยเหลือเก้ือกูลกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี

มานุษยวทิยา  เห็นวา่สภาพสมดุลของสภาพสงัคมอยูท่ี่การปรับตวัของประชากรในชุมชนที่อยูอ่าศยั  

ซ่ึงในแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองสภาพความเป็นอยู ่ อยา่งเช่น  ปัจจุบนัคนในชุมชน

เกาะเต่าหลงัจากมีการท่องเที่ยวเขา้มากลุ่มวยัรุ่นสมยัใหม่ที่ยอมรับวฒันธรรมของคนเมืองมาเต็มตวั

ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการแต่งกาย  พฤติกรรมคาํพดูที่เลียนแบบนกัท่องเที่ยว  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  เม่ือมีการเปล่ียนส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ส่วนอ่ืนๆในสังคมก็

เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย  เช่นเดียวกนั  เน่ืองจากชุมชนเกาะเต่ามีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองอาชีพและ

รายได ้ ฉะนั้น  เม่ือผูค้นมีรายไดแ้ละมีกงัซ้ือมากขึ้น  ก็จะหาส่ิงของต่างๆมาสนองความจาํเป็นและ

ความตอ้งการของตน  ทาํใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในทุกๆส่วนในชุมชน 
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 จากผลของการศึกษาจะเห็นไดว้่า  ชุมชนตาํบลเกาะเต่ามีการเปล่ียนแปลงในดา้นสังคม  

เศรษฐกิจ  วฒันธรรม  และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน  ซ่ึงผลกระทบในดา้นต่างๆปรากฏในดา้นบวก

และลบต่อชุมชนหลงัจากมีการท่องเท่ียวเขา้ไปในชุมชน  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศรัญยา  วรากุล

วิทย ์ (2548)  ไดส้รุปว่า  การพฒันาการท่องเที่ยวมีผลกระทบทางสังคมไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อ

แรงงานทอ้งถ่ินและส่งผลกระทบต่อแรงงานอ่ืนๆ  การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้ง

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไม่สามารถควบคุม  และยิง่นับวนัจะไม่สัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของ

สงัคมมากขึ้น  เพราะขาดจิตสาํนึกและความรับผดิชอบร่วมกนั  ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งใน

ดา้นกายภาพ  เศรษฐกิจ  สงัคม  และวฒันธรรม  และก่อใหเ้กิดผลกระทบทั้งดา้นบวกและลบต่อคน

ในสงัคม  สถาบนัครอบครัว  และระบบเครือญาติ  กระทบไปยงัวิถีชีวิตและวฒันธรรมดา้นต่างๆ  

ฉะนั้นชุมชนจะมีความสามารถและรับกบัปัญหาและผลกระทบต่างๆไดห้รือไม่ขึ้นอยูก่บัศกัยภาพ

ของชุมชนเกาะเต่า  ซ่ึงในการศึกษาพบว่าชุมชนตาํบลเกาะเต่ายงัไม่มีศกัยภาพที่พร้อมในการที่จะ

พฒันาชุมชนให้เข้มแข็งรับกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้ นได้  เม่ือสรุปในภาพรวมแล้วหลังจากการ

ท่องเที่ยวเขา้มาในชุมชนภายในระยะเวลา  20  ปีที่ผา่นมาสภาพต่างๆของชุมชนเปล่ียนแปลงไปมาก  

ดงันั้น  เพื่อความเขม้แข็งและความอยูร่อดของชุมชนตาํบลเกาะเต่าภายใตก้ระแสการท่อเที่ยว  คน

ในชุมชนจะตอ้งมีส่วนร่วมกันอย่างจริงจงัในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันในทุกๆด้าน  และควรมี

องคก์รที่เขม้แข็ง  พร้อมกนัน้ีในเร่ืองของผูน้าํจะตอ้งเป็นผูน้าํที่มีความรู้ความสามารถ  และจะตอ้ง

เป็นคนที่มีเวลาพอที่ใหก้บัส่วนรวมเพือ่ร่วมกนัคิดแนวทางแกปั้ญหา  หรือหาแนวทางในการพฒันา

ชุมชน 

9.  ข้อเสนอแนะ 

9.1  ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 

 9.1.1)  ความย ัง่ยนืของการท่องเที่ยวในชุมชนตาํบลเกาะเต่าอยูก่บันักท่องเที่ยวที่เขา้มาใน

ชุมชนเพื่อมาชมความงามของธรรมชาติและความเป็นอัตลกัษณ์ของชุมชน  หากตอ้งการให้การ

ท่องเที่ยวมีความย ัง่ยืน  จึงควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของความเป็นชุมชนพิเศษที่มีวฒันธรรม  

เอกลกัษณ์  วถีิชีวติเฉพาะตวัไม่กลืนกลายไปตามสมยันิยมเฉกเช่นคนเมือง  และที่มองขา้มไม่ไดค้ือ  

ต้องพฒันาในเร่ืองของความปลอดภัยในการเดินทางเขา้ไปท่องเท่ียวเช่น  เรือจะต้องมีขนาด

มาตรฐานและมีอุปกรณ์ในเร่ืองความปลอดภยัอยา่งครบถว้น 

 9.1.2)  ควรมีความร่วมมือกนัของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  เอกชน  และภาคประชาชน  เพื่อ

ร่วมกนัคิดหาแนวทางกาํหนดรูปแบบการจดัการการท่องเที่ยวและการใชท้รัพยากรอยา่งพอดี  ทั้งที่

เป็นทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม  รวมถึงการดูแลปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  โดยเป็น

แผนงานในการจดัการที่ชดัเจนและเป็นไปได ้ พร้อมกบัลงมือกระทาํร่วมกนัอยา่งจริงจงั 
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 9.1.3)  ภาครัฐก่อนที่จะมีการพฒันาหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานที่หรือชุมชนใดให้

กลายเป็นเมืองท่องเที่ยว  ควรจะตอ้งมีการศึกษาถึงศกัยภาพของชุมชนนั้นๆ  วา่ชุมชนมีความพร้อม

พอที่จะรับกบัความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมและวฒันธรรมดั้งเดิมของ

ชุมชน 

 9.1.4)  ควรมีการอนุรักษอ์าชีพดั้งเดิมและการประดิษฐอุ์ปกณ์ต่างๆท่ีเป็นภูมิปัญญาพื้นบา้น

เพือ่การเล้ียงชีพอยูเ่ดิม  เพือ่แนะนาํใหน้กัท่องเที่ยวรู้จกัตวัตนที่แทจ้ริงและวถีิชีวติแบบเดิมของชาว

ชุมชนตาํบลเกาะเต่า 

9.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 เพื่อให้ผลการศึกษามีความชดัเจนและครอบคลุมมากขึ้น  ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ

ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ที่มีความสาํคญัและใกลเ้คียงกบัพื้นที่ที่ไดท้าํการศึกษาในจงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี  อนัจะทาํให้ทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อพฒันาการของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตตลอดจน

การปรับตวัของชุมชนภายใตก้ระแสการท่องเที่ยว 
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พฒันาการของระบบการส่ือสาร เพ่ือสนองตอบต่อภารกจิ  

กรณศึีกษา กองบัญชาการตํารวจนครบาล 7 

DEVELOPMENT OF A COMMUNICATION SYSTEM TO MISSION OF 

METROPOTITAN POLICE  BUREAU  7 

พศิน  สินไชย1 และ ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต2 

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

บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาผลสมัฤทธ์ิการพฒันาดา้นการส่ือสารของเจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจนครบาล 7  โดยใชรู้ปแบบการพฒันาส่ือสารร่วมกนั ใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงผสม โดยใชก้าร

วจิยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี  เป็นขา้ราชการตาํรวจ กองบญัชาการ

ตาํรวจนคร 7   จาํนวน 92  คน ซ้ึงไดม้าโดยการคดัเลือกแบบเจาะจงเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

คือ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม  และแบบสมัภาษณ์  

 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลในการวเิคราะห์เพือ่ใชห้าค่าทางสถิติในการแสดง

ค่าขอ้มูลเพื่อใชห้าคาํตอบในการวิจยั โดยการใช ้การหาค่าร้อยละ,  การแจกแจงความถ่ี,   การหา

ค่าเฉล่ีย,  การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวจิยั  พบวา่ 

 1.ความเขา้ใจต่อการพฒันาระบบส่ือสารเพื่อสนองต่อภารกิจของกองบญัชาการการตาํรวจ

นครบาล 7 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง มีจาํนวน 50 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจระดบัมาก มีจาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 

 2.ผลแสดงค่าความแปรปรวนใช้การทดสอบแบบทางเดียว ขา้ราชการที่มีอายุราชการ

ต่างกนั มีความเขา้ใจต่อการพฒันาระบบส่ือสารสาร ที่ ไม่แตกต่างกนั และ ขา้ราชการที่มีอายกุาร

ต่างกนั มีความเขา้ใจต่อการพฒันาระบบส่ือสาร แตกต่างกนั    ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จากผล

การทดสอบ สมมติฐาน 
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Abstract 

 This research aims to improve the achievement of development communications officer of 

the police force seven the format was developed by collaboration. Use research mix. Using 

quantitative research and qualitative the sample used in this research. As Metropolitan Police 

Bureau7 of 92 who were selected by model.  

 The tools used in this research are questionnaires and interviews. Data were analyzed using 

data analysis to determine the statistical performance data to find answers in the research by using 

percentage, frequency, averaging, to find the standard deviation. The research, 

 1. Understanding the development of communication systems to meet the mission of the 

Police Headquarters, 7 found that most samples. Knowledge is moderate with 50 percent, followed 

by 54.3 cognitive of level with a total of 42 people, representing 45.7 per cent. 

 2. Results show the variance using the same test. Civil servants aged well understanding 

the development of the communications and did not differ between the different bureaucrats.  Have 

understanding the development of communication systems different levels of statistical significance 

0.05 from hypothesis testing.  
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1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การศึกษาพฒันาการของระบบการส่ือสารเพื่อสนองต่อภารกิจของ กองบญัชาการตาํรวจ

นครบาล 7ซ่ึงเป็นหน่วยงานสาํคญัอีกหน่วย ตามโครงสร้างของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  จดัทาํขึ้น

เพื่อวตัถุประสงคห์ลกัคือศึกษาถึงรูปแบบการพฒันาการส่ือสารที่ผ่านมาของเจา้หน้าที่ตาํรวจนคร

บาล7ในการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างประชาชน และ เขา้ใจต่อพฒันาการระบบการส่ือสาร ใน

แง่มุมของการแสดงให้เห็นถึงการติดต่อส่ือสารระหว่างเจา้หน้าที่ตาํรวจกบัประชาชน การส่ือสาร

ระหว่างเจา้หนา้ที่ตาํรวจดว้ยกนัเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ว่ามีการพฒันารูปแบบเปล่ียนแปลงไป

อยา่งไรบา้งในดา้นการนาํเอาเทคโนโลยเีขา้มาประยกุตใ์ชเ้พือ่การส่ือสารกบัภารกิจต่างๆ  

  สาํหรับเน้ือหาการวจิยัคร้ังน้ี จะประกอบไปดว้ย เทคโนโลยรีะบบส่ือสารที่ใชอ้ยูต่ ั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน รวมถึงอุปกรณ์สถาปัตยกรรมโครงข่ายด้านต่างๆ กระบวนการสั่งการและการ

ติดต่อส่ือสาร  ปัญหาอุปสรรคการใชง้าน ทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างและเชิงเทคนิค โดยรวบรวมขอ้มูล

จากการสัมภาษณ์ เอกสารที่เก่ียวขอ้ง และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตที่เก่ียวขอ้งมาประยุกต์ใช้ใน

การศึกษา โดยกลุ่มเจา้หน้าที่ตาํรวจผูใ้ชง้าน ในหน่วยงาน กองบญัชาการตาํรวจนครบาล ถือเป็น

ผูใ้ชง้านหลกัในการส่ือสารติดต่อเพือ่ประสานงานและแจง้ข่าวสารไปยงัประชาชน  

  ทั้งน้ีหน้าที่หลกัของเจา้หน้าที่ตาํรวจที่ตอ้งเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อสังคมคืองานปราบปราม

อาชญากรรม สําหรับกลุ่มเจา้หน้าที่ผูใ้ช้งานที่ใช้การส่ือสารในอัตราที่สูงมากคือกลุ่มเจา้หน้าที่

ผูใ้ชง้านดา้นงานอาํนวยการจราจร โดยเฉพาะในช่วงเวลาการจราจรคบัคัง่หรือเร่งด่วน ซ่ึงส่งผลให้

เกิดความเดือดร้อนกบัประชาชนผูใ้ชก้ารสัญจรบนทอ้งถนนของกรุงเทพมหานคร การสนับสนุน

การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม เช่น ในช่วงวนัหยุดเทศกาลที่ประชาชนไม่อยู่บา้น การ

ร่วมมือกบัทางเจา้หนา้ตาํรวจในการประชาสมัพนัธ์ระวงัภยัอนัตราย รวมถึงภารกิจพเิศษในโอกาส

หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการชุมนุมต่างๆในพื้นท่ีทัว่เขตกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ ซ่ึงจะแสดง

ใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งเจา้หนา้ท่ีตาํรวจกบัประชาชนไดช้ดัเจนมากยิง่ขึ้น 

  จากเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะทาํการศึกษาเก่ียวกบั พฒันาการของระบบการ

ส่ือสารเพื่อสนองต่อภารกิจ : กรณีศึกษากองบญัชาการตาํรวจนครบาล7 ในการพฒันาการของ

ระบบส่ือสาร ที่ตอ้งทนัสมัยและเขา้กับภารกิจหน้าที่ในแต่ละส่วนงาน เพื่อประโยชน์สุงสุดสู่

สงัคมไทยโดยภาพรวมต่อไป  

2. วัตถุประสงค์การศึกษา     

  1) เพือ่ศึกษาถึงรูปแบบการพฒันาการส่ือสารท่ีผา่นมาของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนครบาล7ในการ

เช่ือมความสมัพนัธร์ะหวา่งประชาชน  
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  2) เพื่อศึกษากระบวนการการส่ือสารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัระหว่างเจา้หน้าที่ตาํรวจกับ

เจา้หนา้ที่ตาํรวจดว้ยกนัเองของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 

  3) เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการระบบการส่ือสารเพื่อการตอบสนองภารกิจหลกัของ

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 

3. ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความเขา้ใจถึงพฒันาการของระบบการส่ือสารท่ีสนองตอบภารกิจ

ของ ของข้าราชการตํารวจ กองบัญชาการตํารวจนครบาล7  และศึกษาถึงปัจจัย ต่างๆที่ มี

ผลตอบสนองต่อภารกิจการส่ือสารดว้ย 

2. ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตวัแปรที่ใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 

  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการตํารวจ 

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 มีตวัแปร ดงัน้ี 

  2.1.1 เพศ  

  2.1.2 อาย ุ 

 2.1.3 ระดบัชั้นยศ 

 2.1.4 ระดบัการศึกษา       

 2.1.5 อายรุาชการ              

  2.2 ตัวแปรตาม(Dependent variables) คือ ความเข้าใจต่อการพฒันาระบบส่ือสารเพื่อ

ตอบสนองต่อภารกิจของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล    7 

 2.2.1 ดา้นความเหมาะสมของรูปแบบเทคโนโลยสีมยัใหม่ที่สอดคลอ้งกบัภารกิจของตาํรวจ

กบัตาํรวจ  

 2.2.2 ดา้นกรอบความเขา้ใจดา้นการส่ือสารต่อทางสงัคมของตาํรวจ 

 2.2.3.ดา้นโครงสร้างของหน่วยงานในองคก์ร 

 2.2.4 ดา้นปัญหา โดยรวมดา้นกบัใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารกบัสงัคม 
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4. กรอบแนวคดิการวิจัย                         

 ตัวแปรอิสระ                                                   ตัวแปรตาม  

  (Independent Variables)                                        (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัชั้นยศ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อายรุาชการ 

ความเข้าใจด้านการพัฒนาการ 

ระบบส่ือสารต่อภารกิจกองบัญชาการ 

ตํารวจนครบาล 7 

 1. ดา้นเทคโนโลยใีหม่ของการส่ือสารมี

รูปแบบความเหมาะสมกบัภารกิจของตาํรวจ

กบัตาํรวจ 

 2. ดา้นกรอบความเขา้ใจดา้นการส่ือสารต่อ

ทางสงัคมของตาํรวจ 

 3. ดา้นโครงสร้างของหน่วยงานในองคก์ร 

 4. ดา้นปัญหา โดยรวมดา้นกบัใชเ้ทคโนโลยี

การส่ือสารกบัสงัคม 
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5. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากรที่ศึกษาคร้ังน้ีคือ ขา้ราชการตาํรวจ กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 จาํนวน

ทั้งส้ิน 100 คน (กองบญัชาการตาํรวจนครบาล, 2558)                              

  2.  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคร้ังน้ี คือ ข้าราชการตาํรวจ กองบัญชาการตาํรวจนครบาล  7 

จาํนวน 92 คนได้มาโดยใช้ตารางกําหนดขนาดตัวอย่าง ของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcieand 

Morgan.1970 : 607-6) 

6.  วิธีดําเนินการวิจัย 

  การศึกษาพฒันาการของระบบการส่ือสารเพื่อสนองต่อภารกิจ กรณีศึกษา กองบญัชาการ

ตํารวจนครบาล 7 คร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงผสม (Mixed Research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative research) สาํหรับการวจิยัเชิงปริมาณ จะใชก้าร

แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 92 ราย และสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จะทาํการ

สมัภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่งที่มีลกัษณะเฉพาะ เพือ่สรุปประเด็นเพือ่ตอบปัญหาการวิจยั จาํนวน 1 ราย 

เป็นการวิจยัผสมผสาน (Mix method) โดยใชก้ารแจกแบบสอบถาม เช่น การนําร่องและนําการ

สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งที่มีลกัษณะเฉพาะ เพือ่สรุปประเด็นเพือ่ตอบปัญหาการวจิยั 

7.  การเก็บข้อมูล   

  จากการศึกษาควา้จากเอกสารทางวชิาการของหน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้ง บทความ  วารสาร เวป็

ไซต ์และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลจากหน่วยราชการและเอกชน    

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตรงภายใน 

  1) ภูมิหลังของกลุ่มตวัอย่างหรือประชากรท่ีทาํการศึกษา (history) ความแตกต่างของตวั

แปรที่มีตั้งแต่เร่ิมแรกของการศึกษา ทาํใหน้กัวจิยัไม่สามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ผลที่เกิดขึ้นในตวั

แปรตามเป็นผลมาจากตวัแปรอิสระที่ศึกษา  

 2) วุฒิภาวะ (maturation) การเจริญเติบโตของตวัอยา่งทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในระหว่าง

การวิจยัเป็นสาเหตุอีกประการหน่ึงที่ทาํให้ผลการวิจยัแตกต่างไปจากที่ควรจะเป็น นักวิจยัจึงควร

ระมดัระวงัการใชร้ะยะเวลาการวจิยัที่ยาวนาน 

 3) การทดสอบ (testing) เม่ือกลุ่มตวัอยา่งรู้ตวัวา่กาํลงัถูกศึกษา การแสดงออกยอ่มผดิไปจาก

ปกติ ทาํใหผ้ลการวจิยัผดิไปจากที่ควรจะเป็น 

 4) เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการวัดตัวแปร (instrument) ส่วนสําคัญของการใช้เค ร่ืองมือ 

ประกอบดว้ย ผูใ้ชเ้คร่ืองมือ ผูถู้กเก็บขอ้มูล ตวัอยา่งในการศึกษา ความคลาดเคล่ือนจะเกิดขึ้นไดจ้าก

การที่ผูใ้ชเ้คร่ืองมือขาดทกัษะในการใช ้หรือเคร่ืองมือไม่ดี หรือผูต้อบไม่ตั้งใจตอบ 
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 5) การคดัเลือกตวัอยา่ง (selection) ผูว้จิยัในการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ทาํใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง

ที่ไม่เป็นตวัแทนของประชากรที่ศึกษา และมีความแตกต่างกันตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ และส่งผลให้ไม่

สามารถสรุปผลการวจิยัไดอ้ยา่งชดัเจน 

 6) การขาดหายของตวัอยา่ง (mortality) ในระหว่างการวิจยั นักวิจยัมกัพบการขาดหายไป

ของตวัอยา่ง เช่น ตาย ลาออก เกษียณอายรุาชการ ทาํใหไ้ดข้อ้มูลไม่ครบตามจาํนวนท่ีกาํหนด 

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตรงภายนอก 

  ความตรงภายนอก (internal validity) หมายถึง การที่ผลการวิจยัสามารถสรุปผลอ้างอิง

กลบัไปยงัเน้ือหา สถานการณ์ที่ใกลเ้คียงกนัและประชากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การสรุปอา้งอิงกลบัไปยงั

ประชากร หมายความว่า กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาจะตอ้งเป็นตวัแทนที่ดีของประชากร (การ

ออกแบบการสุ่มตวัอยา่งมีคุณภาพ) มีการเลือกใชส้ถิติสรุปอา้งอิงที่เหมาะสม  

8. ประโยชน์ที่ได้รับ 

  1) มีการวางนโยบายจากผูบ้งัคบับญัชาตาํรวจอยา่งเป็นรูปธรรมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในส่วน

ของตาํรวจดว้ยกนัเอง 

  2) นาํจุดแขง็ดา้นเทคโนโลย ีมาใชใ้นการส่ือสารซ่ึงพบวา่การดาํเนินภารกิจเพือ่แสดงความ

รับผดิชอบต่อสงัคมของเจา้หนา้ที่ตาํรวจ โดยพบวา่เทคนิคและบุคคลากรมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์  

  3) สร้างความเขา้ใจแก่เจา้หน้าที่ตาํรวจและประชาชน ให้เห็นถึงประโยชน์และมีส่วนร่วม

ในการช่วยกนัดูและสงัคม 

  4) สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งตาํรวจและประชาชน 

  5) มีการประเมินผล และติดตามผลงานอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเทคนิคต่าง ๆ เหล่าน้ี มีส่วนช่วยทาํ

ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งชดัเจน โดยมีรูปแบบการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม 

9. สรุปผลการวิจัย 

  9.1 พัฒนาการของระบบการส่ือสารเพ่ือสนองต่อภารกิจ กรณีศึกษา กองบัญชาการตํารวจ

นครบาล 7 

  1) รูปแบบการพฒันาการส่ือสารที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ตาํรวจนครบาล7ในการเช่ือม

ความสมัพนัธร์ะหวา่งประชาชน พบวา่ รูปแบบการพฒันาการส่ือสารท่ีผา่นมาของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ

นครบาลในการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนนั้น ตอ้งการที่จะเน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เพราะภารกิจหลกัของตาํรวจนครบาล 7 นั้น คือการดาํเนินตามโครงการ “เพิม่เพือ่นเดือน

ละสิบ” เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร อีกทั้งยงัตอ้งเป็นไปเพือ่

สืบสวนสอบสวนเพื่อจบักุมและปราบปรามอาชญากรรม เพือ่การรักษาความปลอดภยัในชีวติและ 

ทรัพยสิ์นของประชาชน ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ รูปแบบการพฒันาการส่ือสารที่ผา่นมาของเจา้หน้าที่
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ตาํรวจนครบาลในการเช่ือมความสมัพนัธร์ะหวา่งประชาชนนั้น เป็นไปโดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก

ประชาชนเป็นสาํคญั เพื่อให้ระบบส่ือสารดงักล่าวไดใ้ชง้านไม่ยุง่ยาก และเขา้ถึงประชาชนทุกราย 

ในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารตามภารกิจหลกัของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 

  2) กระบวนการการส่ือสารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัระหว่างเจา้หน้าที่ตาํรวจกับเจา้หน้าที่

ตาํรวจดว้ยกนัเองของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล7 พบว่า กระบวนการการส่ือสารตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบนัระหวา่งเจา้หนา้ที่ตาํรวจกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจดว้ยกนัเองของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล7มี

การเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก ซ่ึงสมยัก่อนนั้น เทคโนโลยยีงัไม่เจริญกา้วหน้าเทียบเท่าในปัจจุบนั 

ดงันั้นกระบวนการส่ือสารในปัจจุบนั จึงแตกต่างจากอดีตอยา่งมาก โดยทางกองบญัชาการตาํรวจ

นครบาล 7 ไดพ้ยายามปรับปรุงและเปล่ียนแปลง ตลอดจนพฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ที่ใหทุ้กคนมี

ศกัยภาพมากขึ้น โดยเน้นการพฒันาความเขา้ใจต่อระบบส่ือสารที่ตอ้งการสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  

   3) ปัญหาและความต้องการระบบการส่ือสารเพื่อการตอบสนองภารกิจหลักของ

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 พบว่า ปัญหาหลกัคือ ดา้นทรัพยากรบุคคล ที่ตอ้งพฒันาและเพิ่ม

ปริมาณมากขึ้น เพราะตอ้งอาศยัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางเขา้มาช่วยในการพฒันาและ

แกไ้ขปัญหาดา้นเทคนิค อีกทั้งปัญหาดา้นวสัดุและอุปกรณ์ ที่ยงัไม่เพียงพอเท่าไรนัก แต่อยา่งไรก็

ตาม จากการสมัภาษณ์ดงักล่าว ทาํใหท้ราบวา่ แมจ้ะมีงบประมาณไม่เพยีงพอ แต่ทางกองบญัชาการ

ตาํรวจนครบาล ก็มีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีมีตน้ทุนในการใชไ้ม่มากนกั และมีประสิทธิภาพเขา้

มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาระบบส่ือสาร อาทิเช่น การใชส่ื้อโซเชียลเน็ตเวิร์ค อยา่งเฟสบุ๊คเขา้มา

ประยุกต์ใช้เพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7ตลอดจนเป็นช่อง

ทางการติดต่อแจง้ขอ้มูลข่าวสารสาํหรับประชาชนตามภารกิจหลกัของกองบญัชาการตาํรวจนคร

บาล 7 

 4) การกําหนดและวางแผนนโยบายจากผู ้บังคับบัญชาตํารวจอย่างเป็นรูปธรรมกับ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในส่วนของตาํรวจด้วยกนัเอง พบว่า การวางแผนและการกาํหนดนโยบายของ

ผูบ้งัคบับญัชา มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคร้ัง เพื่อให้นโยบายที่ถูกกาํหนดขึ้น 

สามารถนําไปปฏิบติัได้จริง ตามวตัถุประสงค์ของนโยบาย อีกทั้งผูบ้งัคบับญัชายงัส่งเสริมและ

สนับสนุนต่อการทาํงานภายในหน่วยงาน โดยเน้นให้เจา้หน้าที่ทุกคนมีเป้าหมายและภารกิจหลัก

ร่วมกนั นัน่คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากประชาชน เพือ่การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้น

การทาํงานระหว่างเจา้หน้าที่และเจา้หน้าที่ จึงเป็นไปตามเป้าหมายเดียวกนั และสอดคลอ้งกบัการ

ปฏิบติังานขององคก์ร 
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  5) การนําจุดแข็งด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการส่ือสาร การดาํเนินภารกิจเพื่อแสดงความ

รับผดิชอบต่อสงัคมของเจา้หนา้ที่ตาํรวจ  ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาดา้นเทคนิคและบุคคลากรมาเพือ่

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พบว่า การนําจุดแข็งด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการส่ือสาร การดาํเนิน

ภารกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของเจา้หน้าที่ตาํรวจ  ตลอดจนการแก้ไขปัญหาดา้น

เทคนิคและบุคคลากรมาเพื่อใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น มีประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาเทคโนโลยีให้

สอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัขององคก์ร โดยเทคโนโลยทีี่ถูกพฒันาขึ้น ตอ้งเหมาะสมกบัองคก์ร คือ 

บุคลากรทุกคนสามารถใชง้านมนัได ้ไม่ใช่วา่ใชง้านยากเกินไป และไม่ส้ินเปลืองงบประมาณ ส่วน

ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบ คือ ปัญหาด้านการขาดกาํลังคน และปัญหาด้านการส่ือสารด้าน

เทคโนโลย ีที่ปัจจุบนัทางกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงและพฒันาองคก์ร

และบุคลากรโดยภาพรวม  

 6) การสร้างความเขา้ใจแก่เจา้หน้าที่ตาํรวจและประชาชน ให้เห็นถึงประโยชน์และมีส่วน

ร่วมในการช่วยกนัดูและสังคม พบว่า ก่อนจะบรรจุเจา้หน้าที่ทุกราย จะมีการฝึกและอบรมเร่ืองน้ี

ให้กับเจา้หน้าที่รับทราบและปฏิบติัตามอยู่แล้ว เน่ืองเพราะเป็นภารกิจหลักของกองบญัชาการ

ตาํรวจนครบาล 7 ที่จะตอ้งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบติังานป้องกนัและปราบ

ปราบ จึงเป็นการให้เจา้หน้าที่ปฏิบติัตามภารกิจหลักของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 ให้มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นสาํคญั และเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างเจา้หน้าที่และประชาชน

ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

  7) การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งตาํรวจและประชาชน พบว่า ทาง

กองบัญชาการตาํรวจนครบาล 7 จะมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นการเน้นการลงพื้นท่ีเขา้ถึง

ประชาชนทุกคน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดขึ้ นจริง โดยหัวหน้าหน่วยงานภายใต้

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7  จะปฏิบติัเป็นแบบอยา่ง เพราะฉะนั้นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกรายก็

จะต้องปฏิบัติตาม เพื่อ มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือจากประชาชน เพราะเป้าหมายของ

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 คือ การสร้างแนวทางเพือ่นาํพาไปสู่การบรรลุภารกิจหลกั คือ การ

สร้างการส่ือสารระหวา่งกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 กบัประชาชน เพือ่ปราบปรามอาชญากรรม 

เพือ่การรักษาความปลอดภยัในชีวติและ ทรัพยสิ์นของประชาชน โดยเฉพาะการป้องกนัปราบปราม

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 

  8) การประเมินผล และติดตามผลงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อทาํให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

สอดคลอ้งกบัรูปแบบการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 พบวา่ 

การจดักิจกรรมเพื่อสังคมทุกคร้ัง จะมีการประเมินผลกิจกรรมหลงัส้ินสุดการทาํกิจกรรมนั้น ๆ  ทุก
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คร้ัง เพือ่ประเมินผลการบรรลุภารกิจหลกัของการจดักิจกรรม นอกจากน้ีแลว้ ยงัพบวา่มีการติดตาม

และประเมินผลความพงึพอใจจากประชาชนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประกอบการดาํเนินการอีกดว้ย 

  9.2 ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบส่ือสารเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจของกองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล     

  เม่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการตาํรวจ กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7  พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 91.3  อายุ 26 – 30 ปี 

จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5  มีระดบัชั้นยศ จ่าสิบตรี จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0  มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 67.4  และมีอายรุาชการ 1 – 2 ปี จาํนวน 37 

คน คิดเป็นร้อยละ 40.2  

  เ ม่ือ ศึกษาความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบส่ือสารเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของ

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปาน

กลาง มีจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมามีความรู้ความเขา้ใจในระดบัมาก มีจาํนวน 42 

คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 

 สมมติฐาน  

 สมมติฐานขอ้ที่ 1 ขา้ราชการตาํรวจที่มีเพศต่างกัน ต่างกัน มีความเขา้ใจต่อการพฒันา

ระบบส่ือสารเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 แตกต่างกัน ในด้าน

เทคโนโลยใีหม่ของการส่ือสารมีรูปแบบความเหมาะสมกบัภารกิจของตาํรวจกบัตาํรวจ และดา้น

กรอบความเขา้ใจดา้นการส่ือสารต่อสงัคมของตาํรวจ   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  สมมติฐานขอ้ที่ 2 ขา้ราชการตาํรวจที่มีอายุต่างกัน ต่างกัน มีความเขา้ใจต่อการพฒันา

ระบบส่ือสารเพือ่ตอบสนองต่อภารกิจของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 ไม่แตกต่างกนั  

  สมมติฐานขอ้ที่ 3 ขา้ราชการตาํรวจที่มีระดับชั้นยศต่างกัน ต่างกัน มีความเขา้ใจต่อการ

พฒันาระบบส่ือสารเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล7 แตกต่างกนัใน 

ดา้นเทคโนโลยใีหม่ของการส่ือสารมีรูปแบบความเหมาะสมกบัภารกิจของตาํรวจกบัตาํรวจ  ดา้น

กรอบความเขา้ใจดา้นการส่ือสารต่อสงัคมของตาํรวจ และดา้นโครงสร้างของหน่วยงานในองคก์ร   

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 สมมติฐานขอ้ที่ 4 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ต่างกนั มีความเขา้ใจต่อการ

พฒันาระบบส่ือสารเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 แตกต่างกนัใน 

ด้านกรอบความเขา้ใจดา้นการส่ือสารต่อสังคมของตาํรวจ และด้านโครงสร้างของหน่วยงานใน

องคก์ร   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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 สมมติฐานขอ้ที่ 5 ขา้ราชการตาํรวจที่มีอายุราชการต่างกัน ต่างกัน มีความเขา้ใจต่อการ

พฒันาระบบส่ือสารเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 แตกต่างกนัใน 

ดา้นเทคโนโลยใีหม่ของการส่ือสารมีรูปแบบความเหมาะสมกบัภารกิจของตาํรวจกบัตาํรวจ และ

ด้านปัญหาโดยภาพรวมเก่ียวกบัใช้เทคโนโลยีการส่ือสารกบัสังคม   อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05  

10. อภิปรายผล 

   10.1 พัฒนาการของระบบการส่ือสารเพ่ือสนองต่อภารกิจ กรณศึีกษา กองบัญชาการตํารวจ

นครบาล 7 

  1) รูปแบบการพฒันาการส่ือสารที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ตาํรวจนครบาล7ในการเช่ือม

ความสมัพนัธร์ะหวา่งประชาชน พบวา่ รูปแบบการพฒันาการส่ือสารท่ีผา่นมาของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ

นครบาล7ในการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างประชาชนนั้น ตอ้งการที่จะเน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เพราะภารกิจหลกัของตาํรวจนครบาล 7 นั้น คือการดาํเนินตามโครงการ “เพิม่เพือ่นเดือน

ละสิบ” เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร อีกทั้งยงัตอ้งเป็นไปเพือ่

สืบสวนสอบสวนเพื่อจบักุมและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อการรักษาความปลอดภยัในชีวติและ 

ทรัพยสิ์นของประชาชน ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ รูปแบบการพฒันาการส่ือสารท่ีผา่นมาของเจา้หน้าที่

ตาํรวจนครบาลในการเช่ือมความสมัพนัธร์ะหวา่งประชาชนนั้น เป็นไปโดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก

ประชาชนเป็นสาํคญั เพื่อให้ระบบส่ือสารดงักล่าวไดใ้ชง้านไม่ยุง่ยาก และเขา้ถึงประชาชนทุกราย 

ในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารตามภารกิจหลกัของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 สอดคลอ้งกบั ทฤษฏี

ส่ือสารเพื่อการพฒันาของ ทองปาน สมพะวง (2542) ที่พบว่า ผูเ้ผยแพร่ข่าวสาร ควรยอมรับและ

ดาํเนินงานดา้นการพฒันาในแนวทางท่ีกาํหนดไว ้และคาํนึงถึงเสรีภาพของการส่ือสารควรถูกจาํกดั 

โดยพิจารณาตามผลกระทบในวงกวา้งและคาํนึงถึงความตอ้งการโดยรวมเป็นสําคญั และเป็น

ประโยชน์ต่อจุดมุ่งหมายของการพฒันา ควรดาํเนินการให้สอดคล้องกับภาพรวมของนโยบาย

องคก์ร 

  2) กระบวนการการส่ือสารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัระหว่างเจา้หน้าที่ตาํรวจกับเจา้หน้าที่

ตาํรวจดว้ยกนัเองของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 พบว่า กระบวนการการส่ือสารตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบนัระหว่างเจา้หน้าที่ตาํรวจกบัเจา้หนา้ที่ตาํรวจดว้ยกนัเองของกองบญัชาการตาํรวจนครบาลมี

การเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก ซ่ึงสมยัก่อนนั้น เทคโนโลยยีงัไม่เจริญกา้วหน้าเทียบเท่าในปัจจุบนั 

ดงันั้นกระบวนการส่ือสารในปัจจุบนั จึงแตกต่างจากอดีตอยา่งมาก โดยทางกองบญัชาการตาํรวจ

นครบาล 7 ไดพ้ยายามปรับปรุงและเปล่ียนแปลง ตลอดจนพฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ที่ใหทุ้กคนมี

ศกัยภาพมากขึ้น โดยเน้นการพฒันาความเขา้ใจต่อระบบส่ือสารที่ตอ้งการสร้างการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน สอดคลอ้งกบั ทฤษฏีส่ือสารเพือ่การพฒันาของ ทองปาน สมพะวง (2542) ที่พบวา่ มีการ

ใหค้วามสาํคญัต่อข่าวและสารที่เก่ียวการพฒันาอ่ืน ๆ ที่กาํลงัเกิดขึ้น และมีความเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร

หรือหน่วยงานของตน 

   3) ปัญหาและความต้องการระบบการส่ือสารเพื่อการตอบสนองภารกิจหลักของ

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7พบว่า ปัญหาหลกัคือ ดา้นทรัพยากรบุคคล ที่ตอ้งพฒันาและเพิ่ม

ปริมาณมากขึ้น เพราะตอ้งอาศยัเจา้หนา้ที่ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางเขา้มาช่วยในการพฒันาและ

แกไ้ขปัญหาดา้นเทคนิค อีกทั้งปัญหาดา้นวสัดุและอุปกรณ์ ที่ยงัไม่เพียงพอเท่าไรนัก แต่อยา่งไรก็

ตาม จากการสมัภาษณ์ดงักล่าว ทาํใหท้ราบวา่ แมจ้ะมีงบประมาณไม่เพยีงพอ แต่ทางกองบญัชาการ

ตาํรวจนครบาล 7 ก็มีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีมีตน้ทุนในการใชไ้ม่มากนกั และมีประสิทธิภาพ

เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาระบบส่ือสาร อาทิเช่น การใชส่ื้อโซเช่ียลเน็ตเวร์ิค อยา่งเฟสบุค๊เขา้มา

ประยุกต์ใช้เพื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 ตลอดจนเป็นช่อง

ทางการติดต่อแจง้ขอ้มูลข่าวสารสาํหรับประชาชนตามภารกิจหลกัของกองบญัชาการตาํรวจนคร

บาล 7 สอดคลอ้งกบั ทฤษฏีส่ือสารเพื่อการพฒันาของ ทองปาน สมพะวง (2542) ท่ีให้ความสาํคญั

กบัเน้ือหาที่เป็นวฒันธรรมและภาษา และมุ่งเน้นการมีความรับผิดชอบและมีเสรีภาพในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวสารผา่นทางโซเช่ียลเน็คเวร์ิค 

 4) การกําหนดและวางแผนนโยบายจากผู ้บังคับบัญชาตํารวจอย่างเป็นรูปธรรมกับ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในส่วนของตาํรวจด้วยกนัเอง พบว่า การวางแผนและการกาํหนดนโยบายของ

ผูบ้งัคบับญัชา มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคร้ัง เพื่อให้นโยบายที่ถูกกาํหนดขึ้น 

สามารถนําไปปฏิบติัได้จริง ตามวตัถุประสงค์ของนโยบาย อีกทั้งผูบ้งัคบับญัชายงัส่งเสริมและ

สนับสนุนต่อการทาํงานภายในหน่วยงาน โดยเน้นให้เจา้หน้าที่ทุกคนมีเป้าหมายและภารกิจหลัก

ร่วมกนั นัน่คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากประชาชน เพือ่การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ดงันั้น

การทาํงานระหว่างเจา้หน้าที่และเจา้หน้าที่ จึงเป็นไปตามเป้าหมายเดียวกนั และสอดคลอ้งกบัการ

ปฏิบติังานขององคก์ร สอดคลอ้งกบั ทฤษฏีส่ือสารเพือ่การพฒันาของ ทองปาน สมพะวง (2542) ที่

ระบุว่า ควรมุ่งเน้นการมีความรับผิดชอบและมีเสรีภาพในการเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารและ

เผยแพร่ข่าวสาร นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ ธิดาพร มีก่ิงทอง (2542) ทาํการศึกษา

เก่ียวกับ ปัจจยัประชากร รูปแบบการส่ือสาร กับความเหน่ือยหน่ายในการปฏิบติังานของตาํรวจ

จราจร สังกดักองบงัคบัการตาํรวจจราจร ที่พบว่า รูปแบบการส่ือสารที่มีความสัมพนัธ์ทางบวก กบั

การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชาแบบทางการ ซ่ึงคลา้ยกบัผลการศึกษาคร้ังน้ีที่พบว่า ผูบ้งัคบับญัชามี

การส่งเสริมและสนบัสนุนต่อการทาํงานภายในหน่วยงานใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกราย 
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  5) การนําจุดแข็งด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการส่ือสาร การดาํเนินภารกิจเพื่อแสดงความ

รับผดิชอบต่อสงัคมของเจา้หนา้ที่ตาํรวจ  ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาดา้นเทคนิคและบุคคลากรมาเพือ่

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พบว่า การนําจุดแข็งด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการส่ือสาร การดาํเนิน

ภารกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ  ตลอดจนการแก้ไขปัญหาดา้น

เทคนิคและบุคคลากรมาเพื่อใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น มีประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาเทคโนโลยีให้

สอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัขององคก์ร โดยเทคโนโลยทีี่ถูกพฒันาขึ้น ตอ้งเหมาะสมกบัองคก์ร คือ 

บุคลากรทุกคนสามารถใชง้านมนัได ้ไม่ใช่วา่ใชง้านยากเกินไป และไม่ส้ินเปลืองงบประมาณ ส่วน

ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบ คือ ปัญหาด้านการขาดกาํลังคน และปัญหาด้านการส่ือสารด้าน

เทคโนโลย ีที่ปัจจุบนัทางกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงและพฒันาองคก์ร

และบุคลากรโดยภาพรวม  สอดคล้องกับ ทฤษฏีส่ือสารเพื่อการพฒันาของ ทองปาน สมพะวง 

(2542) ที่ระบุว่า ควรมุ่งเน้นการมีความรับผิดชอบและมีเสรีภาพในการเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร

และเผยแพร่ข่าวสาร 

 6) การสร้างความเขา้ใจแก่เจา้หน้าที่ตาํรวจและประชาชน ให้เห็นถึงประโยชน์และมีส่วน

ร่วมในการช่วยกนัดูและสังคม พบว่า ก่อนจะบรรจุเจา้หน้าที่ทุกราย จะมีการฝึกและอบรมเร่ืองน้ี

ให้กับเจา้หน้าที่รับทราบและปฏิบติัตามอยู่แล้ว เน่ืองเพราะเป็นภารกิจหลักของกองบญัชาการ

ตาํรวจนครบาล 7 ที่จะตอ้งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบติังานป้องกนัและปราบ

ปราบ จึงเป็นการให้เจา้หน้าที่ปฏิบติัตามภารกิจหลักของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 ให้มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นสาํคญั และเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างเจา้หน้าที่และประชาชน

ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่ สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวิทย ์ บุญนิธิไพสิฐ (2550) ที่  

ทาํการศึกษาเก่ียวกบั การส่ือสารในกระบวนการปฏิบติังานของบริษทัรับจดังาน ที่พบวา่ การคิดงาน

การตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคก์ารจดังานของเจา้ของงานนั้นจะตอ้งสร้างความ

เขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกรายก่อน 

  7) การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งตาํรวจและประชาชน พบว่า ทาง

กองบัญชาการตาํรวจนครบาล 7 จะมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นการเน้นการลงพื้นที่เขา้ถึง

ประชาชนทุกคน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดขึ้ นจริง โดยหัวหน้าหน่วยงานภายใต้

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7  จะปฏิบติัเป็นแบบอยา่ง เพราะฉะนั้นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกรายก็

จะต้องปฏิบัติตาม เพื่อ มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือจากประชาชน เพราะเป้าหมายของ

กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 คือ การสร้างแนวทางเพือ่นาํพาไปสู่การบรรลุภารกิจหลกั คือ การ

สร้างการส่ือสารระหวา่งกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 กบัประชาชน เพือ่ปราบปรามอาชญากรรม 

เพือ่การรักษาความปลอดภยัในชีวติและ ทรัพยสิ์นของประชาชน โดยเฉพาะการป้องกนัปราบปราม
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และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ สอดคลอ้งกบั อรุณีประภา หอมเศรษฐี (2530) ที่ระบุไวว้่า การ

เปิดเผยตนเอง และนาํตนเองเขา้ไปเก่ียวขอ้งนั้นเป็นส่ิงที่สาํคญัระหว่างผูส่ื้อสารและผูรั้บสาร โดย

จะตอ้งจดัใหเ้กิดการมีส่วนร่วม ร่วมกนั 

  8) การประเมินผล และติดตามผลงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อทาํให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

สอดคลอ้งกบัรูปแบบการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 พบวา่ 

การจดักิจกรรมเพื่อสังคมทุกคร้ัง จะมีการประเมินผลกิจกรรมหลงัส้ินสุดการทาํกิจกรรมนั้น ๆ  ทุก

คร้ัง เพือ่ประเมินผลการบรรลุภารกิจหลกัของการจดักิจกรรม นอกจากน้ีแลว้ ยงัพบวา่มีการติดตาม

และประเมินผลความพึงพอใจจากประชาชนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประกอบการดาํเนินการอีกด้วย 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ ประวิทย ์บุญนิธิไพสิฐ (2550) ที่ทาํการศึกษาเก่ียวกบั การส่ือสารใน

กระบวนการปฏิบติังานของบริษทัรับจดังาน ที่มีการสรุปงานและประเมินผลทุกคร้ัง 

  10.2 ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบส่ือสารเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจของกองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล 7  ทั้งน้ีทาํใหท้ราบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง 

อาจเป็นเพราะตาํรวจส่วนใหญ่ชั้นยศจ่าสิบตรีตอ้งปฏิบติัภารกิจเพื่อพฒันาระบบการส่ือสารอยูเ่ป็น

ประจาํ ดงันั้นตอ้งมีความรู้อยูใ่นระดบัหน่ึง ซ่ึงจะมีผลต่อการพฒันาระบบส่ือสารเพือ่ตอบสนองต่อ

ภารกิจของกองบญัชาการตาํรวจนครบาลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ธิดาพร มีก่ิงทอง (2542) ทาํการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัประชากร รูปแบบการส่ือสาร กบัความเหน่ือย

หน่ายในการปฏบิติังานของตาํรวจจราจร สงักดักองบงัคบัการตาํรวจจราจร ไดก้ล่าววา่ การเขา้ใจใน

การปฏิบติัหนา้ที่ของตนทาํการทาํงานเพือ่สนองตามวตัถุประสงคเ์ป็นไปในแนวทางเดียวกนั อีกทั้ง

ยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุภวรรณ พวงไกรสร (2551) ทาํการศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพนัธ์

ระหว่างประสิทธิภาพของการส่ือสารในองค์การ กับ ประสิทธิผล การปฏิบติังานของพนักงาน 

บริษทั วิว แอนด์ ซี.เอส.จาํกดั ไดก้ล่าวว่า พนักงานทุกคนตอ้งมีความเขา้ใจในการปฏิบติังานอยูใ่น

ระดบัหน่ึงเพือ่ใหก้ารทาํงานสู่จุดมุ่งหมายขององคก์ร 

11. ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการศึกษา ทาํให้ทราบว่าเจา้หน้าที่ตาํรวจนครบาล 7 ยงัมีความเขา้ใจในระดบัไม่สูง

มากนัก อาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั เน่ืองจากส่วนใหญ่ไม่

เช่ียวชาญต่อเทคโนโลยกีารส่ือสารสมยัใหม่ โดยเฉพาะการใชง้านอุปกรณ์และเทคโนโลยสีมัยใหม่

ที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมใชง้าน ที่ยงัมีปัญหาอยูใ่นระดบัหน่ึง ดงันั้น จากผลการศึกษา ควรมีการ

ฝึกอบรมเจา้หนา้ที่ตาํรวจอยา่งสมํ่าเสมอ เก่ียวกบัการส่ือสารเพือ่การพฒันา และเนน้การมีส่วนร่วม

จากประชาชน ใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของกองบญัชาการตาํรวจนครบาล 7 ท่ีตอ้งการอาศยัการ

มีส่วนร่วมของประชาชน 
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เง่ือนไขที่มผีลต่อการตัดสินใจใช้บริการเคร่ืองรับบัตรเครดติของลูกค้า  

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

CONDITIONS AFFECT TO CLIENT’S DECISION  

ON THE CARD ACCEPTANCE SERVICE  

OF KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

สุวรรณา วรณฐักุล1 และ ดร.ศรัณย ์ธิติลกัษณ์2 

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

บทคดัย่อ 

 งานวิจัยเร่ือง เง่ือนไขที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเคร่ืองรับบัตรเครดิตของลูกคา้

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1.  ศึกษาเง่ือนไขที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย  2. ศึกษาความสมัพนัธข์องการตดัสินใจใช้

บริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้องคก์รกบัส่วนประสมการตลาด โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการ

วจิยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งคือลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยที่ปัจจุบนัใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของ

ธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงมีธุรกรรมการใช้อย่างต่อเน่ืองมาเกิน 1 ปี จาํนวน 403 ราย โดยใช้วิธีการ

คาํนวณกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ Taro Yamane และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 

ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และ Chi-Squareผลการวจิยัพบวา่ 

 เง่ือนไขที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

จาํกดั (มหาชน) โดยภาพรวมของปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของ

องคก์รหรือบริษทักลุ่มตวัอยา่ง  พบว่าลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยที่ตอบแบบสอบถามเป็นประเภท

ธุรกิจเก่ียวกบัยานยนตเ์ป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงลูกคา้ให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงเป็น

ปัจจัยภายนอกองค์กรเก่ียวกับเร่ืองดิจิตอลเทคโนโลยีที่ มีส่วนช่วยให้การดําเนินธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการร้านคา้ให้ง่ายขึ้น  และเทคโนโลยีสมยัใหม่มีผลต่อรูปแบบในการใช้จ่ายดว้ยบตัร

เครดิตมากที่สุด  ลาํดบัรองลงมาคือ แนวโนม้หรือความผนัผวนของสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์

การเมืองหรือขอ้บงัคบัทางกฎหมายมีคู่แข่งจาํนวนมาก  องคก์รจึงตอ้งมีการบริหารงานที่คล่องตวั 

 

 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

560 Journal of Business Research and 

Administration 

ดา้นส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคาร

กสิกรไทย ในภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรนั้ น ลูกค้าส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบั เร่ืองพนกังานธนาคารท่ีมีการตอบสนองในการแกไ้ขปัญหาท่ีรวดเร็ว และพนกังาน

ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ รวมถึงพนักงานมีความรู้ความสามารถการทาํงานที่รวดเร็ว และอธัยาศยั

ไมตรีของพนักงานธนาคาร  ส่วนประสมการตลาดลาํดับรองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์หรือตวั

เคร่ืองรับบตัรเครดิตนั้น ลูกคา้ให้ความสาํคญักบัการรับประกนัความเสียหาย ดา้นรุ่นและฟังก์ชัน่

การใชง้านที่หลากหลาย มีความทนัสมยั มีระบบการทาํงานท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง 

 ผลการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมการตลาด  พบว่าปัจจยัในด้าน

ผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจใชเ้คร่ืองรับบตัรเครดิตขององคก์ร 

แต่ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านราคานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

เคร่ืองรับบตัรเครดิตขององคก์ร ทั้งน้ีเพราะปัจจยัดา้นราคาเป็นปัจจยัเดียวที่ผูป้ระกอบการร้านคา้

ธนาคารกสิกรไทย ตอ้งยอมรับนโยบายของธนาคาร เน่ืองจากการตั้งราคาค่าเคร่ือง ค่าเช่าเคร่ือง  

อัตราค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านคา้ เป็นนโยบายโดยตรงของทางธนาคารกับพนัธมิตรเป็นหลัก 

รวมถึงค่าใชจ่้ายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งนั้นเป็นราคาหรือค่าใชจ่้ายที่ครอบคลุมใชท้ัว่ไปในตลาดอยู่แล้ว 

อีกทั้งราคาดงักล่าวเป็นตน้ทุนในการประกอบธุรกิจท่ีมีความจาํเป็น  

 

คาํสําคญั: เง่ือนไข, บริการเคร่ืองรับบตัรเครดิต, ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

 

Abstract 

 The purposive of this research was to study Conditions Affect to Client’s Decision on the 

Card Acceptance Service of Kasikornbank Public Company Limited. The objectives of this research 

were to 1. Study the conditions affect to client’s decision on the card acceptance service of 

Kasikornbank.  2. Study the relationship to decision on the card acceptance service of organization 

clients with the marketing mix. This study was quantitative research. The data were Kasikornbank’s 

clients with the transactions on the card acceptance machine service which have been used 

continuously for more than one year. The data calculated by formula of Taro Yamane to 403 

samples. The samples were analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean 

and Chi-Square. 

 The result of this research studies revealed that: 
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 Conditions affect to client’s decision on the card acceptance service of Kasikornbank. An 

overview of factors affect to client’s decision on the card acceptance service in organizations or the 

corporation’s samples. The research found that the most clients who reply to questionnaires were 

category of business about the auto service. The first priority, clients focus on environmental factors 

which was an external factor about the digital technology that contribute to the operation of the 

business to more easily and the technologies affect patterns in spending by credit cards. Ranking 

second was the trend or fluctuation in economic and the political or the legal regulation. 

 The marketing mix affected the client’s decision on the card acceptance service of 

Kasikornbank. An overview of the marketing mix. The first ranking was people factor that clients 

focus the staff of bank has responsiveness to the problem fast, credibility, knowledgeable, the work 

fast and courtesy. The product factor or the card acceptance machine was the second ranking of the 

marketing mix, Clients focus an assurance of damage, the divergence model and function, a abreast 

of the time, a system that quickly and efficient.   

 The result of comparison to be relate with the marketing mix. This research found that 

product factor, promotion factor, place or distribution factor, people factor, process factor and 

physical evidence factor to be related with the client’s decision on the card acceptance service in 

organizations but the price factor of the marketing mix not related with the client’s decision on the 

card acceptance service in organizations. The price was the one factor which those traders must 

accepted on the bank policy because pricing, rent, fee were the policy with partner of the bank 

directly and another expenses were the price or cost of present market and the cost of operations 

was necessary. 

 

Keywords:  Conditions, Card Acceptance Service, Clients of Kasikornbank 
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1. บทนํา 

 ธุรกิจบตัรเครดิตเป็นระบบการชาํระเงินรูปแบบหน่ึงท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจ

ปัจจุบนั และอนาคต ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจน้ีมีการแข่งขนักนัเพิม่ลูกคา้รายใหม่ และรักษาฐานลูกคา้ราย

เดิม รวมทั้งแข่งขนักบัพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั โดยเฉพาะพฤติกรรม

การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคที่ปรับตวัไปตามภาวะเศรษฐกิจ จึงเป็นเหตุใหส้ถาบนัผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิต

ตอ้งปรับแนวทางการตลาด และทาํความเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัเช่นมี

การพฒันากลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายมากขึ้นเก่ียวกับการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตของสถาบนั

การเงินต่างๆ จึงส่งผลให้เกิดการขยายตวัของยอดการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต และการเพิ่มปริมาณ

บตัรเครดิตมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสะทอ้นไดจ้ากจาํนวนบตัรเครดิตและปริมาณการชาํระดว้ยบตัร

เครดิตที่มียอดเติบโตสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2553-2558 (ท่ีมา : ธุรกรรมภาพรวมระบบการชาํระเงิน ธนาคาร

แห่งประเทศไทยม, 2559)  

 จากการเปล่ียนพฤติกรรมการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตนั้น นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผูบ้ริโภคในด้านความสะดวกปลอดภยั สามารถเลือกใช้บริการท่ีหลากหลายให้เหมาะกับความ

ตอ้งการ และเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการร้านคา้  การบริหารจดัการขอ้มูลทางธุรกิจ และการขาย

ที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยงัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพราะ

จาํนวนเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่ลดลงนั้น สามารถลดตน้ทุนในการพิมพธ์นบตัรและ

เหรียญกษาปณ์ รวมถึงตน้ทุนในการจดัการเงินสดอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งมาก เม่ือมีการใชจ่้ายที่มีความ

สะดวกรวดเร็วนั้น จึงเป็นแรงกระตุน้หน่ึงใหมี้ความตอ้งการใชจ่้ายท่ีมากขึ้น ส่งผลเป็นรอบวฏัจกัร

วงจรการบริโภค อาทิ การเพิ่มปริมาณการผลิตสินคา้ เพิ่มอตัราการจา้งงาน และยอ้นกลบัมาเป็น

รายได ้และการใชจ่้ายในครัวเรือนที่มากขึ้น  

 ดว้ยสภาพความเป็นอยูใ่นปัจจุบนัที่มีการใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นที่นิยมสูงมากขึ้น มี

ระบบเครือข่ายส่ือสารใหม่ๆ เกิดขึ้น จึงมีความสมัพนัธแ์ละเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

การส่ือสารที่พฒันาขึ้นอยา่งรวดเร็ว สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากขึ้น อีกทั้งยงัมี

รูปแบบการส่ือสารโทรคมนาคมที่หลากหลาย ดงันั้นเทคโนโลยจึีงมีบทบาทในการเปล่ียนแปลงการ

ดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจ และการทาํงานซ่ึงตอ้งอาศยัพึ่งพางานทางดา้นเทคโนโลย ีทาํให้

สภาพการทาํงานแบบอิเล็กทรอนิกส์แพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านธุรกิจมีแนวโน้มที่จะ

ดาํเนินธุรกรรมดา้นอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกนัมากขึ้น โลกยคุใหม่นั้นจะเป็นโลกของยคุดิจิตอลที่

สามารถสร้างศกัยภาพการผลิต การให้บริการการคา้ และความร่วมมือทุกระดบัที่สามารถส่ือสาร 

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กันและกันได้อย่างมหาศาล ดังนั้นบริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตจึงเป็น

เคร่ืองมือหน่ึงในการทาํธุรกรรม การชาํระเงินบนเครือข่ายส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะรองรับการ
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เติบโตของเศรษฐกิจยคุดิจิตอล ที่จะมีผลต่อวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยทุธ ์แผนการดาํเนินงาน 

งบประมาณ กระบวนการจดัการ รวมถึงการกาํหนดเป้าหมายทิศทางกระบวนการพฒันาธุรกิจทั้ง

ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยต่างแข่งขนัปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทั้งในดา้นตวัเคร่ืองรับบตัร

เครดิต บุคลากร การพฒันาระบบต่างๆ หรือการปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนียม เพือ่สามารถแข่งขนัใน

ตลาดในเศรษฐกิจยคุดิจิตอลได ้(Information Technology Governance, 2558) 

 สาํหรับธุรกิจบริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตมีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจให้บริการเคร่ืองบตัรเครดิต 

คือ ในดา้นสิทธิประโยชน์ผูถื้อบตัรจะไดรั้บคอื ความสะดวกสบายในการซ้ือสินคา้หรือบริการโดย

ใชบ้ตัรเครดิตแทนเงินสด และมีความปลอดภยัในการที่ไม่จาํเป็นตอ้งพกพาเงินสดติดตวัเป็นจาํนวน

มาก  รวมถึงการไดรั้บสิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษเพิม่ขึ้นจากการใชจ่้ายดว้ยบตัรเครดิตควบคู่ไป

ดว้ย  ในดา้นของผูป้ระกอบการร้านคา้จึงมีความจาํเป็นในการรองรับผูบ้ริโภคที่ใชบ้ตัรเครดิตใน

ตลาด เพือ่เพิม่ช่องทางการรับชาํระบตัรเครดิตดว้ยการขอใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตจากสถาบนั

ผูใ้หบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิต จากการที่ผูถื้อบตัรหรือผูบ้ริโภคสามารถเลือกช่องทางการชาํระเงิน

ค่าสินคา้หรือบริการด้วยบตัรเครดิตได้นั้น ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจในการซ้ือไดง่้ายขึ้น 

ส่งผลให้ผูป้ระกอบการสามารถเพิ่มยอดปริมาณการจาํหน่ายสินคา้หรือบริการได้มากกว่าช่อง

ทางการรับชาํระดว้ยเงินสดไดเ้พียงอยา่งเดียว อีกทั้งมีความปลอดภยัต่อการเก็บรักษาเงินสดไวใ้น

กิจการหรือร้านคา้ และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการชาํระเงิน ความถูกตอ้งต่อระบบบญัชีของ

ผูป้ระกอบการ (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2556) โดยผูป้ระกอบการร้านคา้นั้นชาํระค่าธรรมเนียมให้แก่

ผูใ้ห้บริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตเพื่อเป็นค่าบริการในการเรียกเก็บเงินจากผูถื้อบัตร สถาบันผู ้

ใหบ้ริการออกบตัรเป็นผูรั้บความเส่ียงทั้งหมดในกรณีท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผูถื้อบตัรได ้ใน

ดา้นสิทธิประโยชน์สถาบนัผูใ้ห้บริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตไดรั้บคือ รายไดรู้ปแบบเป็นเปอร์เซ็นต ์

เรียกวา่ค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านคา้ หรือ MDR (Merchant Discount Rate) ซ่ึงหกัจากผูป้ระกอบการ

ร้านคา้ตามปริมาณการขายสินคา้ 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวธุรกิจเคร่ืองรับบตัรเครดิตจะมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณสูงขึ้นเพื่อรองรับ

กลุ่มผูบ้ริโภคในตลาด  ดังนั้นสถาบนัผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตต่างเล็งเห็นช่องทางการเพิ่มรายได้

ให้กบัธุรกิจน้ี นอกเหนือรายไดจ้ากดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมสมาชิกจากการธุรกิจบตัรเครดิต

ธุรกิจบริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตจะไดรั้บรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านคา้ เม่ือผูบ้ริโภคที่ต่าง

ครอบครองบตัรเครดิตหลากหลายสถาบนัในตลาด มียอดการใชจ่้ายผ่านเคร่ืองรับบตัรเครดิตของ

สถาบนัผูใ้หบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตนั้นๆ  จึงส่งผลใหแ้ต่ละสถาบนัผูใ้ห้บริการต่างตั้งเป้าหมาย 

และให้ความสาํคญักบับริการติดตั้งเคร่ืองรับบตัรเครดิต โดยการเพิ่มจาํนวนเคร่ืองรับบตัรเครดิต

ให้บริการกบัร้านคา้ผูป้ระกอบการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และรับรองกบัจาํนวนการใชบ้ตัร
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เครดิตที่กาํลังขยายตวัอยู่ในขณะน้ี เกิดการแข่งขนักันระหว่างสถาบนัผูใ้ห้บริการเคร่ืองรับบตัร

เครดิตต่างๆ สูงขึ้ นตามไปด้วย โดยมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเคร่ืองรับบตัรเครดิต   

รวมถึงการแข่งขันด้านอัตราค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านค้า เพื่อสามารถแข่งขันในตลาด และ

ตอบสนองความตอ้งการผูป้ระกอบการร้านคา้ใหไ้ดม้ากที่สุด   

 จากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจที่จะศึกษาเง่ือนไขที่มีผลต่อการใชบ้ริการ

เคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย เพือ่เพิม่ศกัยภาพ และความสามารถในการดาํเนิน

ธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านคา้  ธนาคารพาณิชย ์และบริษทัประกอบธุรกิจบตัรเครดิตรวมถึงทราบ

ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการใช้บริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตกสิกรไทย และเป็นแนวทางของ

หน่วยงานในการกาํหนดแนวทางวางแผนการตลาด เพื่อนําไปพฒันาการบริการร้านคา้รับบตัร

เครดิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพือ่นาํไปใชใ้นการวางแผนการตลาดต่อไป 

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาถึงเง่ือนไขที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้

ธนาคารกสิกรไทย  

 2.1 เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้

ธนาคารกสิกรไทยของแต่ละประเภทธุรกิจ 

3 สมมุติฐานในการวิจัย 

 สมมุติฐานขอ้ 1 ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจของ

องคก์ร ในการใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

4 ประโยชน์ที่ได้คาดว่าจะได้รับ 

 4.1 รู้ถึงเง่ือนไขที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้กสิกร

ไทย 

 4.2 รู้ถึงความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้กสิกรไทย

ของแต่ละประเภทธุรกิจ 

 4.3 สามารถนํามาใช้ในการพฒันาการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และเพื่อเป็นแนว

ทางการพฒันาให้ธนาคารกสิกรไทย นาํผลที่ไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูป้ระกอบการร้านคา้ 
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5. ข้ันตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ประชากร ซ่ึงเป็นลูกคา้ที่ใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย และใชบ้ริการอยา่ง

ต่อเน่ืองมานานเกิน 1 ปี ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรดว้ยการสุ่มและการคาํนวณขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ Taro Yamane ไดต้วัอยา่งจาํนวน 403 ราย ใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูล

โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  

ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยค่า Chi-

Square  

 เม่ือได้ผลการศึกษาจากการทดสอบค่าสถิติของกลุ่มตวัอย่างแล้ว จึงนําผลการศึกษามา

วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลของการศึกษา เพื่อให้ไดเ้ง่ือนไขที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

เคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูว้ิจยักาํหนดกรอบการวิจยั

ดงัน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

  

การตัดสินใจใช้บริการ

เคร่ืองรับบัตรเครดิตของ

ธนาคารกสิกรไทย 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการของตลาดองค์กร 

- ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

- ดา้นองคก์ร 

- ดา้นสงัคมหรือระหวา่งบุคคล 

- ดา้นปัจเจกบุคคล 

  

  

  

  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดงานบริการ 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

- ดา้นการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นบุคลากร 

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

- ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
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6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 6.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ25-34 ปี  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายไดข้องกิจการเฉล่ีย

ต่อปี น้อยกว่า 3 ลา้นบาท ธุรกิจเป็นประเภท Auto Service : ประดบัยนต/์อู่ซ่อม/รถเช่า/คาร์แคร์/

ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต/์ รถจกัรยายนต ์เจา้ของกิจการมีอาํนาจในการตดัสินใจเลือกใชเ้คร่ืองรับบตัร

เครดิต กลุ่มตวัอยา่งใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทยทั้งหมด และบางส่วนมีการใช้

บริการของสถาบนัผูใ้ห้บริการอ่ืนๆ ร่วมด้วย  โดยใช้บริการของธนาคารกสิกรไทยมาเป็นเวลา 

มากกว่า 3 ปี ส่วนมากใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทยในประเภท Desktop EDC  

การทาํรายการผ่านเคร่ืองรับบตัรเครดิต  สัปดาห์ละ 11-40  คร้ัง มีเหตุผลในการใชบ้ริการเคร่ืองรับ

บตัรเครดิต เพื่อเพิ่มช่องทางในการชาํระเงินให้แก่ลูกคา้ และโดยรวมมีความพึงพอใจในการใช้

บริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย โดยมีความพงึพอใจ คิดเป็นร้อยละ 83.62 และมี

ความพงึพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 16.38 

 6.2 ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่นั้นเป็นธุรกิจประเภท Auto Service : ประดบัยนต/์อู่ซ่อม/รถ

เช่า/คาร์แคร์/ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์/ รถจกัรยายนต์ ร้อยละ 32.01 ดังนั้นผลการวิเคราะห์ความ

คิดเห็นในงานวจิยัคร้ังน้ีจึงเป็นขอ้จาํกดัในการวจิยัคร้ังน้ี  เน่ืองจากผลที่ไดรั้บจะมาจากความคิดเห็น

ของธุรกิจดงักล่าวเป็นหลกั 

 ตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาพรวมของระดบัปัจจยัที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจขององค์กรในการใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตมีผลต่อเลือกใช้บริการเคร่ืองรับบัตร

เครดิตธนาคารกสิกรไทย 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขององค์กร 

 

ค่าเฉลี่ย 

( ) 

ระดับที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจ 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 3.52 มาก 

ปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคล 3.05 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นองคก์ร 3.04 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นสงัคมหรือระหวา่งบุคคล 2.73 ปานกลาง 

  

 จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ีย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจขององค์กร ในการใช้บริการ

เคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มมีผลต่อการตดัสินใจอยู่

ในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.52  ปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคล  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05  ปัจจยัดา้น

X
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องค์กร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.04 และปัจจัยด้านสังคมหรือระหว่างบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.73 

ตามลาํดบั 

 ตาราง 2 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาพรวมระดบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย  

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าเฉลี่ย  

( X ) 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับที่มีผลต่อ

การตัดสินใจ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.76 0.97 มาก 

ดา้นราคา 2.60 0.90 นอ้ย 

ดา้นการจดัจาํหน่าย 2.33 1.02 นอ้ย 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 2.80 1.06 ปานกลาง 

ดา้นบุคลากร 3.89 0.93 มาก 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 2.03 0.89 นอ้ย 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 2.33 1.02 นอ้ย 

รวม 2.85 1.10 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 2 ภาพรวมระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช ้

บริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย เม่ือวิเคราะห์ตามด้านพบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกสิกร

ไทย ด้านบุคลากร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากที่สุด ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.89 

รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.76  
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ตาราง 3 แสดงภาพรวมการเปรียบเทียบความสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมการตลาด และปัจจยัที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจขององคก์ร มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้

ธนาคารกสิกรไทย  

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการเคร่ืองรับบัตร

เครดิต 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้
น

ผลิ
ตภ

ณั
ฑ

 ์

ดา้
น

รา
คา

 

ดา้
น

กา
รจ

ดัจ
าํห

น่
าย

 

ดา้
น

ส่
งเ

ส
ริม

กา
รต

ลา
ด 

ดา้
น

บ
ุคล

าก
ร 

ดา้
น

กร
ะบ

วน
กา

ร

ให
บ้

ริก
าร

 

ดา้
น

สิ่
งแ

วด
ลอ้

มท
าง

กา
ยภ

าพ
 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม √ × √ √ × √ √ 

ดา้นองคก์ร √ √ √ √ √ √ √ 

ดา้นสงัคมหรือระหวา่งบุคคล √ × √ √ √ √ √ 

ดา้นปัจเจกบุคคล √ × √ √ × √ √ 

รวม √ × √ √ √ √ √ 

√ : มีความสมัพนัธ ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0 

× : ไม่มีความสมัพนัธ ์

 จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมการตลาด และปัจจยัที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจขององคก์ร ดว้ยการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยการทดสอบ

ไค-สแควร์ (Chi-Square) เพื่อดูผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคาร

กสิกรไทย โดยภาพรวมปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริม

การตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวน้ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัปัจจยัการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย 

7. อภิปรายผล 

 ในการวิจยัเร่ือง “เง่ือนไขที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)”   

 7.1 ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเค ร่ือง รับบัตรเครดิตขององค์กร ด้าน

สภาพแวดล้อม พบว่า โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทยให้

ความสาํคญักบัเร่ืองดิจิตอลเทคโนโลยทีี่มีส่วนช่วยใหก้ารดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านคา้ให้
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ง่ายขึ้น และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยสีมยัใหม่นั้นจะส่งผลต่อรูปแบบในการใชจ่้ายดว้ยบตัร

เครดิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กฤติกา ลีละเศรษฐกุล (2549) ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมการใช้

บตัรเครดิต กรณีศึกษา : ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงกก้ิ์งคอร์ปเปอร์เรชัน่ จาํกดั (เอชเอสบีซี) ที่

พฤติกรรมการใชจ่้ายผา่นบตัร โดยส่วนใหญ่จะใชจ่้ายเพือ่ซ้ือสินคา้ท่ีหา้งสรรรพสินคา้/ซุปเปอร์มาร์

เก็ต และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เทวมิตร เพช็รดาชยั (2547) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริโภค

ของผูถื้อบตัรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชยไ์ทย  ที่สรุปว่าผูใ้ชบ้ตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย์

ไทยส่วนใหญ่จะใชจ่้ายที่ห้างสรรพสินคา้เช่นกนั  รวมถึงการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการใช้จ่าย

ดว้ยบตัรเครดิตนั้น มีงานวิจยัของ สุมนา จุติพงษรั์กษา (2537) ไดศึ้กษาถึงเหตุผลของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานครเก่ียวกับการใช้บัตรเครดิต โดยทําการศึกษาเร่ืองเหตุผลของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครเก่ียวกับการใช้บัตรเครดิตในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2537 ผลจาก

การศึกษาพบว่าเหตุผลที่ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตดัสินใจสมคัรเป็นสมาชิกบตัรเครดิต

ไดแ้ก่  (1) คุณสมบติัของบตัรเครดิตในดา้นการชาํระค่าสินคา้และบริการแทนเงินสด  (2) เหตุผล

เก่ียวกบัร้านคา้ที่ยอมรับบตัรเครดิตเพื่อชาํระค่าสินคา้และบริการ เช่นมีร้านคา้ท่ียอมรับบตัรเครดิต

ในบริเวณพื้นที่ที่อยูอ่าศยัสถานที่ทาํงานหรือบริเวณที่ซ้ือสินคา้เป็นประจาํเป็นตน้ 

 โดยธนาคารกสิกรไทยมีนโยบายในการเป็นผูน้าํทางเทคโนโลยดีา้นเศรษฐกิจดิจิตอลใน

ตลาดบริการการเงิน เพือ่รองรับการดาํเนินธุรกิจดว้ยการนาํเทคโนโลยเีขา้มาตอบสนองนโยบายของ

รัฐบาลในการลดการใช้เงินสด คือเหรียญกษาปณ์ และพนัธบตัร โดยกระตุน้การใช้จ่ายด้วยบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และการทาํธุรกรรมด้านการเงินทั้งหมดในระบบออนไลน์แทน  โดยผ่าน

สมาร์ทโฟนเป็นหลกั ดงัแนวคิดของ เชธ (Sheth, 1996) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือขององคก์รดา้นสภาพแวดลอ้ม  ดา้นเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ เง่ือนไขของธุรกิจ ค่านิยม บรรทดัฐาน

ระหวา่งองคก์ร บุคคล วฒันธรรม สงัคม กฎหมาย การเมือง และวฒันธรรม ต่างเป็นปัจจยัภายนอกที่

มีความสาํคญัต่อเง่ือนไขการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ ที่ตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของ

องคก์รในการทาํธุรกิจ โดยการดาํเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนั้นองคก์รตอ้งมีการปรับปรุง

หรือเปล่ียนแปลงธุรกิจร้านคา้ใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยใีนปัจจุบนัและอนาคตดว้ย  

 7.2 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของ

ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย ดา้นบุคลากร พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทย

โดยส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับ เร่ืองพนักงานธนาคารที่มีการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาที่

รวดเร็ว และพนกังานธนาคารมีความน่าเช่ือถือ รวมถึงพนกังานมีความรู้ความสามารถการทาํงานที่

รวดเร็ว และอธัยาศยัไมตรีของพนกังานธนาคาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ กิตติเวท ไสยาวงศ ์

(2546) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคาร
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กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวงหน่ึง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย

ในระดบัสาํคญัมากอนัดบัหน่ึง คือ ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการของพนกังานท่ีสามารถตอบขอ้สงสัยได้

อยา่งชดัเจน การเอาใจใส่ของพนักงาน และมารยาทของพนักงานในการให้บริการ และผลการวจิยั

ของ อนันต ์จงสู่วิวฒัน์วงศ ์(2545) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือธุรกิจ 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้รายใหญ่ในเขตภาคเหนือ พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากรให้

ความสาํคญักบัปัจจยัเร่ืองการให้บริการที่สมํ่าเสมอ และถูกตอ้งของพนักงานฝ่ายสัมพนัธ์กบัลูกคา้

บรรษทั กบัปัจจยัดา้นการตอบสนอง แกไ้ขปัญหาที่รวดเร็วตามที่ตอ้งการของพนักงานสาขาเป็น

อนัดบัแรกเท่านั้น   

 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากอนัดบัสอง โดยลูกคา้

ธนาคารกสิกรไทยใหค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑต์วัเคร่ืองรับบตัรเครดิตของธนาคาร ในดา้นของการ

รับประกนัความเสียหาย โดยมีรุ่น และฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีหลากหลาย มีความทนัสมยั มีระบบการ

ทาํงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงธนาคารกสิกรไทยมีการรับประกนัความเสียหายของ

ตวัเคร่ืองรับบตัรเครดิต มีหน่วยงานให้การดูแลเฉพาะทาง เพื่อให้ลูกคา้เกิดความคุม้ค่าในการใช้

บริการ ในส่วนของรุ่นและฟังก์ชั่นของตัวเคร่ืองรับบัตรเครดิตมีหลากหลายประเภทให้ลูกค้า

เลือกใชบ้ริการตามความเหมาะสม และเหมาะกบัประเภทกิจการของลูกคา้ มีการปรับปรุงระบบการ

ทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพและมีความทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง  ดงัแนวคิดของ ฟิลลิปคอตเลอร์ (Kotler, 

Philip 1999) กล่าววา่ ส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งที่องคก์รใชเ้พือ่ใหมี้อิทธิพล

โนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์ององคก์ร ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของ

ผูบ้ริโภค จึงมีผลทาํให้เกิดการตดัสินเลือกใช้บริการเคร่ืองรับบตัรเครดิต การกาํหนดกลยทุธ์ดา้น

ผลิตภณัฑต์อ้งพยายามคาํนึงถึงความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์การแข่งขนั องคป์ระกอบผลิตภณัฑ์

ประกอบดว้ย ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ บรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ 

 7.3 ผลการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการตลาด และปัจจยัที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจของในการใชบ้ริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย โดยภาพรวมส่วน

ประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้น

กระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยสําคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05  ยกเวน้ส่วนส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการ

ตดัสินใจขององคก์ร ทั้งน้ีเพราะการตดัสินใจขององคก์รหรือธุรกิจนั้น เน่ืองจากการดาํเนินกิจการ

ของผูป้ระกอบการร้านคา้ในองคก์รจะเนน้ส่วนประสมการตลาดที่มีส่วนช่วยใหก้ารดาํเนินงานของ

กิจการใหไ้ปสู่เป้าหมายทางธุรกิจได ้โดยปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์การจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการเป็นหลักสําคัญนั้ น จะสามารถให้
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ผูป้ระกอบการร้านคา้มีผลิตภณัฑท์ี่มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว คล่องตวั มีความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจให้ผูป้ระกอบการร้านคา้ของธนาคารกสิกรไทยกบัลูกคา้ของผูป้ระกอบการเองได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แต่ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคานั้น

เป็นปัจจยัที่ผูป้ระกอบการร้านคา้ไม่สามารถควบคุมได ้ การตั้งราคาค่าเคร่ือง ค่าเช่าของเคร่ืองรับ

บตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทย  อตัราค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านคา้ต่างๆ เกิดจากการตั้งเง่ือนไขราคา

หรือนโยบายของทางธนาคารกสิกรไทยเป็นหลกั หรือแมแ้ต่ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในส่วนการใชเ้คร่ืองรับ

บตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทย เช่น ค่าบริการสาํหรับโทรศพัทคู์่สาย TOT TT&T ค่าบริการสญัญาณ

โทรศพัท์เคล่ือนที่รายเดือน AIS DTAC ค่าบริการ Internet หรือ Wi-Fi  เกิดจากการตั้งราคาของ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นราคาหรือค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมใช้ทัว่ไปในตลาดอยู่แลว้ ดงันั้นการ

ตดัสินใจขององคก์รจึงไม่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคาเป็นสาํคญั 

8. ข้อเสนอแนะ  

8.1 ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยั 

 จากการศึกษา “เง่ือนไขที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตของลูกคา้

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)” ผลของการศึกษาสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการวาง

กลยทุธท์างดา้นการตลาดเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้สูงสุด โดยมีขอ้เสนอแนะในแต่ละ

ดา้นของปัจจยัส่วนประสมตลาดบริการ คือ 

1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

 พัฒนาในตัวเค ร่ืองบัตรเครดิตเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างรวดเ ร็วขึ้ น เพื่อที่

ผูป้ระกอบการสามารถใชง้านไดมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น โดยเฉพาะเคร่ืองรับบตัรเครดิตท่ีเกิดขึ้นใหม่

และเร่ิมเป็นที่นิยมในตลาดอยา่งเคร่ือง mPOS ซ่ึงเป็นเคร่ืองพกพาใชร่้วมกบัสมาร์ทโฟนนั้น จะเกิด

ปัญหาไดง่้าย และเกิดขึ้นบ่อยกวา่ เน่ืองจากเคร่ืองจะตอ้งเช่ือมต่อกบัสมาร์ทโฟน เพือ่ Log in เขา้ใช้

งานในแต่ละคร้ัง จึงทาํใหเ้กิดความผดิพลาดไดง่้าย และเน่ืองจากมีการปรับปรุงรุ่นโทรศพัทมื์อถือที่

สามารถรองรับใชก้บัเคร่ืองรับบตัรเครดิตธนาคารกสิกรอยูต่ลอดเวลา ทาํให้เกิดความผิดพลาดได ้

ธนาคารตอ้งติดตามแนวโน้ม และการเปล่ียนแปลงทางดา้นดิจิตอลเทคโนโลยใีนปัจจุบนัและใน

อนาคต เพือ่ที่จะไดท้ราบวา่เคร่ืองรับบตัรเครดิตในปัจจุบนัที่ธนาคารใชอ้ยูน่ั้นมีระบบปฏิบติัการที่มี

ความทนัสมยัรองรับตลาดในยคุดิจิตอล ท่ีผูป้ระกอบการสามารถนาํเทคโนโลยดิีจิตอลต่างๆ มาใช ้

เพือ่ความสะดวกในการบริหารธุรกิจ  
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2) ปัจจยัดา้นราคา  

 ธนาคารตอ้งมีการแบ่งกลุ่มลูกคา้ อยา่งเช่น ค่าธรรมเนียมสาํหรับลูกคา้รายใหญ่ ท่ีมียอดการ

ใชใ้นปริมาณมาก ยอดการใชท้ี่มีมูลค่าสูง และใชบ้ริการมาเป็นเวลานาน โดยการปรับส่วนลดเพือ่

เป็นการรักษาฐานลูกคา้ ซ่ึงในด้านของอัตราค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านคา้ หรือค่าเช่าเคร่ืองนั้น

ธนาคารสามารถที่จะกาํหนดเองไดต้ามประเภทของธุรกิจ และจากยอดการใชใ้นแต่ละเดือน สาํหรับ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนที่เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองรับบตัรเครดิตนั้น เช่น เร่ืองของค่าบริการโทรศพัท ์ หรือ Internet 

ของเครือข่ายที่เช่ือมต่อกับเคร่ืองรับบตัรเครดิต ซ่ึงทางธนาคารตอ้งทาํขอ้ตกลงกับทางองค์กร

โทรศพัทแ์ละเครือข่ายผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนที่ 

3) ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 

 ธนาคารควรลดขั้นตอน และลดเอกสารบางส่วนในการยืน่เอกสารในการพจิารณาเป็นลูกคา้

ของธนาคาร เพือ่ความสะดวก และเพือ่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้ควรจดัพนกังานเฉพาะดา้นเพื่อ

ดูแลผูป้ระกอบการท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารอยา่งใกลชิ้ด เพือ่เขา้ถึงความจาํเป็นหรือปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นได้

อยา่งใกลชิ้ด เพื่อเขา้ใจสถานการณ์ของแต่ละประเภทธุรกิจ แต่ละขนาดธุรกิจ เพื่อพนักงานนั้นจะ

ประสานงานในดา้นอ่ืนๆ ต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

 ธนาคารควรมีการส่งเสริมการขาย กระตุน้การใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิต 

และส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าผูป้ระกอบการในการให้บริการเคร่ืองรับบัตรเครดิตอย่าง

สมํ่าเสมอควบคู่ไปดว้ย  เช่น ร่วมทาํโปรโมชัน่กบับตัรเครดิตทุกประเภทบตัร เพื่อดึงดูดใหท้ั้งผูถื้อ

บตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และธนาคารอ่ืนๆ ใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตกบัเคร่ืองรับบตัรเครดิตของ

ธนาคารกสิกรไทย รวมถึงเพิ่มลูกคา้ผูถื้อบตัรของธนาคารกสิกรไทยให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ลูกคา้

สามารถเขา้ร่วมโปรแกรมผอ่นสินคา้ และบริการ ผา่นเคร่ืองรับบตัรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยได ้

ซ่ึงจะช่วยให้ผูถื้อบตัรเครดิตตดัสินใจซ้ือสินคา้ และบริการมีปริมาณสูงขึ้นอีกดว้ย  ควรเร่ิมช่องทาง

การประชาสัมพนัธ์เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป และผูป้ระกอบการดว้ยส่ือสาธารณะเพื่อลดตน้ทุนและ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยง่าย 

ทั้งธนาคารควรร่วมทาํโปรโมชัน่กบัผูป้ระกอบการที่มีขนาดกลางถึงขนาดเล็กดว้ย โดยเปิดบริการ

ผ่อนชาํระครอบคลุมแบบสามารถเลือกให้ผูถื้อบตัรเครดิตหรือผูป้ระกอบการเป็นผูรั้บดอกเบ้ียการ

ผอ่นชาํระไวเ้องได ้เพือ่เป็นช่องทางเลือกใหก้บัผูป้ระกอบการในการทาํธุรกิจใหม้ากขึ้น ทั้งน้ีเพราะ

ที่ผา่นมาธนาคารจะมุ่งเนน้ที่ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่เท่านั้น ซ่ึงร้านคา้เหล่าน้ีมีศกัยภาพในการเพิ่ม

ยอดขายอยูแ่ลว้ แต่ในร้านคา้ขนาดกลางจนถึงขนาดเล็กนั้น ยอดการใชจ่้ายหรือมูลค่าสินคา้หรือ

บริการเฉล่ียต่อเดือนอาจไม่มากนกั แต่หากมองในระยะยาวจะเป็นร้านคา้ท่ีมีความภกัดีกบัธนาคาร
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ไม่ค่อยมีการต่อรองกบัธนาคารมาก หากรักษาฐานลูกคา้กลุ่มน้ีไวไ้ด้จะสามารถเพิ่มรายไดอ้ยา่ง

สมํ่าเสมอใหก้บัธนาคารได ้และทาํการ 

5) ปัจจยัดา้นบุคลากร  

 ดา้นบุคลากร ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยให้ความสาํคญักบัปัจจยัน้ีเป็นอยา่งมาก เพราะเป็น

ด่านแรกในการสร้างความประทบัใจ และลูกคา้ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานที่ใหบ้ริการหรือสามารถ

แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความรู้ความสามารถ และน่าเช่ือถือ  ปัจจุบนัทางธนาคารมีพนกังานที่

มีหนา้ที่หลกัโดยตรงเก่ียวกบังานดา้นเคร่ืองรับบตัรเครดิตแลว้ แต่ธนาคารตอ้งเพิม่สดัส่วนพนกังาน

ขึ้นอีกเพื่อรองรับลูกคา้ที่ใช้บริการเคร่ืองรับบตัรเครดิตกสิกรไทยที่เพิ่มขึ้นจาํนวนมากในขณะน้ี 

และธนาคารตอ้งเพิ่มทกัษะความรู้ความสามารถดา้นการพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยีใหม่ๆ กบั

พนักงานดว้ย  เน่ืองจากเป็นงานดา้นเทคโนโลยทีี่ตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบการทาํงาน

ใหม่อยูเ่สมอไม่หยดุน่ิง ทั้งเป็นการพฒันาศกัยภาพของพนักงานให้สร้างความน่าเช่ือถือและสร้าง

ความไวว้างใจให้แก่ลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง  ตอ้งมุ่งเน้นการฝึกอบรมให้กบัพนกังานเพือ่ดูแล

ลูกคา้แต่ละกลุ่มผูป้ระกอบการไดต้าม Segment  และพนกังานจะตอ้งมีทศันคติที่ดี มีความคิดริเร่ิม มี 

Service mind  เน่ืองจากเป็นการดูแลลูกคา้หรือผูป้ระกอบการร้านคา้นั้นๆ จะมีระยะเวลาในการ

ทาํงานที่ไม่แน่นอน ร้านคา้อาจจะให้บริการตลอดไม่มีวนัหยุด ดังนั้นพนักงานจะตอ้งสามารถ

ตอบสนองและแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัทว้งที ซ่ึงงานบริการและงานระบบนั้น

ปัญหามักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา พนักงานงานตอ้งเร่งแก้ไข และบริการโดยตอ้งไม่ให้เกิดผล

กระทบกบัธุรกิจของลูกคา้ได ้

6) ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  

 ปัจจุบนัธนาคารประสบปัญหาด้านจาํนวนเคร่ืองรับบตัรเครดิตในคลังซ่ึงมีปริมาณไม่

เพยีงพอกบัลูกคา้ธนาคารที่ในบางไตรมาสเพิม่มากขึ้นอยา่งรวดเร็ว ทาํใหผู้ป้ระกอบการร้านคา้ตอ้ง

รอนานซ่ึงจะไม่สอดคลอ้งกบัการทาํธุรกิจของร้านคา้ได ้ควรมีการวางแผนการสั่งผลิตตวัเคร่ืองให้

สอดคล้องกบัแผนงานการขายเคร่ืองรับบตัรเครดิตในระยะยาวและปรับเปล่ียนตามสถานการณ์

อย่างกระชันชิด  และในด้านการซ่อมแซม และทดแทนเคร่ืองรับบตัรเครดิตที่เกิดปัญหาตอ้งส่ง

ซ่อมแซมกบัธนาคารนั้น ควรมีเคร่ืองสาํรองทดแทนที่เพยีงพอใหลู้กคา้ใชบ้ริการได ้ 

 และธนาคารควรเพิม่ช่องทางในการติดตั้งเคร่ือง การช่วยเหลือและแกปั้ญหาใหก้บัลูกคา้ในเบ้ืองตน้ 

นอกเหนือจาก Call Center เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยีมีบทบาทมาก ลูกคา้ในยุคดิจิตอลนั้นจะ

สามารถเขา้ถึงส่ือสาธารณะไดโ้ดยง่ายอยูแ่ลว้ การเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เช่น การใชง้านเบ้ืองตน้ หรือ 

การแกปั้ญหาการใชง้านเบื้องตน้ โดยเรียนรู้ถึงรหัสความหมายต่างๆ หรือวิธีการแกไ้ข ผ่านวีดีโอ 

หรือ YouTube ที่ธนาคารควรจดัทาํในส่ือสาธารณะไว ้จะช่วยลดขั้นตอนการติดต่อกบัธนาคารได้
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ในระดบัหน่ึง ในเร่ืองการซ่อมแซมเคร่ืองรับบตัรเครดิต  ธนาคารควรมีเคร่ืองสาํรองที่เพียงพอให้

ลูกคา้ใชบ้ริการก่อน   

7) ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  

 ธนาคารเพิ่มความสะดวก เพิ่มช่องทางการที่ลูกคา้จะติดต่อกบัธนาคารโดยสนับสนุนให้

ลูกค้าใช้โปรแกรม K Mobile Banking บนสมาร์ทโฟน และการ Log in เข้าใช้ Website บริการ

เคร่ืองรับบัตรเครดิตของธนาคารกสิกร เพื่อสามารถตรวจสอบยอดการซ้ือ-การขาย การขอ 

Statement หรือใบกํากับภาษี ผ่านช่องทางดิจิตอลได้อีกด้วย รวมถึงสาขาควรมีช่องทางการ

ให้บริการควบคุมเก่ียวกบัเคร่ืองรับบตัรเครดิตโดยเฉพาะ นอกจากงานการทาํธุรกรรมฝาก-ถอน 

หรือการขายประกนั 

8.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 เน่ืองดว้ยเทคโนโลยมีีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง บตัรเครดิต และบริการเคร่ืองรับบตัร

เครดิตจะมีศกัยภาพแทนการใชจ่้ายดว้ยเงินสดในตลาด โดยจะมีรูปแบบแตกต่าง และทนัสมยัขึ้น 

เพือ่ตอบสนองผูใ้ชบ้ริการครอบคลุมการทาํธุรกรรมการเงินต่างๆ ในตลาดที่เป็นยคุเศรษฐกิจดิจิตอล

น้ี  การทาํวจิยัจะสอดคลอ้งกบันโยบายการลดการพมิพธ์นบตัร หรือผลิตเหรียญกษาปณ์ในประเทศ 

ดงันั้นเคร่ืองรับบตัรเครดิตจะมีบทบาทสาํคญั และจะตอ้งมีการทาํการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง โดยควร

ศึกษาทาํการวจิยัถึงพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคในยคุดิจิตอล และปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในยคุดิจิตอลต่อไป 
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วงจรหนี้นอกระบบของเกษตรกรชาวไร่อ้อยตําบลหนองมะค่าโมง อาํเภอด่านช้าง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 

INFORMAL DEBT CIRCUIT OF CANE FARMERS IN NONGMACEAMONG, 

DANCHANG DISTRICT, SUPHANBURI PROVINCE 

ชุติมา ธรรมสัจจกูล 1 และ ชุลีรัตน์ เจริญพร2 

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

บทคดัย่อ 

       การศึกษาเร่ืองวงจรหน้ีนอกระบบ กรณีศึกษาเกษตรกรชาวไร่อ้อย หมู่ 17 ตาํบลหนอง

มะค่าโมง อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเง่ือนไขที่ทาํให้เกิดการกูเ้งิน

นอกระบบ และนาํเสนอแนวทางการแกปั้ญหาการกู้ยมืเงินนอกระบบของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่

เกิดขึ้น การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาในกลุ่มหัวหนา้โควตาออ้ย (เจา้หน้ี) จาํนวน 

2 คน และเกษตรกรที่อยู่ภายใต้เง่ือนไขการส่งอ้อยและเป็นหน้ี รวมทั้งหมด 6 คน(ลูกหน้ี) ที่  

พิจารณาจากจาํนวนพื้นที่การเพาะปลูกและจาํนวนหน้ีที่มากน้อยแตกต่างกัน เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การศึกษาเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการตีความเน้ือหา เง่ือนไขของการ

เกิดหน้ีนอกระบบ สาเหตุของการเป็นหน้ี แนวทางการแกไ้ขของชาวเกษตรกร โดยการจดัหมวดหมู่

ของขอ้มูลและจาํแนกวเิคราะห์ตามประเด็นคาํถามการวจิยั 

        ผลการวิจยั พบว่าปัจจยัเง่ือนไขท่ีเกษตรกรชาวไร่ออ้ยเป็นหน้ีนอกระบบ ประกอบดว้ย 

ค่าใช้จ่ายที่ลงทุนในการทาํไร่สูง ปัญหาการกู้เงินและหน้ีสินที่ไม่สามารถชาํระคืนได้หมด จาก

เง่ือนไขภายในครอบครัวของผูกู้แ้ต่ละบา้นมีความแตกต่างกนั เช่น ผูห้ารายไดห้ลกัมีน้อย จาํนวน

สมาชิกในครัวเรือนมีมาก ราคาผลผลิตที่ตกตํ่า และค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนัสูง เกษตรกรส่วน

ใหญ่ไม่มีรายไดเ้สริมอยา่งอ่ืนประกอบกบัอตัราดอกเบี้ยเงินกูน้อกระบบที่ค่อนขา้งสูงถึง 24% ต่อปี 

และขอ้จาํกัดของเกษตรกรรายที่ยงัคงเป็นหน้ีอยู่กับหัวหน้าโควตา้อ้อย (เจา้หน้ี) ไม่สามารถนาํ

ผลผลิตไปขายใหผู้ค้า้รายอ่ืนได ้ 

 ในขณะที่รูปแบบของการชาํระหน้ีของเกษตรกร จะชาํระหน้ีใหก้บัหวัหนา้โควตาออ้ย เพยีง

ปีละคร้ังเท่านั้น โดยการหักจากเงินที่ขายผลผลิตให้กับโรงงานที่ผ่านหัวหน้าโควตา้อ้อย ซ่ึงแม้

โรงงานจะมีราคากลางในแต่ละปีที่ไม่เท่ากนัแลว้ ยงัหักราคาตามเง่ือนไขอีก เช่น ราคาออ้ยท่ีถูกเผา

จากการเก็บเก่ียวจะตํ่าลงการวดัปริมาณความหวานของออ้ย ฯลฯ รวมทั้งหัวหน้าโควตา้ออ้ยยงัหกั

ค่าใชจ่้าย เช่น ค่าขนส่ง ค่าคนงานเก็บเก่ียว หกัยอดหน้ีพร้อมดอกเบี้ยก่อนจึงเป็นรายไดใ้หเ้กษตรกร 
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคมธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาผูน้าํทางสังคมธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต  
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และอาจให้กูเ้พิ่มโดยพิจารณาจากยอดหน้ีคงเหลือ เกษตรกรจึงไม่สามารถหลุดจากวงจรของการ

เป็นหน้ีนอกระบบในลกัษณะเช่นน้ีได ้

 สาํหรับแนวทางแกปั้ญหาการกูเ้งินนอกระบบของเกษตรชาวไร่ออ้ย คือ รัฐตอ้งกาํหนดให้

กรรมการโรงงานกาํหนดราคากลางในการรับซ้ืออ้อยในราคาที่สูงขึ้น รัฐตอ้งกาํหนดมาตรการ

ช่วยเหลือเกษตรเพือ่ลดตน้ทุนการดาํเนินการทางการเกษตร รัฐควรสนบัสนุนหรือจดัตั้งโรงงานรับ

ซ้ือออ้ยภายใตก้ารกาํกบัของรัฐเพือ่ลดปัญหาพอ่คา้คนกลางในระบบ  

 

คาํสําคญั :หน้ีนอกระบบ  หน้ีนอกระบบของเกษตรกร 

Abstract 

 This research shows an investigation of Informal Debts system by explored case study from 

sugarcane farmers at Moo 17 Nongmakamong Danchang District Suphanburi Province. The 

objectives of this paper study what conditions make sugarcane farmers decided to take a personal 

loan (Informal debts.) rather than Bank loan. And also suggest solutions how to solve these 

problems. The work done by qualitative study, The qualitative research,the researchers collected 

data from interviews (Creditors) and 6 sugarcane farmers who are in conditions of informal debts 

(Debtors). In addition, this research finding also looks into the net of cultivated area and different 

amount of money owed. Research Method the objective of this paper studies in-depth interview, 

analysis data by interpreting the conditions make an informal debt. what is primary cause or motive 

of dept. Finally this research suggests solutions for the farmer categorize by group of data and 

subject to questions asked analysis.      

 Research finding indicates that the conditions which create the farmer get stuck in informal 

debts are  

• High cost of the sugarcane farm 

• The money owed overdue and no money to pay off 

• Family conditions for example only one person who earn money whereas many of family 

members,  

• Lower yield or low cultivated in that year 

• High cost of living, most of the farmer has no other alternative income.   

• Informal debts interested rate is very high up to 24% per year 
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• Lastly, if the farmer who still in the cycle of this informal debt, they cannot sell their 

products to others buyer. 

 The way to pay off debts is only once a year which the group leader (creditor) will deduct 

money when the factory pays to the farmers. Even the factory has minimum buying standard price 

each year but the sugarcane price might be less because sugarcane sweetness factor. Additional 

money will be taken off before paying to the farmer. They are transportation cost, labor cost. The 

creditor will deduct all these costs including interested before paying leftover money to the farmers. 

Most of the time no money left then the farmers have to borrow money again. Therefore, the farmers 

have no way to be free from this informal debts cycle.     

According to all findings of this research we would suggested the solutions below 

• Government has to set up higher sugarcane standard price. 

• Government must establish strategies to help farmer to reduce cost and expenses.    

• Government should have supported or has Government owned factories which no middle 

man. 

 

Keywords: Infolmal debt, Infolmal debt circuit of cane farmers 
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บทนํา 

 จากวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลให้ประชาชนระดับรากหญา้ทั้ งภาคอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรมหรือแมก้ระทัง่ผูค้นที่ปฏิบติังานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตอ้งประสบกบัปัญหา

รายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย ปัจจยัสาํคญัของปัญหาดงักล่าวมาจากหลายสาเหตุ เช่น ราคานํ้ ามนัที่แพง

ขึ้น ทาํใหค้่าครองชีพสูงขึ้น ในขณะท่ีรายไดข้องคนเหล่าน้ียงัคงเท่าเดิมหรือลดนอ้ยลง บางรายตอ้ง

ออกจากงานจนทาํให้ไม่มีรายได้ประจาํ สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้กลุ่มคนจาํนวนมาก

ประสบปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลัง กลุ่มพ่อค้าแม่คา้หรือกลุ่มเกษตรกรประสบกับภาวะขาดทุน 

เน่ืองจากสินคา้หรือผลผลิตไม่ได ้หรือหากขายไดก้็มีกาํไรน้อยเน่ืองจากตน้ทุนในการผลิตสูงการ

กูย้มืเงินนอกระบบจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการใชเ้งิน ถึงแมจ้ะทาํให้ตอ้งตกอยู่ใน

ภาวะจาํยอมที่ตอ้งจ่ายดอกเบี้ยในอตัราสูง ถึงแมเ้จา้หน้ีจะไม่ไดบ้งัคบัใหกู้ย้มื แต่การที่ลูกหน้ีเขา้มา

กู้เงินนั้นก็เพราะมีความจาํเป็นในการใช้เงินอย่างเร่งด่วน จึงจาํยอมที่ตอ้งรับภาระการจ่ายอตัรา

ดอกเบี้ ยที่สูงกว่ากฎหมายกาํหนด แม้การเป็นหน้ีอาจไม่ใช่เร่ืองเสียหาย แต่ก็เป็นการสร้างภาระ

ผกูพนัหรืออาจสร้างความเดือดร้อนใหใ้นภายภาคหนา้ได ้(เพชรรัตน์  ยอดทพั, 2556: 3)  

 คาํวา่ “หน้ีนอกระบบ” เกิดขึ้นในสงัคมไทยมาเป็นเวลานาน จนปัจจุบนัก็ยงัมีอยูแ่ละอาจจะ

มีมากขึ้นกว่าเดิม เน่ืองจากการดาํเนินชีวิตที่เปล่ียนไปจากอดีต คนในชนบทจะอาศยัปัจจยัส่ีจาก

ธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ไม่ตอ้งซ้ือ แต่ทุกวนัน้ีการดาํรงชีวิตของผูค้นตอ้งพึ่งพาเงินตรามากขึ้น 

และเกษตรกรซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ที่อาศยัอยูใ่นชนบทก็จะตอ้งมีค่าใชจ่้ายมากขึ้นดว้ย เพราะปัจจยัส่ี

ไม่สามารถหาได้จากธรรมชาติเหมือนที่เคยเป็นมา นอกจากน้ีมีค่าครองชีพอ่ืนๆ ที่มาพร้อมกบั

กระแสโลกาภิวตัน์ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านํ้ าประปา ค่านํ้ ามนัเช่ือเพลิง ค่าโทรศพัทแ์ละอ่ืนๆ จึงทาํให้

รายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย จึงตอ้งกูเ้งินมาเพื่อเป็นค่าใชจ่้าย การเพิ่มขึ้นของหน้ีสินเร้ือรังทาํให้

อตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภาคการเกษตรลดลง (ปรัชญา  ป่ินมณี, 2548: 90) หน้ีนอกระบบ

เป็นหน้ีที่มีอตัราดอกเบี้ยสูง และกระทบต่อการดาํรงชีวิตโดยปกติสุขของผูกู้ย้มืหน้ีดงัคาํกล่าวของ

พระพุทธองคท์ี่ว่า “คนเป็นหน้ียอ่มเห็นทุกข”์ และ “ความสุขจากการไม่เป็นหน้ี” (นภา  ศรีนวล, 

2555: 1)  

 หน้ีนอกระบบนอกจากเป็นปัญหาของผูท้ี่มีรายไดป้ระจาํในสังคมเมืองโดยเฉพาะแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรม ในปัจจุบนั คนท่ีทาํงานกบัภาคเอกชน ท่ีมีรายไดป้ระจาํเพยีง 8,000-9,000 บาท

ต่อเดือน รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการดาํรงชีพ และเล้ียงครอบครัวดงันั้นหากในเดือนใดที่ไม่มีรายได้

จากการทาํงานล่วงเวลา (เงินโอที) คนกลุ่มน้ีก็จะตอ้งกูเ้งินนอกระบบ โดยส่วนใหญ่เป็นการกูจ้าก

หวัหนา้งานหรือเพือ่นร่วมงาน ที่ผา่นมามีหลายรัฐบาลท่ีมุ่งแกปั้ญหาหน้ีนอกระบบในชนบทในภาค

เกษตรกรรม โดยใชว้ธีิใหเ้งินสินเช่ือผา่นกองทุนต่างๆเพือ่ให้เป็นสินเช่ือภายในชุมชน เช่น กองทุน
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หมู่บา้น กองทุนของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) กองทุนเอสเอ็มแอล เป็นตน้ ในภาค

เกษตรกรรมซ่ึง เป็นอาชีพหลกัของคนไทยที่สืบทอดกนัมานานที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให ้กบัคน

ไทย และที่สาํคญัอาชีพเกษตรกรรมถือเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของประชาชนชาวไทยตลอดมา  เม่ือ

สังคมไทยเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่เป็นสังคมบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้นความสําคญัของ

สาขาเกษตรกรรมก็ลดลงไปเพราะคนรุ่นหลงัมองวา่อาชีพเกษตรกรรมตอ้งทาํงานตากแดด หลงัสูฟ้้า

หน้าสู้ดิน  ทาํให้อาชีพในสาขาอ่ืนๆ มีความสําคัญมาแทนท่ีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ สาขา

อุตสาหกรรม  การบริการและการคา้พาณิชยต่์างๆ เป็นตน้  แต่ในปัจจุบนัสังคมไทยก็ยงัไม่ทิ้งภาค

เกษตรกรรมทั้งที่ไดมี้การนาํเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เขา้มาช่วยดาํเนินการดา้นเกษตรกรรมจนทาํ

ให้ผลผลิตทางเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้นจนบางคร้ังมีปัญหาเร่ืองการตลาด  เช่น ผลผลิตมากว่าความ

ตอ้งการของตลาด  ตน้ทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นหรือความผนัผวนของราคาผลผลิต เป็นตน้  ถึงแมว้่า

ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างๆ มากมายและมีการผลิตที่

พฒันาและนาํสมยั  แต่ในดา้นของการตลาด นบัวา่ยงัไม่ค่อยพฒันาไดดี้เท่าท่ีควร  นอกจากน้ีปัญหา

ส่วนใหญ่ของเกษตรกร ที่ตอ้งเผชิญมี 2 ประการใหญ่ๆ คือ 

 1. ปัญหาการไม่สามารถพฒันาทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 2. ปัญหาการไม่สามารถกระจายรายไดไ้ปสู่เกษตรกรไดอ้ยา่งเป็นธรรม ประกอบกบัการเขา้

สู่กระแสโลกาภิวตัน์ที่มีการแข่งขนัทั้งทางดา้นการผลิตและบริโภคที่เพิม่มากขึ้น    

 จากวกิฤตเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ตอ้งประสบปัญหารายไดไ้ม่พอ

กบัรายจ่าย  ปัจจยัของปัญหาดงักล่าวเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ผลพวงจากราคานํ้ ามนัที่แพงขึ้น   

ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ในขณะที่รายไดข้องกลุ่มคนเหล่าน้ียงัคงเท่าเดิมหรือลดนอ้ยลง บางราย

ตอ้งหมดเน้ือหมดตวัจากสภาพเศรษฐกิจถดถอยดงักล่าว  สาเหตุของปัญหาหน้ีสินเกษตรกรเกิดขึ้น

จากหลายปัจจยั  เช่น  ปัญหาดา้นการผลิตจากการท่ีตน้ทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมสูงขึ้น  

โดยเฉพาะค่าใชจ่้ายในดา้นการผลิต  เช่น  ปุ๋ ย   ยาฆ่าแมลง  การเกิดภยัธรรมชาติ  ค่าจา้งแรงงาน  

ความไม่แน่นอนของผลผลิต  ระยะเวลาที่เก็บเก่ียวนานเกินไป(ปีละคร้ัง) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทาํให้

ค่าใชจ่้ายเพิม่ขึ้น  ทาํใหช้าวเกษตรกรตอ้งไปกูย้มืเงินนอกระบบจากนายทุนซ่ึงสาํหรับชาวเกษตรกร

เรียกวา่หวัหนา้โควตา้ออ้ยที่มีเร่ืองของดอกเบี้ยที่สูงเพือ่นาํมาลงทุนและใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนัการ

กูเ้งินในระบบและนอกระบบ  โดยเฉพาะครัวเรือนระดับรากหญา้แบบเกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีไม่

สามารถกู้เงินในระบบได้เพราะไม่มีรายได้ที่แน่นอน  ไม่มีหลักทรัพยใ์นการคํ้ าประกันให้กับ

ธนาคารจึงจาํเป็นตอ้งกูเ้งินนอกระบบเพือ่อุปโภคบริโภค  หรือเป็นทุนหมุนเวยีนในการลงทุนในไร่

ออ้ยทาํให้เกษตรกรไม่มีรายไดไ้ปชาํระหน้ี จึงทาํให้เป็นหน้ีสินต่อไปจนไม่จบไม่ส้ิน ทาํแบบน้ีจน

เป็นวงจรของหน้ีนอกระบบนอกจากสาเหตุดงักล่าวท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ยงัเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นทาํให้
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เกิดช่องว่างของการกระจายรายไดใ้นสงัคมขึ้น   ถึงแมว้่าจะไดรั้บการแกไ้ขจากนโยบาย โครงการ

ต่างๆของรัฐบาล แต่ก็ไม่อาจเพียงพอสําหรับชาวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ  เน่ืองจากปัญหา

หน้ีสินของเกษตรกรมีการเช่ือมโยงกบัปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรดว้ยทาํให้เกษตรกรขาดทุน 

หรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากหลายด้าน อาทิ โรงงาน  นายทุน ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจใน

ปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงทางสงัคมที่ทนัสมยั  ทาํให้เกษตรกรหลายครอบครัวตอ้งไปกูย้มืเงินนอก

ระบบมาใชจ่้ายค่าต่างๆในครอบครัว  ใชล้งทุนทาํการเกษตร ซ้ือรถยนต ์ เป็นตน้  ทั้งที่ไม่มีรายได้

ระหว่างปีรอแต่ผลผลิตที่จะขายออกไดเ้พียงปีละคร้ังเท่านั้น เม่ือรายไดท้ี่มาจากผลผลิตไม่เพิม่ขึ้น  

ในทางกลบักนัรายจ่ายต่างๆ การลงทุนกลบัเพิม่สูงมากขึ้น   

แนวคาํถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

                ทาํไมเกษตรกรชาวไร่ออ้ยถึงเป็นหน้ีนอกระบบ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพือ่ศึกษาเง่ือนไขที่ทาํใหเ้กิดการกูเ้งินนอกระบบของเกษตรกรไร่ออ้ย หมู่17 ตาํบลหนอง

มะค่าโมง อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 2.เพือ่ศึกษาแนวทางในการแกปั้ญหาการกูเ้งินจากเกษตรกรไร่ออ้ย  

ขอบเขตของการวิจัย 

  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับเง่ือนไขที่ส่งผลให้เกิดการกู้เงินนอกระบบในวิถีการ

ผลิต การดํารงชีพของเกษตรกรไร่อ้อย หมู่ 17 ตาํบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง จังหวดั

สุพรรณบุรีสาเหตุการกูเ้งินนอกระบบของเกษตรกร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในครอบครัว  ตน้ทุนในการทาํ

ไร่ออ้ย  รายไดจ้ากการทาํไร่ออ้ยไม่เพยีงพอ  ขั้นตอนการกูเ้งินจากหวัหนา้โควตา้ออ้ย  วงจรการผลิต

ระบบตลาดของการทาํเกษตรกรรมไร่ออ้ยหน้ีนอกระบบของเกษตรกรชาวไร่ออ้ย และแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาการกูเ้งินนอกระบบใหก้บัเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

  ขอบเขตดา้นประชากร 

 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ หวัหนา้โควตาออ้ยจาํนวน 2 คน(เจา้หน้ี)และเกษตรกรรายยอ่ยจาํนวน 6 

คน(ลูกหน้ี)ที่หมู่ 17 ตาํบลหนองมะค่าโมง อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี  

 ขอบเขตดา้นพื้นที่ 

 การวจิยัคร้ังน้ีใชพ้ื้นที่ในการวิจยัคือ เกษตรกรที่ทาํไร่ออ้ย ในหมู่ 17  ตาํบลหนองมะค่าโมง 

อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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โรงงานนํ้าตาลมิตรผล 

หัวหนา้โควตา้ออ้ย 

หัวหนา้โควตา้ออ้ย 

เกษตรกรรายยอ่ย 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

ความสัมพันธ์ของการเกิดหนี้ในการผลิต 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

                  เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่ทาํไร่ออ้ยในพื้นที่ตาํบลหนองมะค่าโมง อาํเภอด่านชา้ง  

จงัหวดัสุพรรณบุรี 

                  การกู้ เงินนอกระบบ หมายถึง การเงินกูท้ี่ไม่อยูใ่นระบบสถาบนัการเงิน เช่น การกูเ้งิน

จากญาติ เพือ่น นายทุน หรือคนรู้จกั เป็นตน้ และมีการคิดดอกเบ้ียเกินกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด  

                  หน้ีนอกระบบ หมายถึง หน้ีของเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปซ่ึงเจา้หน้ีไม่ใช่สถาบนั

การเงินหรือสถาบนัการเงินในระบบชุมชนหรือผูป้ระกอบการธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบนัการเงิน ที่อยู่

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การกูย้มืเงินที่ไม่อยูใ่นระบบสถาบนั

การเงินที่มีการคิดดอกเบี้ยเช่น การยมืเงินกนัระหวา่งเพือ่น ญาติพีน่อ้ง หรือคนรู้จกั ซ่ึงไม่มีมารยาท

ที่เป็นมาตรฐาน ขอ้ความการกูย้มืเงิน โดยการใชล้ายมือของลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีเป็นผูเ้ขียน ซ่ึงบางคร้ัง

ก็ไม่มีพยานรับรู้ 

                  หัวหน้าโควตา้ออ้ย หมายถึง  บุคคลที่มีเงินที่สามารถปล่อยเงินกู ้ มีอุปกรณ์  แรงงาน  

ใหก้บัชาวเกษตรกรโดยคิดเงินตน้พร้อมอตัราดอกเบี้ยที่สูงกวา่สถาบนัการเงิน 

หัวหนา้โควตา้ออ้ย 

หัวหนา้โควตาออ้ย 

เกษตรกรรายยอ่ย 

เกษตรกรรายยอ่ย 

เกษตรกรรายยอ่ย 

เกษตรกรรายยอ่ย 

เกษตรกรรายยอ่ย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

                  การวจิยัเร่ืองเง่ือนไขที่ส่งผลใหเ้กิดการกูเ้งินนอกระบบของเกษตรกรไร่ออ้ยตาํบลหนอง

มะค่าโมง อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู ้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกําหนด

วธีิดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.2 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

 3.3 วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ เกษตรกรที่ทาํไร่อ้อย  ตาํบลหนองมะค่าโมง อําเภอด่านช้าง จังหวัด

สุพรรณบุรี  ที่ประสบปัญหาภาระหน้ีสิน จาํนวนครัวเรือน 196  ครัวเรือน จาํนวนประชากร 557  

คน (ที่มา:ทะเบียนราษฎร  อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี  ณ วนัที่ 20 เมษายน 2558 ) 

 กลุ่มเกษตรกรผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เกษตรกรที่ทาํไร่อ้อย หมู่ 17 ตาํบล หนองมะค่าโมง 

อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง คือ  เลือกจากจาํนวนหัวหน้าโควตา้ออ้ย

ทั้งหมด ในหมู่  17  จะมีหวัหนา้โควตา้ออ้ยจาํนวน  5  คนเลือกออกมา จาํนวน  2  คนท่ีเป็นตวัแทน

ของกลุ่มหวัหนา้โควตา้ออ้ย  และเกษตรกรชาวไร่ออ้ยเลือกมาทั้งหมด 6 คน ที่อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขที่ส่ง

ออ้ยและเป็นหน้ีอยูภ่ายใตห้ัวหน้าโควตา้ออ้ยฝ่ายละ 3 คน เลือกจากจาํนวนพื้นที่การเพาะปลูกและ

จาํนวนหน้ีคงคา้งมากนอ้ยต่างกนั และกลุ่มตวัอยา่ง ที่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัแหล่งเงินทุนของภาครัฐบาล  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ซ่ึงเป็นคาํถามสาํหรับกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัสภาพปัญหาของภาระ

หน้ีสินที่เกิดขึ้น  สาเหตุของการก่อหน้ีสิน   เง่ือนไขในการกูเ้งินนอกระบบ  ผลกระทบจากการสร้าง

หน้ีสินนอกระบบ  แนวทางการแกไ้ขปัญหาภาระหน้ีสินของเกษตรกรเพือ่การปลดหน้ี  

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

 1. การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกโดยไดด้าํเนินการขอความร่วมมือจากการ

สัมภาษณ์เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจยัเพื่อขอสัมภาษณ์อย่างเป็น

ทางการ   เน่ืองจากแบบสอบถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เจาะลึกมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด และ

สามารถที่จะตั้งคาํถามที่มีลักษณะเจาะลึกได้   ดังนั้นผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการจดบนัทึกขอ้ความและ

บนัทึกเสียงของผูใ้ห้สัมภาษณ์โดยขออนุญาตจากผูใ้ห้สัมภาษณ์เพื่อนาํมาใชใ้นการตรวจสอบและ

ตรวจทานความถูกตอ้งยอ้นกลบัในภายหลงัได ้  
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 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ บทความ 

วารสาร เว็ปไซต์ และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลจากหน่วยราชการ และเอกชน ได้แก่ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานสถิติจงัหวดัสุพรรณบุรี 

สาํนกังานพฒันาชุมชน และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดผู้ว้จิยันาํมาใชอ้า้งอิงผลการวจิยั 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการตีความเน้ือหา   เง่ือนไขของ

การเกิดหน้ีนอกระบบสาเหตุการเป็นหน้ี  แนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร  โดยการจัด

หมวดหมู่ของขอ้มูลและจาํแนกวเิคราะห์ตามประเด็นคาํถามการวจิยั 

ข้อจํากัดในการวิจัย 

              การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของระยะเวลาในการทาํวิจยัซ่ึงเป็นระยะเวลาที่สั้นมาก

สาํหรับการทาํงานวิจยัเชิงคุณภาพที่ตอ้งรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มบุคคลและตอ้งสังเคราะห์งานดา้น

เอกสารไปพร้อมๆกนั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัเร่ือง วงจรหน้ีนอกระบบของเกษตรกรชาวไร่ออ้ย ตาํบลหนองมะค่าโมง  อาํเภอ

ด่านชา้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัน้ี 

เง่ือนไขที่ทาํใหเ้กิดการกูเ้งินนอกระบบของเกษตรกรไร่ออ้ย 

 1.) ขนาดของที่ดินมีการทาํไร่ออ้ย โดยเฉล่ีย 15 ไร่ต่อครัวเรือน เกษตรกรมีที่ดินเป็นของ

ตวัเองและของบุคคลในครอบครัวบางส่วน เช่น ของบิดามารดา และที่ดินของพีน่อ้ง 

 2.) รายได้ของครอบครัวจากการทาํไร่อ้อยต่อปี ประมาณ 200,000 บาท รายได้จากการ

ประกอบอาชีพอ่ืนเสริม เช่น การเล้ียงสตัว ์และการปลูกพชืผกัสวนครัว ประมาณ 15,000 บาท/ปี 

 3.) ค่าใชจ่้ายในการทาํไร่ออ้ยต่อปี แบ่งออกเป็น  

 3.1) ค่าจา้งแรงงานและค่าขนส่งผลผลิต ประมาณปีละ 60,000 บาท 

 3.2) ค่าปุ๋ ย ประมาณปีละ 7,500 บาท 

 3.3) ค่าเคมีภณัฑ ์(ยากาํจดัวชัพชื ยากาํจดัแมลง ฯลฯ) ประมาณปีละ 6,000 บาท 

 3.4) ค่าซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ในการทาํไร่ออ้ย ประมาณปีละ 1,000 บาท 

 4.) ค่าใชจ่้ายนอกจากการทาํไร่ออ้ย 

 4.1) ค่าใชจ่้ายในครัวเรือน ประมาณปีละ 100,000-150,000 บาท 

 4.2) ค่าศึกษาบุตร ประมาณปีละ 15,000 บาท/คน 

 5.) ปัจจุบนัรายไดร้วมทั้งหมดเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการทาํไร่ออ้ย 

 ปัจจุบนัรายไดจ้ากการทาํไร่ออ้ยเฉล่ียนอ้ยกวา่รายจ่าย  
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 จากที่กล่าวมาน้ีรายไดร้วมทั้งหมดต่อปี  รายไดจ้ากการทาํไร่ออ้ยมีจาํนวนน้อยกว่ารายจ่าย

ที่ตอ้งใชใ้นการดาํรงชีวิต ราคาผลผลิตที่ตกตํ่า  จึงไม่เพียงพอต่อการใชจ่้ายในครอบครัวทั้งที่รวม

รายไดเ้สริมจากการอาชีพอ่ืนๆ  และมีเง่ือนไขของคนในครอบครัวเองดว้ย 

แนวทางการปลดหน้ีนอกระบบใหก้บัเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

             สาํหรับแนวทางแกปั้ญหาการกูเ้งินนอกระบบของเกษตรชาวไร่ออ้ย คือ รัฐตอ้งกาํหนดให้

กรรมการโรงงานกาํหนดราคากลางในการรับซ้ืออ้อยในราคาที่สูงขึ้น รัฐตอ้งกาํหนดมาตรการ

ช่วยเหลือเกษตรเพือ่ลดตน้ทุนการดาํเนินการทางการเกษตร รัฐควรสนบัสนุนหรือจดัตั้งโรงงานรับ

ซ้ือออ้ยภายใตก้ารกาํกบัของรัฐเพือ่ลดปัญหาพอ่คา้คนกลางในระบบ 

 หน้ีสินเป็นส่ิงที่ทุกคนไม่ตอ้งการให้เกิดขึ้น การที่จะปลดหน้ีสินใหห้มดหรือลดนอ้ยลงนั้น

จะตอ้งใชเ้งินจาํนวนมาก  ซ่ึงแนวทางการปลดหน้ีใหก้บัเกษตรกรชาวไร่ออ้ย มีดงัน้ี 

 1. การจดัตั้งองคก์รกลางรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงไม่ตอ้งมีพอ่คา้คนกลาง 

 2. รัฐบาลควรจดัหาแหล่งเงินทุนที่ปลอดดอกเบี้ยในระยะยาวใหเ้กษตรกรกูย้มื  

 3. รัฐบาลควรสาํรวจปัญหาหน้ีนอกระบบของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยอยา่งนอ้ยปีละ1-2คร้ัง 

 4. รัฐบาลใหม้อบหมายใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหค้วามรู้กบัเกษตรกร ในการสร้าง

อาชีพเสริม เพือ่จะไดมี้เงินรายไดม้าใชจ่้ายในครัวเรือนมากขึ้น 

 5. รัฐบาล ตอ้งออกกฎหมายคุม้ครองหน้ีนอกระบบ ในการกาํหนดอตัราดอกเบี้ ยโดยให้

เจา้หน้ีคิดดอกเบี้ ยเป็นรายปีไม่เกินร้อยละ 15 ซ่ึงในสภาพจริงแล้วหน้ีนอกระบบมีการคิดอัตรา

ดอกเบี้ยเป็นรายเดือนสูงถึงร้อยละ 20  

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยคร้ังน้ี จากการสัมภาษณ์หัวหน้าโควต้าอ้อยมีการปล่อยเงินกู้ในลักษณะที่

เหมือนกนัคือดอกเบี้ยร้อยละ 24% ต่อปีมีการทาํสัญญาเงินกูโ้ดยให้หัวหน้าโควตา้ออ้ยเก็บผลผลิต

ในปีนั้นๆ และการปล่อยเงินกูจ้ะปล่อยให้ตามพื้นที่การเพาะปลุกและหน้ีคงคา้งเดิมที่ยงัคา้งอยูเ่พือ่

ไม่ให้เกิดความเส่ียงมากเกินไปสาํหรับตวัหัวหน้าโควตา้ออ้ยเอง  และเกษตรกรชาวไร่ออ้ยที่เป็น

ตวัแทนกลุ่มตวัอยา่ง กล่าววา่การเกิดวงจรหน้ีนอกระบบในลกัษณะน้ีเกิดจากรายไดจ้ากผลผลิตของ

ชาวเกษตรกรไร่ออ้ยไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้น ไม่มีความรู้ในเร่ืองรายรับ-รายจ่ายในการลงทุน 

เง่ือนไขภายในครอบครัว ค่าครองชีพในปัจจุบนัที่สูงขึ้น  ผลจากการที่ผลผลิตตกตํ่าเน่ืองจากภยัแลง้ 

บางปีผลผลิตก็มากเกินความตอ้งการจนทาํให้ราคาถูก แต่ค่าใชจ่้ายในการทาํไร่ออ้ยกลบัสูงขึ้นอยา่ง

ต่อเน่ือง อีกทั้งชาวเกษตรกรไม่รู้วธีิลดค่าใชจ่้ายในการทาํไร่ รวมถึงการหารายไดเ้สริมระหวา่งปีการ

ผลิต จึงทาํใหเ้กษตรกรส่วนใหญ่รอรายไดจ้ากการทาํไร่ออ้ยเพียงอยา่งเดียว และพอเกิดเหตุผลผลิต

ตกตํ่าหรือรายไดจ้ากการขายผลผลิตไม่พอกบัรายจ่ายจึงทาํให้เกษตรกรตอ้งหันไปกูเ้งินกบัหัวหนา้
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โควตา้อ้อยอย่างต่อเน่ือง  บางปีหน้ีสินที่มีก็ไม่สามารถหักลบกับผลผลิตในปีนั้นได้หมดทาํให้

เกษตรกรเป็นหน้ีอยา่งต่อเน่ือง ของเก่าไม่หมดก็ตอ้งกูเ้งินใหม่มาลงทุนเพิ่มจนกลายเป็นวงจรหน้ี

นอกระบบของชาวไร่ออ้ยที่ไม่มีวนัที่จะหมดหน้ี 

อภิปรายผล 

 เง่ือนไขที่ทาํให้เกิดการกูเ้งินนอกระบบของเกษตรกรไร่ออ้ย จากขอ้มูลรายไดร้ายจ่ายของ

เกษตรกรชาวไร่ออ้ย จะเห็นวา่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยมีค่าใชจ่้ายมากกวา่รายได ้ เพราะเกษตรกรชาวไร่

ออ้ยมีค่าใชจ่้ายหลายอยา่ง เช่น ค่าจา้งแรงงาน  ค่าปุ๋ ย  ค่าเคมีภณัฑ ์ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การทาํไร่

ออ้ย ค่าเช่าที่ดิน  ค่าใชจ่้ายในครัวเรือน  ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตรหลาน  ค่าซ่อมแซมที่พกัอาศยั  ค่า

เส้ือผา้ และรายไดข้องเกษตรกรมีนอ้ยกวา่รายจ่าย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อิสยาห์พร  อินทุ

วนั (2555) ศึกษาปัญหาหน้ีสินเกษตรกรในจงัหวดัลาํพูน  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา

หน้ีสินของเกษตรกรในจงัหวดัลาํพูน พบว่า สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร คือ มี

รายจ่ายมากกว่ารายได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วารุณี  ศรีชัย (2555) ศึกษาปัจจัยที่

ก่อให้เกิดหน้ีสินเกษตรกร ตาํบลนํ้ าดิบ อาํเภอป่าซาง จงัหวดัลาํพูน พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากต่อ

การก่อหน้ีสินของเกษตรกร คือ ปัจจยัด้านรายได้ที่ได้รับจากการทาํการเกษตรกรไม่เพียงพอกบั

รายจ่าย  ปัจจัยด้านการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาํวนั และปัจจัยด้านการลงทุนทาง

การเกษตร เช่น ซ้ือปุ๋ ย อุปกรณ์การเกษตร ที่ดิน และแรงงาน  สาํหรับปัจจยัที่มีผลปานกลาง คือ การ

ใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน ค่าใช้จ่ายเพื่อท่ีอยู่อาศยั ซ้ือเคร่ืองอาํนวยความสะดวกสบาย

ภายในครอบครัว  เช่น  รถยนต ์ รถจกัรยานยนต ์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืนๆ เป็นตน้  และปัจจยัดา้นการ

กูย้มืเงินมากเกินไปจึงตอ้งยมืจากแหล่งหน่ึงไปคืนอีกแหล่งหน่ึง และปัจจยัที่มีอิทธิพลน้อยต่อการ

ก่อหน้ีสินของเกษตรกร คือ ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินในครอบครัว เช่น การเจ็บป่วย อุบติัเหตุ 

และการประสบอุบติัเหตุ เป็นตน้  และสอดคล้องกับผลการวิจยัของ พิชญา  ผลปราชญ์  (2553) 

ศึกษาเร่ือง  หน้ีสินของครัวเรือนเกษตรในตาํบลหนองแวง อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้  พบวา่ 

สาเหตุการเป็นหน้ีมาจากการขาดทุนจากการขายผลผลิตทางการเกษตร  รายได้ไม่เพียงพอกับ

ค่าใชจ่้ายในครัวเรือน  โดยค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ใชไ้ปกบัการกินอยู ่ รักษาพยาบาล  และค่าเล่าเรียน

บุตร   

 แนวทางในการแกปั้ญหาการกูเ้งินจากเกษตรกรไร่ออ้ย  พบวา่ เกษตรกรเสนอแนวทางการ

แกปั้ญหาหน้ีนอกระบบโดยตอ้งการให้รัฐบาลเขา้มาช่วยเหลือดูแลควบคุมราคาออ้ย จดัหาแหล่ง

เงินทุนหรือให้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกาํหนดวงเงินกูใ้ห้เกษตรกรนาํเอาเงิน

ที่กูจ้ากธนาคารไปปลดหน้ีนอกระบบโดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูต้ ํ่า หรือมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ ย

ระยะยาว  รัฐบาลตอ้กาํหนดกฎหมายควบคุมอตัราดอกเบี้ยสาํหรับนายทุนที่ออกเงินกูย้มืนอกระบบ  
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ซ่ึงจากการวจิยัของ คนิจ  แก่นจนัทร์  (2548)  ศึกษา สภาพการมีหน้ีนอกระบบของประชาชนในก่ิง

อาํเภอเหล่าเสือโกก้  จงัหวดัอุบลราชธานี  ท่ีมีขอ้เสนอแนะว่า  การแกปั้ญหาหน้ีสินภาคประชาชน

หรือหน้ีนอกระบบ รัฐบาลตอ้งให้การศึกษาเพื่อพฒันาคน เตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนที่

จะออกไปประกอบอาชีพที่เหมาะสม  และผลการวิจยัของ พิชญา  ผลปราชญ ์ (2553) ศึกษาเร่ือง  

หน้ีสินของครัวเรือนเกษตรในตาํบลหนองแวง อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว  ท่ีเสนอแนะ

วิธีการแกปั้ญหาหน้ีสินครัวเรือนของเกษตรกร ไวว้่า ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการจดบนัทึก

รายรับรายจ่ายในครัวเรือน  รวมทั้งส่งเสริมการสร้างอาชีพที่เกษตรกรในพื้นที่มีความชาํนาญ  เช่น  

เล้ียงปลา  ขดัไม ้ แกะสลกั  นอกจากน้ีควรจดัหาวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบัการลดตน้ทุนในการทาํ

กิจกรรมการเกษตร  เช่น  การสอนทาํปุ๋ยหมกัปุ๋ยคอก  สอนการใชว้ธีิธรรมชาติในการทาํเกษตรเพื่อ

ลดการใชเ้คมีภณัฑต่์างๆ     

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับนาํผลการวจิยัไปใช ้

 1.) หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรกาํหนดนโยบายให้ความรู้เกษตรกรเก่ียวกบัการลด

การเป็นหน้ีทั้งในระบบและนอกระบบ โดยเร่ิมจากการทาํบญัชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม

ความรู้การทาํเกษตรแบบผสมผสาน และการใช้พื้นท่ีว่างจากการทาํไร่ออ้ยมาปลูกพืชเสริม เช่น 

พชืผกัสวนครัวไวรั้บประทานและจาํหน่ายเป็นรายไดเ้สริม 

 2. รัฐบาลควรมีนโยบายการประกนัสินคา้เกษตรอยา่งชดัเจน มีองคก์รรับซ้ือผลผลิตของ

เกษตรกรโดยไม่ตอ้งผา่นพอ่คา้คนกลาง 

 3. รัฐบาลควรประสานงานหรือปรึกษาหารือกบักระทรวงการคลงัในเพือ่วางกรอบกติกาให้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าไปช่วยเหลือดูแลลูกหน้ีกลุ่มเกษตรกร มี

คณะกรรมการประนอมหน้ีหรือเจรจาขอลดดอกเบ้ียกบัเจา้หน้ีเงินกูน้อกระบบ 

 4. รัฐบาลควรเขา้ไปดูแลเกษตรกรที่เคยเป็นหน้ีนอกระบบให้ประกอบอาชีพเสริมเพิ่ม

รายได ้เพือ่ไม่ใหก้ลบัมาเป็นหน้ีนอกระบบอีก 

 5. ควรมีการก่อตั้งสมาคมหรือรวมตวัเกษตรกรเพื่อเพิ่มความเขม้แข็งและมีอาํนาจในการ

ต่อรองจากพอ่คา้คนกลาง  

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. การวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตดา้นประชากรโดยทาํการศึกษาปัญหาการเป็น

หน้ีนอกระบบของเกษตรกรในกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ชาวนา และชาวสวน 
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 2. การวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการสัมภาษณ์ตวัแทนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร เก่ียวกบัวธีิการแกปั้ญหาหน้ีนอกระบบให้เกษตรกรและแนวทางการสร้างอาชีพเสริมให้

เกษตรกร 

 3. การวิจยัคร้ังต่อไปควรสมัภาษณ์หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการ

ส่งเสริมพฒันาความรู้ใหเ้กษตรกรไม่ใหห้วนกลบัไปเป็นหน้ีนอกระบบ        
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แรงจูงใจในการปฏบิัติงานในหน้าทีข่องอาสาสมคัร กรณศึีกษา : 

อาสาสมคัรกู้ภยัเมืองเอก 

MOTIVATION IN THE WORK OF VOLUNTEER :  RESCUE MUANGAKE 

ร.ท.หญิง ดวงพร  หงสกุล1 และ ดร.ชุลีรัตน์  เจริญพร2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานในหน้าที่ของอาสาสมคัร กรณีศึกษา อาสาสมคัร

กูภ้ยัเมืองเอก มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ี และบทบาทของอาสาสมัคร

กู้ภยัเมืองเอก โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษากลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยเมืองเอก จาํนวน 10 คน 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการตีความเน้ือหา 

เง่ือนไขของการปฏิบติัหนา้ที่ของการเป็นอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก โดยการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูล

และจาํแนกวเิคราะห์ตามประเด็นคาํถามการวจิยั 

 ผลการวิจยัพบว่า บทบาทอาสาสมคัรมี 6 ดา้น คือ ประธาน ที่ปรึกษา ผูบ้ริหาร เจา้หน้าที่กู ้

ชีพ-กู้ภยั เจา้หน้าที่แจง้ข่าวทัว่ไป เจา้หน้าที่วิทยุส่ือสาร อาสาสมัครมีจิตใจที่พร้อมจะสละเวลา 

แรงกาย แรงใจ สติปัญญา เพือ่สาธารณประโยชน ์โดยไม่หวงัผลตอบแทน เป็นความสุข และภูมิใจ

ในส่ิงที่ไดท้าํ ซ่ึงเม่ือไดรั้บคาํชม หรือ การยอมรับนบัถือ เป็นส่วนสาํคญัที่จะเป็นอาสาสมคัรต่อไป 

โดยการเป็นอาสาสมคัรนั้นไม่ไดจ้าํกดัที่ เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา ฯลฯ ซ่ึงแรงจูงใจภายในที่เกิด

จากภายในตวับุคคล ดา้นเจตคติความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ 

ความตอ้งการ ฯลฯ และตอ้งการให้ศูนยก์ูภ้ยัเมืองเอกยงัคงดาํรงต่อไป จึงตอ้งดาํเนินการกิจกรรม

ทางดา้นจิตอาสาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นส่ิงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนขา้งถาวร ในขณะที่

อาสาสมคัรเกือบทุกคนไม่ไดรั้บเงินเดือน หรือผลตอบแทนอ่ืน แต่ปัจจยัภายนอกจากการไดรั้บคาํ

ชม คาํยกยอ่ง ปัจจยัทางดา้นสงัคม การตั้งเป้าหมาย และความยอมรับนบัถือ เป็นปัจจยัค ํ้าจุนท่ีชดัเจน 

ขอ้เสนอแนวทางการสนับสนุนการเขา้สู่การเป็นอาสาสมคัรตอ้งเกิดจากคนรอบขา้ง เช่น สถาบนั

ครอบครัว สถานศึกษา และส่ือมวลชนที่จะมีส่วนสาํคญัเป็นอยา่งมากที่จะเสริมสร้าง และขดัเกลา

ให้บุคคลนั้น ๆ มีความสนใจที่จะทาํงานเพื่อสังคม แต่ละภาคส่วนควรสนับสนุน และส่งเสริมให้

รู้จกัการช่วยเหลือสงัคม การรู้จกัแบ่งปันแก่ผูท่ี้ดอ้ยโอกาส 

 

คาํสําคญั : แรงจูงใจในการปฏิบติังาน อาสาสมคัรกูภ้ยั ศูนยก์ูภ้ยัเมืองเอก 
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต  
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Abstract 

 The purposes of the research are to motivation in the work of volunteer : rescue muangake. 

This research is qualitative research. The objectives of this research were to study operational 

motivation and roles of volunteer rescue muangake and the processes that make the volunteers into 

volunteer work. The key informants in this study consisted 10 of volunteer rescue muangake were 

purposively sampled is determined by the willingness of volunteers to provide the information. 

Research method used is in-depth interview, analysis data by interpreting the conditions make an 

informal dept. What is primary cause or motive of dept the purposes of the research are to motivation 

in working of volunteers by explored case study from Volunteer Rescue Muangake. Categorize by 

group of data and subject to questions asked analysis.        

 The research found that the role of volunteers has six position : President, Consulting, 

Management, Rescue officer, General Information officer, Communications Officer. Volunteers are 

mentally ready to devote time, energy, spirit and intelligence for the public without expecting return. 

They are happy and pried. When they receiving praise or recognition. It is essential to continue to 

volunteer. Volunteering is not limited to sex, age, occupation, education, etc., The internal 

motivation from within themselves : Vision, Interest, Intention, Self-esteem, Satisfaction, Demand 

etc., Satisfying the rescue muangake to maintain is continue to serve. Volunteers need to conduct 

activities in the public interest. It is affecting quite persistent. While nearly all of the volunteers do 

not receive a salary or other remuneration. However, external factors received praise from social 

factors. Targeting and respect a factor that clearly sustains. 

 Solutions and crash into volunteering, some of the secondary side. The families, schools 

and the media is very important to strengthen and refined individuals that are interested in social 

work. Each sector should support Recognize and encourage social assistance and share of those 

who are less fortunate. 

 

Keywords: Operational Motivation, Rescue volunteers, Rescue Volunteer Muangake 
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1. บทนํา 

 ท่ามกลางการบริโภคจนมีแนวโน้มว่ามนุษยโ์ลกจะตอ้งแยง่ชิงทรัพยากรกนัในอนาคตอนั

ใกล ้ยอ่มหลีกเล่ียงไม่ไดท้ี่คนเราจะเร่ิมหวง ห่วง และตั้งหนา้ตกัตวงทรัพยากรโลกเพือ่ตวัเองมากขึ้น 

แต่เม่ือเวลาผ่านมาแลว้หลายปี โลกไดบ้อกเราเป็นนัยๆว่า การดาํรงชีวิตแบบ “ตวัใครตวัท่าน” ยงั

ไม่ใช่ทางออกและทางรอดอยา่งแทจ้ริง ดว้ยเหตุน้ีจึงมีผูค้นจาํนวนไม่นอ้ยที่ลุกขึ้นเดินสวนกระแส 

โดยเปล่ียนจากชีวิตแบบ “เอาแต่ได”้ มาใชชี้วิตแบบ “มีแต่ให”้ และวิถีชีวิตเช่นน้ีเองที่นับเป็นแสง

สว่าง ณ ปลายอุโมงคท์ี่ทาํให้เห็นว่า การแบ่งปันและการให้คือทางออกที่ใช่สาํหรับโลกของเราใน

วนัน้ีและวนัหนา้ (อิสระพร บวรเกิด) 

 จิตอาสาคือยาวเิศษ แมค้าํวา่ เมตตา-กรุณา จะบญัญติัไวใ้นพจนานุกรมมาเป็นเวลานานแลว้ 

แต่หลายคนก็เพิ่งจะสัมผสัถึงความหมายที่จริงแทข้อง จิตใจที่ตอ้งการให้ผูอ่ื้นมีความสุข (เมตตา) 

และ การลงมือช่วยเหลือใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์(กรุณา) ก็เม่ือคล่ืนยกัษสิ์นามิถล่มชายฝ่ังทะเลอนัดามนัเม่ือ

ราวห้าปีก่อน แมด้า้นมืดของเหตุการณ์จะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของผูค้นอย่าง

มหาศาล แต่ดา้นสว่างของเหตุการณ์ดงักล่าวกลบัเผยให้หลายคนมีโอกาสไดรู้้จกัคาํว่า “จิตอาสา” 

อนัเกิดจากการไม่อาจทนเห็นผูอ่ื้นเป็นทุกข ์ เม่ือนํ้ าทะเลลด ส่ิงที่ไหลมาแทนที่คือนํ้ าใจ อาสาสมคัร

จาํนวนมากต่างสละกาํลงักาย กาํลงัใจ กาํลงัทรัพย ์ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอยา่งแขง็ขนั แมจ้ะต่างถ่ิน

ฐาน ต่างเช้ือชาติ ต่างภาษา ทวา่ผูเ้สียหายเหล่านั้นต่างมีจิตดวงเดียวกนัคือ “จิตอาสา” (อิสระพร บวร

เกิด) 

 พระไพศาล วิสาโล ได้ให้คาํนิยามของคาํว่า “ จิตอาสา ” ไวใ้นหนังสือ เม่ือดอกไมบ้าน

สะพร่ังทั้ งแผ่นดินว่า  “จิตอาสาคือจิตท่ีพร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อ

สาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่น่ิงดูดายเม่ือพบเห็นปัญหาหรือความทุกขย์ากเกิดขึ้นกบัผูค้น เป็นจิต

ที่มีความสุขเม่ือไดท้าํความดีและเห็นนํ้ าตาเปล่ียนเป็นรอยยิม้ เป็นจิตที่เป่ียมด้วย “บุญ” คือความ

สงบเยน็และพลงัแห่งความดี” กล่าวไดว้า่ จิตอาสาหรือแห่งการเสียสละเปรียบเสมือนยาวเิศษ ที่ช่วย

ลดอาการของโรคเห็นแก่ตวั ( selfish ) อีกทั้งยงัช่วยลดทอนตวัตนหรืออตัตาของคนเราลงได้เป็น

อยา่งดี 

 "จิตอาสา" หนทางอยูร่่วมกนัในสังคม เร่ิมที่การร่วมมือกนัรณรงคส่์งเสริม “จิตอาสา” ให้

เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นการเรียก "นํ้ าใจงาม"ของคนไทย ใหก้ลบัมาอีกคร้ังหน่ึง และควรจะตอ้ง

ดีขึ้นกวา่เดิม เพราะจะไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะญาติมิตร เพือ่น หรือคนรู้จกัเท่านั้น แต่ควรตอ้งเผือ่แผ ่ ดูแล

สงัคมไทย ดูแลส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน ตลอดจนปัญหาต่างๆรอบๆตวัร่วมกนั ร่วมกนัสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ 

ทาํดีให้เป็นรูปธรรมกันมากขึ้นใน ไม่เพียงแต่ รอดูว่า ใครจะรับผิดชอบเร่ืองอะไร แต่ควรตอ้ง

ออกมา มีส่วนร่วมรับผดิชอบดว้ยกนั (เครือข่ายพทุธิกา,2547) 
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 ในยุโรป หรืออเมริกา ค่านิยมในการเป็นอาสาสมัครมีมานานแล้ว อันเน่ืองมาจาก

แรงผลกัดนัของศาสนาคริสต ์และความคิดเร่ืองประชาสังคมในสังคมตะวนัตกท่ีมีส่วนผลกัดนัให้

เกิดอาสาสมคัรอยา่งต่อเน่ือง ยคุแรกของจิตอาสาในไทยมาจากการรวมตวัช่วยเหลือกนัในหมู่ชาว

จีนโพน้ทะเล ต่อมาเกิดกิจกรรมค่ายอาสาพฒันาตามสถาบนัการศึกษา และโดยเฉพาะการเกิดขึ้น

ของเอ็นจีโอ ทาํใหค้วามคิดเร่ืองการทาํงานอาสาสมคัรช่วยเหลือสังคมแพร่หลาย (เครือข่ายพุทธิกา

,2547) 

 เม่ือกล่าวถึง "จิตอาสา" อาจจะเป็นคาํใหม่ที่เร่ิมเป็นที่รู้จกักนัในวงกวา้งไม่ถึง 10 ปี ผูน้าํคาํ

น้ีมาใชค้ร้ังแรกในน่าจะเป็นเครือข่ายพทุธิกา ในโครงการ "ฉลาดทาํบุญดว้ยจิตอาสา" ต่อมาคาํน้ีได้

ถูกนาํไปใชอ้ยา่งแพร่หลาย พระไพศาล วสิาโล ไดใ้หค้วามหมาย "จิตอาสา" วา่ คือจิตที่ไม่น่ิงดูดาย

ต่อสงัคม หรือความทุกขย์ากของผูค้น และปรารถนาเขา้ไปช่วย ไม่ใช่ดว้ยการใหท้าน ใหเ้งิน แต่ดว้ย

การสละเวลา ลงแรงเขา้ไปช่วย ดว้ยจิตที่เป็นสุขที่ไดช่้วยผูอ่ื้น จะเน้นว่า ไม่ใช่แค่ทาํประโยชน์เพือ่

ผูอ่ื้นอยา่งเดียว แต่เป็นการพฒันา "จิตวญิญาณ" ของเราดว้ย "จิตอาสา" คือ ผูท้ี่มีจิตใจที่เป็นผูใ้ห ้เช่น 

ให้ส่ิงของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือดว้ยกาํลงัแรงกาย แรงสมอง ซ่ึงเป็นการเสียสละ ส่ิงท่ีตนเองมี 

แมก้ระทัง่เวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กบัส่วนรวม อีกทั้งยงัช่วยลด "อตัตา" หรือความเป็นตวั เป็นตนของ

ตนเองลงไดบ้า้ง (เครือข่ายพทุธิกา,2547) 

 "อาสาสมคัร" เป็นงานที่เกิดจากผูท้ี่มี จิตอาสา ซ่ึงมีความหมายอยา่งมาก กบัสงัคมส่วนรวม 

เป็นผูท้ี่เอ้ือเฟ้ือ เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น หรือ สังคมให้เกิด ประโยชน์และ

ความสุขมากขึ้น การเป็น "อาสาสมคัร" ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ก็แล้วแต่ที่ทาํให้เกิดประโยชน์ใน

ทางบวก ลว้นแต่เป็นส่ิงที่เราควรทาํทั้งส้ิน คนที่จะเป็นอาสาสมคัรไดน้ั้น ไม่ไดจ้าํกดัที่ วยั การศึกษา 

เพศ อาชีพ ฐานะ หรือ ขอ้จาํกดัใดๆทั้งส้ิน หากแต่ตอ้งมีจิตใจ เป็น "จิตอาสา" ที่อยากจะช่วยเหลือ

ผูอ่ื้น หรือสงัคม เท่านั้น (เครือข่ายพทุธิกา,2547) 

 กิจกรรมอาสาสมคัร เป็นกระบวนการของการฝึก "การให้" ที่ดีเพื่อขดัเกลาละวางตัวตน 

และบ่มเพาะความรัก ความเมตตาผูอ่ื้น โดยไม่มีเง่ือนไข ทั้งน้ี กระบวนการของกิจกรรม ซ่ึงเป็นการ

ยอมสละตน เพื่อรับใช้และช่วยเหลือแก้ไขวิกฤติปัญหาของสังคม อาสาสมัครจะได้เรียนรู้

ละเอียดอ่อนต่อส่ิงที่เกิดขึ้นรอบตวัมากขึ้น สัมผสัความจริง เช่ือมโยงเหตุและปัจจยัความสุขและ

ความทุกข ์เจริญสติในการปฏิบติังาน ที่ศาสนาพุทธเรียกว่า พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 

และอุเบกขา เพือ่ใหเ้กิด "การให"้ ที่ดี กิจกรรมอาสาสมคัร จึงเป็นกระบวนการที่ช่วยใหบุ้คคลไดข้ดั

เกลาตนเอง เรียนรู้ภายใน และเกิดปัญญาได ้ที่ผา่นมาคนไทยอาจเคยชินกบัการทาํความดีดว้ยการใช้

เงินลงทุนในการทาํบุญ ไม่ค่อยอยากออกแรงช่วยเหลือ เพราะถือวา่การทาํบุญกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ หรือผู ้



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

595 Journal of Business Research and 

Administration 

มีบุญบารมีจะทาํให้คนๆนั้นไดบุ้ญมากขึ้น คนไทยจึงมกัทาํบุญกบัพระ บริจาคเงินสร้างโบสถ์ แต่

ละเลยการ "ช่วยเหลือเพือ่นมนุษย"์ (เครือข่ายพทุธิกา,2547) 

 ความสาํนึกในเร่ือง "ประชาสงัคม" มีมานานแลว้ในสังคมตะวนัตก คอื ความรู้สึกวา่เราไม่

สามารถจะมีความสุขไดถ้า้เราปล่อยปละละเลยสงัคมความรู้สึกวา่เราตอ้งรับผดิชอบต่อสังคม ตรงน้ี

เป็นคุณธรรมของประชาสังคม และเป็นวฒันธรรมของสังคมอเมริกนั คนจาํนวนมากไม่ศรัทธาใน

ศาสนา แต่ถือเป็นหนา้ที่ที่ตอ้งเสียสละเพือ่ส่วนรวม อยา่งนอ้ยตอ้งอุทิศเงินเพือ่กิจการสาธารณะ เขา

มีสาํนึกเร่ือง"จิตสาธารณะ" (เครือข่ายพทุธิกา,2547) 

 สมพร   เทพสิทธา  (2546) ได้เสนอแนวคิดและทิศทางการพฒันางานอาสาสมัครใน 

สงัคมไทยต่อที่ประชุมสมชัชาสวสัดิการสังคมแห่งชาติ  คร้ังที่ 6  ณ  ตึกสนัติไมตรี ทาํเนียบรัฐบาล  

เม่ือวนัที่  21  ตุลาคม  2546  ไวด้งัน้ี 

ความหมายของคาํว่า  “อาสาสมัคร” 

 อาสาสมัคร (Volunteer) หมายถึงผูท่ี้สมัครใจทาํงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชน และ

สงัคม   โดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นเงิน 

คุณสมบติัที่สาํคญัของอาสาสมคัรมี 3 ประการ  คือ 

 1. ทาํงานดว้ยความสมคัรใจไม่ใช่ดว้ยการถูกบงัคบัหรือเพราะเป็นหนา้ท่ี 

 2. เป็นงานเพือ่ประโยชน์แก่ประชาชนและสงัคมหรือสาธารณประโยชน์ 

 3. ทาํโดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นเงิน ผลตอบแทนที่อาสาสมคัรไดรั้บคือความสุข  ความ

ภูมิใจที่ไดป้ฏิบติังานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สงัคม  และประเทศชาติ 

อาสาสมัครในอุดมคติ 

 อาสาสมัครในอุดมคติหรืออาสาสมัครท่ีพึงประสงค์  คืออาสาสมัครท่ีมีอุดมคติหรือ 

อุดมการณ์  มีจิตและวญิญาณของอาสาสมคัร (Spirit  of  volunteerism) และมีคุณธรรม 

 อาสาสมคัรควรยดึถืออุดมคติของ  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช

ชนก  ที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง ประโยชน์ส่วนตวัเป็นกิจที่สอง” กล่าวคือ ถือ

ประโยชน์ส่วนรวมเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

 อาสาสมคัรควรมีศรัทธาในการเป็นอาสาสมคัรเพือ่ช่วยเหลือผูอ่ื้นตามกระแสพระราชดาํรัส

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวที่ว่า  “อาสาสมคัรจะตอ้งระลึกอยูเ่สมอว่าศรัทธาในงาน อาสาสมคัร

เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นนั้นเกิดขึ้นดว้ยตนเอง ตนมีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมคัร มีศรัทธาที่จะ

ทาํงาน มีเวลาที่จะปฏิบติังาน และพร้อมที่จะเป็นอาสาสมคัร” 
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บทบาทและความสําคญัของอาสาสมัคร 

 อาสาสมัครมีบทบาทที่สําคญัในงานสังคมสงเคราะห์  การแก้ไขปัญหาสังคม และการ

พฒันาสังคม เป็นกาํลงัสาํคญัของรัฐบาลและองคก์ารเอกชนที่ช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาความทุกข์

ยากเดือดร้อนประเภทต่างๆ เช่น ผูเ้จ็บป่วยตามโรงพยาบาล ผูป้ระสบสาธารณภยั ช่วยในการแกไ้ข

ปัญหาสงัคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และช่วยในการพฒันาสังคม เช่น การพฒันา

ชุมชนและการพฒันาชนบท รวมทั้งการส่งเสริมความมัน่คงของชาติ 

 ดว้ยการรวมตวัของกลุ่มคนบางกลุ่มในชุมชนเมืองเอก จ.ปทุมธานี ที่มีจิตอาสา และสาํนึก

ในภาคประชาสังคม จึงก่อให้เกิดกูภ้ยัเมืองเอก อาสาสมคัรเหล่าน้ีลว้นเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ 

โดยกูภ้ยัเมืองเอก รวมตวัขึ้นมาจากวนิจกัรยานยนตรั์บจา้ง ท่ีมีจิตอาสาเหมือนกนั ไดช่้วยแจง้ข่าวให้

ตาํรวจในเร่ืองต่างๆในโครงการชุมชนเมืองเอก เช่น การให้ความร่วมมือแจง้รูปพรรณคนร้าย เป็น

ตน้ จนเป็นที่ช่ืนชมของประชาชนผูพ้กัอาศยัในโครงการเมืองเอก หวัหนา้ชุมชนแต่ละโครงการ จึง

เห็นดีที่สมควรจัดตั้ งศูนย์รวมผูมี้จิตอาสา จึงได้ร่วมกันก่อตั้ งศูนยก์ู ้ภัยเมืองเอกขึ้ นมา โดยมี

วตัถุประสงคค์ือ ใหผู้มี้จิตอาสา มาสมคัรเขา้มาเป็นเจา้หนา้ท่ีอาสาในศูนยก์ูภ้ยัเมืองเอก โดยใหค้วาม

ช่วยเหลือประชาชนผูพ้กัอาศยัในโครงการชุมชนเมืองเอกด้านต่างๆ เช่น การแจ้งข่าวสารให้

เจ้าหน้าที่ต ํารวจ การช่วยงานบริการ งานด้านจราจรตามโครงการต่าง รวมถึงการช่วยจับ

สตัวเ์ล้ือยคลาน ต่อ แตน เป็นตน้ ต่อมาภายในโครงการชุมชนเมืองเอก ไดมี้ผูม้าพกัอาศยัเพิม่มากขึ้น 

รวมถึงจาํนวนของนกัเรียน นกัศึกษาของสถานศึกษา บริเวณโดยรอบโครงการชุมชนเมืองเอกมีมาก

ขึ้น จึงเกิดอุบติัเหตุทางจราจรบ่อยคร้ัง รวมถึงการเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็เพิม่มากเช่นกนั 

 การเป็นอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก เป็นทุนทางสังคม และเป็นรูปธรรมที่โดดเด่นของการมี

ส่วนร่วมของชุมชน แมว้า่ส่วนหน่ึงจะเขา้มาเป็นอาสาสมคัรดว้ยเหตุผลต่างๆกนั แต่อาสาสมคัรกูภ้ยั

เมืองเอกส่วนใหญ่ก็ได้รับการยอมรับจากชุมชนว่าเป็นบุคคลท่ีเห็นแก่ส่วนรวม นอกจากนั้น  

อาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอกเหล่าน้ี มีความสัมพนัธ์และรู้สึกผูกพนักบังานอาสาสมคัร พร้อมที่จะให้

ความร่วมมือในการทาํงานต่างๆ จึงนับเป็นทุนทางสังคมที่มีศกัยภาพ การดาํเนินงานหรือดาํเนิน

กิจกรรมใดในหมู่บา้นหรือชุมชนใหป้ระสบผลสาํเร็จ ตอ้งอาศยั “การมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน” ตลอดระยะเวลาของการก่อเกิดอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก ตอ้งยอมรับวา่

เครือข่ายอาสาสมัครที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคญัของการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างจิต

สาธารณะ 

 จากที่มาและความสําคญัของปัญหาดังกล่าว  ทาํให้ขา้พเจา้มีความประสงค์จะศึกษาถึง

แรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็นอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก เพื่อนาํผลการวิจยัมาเป็นแนวทางในการ

สร้างอาสาสมคัรที่มีจิตสาธารณะ ที่จะทาํเพื่อชุมชนเมืองเอกต่อไป รวมทั้งการสร้างขวญักาํลังใจ
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และมาตรการที่เหมาะสมในการประเมินศกัยภาพของอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก ให้สามารถทาํงาน

เชิงรุกในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. คาํถามการวิจัย 

 -ช่วยเล่าประวติัโดยสังเขปและการใชชี้วิตของท่านก่อนการเขา้สู่การเป็นอาสาสมคัรกูภ้ยั

เมืองเอก 

 -ท่านคิดวา่บทบาทหนา้ที่ของอาสาสมคัรมีอะไรบา้ง 

 -ก่อนที่ท่านจะเขา้มาเป็นอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอกเคยทาํกิจกรรมอาสาสมคัรอะไร และทาํ

หนา้ที่อะไร 

 -ท่านมีแรงจูงใจอะไรเป็นหลกั ในการเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก 

 -ปัจจุบนัที่ท่านเป็นอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก ท่านมีบทบาทหนา้ที่อะไร 

 -ท่านรู้สึกอยา่งไรกบับทบาทที่ท่านทาํอยู ่

 -จิตอาสามีความสาํคญัอยา่งไรกบัท่าน 

 -ท่านคิดวา่ไดอ้ะไรบา้งจากการเป็นอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก 

3.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือ่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ที่ของอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก 

 2. เพือ่ศึกษาบทบาทของอาสาสมคัรในการปฏิบติัหนา้ที่ของอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ที่ของอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก 

 2. ทาํใหท้ราบถึงบทบาทของอาสาสมคัรในการปฏิบติัหนา้ที่ของอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานในหน้าที่ของอาสาสมคัร 

กรณีศึกษา : อาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก 

ขอบเขตด้านประชากร 

 1. ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ อาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 30 

คน 

 2. ผูใ้ห้ขอ้มูลหลักที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ คือ อาสาสมัครกู้ภัยเมืองเอก จังหวัด

ปทุมธานี จาํนวน 10 คน 

ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของอาสาสมคัรกูภ้ยั 

ปัจจยัการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ แรงจูงใจภายใน  แรงจูงใจภายนอก 
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ส่ิงที่ตอ้งการศึกษา คือ การเขา้สู่การเป็นอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก 

ขอบเขตระยะเวลา การวิจยัคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2558 ถึงเดือน  ตุลาคม 

2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน 

6. ข้อตกลงเบ้ืองต้น 

 เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในงานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้กาํหนด ดงัน้ี 

 1. เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quality Research) ดงันั้นการตีความของ

ภาษาจึงขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ หรือทศันคติให้ถือเอาผลจากการ

สรุปของการสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการปฏิบติังานศูนยก์ูภ้ยัเมืองเอก 

            2. ให้ถือว่าผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ที่ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์ ทั้งที่เป็นประธาน ที่ปรึกษา ผูบ้ริหาร 

เจา้หน้าที่กูชี้พ-กูภ้ยั เจา้หน้าที่แจง้ข่าวทัว่ไป และเจา้หนา้ที่วิทยส่ืุอสาร มีทศันคติที่เป็นกลางในการ

ตอบขอ้มูลสมัภาษณ์ และไม่มีอคติต่อศูนยก์ูภ้ยัเมืองเอก แต่อยา่งใด  

7. คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดนิ้ยามศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 

 แรงจูงในการปฏิบัติงาน หมายถึง แรงผลกัดนัที่ทาํใหบุ้คคลเขา้ร่วมทาํกิจกรรมอาสาสมคัร 

 อาสาสมัครกู้ภัย หมายถึง บุคคลที่เขา้มาทาํงานกบัศูนยก์ูภ้ยัเมืองเอก เพื่อรักษาความสงบ

เรียบร้อย ป้องกนั ปราบปรามอาชญากรรม และเพือ่สนบัสนุนการจดัการจราจรของชุมชนเมืองเอก 

จงัหวดัปทุมธานี 

 ศูนย์กู้ภัยเมืองเอก หมายถึง แนวร่วมประชาชนท่ีรวมตวักนัก่อตั้งเป็นหน่วยงานเอกชน เพือ่

เป็นอาสาสมัคร ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม และเพื่อ

สนบัสนุนการจดัการจราจรของชุมชนเมืองเอก จงัหวดัปทุมธานี 

8. วิธีการดําเนินการศึกษาวจัิย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานในหน้าที่ของอาสาสมคัร แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัจิตอาสา และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการ

ทาํงานอาสาสมคัร เพือ่ศึกษาเป็นแนวทางในการดาํเนินงานวจิยั ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 1. ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ อาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 30 

คน 

 2. ผูใ้ห้ขอ้มูลหลักที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ คือ อาสาสมัครกู้ภัยเมืองเอก จังหวัด

ปทุมธานี จาํนวน 10 คน 
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รูปแบบการวิจัย 

 ผูว้ิจัยเลือกใช้รูปแบบการวิจัย แบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นการหา

รายละเอียดต่างๆ ของกลุ่มประชากรที่ทาํการศึกษา ที่จะก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงใน

เร่ืองน้ี    

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผูว้ิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ และการสนทนา เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย โดยผูว้ิจัยจะมีการ

สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั มีการซกัถาม พร้อมการสงัเกตบุคลิกภาพ ตลอดจนพฤติกรรมทางกายและ

วาจา ขณะสมัภาษณ์ ตีความหมายตามพฤติกรรมของผูถู้กสมัภาษณ์ประกอบคาํสมัภาษณ์ไดอี้กทาง

หน่ึงดว้ย 

              วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูล

เบื้องตน้ของผูใ้ห้ขอ้มูล และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับจิตอาสา เป็นคาํถามก่ึงโครงสร้างปลายเปิดใน

ประเด็นภูมิหลังของอาสาสมัคร เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ แรงจูงใจ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การยอมรับนบัถือ การเขา้สู่งานอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก บทบาทของ

อาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก จงัหวดัปทุมธานี และขอ้เสนอแนะของอาสาสมคัรในเร่ืองของคุณสมบติั

ของอาสาสมคัร โดยจดบนัทึก และบนัทึกเสียงเพือ่ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูล 

 แนวคาํถามกาํหนดไวเ้พื่อช่วยในการจดักระบวนการคิดและจดัการกับขอ้มูลของผูว้ิจยั 

ขณะทาํการเก็บขอ้มูล ไม่จาํเป็นตอ้งสัมภาษณ์เรียงลาํดบัตามที่กาํหนดไว ้คือ ใชเ้ป็นแนวทางตาม

จุดประสงคข์องการสมัภาษณ์  

              การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการตีความเน้ือหา  เง่ือนไขของ

การปฏิบติัหน้าที่ของการเป็นอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก โดยการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลและจาํแนก

วเิคราะห์ตามประเด็นคาํถามการวจิยั 

9. ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

              การวจิยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานในหน้าที่ของอาสาสมคัร กรณีศึกษา : อาสาสมคัร

กูภ้ยัเมืองเอก ผลการวเิคราะห์พบวา่ การเป็นอาสาสมคัรนั้นไม่ไดจ้าํกดัท่ี เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา 

หรือขอ้จาํกัดใด ๆอาสาสมคัรส่วนใหญ่มีจิตท่ีพร้อมจะสละเวลา แรงกาย แรงใจ สติปัญญา เพื่อ

สาธารณประโยชน์ โดยไม่หวงัผลตอบแทน  

 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หข้อ้มูลหลกั พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีเพศหญิง 1 คน และเพศชาย 9 

คน โดยผู ้ให้ข้อมูลหลักมีอายุตั้ งแต่ 20 – 54 ปี และมีอาชีพท่ีแตกต่างกัน โดยเร่ิมก้าวสู่งาน
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 อาสาสมคัรในช่วงชีวติทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคือ อาสาสมคัรเร่ิมจากเห็นตวัอยา่ง หรือ จากการ

ไดรั้บการช่วยเหลือ จึงเกิดความรู้สึกอยากเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมคัร ซ่ึงกิจกรรมแรกที่

ทาํ มีหลากหลายรูปแบบ แต่อาสาสมัครส่วนใหญ่จะเร่ิมตน้ทาํกิจกรรมในรูปแบบของการสละ

แรงงาน เช่น การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

 การมีจิตอาสาทาํงานอาสมคัรน้ีมีบทบาทของอาสาสมคัร แบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ ประธาน 

ที่ปรึกษา ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที่กูชี้พ-กูภ้ยั เจา้หนา้ที่แจง้ข่าวทัว่ไป เจา้หนา้ที่วทิยส่ืุอสาร ประสบการณ์

ที่ไดรั้บทั้งแง่บวกและลบจากการเขา้ร่วมกิจกรรมอาสา ไดก้ล่อมเกลาใหเ้กิดการตระหนกัรู้ถึงการใช้

ชีวิตร่วมกับผูอ่ื้น การเปิดใจที่จะยอมรับความต่าง ทั้งในแง่ของวิถีชีวิตและความคิด ซ่ึงเป็นการ

มองเห็นผูอ่ื้นมากขึ้นจากการมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งกนั 

 เม่ือศึกษาแรงจูงใจของการทาํงานอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก พบว่า เกิดจากแรงจูงใจภายใน

ตวับุคคลเอง ซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ 

ความตอ้งการ ฯลฯ เม่ือไดท้าํแลว้มีความสุข และภูมิใจในส่ิงที่ไดท้าํผลกัดนัตวัอาสาสมคัรเอง จาก

ความชอบ ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความตอ้งการ ส่ิงต่าง ๆ ดงักล่าวน้ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น อาสาสมัครเกือบทุกคนไม่ได้รับเงินเดือน แต่ทาํโดยไม่หวงั

ผลตอบแทน และตอ้งการใหศู้นยก์ูภ้ยัเมืองเอกยงัคงดาํรงต่อไป ในขณะที่ปัจจยัภายนอกจากการได้

รับคาํชม คาํยกยอ่ง ซ่ึงเกิดจากปัจจยัทางดา้นสงัคม การตั้งเป้าหมาย และความยอมรับนับถือ โดยที่

องคก์รไม่ไดท้ี่ปัจจยัจูงใจ เป็นปัจจยัค ํ้าจุนที่ชดัเจน และเม่ือไดรั้บคาํชม หรือ การยอมรับนบัถือ ก็จะ

มีส่วนช่วยทาํใหอ้าสาสมคัรรู้สึกตอ้งการทาํไปเร่ือยๆอยา่งต่อเน่ือง  

 สาํหรับขอ้เสนอแนวทางการสนบัสนุนการเขา้สู่การเป็นอาสาสมคัรตอ้งเกิดจากคนรอบขา้ง 

สถาบนัครอบครัว สถานศึกษา และส่ือมวลชนที่จะมีส่วนสาํคญัเป็นอยา่งมากที่จะเสริมสร้าง และ

ขดัเกลาให้บุคคลนั้น ๆ  มีความสนใจที่จะทาํงานเพื่อสังคม และแต่ละภาคส่วนควรสนับสนุน และ

ส่งเสริมใหรู้้จกัการช่วยเหลือสงัคม การรู้จกัแบ่งปันแก่ผูท้ี่ดอ้ยโอกาส  

10. อภิปรายผล 

            อาสาสมคัร เป็นงานที่เกิดจากผูท้ี่มี จิตอาสากบัสงัคมส่วนรวม เป็นผูท้ี่เอ้ือเฟ้ือ เสียสละ เวลา 

แรงกาย แรงใจ เพือ่ช่วยเหลือผูอ่ื้น หรือสงัคม ใหเ้กิดประโยชน์และความสุขมากขึ้น โดยไม่ไดจ้าํกดั

ที่ วยั การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือขอ้จาํกดัใดๆทั้งส้ิน หากแต่ตอ้งมีจิตใจ เป็น "จิตอาสา" ที่

อยากจะช่วยเหลือผูอ่ื้น หรือสังคม เท่านั้น ควรทาํดว้ยความเต็มใจ สมคัรใจ ตั้งใจทาํ โดยที่เสียสละ

ทั้งแรงกาย แรงใจ เวลา สติปัญญา ทรัพยสิ์น เงินทอง ในการกระทาํ หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น

โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
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            แรงบนัดาลใจของอาสาสมคัรในการทาํกิจกรรมอาสาสมคัรคร้ังแรก มีแรงบนัดาลใจมาจาก

ความคิดที่จะช่วยเหลือผูอ่ื้นอยู่แล้ว รวมทั้งการเห็นตัวอย่างจากคนในครอบครัวท่ีเคยทาํงาน

อาสาสมคัร ทาํให้อาสาสมคัรไดซึ้มซับและเลียนแบบคนในครอบครัว และการอยากทาํความดีเพือ่

สังคมส่วนรวม นอกจากน้ี อาสาสมคัรมีความตอ้งการที่จะหาประสบการณ์ใหม่เป็นการเปิดโลก

ทศัน์ใหก้บัตนเอง  

 แรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ที่ของอาสาสมคัรเกิดจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก โดย

ปัจจยัภายในนั้นเกิดจากการผลกัดนัของตวัอาสาสมคัรเอง ซ่ึงเกิดจากความชอบ ความสนใจ ความ

ตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความตอ้งการ และปัจจยัภายนอกเกิดจากการไดรั้บคาํชม คาํยกยอ่ง ซ่ึงเกิด

จากปัจจยัทางดา้นสังคม การตั้งเป้าหมาย และความยอมรับนบัถือ โดยที่องคก์รไม่ไดท้ี่ปัจจยัจูงใจ 

และปัจจยัค ํ้าจุนที่ชดัเจน 

11. ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้   

 1. ช้ีชวนใหส้งัคมใหเ้กิดความตระหนกัและเล็งเห็นถึงความสาํคญัของจิตอาสา และกระตุน้

ใหเ้กิดการลงมือทาํ ซ่ึงการนาํไปใชน้ั้นสามารถนาํเสนอไดจ้ากการรับรู้ถึงคุณค่าของตนเองและคุณ

ค่าที่มีต่อสังคม รวมทั้งประโยชน์จาการนาํประสบการณ์ที่ไดรั้บจากการทาํกิจกรรมจิตอาสาไปใช้

ในชีวิตประจาํวนัเพื่อการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคม และการนาํเสนอให้เห็นว่าสังคมยงัตอ้งการ

ช่วยเหลือ การโอบอุม้จากคนที่อยูใ่นสงัคมเดียวกนั 

 2. ใหผู้น้าํชุมชน ผูน้าํกลุ่มจิตอาสา สถาบนัครอบครัว โรงเรียน รวมทั้งตวับุคคลเอง เล็งเห็น

ถึงความสาํคญัของจิตอาสา และหาแรงจูงให้เหมาะสม เพื่อเป็นการพฒันาการเป็นอาสาสมคัรอยา่ง

ย ัง่ยนื เน่ืองจากการดาํเนินชีวติของมนุษยจ์าํเป็นตอ้งมีการพึ่งพาอาศยักนัอยูต่ลอดเวลา จึงไม่สามารถ

คาํนึงถึงเฉพาะการดาํเนินชีวติของตนเองเพยีงฝ่ายเดียว จะตอ้งมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสงัคม

โดยรวมดว้ยกนั สงัคมจึงจะพฒันาไปไดอ้ยา่งดี 

            ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป   

 1. การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานในหน้าท่ีของอาสาสมัคร 

เฉพาะอาสาสมคัรกู้ภยัเมืองเอกเท่านั้น จึงควรมีการศึกษาผูท้ี่เคยได้รับผลจากการปฏิบติังานของ

อาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอกด้วย เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะอ่ืนๆ จากการไดรั้บความ

ช่วยเหลือ หรือพบการทาํกิจกรรมอาสาของอาสาสมคัรกูภ้ยัเมืองเอก  

 2. จากวจิยัคร้ังน้ีศึกษาเร่ืองแรงจูงใจของอาสาสมคัร ซ่ึงหากตอ้งการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั

ลกัษณะความสัมพนัธ์ และพฒันาการของความสัมพนัธ์ในการอธิบายการอาสาสมคัรอยา่งลึกซ้ึง 

ควรทาํการศึกษาแบบระยะยาว เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการและการพฒันาของการอาสาสมคัรอยา่ง
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ผลกระทบของปัจจัยด้านการขนส่งต่อความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว 

จงัหวดัสมุทรสงคราม 

Transportations Factors Affects Tourist Satisfaction  

In Samut Songkhram Province. 

วชัวีร์   วงษอ์าจ1 และ ดร. นพปฎล  สุวรรณทรัพย์2 

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

บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีจุดประสงค ์เพือ่ศึกษาการขนส่งของนกัท่องเที่ยวชาวไทยและกิจกรรมทาง โลจิ

สติกส์ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในจงัหวดัสมุทรสงคราม

ใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถาม วเิคราะห์ความแตกต่างดว้ย Independent sample 

T-test กับเพศ และ one-way ANOVA  F-test กับตวัแปรอ่ืนๆ ที่มีมากกว่า 2 ค่าที่แตกต่างกนั และ

การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของขอ้มูลดว้ย Pearson Correlation ผลการวิเคราะห์ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งที่

ตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยู่ในช่วงมากกว่า 30 ปีขึ้นไป 

สถานะสมรส ระดับการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี โดยประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน 

และมีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 25,000 บาท โดยปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนันั้นในส่วน

ของเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ส่งผลให้ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนั้นแตกต่าง

กัน และจากการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของระหว่างปัจจยัด้านการขนส่งนักท่องเที่ยวกับความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวพบว่าปัจจยัต่างๆ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในระดับท่ีสูง ยกเวน้ 

ความสะดวกสบาย  และ ความปลอดภยั มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการขนส่งนกัท่องเที่ยวใน

ระดบัตํ่า ขอ้เสนอแนะในการวิจยั จึงตอ้งเพิ่มในดา้นความสะดวกสบายให้มากขึ้น เช่น การซ่อม

บาํรุงยานพาหนะที่ใชข้นส่งนกัท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางนํ้ าให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศ

ที่เสียใหมี้สภาพใชง้านไดแ้ละเพิม่จาํนวนหอ้งนํ้ าท่ีใชส้ว้มสุขภณัฑแ์บบชกัโครกใหมี้จาํนวนมากขึ้น 

เพือ่รองรับกบักลุ่มผูสู้งอายทุี่มีปัญหาดา้นสุขภาพ ควรเพิม่ทางลาดเอียงที่มีราวจบั และตอ้งทาํความ

สะอาดให้ถูกสุขอนามยัอีก สาํหรับผูสู้งอายทุี่ตอ้งนัง่รถเข็นหรือขอ้เข่าไม่ดี ที่ไม่สามารถขึ้นบนัได

เองได ้หรือ ผูพ้ิการที่ตอ้งใชร้ถเข็น ให้มีจาํนวนมากขึ้นและกวา้งขึ้น และในดา้นความปลอดภยัให้

มากขึ้น เช่น เพิ่มการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะด้วย ถ้ายานพาหนะมีสภาพเก่าเกินไปควรหา

ของใหม่มาทดแทน  และเพิ่มจาํนวนเจา้หน้าที่ให้มากขึ้นในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะจุดที่

อบัสายตา และช่วยมาดูแลผูสู้งอายบุางคนท่ีมีปัญหาดา้นสุขภาพดว้ย 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต  
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Abstract 

 The objective of the study was transportations Thai tourist and logistics activity.  The study 

was a quantitative research. This survey is was conducted with a sample group of Thai tourist in 

Samut Songkhram Province using questionaires. The structured questionaires were analysis by 

independent Sample T-test for sex,One-way ANOVA F-test with other factor have more 2 variable 

and relationships analysis by Pearson  correlation.The result show responses questionaires quantity 

400 peoples. The mostly is Female, more than 30 years old, Married , bachelor degree , Private 

companies employees and income 15,001 – 25,000 baht. Demographic factors Sex, Ages , 

Educations , Incomes are significant. Result relationships analysis by Pearson correlation between 

“Factor of transportations” with “Tourist Satisfaction” Overall is high except convenience and 

Safety is low. Suggestions increase convenience by preventative maintenance land and sea transport 

vehicle and repair air conditioner or new vehicle replacement and clean interior and exterior vehicle, 

increase or replace squat toilets to flush toilet for elder, increase cleaner to clean a restroom and 

increase safety by preventative maintenance land and sea transport vehicle or new vehicle 

replacement, Increase quantity of security in festival and assist elderly. 

 

KEY WORDS :TRANSPORTATIONS , LOGISTICS ACTIVITY , THAI TOURIST 

SATISFACTION 
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บทนํา 

 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยช่วงตน้ปีที่ผ่านมาถือว่า เป็นไปตามเป้าหมาย มี

นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวในประเทศเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ  และเป็นไปตาม

นโยบายของรัฐบาลปี 2558 ใหค้วามสาํคญักบัการท่องเท่ียว และประกาศเป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถี

ไทย รณรงคใ์ห้นกัท่องเที่ยวไทยเที่ยว    ในประเทศ  ซ่ึงไดว้างแผนตลอดทั้งปีโดยนาํวิถีไทยที่เป็น

เอกลกัษณ์มาเป็นจุดขาย ซ่ึงที่ผา่นมานกัท่องเที่ยว      อาจช่ืนชมความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว

เท่านั้น ปีน้ีจึงจะเพิม่กิจกรรมเก่ียวกบัการท่องเท่ียวใหม้ากขึ้น    โดยใหเ้ขา้มาเรียนรู้วถีิชีวติจริงของ

วิถีไทยดั้งเดิม ทั้งน้ีตั้งเป้าในปี 2559 จะสร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยว ประมาณ 2.33 ลา้นลา้นบาท 

โดยเจาะกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่มีรายไดร้ะดบัปานกลาง   ซ่ึงจะพยายามมีกิจกรรมต่างๆ ใหน้กัท่องเท่ียว

ไทยเขา้มาใชจ่้ายเงินในประเทศมากขึ้น 

 ผลการสาํรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของชาวไทย ซ่ึงสาํนกังานสถิติแห่งชาติจดัทาํ

ร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี 2554 พบวา่มากกวา่ร้อยละ 50 ของคนไทยอาย ุ15 ปีขึ้น

ไปมี   การเดินทางท่องเที่ยว ทั้งที่พกัคา้งคืนคิดเป็นร้อยละ 45.7 และไม่พกัคา้งคืนคิดเป็นร้อยละ 

34.3 

 แหล่งที่คนไทยนิยมไปเที่ยวมากที่สุด คือ แหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิด

เป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ ภาคกลางคิดเป็นร้อยละ 31.3 ภาคเหนือคิดเป็นร้อยละ 27.8 ภาค

ตะวนัออก และกรุงเทพ ฯ   คิดเป็นร้อยละ 18.7 และภาคใตค้ิดเป็นร้อยละ 15.5 (ที่มาการสํารวจ

พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2554 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ) 

 รายไดจ้ากการท่องเที่ยวตลาดภายในประเทศของปี 2558 (นักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวใน

ประเทศไทย) รวมทั้งส้ิน 800,000 ลา้นบาท จาํนวนนกัท่องเท่ียวทั้งหมด 148 ลา้นคนต่อปี ซ่ึงรายได ้

และจาํนวนนกัท่องเที่ยวแต่ละภาคมีดงัน้ี ภูมิภาคภาคกลางมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวจาํนวน 370,000 

ล้านบาท มีจาํนวนนักท่องเที่ยว 70 ล้านคนคร้ังต่อปี , ภูมิภาคภาคใตมี้รายได้จากการท่องเที่ยว

จาํนวน 167,000 ลา้นบาท  มีจาํนวนนักท่องเที่ยว 20 ลา้นคนคร้ังต่อปี , ภูมิภาคภาคเหนือมีรายได้

จากการท่องเที่ยวจาํนวน 110,000   ลา้นบาท  มีจาํนวนนักท่องเที่ยว 17 ลา้นคนคร้ังต่อปี , ภูมิภาค

ภาคตะวนัออกมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวจาํนวน 79,000 ลา้นบาท มีจาํนวนนกัท่องเท่ียว 16 ลา้นคน

คร้ังต่อปี , ภูมิภาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีรายได้จากการท่องเที่ยวจาํนวน 65,000 ลา้นบาท มี

จาํนวนนักท่องเที่ยว 27 ลา้นคนคร้ังต่อปี (ขอ้มูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : การส่งเสริม

การตลาดท่องเที่ยวภาคกลาง ปี 2558) 
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 ซ่ึงขอ้มูลจาํนวนนกัท่องเที่ยวไดม้าจาก การรวบรวมขอ้มูลดา้นสถานพกัแรม , การประมาณ

จาํนวนนักท่องเที่ยวตามประเภทยานพาหนะเดินทาง, การประมาณจาํนวนนักทศันาจร และรายได้

จากการท่องเที่ยว  

อา้งอิงขอ้มูลจาก เอกสารอา้งอิงนิยามการท่องเที่ยวในเวบ็ไซด ์

 www2.tat.or.th/stat/download/tst/559/Definition.doc 

 ถึงแมว้่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีคนท่องเที่ยวมากที่สุด แต่รายไดห้ลกัๆ นั้นมาจาก

ภาคกลาง เ น่ืองจากคนส่วนใหญ่จะอพยพเข้ามาทํางานในภาคกลาง หลักๆ คือ  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร และผูค้นส่วนใหญ่ก็มีรายไดค้่อนขา้งปานกลางถึงสูง รวมทั้งผูสู้งอายกุ็มีรายได้

เช่นกนั และจาํนวนผูสู้งอายมุากขึ้นซ่ึงเป็นเพราะวิทยาการทางการแพทยเ์จริญกา้วหน้ามากขึ้น และ

มีเวลาว่างมากขึ้นด้วย ซ่ึงถ้าจะทาํการจดัทวัร์ท่องเที่ยวควรนึกถึงผูสู้งอายุด้วย  ภาคกลางมีการ

คมนาคมที่สะดวกทนัสมัย และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมาย เน่ืองจากผูค้นส่วนใหญ่เป็น

ประชากรวยัทาํงานซ่ึงตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลา และมีวถีิชีวติที่รีบเร่ง จึงเที่ยวในสถานที่ใกล้ๆ  ในช่วง

โอกาสพเิศษ ซ่ึงคือ จงัหวดัภายในภาคกลาง  

 เหตุผลที่เลือกจงัหวดัสมุทรสงคราม เพราะเป็นจงัหวดัเล็กๆ อยู่ใกล้กรุงเทพฯ สามารถ

เดินทางไปเช้าเยน็กลบัได ้และเป็นหน่ึงใน 12 จงัหวดั ตอ้งห้าม “พลาด” ที่ทางรัฐบาล คสช. ได้

ประกาศเอาไว ้ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นวิถีไทยดั้ งเดิม ทั้ งในเร่ืองประวติัศาสตร์ 

ศิลปวฒันธรรม สถานท่องเที่ยวตามธรรมชาติ การดาํรงชีวิตไวซ่ึ้งวิถีชีวิตแบบไทย ๆ  และท่ีสาํคญั

เหนืออ่ืนใด คือ ความสําคญัต่อประวติัศาสตร์พระราชวงศ์ของไทยอยู่ห่างจากกรุเทพฯ เพียง 63 

กิโลเมตรน้ี มีพื้นที่ 416 ตารางกิโลเมตร มี 3 อาํเภอ คือ อาํเภอเมือง     อาํเภออมัพวา และอาํเภอบาง

คนที มีแม่นํ้ าแม่กลองเป็นเสมือนเสน้ชีวติของชาวจงัหวดัสมุทรสงคราม ไหลผา่นจงัหวดักาญจนบุรี 

ราชบุรี และสมุทรสงคราม เป็นแม่นํ้ าที่ยงัมีสภาพดีมากแห่งหน่ึงในประเทศไทย ซ่ึงหาชมไดย้ากใน

ปัจจุบนั 

 การจัดการโลจิสติกส์ การท่องเท่ียวเป็นการนํา “โลจิสติกส์” กับ “การท่องเที่ยว” มา

ประยกุตใ์ชด้ว้ยกนั เช่น การจดัการโลจิสติกส์ หมายถึงกระบวนการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการทั้ง

ภาคการผลิต และภาคบริการ (กมลชนก สุทธิวาทนฤพฒิุ และคณะ, 2547 ; อา้งอิงมาจาก Lambert, 

Stock and Ellram. 2004) การบริหารกระบวนการไหลของสินคา้บริการหรือ วตัถุดิบ จากจุดเร่ิมตน้ 

(Points of Origin) ไปยงัจุดที่ มีการใช้สินค้าหรือวัตถุดิบนั้ นๆ (พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล, 2551 : 

เวบ็ไซต)์ การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพือ่พกัผอ่นหยอ่นใจ หรือเพือ่ความสนุกสนานต่ืนเตน้ 

หรือเพื่อหาความรู้ การจดัการโลจิสติกส์ทางดา้นการท่องเท่ียว หรือโลจิสติกส์การท่องเท่ียว เป็น

การบูรณาการแนวคิดดา้นการจดัการโลจิสติกส์กบัแนวคิดการจดัการท่องเที่ยวเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงในการ
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พิจารณารูปแบบการจดัการโลจิสติกส์ทางดา้นการท่องเที่ยวมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งที่ตอ้งทาํความ

เขา้ใจถึงห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว เน่ืองจากแนวคิด และรูปแบบการจดัการโลจิสติกส์เป็น

การบริหารจดัการ  การไหลเวยีนภายในห่วงโซ่อุปทานที่ประกอบดว้ยการจดัการ และการบริหารใน

เร่ืองการไหลเวียนทางดา้นกายภาพ (Physical) การเงิน (Financial) และสารสนเทศ (Information) 

เพือ่ใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด (โกศล ดีศีลธรรม., 2548 ; ธนิตโสรัตน์., 2549) 

ในปี 2558ไดเ้กิดเหตุระเบิดที่ราชประสงค ์ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจไทยนั้นอยูใ่นช่วงขาลงจนตกตํ่า   

ซ่ึงส่ิงที่ทาํให้เพิ่มรายไดป้ระชาชาติในประเทศไทยหลกัๆ คือการท่องเท่ียวหากความปลอดภยัใน

ประเทศลดลง     ซ่ึงสร้างความหวาดกลวัให้คนในประเทศ และนอกประเทศก็อาจจะมีผลในเร่ือง

รายไดป้ระชาชาติในประเทศดว้ย เน่ืองจากคนมาเที่ยวในบางพื้นที่นอ้ยลง ซ่ึงถา้พื้นที่นั้นเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวดว้ย ก็มีผลกระทบมากขึ้นดว้ยเช่นกนั 

 แต่ทั้งน้ีการไปท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวก็จะคาํนึงถึงเร่ืองระยะเวลาการเดินทางไปกลับ                  

ในการไปเที่ยว และช่วงเวลาวนัหยดุ และวนัหยดุพเิศษ ซ่ึงส่วนใหญ่จะไปในช่วงวนัหยดุพเิศษ ก็จะ

ส่งผลให้การเดินทางนั้นล่าชา้มากขึ้น และบางคร้ังก็อาจเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน ซ่ึงไม่สามารถที่

จะแกไ้ขเพราะฉะนั้นการจดัท่องเที่ยวอะไรก็ตามตอ้งนาํหลกัโลจิสติกส์มาใชด้ว้ย 

 จากแนวคิด และสถานการณ์ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัการขนส่งนักท่องเที่ยวที่

ส่งผลต่อความพงึพอใจ กรณีศีกษาการท่องเที่ยวจงัหวดัสมุทรสงคราม เพือ่ทราบถึงภาพรวมหลกัโล

จิสติกส์ การท่องเที่ยวในจงัหวดัสมุทรสงครามในช่วงปัจจุบนั โดย ศึกษาการขนส่งนักท่องเที่ยว 

และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพื่อเช่ือมโยง กับการกลบัมาที่ยวซํ้ าของนักท่องเที่ยว ศึกษา

แนวคิดการพฒันาโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวในมุมมองของผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อนาํผลที่ไดม้าเป็น

แนวทางในการพฒันาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนืของจงัหวดัสมุทรสงคราม 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 

 การวิจัยเ ร่ืองการจัดการโลจิสติกส์สําหรับการจัดโครงการท่องเท่ียวในจังห วัด

สมุทรสงครามไดก้าํหนดวตัถุประสงคท์ี่สาํคญัดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่ มีผลต่อความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยว ในจังหวัด

สมุทรสงคราม 

2. เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นการขนส่งนกัท่องเที่ยว ที่มีผลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภคที่มีต่อ

การท่องเที่ยวทางรถ และทางเรือ 
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สมมุติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ที่แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวที่แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัการขนส่งนักท่องเที่ยว มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่มีต่อการ

ท่องเที่ยวทางรถและทางเรือ 

ขอบเขตงานวิจัย 

 ในการศึกษางานวิจยั ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตดงัน้ี กลุ่มนกัท่องเท่ียวสญัชาติไทยที่มาเที่ยว               

ในจงัหวดัสมุทรสงคราม ในช่วงเดือน เมษายน 

ตัวแปรในการวิจัย 

 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุสถานะ ระดบัการศึกษา, อาชีพ รายได้   

และ ปัจจยัด้านการขนส่งนักท่องเที่ยว เช่น ปัจจยัด้านค่าใช้จ่าย  ปัจจยัด้านความสะดวกสบาย   

ปัจจยัดา้นความปลอดภยั ปัจจยัดา้นเวลา และปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวจงัหวดัสมุทรสงคราม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ประโยชน์ทางวชิาการ ใหร้ายงานฉบบัน้ีเป็นขอ้มูล ไดแ้ก่ นกัวจิยั นกัวชิาการ ครูอาจารย ์

นกัศึกษา และผูท้ี่สนใจ เพือ่นาํขอ้มูลน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและทาํวจิยัต่อไป 

 2. ประโยชน์ทางดา้นนาํไปปฏิบติั ทราบปัจจยัองคป์ระกอบ และการจดัการโลจิสติกส์ดา้น

การท่องเที่ยว ทาํให้นักท่องเที่ยวพอใจ และนาํไปพฒันาไดดี้ขึ้น จะช่วยให้นักท่องเที่ยวให้กลบัมา

เที่ยวซํ้ ามากขึ้น ซ่ึงสร้างรายไดใ้หก้บัภาครัฐและภาคเอกชนได ้
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กรอบแนวคดิ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 นักท่องเที่ยว หมายถึง ผูท้ี่มาท่องเที่ยวทั้งเพศชาย และเพศหญิงโดยมีสัญชาติไทยเดินทาง

มาท่องเที่ยวที่จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 ค่าใช้จ่าย หมายถึง ตน้ทุนส่วนที่หักออกจากรายไดใ้นรอบระยะเวลาที่ดาํเนินการในแต่ละ

คร้ัง ค่าใชจ่้ายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

 - ตน้ทุนขาย (Cost of sales) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ที่ขาย หรือบริการที่ให้ กล่าวคือใน

กิจการซ้ือเพือ่ขาย ตน้ทุนของสินคา้ที่ขายจะรวมราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่จาํเป็น เพื่อให้สินคา้

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 - เพศ 

 - อาย ุ

 - สถานะ 

 - การศึกษา 

 - อาชีพ 

 - รายได ้ 

 

ปัจจัยด้านการขนส่งนักท่องเทีย่ว 

 - ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย 

 - ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย 

 - ปัจจยัดา้นความปลอดภยั 

 - ปัจจยัดา้นเวลา 

 - ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร  

 

ความพงึพอใจของผูบ้ริโภคที่มีต่อ

การท่องเที่ยว 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

611 Journal of Business Research and 

Administration 

อยูใ่นสภาพพร้อมที่จะขาย ส่วนในกิจการผลิตเพื่อขายตน้ทุนของสินคา้ที่ขายคือ ตน้ทุนการผลิต

ของสินคา้นั้น ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน และโสหุย้การผลิต 

 - ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (Operating expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นเองมาจาก

การขายสินคา้หรือบริการ และค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการบริหารกิจการอนัเป็นส่วนรวมของ

การดาํเนินงาน 

 - ค่าใชจ่้ายอ่ืน (Other expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากที่จดัเขา้เป็นตน้ทุนขาย                

และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน เช่นดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้

 ความสะดวกสบาย หมายถึง ส่ิงที่ทาํให้วิถีชีวิตของมนุษยน์ั้นสบายขึ้น และมีสุขภาพดีขึ้น  

ทั้งกาย และใจ เช่น ที่พกัอาศยันั้นตอ้งมีอากาศถ่ายเทท่ีดี มีเฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชบ้ริการ

พร้อม นํ้ าประปา และไฟฟ้าเขา้ถึง ก็เป็นส่วนหน่ึงของความสะดวกสบาย  ยวนยานพาหนะก็ช่วยลด

เวลาการเดินทางนอ้ยลงเช่นกนั ถือวา่เป็นความสะดวกสบายอยา่งหน่ึง 

 ความปลอดภัย คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบติัภัยต่างๆ อันจะเกิดแก่ร่างกายชีวิต หรือ

ทรัพยสิ์นในขณะเดินทางไปเที่ยวทั้งทางบก และทางนํ้ าในจงัหวดัสมุทรสงคราม 

เวลา หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มนุษย ์ได้รับมาเท่าเทียมกันสําหรับใช้ในการทาํงานต่างๆ         

การพกัผ่อน การเดินทางท่องเที่ยว เป็นตน้ มีหน่วยเวลานับเป็น นาที ชัว่โมง วนั  สัปดาห์ เดือน ปี 

ยกเวน้ช่วงอายขุยั ซ่ึงจะไม่เท่ากนั เวลาเป็นทรัพยากรที่เปล่ียนแปลงไม่ได,้ สะสมไม่ได,้ อนุรักษ์

ไม่ได ้เวลาเป็นทรัพยากรที่หายมืเช่นเดียวกบัเงินหรือวสัดุไม่ได ้และเวลานั้นผา่นไปแลว้ไม่สามารถ

ยอ้นคืนกลบัมาได ้ จึงตอ้งคาํนึงถึงเวลาในการเดินทางการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีดว้ย จึงตอ้งบริหาร

เวลาใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ส่ิงที่ส่ือความหมายให้รู้เร่ืองราวขอ้เท็จจริง ขอ้มูล หรือส่ิงใดๆ ไม่

วา่การส่ือความหมายนั้นจะทาํไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเอง  หรือโดยผา่นวิธีการใดๆ และไม่วา่จะได้

จดัทาํไวใ้นรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การ

บนัทึกภาพ หรือเสียง การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวธีิอ่ืนใดที่ทาํให้ส่ิงที่บนัทึกไวป้รากฏ

ได ้

 ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะที่เกิดขึ้นไดเ้ม่ือมีความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกที่ดี หรือความ

ประทบัใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาท่องเที่ยวจงัหวดัสมุทรสงคราม  

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาผลกระทบของ

ปัจจยัดา้นการขนส่งต่อความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวจงัหวดัสมุทรสงครามประกอบดว้ย 
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แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, หนํ้ า41-42) กล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย อาย ุ

เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายไดอ้าชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมใช ้ในการ

แบ่งส่วนการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีสําคัญ และสถิติที่วดัได้ของ 

ประชากรที่ช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน ตวัแปรดา้นปัจจยั 

ส่วนบุคคลที่สาํคญั ดงัน้ี 

 1. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มี

อายแุตกต่างกนั นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั                              

เพื่อช่วยในการคน้ควา้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค กบัตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งไปที่

ความสาํคญัเร่ือง อายแุต่ละช่วง ของผูบ้ริโภค 

 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สาํคญัเช่นกนั นักการตลาดตอ้งศึกษาตวั

แปรตวัน้ีอย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบนัน้ีตวัแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการ

บริโภคการเปล่ียนแปลงดงักล่าว อาจมีสาเหตุจากการท่ีจาํนวนเพศสตรีไดม้าทาํงานมากขึ้น 

 3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครัวเป็นเป้าหมาย             

ที่สําคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคญัยิ่งขึ้นในส่วนที่

เก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะสนใจจาํนวน และลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใชสิ้นคา้

ใดสินคา้หน่ึงและยงัสนใจในการพิจารณาปัจจยัส่วนบุคคล และโครงสร้างดา้นส่ือที่เก่ียวขอ้ง กบัผู ้

ตดัสินใจในครัวเรือนเพือ่ช่วยในการพฒันากลยทุธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม 

 4.รายได้การศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรสําคญัใน

การกาํหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคที่มีความรํ่ ารวย แต่อยา่งไรก็

ตามครอบครัวที่มีรายไดต้ ํ่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาสาํคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือ

เกณฑ์รายได้อย่างเดียว คือรายได้จะเป็นตวัช้ีการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ ใน

ขณะเดียวกันการเลือกสินคา้ที่แทจ้ริงอาจถือเกณฑรู์ปแบบการดาํรงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ 

การศึกษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรที่ใชบ้่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายได้

รวมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ หรืออ่ืนๆ  เพื่อให้กาํหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น เช่น 

กลุ่มรายไดอ้าจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์าย ุและอาชีพร่วมกนั 
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แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านการขนส่งนักท่องเที่ยว 

องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไดใ้หค้าํจาํกดัความขององคป์ระกอบในการท่องเที่ยวไวด้งัน้ี  

(กองวิชาการและฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2546 : 7) องคป์ระกอบของการท่องเที่ยว          

หรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไดแ้ก่ องคป์ระกอบต่างๆ 8 ประการดงัน้ี 

 1.  การคมนาคมขนส่ง (ซ่ึงหมายถึงการคมนาคมขนส่งต่างๆ รวมทั้ง การคมนาคมขนส่ง

ทางบกทางนํ้ า และทางอากาศ) 

 2. ที่พกั 

 3. ร้านอาหารและภตัตาคาร 

 4. บริการนาํเที่ยว 

 5. ส่ิงที่ดึงดูดใจทาํให้เกิดการท่องเที่ยว เช่นทะเล ภูเขา แม่นํ้ า รวมทั้งประเพณีวฒันธรรม           

และโบราณสถาน (กล่าวคือส่ิงที่ทาํให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ และตอ้งการมาเยีย่มชมซ่ึงอาจ

เป็นส่ิงที่มีอยูแ่ลว้ในธรรมชาติหรือส่ิงที่มนุษยส์ร้างขึ้นก็ได)้ 

 6.  ร้านขายของที่ระลึกและสินคา้พื้นเมือง 

 7. ความปลอดภยั 

 8. การเผยแพร่ และโฆษณา 

 ส่วนในรายงานการดาํเนินการเพื่อกาํหนดนโยบายการท่องเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศ  

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทยไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการท่องเที่ยว

ไว ้ในอีกทศันะหน่ึงว่า การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการทางสังคม และเศรษฐกิจที่มีองคป์ระกอบ 3 

หลักคือ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resource) บริการท่องเที่ยว (Tourism Service) และ

ตลาดท่องเที่ยว(Tourism Market or Tourist) แต่ละองค์ประกอบนั้นจะมีองค์ประกอบย่อยๆ ที่มี

ความสัมพนัธ์กนัเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนั องคป์ระกอบยอ่ยต่างๆ เช่นสภาพพื้นที่ทางกายภาพ 

และระบบนิเวศที่มีส่ิงแวดลอ้มเป็นโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจการลงทุนดา้นสงัคม และวฒันธรรม

องคก์ร และกฎหมาย เป็นตน้ ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวจึงอยูท่ี่ความแตกต่างใน

องคป์ระกอบยอ่ยและความสัมพนัธ์ที่เกิดขึ้นโดยความสัมพนัธ์ระหว่างระบบยอ่ยทั้ง 3 เกิดขึ้นเม่ือ

นกัท่องเที่ยวไปใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวเพือ่นันทนาการเพือ่ทศันศึกษา ซ่ึงอาจเป็น

การใชป้ระโยชน์โดยตรง และจากการบริการที่เก่ียวขอ้ง 
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แนวคดิและทฤษฎีความพึงพอใจ 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 

 อบัราฮมั  มาสโลว ์(A.H.Maslow1954) คน้หาวิธีที่จะอธิบายว่าทาํไมคนจึงถูกผลกัดนัโดย           

ความตอ้งการบางอยา่ง ณ เวลาหน่ึง ทาํไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลา และพลงังานอยา่งมากเพือ่ให้ไดม้า

ซ่ึงความปลอดภยัของตนเอง แต่อีกคนหน่ึงกลบัทาํส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บการยกยอ่งนับถือจาก

ผูอ่ื้น คาํตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษย ์จะถูกเรียงตามลาํดบัจากส่ิงที่กดดนัมากที่สุด

ไปถึงนอ้ยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการตามความสาํคญั คือ 

 1.1 ความตอ้งการทางกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ อาหาร ท่ีพกั 

อากาศ ยารักษาโรค 

 1.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการท่ีเหนือกว่า ความ

ตอ้งการเพือ่ความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

 1.3 ความตอ้งการทางสงัคม (Social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพือ่น 

 1.4 ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั ความนบั

ถือและสถานะทางสงัคม 

 1.5 ความตอ้งการให้ตนประสบความสาํเร็จ (Self – actualization needs) เป็นความตอ้งการ

สูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการทาํทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้าํเร็จ 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสงคราม 

ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป 

 ความสําคัญของจังหวดัสมุทรสงครามนั้ น มีหลายประการ ทั้ งในเร่ืองประวติัศาสตร์ 

ศิลปวฒันธรรม สถานท่องเที่ยวตามธรรมชาติ การดาํรงชีวิตไวซ่ึ้งวิถีชีวิตแบบไทย ๆ  และที่สาํคญั

เหนืออ่ืนใด คือ ความสาํคญัต่อประวติัศาสตร์พระราชวงศข์องไทย  

 จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นเมืองพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 

รัชกาลที่ 2 และเป็นเมืองของพระราชินีของไทยถึงสองพระองค ์คือ สมเด็จพระอมันินทรามาตย ์ใน

รัชกาลที่ 1 และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 2  

 เมืองเก่าที่เคยช่ือว่าเมืองแม่กลองนั้น มีมาตั้งแต่อดีต นานเท่าใดไม่ปรากฏหลกัฐาน แต่เป็น

ชุมชนที่มีมาก่อนสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมเป็นแขวงหน่ึงของจงัหวดัราชบุรี เรียกว่า 

สวนนอก คร้ันต่อมาช่วงปลายกรุงศรีอยธุยาต่อกบัสมยักรุงธนบุรี จึงแยกออกมาจากราชบุรี เรียกว่า 

"เมืองแม่กลอง"  

 จงัหวดัเล็ก ๆ ที่อยูห่่างจากกรุเทพฯ เพียง 63 กิโลเมตรน้ี มีพื้นที่ 416 ตารางกิโลเมตร มี 3 

อาํเภอ คือ อาํเภอเมือง อาํเภออมัพวา และอาํเภอบางคนที มีแม่นํ้ าแม่กลองเป็นเสมือนเส้นชีวิตของ
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ชาวจงัหวดัสมุทรสงคราม ไหลผ่านจงัหวดักาญจนบุรีราชบุรี และสมุทรสงคราม เป็นแม่นํ้ าที่ยงัมี

สภาพดีมากแห่งหน่ึงในประเทศไทย  

 อาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบั จงัหวดัราชบุรี  

 ทิศใต ้ติดต่อกบั จงัหวดัเพชรบุรี และอ่าวไทย  

 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัเพชรบุรี และราชบุรี  

 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดัสมุทรสาคร 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สุชญา คาํเขียว (2553) จากการศึกษาพฤติกรรม และความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในการ

เที่ยวชมเชียงใหม่ซูอควาเรียม มีการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามซ่ึงทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ

จาํนวน150 ตวัอยา่งมีการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปสถิติเชิงพรรณนา และ Likert Scale ไดแ้ก่ค่าความถ่ี

ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย  และนาํเสนอในรูปตารางผลการศึกษาในส่วนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวพบวา่

กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 74  เดินทางมาเที่ยว เพือ่พกัผอ่นหยอ่นใจ ร้อยละ 20.7 มาเท่ียวซูอควาเรียม เพือ่

สร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว/กลุ่มเพื่อน ร้อยละ 4 มาเที่ยวเพื่อศึกษาหาความรู้ ร้อยละ 0.7 มา

เที่ยวเพือ่หาประสบการณ์ และร้อยละ 0.7 มาเพือ่พาลูกคา้มาเท่ียวนอกจากน้ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งเกือบ

ทั้งหมด (ร้อยละ 96) เดินทางโดยรถส่วนตวั และมีเพียงร้อยละ 4 ที่เดินทางมากบัทวัร์หากจาํแนก

ตามลกัษณะการมาท่องเที่ยวพบวา่กลุ่มตวัอยา่งเกินกวา่คร่ึง (ร้อยละ 68) เป็นการเดินทางมาเท่ียวคร้ัง

น้ีคร้ังแรก ร้อยละ 32 เป็นการเดินทางมาเที่ยวซํ้ าคร้ังที่ 2  นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาการรับข้อมูล

ข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลพบว่ากลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 42.6 ไดรั้บการบอกเล่าปากต่อปาก ร้อยละ 29.3 

รับรู้ขอ้มูลจากวิทย/ุโทรทศัน์ และร้อยละ 23.3 ได้รับขอ้มูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต จาํแนกตาม

ค่าใชจ่้ายการท่องเที่ยวพบวา่กลุ่มที่ค่าใชจ่้ายตํ่ากวา่ 500 บาทต่อคร้ังมีร้อยละ 39.3 กลุ่มที่ค่าใชจ่้ายอยู่

ระหว่าง 501- 1,000 บาทต่อคร้ังมีร้อยละ 31.3 กลุ่มที่ไม่เสียค่าใชจ่้าย (บตัรฟรี) มีร้อยละ 16  กลุ่มที่

เสียค่าใชจ่้ายมากกว่า 2,000 บาทต่อคร้ังมีร้อยละ 6 กลุ่มที่เสียค่าใชจ่้าย 1,501-2,000 บาทต่อคร้ังมี  

ร้อยละ 4.0 และกลุ่มที่มีค่าใชจ่้าย 1,001 – 1,500 บาทต่อคร้ังมีร้อยละ 3.3 นอกจากน้ีพบว่าความพงึ

พอใจของนักท่องเที่ยวทั้งในด้านผลิตภณัฑ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายการส่งเสริมการขาย

บุคลากรการสร้าง หรือลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวจงัหวดัสมุทรสงคราม 

ประจาํปี พ.ศ. 2557  จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 100,489 คน (ขอ้มูลจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

จงัหวดัสมุทรสงคราม ปี 2557 ไดม้าจาก การรวบรวมขอ้มูลดา้นสถานพกัแรม, การประมาณจาํนวน

นกัท่องเที่ยวตามประเภทยานพาหนะเดินทาง, การประมาณจาํนวนนกัทศันาจร และรายไดจ้ากการ

ท่องเที่ยว) 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในจังหวดั

สมุทรสงคราม โดยใชก้ารคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง และไดใ้ชสู้ตรในการคาํนวณขนาดตวัอย่าง

ของ Taro Yamane (1967) โดยระดบัความเช่ือมัน่  ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 

เพือ่ใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งที่มีคุณภาพ   และสามารถเป็นตวัแทนของประชากรได ้ผูว้จิยัจึงมีการคาํนวณ

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยแสดงวธีิการคาํนวณตามสูตรไดด้งัน้ี 

𝑛𝑛 =
N

1 + N𝑒𝑒2
 

 เม่ือ 

  n  =  ขนาดตวัอยา่ง 

  N = จาํนวนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

  e = ความผดิพลาดที่ยอมรับได ้(เท่ากบั 0.05) 

 

𝑛𝑛 =
N

1 + N𝑒𝑒2
=

100,489
1 + (100,489)(0.05)2

= 398.97 ≃  400 ตวัอยา่ง 

 สรุปการคาํนวณขนาดตวัอยา่งออกมานั้นเป็นจาํนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยว

จงัหวดัสมุทรสงครามจาํนวน 400 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในการเก็บข้อมูล 

 เคร่ืองมือที่จะใชใ้นงานวจิยัน้ี คือ การใชแ้บบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามทั้งแบบปลาย

ปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ทั้งน้ีแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเที่ยวในจงัหวดัสมุทรสงคราม ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุสถานภาพ  

ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้ 

 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการขนส่งนักท่องเที่ยวในจงัหวดัจงัหวดัสมุทรสงคราม 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย  ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย  ปัจจยัดา้นความปลอดภยั  ปัจจยัดา้นเวลา  

และปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
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 ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัจงัหวดัสมุทรสงคราม ในด้าน

ปัจจยัต่างๆ มีดงัน้ี ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย  ปัจจยัดา้นความปลอดภยั ปัจจยั

ดา้นเวลา ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร  

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 จากการศึกษาพฤติกรรมและความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวในจงัหวดัสมุทรสงครามขอ้มูล

ที่ใชใ้นการศึกษา คือ  

 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการสํารวจโดยแบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

นกัท่องเที่ยวในจงัหวดัสมุทรสงคราม 

 ขอ้มูลทุติยภูมิ ได้มาจากการศึกษาคน้ควา้จาก ตาํรา บทความงานวิจยั บทความวิชาการ 

วารสาร งานวจิยั และสถิติของหน่วยงานที่เช่ือถือได ้

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากทบทวนเอกสารเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่

เก่ียวขอ้ง   โดยมีประเด็นคา ถามที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษา และแยกออกเป็น 3 ส่วน 

หลกั ดงัน้ี 

 วตัถุประสงค ์การศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสงครามโดยขอ้มูลที่ใช้

ในการศึกษาเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งนักท่องเท่ียวชาว

ไทยที่มาเที่ยวจงัหวดัสมุทรสงคราม จาํนวน 400 คน โดยใชส้ถิติดงัน้ี 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามสาํหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี

โดยใชส้ถิติสาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล และสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ 

 3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา 

 ใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูเพื่อการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูลที่ได้รับจากผูต้อบ

แบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย 

- ค่าความถ่ี (Frequency) 

- ค่าร้อยละ (Percentage) เพือ่อธิบายถึงความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวของกลุ่มตวัอยา่ง 

- ค่าเฉล่ีย (Mean) 

- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D) เพือ่อธิบายระดบัความพงึพอใจของ

กลุ่มตวัอยา่งที่เก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยว 

 3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน  

 ใชส้าํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการทดสอบความสมมุตฐานที่ตั้งไวป้ระกอบไปดว้ย 
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Independent-Sample T-Test คือ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากรสองกลุ่มเพือ่

เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียผลกระทบของปัจจัยด้านการขนส่งต่อความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวจงัหวดัสมุทรสงคราม จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

ระดบัรายได ้ณ ระดบัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยจะเป็นการวิเคราะห์ว่าค่าเฉล่ียของตวัแปรตามนั้น

จะแตกต่างกนัในทุกกลุ่มของตวัแปรอิสระหรือไม่ (อา้งถึงในดรุณี ปัญจรัตนากร, 2556) 

 One-Way ANOVA หรือ F-Test คือ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียมากกว่าสองกลุ่ม

ประชากร เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียผลกระทบของปัจจยัด้านการขนส่งต่อความพึง

พอใจของนกัท่องเที่ยวจงัหวดัสมุทรสงคราม จาํแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และระดับรายได้   ณ ระดับนัยสําคญัทางสถิติ ที่ 0.05 โดยนําค่า F-Test ในการทดสอบผลการ

วเิคราะห์ทาํใหท้ราบวา่ค่าเฉล่ียของทุกกลุ่มแตกต่างกนัหรือไม่ 

 Pearson Correlation คือ สถิติสหสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพียร์สันเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวัขึ้นไปที่เป็นอิสระต่อกนัเพือ่หาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัที่มีผลกระทบ

ดา้นการขนส่งของนกัท่องเที่ยว กบั ความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวระหวา่งตวัแปรนั้นเราสามารถดู

ทิศทางของความสมัพนัธไ์ด ้โดยมีลกัษณะความสมัพนัธแ์บบเดียว คือ 

 สหสมัพนัธท์างบวก  (Positive  Correlations)  ซ่ึงหมายความวา่เม่ือตวัแปรตวัหน่ึงเพิ่มหรือ

ลดลงอีกตวัแปรหน่ึงก็จะเพิม่ขึ้นหรือลดลงไปดว้ย 

ส่วนการแปลผลใชเ้กณฑช่์วงค่า r ตามรายละเอียดต่อไปน้ี (Hinkle D. E. 1998, p.118) 

 ค่า r ระดบัความสมัพนัธ ์

 .90 - 1.00  มีความสมัพนัธก์นัสูงมาก 

 .70 - .90  มีความสมัพนัธก์นัในระดบัสูง 

 .50 - .70  มีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 

 .30 - .50  มีความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่า 

 .01 - .30  มีความสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่ามาก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง

มากกวา่ 30 ปีขึ้นไป มีสถานะภาพสมรส  ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี โดยประกอบอาชีพ

เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 25,000 บาท  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการขนส่งนักท่องเที่ยวในด้านปัจจัยต่างๆ  

 ระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นการขนส่งนักท่องเที่ยวทั้งหมด กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญั

เก่ียวกบัผลกระทบของปัจจยัการขนส่งนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสงคราม โดยมีความเขา้ใจมาก

ที่สุดเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นความพงึพอใจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.79 รองลงมาคือปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 และมีส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.78 และใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือความปลอดภยั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.09 และมีส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 ตามลาํดบั 

 ระดับความคิดเห็นปัจจยัด้านค่าใช้จ่าย กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัเก่ียวกับปัจจัยด้าน

ค่าใชจ่้าย โดยมีความเขา้ใจมากที่สุดเก่ียวกับ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางยานพาหนะทางบกมีความ

เหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62 รองลงมาคือมีป้าย

บอกราคาค่าโดยสารสําหรับการเดินทางชัดเจน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 และมีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.81 และใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือค่าใชจ่้ายในการเดินทางยานพาหนะทางนํ้ ามี

ความเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.14 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 ตามลาํดบั 

 ระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นความสะดวกสบายโดยมีความเขา้ใจมากท่ีสุดเก่ียวกบั จุดขึ้นลงยานพาหนะมีความสะดวกสบาย 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 รองลงมาคือมีที่นั่งบน

ยานพาหนะมีความสะดวกสบายโดย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.62 และให้ความสาํคญัน้อยที่สุดคือพนักงานและบุคลากรมีความพร้อมในการให้บริการ โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.25 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.83 ตามลาํดบั 

 ระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นความปลอดภยั  กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้น

ความปลอดภยั โดยมีความเขา้ใจมากที่สุดเก่ียวกบั จุดใหบ้ริการรับส่งนกัท่องเที่ยวมีความปลอดภยั 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52  และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 รองลงมาคือมีพนกังานดูแลใน

เร่ืองของความปลอดภยัของทรัพยสิ์นและส่ิงของมีค่า โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 และมีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.62 และให้ความสาํคญัน้อยที่สุดคือยานพาหนะที่ใชใ้นการขนส่งนักท่องเที่ยวมี

ความปลอดภยั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.32 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 ตามลาํดบั 

 ระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นเวลา กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเวลา โดยมี

ความเขา้ใจมากที่สุดเก่ียวกบั ยานพาหนะใชเ้วลาเดินทางเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 และมี

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 รองลงมาคือยานพาหนะมาถึงจุดหมายตามเวลาท่ีกาํหนด โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.80 และให้ความสําคญัน้อยท่ีสุดคือ
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ระยะเวลาในการรอยานพาหนะอยูใ่นระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.24 และมีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.74 ตามลาํดบั 

 ระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นเวลา กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเวลา โดยมี

ความเขา้ใจมากที่สุดเก่ียวกบั ยานพาหนะใชเ้วลาเดินทางเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 และมี

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 รองลงมาคือยานพาหนะมาถึงจุดหมายตามเวลาท่ีกาํหนด โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.40 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.80 และให้ความสําคญัน้อยท่ีสุดคือ

ระยะเวลาในการรอยานพาหนะอยูใ่นระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.24 และมีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.74 ตามลาํดบั 

 ระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้น

ขอ้มูลข่าวสาร โดยมีความเขา้ใจมากที่สุดเก่ียวกบั มีการใชอุ้ปกรณ์ ส่ือ ส่ิงพิมพต่์างๆ ที่ชดัเจน เช่น 

เคร่ืองขยายเสียง ไมโครโฟน ป้ายบอกทาง ป้ายบอกห้ามต่างๆ เป็นตน้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 

และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 รองลงมาคือ มีการแจง้ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั

สถานที่ท่องเที่ยวใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว ครบถว้นถูกตอ้ง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.60 และมีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.94 และใหค้วามสาํคญันอ้ยที่สุดคือมีการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมการท่องเที่ยว

ให้นักท่องเที่ยว ครบถ้วนถูกตอ้ง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.50 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 

ตามลาํดบั 

 ระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นความพึงพอใจ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้น

ความ พึงพอใจโดยมีความเขา้ใจมากที่สุดเก่ียวกับ ท่านมีความพึงพอใจกับรูปแบบการเดินทาง

ท่องเที่ยวภายในจงัหวดัสมทุรสงคราม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.84 รองลงมาคือ มีท่านมีความพึงพอใจในความสะดวกสบายในการเดินทางจากสถานที่

ท่องเที่ยวหน่ึงไปยงัอีกสถานที่ท่องเท่ียวหน่ึงภายในจงัหวดัสมทุรสงคราม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  

3.64 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87 และใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือ ท่านมีความพงึพอใจ

ในความหลากหลายของรูปแบบขอ้มูลข่าวสาร และส่ือระชาสมัพนัธใ์นการเดินทางท่องเท่ียวจงัหวดั

สมุทรสงคราม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.61 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87 ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ

นกัท่องเที่ยวที่ไปจงัหวดัสมุทรสงคราม 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนันั้นในส่วนของเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อ

เดือนส่งผลใหค้วามพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวนั้นแตกต่างกนั 
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 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัการขนส่งนกัท่องเท่ียวมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

ที่มีต่อการท่องเที่ยวทางรถและทางเรือ 

กิจกรรมท่ีมีผลต่อความพงึพอใจ 
ประเมินการจดัการโลจิสติกส์ดา้นความพงึพอใจ 

r P Value ระดบั 

ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย .536* .000 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย .495* .000 ต ํ่า 

ปัจจยัดา้นความปลอดภยั .414* .000 ต ํ่า 

ปัจจยัดา้นเวลา .726* .000 สูง 

ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร .786* .000 สูง 

 

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่ง กิจกรรมดา้นขนส่งนกัท่องเท่ียวกบัความพงึพอใจ มีดงัน้ี 

 1.ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายกบัความพึงพอใจ พบว่า มีค่าระดบันัยสาํคญั

ทางสถิติ (p) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ค่าใชจ่้ายมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .536* ซ่ึงมีความสมัพนัธ์

ไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสมัพนัธใ์นระดบั ปานกลาง หมายความวา่ ค่าใชจ่้ายท่ีสูงขึ้น ส่งผล

ใหค้วามพงึพอใจเพิม่ขึ้นดว้ย 

 2.ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความสะดวกสบายกบัความพึงพอใจ พบว่า มีค่าระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ (p) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ความสะดวกสบายมีความสมัพนัธ์กบั

ความพึงพอใจ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 

.495* ซ่ึงมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั และมีความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า หมายความวา่ ความ

สะดวกสบายที่มากขึ้น ส่งผลใหค้วามพงึพอใจเพิม่ขึ้นดว้ย 

 3.ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านความปลอดภัยกับความพึงพอใจ พบว่า มีค่าระดับ

นัยสําคญัทางสถิติ (p) เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 

.414* ซ่ึงมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั และมีความสมัพนัธใ์นระดบั ต ํ่า หมายความวา่ ความ

ปลอดภยัเพิม่ขึ้น ส่งผลใหค้วามพงึพอใจเพิม่ขึ้นดว้ย 

 4.ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นเวลากับความพึงพอใจ พบว่า มีค่าระดบันัยสาํคญัทาง

สถิติ (p) เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า เวลามีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากบั .726* ซ่ึงมีความสมัพนัธ์
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ไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสมัพนัธใ์นระดบั สูง หมายความวา่ การใชเ้วลาเดินทางรวดเร็วขึ้น 

ส่งผลใหค้วามพงึพอใจเพิม่ขึ้นดว้ย 

 5.ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสารกับความพึงพอใจ พบว่า มีค่าระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ (p) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ เวลามีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากับ .786* ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์ในระดบั สูง หมายความว่า การเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารที่ชดัเจนและครบถว้นมากขึ้น ส่งผลใหค้วามพงึพอใจเพิม่ขึ้นดว้ย 

พบว่ากิจกรรมที่ท ําให้เ กิดความพึงพอใจนั้ นในด้าน ความสะดวกสบาย  ความปลอดภัย                         

มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการขนส่งนกัท่องเที่ยวในระดบัตํ่า 

การอภิปรายผล 

 การศึกษาผลกระทบของปัจจยัด้านการขนส่งต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจงัหวดั

สมุทรสงครามสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. จากสมมติฐานที่ 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานะ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

ต่อเดือน    ไม่มีผลต่อการความพงึพอใจที่แตกต่างกนั 

 

2. จากสมมติฐาน 2  ปัจจยัดา้นการขนส่งนักท่องเที่ยว ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ปัจจยัดา้นความ

สะดวกสบาย  ปัจจัยด้านความปลอดภัย   ปัจจัยด้านเวลา   ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวที่ไปจงัหวดัสมุทรสงคราม  

ผลการวจิยัพบวา่ 

2.1 ความสัมพนัธ์ทางด้านค่าใช้จ่ายกับความพึงพอใจนั่น มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดียวกนั และมีความสมัพนัธใ์นระดบั ปานกลาง หมายความวา่ ค่าใชจ่้ายที่สูงขึ้น ส่งผล

ให้ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นด้วย หมายถึง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวนั้นพึง

พอใจกับราคา อาจเป็นเพราะว่า ถ้าจ่ายที่มากขึ้นย่อมได้บริการที่ดีขึ้นตาม เช่น การ

ขนส่งนกัท่องเที่ยวถา้จ่ายมากขึ้นอาจจะเพิม่ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และความ

ปลอดภยัที่มากขึ้น หรือการยอมจ่ายบริการเสริมต่างๆ เพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกสบาย 

เช่น การให้พนักงานช่วยขนของ เป็นตน้ และการที่ราคาสินคา้ที่สูงผูค้นส่วนใหญ่

มกัจะยอมรับได ้เพราะเช่ือวา่มีผลกบัดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการ 

2.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความสะดวกสบายกบัความพงึพอใจ มีความสัมพนัธ์

ไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า หมายความวา่ ความสะดวกสบาย

ที่มากขึ้ น ส่งผลให้ความพึงพอใจเพิ่มขึ้ นด้วย หมายถึง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่
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ท่องเที่ยวอาจยงัไม่ไดรั้บความสะดวกสบายเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะสภาพอากาศใน

ประเทศไทยในช่วงนั้น เป็นช่วงฤดูร้อน และในปี 2559 น้ีก็เกิดปรากฏการณ์อากาศที่

ร้อนจัดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา และด้านยานพาหนะขนส่งทางบกนักท่องเที่ยวนั้น

อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศหรือยานพาหนะนั้นเก่าจนระบบประบอากาศชาํรุดก็มี 

หรือ ซ่ึงส่ิงที่ตอ้งแก้ไขคือ การซ่อมบาํรุงหรือจดัหายานพาหนะขนส่งที่ใหม่กว่ามา

แทนที่ของเก่า ส่วนยานพาหนะขนส่งทางนํ้ านั้นบางส่วนก็เก่าจนชาํรุดก็มี  

2.3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นความปลอดภยักบัความพงึพอใจ ซ่ึงมีความสมัพนัธไ์ป

ในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพนัธ์ในระดับ ต ํ่า หมายความว่า ความปลอดภัย

เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นด้วย หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวนั้น

อาจจะไม่มั่นใจในความปลอดภัยในการขนส่งนักท่องเท่ียวมากเท่าไร เน่ืองด้วย

ยานพาหนะอาจจะเก่าทรุดโทรม และภายนอกก็ดูแลว้ทรุดโทรมดว้ยเช่นกนั ก็อาจจะ

กงัวลเร่ืองความปลอดภยัอะไรดว้ย แต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะจาํเป็นตอ้งใชบ้ริการบา้งก็

มี หรือบางจุดนั้นอาจจะอบัสายตาพวกเจา้หน้าที่อะไรดว้ย อาจตอ้งแกไ้ขในเร่ืองของ

การเฝ้าระวงัดว้ย  

2.4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นเวลากบัความพงึพอใจ ซ่ึงมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทาง

เดียวกนั และมีความสมัพนัธใ์นระดบั สูง หมายความวา่ การเดินทางที่รวดเร็วขึ้น ส่งผล

ใหค้วามพงึพอใจเพิม่ขึ้นดว้ย หมายถึง นกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวนั้น พงึพอใจกบัเวลา

ในการขนส่งนักท่องเที่ยว เพราะว่า ยานพาหนะทางบก เช่น รถประจาํทาง นั้นก็เขา้

สถานีหรือป้ายรถเมล์ตรงเวลา หรือคลาดเคล่ือนเพียงเล็กน้อย อยูใ่นระดบัยอมรับได้ 

และระยะเวลาในการเดินทางจากจุดหน่ึงไปจุดหน่ึงนั้นถือว่ามีความเหมาะสม นั่นคือ 

ไม่ชา้หรือเร็วจนเกินไปเพราะถา้เร็วเกินไปก็อาจมีผลในดา้นความปลอดภยัดว้ย หรือ

อาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวย่อมเขา้ใจสภาพพื้นที่ในตอนนั้ นด้วยว่า 

เทศกาลการท่องเที่ยวนั้นยอ่มมีปัญหาการจราจรติดขดัเป็นเร่ืองธรรมดา และระยะเวลา

ในการขนส่งทางนํ้ านั้นกเ้ป็นที่น่าพอใจเพราะว่า พอเรือจอดจนผูโ้ดยสารเต็มลาํเรือก็

แล่นออกไปทนัที ไปอีกฟากนึงหรือไปอีกจุดนึงไดท้นัที 

2.5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสารกบัความพงึพอใจ ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ไป

ในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์ในระดบั สูง หมายความว่า การเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารที่ชดัเจนและครบถว้นมากขึ้น ส่งผลใหค้วามพงึพอใจเพิม่ขึ้นดว้ย หมายถึง การ

ประชาสัมพนัธ์ในพื้นที่ ป้ายบอกทางต่างๆ ป้ายห้ามต่างๆ นั้น ถือว่ามีจาํนวนมากพอ
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และชดัเจนถึงจะมีบางจุดท่ีลบเลือนไปบา้ง แต่ก็อยูใ่นระดบัยอมรับไดเ้พราะว่าอาจจะ

เก่า ทรุดโทรม ในสภาพตามกาลเวลา 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 1.ในดา้นความสะดวกสบาย ควรเพิม่ความสะดวกสบายต่างๆ ใหม้ากขึ้น  ดงัน้ี 

 1.) ควรเพิ่มการซ่อมบาํรุงดูแลรักษายานพาหนะทางบกสําหรับขนส่งนกัท่องเท่ียว  เช่น 

ซ่อมแซมรถประจาํทางปรับอากาศที่เคร่ืองปรับอากาศเสียใหมี้สภาพใชง้านได ้หรือจดัหารถประจาํ

ทางปรับอากาศคนัใหม่มาแทนที่ของเก่าที่ชาํรุดทรุดโทรมและลา้สมยั 

 2.) ควรเพิม่จาํนวนหอ้งนํ้ าใหใ้ชสุ้ขภณัฑแ์บบชกัโครกแทนสุขภณัฑแ์บบนัง่ยองเพือ่รองรับ         

กลุ่มผูสู้งอายทุี่มีปัญหาดา้นสุขภาพ โดยเฉพาะขอ้เข่าไม่ค่อยดี เพราะแบบนั่งยองนั้นตอ้งนั่งยองๆ 

และหัวเข่าตอ้งรับนํ้ าหนักตลอด อาจทาํให้ผูสู้งอายนุั้นหน้ามืด หรือผูสู้งอายบุางคนไม่สามารถงอ

หัวเข่าได ้หรือนั่งแลว้ลุกไม่ขึ้นก็มี จึงตอ้งเพิ่มห้องนํ้ าสาํหรับคนพิการดว้ยใหมี้ราวจบั  และตอ้งทาํ

ความสะอาดใหถู้กสุขอนามยัอีกดว้ย 

 2. ในดา้นความปลอดภยั ควรเพิม่ความปลอดภยัต่างๆ ใหม้ากขึ้น  ดงัน้ี 

 1.) เพิ่มความปลอดภยัให้กบัยานพาหนะขนส่งทางบก และยานพาหนะขนส่งทางนํ้ า โดย

ต้องเพิ่มการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะด้วย ถ้ายานพาหนะมีสภาพเก่าเกินไปจนไม่สามารถ

ซ่อมแซมไดก้็ควรจะหาของใหม่มาแทนที่ของเก่าที่มีมา เพือ่ใหผู้ม้าใชบ้ริการมีความมัน่ใจในความ

ปลอดภยัมากขึ้น  

 2.) เพิ่มจาํนวนเจา้หน้าที่ให้มากขึ้นในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะจุดที่อบัสายตาควร

จะมีเจา้หนา้ที่มาดูแลดว้ย 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในดา้นราคา และคุณภาพของสินคา้และบริการของร้านคา้และ

ร้านอาหารต่างๆ ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

2. ควรทาํการศึกษาใหข้อบเขตแคบลง  เช่น ผลกระทบของปัจจยัความพึงพอใจของท่องเที่ยวที่มา

ท่องเที่ยวตลาดนํ้ าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  

3. ควรทาํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในด้านราคา คุณภาพของสินคา้กับการให้บริการของ

ร้านคา้และร้านอาหารต่างๆ ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว 
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ปัจจยัด้านคุณภาพบริการทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของลูกค้า 

กรณศึีกษา ; บริษัท ดจิเิกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

SERVICE QUALITY FACTORS AFFECTING THE CUSTOMER 

SATISFACTION A CASE STUDY OF DIGIGATE TECHNOLOGY 

(THAILAND) CO.,LTD. 

สุทธินี  ขาํมาก1 และ ดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกคา้ในบริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั  และ

ศึกษาปัจจยัด้านคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ใน บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จาํกัด    โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นลูกคา้ของบริษทัฯ จาํนวน 278 หน่วย

ตวัอยา่ง ภายหลงัจากการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการของบริษทั ดิจิเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั 

พบว่าผูบ้ริโภคเห็นว่าคุณภาพการบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 เม่ือ

พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมาก

ไปหานอ้ยไดด้งัน้ี  ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ

ได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01  ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ดา้นการรู้จกัและ

เขา้ใจลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ตามลาํดบั    สาํหรับการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกคา้ที่ใช้

บริการจาก บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย(ีประเทศไทย) จาํกดั  พบวา่ผูบ้ริโภคมีความพงึพอใจของลูกคา้

ที่ใช้บริการจาก บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จาํกัด โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดงัน้ี 

ท่านพงึพอใจต่อความสะดวกในการติดต่อส่ือสารกบับริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 รองลงมาคือ ท่าน

พึงพอใจต่อคุณภาพสินค้าเม่ือพนักงานให้ข้อมูล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 ท่านพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของพนักงานในการบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการของ

พนักงานตอ้นรับเม่ือท่านติดต่อกบับริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการดว้ย

ความรวดเร็วในการประสานงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ท่านพงึพอใจต่อกระบวนการการใหบ้ริการ

ของบริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ท่านพงึพอใจต่อการบริการของพนกังานในการติดต่อประสานงาน  
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ท่านพงึพอใจต่อการให้บริการที่ไดรั้บตรงตามความคาดหวงั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.96 และท่านพึงพอใจต่อการติดตามหลังการให้บริการของพนักงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 

ตามลาํดบั 

 สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลที่มีความสัมพนัธ์กับความพึง

พอใจของลูกคา้บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 

0.05ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลตัวแปร ตาํแหน่งงาน  ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์   

นอกจากน้ี เม่ือวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการ ท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจต่อการใชบ้ริการของบริษทัฯ  พบว่า ตวัแปรที่มีสามารถร่วมกนัมีอิทธิพลหรือทาํนายระดับ

ความพงึพอใจต่อการใชบ้ริการของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ตวัแปร การใหค้่าความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้  การรู้จกั

และเขา้ใจลูกคา้  การตอบสนองต่อลูกคา้ และความเช่ือถือไวว้างใจได ้ 

 

คาํสําคญั: ความพงึพอใจ,คุณภาพบริการ,ลูกคา้ 
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บทนํา 

 ในยคุปัจจุบนัน้ีรถยนตไ์ดก้ลายมาเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งมากเพือ่ใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆที่

จะช่วยอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง รวดเร็วประหยดัเวลาในการติดต่อเจรจาธุรกิจ นอกจากน้ี 

ยงัมีความสาํคญัต่อสังคมไทยทุกสาขาอาชีพ และในปัจจุบนัน้ีอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน

รถยนตเ์ป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ สามารถนาํเขา้เงินตราต่างประเทศ

ได้เป็นจาํนวนมากและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลและ

อุตสาหกรรมยานยนตย์งัเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมหลายประเภท ไดแ้ก่ การออกแบบและการผลิต  

การผลิตช้ินส่วนขั้นพื้นฐาน การผลิตช้ินส่วนหลกัเพือ่ป้อนโรงงานประกอบรถยนต ์เป็นตน้ 

 และจากภาพรวมดา้นอุตสาหกรรมในปัจจุบนั อุตสาหกรรมยานยนตข์องอาเซียนนั้นไดมี้

แนวโนม้ที่ดีขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2553เป็นตน้มาโดยประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ส่งออกช้ินส่วน

ยานยนตม์ากที่สุดในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงอุตสาหกรรมยานยนตน้ี์ในประเทศไทยไดส้ร้างรายไดใ้หก้บั

แรงงานจาํนวนมากกว่า 100,000 คนมีผูผ้ลิต 1,657รายและโรงงานรวม 2,237 แห่งและซ่ึงส่วนมาก

ผูผ้ลิตดงักล่าวจะเป็น SMEs (ขอ้มูลจาก คลงัขอ้มูลอุตสาหกรรม สวทช. 2559) 

 สภาพการแข่งขนัที่รุนแรงเพิม่สูงขึ้นในยคุปัจจุบนัน้ี ส่งผลใหผู้ผ้ลิตต่างตอ้งลดตน้ทุนดา้น

การผลิตและหาแนวทางเพือ่รักษาระดบัคุณภาพและความน่าเช่ือถือของสินคา้ที่ผลิตเพือ่ให้ช้ินส่วน

ที่ผลิตไดน้ั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไวแ้ละมีคุณภาพดีราคาเหมาะสม บริษทัผูผ้ลิตจึงจาํเป็นตอ้ง

เลือกสินคา้เคร่ืองมือเพื่อตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้ งไวแ้ละบริษทั ดิจิเกท 

เทคโนโลย ี(ประเทศ) จาํกดัเป็นหน่ึงในบริษทัที่ดาํเนินธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายเคร่ืองมือวดัขนาดและ

ตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ ซ่ึง 

บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศ) จาํกดั ซ่ึงดาํเนินการมาตั้งแต่ วนัท่ี 29 กนัยายน 2546ซ่ึงฐาน

ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นบริษทัสญัชาติญี่ปุ่ นแต่ในปัจจุบนัทีบริษทัที่ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัมาก

ขึ้น การประกอบธุรกิจจึงมีแรงกดดนั และการแข่งขนัทางการคา้สูง ดังนั้นบริษทัที่ดาํเนินธุรกิจ

ตวัแทนจาํหน่ายเคร่ืองมือวดัขนาดและตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและอุปกรณ์ต่างๆตอ้งตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ที่เป็นผูผ้ลิตให้เกิดความพึงพอใจลว้นมีปัจจยัต่างๆทาํให้เกิดความพึงพอใจ

และคุณภาพการให้บริการเป็นส่วนที่สร้างความพึงพอใจของลูกคา้ที่พนักงานตอ้งสร้างความพึง

พอใจของลูกคา้ที่พนกังานตอ้งสร้างความเขา้ใจและพยายามปรับบริการที่ตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ที่มาติดต่อกบับริษทั 

 ดงันั้นนอกจากดา้นการผลิตเคร่ืองมือวดัขนาดและตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและอุปกรณ์

ต่างๆที่ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ที่มีมาตรฐานและคุณภาพแลว้เพือ่คงความสมัพนัธก์บัลูกคา้

เก่าและแสวงหาลูกคา้ใหม่ ในการดาํเนินธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายเคร่ืองมือวดัขนาดและตรวจสอบ
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คุณภาพช้ินและอุปกรณ์ต่างๆการใหบ้ริการคือสาํคญัที่สร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้ที่มีองคป์ระกอบ

ของคุณภาพการให้บริการในมิติ 5ดา้น ดงัน้ี ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) ดา้น

ความเช่ือถือไวว้างใจได้ (Reliability) ด้านการตองสนองกับลูกคา้ (Responsiveness) ด้านการให้

ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 

 ผูว้จิยัจึงเห็นความสาํคญัปัจจยัที่มีผลกบัความพงึพอใจของลูกคา้ บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี

(ประเทศไทย) จาํกดั การบริการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงเป็นกลยทุธอ์ยา่งหน่ึง ใน

การดึงดูดลูกคา้ให้มาใช้บริการมากขึ้น ดงันั้นผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาปัจจยัภาพที่ส่งผลต่อความพึง

พอใจของลูกคา้ของ บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั เพือ่เป็นแนวทางในการดาํเนิน

ธุรกิจและสามารถจะนาํความรู้และผลลพัธท์ี่ไดไ้ปปรับใชก้บัองคก์รอยา่งเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกคา้ในบริษทั ดิจิ

เกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 2.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ใน บริษทัดิจิเกท 

เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 3. ศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคา้ที่มีต่อ บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล อายุ เพศ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับความพึง

พอใจของลูกคา้ในบริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดัแตกต่างกนั 

 2. คุณภาพบริการที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในบริษัท ดิจิเกท 

เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดัที่แตกต่างกนั 

ขอบเขตการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคุณภาพการบริการของบริษทั ดิจิ

เกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั โดยกาํหนดขอบเขตดา้นต่างๆดงัน้ี 

 กลุ่มประชากร ที่ใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจที่จะใช้บริการของ

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ ที่เป็นลูกคา้บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 ขอบเขตดา้นพื้นที่ที่ใชใ้นงานวจิยั ไดแ้ก่ ลูกคา้ของบริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 

จาํกัด จาํนวนทั้งหมด 139 บริษทั โดยจาํแนกเป็นนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น นิคม

อุตสาหกรรมนวนคร จาํนวน 18 บริษัท  นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จาํนวน 17  บริษัท นิคม
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อุตสาหกรรมโรจนะ  จาํนวน 22 บริษทั   นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ซีบอร์ด จาํนวน  37  บริษทั 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จาํนวน 22 บริษทั  นิคมอุตสาหกรรมเวลลโ์กลด ์ จาํนวน 9 บริษทั นิคม

อมตะนคร จาํนวน 14 บริษทั 

กรอบแนวคดิ 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1แสดงกรอบแนวคิดในการทาํวจิยั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกคา้และตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ใน บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 2. นําผลวิจยัไปปรับกลยุทธ์ในการปรับปรุงและพฒันาเพื่อรักษาลูกคา้รายเก่าและกเพิ่ม

ลูกคา้รายใหม่ของบริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จาํกดั และสามารถทาํการแข่งขนัใน

ตลาดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

-  อายุ   

- ระดับการศึกษา  

-  ตําแหน่งงาน 

- ประสบการณ์ในการทํางาน 

ความพึงพอใจของลูกค้าในบริษัท ดิจิเกท 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

 
ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 

- ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) 

- ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ (reliability) 

- ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) 

- ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (assurance) 

- ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 บริษัท ดิจิเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด หมายถึง บริษทั ตวัแทนจาํหน่าย และบริการ

หลงัการขายเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่มีความละเอียดสูงดว้ยเทคโนโลยทีี่ล ํ้าสมยั ตั้งอยูเ่ลขที่ 72/50-51 หมู่ 

3 ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกด้านบวกของผู ้ที่มาใช้บริการ กับบริษัท ดิจิเกท 

เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 ลูกค้า หมายถึง บุคคลที่มาใชบ้ริการ กบั บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ของผูท้ี่มาใช้

บริการ กบั บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง

งาน 

 คุณภาพการให้บริการ  หมายถึง การประเมินส่ิงที่ ลูกค้าได้รับ จากงานบริการ อัน

ประกอบดว้ย มิติของคุณภาพบริการ 5 ดา้นอนัไดแ้ก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือ

ไวว้างใจได ้การตอบสนองต่อลูกคา้ การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดย

อาศยัแนวคิดและทฤษฏีหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 Kotler (2000) กล่าวว่าเป็นความรู้สึกของลูกคา้ว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่เป็นผลลัพธ์

จากการเปรียบเทียบการทาํงานของผลิตภณัฑต์ามที่เห็น และเขา้ใจกบัความคาดหวงั ดงันั้นระดบั

ความพึงพอจึงเป็นปัจจยัของความแตกต่างระหว่างการทาํงานที่มองเห็น และความเขา้ใจกบัความ

คาดหวงั หากบุคคลเห็นและเขา้ใจการทาํงานของผลิตภณัฑต์ ํ่ากว่าความคาดหวงั จะส่งผลให้บุคคล

นั้ นเกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) แต่หากระดับความเห็นและเข้าใจการทาํงานของ

ผลิตภณัฑว์่าตรงกบัความคาดหวงับุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) และถา้ผลที่ไดรั้บ

จากการทาํงานของผลิตภณัฑสู์งกวา่ความคาดหวงัจะทาํใหเ้กิดความประทบัใจ(Delight) ซ่ึงจะส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ าของลูกคา้ และประชาสมัพนัธถึ์งส่ิงที่ดีของผลิตภณัฑต่์อบุคคลอ่ืนต่อไป 

 Shelly  (1975) ความพงึพอใจ คือ ทฤษฎีวา่ดว้ยความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึก

ทางบวกและความรู้สึกทางลบ ซ่ึงความรู้สึกทุกชนิดของมนุษยจ์ะติดอยูส่องแบบน้ี ความรู้สึกบวก 

คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นแลว้จะทาํใหมี้ความสุข ส่วนความรู้สึกลบ คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นแลว้จะทาํให้

เ กิดความไม่สบายใจ ความรู้สึกสองแบบน้ีมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน ระบบ

ความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสองเรียกว่าระบบความพึงพอใจ ซ่ึงความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือ
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ความรู้สึกทางบวกมากกวา่ทางลบ ส่ิงที่ทาํใหเ้กิดความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความพอใจของมนุษย์

ไดแ้ก่ ทรัพยากร(Resource) หรือส่ิงเร้า (Stimuli) การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษา

ทรัพยากรหรือส่ิงเร้า แบบใดที่ตอ้งการที่จะทาํที่ทาํใหเ้กิดความพงึพอใจแก่มนุษย ์

 เกรียงไกร นันทวนั(2546)ความหมายของความพึงพอใจของผูรั้บบริการตามแนวคิดของ

นกัการตลาดจะพบคาํนิยามเป็น 2 นยั คือ 

1. ความหมายที่ยดึสถานการณ์การการซ้ือเป็นหลกั ใหค้วามหมายวา่ ‘’ความพงึพอใจเป็นผลที่

เกิดขึ้นเน่ืองจากการประเมินส่ิงที่ไดรั้บภายหลงัสถานการณ์การซ้ือสถานการณ์หน่ึง ‘’มกั

พบใชใ้นงานวจิยัการตลาดที่เนน้แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ 

2. ความหมายที่ยดึประสบการณ์เก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้เป็นหลกั ใหค้วามหมายวา่ ‘’ความ

พึงพอใจเป็นผลที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์หลายๆ

อย่างที่เก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑห์รือบริการในระยะเวลาหน่ึง’’ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ‘’ 

ความพงึพอใจ หมายถึง การประเมินความสามารถของการนาํเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการที่

ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ อยา่งต่อเน่ือง’’ 

 ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547) กล่าววา่ ความพอใจของลูกคา้เป็นเป้าหมายทางการตลาดที่

สาํคญัที่ทุกธุรกิจให้บริการจะตอ้งบรรลุให้ไดเ้น่ืองจากความพอใจนาํมาซ่ึงการใช้บริการซํ้ าความ

จงรักภกัดี และการแนะนาํความพอใจนั้นให้ผูอ่ื้นทราบ การสร้างความพอใจใหก้บัลูกคา้นั้นเป็นส่ิง

ที่ทาํไดย้าก แต่สามารถทาํได ้ผูบ้ริหารจะตอ้งทาํให้พนักงานส่งมอบบริการอนัประทบัใจให้ลูกคา้

ทุกขั้นตอน ความพอใจของลูกคา้จึงเกิดจากการที่ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการตามที่ตน

ไดค้าดหวงัไวห้รือไดรั้บบริการที่มีคุณค่ารวมทั้งการบริการตอ้งตอบสนองสิทธิประโยชน์เฉพาะได ้

Lock  (1984)มองว่า ความพอใจต่อการให้บริการหรือความไม่พอใจต่อการให้บริการดา้นใดด้าน

หน่ึงนั้น ขึ้นอยูก่บัความแตกต่างระหวา่งส่ิงที่ลูกคา้ไดรั้บกบัส่ิงที่ลูกคา้ปรารถนา ซ่ึงส่ิงที่ลูกคา้ไดรั้บ

นั้นคือระดบัตํ่าสุดที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของเขา ลูกคา้จะเกิดความพอใจเม่ือไม่มีความ

แตกต่างระหวา่งความปรารถนาและสภาพความเป็นจริง ลูกคา้จะเกิดความไม่พอใจต่อการใหบ้ริการ

ต่อเม่ือผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการบริการ หรือผลตอบแทนที่ไดน้้อยกว่าที่ตอ้งการ และถา้ปริมาณความ

แตกต่างน้ีมีมากขึ้น ความไม่พอใจก็จะมากขึ้นตามลาํดบั 

 จากความหมายของความพึงพอใจท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้ น สรุปได้ว่าความพึงพอใจ

หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือพึงพอใจต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือจากประสบการณ์ที่มีความรู้สึก

ทางบวก 

 กรรณิกา ไชยวิเศษ (2553: 43-45) ความพึงพอใจเกิดจากการท่ีลูกคา้ทาํการเปรียบเทียบ

มูลค่าที่เป็นอรรถประโยชน์หรือผลประโยชน์โดยรวมของคุณค่าทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับมา
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ตอบสนองความจาํเป็นหรือความตอ้งการแลว้รับรู้ไดว้่าสูงกว่าตน้ทุนที่เป็นเงินที่ตอ้งจ่ายไป เม่ือ

สินคา้ทาํงานไดดี้ตามความคาดหมายของลูกคา้ ลูกคา้ก็จะมีความสุขเกิดความพงึพอใจ แต่ถา้สินคา้

ทาํงานไดต้ ํ่ากว่าความคาดหมาย ลูกคา้ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจึงมี

ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัคุณภาพละคุณประโยชน์ของสินคา้และบริการ เน่ืองจากคุณภาพและ

คุณประโยชน์เป็นผลจากการทาํงานของสินคา้และบริการที่ตอ้งทาํให้เกิดความคุม้ค่ากบัตน้ทุนที่

ลูกคา้ไดจ่้ายไป ลูกคา้จึงมีความพงึพอใจ นกัการตลาดจึงตอ้งพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยทาํใหมี้มูลค่าเพิ่ม

ในสายตาของลูกคา้และเกิดจากความแตกต่างจากคู่แข่งขนั 

 ลูกคา้สร้างความคาดหวงัได้จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ประสบการณ์การซ้ือที่ผ่านมา และ

คาํแนะนาํของบุคคลต่าง เช่น เพื่อน นักการตลาด และข่าวสารของคู่แข่งขนั เป็นตน้ ซ่ึงถือว่าเป็น

คาํมัน่ที่นักการตลาดไดใ้ห้ความหวงักบัลูกคา้ไว ้หากทาํให้ลูกคา้ผิดหวงัก็เกิดความไม่พอใจ แต่ถา้

นกัการตลาดกาํหนดความคาดหวงัตํ่าก็ทาํใหไ้ม่เป็นท่ีดึงดูดใจได ้

แนวคดิเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

 คุณภาพการให้บริการ เป็นการประเมินของผูบ้ริโภคเก่ียวกับความเป็นเลิศหรือความ

เหนือกวา่ของบริการ ไดช้ี้ใหเ้ห็นดว้ยวา่ คุณภาพการใหบ้ริการ เป็นการใหบ้ริการท่ีมากกวา่หรือตรง

กบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นเร่ืองของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

ความเป็นเลิศของการบริการในลักษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู้ ผลการศึกษาวิจยัของ

นกัวชิาการกลุ่มน้ี ช่วยใหเ้ห็นวา่ การประเมินคุณภาพการใหบ้ริการตามการรับรู้ของผูบ้ริโภคเป็นไป

ในรูปแบบของการเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อบริการท่ีคาดหวงัและการบริการตามท่ีรับรู้ว่ามีความ

สอดคลอ้งกนัเพียงไร ขอ้สรุปที่น่าสนใจประการหน่ึงก็คือ การให้บริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึง 

การให้บริการที่สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการหรือผูบ้ริโภคอย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้น 

ความพงึพอใจต่อการบริการ จึงมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัการทาํใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัหรือ

การไม่ เป็นไปตามความคาดหวัง (confirm or disconfirm expectation) ของผู ้บริโภคนั่น เอง

Parasuraman, Zeithamal& Berry (1985, 1990). 

องค์ประกอบคุณภาพการให้บริการ 

 ในงานวิจัยค ร้ังน้ีผู ้วิจัยได้นําแนวคิดทฤษฎี คุณภาพการให้บริการของ Zeithaml, 

Parasuraman and Berry (1990)ภายใตช่ื้อมิติ  SERVQUAL ท่ีประกอบดว้ย 5 มิติ คือ ดา้นความเป็น

รูปธรรมของบริการ (tangibility) ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(reliability)  ดา้นการตอบสนองต่อ

ลูกคา้ (responsiveness)  ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (assurance)  ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

(empathy)  และพฒันาสร้างเคร่ืองมือวดัในแต่ละด้านของมิติ  SERVQUAL จากการทบทวน

การศึกษาที่ผา่นมาในองคป์ระกอบ 5 ดา้น 
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 1. รูปลักษณ์ (Tangible) ได้แก่ ความทันสมัยของอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมของสถานที่ 

บริการ การแต่งกายของพนกังาน เอกสารเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการ 

 2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ไดแ้ก่ ความสามารถของพนักงานในการให้บริการไดต้รง

ตามท่ีสัญญาไว ้การเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้ และการขอขอ้มูลมาใชใ้นการให้บริการลูกคา้การ

ทาํงานไม่ผิดพลาด การบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือพร้อมใชง้านเสมอ การมีจาํนวนพนักงาน

เพยีงพอต่อการใหบ้ริการ 

 3. การตอบสนอง (Responsiveness) ไดแ้ก่ มีระบบการบริการที่ให้บริการไดร้วดเร็วความ

พร้อมของพนักงานในการให้คาํแนะนาํปรึกษากบัลูกคา้ ความรวดเร็วในการทาํงานของพนักงาน 

ความพร้อมของพนกังานในการบริการลูกคา้ไดท้นัทีท่ีตอ้งการ 

 4. การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถของพนกังานในการใหข้อ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัการบริการ การสร้างความปลอดภยั และเช่ือมัน่ในการรับบริการความมีมารยาท

และความสุภาพของพนกังาน พฤติกรรมของพนกังานในการสร้างความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการของ

บริษทั 

 5. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ไดแ้ก่ การให้ความสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้ แต่ละคนของ

พนกังาน เวลาในการเปิดใหบ้ริการความสะดวกแก่ลูกคา้ โอกาสในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 

ของกิจการผูใ้ห้บริการ ความสนใจของลูกคา้อย่างแทจ้ริงของพนักงาน ความสามารถในการเขา้

ใจความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้อยา่งชดัเจน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 วรินทร ธนาภิวัฒน์ (2551)ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจในการ

ใหบ้ริการหลงัการขายของ บริษทั เทโทรซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจดา้น

ไอที โดยสมมติฐานงานวิจยั คือ ระดบัตาํแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ  และปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจต่อระบบการให้บริการหลังการขายของตวัแทนของ บริษทั เทโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกัด (มหาชน) ที่แตกต่างกันโดยศึกษาความพึงพอใจทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่  ด้านระบบการ

ใหบ้ริการ และดา้นทกัษะ พบวา่ ลูกคา้มีความพงึพอใจต่อระบบการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก โดยมี

ขอ้เสนอแนะ ดา้นระบบการให้บริการ คือ บริษทัฯ ควรให้ความสาํคญัต่อการบริการหลงัการขาย

เพือ่สร้างความประทบัใจ อนัส่งผลใหลู้กคา้มีความพึงพอใจเพิม่มากขึ้น โดยควรจะใหมี้การติดตาม

โทรถามหลงัจากใหบ้ริการเสร็จ เพือ่สร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ ควรเปิดให้บริการวนัอาทิตย ์

และจดัให้มีการบริการฉุกเฉิน24 ชั่วโมง ด้านทกัษะ เจา้หน้าที่ที่ให้บริการควรมีทกัษะและความ

เชียวชาญดา้นต่างๆ โดยเฉพาะซ่ึงจะทาํใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่ และกลบัมาใชบ้ริการต่อไปเร่ือยๆ
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โดยควรมีการจดัฝึกอบรมเจา้หน้าที่สมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการออกประกาศให้กบัเจา้หน้าที่ เพื่อเป็น

การรองรับการทาํงาน 

 วุฒิชยั ธรรมฐิติพงศ ์(2552)  การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ

ของเล่นไม้ของลูกคา้บริษทัวูด้เด้นเกม จาํกัด ได้ทาํการรวบรวมขอ้มูลดว้ยโดยใช้แบบสอบถาม

สัมภาษณ์ลูกคา้ของบริษทัไทยวูด้เด้นจาํกดั จาํนวนทั้งส้ิน 30 ราย ประกอบดว้ยลูกคา้ไทย 14 ราย 

และลูกคา้ และลูกค้าต่างประเทศ 16 ราย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ   สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Static) ได้แก้ ร้อยละ (Percentage)ค่าความถ่ี (Frequency) แ ละค่าเฉล่ีย (Mean) ผล

การศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ต่างประเทศ ประกอบธุรกิจเป็นเจา้ของคน

เดียวมากที่สุด รูปแบบของธุรกิจคือธุรกิจขายส่ง มีระยะเวลาเปิดดาํเนินธุรกิจ 10 ปีขึ้นไป มีจาํนวน

ลูกคา้มากกวา่ 20 ราย และส่วนใหญ่ลูกคา้คา้ธุรกิจเป็นผูข้ายปลีก 

 พฤติกรรมการซ้ือของเล่นไม้ของลูกคา้บริษทัไทยวูด้เด้นจาํกัด พบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯเป็นเวลา1-5ปี และ 6-10ปี ซ้ือสินค้าประเภทพซัเซิล 

(Puzzles) และเกมส์ (Games) ตามลาํดบั และไดมี้การสั่งซ้ือสินคา้ที่มีมูลค่าน้อยกว่า 120,000 บาท

ต่อคร้ัง จะเป็นการสั่งซ้ือสินคา้ที่ไม่มีในคลงัสินคา้หรือเฉพาะที่ตอ้งการเท่านั้นโดยพิจารณาระดบั

สินคา้คงคลงับรรจุภณัฑท์ี่ลูกคา้ตอ้งการมีทั้งกล่องกระดาษและกล่องพลาสติก โดยส่วนใหญ่นาํไป

จาํหน่ายต่อทีร้านคา้ของลูกคา้ซ่ึงมีการทาํตลาดตลอด โดยลูกคา้จะสร้างเป็นตราสินคา้ของตนเอง

การตดัสินใจในการสั่งซ้ือสินคา้มากจากเจา้ของกิจการ ซ่ึงในระยะเวลา 1 ปี จะมีการสัง่ซ้ือเขา้มาถึง 

2-3 คร้ังโดยในช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม มีคาํสั่งซ้ือเขา้มามากที่สุด เหตุผลที่ลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้

ของบริษทัฯ คือสินคา้ที่ไดม้าตรฐานและมีคุณภาพ ลูกคา้รู้จกับริษทัฯ ไดจ้ากตลาดไนทบ์าซาร์ ใน

ส่วนค่าใชจ่้ายที่มีเก่ียวกบั การขนส่งในแต่ละคร้ังมีอตัราส่วนร้อยละ 5 ของมูลค่าสินคา้ที่ซ้ือ 

 ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของธุรกิจ ที่มีความสาํคญัในระดบัมากไดแ้ก่ ปัจจยั

เฉพาะบุคคล ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจยัย่อยที่ลูกคา้ให้ความสําคญัในระดับมาก ได้แก้การ

ยอมรับ และความชอบในตวัสินคา้และบริการ รองลงมาคือ การที่ผูผ้ลิตให้การบริการและอาํนวย

ความสะดวกแก่ลูกคา้เม่ือมาติดต่อธุรกิจและการมีความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างลูกคา้และผูผ้ลิต และ

ปัจจยัที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมการซ้ือขององคก์รธุรกิจ ที่มีความสาํคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยั

ส่วนประสมทางดา้นการตลาด มีคือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ สินคา้มีคุณภาพไดม้าตรฐานตรงตาม

ทีตอ้งการ รองลงมาคือ การใชว้ตัถุดิบ ที่ไม่มีสารพษิในการผลิต และการส่งสินคา้ที่ดีไดต้ารางเวลา 

มาตรฐาน ดา้นราคา พบว่าปัจจยัยอ่ยที่มีความสาํคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ราคาของสินคา้ที่เหมาะสม

กับคุณภาพ และระดับราคาของงสินคา้ที่เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ด้านช่อทางการจดั

จาํหน่าย ซ่ึงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความสาํคญัระดบัมาก ไดแ้ก่ การติดต่ออีเมล ช่วยทาํ
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ให้สะดวกและรวดเร็ว รองลงมาคือการที่ผูผ้ลิตจดัเก็บ สินคา้คงคลงัมากขึ้นทาํให้ลูกคา้ลดการถือ

สินคา้คลงั และการมีโชวรู์ม ช่วยให้ลูกคา้ติดต่อสะดวกรวดเร็วและสั่งซ้ือสินคา้ไดง่้ายขึ้น ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด พบว่าปัจจยัย่อยที่มีความสําคญัในระดบัมากคือมีการส่งตวัอย่างสินคา้ใหม่ๆ 

ใหแ้ก่ลูกคา้เป็นประจาํ รองลงมาคือ การไดเ้ขา้เยีย่มชมโรงงานช่วยใหลู้กคา้มีความมัน่ใจมากยิ่งขึ้น 

และการใหเ้ครดิตการชาํระเงินโดยแบ่งจ่ายได ้2-3 งวด  ปัจจยัระหวา่งบุคคล พบวา่ ปัจจยัยอ่ยลูกคา้

ให้ความสาํคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ความเขา้อกเจา้ใจระหว่างลูกคา้และผูผ้ลิต ปัจจยัภายในองคก์ร 

ซ่ึงรายละเอียดพบว่า ปัจจยัยอ่ยลูกคา้ให้ความสาํคญัในระดบัมากไดแ้ก่วตัถุประสงคแ์ละนโยบาย

ของการสั่งซ้ือของลูกค้า และปัจจัยส่ิงแวดล้อม ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยย่อยลูกค้าให้

ความสาํคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ระดบัความตอ้งการซ้ือของลูกคา้ธุรกิจและวตัถุดิบท่ีนาํมาใชใ้นการ

ผลิตสินคา้ ปัญหาในการซ้ือสินคา้พบ ปัญหาลาํดบัแรกคือการส่งสินคา้ที่ไม่ตรงเวลา รองลงมาคือ

การนาํเสนอสินคา้ใหม่มีนอ้ย มีความคล่องตวัและยดืหยุน่นอ้ย วธีิเล่นหรือคาํอธิบายไม่ชดัเจน และ

สินคา้คงคลงัมีไม่มากพอตามลาํดบั 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากรที่ใชใ้นคร้ังน้ี ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจที่จะใชบ้ริการของโรงงานอุตสากรรม

ผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ที่เป็นลูกคา้บริษทั ดิจิเกทเทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 278 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจยั คือ แบบสอบถาม สําหรับลูกคา้ที่มาใช้บริการ บริษทั ดิจิเกท 

เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั เคร่ืองมือที่ใชใ้นงานวจิยั ประกอบดว้ย  3ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2 แบบสอบความพงึพอใจของลูกคา้ของบริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

ส่วนที่  3 แบบสอบถามคุณภาพบริการในมิติ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้น

ความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และ ดา้นการ

รู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ของ บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

สรุปผลการสิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 

203 คนคิดเป็นร้อยละ 73.0 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ ํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 มี

สถานภาพโสด จาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 164 

คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงาน เจา้ที่ตรวจสอบคุณภาพ จาํนวน 211 คน คิดเป็น

ร้อยละ 75.63 ประสบการณ์ในการทาํงาน 1-5 ปี จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40 จาํนวนคร้ังที่
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เขา้รับบริการคร้ัง/เดือน เขา้รับบริการ 1-2 คร้ัง/เดือน จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ  58.60 สถาน

ที่ตั้งทาํงานผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานท่ีตั้งทาํงานใน นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ซีบอร์ด 

จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของบริษัท ดิจิเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

 การวิเคราะห์คุณภาพการบริการของบริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั พบว่า

ผูบ้ริโภคเห็นว่าคุณภาพการบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 เม่ือพจิารณา

เป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหา

น้อยไดด้งัน้ี ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ มีค่าเฉ่ียเท่ากบั 3.91 ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อ

ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 และ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 ตามลาํดบั 

สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการจาก บริษัท ดิจิเกท เทคโนโลยี (ประเทศ

ไทย) จํากัดการวเิคราะห์ความพงึพอใจของลูกคา้ที่ใชบ้ริการจาก บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย(ีประเทศ

ไทย) จาํกดั  พบว่าผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการจาก บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลยี

(ประเทศไทย) จาํกดั โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่าทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังน้ี ท่านพึงพอใจต่อความสะดวกในการ

ติดต่อส่ือสารกับบริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 รองลงมาคือ ท่านพึงพอใจต่อคุณภาพสินคา้เม่ือ

พนักงานให้ขอ้มูล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการของพนกังานในการบริการ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ท่านพงึพอใจต่อการใหบ้ริการของพนกังานตอ้นรับเม่ือท่านติดต่อกบับริษทั มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการดว้ยความรวดเร็วในการประสานงาน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.99 ท่านพึงพอใจต่อกระบวนการการใหบ้ริการของบริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ท่านพึง

พอใจต่อการบริการของพนกังานในการติดต่อประสานงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ท่านพึงพอใจต่อ

การให้บริการที่ได้รับตรงตามความคาดหวงั มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 และท่านพึงพอใจต่อการติด

ตามหลงัการใหบ้ริการของพนกังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ตามลาํดบั 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน ที่พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลที่มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ

ของลูกคา้บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลตวัแปร ตาํแหน่ง

งาน ของกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงเชทธ (Sheth,1996) ไดศึ้กษาพบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของ

ลูกคา้องคก์รที่สาํคญัประการหน่ึงคือ ปัจจยัส่วนบุคคล สอดคลอ้งกบั Webster and Wind (1972) ที่

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลสาํคญัยิ่งต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้องค์กร และ

ตาํแหน่งงานซ่ึงถือเป็นปัจจยัส่วนบุคคลปัจจยัหน่ึงท่ีในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ มีผลต่อระดบัความพึง
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พอใจจากการซ้ือสินคา้ของบริษทั  ซ่ึงยอ่มส่งผลต่อเน่ืองไปยงัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของบริษทัใน

คร้ังต่อไปดว้ยเช่นกนั   โดยอาจกล่าวไดว้่าตาํแหน่งงานของผูท้ี่มีอาํนาจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของบริษทั  เก่ียวขอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจ และประสบการณ์ทั้งจากการทาํงานในองคก์รของตน

และจากการใชสิ้นคา้ของบริษทัฯ   ซ่ึงทาํให้เกิดการยอมรับและพึงพอใจต่อสินคา้และบริการของ

บริษทั 

 นอกจากน้ี เม่ือวเิคราะห์ความสมัพนัธข์องตวัแปรความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการ ที่มีผลต่อ

ความพงึพอใจต่อการซ้ือสินคา้ของบริษทัฯ  พบวา่ ตวัแปรที่มีสามารถร่วมกนัมีอิทธิพลหรือทาํนาย

ระดบัความพงึพอใจจากการซ้ือสินคา้ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ตวัแปร ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

การให้ค่าความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้  การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้  การตอบสนองต่อลูกคา้ และความเช่ือถือ

ไวว้างใจได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ของ วรินทร  ธนาภิวฒัน์ (2551) ที่ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพล

ต่อระดบัความพงึพอใจในการใหบ้ริการหลงัการขายของบริษทั เทโทรซิสเตม็ส์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) และพบวา่ ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อระบบการใหบ้ริการหลงัการขายของตวัแทน

บริษทั คือ ปัจจยัการทาํใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่และกลบัมาใชบ้ริการต่อไปเร่ือย ๆ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

 จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านคุณภาพบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า

กรณีศึกษาบริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่คุณภาพบิการทั้ง 4 ดา้นนั้นส่งผลต่อ

ความพึงพอใจ ดังนั้นผูว้ิจยัขอเสนอแนะให้ บริษทัดิจิเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกัดนํา

ขอ้เสนอแนะไปปรับใชก้บัองคก์ร ดงัน้ี 

 ด้านความเช่ือถือไวว้างใจได้ทางด้านน้ีบริษทัฯ ควรจะให้ความสําคญักับเร่ืองของเวลา 

พนักงานจะตอ้งมีการเขา้ไปตรงตามเวลาที่นดัหมาย เน่ืองจากเป็นงานดา้นบริการเวลาจึงเป็นส่วน

สาํคญัจุดน้ีเป็นจุดที่ทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจเม่ือมีการตอบสนองจากบริษทัฯ อยา่งรวดเร็วและ

ตรงต่อเวลา นอกจากเหนือจากการให้ความสาํคญัทางเวลาแลว้ บริษทัฯไม่ควรละเลยการตรวจเช็ค

ห้องตรวจเช็คเคร่ืองมือเป็นประจาํทุกปี บริษทัฯควรมีการเชิญทางบริษทัผูผ้ลิตมาทาํการตรวจ

รับรองหอ้งตรวจเช็คเคร่ืองมือเพือ่เพิม่ความเช่ือมัน่ใหลู้กคา้ไดว้า่เคร่ืองมือไดอ้ยูใ่นมาตรฐานระดบั

สากล 

 การตอบสนองต่อลูกค้า บริษัทฯควรมีการจัดสรรพนักงานตามความถนัดในแต่ละ

ผลิตภณัฑ ์ในกรณีที่ลูกคา้เกิดปัญหาเก่ียวตวัเคร่ืองพนักงานงานจะไดมี้ความชาํนาญการ มีความ

แม่นยาํในการใหข้อ้มูลต่อลูกคา้ มีความมัน่ใจในการใหบ้ริการและยงัสามารถแกไ้ขปัญหาของลูกคา้

ไดต้รงตามจุดประสงคข์องลูกคา้และความสําคญัในการติดต่อส่ือสารก็เป็นส่ิงสําคญัในดา้นการ

ให้บริการ บริษทัฯควรมีการตั้งฝ่ายกระจายขอ้มูลหรือจดัให้มีศูนยก์ลางประสานงานระหว่างฝ่าย
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ให้บริการกบัศูนยก์ลางที่ประจาํออฟฟิส เพื่อที่จะป้องกนัขอ้ผิดพลาดที่จะเขา้ไปให้บริการกบัลูกคา้

ยงัสามารถป้องกนัการผดิพลาดในการนดัหมายกบัลูกคา้ไดอี้กดว้ย 

 การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้พนักควรมีการเขา้ฝึกอบรมเทคนิค ทกัษะ และวิธีการใชง้าน

ของเคร่ืองมือจากผูผ้ลิตโดยตรงเป็นประจาํเน่ืองจากผูผ้ลิตและทางผูผ้ลิตเองต้องมีการออก

ใบรับรองหลังจากการเขา้อบรมของพนักงานอยู่แล้ว  เม่ือลูกคา้ถามถึงปัญหาที่มีความซับซ้อน

เก่ียวกบัเคร่ืองมือ ทางบริษทัฯเป็นผูน้าํเขา้ควรมีความแม่นยาํดา้นขอ้มูลมากท่ีสุดอยูแ่ลว้จึงเป็นส่วน

ทาํใหลู้กคา้เกิดความเช่ือถือวา่บริษทัฯสามารถใหค้าํแนะนาํและปรึกษาไดต้ลอด 

 การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้พนักงานที่ให้บริการ  ควรมีการจดบนัทึกปัญหาของลูกคา้โดยที่

ทางบริษทัฯสามารถที่จะทาํเป็นในรูปแบบของใบรายงานผล(Service Report)การเขา้พบลูกคา้ ให้

พนักงานระบุรายละเอียดปัญหาท่ีพบในแต่ละคร้ัง เพื่อที่บริษัทฯสามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีมา

ประกอบการพิจารณาปัญหาที่พบและหาวิธีการแกปั้ญหาให้ลูกคา้ได้ตรงตามที่ลูกคา้ตอ้งการได้

ลูกคา้ก็จะเกิดความรู้สึกวา่เรามีความตอ้งการและเอาใจใส่ท่ีจะแกปั้ญหา 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะ บริษทั ดิจิเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 

จาํกดั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายเคร่ืองมือวดัขนาดและตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและอุปกรณ์

ต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ ดังนั้ นนการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรมี

การศึกษา เพิม่เติมในธุรกิจประเภทอ่ืนๆ เพือ่เปรียบเทียบและยนืยนัผลการวจิยัในคร้ังน้ี 

 2. ควรมีการศึกษาคู่แข่งทางการคา้เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจยั และนาํผลการวิจยัมาใชใ้น

การปรับปรุงกลยทุธท์างการแข่งขนัไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ ถึงปัญหาในการทาํงานในแผนกต่างๆของบริษทั และการ

ปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการใหมี้มาตรฐาน เพือ่ใหท้ราบถึงอุปสรรคในการทาํงานในแผนกต่างๆ

ของบริษทั และวางแนวทางในการปรับปรุงการใหบ้ริการ เพือ่ใหผู้รั้บบริการไดรั้บการบริการอยา่ง

มีมาตรฐานสากล 
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ความพงึพอใจทีม่ต่ีอคุณภาพบริการของระบบผ่านทางพเิศษอตัโนมตัิ (Easy Pass) 

CUSTOMER’S SATISFACTION TOWARDS SERVICE QUALITY OF 

ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM 

อวิกา ฟังค์1 และ ดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพบริการของระบบผ่านทาง

พิเศษอตัโนมติั (Easy Pass) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ที่มีผล

ต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการ และเพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ

กบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบผ่านทางพิเศษอตัโนมติั (Easy Pass) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากแบบสอบถามกบัประชากรกลุ่มตวัอย่าง ที่เคยใช้บริการระบบผ่านทางพิเศษอตัโนมติั (Easy 

Pass) จาํนวน 400 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) สถิตที่ใช้

ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) สาํหรับอธิบายตวัแปรเชิงคุณภาพ การใชค้่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับอธิบายตวัแปรเชิงปริมาณ และสถิติเชิง

อ นุ ม า น  ( Inferential Statistics) คื อ  Independent Sample T-Test,       One Way ANOVA (F-test), 

LSD และ Multiple Regression (MRA) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS  ในการทดสอบ

ความสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆ 

 จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 214 

คนมีอายอุยูใ่นช่วง 30 – 39 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั 

รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 30,001 – 40,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ประเภทรถรถเก๋ง และ ใช้บริการ

ช่องทางพเิศษ (Easy Pass) 4 - 7 คร้ังต่อสปัดาห์ 

 จากการวเิคราะห์สมมติฐานขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ และ ลกัษณะการใชบ้ริการที่มี

ผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการระบบผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) พบว่า ปัจจยัด้าน

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ รายได ้ประเภทรถยนตท์ี่ใช ้และ จาํนวนคร้ังที่ใชบ้ริการ

ช่องทางพเิศษ (Easy Pass) ต่อสปัดาห์ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบผา่น

ทางพิเศษอัตโนมติั (Easy Pass)     ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับและสอดคลอ้งกบัสมมติฐานงานวิจยั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ยกเวน้ ดา้นเพศ และ ระดบัการศึกษา ที่ไม่สอดคลอ้งและ 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ปฏิเสธสมมติฐานงานวจิยัที่ต ั้งไว ้

 จากการวเิคราะห์สมมติฐานขอ้มูลทางดา้นปัจจยัคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการระบบผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (Easy Pass) พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการที่แตกต่าง

กนั มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบผ่านทางพิเศษอตัโนมติั (Easy Pass) ที่แตกต่างกนั 

ซ่ึงยอมรับและสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของงานวิจยัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแ้ก่ 

ปัจจยัด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ด้านการตอบสนองความ

ตอ้งการ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ยกเวน้ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ ท่ีไม่มีผล

ต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการระบบผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (Easy Pass) ดงันั้นจึงปฏิเสธและไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของงานวจิยั 

 

คาํสําคญั : อีซ่ีพาส, ระบบเก็บค่าผา่นทางพเิศษอตัโนมติั  
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Abstract 

 The purpose of this independent study was to study customer's satisfaction towards service 

quality of  Electronic Toll Collection system (Easy Pass). The samples consisted of 400 customers 

who have used an Electronic Toll Collection system (Easy Pass) and the questionaire was used as 

an instrument for data collection. The Descriptive statistics used for data analysis were Frequency, 

Percentage, Mean, and Standard Deviation. Due to statistics used for hypothesis testing, the 

Independent Sample T-test was used to investigate the different between two independent groups 

while One-Way ANOVA (F-test) was used to determine the differences between three or more 

independent groups. Least Significant Difference (LSD) was also used to determine the minimum 

difference between any two means. Finally, Multiple Regression was used to identify the 

relationship between the dependent variables. 

 The results of the dependent study revealed that most of the respondants are male, age 

between 30-39 years old. Earned a Bachelor degree, work as an company employee. Average 

income per month is between 30,001-40,000 bath. Using a sedan car and usually uses an Electronic 

Toll Collection system (Easy Pass) 4-7 times per week. 

 According to the hypothesis analysis of Demographic data that affect the satisfaction of the 

users of Electronic Toll Collection system (Easy Pass) the result founded that difference personal 

factors has an affect on the customer’s satisfaction towards service quality of  Electronic Toll 

Collection system (Easy Pass) at statistical significant level of 0.05 which accept and consistent 

with the hypothesis of the research. The difference personal factors including Age, Cccupation, 

Income, Type of vehicle, and Using frequency of an Easy Pass per week. Except for Gender and 

Education Level that Inconsistent with the hypothesis of the research. 

According to the hypothesis analysis of Service Quality factors that affect the satisfaction of the 

users of Electronic Toll Collection system (Easy Pass) the result founded that difference Service 

Quality factors has an affect on the customer’s satisfaction towards service quality of  Electronic 

Toll Collection system (Easy Pass) at statistical significant level of 0.05 which accept and consistent 

with the hypothesis of the research. The difference Service Quality factors including Tangible, 

Reliability, Responsiveness, and Empathy. Except for Assurance that Inconsistent with the 

hypothesis of the research. 

KEY WORD : EASY PASS / SATISFACTION / SERVICE QUALITY 
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บทนํา 

 สภาพการจราจรที่ติดขดัในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนาน ถึงแม้หลาย

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจะช่วยกนัแกไ้ขแต่ก็ยงัไม่สามารถขจดัปัญหาน้ีใหดี้ขึ้นได ้และดูเหมือนจะ  ทวี

ความรุนแรงมากขึ้นเป็นลาํดับ โดยศูนยส์ํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบนับณัฑิตพฒัน- 

บริหารศาสตร์ (นิดา้) ไดเ้ปิดเผยผลสาํรวจความคิดเห็นของประชาชน เร่ือง “ปัญหาการจราจรในเขต

เมืองหลวง” พบว่า ร้อยละ 65.73 มาจากการออกรถใหม่เพิม่มากขึ้นและนโยบายคนืภาษีรถคนัแรก

ของรัฐบาลชุดก่อน ซ่ึงเป็นสาเหตุหลักท่ีทาํให้การจราจรติดขัดเร่ิมเข้าสู่สภาวะวิกฤต แต่ก็ได้

ตอบสนองค่านิยมอย่างหน่ึงของคนเมืองนั่นคือการได้มีรถยนต์ส่วนบุคคล หากเทียบกับเมืองที่

ประชาชนรํ่ารวยกวา่ สามารถซ้ือรถยนตไ์ดม้ากกวา่คนไทย แต่การขนส่งสาธารณะยงัคงเป็นหนทาง

หลกัในการคมนาคม โดยจะใชร้ถยนตส่์วนบุคคลในบางกรณีเท่านั้น เน่ืองจากการใชร้ถยนตส่์วน

บุคคลก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและมลภาวะทางเสียง อีกทั้งยงัทาํใหเ้ปลืองพื้นที่บนถนนมาก ซ่ึง

ขดักบัเมืองใหญ่อยา่งกรุงเทพมหานครที่จาํนวนถนนไม่สมัพนัธก์บัปริมาณของรถยนตท์ี่เพิม่สูงขึ้น

อยา่งต่อเน่ือง โดยพื้นที่ถนนของกรุงเทพมหานครสามารถรองรับรถยนตไ์ดเ้พียง 2 ลา้นคนัเท่านั้น 

แต่หลงัจากนโยบายคืนภาษีรถคนัแรกทาํใหมี้รถยนตแ์ล่นบนทอ้งถนนกว่า 5 ลา้นคนั ซ่ึงรถยนตใ์ช้

อตัราความเร็วเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมงเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงเชา้และเยน็ จาก

ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีส่งผลให้ปัจจุบนั สภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครเป็นวิกฤตอย่างแทจ้ริง 

ขนาดที่บรรษัทการกระจายเสียงแห่งอังกฤษ ได้ระบุว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่ มี

การจราจรทางถนน และสะพานหนาแน่นที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นการโดยสารโดยรถยนต ์รถ

ประจาํทาง รถแทก็ซ่ี หรือ จกัรยานยนตก์็ตาม 

 จากสถิติของกรมการขนส่งทางบก พบวา่ในปี 2557 ที่ผา่นมานั้นพื้นที่กรุงเทพฯ มีปริมาณ

รถยนตส์ะสมมากถึงจาํนวน 8,638,204 คนั ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ท่ีมีปริมาณรถยนตส์ะสมอยูท่ี่ 

8,216,829 คนั โดยในปี 2557 มีการจดทะเบียนรถใหม่เฉล่ียวนัละ 1,249 คนั เม่ือนาํมาเปรียบเทียบ

กบัปี 2556 ซ่ึงเป็นปีที่มีนโยบายคืนภาษีรถคนัแรก มีการจดทะเบียนรถใหม่เฉล่ียวนัละ 1,623 คนั 

แสดงให้เห็นวา่ในปี 2557 นั้นมีจาํนวนการจดทะเบียนรถยนตน์อ้ยลงกวา่ปี 2556 เฉล่ียวนัละ 374 

คนั  

 อยา่งไรก็ตาม ทางด่วนพิเศษก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงสาํหรับผูใ้ชร้ถใชถ้นน ยอมเสียค่าทาง

ด่วนเพือ่ตอ้งการจะประหยดัเวลาในการเดินทางมากขึ้น แต่ดว้ยปริมาณรถยนต ์ใหม่ท่ีเพิม่ขึ้นอีกกวา่ 

1.3 ลา้นคนั ทาํให้ถนนทั้งทางราบและบนทางด่วนกลายเป็นอมัพาต และมีเสียงวิพากษว์ิจารณ์กนั

หนาหูจากผูใ้ชบ้ริการทางด่วนว่า “เสียเงินขึ้นไปรถติด” เน่ืองจากปัญหารถติดบนทางด่วนนั้นเป็น

ลูกโซ่ลามมาจากถนนขา้งล่าง เพราะเม่ือขา้งล่างติด รถท่ีอยูบ่นทางด่วนก็ไม่สามารถลงได ้"อยั ยณัฐ 
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ถินอภยั" ผูว้่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยอมรับว่า ปัจจุบนัปริมาณการจราจรบน

ทางด่วนทุกโครงข่ายค่อนขา้งที่จะหนาแน่น โดยเฉพาะชัว่โมงเร่งด่วนช่วงเชา้และเยน็ เน่ืองจากมี

รถยนตใ์ชบ้ริการทางด่วนเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 2-3 หม่ืนคนัต่อวนั จากปัจจุบนัเฉล่ียอยูท่ี่ 1.7 ลา้นคนัต่อวนั 

ปริมาณการจราจรจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 2 ล้านคันต่อวนั ซ่ึงทางกระทรวงคมนาคมได้มอบหมาย

 นโยบายให้ กทพ. เร่งแกปั้ญหาและบรรเทา "รถติดบริเวณหนา้ด่าน" ดว้ยการนาํระบบเก็บ

เงินที่ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ล่าสุดมาใชน้ัน่คือ Easy Pass หรือระบบเก็บค่าผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (ETC 

: Electronic Toll Collection System) ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถขบัรถผา่นช่องทางท่ีมีป้ายกาํกบัวา่ Easy 

Pass ได้ทนัที โดยการเก็บเงินน้ีจะไม่ใช้พนักงานในการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ แต่ผูท้ี่ใช้บริการน้ี

จะตอ้งเปิดบญัชีและเติมเงินเพื่อเป็นเงินสาํรองค่าผ่านทางล่วงหน้า ซ่ึงจะช่วยอาํนวยความสะดวก

รวดเร็ว และเพิม่ทางเลือกใหม่สาํหรับผูใ้ชบ้ริการทางพเิศษ เพราะจากสถิติการใชช่้องทางด่วนพิเศษ 

Easy Pass นั้น 1 ชัว่โมงรถยนตส์ามารถผา่นได ้1,000 คนั แต่หากใชค้นเก็บค่าผา่นทางจะสามารถรับ

รถยนตไ์ดเ้พียง 400 คนัต่อ 1 ชัว่โมงเท่านั้นเอง และจากนโยบายที่ทาง กทพ. ไดท้าํการยกเลิกค่า

ประกันบัตร Easy Pass โดยให้มีผลตั้ งแต่วนัที่ 14 ก.ค. 2555 เป็นต้นไปนั้ น เพื่อต้องการที่จะ

สนับสนุนและเพิ่มยอดผูใ้ช้บริการช่องทางอัตโนมัติ แต่จากการสาํรวจพบว่าอตัราการใชบ้ริการ 

Easy Pass ยงัคงนอ้ยกวา่ที่คาดการณ์ไว ้ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

ระบบผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (Easy Pass)  

 2. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการกบัความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการระบบผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (Easy Pass)  

สมมุติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั มีผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบ

ผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (Easy Pass) ที่แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกนั มีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการระบบผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (Easy Pass) ที่แตกต่างกนั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบ

ผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (Easy Pass) เพือ่พฒันาการบริการใหมี้ประสิทธิภาพสาํหรับผูใ้ชบ้ริการ 
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 2. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

ระบบผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (Easy Pass) เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการมากยิง่ขึ้น 

 3. เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงและกาํหนดคุณภาพการบริการ เพือ่ใหเ้กิด

คุณภาพที่ดีและเกิดความประทบัใจในการใชบ้ริการ อีกทั้งเพือ่ขยายฐานผูใ้ชบ้ริการระบบผา่นทาง

พเิศษอตัโนมติั (Easy Pass) ใหมี้เพิม่มากขึ้น 

กรอบความคดิ 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพบริการของระบบผ่านทางพิเศษอตัโนมติั (Easy 

Pass) ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับความพงึพอใจ 

 คอทเลอร์ (Kotler, 1994) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า ความพึงพอใจว่าเป็น

ระดบัความรู้สึกที่มีผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ผลจากการทาํงาน หรือประสิทธิภาพ

กบัความคาดหวงัของลูกคา้โดยลูกคา้ไดรั้บบริการหรือสินคา้ต่ากวา่ความคาดหวงั จะเกิดความไม่พงึ

 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ          

ระบบผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ             

(Easy Pass) 
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 

 ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

 ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 

 ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 

 ดา้นการให้ความมัน่ใจ 

 ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 เพศ  

 อาย ุ 

 ระดบัการศึกษา 

 อาชีพ 

 รายได ้

 ประเภทรถยนตท่ี์ใช ้

 จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการช่องทางพิเศษ        

(Easy Pass) ต่อสัปดาห์ 
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พอใจแต่ถา้ตรงกบัความคาดหวงัลูกคา้จะเกิดความพอใจและถา้สูงกว่า ความคาดหวงัจะเกิดความ

ประทบัใจ 

 เชลลี (Shelley) กบัทฤษฎีว่าดว้ยความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกในทางบวก 

และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกทุกชนิดของมนุษยจ์ะตกอยู่ในกลุ่มความรู้สึกสองแบบน้ี 

ความรู้สึกทางบวก คือ ความรู้สึกที่เม่ือเกิดขึ้นแลว้จะทาํให้เกิดความสุข เป็นความรู้ที่แตกต่างจาก

ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบยอ้นกลับ ความสุขสามารถทาํให้เกิด

ความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้ นอีก ดังนั้ น จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความ รู้ สึกท่ี

สลบัซบัซอ้นและความสุขน้ีมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ  

 ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุข มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลบัซับซ้อน

และระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ี เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพอใจจะ

เกิดขึ้นเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ ความพึงพอใจสามารถแสดง

ออกมาในรูปของความรู้สึกทางบวกแบบต่างๆได ้และความรู้สึกทางบวกน้ียงัเป็นตวัช่วยให้เกิด

ความพอใจแก่มนุษย ์

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบด้านประชากรศาสตร์ไวด้ังน้ี

องค์ประกอบดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นตน้ องคป์ระกอบเหล่าน้ีถือเป็นเกณฑท์ี่นิยมใชใ้นการแบ่ง

ส่วนตลาด องคป์ระกอบดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะสาํคญัและเป็นสถิติที่วดัไดข้องประชากร

ซ่ึงสามารถช่วยกําหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายได้ง่ายกว่าตัวแปรอ่ืนๆ โดยองค์ประกอบด้าน

ประชากรศาสตร์มีดงัน้ี 

 1. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มี

อายแุตกต่างกนั นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างของ

ส่วนตลาดนักการตลาดได้ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่ง

ความสาํคญัที่ตลาดอายสุ่วนนั้น 

 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สาํคญั นักการตลาดตอ้งศึกษาตวัแปรน้ี

อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบนัน้ีตวัแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมาจากสตรีท่ีทาํงานมีมากขึ้น ซ่ึงมีผลกระทบต่อการทาํงานของสินคา้กลุ่ม

น้ีมาก ผูห้ญงิที่ทาํงานไม่มีเวลาดูโทรทศัน์ ไม่มีเวลาไปเลือกซ้ือสินคา้ หรือฟังวทิย ุผูโ้ฆษณาอาจใช้

นิตยสารเพื่อเขา้ถึงตลาดกลุ่มน้ี พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลง คือ ผูช้ายไปเลือกซ้ือสินคา้ที่ซุปเปอร์มาร์

เก็ตแทน 
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 3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครัวเป็นเป้าหมาย

ที่สําคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคญัยิ่งขึ้นในส่วนที่

เก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะสนใจจาํนวนและลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินคา้

ใดสินคา้หน่ึงและยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ และโครงสร้างดา้นส่ือท่ีจะ

เก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือนเพือ่ช่วยในการพฒันากลยทุธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม 

 4. รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income Education And Occupation) เป็นตวัแปรที่สาํคญัใน

การกาํหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคที่มีความรํ่ ารวย แต่อยา่งไรก็

ตามครอบครัวที่มีรายไดป้านกลางและรายไดต้ ํ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาสาํคญัในการแบ่ง

ส่วนตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ยา่งเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็นตวัช้ีการมีหรือไม่มีความสามารถในการ

จ่ายสินคา้ ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ที่แทจ้ริงอาจถือเกณฑ ์รูปแบบการดาํรงชีวิต รสนิยม 

ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรที่ใชบ่้อยมาก นักการตลาดจะโยงเกณฑ์

รายได้รวมกับตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพื่อให้การกาํหนดตลาดเป้าหมายได้

ชดัเจนยิง่ขึ้น 

แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการ 

 การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือการดาํเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการ โดยยดึหลกัความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั โปร่งใส และเป็นธรรม ใหต้รงกบัความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการใหม้ากที่สุด โดยจะไม่สามารถเห็นหรือจบัตอ้งได ้ แต่จะเป็นผลทางด้าน

จิตใจ ก่อให้เกิดความประทบัใจหรือความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ อีกทั้งยงัสร้างภาพลกัษณ์และผล

ประกอบการที่ดีต่อองคก์รอีกดว้ย 

 Hoffman and Bateson (2006) ได้สรุปเก่ียวกับการบริการไวว้่า การบริการ เป็นกิจกรรม 

ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการ โดยตอ้งสร้างระบบการ

บริการที่มีคุณภาพซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงองค์ประกอบหลกั คือ ตอ้งรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูรั้บบริการ

อย่างต่อเน่ืองให้บริการที่น่าเช่ือถือไวว้างใจ บริการที่เป็นไปตามที่ให้สัญญาหรือตามที่เสนอไว้

รูปแบบการใหบ้ริการที่หลากหลาย จะตอ้งไม่ลดคุณภาพบริการหลกัที่มีอยูเ่ดิม การใหบ้ริการตอ้งมี

การปรับปรุงไดข้ึ้น เสนอบริการที่เกินความคาดหวงัแก่ผูรั้บบริการ ทีมงานตอ้งพร้อมเสมอให้มีการ

วิจยัเก่ียวกบัการให้บริการของเจา้หน้าที่ และรูปแบบการบริการตอ้งมีรูปแบบท่ีพิเศษอยู่ในระดับ 

เป็นผูน้าํในบริการนั้นๆ ดงันั้น การใหบ้ริการจึงควรคาํนึงถึงหลกัการสาํคญัดงัน้ี คือ 

1. หลกัความสอดคลอ้งกนัความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์หรือ

บริการที่องคก์รจดัให้นั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่มิใช่เป็น

การจัด ให้แก่บุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดโดยเฉพาะมิฉะนั้ นแล้วนอกจากจะไม่เกิด
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ประโยชน์สูงสุดในการเอ้ืออํานวยประโยชน์และบริการแล้วยงัไม่คุ ้มค่ากับการ

ดาํเนินงานนั้นๆดว้ย 

2. หลักความสมํ่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นจะตอ้งดาํเนินไปอย่างต่อเน่ืองและ

สมํ่าเสมอไม่ใช่ทาํๆหยดุๆ ตามความพอใจของผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังาน 

3. หลักความเสมอภาค กล่าวคือ บริการท่ีจดันั้นจะตอ้งให้แก่ผูใ้ช้บริการทุกคนอย่าง  

เสมอหน้าและเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะ

แตกต่างจากกลุ่มคนอ่ืนๆอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

4. หลกัความประหยดั กล่าวคือ ค่าใชจ่้ายที่ตอ้งใชใ้นการให้บริการจะตอ้งไม่มากจนเกิน

กวา่ผลที่จะไดรั้บ 

5. หลักความสะดวก กล่าวคือ บริการที่จดัให้แก่ผูรั้บบริการจะตอ้งเป็นไปในลักษณะ

ปฏิบติัไดง่้ายสะดวกสบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยงัไม่เป็นการสร้างภาวะ

ยุ่งยากใจให้แก่ผูใ้ห้บริการ หรือผูม้าใชบ้ริการมากจนเกินไป โดยให้เอกชนมาร่วม

ดาํเนินการแทนงานบางอยา่ง ที่มิใช่งานหลกั เนน้ลูกคา้หรือผูรั้บบริการที่มีการกระจาย

อาํนาจสนบัสนุนใหห้น่วยงานที่มิใช่ภาครัฐมีบทบาทมากขึ้น 

แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

 พาราสุรามานและคณะ (Parasuraman et al., 1983) ได้ให้ความหมายของคุณภาพบริการ 

(Service Quality) ไวว้า่เกิดจากประสบการณ์ที่คลา้ยกนัในแง่ดีและแง่ร้ายของผูม้ารับบริการในทุกๆ

กลุ่ม พบว่าคุณภาพบริการจะมีค่าสูงหรือตํ่าขึ้นอยูก่บัว่า ผูม้ารับบริการรับรู้ต่อบริการท่ีไดรั้บเป็น

อยา่งไร ตรงกบัที่คาดหวงัไวห้รือไม่ ดงันั้น คาํว่าคุณภาพบริการ หมายถึง คุณภาพบริการตามการ

รับรู้และความคาดหวงัของผูม้ารับบริการ 

 พาราสุรามาน (Parasuraman et al., 1988) ได้นําเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการบริการทั้ง  

10 ดา้นในปี 1985 ไปศึกษาวจิยักบัธุรกิจบริการต่างๆ โดยต่อมาไดส้ร้างเคร่ืองมือและแบบประเมิน

ที่เรียกว่า “SERVQUAL” (Service Quality) แลว้นาํไปวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างมิติทั้ง 10 

ดา้น จนปรับใหเ้หลือเพยีง 5 มิติหลกัสาํคญั ดงัน้ี 

 1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้

เห็นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ เคร่ืองมืออุปกรณ์ บุคลากร และการใช้สัญลักษณ์หรือ

เอกสารที่ใชใ้นการติดต่อส่ือสารให้ผูรั้บบริการไดส้ัมผสั และการบริการนั้นเป็นรูปธรรมสามารถ

รับรู้ได ้

 2. ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบ้ริการนั้นตรงกบั

สญัญาที่ใหไ้วก้บัผูรั้บบริการ บริการที่ใหทุ้กคร้ังมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และมีความสมํ่าเสมอใน
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ทุกคร้ังของการบริการ ที่จะทาํใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่การบริการที่ไดรั้บนั้นมีความน่าเช่ือถือ สามารถ

ใหค้วามไวว้างใจได ้

 3. การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อม และความเตม็ใจที่

จะให้บริการโดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการได้อย่างทนัท่วงที ผูรั้บบริการ

สามารถเขา้รับบริการไดง่้าย และไดรั้บความสะดวกจากการใช้บริการรวมทั้งจะตอ้งกระจายการ

ใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว ไม่ตอ้งรอนาน 

 4. การให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ (Credibility หรือ Assurance) หมายถึง ผูใ้ห้บริการมี

ทกัษะ ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ย

ความสุภาพ มีกิริยาท่าทาง และมารยาทที่ดีในการใหบ้ริการ สามารถที่จะทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความ

มัน่ใจวา่จะไดรั้บบริการที่ดีที่สุด 

 5. ความเอาใจใส่ผูรั้บบริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแล ความเอ้ืออาทร 

เอาใจใส่ผูรั้บบริการตามความตอ้งการที่แตกต่างกนัของผูรั้บบริการในแต่ละคนการบริการท่ีจะทาํ

ให้ผูรั้บบริการพึงพอใจตอบสนองต่อความตอ้งการ และความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการ

จาํเป็นตอ้งทราบระดบัความคาดหวงัที่จะทาํใหเ้กิดความพงึพอใจดว้ย 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) 

 การทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สงักดักระทรวงคมนาคม ไดด้าํเนินการติดตั้งระบบ

เก็บค่าผ่านทางพิเศษอตัโนมติั Easy Pass ในทุกสายทางพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ทางพเิศษใหมี้ความสะดวก รวดเร็วมากยิง่ขึ้น 

 ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอตัโนมติั คือ การจดัเก็บค่าผ่านทางท่ีไม่ตอ้งใชพ้นกังานเก็บค่า

ผา่นทาง ผูท้ี่จะใชบ้ริการตอ้งทาํการสมคัรใชบ้ริการและทาํการเติมเงินเพือ่เป็นเงินสาํรองค่าผา่นทาง

ล่วงหนา้ สามารถเติมเงินไดห้ลากหลายช่องทาง เช่น อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพเิศษ, ผา่นตู ้ATM, 

Online Banking, จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ 7-11 เป็นตน้ โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถขบัรถผา่น

ช่องทางที่มีป้ายแสดงคาํวา่ “ช่องทางอตัโนมติั Easy Pass” ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเปิดกระจกรถ ไม่ตอ้ง

รอคิวยาว และไม่ตอ้งเตรียมเงินสด ซ่ึงนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหารถติดบริเวณหน้าด่าน โดยจะช่วย

อาํนวยความสะดวกรวดเร็ว และเพิม่ทางเลือกใหม่สาํหรับผูใ้ชบ้ริการ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ปภาพนิท ์ภาษยะวรรณ (2554) ไดท้าํการศึกษา ปัจจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภค

ที่มีต่อการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ พฤติกรรมการใช้

ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัของผูบ้ริโภค นิยมใชช่้องทางพเิศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน 

- ปากเกร็ด) เป็นประจาํซ่ึงใช ้ทางด่วนสัปดาห์ละ 5-10 ครั้ง ช่วงเวลาที่ใชป้ระจาํ คือ 07.01 – 10.00 
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น. และมีการเติมเงินประมาณ 1-2 อาทิตยต่์อการเติมเงิน 1 ครั้ง ปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคที่มีต่อการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติั พบวา่โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความ

พึงพอใจในระดบัมาก ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นรายปัจจยัได ้ ดงัน้ี 1) ปัจจยัดา้นการให้บริการของ

เจา้หนา้ที่ 2) ปัจจยัดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 3) ปัจจยัดา้นผลจากการบริการ 4) ปัจจยั

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก ตามลําดับ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางด้าน

ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศ มีเพยีงปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกเท่านั้น ท่ีเพศชายและเพศหญิง

มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนอาย ุสถานภาพ การศึกษา 

อาชีพ และรายได้ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการใชบ้ริการระบบเก็บค่า

ผ่านทางอตัโนมติักบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัพบว่า ปัจจยัดา้น

ผลจากการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่  มีผลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภคสูงที่สุด รองลงมาคือ ปัจจยั

ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นผลจากการบริการ และปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 วงศกร ถว้ยงาม (2557) ไดท้าํการศึกษา การศึกษากลยทุธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเปล่ียนมาใช ้Easy Pass พบวา่ กลยทุธท์างการตลาดที่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัระดบัมาก

ได้แก่ กลยทุธ์ทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภณัฑ ์ด้านราคา ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านกระบวนการ และด้านด้านบุคลากร กลยุทธ์ทางการตลาด ท่ีกลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญัระดบัปานกลางไดแ้ก่ กลยทุธท์างการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลการวเิคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดต่้อเดือน กบัระดบัความสาํคญัของกลยทุธท์างการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนมา

ใช ้Easy Pass พบว่า อาย ุการศึกษา และรายได ้ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง ความพงึพอใจที่มีต่อคุณภาพบริการของระบบผา่นทางพิเศษอตัโนมติั (Easy 

Pass)เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม 

มีการดาํเนินงานตามลาํดบั ดงัน้ี 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรที่เคยใชบ้ริการทางด่วนของการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย (กทพ.) ซ่ึงเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือก

สอบถามเฉพาะผูท้ี่เคยใชบ้ริการระบบผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (Easy Pass) จาํนวน 400 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

โดยในแบบสอบถามจะประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามคาํถามรูปแบบนามบญัญติั (Norminal) และ

เรียงลาํดบั (Ordinal) จาํนวน 7 ขอ้คาํถาม 

 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ มีลกัษณะแบบประเมินเป็นมาตรวดั

แบบให้คะแนน (Rating Scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑพ์ิจารณาคะแนน 5 

ระดบัประกอบดว้ย 5 ดา้น จาํนวน 21 ขอ้คาํถาม 

 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบผ่านทางพิเศษอตัโนมติั (Easy 

Pass) มีลักษณะแบบประเมินเป็นมาตรวดัแบบให้คะแนน (Rating Scale) ตามแนวของลิเคิร์ท 

(Likert Scale) โดยมีเกณฑพ์จิารณาคะแนน 5 ระดบั จาํนวน 4 ขอ้คาํถาม 

 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ มีลักษณะคาํถามแบบปลายเปิด (Open Ended 

Question) 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 1. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไป

ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยวเิคราะห์แบบสอบถามไดด้งัน้ี 

แบบสอบถามส่วนที่ 1 เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยศึกษาและนาํเสนอใน

รูปตารางการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

แบบสอบถามส่วนที่ 2 เก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ และ แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เก่ียวกบั

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (Easy Pass) โดยแสดงผลเป็นค่าคะแนน

เฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มเพื่อทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรโดยใช้

เคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางสถิติ คือ Independent Sample T-test F-test เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 จะทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิ LSD 

ใช้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เพื่อทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับคุณภาพบริการ โดยใช้เคร่ืองมือการ

วเิคราะห์ทางสถิติ คือ การทดสอบหาปัจจยัคุณภาพบริการวา่มีปัจจยัใดที่มีผลต่อความพึงพอใจ ดว้ย

การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

 จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 214 

คน มีอายอุยูใ่นช่วง 30 – 39 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั 

รายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 30,001 – 40,000 บาท ส่วนใหญ่ใชร้ถยนตป์ระเภทรถรถเก๋ง และ ใชบ้ริการ

ช่องทางพเิศษ (Easy Pass) 4 - 7 คร้ังต่อสปัดาห์ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพบริการ 

 1. ระดบัคุณภาพบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง              

(x̄ = 4.017) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามที่ผูต้อบแบบสอบถามไดท้าํการประเมินในเร่ืองของความ

พึงพอใจ โดยเรียงลาํดับ 3 อันดับจากมากไปน้อย จะพบว่า อันดับที่หน่ึง คือ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

(บตัร Easy Pass, บตัร Smart Card) มีขนาดเหมาะสม ดูแลรักษาง่าย ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง (x̄  = 4.182) 

อนัดบัที่สอง คือ ป้ายกาํกบั ช่องทางอตัโนมติั Easy Pass มีความโดดเด่น ชดัเจน ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง 

(x̄  = 4.122) และอนัดบัที่สาม คือ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ (บตัร Easy Pass, บตัร Smart Card) ในการผา่น 

ทางอตัโนมติั Easy Pass มีความทนัสมยั ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 4.122) ตามลาํดบั 

 2. ระดบัคุณภาพบริการดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูง (x̄ = 3.975) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับที่สูงที่สุด คือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ผู ้

ให้บริการระบบ Easy Pass เป็นบริษทัที่มีความน่าเช่ือถือ และน่าไวว้างใจ อยู่ในระดับสูง (x̄ = 

4.147) รองลงมาไดแ้ก่ ระบบการเติมเงิน มีความถูกตอ้ง ปลอดภยั อยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 3.925) และ 

ระบบการหกัเงิน มีความถูกตอ้ง แม่นยาํ และตรวจสอบได ้อยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 3.855) ตามลาํดบั 

 3. ระดบัคุณภาพบริการดา้นตอบสนองความตอ้งการส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 

3.640) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความพึงพอใจที่สูงที่สุด คือ ช่องทางอตัโนมติั Easy Pass มี

ความรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาในการผ่านด่านเก็บเงิน เน่ืองจากอยูใ่นระดับสูงที่สุด (x̄ = 4.307) 

รองลงมาไดแ้ก่ ช่องทางอตัโนมติั Easy Pass มีความรวดเร็วในการ เปิด-ปิด ไมก้ั้น อยูใ่นระดบัสูง 

(x̄ = 3.525) และการติดต่อ Call Center 1543 ทาํได้ง่าย และสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 

3.385) ตามลาํดบั 

 4. ระดับคุณภาพบริการด้านการให้ความมั่นใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง (x̄ = 3.546) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อนัดบัท่ีหน่ึง คือ ระบบแสดงยอดเงินคงเหลือทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการอย่าง

ถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 3.690) อนัดบัที่สอง คือ เจา้หน้าที่มีขอ้มูล และความรู้ในการตอบขอ้

ซักถาม อยูใ่นระดบัสูง  (x̄ = 3.510) และอนัดบัที่สาม คือ เจา้หน้าที่มีทกัษะ และความสามารถใน

การแกไ้ขปัญหา อยูใ่นระดบัสูง   (x̄ = 3.495) ตามลาํดบั 
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 5. ระดบัคุณภาพบริการดา้นการดูแลเอาใจใส่ส่วนใหญ่ม่ีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ = 

3.358) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อนัดบัที่สูงที่สุด คือ เจา้หนา้ที่มีมารยาทดี ใหบ้ริการดว้ยความ

สุภาพ อ่อนน้อม ยิม้แยม้ อยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 3.442) รองลงมาไดแ้ก่ เจา้หน้าที่มีความกระตือรือร้น 

เอาใจใส่ในการช่วยเหลือ อยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 3.410) และมีเจา้หนา้ท่ีเขา้มาตอ้นรับและใหค้าํแนะนาํ

ก่อนการใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ = 3.377) ตามลาํดบั 

สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อระบบผ่านทางพิเศษ

อตัโนมติั (Easy Pass) โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (x̄ =3.891, S.D.=.637) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ท่านจะเลือกใชบ้ริการช่องทางอตัโนมติั Easy Pass ในทุกคร้ังที่เดินทาง อยูใ่นระดบัสูง (x̄ =4.075, 

S.D.= .752) รองลงมาไดแ้ก่ ท่านมีความประทบัใจต่อการใชบ้ริการช่องทางอตัโนมติั Easy Pass ใน

ทุกๆคร้ัง อยู่ในระดับสูง (x̄ =3.997, S.D.= .680) ท่านรู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ

ช่องทางอตัโนมติั Easy Pass อยา่งคุม้ค่ากบัราคาที่จ่าย อยูใ่นระดบัสูง (x̄ =3.982, S.D.= .677) และ 

ท่านมีความประทบัใจ และความพงึพอใจโดยรวมต่อการใหบ้ริการของเจา้หน้าท่ี อยูใ่นระดบัสูง (x̄ 

=3.510, S.D.= .867) ตามลาํดบั 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานขอ้ที่ 1: ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการระบบผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (Easy Pass) ที่แตกต่างกนั สรุปไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ และ ลกัษณะการใชบ้ริการที่มี

ผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการระบบผ่านทางพิเศษอัตโนมติั (Easy Pass) พบว่า ปัจจยัด้าน

 ประชากรศาสตร์ มี 5 ปัจจยั ที่ยอมรับและสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน อยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ 0.05 ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ รายได ้ประเภทรถยนตท์ี่ใช ้และจาํนวนคร้ังที่ใชบ้ริการช่องทางพิเศษ 

(Easy Pass) ต่อสัปดาห์ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ยกเวน้ เพศ และ ระดบั

การศึกษา ที่ปฏิเสธสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 2: ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการที่แตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (Easy Pass) ที่แตกต่างกนั สรุปไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางด้านปัจจยัคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (Easy Pass) พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการ มี 4 

ปัจจยั ที่ยอมรับและสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความเป็น

รูปธรรมของบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการดูแลเอา
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ใจใส่ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกนั ยกเวน้ ด้านการให้ความมัน่ใจ ที่ปฏิเสธ

สมมติฐาน 

อภิปรายผล 

 จากสมมติฐานที่ 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการระบบผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (Easy Pass) ที่แตกต่างกนั 

ผลจากการวิจยัโดยรวมพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

ระบบผ่านทางพิเศษอตัโนมติั (Easy Pass) มี 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ รายได ้ประเภทรถยนตท์ี่ใช ้

และ จาํนวนคร้ังที่ใชบ้ริการช่องทางพิเศษ (Easy Pass) ต่อสัปดาห์ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

ยกเวน้เพศและระดบัการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัต่อไปน้ี 

 ผลการวิจัยปัจจัยด้านอายุ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการระบบผ่านทางพิเศษ

อัตโนมัติ (Easy Pass) ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ สุวิมล ระวงั (2554) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

พบวา่ อายทุี่แตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต ดา้นการใชบ้ริการเครือข่ายไร้

สาย (Wi - Fi) ดา้นการใชบ้ริการ E - Mail และดา้นการใชบ้ริการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ค่า Sig. 

เท่ากบั 0.000, 0.000 และ 0.024 ซ่ึงน้อยกว่าค่านัยสาํคญั 0.05 แสดงว่าอายทุี่แตกต่างกนัมีความพงึ

พอใจในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต แตกต่างกนั 

 ผลการวิจยัปัจจยัด้านอาชีพ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการระบบผ่านทางพิเศษ

อตัโนมติั (Easy Pass) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ จนัทร์แรม พทุธนุกูล (2554) ไดท้าํการศึกษา

เร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวทิยาลยัการอาชีพสระบุรี จงัหวดั 

สระบุรี พบวา่ ประเภทบุคลากรที่แตกต่างกนัของ บุคลากรวทิยาลยัการอาชีพสระบุรี จงัหวดัสระบุรี

มีความพงึพอใจในการปฏิบติังานที่แตกต่างกนัอยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ผลการวิจยัปัจจยัด้านรายได้ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการระบบผ่านทางพิเศษ

อัตโนมัติ (Easy Pass) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของ มริษา ไกรงู (2552) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง 

ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารปรับอากาศประจาํเส้นทาง กรณีศึกษา: 

สายกรุงเทพฯ-เพชรบุรี (หมายเลขเสน้เดินทางรถ73) พบวา่ รายไดส่้วนตวัที่ต่างกนัมีผลทาํให้ความ

พึงพอใจของผูโ้ดยสารแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจ พบว่า ผูท้ี่มีรายได้ต ํ่าและผูท่ี้มีรายได้สูงมีความพึงพอใจต่อบริการของรถตูป้รับ

อากาศ แตกต่างกนั 

ผลการวจิยัปัจจยัดา้นจาํนวนคร้ังที่ใชบ้ริการช่องทางพิเศษ (Easy Pass) ต่อสปัดาห์ มีผลต่อความพึง

พอใจของผูใ้ช้บริการระบบผ่านทางพิเศษอตัโนมติั (Easy Pass) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
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 พรวมิล เชิญรัตนรักษ์ (2555) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการเคร่ืองคิวอจัฉริยะ ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)ในกรุงเทพมหานครฯ พบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มระดบัความถ่ีในการใชบ้ริการต่อสัปดาห์ต่างกนัมีความพึงพอใจ โดยรวมต่อการใช้

บริการเคร่ืองคิวอจัฉริยะแตกต่างกนัที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 ผลการวิจยัปัจจยัดา้นเพศและระดบัการศึกษา มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบ

ผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ ณัทฐา กรีหิรัญ (2550) ได้

ทาํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการ ปฏิบติังานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พบว่า พนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒที่มี เพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความพงึพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

 จากสมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการที่แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัความพงึ

พอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (Easy Pass) ที่แตกต่างกนั 

 ผลจากการวิจยัโดยรวมพบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการระบบผา่นทางพิเศษอตัโนมติั (Easy Pass) มี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรม

ของบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ และ ดา้นการดูแลเอาใจ

ใส่ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05 ยกเวน้ด้านการให้ความมั่นใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจัย

ต่อไปน้ี 

 ผลการวิจยัปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ ได้แก่ ปัจจยัด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ และ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ มีผลต่อ

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบผา่นทางพเิศษอตัโนมติั (Easy Pass) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั

ของ ปารยท์ิพย ์ธนาภิคุปตานนท์ (2011) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการ

บริการที่ไดรั้บกบัความพึงพอใจ และความภกัดีของคนไข ้: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในเขต 

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพ การให้บริการกบัความพึงพอใจและ

ความภกัดีที่มีต่อ สถานบริการทางการแพทย ์พบว่า คุณภาพการให้บริการ ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกับระดับความพึงพอใจ และความภักดีของผู ้เข้ารับบริการในระดับปานกลาง (ค่า

สมัประสิทธ์ิสมัพนัธเ์ท่ากบั .364 และ .498 ตามลาํดบั) 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพบริการของระบบผ่านทางพิเศษ

อัตโนมัติ (Easy Pass)” พบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ

ระบบผ่านทางพิเศษอตัโนมติั (Easy Pass) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงัน้ี ดา้นความเป็นรูปธรรมของ
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บริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ และ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 

ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามไดท้าํการให้คะแนนดา้น

ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการระบบผา่นทางพิเศษอตัโนมติั (Easy Pass) โดยเฉล่ียในทุกดา้นอยู่

ในระดบัที่สูง ซ่ึงดา้นเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ (บตัร Easy Pass, บตัร Smart Card) มีขนาดเหมาะสม ดูแล

รักษาง่าย เป็นดา้นที่ผูใ้ชบ้ริการรับรู้แลว้ว่าดี แต่ในดา้นของจาํนวน ช่องทางอตัโนมติั Easy Pass มี

เพียงพอ สะอาด สะดวก ยงัมีคะแนนอยูใ่นระดบัที่ต ํ่ากว่าปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ดงันั้น ทางการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย (กทพ.) ควรเพิ่มช่องทางอตัโนมติั Easy Pass ให้มากขึ้น รวมถึง ช่องทางในการ

เติมเงินเขา้บตัร มีความหลากหลาย สะดวก ยงัพบวา่มีคะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นกั ส่วนสามอนัดบัที่

เหลือนั้นใหบ้ริการไดดี้อยูแ่ลว้ และควรรักษาระดบัการใหบ้ริการไว ้

 2. ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ พบวา่ สามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการดา้น

ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได้เป็นอย่างดี โดยรวมแล้วทาํคะแนนได้ดีอยู่ในระดับสูง ดังนั้นจึงควร

รักษามาตรฐานในดา้นน้ีไว ้เพือ่ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความเช่ือถือไวว้างใจอยา่งต่อเน่ือง 

 3. ด้านการตอบสนองความตอ้งการ พบว่า ด้านที่ได้คะแนนจากผูต้อบแบบสอบถามสูง

ที่สุด คือ ช่องทางอตัโนมติั Easy Pass มีความรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาในการผ่านด่านเก็บเงิน ซ่ึง

ถือว่าสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัในการให้บริการระบบผ่านทางพิเศษอตัโนมติั (Easy Pass) ที่

ตอ้งการจะลดการจราจรติดขดัหนา้ด่าน ส่วนดา้นการประชาสมัพนัธ ์ขอ้มูล ข่าวสาร ของ Easy Pass 

อยา่งสมํ่าเสมอนั้น มีคะแนนอยูใ่นระดบัท่ีต ํ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ จึงควรส่งเสริมการประชาสมัพนัธข์อ้มูล 

ข่าวสารเก่ียวกบั Easy Pass ให้มากขึ้น โดยสามารถทาํไดฟ้รีผ่านทางส่ือ Social Media หลากหลาย

ช่องทาง แต่โดยรวมแลว้ดา้นการตอบสนองความตอ้งการยงัคงอยูใ่นระดบัที่น่าพอใจ 

 4. ด้านการดูแลเอาใจใส่ พบว่า โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผูใ้ช้บริการมี

ระดับความเห็นในดา้นเจา้หน้าที่มีมารยาทดี ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ยิ้มแยม้ อยู่ใน

ระดับสูงเป็นอันดับหน่ึง ซ่ึงควรรักษามาตรฐานของเจ้าหน้าที่ที่น่าช่ืนชมเอาไว ้รวมถึงด้านที่

เจา้หน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการช่วยเหลือ ด้วยเช่นกัน แต่ทั้งน้ีควรจดัหาบุคลากร

เพิม่เติม เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการเห็นวา่จาํนวนเจา้หนา้ท่ียงัไม่มีเพยีงพอ เหมาะสมต่อการใหบ้ริการ 

อยา่งไรก็ตามคุณภาพบริการที่ดีขององคก์รมีส่วนช่วยสนบัสนุนใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพงึพอใจใน

ระดบัที่สูงขึ้น ดงันั้นคุณภาพบริการจึงเป็นปัจจยัสาํคญัที่ทางการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 

ควรให้ความสนใจในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข คุณภาพการบริการด้านต่างๆให้มี

ประสิทธิภาพที่ดียิง่ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในเชิงบวกของผูใ้ชบ้ริการผ่านทางพิเศษ
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อตัโนมติั (Easy Pass) หากเกิดความพึงพอใจในการบริการแลว้จะก่อให้เกิดการใชบ้ริการซํ้ าหรือมี

การบอกต่อใหผู้อ่ื้นมาใชบ้ริการเช่นกนั 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางอนิเตอร์เน็ต ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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SERVICE SELECTION IN BANGKOK 

MISS YANG LAN1 และ ผศ.ดร.รุจาภา  แพ่งเกสร2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินเลือกใชบ้ริการธนาคาร

ทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งวจิยัไดแ้ก่ ประชาชนวยัทาํงาน ท่ีมีอายรุะหวา่ง 

15 – 60 ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน ตวัอยา่งโดยใชว้ิธีเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

( Questionnaire ) สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage )  ค่าเฉล่ีย (Mean )ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน( Standard Deviation : S.D.)  ค่าความถ่ี ( Frequency )และสมการการถดถอยเชิง

เส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัต่างๆที่สงผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่  (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย  อาย ุอาชีพ    

วุฒิการศึกษาสูงสุด  และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร

ทางอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  (2) ปัจจยัพฤติกรรมการใช้

บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต  ประกอบดว้ย   

ส่ือกลางที่ใชใ้นการทาํธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ประเภทการใชบ้ริการธนาคาร

ทางอินเตอร์เน็ต  ความถ่ีในการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตต่อเดือน  จาํนวนเงินท่ีทาํธุรกรรม  

ช่วงเวลาในการเลือกใชบ้ริการ  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 (3)ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  การกาํหนดราคา   

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  ช่องทางการส่งเสริมการตลาด  กระบวนการ   การสร้างและการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชธ้นาคารทางอินเตอร์เน็ต 

 

คาํสําคญั : ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
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Abstract 

 The objective of this thesis is to study the factors that affect internet banking service 

selection in Bangkok. The sample group covers people aged between 15 and 60 years in Bangkok 

area, total for 400 persons, and using questionnaire to collect data. The statistics used for data 

analysis are percentage, mean, standard deviation, test hypothesis by Frequency and Multiple Linear 

Regression.  

 Factors that affect internet banking service selection decision include: (1) demographic 

factors consisting of age, occupation, education and different monthly income, which will affect the 

decision of internet banking service selection, statistically significant at the level of 0.05. (2) The 

habit of using the Internet banking service includes internet transaction mediation, internet banking 

using categories, monthly frequency of using internet banking, total transaction amount and time 

options to use internet banking service, which will affect the decision of internet banking service 

selection, statistically significant at the level of 0.05. (3) The factor of marketing mix consisting of 

product and services, pricing, distribution channels, marketing channels, processes, creating and 

delivering physical images, which will affect the decision of internet banking service selection. 

 

Keywords: factors that affect service selection 
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1.บทนํา 

 ความพฒันากา้วหน้าของสังคมในสมยัน้ี ทาํให้เกิดวตักรรรม เทคโนโลย ีความรู้ใหม่ การ

ส่ือสารพฒันาอย่างไม่ส้ินสุด ในปัจจุบนัเทคโนโลยีเป็นส่ิงสาํคญัในดาํเนินชีวิตประจาํอยา่งมาก 

โดยเฉพาะอิทธิพลของคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมีบทบาทในชีวิตประจาํของมนุษยม์ากที่สุด 

นบัตั้งแต่ววิฒันาการของอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ปี 1995 เป็นตน้มา องคก์รต่างๆเร่ิมหนัมาใชอิ้นเตอร์เน็ต

เป็นเคร่ืองมือ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการมากยิง่ขึ้น ไม่ว่าในดา้นการศึกษา ความ

บนัเทิง หรือด้านธุรกิจต่างๆ โดยแนวทางการให้บริการของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยได้

พฒันากา้วไปสู่การใชบ้ริการลูกคา้ โดยแนวทางการของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยไดพ้ฒันา

กา้วไปสู่การสร้างจุดบริการที่หลากหลายจากเคร่ืองมืออินเตอร์เน็ต 

 การบริการธนาคารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทาํให้การทาํธุรกิจกรรมทางการเงินง่ายขึ้นมี

ความสะดวกมากขึ้น ประหยดัเวลาและลดค่าใชจ่้าย ใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ไม่ตอ้งเสียเวลา

ในการเดินทาง คนใชก้็ยิง่เยอะขึ้น ในปัจจุบนัเรียกไดว้า่เกือบทุกธนาคารท่ีเรารู้จกัก็ไดเ้ปิดใหบ้ริการ 

I-Banking ที่ว่าน้ีกันหมดแล้ว ซ่ึงเจ้าแรกก็คือธนาคารไทยพาณิชยท่ี์เร่ิมปฏิวติัการให้บริการ I-

Banking ใหก้บัลูกคา้ภายใตช่ื้อ SCB Easy Net จนทาํใหคู้่แข่งรายอ่ืนๆ เร่ิมต่ืนตวักบัช่องทางที่วา่ จน

ทาํใหแ้ต่ละรายตอ้งมีบริการน้ีตามขึ้นมาในเวลาอนัไล่เล่ียกนั ซ่ึงก็ไดรั้บการตอบสนองดีจากลูกคา้  

    แมว้่าในปัจจุบนัธนาคารบนอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยไดรั้บความนิยมรับจากลูกคา้มาก

ขึ้น แต่ก็ยงัถือวา่มีขอ้จาํกดัในการให้บริการบางจุด เช่น  ลูกคา้บางกลุ่มยงัไม่เขา้ใจในระบบธนาคาร

ทางอินเตอร์เน็ต  ความมั่นใจความปลอดภยัของระบบการจ่ายเงินผ่านเว็บไซต์   ความนิยมใช้

ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต คงยงันิยมใชใ้นกลุ่มคนบางกลุ่ม  

 ปัจจุบนักลุ่มประชากรที่ใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นจาํนวนมากคือ คนทาํงาน ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจัยจึง

สนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย  เพื่อนําขอ้มูลท่ีได้มา

ตรวจสอบในปัจจุบนัผลตอบรับการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งศึกษาเหตุผลที่ใช้

หรือไม่ใชบ้ริการและ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแนวทาง

สําหรับธนาคารนําไปปรับปรุงแก้ไขในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพิ่ม

จาํนวนผูใ้ชม้ากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการตดัสินใจการเลือกใช้

บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเขตกรุงเทพมหานครฯ 
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 2.2เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการที่มีต่อการตดัสินใจการเลือกใช้

บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเขตกรุงเทพมหานครฯ 

 2.3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ท่ีมีต่อการตัดสินใจการ

เลือกใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเขตกรุงเทพมหานครฯ 

3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 3.1. เพื่อศึกษาความแตกต่างลักษณะด้านประชากรศาสตร์จาํแนกตามเพศ อายุ อาชีพ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัรายไดต่้อเดือน ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกการใชบ้ริการ

ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.2 เพือ่นาํขอ้มูลปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชธ้นาคารทาง

อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ไปใชเ้พื่อกาํหนดกลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค 

 3.3 เพื่อนาํขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชธ้นาคารทาง

อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ไปใชเ้พือ่ที่จะไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางส่วนประสมการตลาดใหเ้มาะ

สมกบักลุ่มเป้าหมาย 

4.สมมติฐาน 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา

สูงสุด ระดับรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างจะส่งผลต่อการตดัสินใจการเลือกใช้บริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ตที่ต่างกนั 

 2.ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ประกอบไปดว้ย ส่ือกลางที่

ใชใ้นการทาํธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประเภทการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตมาก

ที่สุด ความถ่ีในการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตต่อเดือน จาํนวนเงินท่ีทาํธุรกรรม ช่วงเวลาใน

การเลือกใชบ้ริการ จะมีผลต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตท่ีต่างกนั  

 3. ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ที่ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นการกาํหนด

ราคา ด้านช่องทางจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพ มี

ความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต 
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5 กรอบแนวคดิ 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัที่ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ใน

เขตกรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวความคิด ดงัน้ี 

ตัวแปรต้น                   ตัวแปรตาม                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1  แสดงกรอบแนวความคิด 

 

  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1.  เพศ    

2.  อาย ุ    

3.  อาชีพ 

4.สถานะ 

5.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

6.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านพฤตกิรรมการใช้บริการ 

1.  ส่ือกลางทีใชใ้นการทาํธุรการ                             

2.  ประเภทการใชบ้ริการ       

3.  ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

4.  จาํนวนเงินท่ีทาํธุรกรรม 

5.  ช่วงเวลาในการเลือกใชบ้ริการ 

การตดัสินใจเลือกใช้

บริการธนาคารทาง

อนิเตอร์เน็ต 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 

1.  ดา้นผลิตภณัฑ.์                  

2. ดา้นการกาํหนดราคา             

3.  ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 

4.  ดา้นส่งเสริมการตลาด 

5.  ดา้นกระบวนการ 

6. ดา้นกายภาพ 
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6.ทบทวนวรรณกรรม 

 นายสยมพร สุขอุบล (2555) ไดศึ้กษา ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารผา่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลและปัญหาที่มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนกัศึกษา

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษาไดจ้ากการออกแบบสอบถามนกัศึกษาที่ใชบ้ริการ

ธนาคารผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาํนวน 150 ตวัอยา่ง   ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย อาย ุ21 ปี เป็นนักศึกษาที่กาํลงัศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์โดยมีค่าใชจ่้ายที่ไดรั้บต่อเดือน 

7001 – 10000 บาท ธุรกรรมที่นิยมทาํมากท่ีสุดคือ ตรวจสอบยอดบญัชี/รายการเคล่ือนไหวในบญัชี 

ส่วนใหญ่มีการใช้บริการธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1-3 คร้ังต่อเดือน จาํนวนเงินท่ีทาํ

ธุรกรรมในแต่ละคร้ังตํ่ากวา่ 2000 บาท ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบ่อย

ที่สุด คือ ช่วงเวลา 18.00-00.00 น.ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ ความสาํคญักบัรูปแบบที่

เขา้ใจง่ายและไม่ซับซอ้น ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรม เขา้ถึงไดง่้าย ปัญหาที่กงัวลมากที่สุด คือ 

ความปลอดภยัระหวา่งการทาํธุรกรรมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 มัญชุตา กิ่งเนตร และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)ในเขต

กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาเป็นกลุ่มประชากรที่ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจงเพือ่ให้ได้

ลกัษณะประชากรที่มีความหลากหลายจากผูท้ี่เคยตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของ

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)โดยสุ่มกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ

แบบสอบถามปลายปิด และการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมสาํเร็จเชิงสถิติดาํเนินการวเิคราะห์

โดยใชค้่าสถิติตามลกัษณะของขอ้มูล คือการใชส้ถิติเชิงบรรยายเพือ่ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถามและค่าสถิติสรุปได้ว่า 1.จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า มีเพียงรายได้

เท่านั้นที่มีความแตกต่างต่อการใชบ้ริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต 2.จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสม

ทางตลาดพบวา่ มีผลิตภณัฑ ์ราคาและช่างทางการใหบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 3.

จากการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ พบวา่มีเพยีงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเท่านั้นที่มีผลอิทธิพล 

 ณัฐดนัย  ใจชน (2555)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชยใ์น เขต

กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขา้มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพสหญิง  อาย ุ21-30 ปี  

การศึกษาระดบัปริญญาตรี   อาชีพ ลูกจา้ง พนกังานบริษทัเอกชน  รายได ้10,001 – 20,000   บาทต่อ

เดือน  ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย  ความถ่ีการเขา้ใชบ้ริการ  3 – 4 คร้ัง /เดือน  เขา้มา

ใชบ้ริการช่วงเวลา  11.31 – 14.30 นิยมเลือกใชบ้ริการหนา้เคา้เตอร์  ประเภทเงินฝาก /โอน  เหตุผลที่

เลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชยเ์พราะสาขาใกลบ้า้นและท่ีทาํงาน 
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7.  การดําเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ จาํนวน 7,980,000

คน (ขอ้มูลจากสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล, 2557)กลุ่มตวัอยา่ง (Sampling) 

ผูว้ิจยัจะทาํการคาํนวณหาตวัอย่างตามสถิติ โดยการใช้สูตรการคาํนวณของ TaroYamane (1973)  

กาํหนดใหมี้ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งที่ยอมใหเ้กิด 0.05 ผลจากคาํนวณคือ 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือ “แบบสอบถาม (Questionnaire)” ซ่ึง

ผูว้ิจัยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม จัดร่างแบบสอบถามจากองค์ประกอบ ทั้ งน้ีโดยมี

รายละเอียดของแบบสอบถาม 3 ตอนดังน้ี  ตอนที่  1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบ

แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ อาชีพ  สถานะ  ระดบัการศึกษาสูงสุด  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ระดบัขอ้คาํถามเป็นขอ้มูลระดบันามบญัญติั  ตอนที ่2 พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการทางอินเตอร์เน็ต

ไดแ้ก่ ประสบการณ์การใชบ้ริการ ส่ือมือกลางที่ใชใ้นการทาํธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต   ประเภทการ

ใช้บริการธนาคาร   ความถ่ีในการใช้บริการ   จาํนวนเงินที่ทาํธุรกรรม ช่วงเวลาในการเลือกใช้

บริการ ระดับขอ้คาํถามเป็นขอ้มูลระดับนามบญัญติั      ตอนที่ 3 ส่วนประสมการตลาด ลักษณะ

แบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อันดับ   คือ   มากที่ สุด   มาก   ปาน

กลาง  นอ้ย  และนอ้ยที่สุด 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ตาม

ขั้นตอนดงัน้ี 

 1 ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics )เพือ่บรรยายคุณลกัษณะของขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ (Percentage ) ค่าความถ่ี (Frequency)และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการหาค่าจาํนวนและค่าร้อยละ 

ของเพศ  อาย ุ อาชีพ  สถานะ  ระดบัการศึกษาสูงสุด  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรม

การเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการหาค่าจาํนวนและค่าร้อย

ละ วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาด โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการหาค่าเฉล่ียและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 2 ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics )เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่

กาํหนดไวโ้ดยในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในการทดสอบสมมติฐานจะใชส้ถิติ ดงัน้ี  ทดสอบสมมติฐาน

ขอ้ที่ 1  คือการรับขอ้มูลจากปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัรายไดต่้อเดือน ที่แตกต่างจะส่งผลต่อการตดัสินใจ
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การเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงจะใชส้ถิติทดสอบแบบ t-Test เป็นการ

วิเคราะห์ในหัวขอ้ เพศ f-Test เป็นการวิเคราะห์ในหัวขอ้ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา

สูงสุด ระดบัรายไดต่้อเดือน ซ่ึงผลท่ีออกมานนั้นจะไดค้่า f-Test และค่า sig  ทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 

2  คือการรับขอ้มูลจากปัจจยัด้านพฤติกรรมการใช้บริการของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย 

ส่ือกลางที่ใช้ในการทาํธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประเภทการใช้บริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ตมากที่สุด ความถ่ีในการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตต่อเดือน จาํนวนเงินที่ทาํ

ธุรกรรม ช่วงเวลาในการเลือกใช้บริการที่แตกต่างจะส่งผลต่อการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการ

ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกนั  ซ่ึงจะใชส้ถิติทดสอบแบบ t-Test และ f-Test  โดยกาํหนดค่า

ระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.05 ทดสอบสมมติฐาน 3 คือ การรับข้อมูลจากปัจจัยด้านส่วนประสม

การตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นการกาํหนดราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต โดยวิเคราะห์จากสมการการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear 

Regression)  

8.ผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรศาสตร์จากผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งจาก

การไปแจกแบบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 234 คน  เพศชาย 

จาํนวน  166 คน  งอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400  คน พบวา่ส่วนใหญ่จะมีอาย ุ 31- 35  ปี จาํนวน 

105 คน รองลงมามีอาย ุ26 - 30 ปี จาํนวน 90 คน  ต่อมาเป็นอาย ุ36 – 40 ปี   จาํนวน 82 คน  ต่อมา

เป็นอาย ุ40 ปีขึ้นไป  จาํนวน  53  คน ต่อมาเป็นอาย ุ20 – 25  ปี  จาํนวน  43  คน  และนอ้ยสุดอาย ุต ํ่า

กวา่ 20 ปี จาํนวน  27  คน ส่วนของอาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพ เป็น พนกังานบริษทั / หา้งร้าน  จาํนวน 

149 คนรองลงมา ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ   จาํนวน 115  คน  ต่อมามีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั / ประกอบ

อาชีพอิสระ จาํนวน 82 คน  ต่อมามีอาชีพ นักเรียน / นักศึกษา  จาํนวน 30 คน และน้อยสุดมีอาชีพ

อ่ืน ๆ  จาํนวน  24  คน  ส่วนของสถานภาพ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรแล้ว  จาํนวน 206 คน 

รองลงมามีสถานภาพ โสด   จาํนวน 138  คน และนอ้ยสุดมีสถานภาพ    หมา้ย / หยา่ร้าง  จาํนวน 56 

คน  ส่วนของวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่    มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน 201 คน รองลงมามีวุฒิ

การศึกษาปริญญาโท   จาํนวน 100  คน ต่อมา  มีวฒิุการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี  จาํนวน 94 คน และ

นอ้ยสุดมีวฒิุการศึกษาปริญญาเอก  จาํนวน 5 คน  ส่วนของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่ มีรายได ้

15,001 – 20,000  บาท จาํนวน 114 คน รองลงมามีรายได ้ 20,001 – 30,000  บาท จาํนวน 106  คน 

ต่อมา มีรายได9้,001 – 15,000  บาท  จาํนวน  62  คน  ต่อมามีรายได ้ 30,001 บาทขึ้นไป จาํนวน 34 

คน และนอ้ยสุดมีรายได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 9,000 บาท  จาํนวน 32 คน   



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

670 Journal of Business Research and 

Administration 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ต จากผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งจากการไปแจกแบบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด พบวา่   

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ต ดา้นส่ือกลางที่ใชใ้นการทาํธุรกรรม ส่วนใหญ่ ใชผ้า่นอุปกรณ์ส่วนตวั/ครอบครัว    ดา้น

การใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต มากที่สุด ใชโ้อนเงิน ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการธนาคาร

ทางอินเตอร์เน็ต มากที่สุด 4 – 6 คร้ังต่อเดือน ด้านจาํนวนเงินในการทาํธุรกรรมการใช้บริการ

ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต มากท่ีสุด 4,001-6,000 บาทต่อเดือน ดา้นช่วงเวลาในการทาํธุรกรรมการใช้

บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต มากท่ีสุด เวลา   12.01 – 18.00 น.  

 จากผลการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งจากการไปแจกแบบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด พบวา่   กลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์

และบริการ  รูปแบบการให้บริการที่เขา้ใจง่ายไม่ซับซ้อน  ดา้นการกาํหนดราคา  เม่ือใชบ่้อยคร้ังมี

การคิดค่าธรรมเนียมพิเศษ  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  สามารถสมคัรใช้บริการไดส้ะดวกง่าย    

ดา้นช่องทางการส่งเสริมการตลาด  มีการจดัส่งรายการส่งเสริมการใชบ้ริการดว้ยอตัราค่าธรรมเนียม

พิเศษให้แก่ลูกคา้เสมอดา้นกระบวนการ  ความสะดวกสบายกว่าการทาํธุรกรรมช่องทางอ่ืนๆ ดา้น

การสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางรูปแบบของเวบ็ไซตมี์ความน่าสนใจ มีความสะดวกและไม่

ยากในการใชบ้ริการ  

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่  1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่ประกอบไปดว้ย เพศ 

อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับรายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างจะส่งผลต่อการ

ตดัสินใจการเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกัน มีเพศกับสถานภาพ มีนัยค่า

นัยสาํคญัทางสถิติ มากกว่า 0.05  จึงปฎิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว ้อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ยอมรับสมมติฐานที่ตั้ งไว ้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  2.ปัจจัยด้าน

พฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ประกอบไปดว้ย ส่ือกลางที่ใชใ้นการทาํธุรกรรม

ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประเภทการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด ความถ่ีในการใช้

บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตต่อเดือน จาํนวนเงินท่ีทาํธุรกรรม ช่วงเวลาในการเลือกใชบ้ริการ จะ

มีผลต่อการตดัสินใจการเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั  ทั้งหมดยอมรับ

สมมติฐานที่ตั้ งไว ้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่

ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นการกาํหนดราคา ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจการเลือกใช้

บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ทั้งหมดยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั  

0.05   
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9. อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุอาชีพวุฒิการศึกษาสูงสุด  และ

รายได้ต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต  ยกเวน้   เพศ    

สถานภาพ  ที่ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัผลงานวิจยัของ ศรินประภา พนัธ์ไชย ์ (2556) ที่ไดท้าํ

วิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต พบว่า อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดท้ี่แตกต่างกนั มีความคดิเห็นต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแตกต่างกนั 

 จากผลการศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต  ประกอบด้วย  

ส่ือกลางที่ใช้ในการทาํธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ประเภทการใช้บริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ต  ความถ่ีในการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตต่อเดือน  จาํนวนเงินที่ทาํธุรกรรม  

ช่วงเวลาในการเลือกใช้บริการ  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่

แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัผลงานวิจยัของ บริษทัศูนยว์ิจยัไทยพาณิชย ์จาํกดั (2543)ที่ได้

ทาํการวิจัยเร่ือง แผนกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกัด (มหาชน)ด้านการบริการแบบ

อินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิง ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ 

 จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  การ

กาํหนดราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  ช่องทางการส่งเสริมการตลาด  กระบวนการ   การสร้างและ

การนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชธ้นาคารทางอินเตอร์เน็ต ที่แตกต่าง

กนัซ่ึงสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัผลงานวิจยัของ ทิพยสุ์ดา หม่ืนหาญ (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารผา่นอินเตอร์เน็ตของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพฯ ผลการวิจยั

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

10.  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปปฏบัิติจริง 

 จากผลการศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่าอาย ุอาชีพ วุฒิการศึกษาสูงสุด  และรายได้

ต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  มีอายุ

ระหว่าง 31 – 35  ปี  มีอาชีพเป็น พนักงานบริษทั / ห้างร้าน  มีสถานภาพ  สมรสแล้ว  มีระดับ

การศึกษา  ปริญญาตรี  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000   บาท  มากที่สุด แสดงวา่ ใหเ้ห็น

กลุ่มคนรุ่นทาํงานใหค้วามสนใจและบริการ ดงันั้นธนาคารตอ้งมีการปรับปรุงกลยทุธท์างการตลาด

เพือ่ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทุกระดบัใหก้ระจายไปสู่ลูกคา้ที่หลากหลาย 
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 จากผลการศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต  มีความคิดเห็น

เก่ียวกับปัจจยัด้านพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ด้านส่ือกลางท่ีใช้ในการทาํ

ธุรกรรม ส่วนใหญ่ ใชผ้่านอุปกรณ์ส่วนตวั/ครอบครัว   ดา้นประเภทการใชบ้ริการธนาคาร  ทาง

อินเตอร์เน็ต มากที่สุด ใชโ้อนเงิน    ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต มากท่ีสุด 

4 – 6 คร้ังต่อเดือน  ดา้นจาํนวนเงินในการทาํธุรกรรมการใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต มาก

ที่ สุด 4,001-6,000 บาทต่อเดือน  ด้านช่วงเวลาในการทําธุรกรรมการใช้บริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ต มากที่สุด เวลา   12.01 – 18.00 น ดงันั้น ธนาคารตอ้งรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีไว ้ 

 จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้าน

ส่วนผสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  รูปแบบการใหบ้ริการท่ีเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้นดา้น

ที่น้อยที่สุดคือ บริการมีความถูกตอ้ง รวดเร็ว    ด้านการกาํหนดราคา  เม่ือใช้บ่อยคร้ังมีการคิด

ค่าธรรมเนียมพิเศษ และดา้นที่น้อยที่สุดคือ ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมการชาํระเงินมีความ

เหมาะสม  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  สามารถสมคัรใชบ้ริการไดส้ะดวกง่ายและดา้นที่นอ้ยที่สุด

คือ สามารถโหลด Application หรือเขา้เวบ็ไซด์ใชง้านได ้    ดา้นช่องทางการส่งเสริมการตลาด  มี

การจดัส่งรายการส่งเสริมการใช้บริการด้วยอตัราค่าธรรมเนียมพิเศษให้แก่ลูกคา้เสมอ และดา้นที่

น้อยที่สุดคือ การโฆษณาจากส่ือต่างๆทาํให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต   

ดา้นกระบวนการ  ความสะดวกสบายกว่าการทาํธุรกรรมช่องทางอ่ืนๆ และดา้นที่น้อยที่สุดคือ ทาํ

ธุรกรรมได ้ความถูกตอ้งแม่นยาํและรวดเร็ว   ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางรูปแบบ

ของเวบ็ไซตมี์ความน่าสนใจ มีความสะดวกและไม่ยากและดา้นที่นอ้ยที่สุดคือ ความถูกตอ้งของการ

ทาํธุรกรรมในการใชบ้ริการ  ดงันั้นธนาคารควรปรับกลยทุธ์ตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่นลด

ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมการชาํระเงินใหมี้ความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. การทาํวจิยัคร้ังต่อไป ควรจะศึกษาปัญหาของการเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต 

เพือ่ใหท้ราบมุมมองที่แตกต่าง ซ่ึงอาจนาํไปใชป้ระโยชน์ไปดา้นอ่ืนๆ 

 2.ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อหาสาเหตุ ปัญหาและ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งน้ี

เพือ่จะไดท้ราบขอ้มูลเชิงลึก และจะนาํไปปรับปรุงแกไ้ข ความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกใชบ้ริการทาง

อินเตอร์เน็ต เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูใ้ชบ้ริการต่อไป 
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ปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการทีม่ต่ีอความภกัดต่ีอตราสินค้าบริษัท JIB  

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Factors research, marketing communications, integrated with the loyalty  

to the brand  of the company JIB. Consumers in Bangkok and its vicinity. 

กษิดิศ เอ่ียวเกษวงษ์1 และ ดร.ไกรชิต   สุตะเมือง2 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ที่มาซ้ือสินคา้และบริการ

ของ JIB จงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้กับ

ความจงรักภกัดีต่อ แบรนด์หรือตราสินคา้ กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีมาเลือกซ้ือสินคา้และบริการ

ของ JIB จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ียของขอ้มูล ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

ค่าที (t–test independent sample) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ANOVA F test (One 

Way Analysis of Variance) ผลการวจิยั ปรากฏดงัน้ี 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 20 - 25  มีสถานะโสด

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา  ศาสนาพทุธ และมีรายได ้15,000 บาท 

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัเก่ียวกบัแนวทางในการให้บริการของ JIB 

โดยมีความเขา้ใจมากที่สุดเก่ียวกับความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.86  และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.58 รองลงมาคือการขายทางตรง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.86 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.72 และให้ความสาํคญัน้อยสุดคือความสัมพนัธ์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.00และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.77 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลมากที่สุด เงินเดือนที่แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกซ้ือ

สินคา้บริการแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูท่ี้มารายไดม้าก

จะสามารถเลือกซ้ือสินคา้ที่มีเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัได ้โดยไม่ติดขดัอยา่งไร ต่างจากผูท้ี่มีรายได้น้อย

อาจตอ้งใชพ้วกเทคโนโลยทีีท่นัสมยันอ้ยกวา่และราคายอ่มเยากว่า ซ่ึงมีผลในความพึงพอใจในการ

เลือกซ้ือสินคา้กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ เพราะถา้มีตราสินคา้ที่ขายถูกกว่าอาจจะยา้ยไปใช้

บริการในตราสินคา้ที่ถูกกวา่กนั 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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 ความสมัพนัธท์ี่มีผลกระทบมากที่สุด คือ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง การขายตรงกบัความผกูพนั 

พบวา่ ถา้มีการเพิม่ช่องทางการขาย เช่น เพิม่ช่องทางขายในเชิง E-Business คือ การขายผา่นทางเวบ็

ไซด ์การขายผา่นทาง facebook เป็นตน้ ยอ่มมีผลกบัความจงรักภกัดีต่อแบรนด ์เพราะวา่ จะเพิม่

ความสะดวกสบายในการสัง่ซ้ือสิคา้มากขึ้น และทางบริษทัก็สามารถจดัเตรียมสินคา้ในสตอ็กไดท้นั

ต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงอาจจะมีช่องทางเลือกใหม้ารับสินคา้เอาเองหรือจดัส่งสินคา้ ซ่ึงถา้

จดัส่งสินคา้อาจตอ้งเพิม่ค่าบริการจดัส่งดว้ย เป็นตน้ 

 ขอ้เสนอแนะ การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความพงึพอใจและความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ JIB  ดงันั้นผูว้จิยัเห็นวา่ควรจะมีการศึกษาในกลุ่มธุรกิจอ่ืนท่ีเหมือนกนัออกไป เพือ่ขยาย

ผลการวจิยัใหก้วา้งขึ้น และนาํมาประยกุตใ์ชก้บั SWOT Analysis ได ้, ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรใช้

วธีิการเก็บขอ้มูลในลกัษณะสมัภาษณ์ควบคู่ไปกบัการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม ซ่ึงจะช่วยใหแ้ปล

ความหมายและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้น 

Abstract 

 This research Aimed to the satisfaction of customers who purchase goods and services of 

JIB Metropolitan Province. And to compare the satisfaction of the customer loyalty. Brand or brand 

The samples include customers who purchase goods and services of JIB 400 tools used to gather 

information, including statistics used to analyze data were frequency percentage. The average data 

The standard deviation T test (t-test independent sample) analysis of variance one-way ANOVA F 

test (One Way Analysis of Variance) The results were as follows. 

 The results showed that the samples were mostly male, aged between 20-25, single, a 

bachelor's degree. Professional / student of Buddhism and earn 15,000 baht. 

 The study found that a focus on the guidelines in providing an understanding of JIB most 

about satisfaction. The average value of 6.86 and a standard deviation of 1.58, followed by direct 

sales. The average value of 6.86 and a standard deviation of 1.72 and a minimum is a priority 

relationship. The average value 6.00 and standard deviation of 1.77. 

 Demographic factors are most influential. However, without a hitch Unlike those with low 

income may be less than those of modern technology and more affordable. This has resulted in 

customer satisfaction in the shop with brand loyalty. If branded sales are over may be moved to a 

brand that is over. 

 Relationships are the most affected is the relationship between. Direct selling on the bond 

that has been added as an additional sales channel sales in the E-Business is being sold through the 
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website. Sales via facebook, etc. will affect their loyalty to the brand because it is more convenient 

to buy it more commercial. The company can provide the product in stock to meet the needs of 

customers. Which may have a choice to get out or delivery. If the ship may have to add shipping 

charges as well. 

 Suggestion  This research is the study of customer satisfaction and brand loyalty to the JIB, 

so that the researchers should have studied in other businesses like it. To extend the research to 

broader. And applied with a SWOT Analysis. In research to be used to store information in an 

interview in conjunction with the data collection questionnaire. It allows interpretation and analysis, 

insight is more comprehensive. 

 

KEY WORDS: SWOT ANALYSIS , RELATIONSHIP , satisfaction of the customer loyalty 
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บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวิจัย 

 ปัจจุบนัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับองคก์รท่ีเขา้มาช่วยอาํนวยความ

สะดวกในการดาํเนินงาน ทาํให้การเขา้ถึงขอ้มูลมีความรวดเร็ว การติดต่อส่ือสารมีประสิทธิภาพ 

และช่วยประหยดัตน้ทุนในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของหน่วยงานที่เช่ือมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต 

เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การมีเว็บไซต์สําหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์

ข่าวสารต่างๆ เป็นตน้ แมร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศจะมีประโยชน์และสามารถช่วยอาํนวยความ

สะดวกในดา้นต่างๆ แต่ในขณะเดียวกนัก็มีความเส่ียงสูง และอาจก่อให้เกิดภยัอนัตรายหรือสร้าง

ความเสียหายต่อการปฏิบติัราชการไดเ้ช่นกนัเทคโนโลยสีารสนเทศ ทาํให้สังคมเปล่ียนจากสังคม

อุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศทาํให้ระบบเศรษฐกิจเปล่ียนจากระบบแห่งชาติไปเป็น

เศรษฐกิจโลกที่ทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจของโลกผกูพนักบัทุกประเทศ  

 ความเช่ือมโยงของเครือข่ายสารสนเทศทาํให้เกิดสังคมโลกาภิวฒันเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

ทาํให้องคก์รมีลกัษณะผูกพนั มีการบงัคบับญัชาแบบแนวราบมากขึ้น หน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลง 

และเช่ือมโยงกนักบัหน่วยธุรกิจอ่ืนเป็นเครือข่าย การดาํเนินธุรกิจมีการแข่งขนักนัในดา้นความเร็ว 

โดยอาศยัการใชร้ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการส่ือสารโทรคมนาคมเป็นตวัสนบัสนุน เพือ่ให้

เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลไดง่้ายและรวดเร็ว ความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ทาํ

ใหมี้การพฒันาคิดคน้ส่ิงอาํนวยความสะดวกสบายต่อการดาํรงชีวติเป็นอนัมาก  เทคโนโลยไีดเ้ขา้มา

เสริมปัจจยัพื้นฐานการดาํรงชีวิตได้เป็นอย่างดี  เทคโนโลยีทาํให้การสร้างที่พกัอาศยัมีคุณภาพ

มาตรฐานสามารถผลิตสินคา้และให้บริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยม์ากขึ้น 

เทคโนโลยีทาํให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินคา้ได้เป็นจาํนวนมาก  มีราคาถูกลง  สินคา้ได้

คุณภาพ เทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึงให้บริการดา้นขอ้มูล  ข่าวสารดว้ยกลไกอิเล็กทรอนิกส์ ทาํให้มี

การติดต่อส่ือสารกนัไดส้ะดวก  รวดเร็วตลอดเวลา  จะเห็นว่าชีวิตปัจจุบนัเก่ียวขอ้ง กบัเทคโนโลยี

เป็นอนัมาก  ซ่ึงส่วนใหญ่ใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ในการทาํงาน 

 บทบาทความสําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ทาํให้มีการพฒันาคิดคน้ส่ิงอาํนวยความสะดวกสบายต่อการดาํรงชีวิตเป็นอันมาก 

เทคโนโลยไีดเ้ขา้มาเสริมปัจจยัพื้นฐานการดาํรงชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี เทคโนโลยทีาํให้การสร้างที่พกั

อาศยัมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินคา้และให้บริการต่าง ๆ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ

มนุษยม์ากขึ้น เทคโนโลยทีาํให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินคา้ได้เป็นจาํนวนมากมีราคาถูกลง 

สินคา้ไดคุ้ณภาพ เทคโนโลยทีาํให้มีการติดต่อส่ือสารกนัไดส้ะดวก การเดินทางเช่ือมโยงถึงกนัทาํ

ใหป้ระชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกนัไดต้ลอดเวลา พฒันาการของเทคโนโลยทีาํใหชี้วติความ
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เป็นอยูเ่ปล่ียนไปมาก เทคโนโลยเีร่ิมเขา้มาช่วยในการพมิพ ์ทาํใหก้ารส่ือสารดว้ยขอ้ความและภาษา

เพิม่ขึ้นมาก เทคโนโลยพีฒันามาจนถึงการส่ือสารกนั โดยส่งขอ้ความเป็นเสียงทางสายโทรศพัทไ์ด้

ประมาณร้อยกวา่ปีที่แลว้ และเม่ือประมาณหา้สิบปีที่แลว้ ก็มีการส่งภาพโทรทศัน์และคอมพิวเตอร์

ทําให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมากขึ้ น ในปัจจุบันมีสถานที่วิทยุ โทรทัศน์  

หนังสือพิมพ ์แ ละส่ือต่าง ๆ  ที่ใชใ้นการกระจ่ายข่าวสาร มีการแพร่ภาพทางโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม

เพื่อรายงานเหตุการณ์สด เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เขา้มามีบทบาทอย่างมาก บทบาทของการ

พฒันาเทคโนโลยรีวดเร็วขึ้นเม่ือมีการพฒันาอุปกรณ์ทางดา้นคอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ จะเห็น

ได้ว่าในช่วงส่ีห้าปีที่ผ่านมาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซ่ึงมีคอมพิวเตอร์เข้าไปเก่ียวข้องให้เห็นอยู่

ตลอดเวลา 

 ถึงแมจ้ะเป็นเร่ืองยากที่จะรักษาระดบัการขยายตวัของตลาดไอซีที แต่ก็มีเทคโนโลยีเกิด

ใหม่ที่จะกลายเป็นส่วนสําคญัในการกระตุน้ตลาดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ smart-

devices, consumerization และบริการต่างๆ ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ  cloud-computing” ซ่ึงตัว เลขการ

คาดการณ์ล่าสุดของไอดีซีแสดงให้เห็นว่าตลาดไอซีทีของไทยน่าจะสามารถเติบโตไดถึ้ง 10.4% 

โดยมีมูลค่าตลาด 1.68 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2555 ไอดีซีไดใ้ชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากงานศึกษาวิจยั

ล่าสุด ประกอบกับขอ้มูลที่ได้จากการระดมสมองของนักวิเคราะห์ทั้งที่ประจาํประเทศไทยและ

ประจาํภูมิภาค มาจดัทาํเป็นงานวิจยัเร่ืองการคาดการณ์ถึงแนวโน้มสําคญั 10 ประการที่จะส่งผล

กระทบมากที่สุดต่อทิศทางของอุตสาหกรรมไอซีที การใช้จ่ายยังคงเกิดขึน้ต่อเน่ืองในอุตสาหกรรม

ไอซีทีของไทย 

 แมว้่าสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยจะยงัไม่สดใสนักแต่ไอดีซีเช่ือวา่

ในปี 2555 การใช้จ่ายจะยงัคงขยายตวัอย่างต่อเน่ืองในทุกภาคส่วนของไอซีที ไม่ว่าจะเป็นตลาด 

hardware software การบริการด้านไอทีหรือการบริการด้านโทรคมนาคม โดยจะเป็นอีกปีที่การ

เติบโตหลกัมากจากฝ่ัง hardware ซ่ึงไอดีซีคาดการณ์ว่าตลาดรวมไอซีทีทั้งหมดของไทยจะเติบโต 

10.4% ไปสู่ระดบั 1.68 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐได ้

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1.2.1  เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีต่อความภกัดีต่อตราสินค้า 

บริษทั เจ.ไอ.บี. คอมพวิเตอร์ กรุ๊ป จาํกดั (JIB)  

 1.2.2  เพื่อศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการกบัความ

ภกัดีต่อ      ตราสินคา้ บริษทั เจ.ไอ.บี. คอมพวิเตอร์ กรุ๊ป จาํกดั 

 1.2.3  เพื่อศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูบ้ริโภคสินคา้ของ บริษทั เจ.

ไอ.บี. คอมพวิเตอร์ กรุ๊ป จาํกดั กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ บริษทั เจ.ไอ.บี.ฯ 
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1.3 ประโยชน์ของการวิจัย  

 1.3.1  ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อตราบริษทั เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 

จาํกดั ในการนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน พฒันาและปรับปรุงกลยทุธปั์จจยัทางการส่ือสาร

การตลาดใหเ้หมาะสม 

 1.3.2 ขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาจะเป็นแนวทางสาํหรับการบริหารตราสินคา้อ่ืน หรือสาํหรับ

ผูป้ระกอบการสินคา้ที่มีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจคลา้ยกนั เช่น ผูจ้าํหน่าย IT หรือธุรกิจอ่ืนที่สนใจ

นาํขอ้มูลจากงานวจิยัน้ีไปใชป้ระโยชน์ได ้ 

1.4 ขอบเขตการวิจัย  

 ศึกษาเร่ือง การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร IMC ต่อความพงึพอใจต่อตราสินคา้ บริษทั 

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จาํกัด  ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในเขต จงัหวดักรุงเทพและ

ปริมณฑล ขอบเขตการวิจยัมีดงัน้ี ใชร้ะยะเวลาการศึกษาทั้งส้ิน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 

ถึงเดือน มีนาคม 2559 โดยใชเ้วลาเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลา 30 วนั ตั้งแต่วนัที่ 1 มีนาคม  2559  ถึง 20  

เมษายน 2559  

 1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 1.4.1.1 ประชากรไดแ้ก่ประชาชนในพื้นที่เขตจงัหวดักรุงเทพและปริมณฑล 

 1.4.1.2 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ประชาชนในพื้นที่เขต จงัหวดักรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 400 

คน 

 1.4.2 ขอบเขตของตวัแปร 

 1.4.2.1 ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ 

 - ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ยเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้ศาสนา 

 - ส่วนที่ 1 คาํถามเก่ียวกับการตลาดแบบบูรณาการ IMC ปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาด              

แบบบูรณาการที่มีต่อความภกัดีต่อตราสินคา้บริษทั เจ.ไอ.บี. คอมพวิเตอร์ กรุ๊ป จาํกดั ของผูบ้ริโภค                    

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดว้ย การโฆษณา , การขายโดยพนักงานขาย , การ

ออกข่าวประชาสมัพนัธ ์, การตลาดทางตรง 

 -  ส่วนที่ 2 คาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อตราสินคา้บริษทั JIB ประกอบดว้ย ความพึง

พอใจ     ของการบริการลูกคา้ , ความพงึพอใจในรูปลกัษณ์ตราสินคา้  

 1.4.2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

 -  ส่วนที่ 3 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้บริษทั JIB ประกอบดว้ย ดา้น

ความภกัดีต่อตราสินคา้ ,  ดา้นความผกูพนัต่อตราสินคา้  
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1.4.3 ขอบเขตประชากรศาสตร์ 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ทาํการศึกษา คือ ผูท้ี่มาซ้ือสินคา้และบริการของ JIB ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาํนวน 400 คนโดยจะทาํการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยการแจก

แบบสอบถาม Questionnaire ซ่ึงลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท้ี่มาซ้ือสินคา้และบริการทั้งเพศชาย

และเพศหญิง 

1.4.4 ขอบเขตด้านพื้นที ่

ร้าน JIB ที่อยูใ่นเขตกรุงเทพ  มีทั้งหมด 17 สาขา ดงัน้ี 

1. ซีคอน บางแค    11. สาขา เซ็นทรัลเวลิด ์

2. ซีคอน – ศรีนครรินทร์ 2  12. สาขา เดอะมอลล ์ บางแค 3 

3. พาราไดซ์  ปาร์ค   13. สาขา แฟชัน่ไอส์แลนด ์

4. สาขา วงศส์วา่ง (บิ้กซี)   14. สาขา แฮบป้ีแลนด ์

5. สาขา เซ็นทรัล Eastvile  15. สาขา ไอทีสแควร์หลกัส่ี  2 

6. สาขา เซ็นทรัล บางนา   16. เดอะ พาลาเดียม เวลิด ์ ชอ้ปป้ิง 

7. สาขา เซ็นทรัล  พระราม 2 MINE 17. เซ็นทรัล ป่ินเกลา้ MINE 

8. สาขา เซ็นทรัล   พระราม 3 

9. สาขา เซ็นทรัล  พระราม 9 

10. สาขา เซ็นทรัล  ลาดพร้าว 

เขตปริมณฑล 

 1.นครปฐม 1 (CB)   6. เซ็นทรัล WESTGATE MINE 

 2.ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต MINE  7. เซ็นทรัล ศาลายา (นครปฐม 2) 

 3.สาขา สมุทรปราการ 1 (อิมพเีรียลสาํโรง) 8. เซ็นทรัล แจง้วฒันะ 1 

 4.สาขาสมุทรปราการ 2 (โรบินสนั) 9. เซ็นทรัล แจง้วฒันะ 2 

 5.สาขา สมุทรสาคร – มหาชยั (CB) 10. เมกกะบางนา 

1.4.5 ขอบเขตเวลาทําการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งส้ิน 4 เดือนตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึงเดือน 

เมษายน 2559 โดยใชเ้วลาเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลา 20 วนั ตั้งแต่วนัที่ 1 มีนาคม ถึงวนัที่ 25 เมษายน 

2559 ซ่ึงเป็นช่วงที่จะเป็นวนัหยดุยาว และเป็นช่วงเทศกาลสงกรานตท์ี่ทางร้าน JIB จะจดักิจกรรม

ส่งเสริมการขาย 

1.5 สมมุติฐานของการวิจัย 

1.5.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
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 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ  อาชีพ  ศาสนา 

รายได ้

 ปัจจยัการส่ือสารการตลาดบูรณาการ IMC - การโฆษณา  - ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ช้

พนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง ความพงึพอใจเก่ียวกบัตราสินคา้  

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) มีดงัน้ี 

 ความภกัดีต่อตราสินคา้ บริษทั เจ.ไอ.บี. คอมพวิเตอร์ กรุ๊ป จาํกดั 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพศ คือ ส่ิงที่แสดงลกัษณะความแตกต่างของลูกคา้ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ที่มาซ้ือ

สินคา้ และบริการของ JIB 

 อายุ คือ ช่วงเวลานับตั้งแต่เกิดหรือมีมาจนถึงเวลาที่กล่าวถึง ของลูกคา้ที่มาซ้ือสินคา้และ

บริการ ของ JIB 

 อาชีพ คือ รูปแบบการดาํรงชีพในสงัคมมนุษยปั์จจุบนั อาชีพเป็นหนา้ที่ของบุคคลในสังคม

ที่เป็น  ลุกคา้ที่มาซ้ือสินคา้และบริการของ JIB การที่บุคคลประกอบอาชีพจะไดม้าซ่ึงค่าตอบแทน 

หรือ รายได ้เพือ่ใชจ่้ายในการดาํรงชีวติ และการเลือกซ้ือสินคา้และบริการของ JIB 

 รายได้ คือ จาํนวนเงินของลูกคา้ที่มาเลือกซ้ือสินคา้และบริการของ JIB ที่ได้รับในการ

ประกอบอาชีพ ภายในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

 การศึกษา คือ กระบวนการอยา่งเป็นทางการซ่ึงสังคมส่งผ่านความรู้ ทกัษะ จารีตประเพณี                  

และค่านิยมที่สั่งสมมาจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง นั่นคือ การสอนในสถานศึกษา เช่น การเรียน

การศึกษาของลูกคา้ JIB 

 สถานภาพ คือ สถานภาพสมรสของลูกคา้ JIB เช่น โสด สมรส หยา่ร้าง หมา้ย 

 การส่ือสาร คือ กระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสาร เกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่าย

หน่ึงซ่ึงทาํหน้าที่ส่งสารผ่านส่ือหรือช่องทางต่าง ๆ  ไปยงัผูรั้บสารโดยมี วตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่ง

หน่ึง นัน่คือ ส่ือสารไปยงัลูกคา้ของ JIB 

  IMC Integrated Marketing Communication หมายถึง การส่ือสารการตลาดครบวงจร จะใช ้  

ติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบที่เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุ่มนั้น การใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดเชิงบูรณา 

ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการส่ือสารผา่น

รูปแบบอ่ืนๆเช่น ส่ือมวลชนประเภทวิทย ุโทรทศัน์ วิทยกุระจายเสียง นิตยสารและส่ือป้ายโฆษณา

กลางแจง้ เป็นตน้ 

 การรับรู้ Perception หมายถึง  การที่ลูกคา้นั้นรับรู้ในเร่ืองสินคา้และบริการของ JIB เช่น 

การรับรู้ลกัษณะสินคา้ และการใหบ้ริการต่างๆ ของ JIB 
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 ความพึงพอใจ Satisfaction หมายถึง ความพึงพอใจของลูกคา้ที่มาใช้บริการในร้าน JIB 

เช่น       การบริการทั้งก่อนการขายและหลงัการขายของ JIB 

 ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) หมายถึง การที่ผูบ้ริโภคสินคา้และบริการของ 

JIB มีทศันคติที่ดีต่อตราสินคา้หน่ึงไม่วา่จะเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึกถึง และหรือตรงใจผูบ้ริโภค 

และเกิด การซ้ือซํ้ าต่อเน่ืองตลอดมา เช่น ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ของ JIB 

แนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  ในการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดท้บทวนและสรุปสาระสาํคญัจาก                     

การทบทวนเอกสารต่างๆ ไวด้งัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

2.2 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพงึพอใจ 

2.4 ความหมายของความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

2.5 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

2.6 กรอบแนวคิดงานวจิยั 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, หนา้ 41-42) กล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ยอาย ุ

เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการ

แบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่สาํคญัและสถิติที่วดัไดข้องประชากร

ที่ช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคลที่

สาํคญัดงัน้ี 

1. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีอายุ

แตกต่างกนันกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง

ของส่วนตลาดนกัการตลาดไดค้น้ควา้ความตอ้งการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) 

โดยมุ่ง ความสาํคญัที่ตลาดอายสุ่วนนั้น 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีสาํคญัเช่นกนั นกัการตลาดตอ้งศึกษาตวัแปร

ตวัน้ีอยา่งรอบคอบ เพราะในปัจจุบนัน้ีตวัแปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการ

บริโภคการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตุจากการท่ีสตรีทาํงานมากขึ้น 

3.  ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายที่

สาํคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสาํคญัยิง่ขึ้นในส่วน
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ที่เก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะสนใจจาํนวนและลกัษณะของบุคคลในครัวเรือน

ที่ใชสิ้นคา้ใดสินคา้หน่ึง และยงัสนใจในการพิจารณาปัจจยัส่วนบุคคลและโครงสร้างดา้น

ส่ือที่ เ ก่ียวข้องกับผู ้ตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธ์การตลาดให้

เหมาะสม 

4. การศึกษา อาชีพ รายได้ (Income, Education and Occupation) เป็นตัวแปรสําคัญในการ

กาํหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคที่มีความรํ่ารวย แต่อยา่งไร

ก็ตามครอบครัวที่มีรายไดต้ ํ่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาสาํคญัในการแบ่งส่วนตลาด

โดยถือเกณฑร์ายไดอ้ยา่งเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็นตวัช้ีการมีหรือไม่มีความสามารถในการ

จ่ายสินคา้ในขณะเดียวกันการเลือกสินคา้ที่แท้จริงอาจถือเกณฑ์รูปแบบการดาํรงชีวิต 

รสนิยม ค่านิยม อาชีพการศึกษา ฯลฯ แมว้า่รายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ่้อยมาก นกัการตลาด

ส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืน ๆ เพือ่ใหก้าํหนด

ตลาดเป้าหมายไดช้ัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มรายได้อาจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์อายุและอาชีพ

ร่วมกนั 

ทฤษฎีการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณการ หรือ (Integrated Marketing Communication : IMC) 

เป็นทั้งเคร่ืองมือและกิจกรรมที่ธุรกิจในปัจจุบันตอ้งให้ความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็น

กิจกรรมที่สามารถแนะนําผลิตภณัฑ์ให้ลูกค้ารู้จกั สามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา้ รวมถึง

สามารถสร้างยอดขายใหก้บัผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

  IMC คือ กระบวนการพฒันาแผนงนการส่อสารการตลาดท่ีต้องใช้การส่ือสารหลาย

รูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ืองเป้าหมาย คือ การท่ีจะมุ่งเน้นสร้างพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินคา้

เพือ่ใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได ้ รู้จกัสินคา้ ซ่ึงจะนาํไปสู่ความรู้ ความคุน้เคยและมีความเช่ือมัน่ใน

สินคา้แบรนดเ์นมใดแบรนดห์น่ึง 

 โดยสรุป การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการหรือ IMC ก็คือ แนวความคิดของการ

ส่ือสารการตลาดที่ผูบ้ริหารได้มีการวางแผนและพฒันาขึ้ น ด้วยการนําเคร่ืองมือการส่ือสาร

หลากหลายรูปแบบมาประสมประสานกนัอยา่งเหมาะสมและลงตวั มิใช่เพียงแค่การนาํเคร่ืองมือ

การส่งเสริมการตลาดเพยีงชนิดเดียวมาใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ เพราะการรับรู้ของลูกคา้ที่มี

ต่อบริษทัหรือผลิตภณัฑท์ีเ่สนอขาย ลูกคา้สามารถรับรู้ข่าวสารจากหลายช่องทาง เช่น จากโฆษณา

และเผยแพร่ข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ จากการกาํหนดราคาผลิตภณัฑ ์จากกิจกรรมการส่งเสริมการขาย 

รวมทั้งจากประเภทของร้านคา้ที่ผลิตภณัฑว์างจาํหน่าย ทั้งน้ี การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมี
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วตัถุประสงคใ์ห้บริษทัสามารถส่งข่าวสารที่มีความถูกตอ้ง ชดัเจน และสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัเป็น

หน่ึงเดียวไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจของมาสโลว์ 

 กลุ่มทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s of Needs) (Maslow’s, 1970, pp. 26 - 27) 

เป็นทฤษฎีดา้นความตอ้งการที่มีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงไดส้รุปไวว้่า มนุษยถู์ก

กระตุน้จากความปรารถนาที่จะไดค้รอบครอง ความตอ้งการเฉพาะอยา่ง ซ่ึง ความตอ้งการน้ี เขาได้

ตั้งสมมติฐานเก่ียวกับความตอ้งการของบุคคลไวว้่า บุคคลย่อมมีความตอ้งการอยู่เสมอและไม่มี

ส้ินสุด ขณะที่ความตอ้งการใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอยา่งอ่ืนก็จะเกิดขึ้นอีกและไม่

มีวนัจบส้ิน ความตอ้งการที่ไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรมของพฤติกรรม

อ่ืนๆ ต่อไป ความตอ้งการที่ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจึงเป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรมนั้น ความตอ้งการ

ของบุคคล เรียงลบัขั้นตอนความสาคญั เม่ือความตอ้งการระดบัต่าไดรั้บ การตอบสนองแลว้ บุคคลก็

จะให้ความสนใจกบัความตอ้การระดบัสูงต่อไป ลาดบัความตอ้งการของบุคคลมี 5 ขั้นตอนตามลา

ดบัขั้นต่อไปน้ี  

 1) ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการเบื้องตน้เพือ่ความอยู่

รอดของชีวติ เช่นความตอ้งการในเร่ือง อาหาร นา้ อากาศ เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยูอ่าศยั ความ

ตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการทางร่างกาย จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน ก็ต่อเม่ือคนยงัไม่ไดรั้บ

การตอบสนอง 

 2) ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (Security or Safety Needs) ถา้หากความตอ้งการ

ทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้ บุคคลก็จะใหค้วามสนใจกบั ความตอ้งการระดบัสูงต่อไป 

คือ  เป็นความรู้สึกที่ต้องการความปลอดภัยหรือมั่นคง ในปัจจุบันและอนาคต ซ่ึงรวมถึง

ความกา้วหนา้และความอบอุ่นใจ  

 3) ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social or Belonging Needs) ภายหลังจากที่คนไดรั้บการ

ตอบสนองในขั้นดงักล่าวขา้งตน้ ก็จะมีความตอ้งการที่สูงขึ้นคือความตอ้งการทางสังคม เป็นความ

ตอ้งการที่จะเขา้ร่วมและไดรั้บการยอมรับในสงัคม ความเป็นมิตรแลละความรักจากเพือ่น  

 4) ความตอ้งการที่จะไดรั้บการกยอ่งนบัถือ (Esteem Needs) เป็น ความตอ้งการใหค้นอ่ืนยก

ย่อง ให้เกียรติ และเห็นความสําคัญของตน อยากเด่นในสังคม รวมถึงความสําเร็จความรู้

ความสามารถ ความเป็นอิสระและเสรีภาพ  

 5) ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวติ (Self-Actualization) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุดของ

มนุษย ์อยากจะเป็นอยากจะได ้ตามความคิดของตน 
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โดย 5 ขั้นของมนุษยมี์ความสาํคญัไม่เท่ากนั บุคคลแต่ละคน จะปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัการบาํบดั

ความตอ้งการในแต่ละขั้นที่เกิดขึ้น การจูงใจตามทฤษฎีน้ี จะตอ้งพยายามตอบสนองความตอ้งการ

ของมนุษย ์ซ่ึงมีความตอ้งการตามลาดบัขั้นท่ีแตกต่างกนัออกไปและความตอ้งการ ในแต่ละขั้นจะมี 

ความสําคญักับบุคคลมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่ได้รับการตอบสนองความ

ตอ้งการ 

ความหมายของความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

 Aaker (1991) ความภกัดีต่อตราสินคา้ เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความยึดมั่นที่ผูบ้ริโภคมีต่อตรา

สินคา้ความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นองค์ประกอบของคุณค่าของตราสินคา้ (Brand Equity) ท่ีสาํคญั

ที่สุดของคุณค่าตราสินคา้ เพราะหากผูบ้ริโภคไม่เห็นความแตกต่างของสินคา้แต่ละตรา ก็จะเป็น

เหตุผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือตราสินค้าอ่ืน แต่ถ้าผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินค้าใน

ระดบัสูงผูบ้ริโภคมีการซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งยงัเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคเกิด

การซ้ือซํ้ า ผูบ้ริโภคที่มีประสบการณ์การต่อการใชสิ้นคา้ก็จะสามารถลดตน้ทุนทางการตลาดให้กบั

ตราสินคา้นั้น กิจการมีอาํนาจในการต่อรองกบัร้านคา้และยงัช่วยปกป้องตราสินคา้ต่อการคุกคาม

จากคู่แข่ง อนัจะเป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงศกัยภาพทางธุรกิจ 

 นอกจากน้ี ความภกัดีต่อตราสินคา้หรือความภกัดีต่อแบรนด ์(Brand Loyalty) นั้นทุกวนัน้ี

ถือเป็นงานสําคญัที่แทบทุกบริษทัแสวงหา ยิ่งลูกคา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้มากเท่าใด มูลค่า

โดยรวมของตราสินคา้ (Brand Value) นั้นก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามไปดว้ย และการที่ลูกคา้มีความ

ภกัดีสูงต่อแบรนด์ใดแบรนด์หน่ึงก็ยงัหมายถึงโอกาสในการสร้างความมัน่คงให้กบัแบรนด ์ๆ นั้น 

ทั้งในแง่ยอดขาย การบริหารตน้ทุนในการทาํธุรกิจที่ต ํ่าลง โอกาสในการทาํกาํไรที่มากขึ้น รวมถึง

โอกาสในการขยายตลาดของแบรนดใ์หก้วา้งขวางมากขึ้น  

งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง 

 เอกลกัษณ์ จรัญวาศน์ (2551) กล่าวสนบัสนุนแนวคิดของ Aaker (1991) ในเร่ืองน้ีว่า การที่

ผูบ้ริโภคช่ืนชมตราสินคา้รวมถึงการรับรู้คุณภาพ และความภกัดีต่อตราสินคา้ทาํให้เกิดพลังที่จะ

ดึงดูดให้ผูบ้ริโภคสนใจและเกิดการทดลองใชซ่ึ้งหากสินคา้หรือบริการดังกล่าวมีคุณภาพดีเป็นที่

ประทบัใจและมีการกล่าวถึงในกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่แล้ว ความรู้สึกช่ืนชมในตราสินคา้ก็จะ

เกิดขึ้น นอกจากน้ีการรับรู้ตราสินคา้เป็นการยนืยนัถึงการมีตวัตนของตราสินคา้เอ็นโซโกได้เป็น

อยา่งดีซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนมากเช่ือมัน่ใน21ตราสินคา้เอ็นโซโกเพราะเกิดการรับรู้ตราสินคา้ตามแนวคิด

ของ BrandDynamic Pyramid (Salinas 2009) ความภกัดีต่อตราสินคา้เป็นคุณค่าขั้นสูงสุดตามแนวคดิ

ของ Brand Dynamic Pyramid(Salinas, 2009) ท่ีกล่าวถึงการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตราสินคา้

และผูบ้ริโภคใหมี้ความแขง็แรงจะกลายเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้  
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จากการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนมากเกิดความรู้สึกจงรักภกัดีต่อตราสินคา้เอ็นโซโก เพราะเป็นผล

เน่ืองมาจากการรับรู้คุณภาพของเอ็นโซโกและความแตกต่างที่นาํเสนอขอ้เสนอพิเศษที่มีคุณภาพ

และปริมาณมากกว่าคู่แข่ง ทาํให้ผูบ้ริโภคเลือกใช้บริการเอ็นโซโกเป็นประจาํจนเกิดเป็นความ

ผกูพนั เม่ือรวมกบัการรับรู้ตราสินคา้ท่ีสามารถจดจาํและระลึกตราสินคา้เอ็นโซโกไดเ้ป็นตราสินคา้

แรก ยิง่สร้างความผูกพนัและกลายเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้เอ็นโซโกได้เป็นอยา่งดีโดยAaker 

(1991) กล่าวสนับสนุนแนวคิดความภกัดีต่อตราสินคา้ว่า การวดัพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้

ของผูบ้ริโภค สามารถวดัไดจ้ากรูปแบบการซ้ือสินคา้และอตัราการซ้ือซํ้ า ซ่ึงผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนมาก

กล่าววา่นิยมซ้ือขอ้เสนอพิเศษของเอ็นโซโกซํ้ ามากกวา่การเปรียบเทียบซ้ือขอ้เสนอพเิศษของคู่แข่ง

นอกจากน้ีจากการวจิยัยงัพบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพงึพอใจกบัขอ้เสนอพิเศษของเอ็นโซโกมากและยงั

ช่ืนชอบตราสินคา้เอ็นโซโกเช่นกนั สอดคลอ้งกบัที่ Aaker (1991) กล่าวว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้

เกิดจากความพงึพอใจและความรู้สึกช่ืนชอบในตราสินคา้ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ประชากรในกรุงเทพและปริมณฑล เลือกเฉพาะ

ภายในศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิตจาํนวน 400 คนหน่วยวิเคราะห์คือหน่วยบุคคลไดแ้ก่ประชากรในเขต

จงัหวดักรุงเทพและปริมณฑล 

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดําเนิน

งานวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) มีเคร่ืองมือคือแบบสอบถาม (Questionnaire) และนาํไปแจก

ใหก้บักลุ่มตวัอยา่งและเก็บกลบัคืน จากนั้นผูว้จิยัจึงทาํการลงรหสัและนาํไปวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป

โดย เพือ่ใหก้ารศึกษาเป็นไปตามความมุ่งหมาย ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขนัตอน ดงัน้ี 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแบบการสุ่มตัวอย่าง 

 สาํหรับการเลือกกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัคร้ัง คือกลุ่มของลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้บริการของ 

JIBในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยไม่ทราบจาํนวนของลูกคา้ที่แน่นอน  จึงใช้การ

คํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใช้สูตรของ 

W.G.cochran ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน แต่ทราบว่ามีจาํนวนมากและ

ตอ้งการประมาณค่าสดัส่วนของประชากร 

  กรณีไม่ทราบค่าสดัส่วนของประชากรหรือ p = 0.5 ใชสู้ตร 

    n = 
P(1−P)Z2

d2
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 n = ขนาดตวัอยา่ง 

 P = ร้อยละของสดัส่วนของประชากรที่ผูว้จิยักาํลงัสุ่ม มีค่าเท่ากบั 0.5 

 Z = ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05  เท่ากบั 1.96 (ความเช่ือมัน่95%)  >> Z = 1.96 

 d = ค่าความคลาดเคล่ือน .05 

 

 จากสูตรแทนค่า  n = 
(0.5)(1−0.5)(1.96)2

(0.05)2
 

 

   𝑛𝑛   =     384.16   หน่วย 

 จากการคาํนวณจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งที่ตอ้งการทราบ (n) = 384.16  ตวัอยา่งและได้

ทาํการเพิม่แบบสอบถามเขา้ไปอีก 15 ตวัอยา่ง ซ่ึงจะเป็น 384.16 + 15 = 399.16  เพือ่เป็นการสาํรอง

ความผดิพลาดของขอ้มูล ดงันั้น ผูว้จิยัจึงกาํหนดประมาณค่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษาเป็นจาํนวน 

400 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

              แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้างแบบสอบถามขึ้นจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาคน้ควา้แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง แล้วนํามาประยุกต์เป็นลกัษณะและขอ้คาํถามใน

แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4  ส่วน 

 ส่วนที่  1 เป็นการสอบถามลกัษณะขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ประกอบดว้ยคาํถาม

เก่ียวกบัเพศอาย ุสถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  ศาสนา และรายไดต่้อเดือน โดยใชร้ะดบั

การวดัขอ้มูลแบบ 10 point scale ratio 

  ส่วนที่   2 เป็นการสอบถามเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ IMC ที่ มี

ความสมัพนัธต่์อการรับรู้ของลูกคา้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 10 point scale ratio 

 ส่วนที่  3 เป็นการสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ที่มีต่อตราสินคา้ โดยใชโ้ดยใช้ระดับ

การวดัขอ้มูลแบบ 10 point scale ratio                 

 ส่วนที่  4 เป็นการสอบถามความภคัดีต่อตราสินคา้โดยใชโ้ดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 10 

point scale ratio  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 หลังจากที่ผูว้ิจ ัยได้รวบรวมแนวความคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเพื่อนําเป็น

แนวทางนการสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจยัโดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ

ทาํการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือน มีนาคม 2559 รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีอยา่งเป็นขั้นตอน

ดงัน้ี 
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 1. นาํหนังสือขออนุญาตจากสาํนักงานโครงการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตถึงลูกคา้

เพือ่ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวจิยั 

 2. ผูว้ิจยัทาํการแจกแบบสอบถามออกไปยงักลุ่มตวัอยา่งโดยให้ผูต้อบแบบสอบถามด้วย

ตนเอง 

 3. จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตวัเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) เพื่อแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) แสดงค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพือ่อธิบายขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาด แบบ

บูรณาการที่มีต่อความภคัดี ต่อ ตราสินคา้บริษทั JIB ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริ

มลฑล 

 3.5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) ใช้สถิติ Independent 

Sample           t-test และ ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีตวัแปรมีขนาดไม่เกิน 2 ตวั F-

test (One-Way ANOVA) ในการหาความแตกต่างของขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่มี

มากกวา่ 2 ตวัแปรขึ้นไป กบัความภกัดีต่อต่อตราสินคา้ 

 3.5.3 การทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่ เ ป็นอิสระต่อกัน หรือหา

ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปต้นและตัวแปรตาม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple  

Regression  Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั คือ ตวัแปรตน้และตวัแปร

ตาม ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายอุยูใ่นช่วง 21-

25 ปี สถานะส่วนใหญ่โสด ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  เป็นนักเรียน/นักศึกษา นับถือ

ศาสนาพทุธโดยมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการใช้บริการโดยรวม 

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัเก่ียวกบัแนวทางในการให้บริการของ JIB 

โดยมีความเขา้ใจมากที่สุดเก่ียวกับความพึงพอใจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.86  และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.58 รองลงมาคือการขายทางตรง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.86 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.72 และให้ความสาํคญัน้อยสุดคือความสัมพนัธ์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.00 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.77 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความพึงพอใจต่อตราสินค้า 

1. พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัเก่ียวกบัความพึงพอใจของการบริการลูกคา้  ของ JIB โดยมี

ความเขา้ใจมากที่สุดเก่ียวกบัความพงึพอใจในการเดินทางมาติดต่อสาํนกังานใหญ่มีผลมากน้อย

เพียงใด  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.84 รองลงมาคือความ

พึงพอใจในการเดินทางมาสาขาที่อยู่ใกล้บา้นของท่านมีผลมากน้อยเพียงใด โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั  6.88 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.59 และให้ความสาํคญัน้อยสุดคือมีความพงึ

พอใจในการบริการของพนกังานขายมีผลมากนอ้ยเพียงใด  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.82 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.01 ตามลาํดบั 

2. กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัดา้นความผกูพนัต่อตราสินคา้ของ JIB โดยมีความเขา้ใจมาก

ที่สุดเก่ียวกบัท่านจะไม่ลาํบากใจที่จะเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องตราสินคา้อ่ืนในคร้ังต่อไป  โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.52 รองลงมาคือการขายตรงของ

ผลิตภณัฑข์องตราสินคา้อ่ืน ๆ ไม่สามารถทาํใหท้่านคิดหาผลิตภณัฑข์องตราสินคา้ใหม่มาแทน

ผลิตภณัฑข์องตราสินคา้เดิมได ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  6.16  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

2.03 และให้ความสาํคญัน้อยสุดคือถา้ผลิตภณัฑข์องตราสินคา้อ่ืนจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย

ท่านจะไม่เลือกซ้ือตราสินคา้อ่ืนแทนท่ีตราสินคา้ท่ีซ้ืออยูใ่นปัจจุบนั  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.61

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.23 ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 

1. เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพของการการให้บริการของ JIB แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  จึง ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว)้ 

2. อายทุี่แตกต่างกนัมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05         (Sig. = 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัที่ยอมรับได ้จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ ) ผูว้จิยัจึงทาํ

การทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe เพือ่วเิคราะห์หาคู่ที่แตกต่าง 

3. การศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  (Sig.= 

0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบัที่ยอมรับได ้จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้)ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบรายคู่

ด้วยวิธีของ Scheffe เพื่อวิเคราะห์หาคู่ที่แตกต่าง จากการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านระดับ

การศึกษา พบวา่ ไม่พบคู่ที่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05   

4. ตาํแหน่งงานที่แตกต่างกนัมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดบั0.05 (Sig.= 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบัท่ียอมรับได ้จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้)ผูว้ิจยัจึง

ทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe เพือ่วเิคราะห์หาคู่ที่แตกต่าง 
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5. เงินเดือนที่แตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั0.05  (Sig.= 

0.715ซ่ึงมากกว่าระดบัที่ยอมรับได ้จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว)้ ผูว้ิจยัจึงทาํการทดสอบรายคู่

ดว้ยวิธีของ Scheffe เพื่อวิเคราะห์หาคู่ที่แตกต่าง จากการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านอายุงาน 

พบวา่ ไม่พบคู่ที่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05   

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการที่ประกอบไปด้วย การ

โฆษณา , การประชาสัมพนัธ์ , การใช้พนักงานขาย ,  การตลาดทางตรง , และปัจจยัอ่ืนๆ ที่

ประกอบไปดว้ย ความพงึพอใจ , ความภกัดี , กบัปัจจยัการรับรู้การตลาดเชิงบูรณาการ IMC ที่มี

ต่อการซ้ือสินคา้และบริการของ JIB พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( R ) = 0. 861a แสดงวา่ 

ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการและปัจจยัอ่ืนๆที่ประกอบไปดว้ย การขายทางตรง การขาย

โดยใชพ้นักงานขาย ความภกัดี  กบัปัจจยัการการตลาดเชิงบูรณาการที่มีต่อการซ้ือสินคา้และ

บริการของ JIBมีความสมัพนัธก์นัในระดบัสูง 

2. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( 𝑅𝑅2 ) = .742 หมายความว่า ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ

ที่ประกอบไปดว้ย การโฆษณา , การประชาสมัพนัธ ์ ,  กระบวนการขาย ,  ความภกัดี  กบัปัจจยั

การรับรู้การตลาดเชิงบูรณาการที่มีต่อการซ้ือสินคา้และบริการของ JIB คิดเป็น 52.5 %  สามารถ

อธิบายไดว้า่ ความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยล่ะ 52.5 ที่เหลืออีก 47.5 

%   เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

3. ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ ( Standard Error of The Estimate ) เท่ากับ 

.85865 หมายความว่า  ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการที่ประกอบไปดว้ย การโฆษณา , 

การประชาสมัพนัธ ์, การขายทางตรง ,  และปัจจยัอ่ืนๆที่ประกอบไปดว้ย ความพงึพอใจ , ความ

ภกัดี กบัปัจจยัการรับรู้การตลาดเชิงบูรณาการที่มีต่อการซ้ือสินคา้และบริการของ JIB มีค่าความ

คลาดเคล่ือนเกิดขึ้นเท่ากบั 3.6000 

4. ผลจากการวิเคราะห์จะพบว่า ค่า VIF สูงสุดที่ได ้คือ ประชาสัมพนัธ์ มีค่า 2.666 ซ่ึงไม่เกิน 10           

หรือค่า Tolerance ที่มีค่านอ้ยที่สุด คือ ประชาสมัพนัธ ์มีค่า  0.375 ซ่ึงไม่ตํ่ากวา่ 0.2  แสดงวา่ตวั

แปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือ ไม่เกิด Multicollinearity จากผลการวิเคราะห์จะไดส้มการ

ถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตราฐานไดด้งัน้ี 

5. จากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบไปด้วย การโฆษณา ,  การ

ประชาสัมพนัธ์ , การตลาดตรง , การขายโดยใชพ้นักงานขาย , ท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้และบริการ

ของ JIB โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ ( Multiple  Regression  Analysis ) พบว่า ปัจจยั
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การตลาดเชิงบูรณาการที่มีต่อการซ้ือสินคา้และบริการของ JIB การโฆษณา , การประชาสมัพนัธ ์

,  มีความสมัพนัธต่์อการรับรู้ของลูกคา้  มีนยัสาํคญัทางสถิติ 7.509 , 2.603 ตามลาํดบั  

6. จากผลการวิเคราะห์ ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ความพึงพอใจ, ความภกัดี ที่มีต่อการซ้ือ

สินคา้และบริการของ JIB โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุ ( Multiple  Regression  Analysis 

) พบว่า ปัจจยัอ่ืน ๆ ที่ประกอบไปด้วย ความพึงพอใจ , ความภกัดีที่มีต่อการซ้ือสินคา้และ

บริการของ JIB ความภกัดีมีความสมัพนัธต่์อการรับรู้ของลูกคา้ มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.000 และ 

0.000  ตามลาํดบั 

7. ดงันั้น จากผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระของปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการที่ประกอบไปด้วย             

การโฆษณา , การประชาสมัพนัธ ์,   การบอกเล่าแบบปากต่อปากและปัจจยัอ่ืน ๆ ที่ประกอบไป

ดว้ย ความพงึพอใจ, ความภกัดี ที่มีต่อการซ้ือสินคา้และบริการของ JIB ที่มีค่านยัสาํคญัทางสถิติ

น้อยกว่า 0.05 ได้แก่ การโฆษณา , การประชาสัมพนัธ์ ,  การตลาดทางตรง , การขายโดยใช้

พนกังานขาย  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 

1. จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความพึงพอใจในตราสินคา้ที่

ประกอบไปดว้ย ความพงึพอใจในดา้นบริการ,และรูปลกัษณ์ของตราสินคา้, กบัปัจจยัความพงึ

พอใจในตราสินคา้ ที่มีต่อการซ้ือสินคา้และบริการของ JIB พบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

( R ) = 0.836a แสดงว่า ระหว่างความพึงพอใจในตราสินคา้ และปัจจยัอ่ืนๆที่ประกอบไปดว้ย 

ความพงึพอใจในดา้นบริการ,และรูปลกัษณ์ของตราสินคา้ กบัปัจจยัการรับรู้ความภกัดีต่อตรา

สินคา้และบริการของ JIB มีความสมัพนัธก์นัในระดบัสูง 

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( 𝑅𝑅2 ) = .698 หมายความว่า ระหว่างความพึงพอใจในตรา

สินคา้ที่ประกอบไปดว้ย ความพงึพอใจในดา้นบริการ,และรูปลกัษณ์ของตราสินคา้, กบัปัจจยัความ

พงึพอใจในตราสินคา้ ที่มีต่อการซ้ือสินคา้และบริการของ JIB คิดเป็น 52.5 %  สามารถอธิบายไดว้่า 

ความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามได้ร้อยล่ะ 52.5 ที่เหลืออีก 47.5 %   เป็นผล

เน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ ( Standard Error of The Estimate )  เท่ากบั 

.92403 หมายความว่า ระหว่างความพึงพอใจในตราสินคา้ที่ประกอบไปดว้ย ความพึงพอใจในดา้น

บริการ,และรูปลกัษณ์ของตราสินคา้, กบัปัจจยัความพึงพอใจในตราสินคา้ ที่มีต่อการซ้ือสินคา้และ

บริการของ JIB มีค่าความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้นเท่ากบั 3.6000 

1. ผลจากการวเิคราะห์จะพบว่า ค่า VIF สูงสุดที่ได ้คือ ความพงึพอใจในตราสินคา้ มีค่า 1.917 ซ่ึง

ไม่เกิน 10 หรือ ค่า Tolerance ที่มีค่านอ้ยที่สุด คือ รูปลกัษณ์ของตราสินคา้ มีค่า  0.439 ซ่ึงไม่ตํ่า
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กว่า 0.2  แสดงว่า ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือ ไม่เกิด Multicollinearity จากผลการ

วเิคราะห์จะไดส้มการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตราฐานไดด้งัน้ี 

2. จากผลการวเิคราะห์ ปัจจยัความพงึพอใจในตราสินคา้ที่ประกอบไปดว้ย ความพงึพอใจในดา้น

บริการ,และรูปลกัษณ์ของตราสินคา้, กบัปัจจยัความพึงพอใจในตราสินคา้ ที่มีต่อการซ้ือสินคา้

และบริการของ JIB โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple  Regression  Analysis) พบวา่ 

ปัจจยัความพงึพอใจในตราสินคา้ท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้และบริการของ JIB ความพงึพอใจในดา้น

บริการ , ปัจจยัความพึงพอใจในตราสินคา้  มีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของลูกคา้ มีนัยสาํคญั

ทางสถิติ 12.009  และ 11.804  ตามลาํดบั  

3. จากผลการวเิคราะห์ ปัจจยัอ่ืน ๆ ที่ประกอบไปดว้ย ความพงึพอใจในดา้นบริการ,และรูปลกัษณ์

ของตราสินคา้ ที่มีต่อการซ้ือสินคา้และบริการของ JIB โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ 

(Multiple  Regression  Analysis ) พบว่า ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ความพึงพอใจในดา้น

บริการ,และรูปลักษณ์ของตราสินคา้ท่ีมีต่อการซ้ือสินค้าและบริการของ JIB ความภักดี มี

ความสมัพนัธต่์อการรับรู้ของลูกคา้มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.000 และ 0.000  ตามลาํดบั 

4. ดงันั้น จากผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระของปัจจยัความพึงพอใจในตราสินคา้ที่ประกอบไป

ดว้ย ความพึงพอใจในดา้นบริการ,และรูปลกัษณ์ของตราสินคา้ ท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้และบริการ

ของ JIB    ที่มีค่านยัสาํคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 ไดแ้ก่ รูปลกัษณ์ของตราสินคา้ 

ผลงานวิจัยพบว่า  

 เพศที่แตกต่างกนัมีผลต่อการจงรักภกัดีต่อแบรนด์ที่ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

ทั้งน้ีเน่ืองจากเพศที่แตกต่างกนัจะมีความคิด พฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์

ต่างกนั อาจเป็นเพราะความรู้ดา้นอุปกรณ์ IT กบัความช่ืนชอบในแต่ละเพศนั้นแตกต่างกนั โดย  เพศ

ชายอาจจะตอ้งการประสิทธิภาพทางดา้นเทคโนโลยมีากกวา่เพศหญิง ต่างจากเพศหญิงท่ีสนใจเร่ือง

ความประหยดัความคุม้ค่าของสินคา้มากกว่าเพศชาย เช่น เพศชายส่วนใหญ่มกัจะชอบซ้ืออุปกรณ์

ในระดบัสูงมากกวา่เพศหญิง เป็นตน้  

 อายทุี่แตกต่างกนัมีผลต่อการจงรักภกัดีต่อแบรนด์ที่ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

ทั้งน้ี อายทุี่แตกต่างต่างกนัจะมีความคิด พฤติกรรมและความตอ้งการในสินคา้และบริการต่างกัน 

เช่น กลุ่มวยัรุ่นถึงวยัผูใ้หญ่อาจจะมีความรู้และเช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมากกวา่กลุ่ม

วยัเด็กและกลุ่มผูสู้งอาย ุซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Belch and Belch 2005 (อา้งถึงในอจัฉรา นพ

วิญ�ูวงศ,์ 2550) ที่กล่าวว่า อายเุป็นปัจจยัหน่ึงที่ทาํใหบุ้คคลมีความแตกต่างกนัในเร่ืองพฤติกรรม

และความคิด โดยคนที่มีอายมุากจะมีความคิดอนุรักษนิ์ยมยดึถือการปฏิบติัระมดัระวงัและมองโลก

ในแง่ร้ายมากกว่าคนที่มีอายนุ้อยกว่า ในขณะที่คนที่มีอายนุ้อยมกัจะมีความคิดเห็นเสรีนิยมยดึถือ
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อุดมการณ์ ใจร้อนและมองโลกในแง่ดี สาเหตุที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากคนที่มีอายปุระสบการณ์ในชีวติ 

ซ่ึงเคยผา่นยคุปัญหาต่างๆจนมีความผกูพนัท่ียาวนานและมีผลประโยชน์ในสังคมมากกวา่คนท่ีมีอายุ

นอ้ย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

 สถานะที่แตกต่างกนัมีผลต่อการใหบ้ริการไม่ต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูใ้ชบ้ริการไม่ว่ามีสถานะที่แตกต่างกนัมากเท่าใด ก็ไม่มีผลทางด้านความพึง

พอใจและความจงรักภกัดีต่อแบรนดท์ีต่่างกนั  

 การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการจงรักภักดีต่อแบรนด์ที่ต่างกัน อาจเป็นเพราะผูท้ี่มี

การศึกษาสูงกว่าส่วนมากจะมีความรู้และความเขา้ใจในอุปกรณ์ IT และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มากกวา่กลุ่มที่มีการศึกษาในระดบัตน้ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นภา หอมอ่อน (2545 : 16) ที่

ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจไว ้ ดงัน้ี 1) การตดัสินใจของบุคคลขึ้นอยูก่บัลกัษณะเฉพาะตวั

ของผูท้ี่ต ัดสินใจ ได้แก่ ประสบการณ์ การรับรู้ ค่านิยม ลักษณะนิสัย อารมณ์ ทศันคติ ระดับ

การศึกษา รวมไปถึงบุคลิกภาพและลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กวินรัตน์ 

โรจน์สิริดาํรงกุล (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทตวั

เก็บประจุไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า โดยภาพรวม

ยอมรับสมมุติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ด้านประสบการณ์ทาํงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทตวัเก็บประจุไฟฟ้าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดบั 0.05 

 อาชีพที่แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการให้บริการไม่ต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูใ้ชบ้ริการไม่วา่จะประกอบอาชีพใดๆ ท่ีแตกต่างกนั หากเม่ือมีการเลือกซ้ือ

สินคา้และบริการของ JIB แลว้ ยอ่มไดรั้บการบริการที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียมกนั ไม่เลือก

ปฏิบติั จะก่อให้เกิดความพึงพอใจกบัผูใ้ชบ้ริการ ไม่รู้สึกแปลกแยกทาํให้อยากใชบ้ริการนั้นๆดว้ย

ความเตม็ใจ  จึงเป็นเหตุใหปั้จจยัดา้นอาชีพนั้นไม่มีผลต่อการใชบ้ริการ 

 เงินเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้บริการแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูท้ี่มารายไดม้ากจะสามารถเลือกซ้ือสินคา้ที่มีเทคโนโลยีที่

ทนัสมยัได ้โดยไม่ติดขดัอยา่งไร ต่างจากผูท้ี่มีรายไดน้อ้ยอาจตอ้งใชพ้วกเทคโนโลยทีี่ทนัสมยันอ้ย

กว่าและราคายอ่มเยากว่า ซ่ึงมีผล ในความพึงพอใจในการเลือกซ้ือสินคา้กบัความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ เพราะถา้มีตราสินคา้ที่ขายถูกกวา่อาจจะยา้ยไปใชบ้ริการในตราสินคา้ท่ีถูกกวา่กนั 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

1. อายเุป็นปัจจยัหน่ึงที่ทาํใหบุ้คคลมีความแตกต่างกนัในเร่ืองพฤติกรรมและความคิด ดงันั้นควร

กาํหนดการตลาดทางตรงและการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบับุคคลแต่ละช่วงอาย ุ 

2. สินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ดา้นเทคโนโลย ีIT ซ่ึงจะมีสินคา้อยูห่ลายระดบั จากระดบักลางไปยงั

ระดบัสูง ซ่ึงมีผลในดา้นปัจจยัดา้นราคา และดา้นจาํนวนสินคา้ เพราะสินคา้ระดบัสูงจะมีการ

นาํเขา้มาจาํนวนไม่มาก จึงอาจทาํใหมี้ปัญหาเร่ืองอะไหล่และการรับประกนัสินคา้ 

3. ควรจดับุคลากรให้มีความเหมาะสมกบังานในแต่ละดา้น พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมบุคลากรเพือ่

เพิม่ความรู้ ความสามารถและทกัษะความชาํนาญในการบริการนั้นๆ 

4. ในกรณีที่มีการปริมาณการส่งสินคา้มากๆ ผูใ้ห้บริการควรมีการจดัส่วนลดพิเศษให้ตามความ

เหมาะสม ส่วนใหญ่เป็นพวกองคก์รท่ีซ้ือหรือพวกร้าน Internet Cafe 

5. ควรมีการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารของบริษทัอยา่งครบถว้น เช่น ลกัษณะสินคา้ การบริการต่างๆ 

ทั้งก่อนการขายและหลงัการขายใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 

6. ควรระวงัเร่ือง Moore Laws เพราะถ้าสั่งสินคา้มากเกินไป และสินคา้นั้นหมดยุคสมัยหรือมี

ของใหม่มาทดแทน จะทาํใหร้าคาสินคา้นั้นตกลง อาจเป็นโอกาสใหลู้กคา้ท่ีรายไดไ้ม่มากไดม้า

ซ้ือได ้ซ่ึงควรจะประชาสมัพนัธด์ว้ย 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ JIB  ดงันั้นผูว้ิจยั

เห็นว่าควรจะมีการศึกษาในกลุ่มธุรกิจอ่ืนที่เหมือนกนัออกไป เพื่อขยายผลการวิจยัให้กวา้งขึ้น 

และนาํมาประยกุตใ์ชก้บั SWOT Analysis ได ้

2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรใช้วิธีการเก็บขอ้มูลในลกัษณะสัมภาษณ์ควบคู่ไปกบัการเก็บขอ้มูล

แบบสอบถาม ซ่ึงจะช่วยให้แปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกได้ครอบคลุมมาก

ยิง่ขึ้น 
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การเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการสินค้าคงคลงัเพ่ือลดระยะเวลาการดาํเนินงานทีม่ีผลต่อ

กระบวนการทาํงานของโซ่อปุทานภายใน กรณศึีกษา: บริษัท วชิิตผลโภค จาํกดั 

THE INCREASING EFFICIENCY OF INVENTORY FOR REDUCE DURING 

OPERATION THAT AFFECT PROCESS WITHIN THE INTERNAL SUPPLY 

CHAIN: A CASE STUDY VP COMPANY LIMITED 

ปรานตณ์ชักรณ์ บวรโชตินิมิต1 และ ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์2 

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

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัของกิจการ

อุตสาหกรรมสเตนเลส บริษทั วิชิตผลโภค จาํกัด  โดยมีวตัถุประสงค์ให้มีขอ้มูลสินคา้คงคลงัที่

ถูกตอ้ง สามารถใหร้ะดบับริการที่เหมาะสมต่อการผลิต และใหข้อ้มูลสินคา้คงคลงัที่เป็นประโยชน์

ต่อการจดัซ้ือ การวจิยัเร่ิมตน้ดว้ยการศึกษาภาพรวมของธุรกิจ โดยใชผ้งัระบบงาน IDEF 0 มาทาํการ

วิเคราะห์กิจกรรมในโซ่อุปทานภายใน ที่มีความเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงคลงัของบริษทัในกรณีศึกษา 

ผลที่ไดท้าํใหท้ราบถึงการไหลของวตัถุดิบ การไหลของขอ้มูล รวมถึงขอ้มูลที่กิจกรรมใชร่้วมกนัที่มี

ความสมัพนัธก์นัและเป็นประโยชน์ต่อกนั จากนั้นใชแ้ผนภาพสาเหตุและผลมาวเิคราะห์หาสาเหตุที่

แทจ้ริงของปัญหา จากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แทจ้ริงของปัญหาทาํให้สามารถหาแนวทางในการ

แก้ไขปัญหา  โดยเลือกพิจารณาความสําคญัของปัญหาจากผูเ้ช่ียวชาญแล้วทาํการปรับปรุงด้วย

เคร่ืองมือ ECRS โดยการขจดัขั้นตอนที่ไม่จาํเป็นออกและการจดัเรียงใหม่ ด้วยระบบการจดัเก็บ

แบบผสมและแนวคิดการจดัเก็บตามความที่ในการใชง้าน รวมถึงการเพิม่กิจกรรมที่มีคุณค่าดว้ยการ

จดัทาํเอกสารที่เก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นสินคา้คงคลงั และการบนัทึกเพื่อเป็นระบบ

ฐานขอ้มูลสินคา้คงคลงัลงในคอมพวิเตอร์ ซ่ึงจะช่วยในเร่ืองการจดัเก็บและทราบปริมาณสินคา้คง

คลงัในปัจจุบนั รวมถึงสถิติการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบคงคลงั  

 ผลการทดสอบระบบที่พฒันาโดยเปรียบเทียบกบัวิธีการดาํเนินงานในปัจจุบนัและหลังการ

ปรับปรุงของบริษทัวิชิตผลโภค  พบว่าผลการวิจยัขั้นตอนการปฏิบติังานในโซ่อุปทานภายในมี

ระยะเวลาลดลงจากเดิม 57.30 ชม. เหลือ 6.45 ชม. และเพิม่กาํลงัการผลลิตจากเดิม 100%  เป็น 150% 

 

คาํสําคญั: การเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั, การลดเวลา, โซ่อุปทานภายใน 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต  
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Abstract 

 In this independent study has set the object for increasing efficiency of inventory of 

stainless industry vichit polpok Co.,Ltd. for have the correct data of inventory , can provide the 

appropriate services to manufacturing and provides information that is useful to inventory 

purchases. This research begins with an overview of the business by using the mapping system 

IDEF 0 for analysis of activities in the Internal supply chain that related with company inventory in 

case study. The result was made aware of the flow of materials, Data Flow Including information 

sharing activities that are relevant and useful to them. Then using diagram to determine the exact 

cause of the problem. From analyzing the real causes of the problems can find solutions to the 

problems. Considering the importance of the issue by an expert and make improvements with 

ECRS. By cutting out unnecessary steps and reordering. With hybrid storage system and storage 

concept based on usage. Including adding valuable activity by providing relevant documents to 

support the inventory. And saved to a database inventory into the computer. This will help in the 

store and saw the amount of current inventory. Statistics include the movement of inventory. 

 The test system developed by comparison with the current operations and improving of 

vichit polpok The results showed that practical steps in the Internal supply chain within a period of 

decline from 57.30 hour to 6.45 hour and increase the results from 100% to 150% . 

 

Key words: the increasing efficiency of inventory, reducing, Internal supply chain 
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บทนํา 

 ธุรกิจก่อสร้างจดัเป็นอุตสาหกรรมยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในการส่งเสริมและพฒันา

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกประเทศ ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการพฒันาระบบสาธารณูปโภค  

ระบบคมนาคม  การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงเป็นรากฐานที่สําคญัในการ

พฒันาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง สําหรับประเทศไทย หากพิจารณาผูท่ี้เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง จะเห็นไดว้่าประกอบไปดว้ยกลุ่มต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผูรั้บเหมาก่อสร้าง วิศวกรและสถาปนิกที่

ปรึกษาโครงการ ผูผ้ลิตและขายวสัดุก่อสร้าง และผูรั้บเหมาช่วงเป็นตน้ ซ่ึงในปี พ.ศ. 2539 จาํนวนผู ้

ที่มีรายไดจ้ากอุตสาหกรรมก่อสร้างประมาณ 1,300,000 คน 

 

ตารางที่ 1  ขอ้มูลภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
มูลค่าการลงทนุภาคการก่อสร้าง ณ ราคาประจําปี 

หน่วย : ล้านบาท 

 2555 2556 2557 2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 รวม Q1 Q2 Q3 Q4 รวม Q1 Q2 

กอ่สร้าง 1,032,418 275,982 267,474 256,149 254,374 1,053,979 252,042 263,638 255,716 265668 1,037,064 294,594 288,733 

กอ่สร้าง 

(YoY) 

12.6 16.07 7.05 -3.98 -8.46 2.1 -8.67 -1.43 -0.17 4.44 -1.6 16.88 9.52 

ภาคเอกชน 523772 141555 141773 141085 135670 559683 134189 136420 137701 139272 547582 133225 135167 

ภาคเอกชน 

(YoY) 

11.5 14.07 8.9 5.82 -0.61 6.86 -4.94 -3.78 -2.4 2.65 -2.16 -0.72 -2.95 

ภาครัฐ 509.020 135446 125227 115986 118502 495161 118300 127034 117639 127050 490023 163599 152627 

ภาครัฐ 

(YoY) 

14.1 18.66 5.18 -13.07 -16.77 -2.72 -12.66 1.44 1.43 7.21 -1.04 38.29 20.15 

 

ที่มา : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2558) 

 

 จากข้อมูลดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย ไม่ประสบ

ความสาํเร็จเท่าที่ควร ทั้งน้ีเน่ืองจากโครงการส่วนใหญ่มกัจะไม่สามารถบรรลุ วตัถุประสงคด์้าน

ระยะเวลา งบประมาณและคุณภาพของโครงการได้ บางโครงการอาจประสบปัญหาความล่าชา้

หลาย โครงการอาจสร้างเสร็จโดยใชง้บประมาณเกินกว่าท่ีตั้งไว ้หรือสร้างเสร็จหลงักาํหนดเวลา

และมีค่าใชจ่้ายเกินงบประมาณ 

 จากการนํากรณีศึกษาของกิจการโรงงาน บริษทัในกรณีศึกษาเป็นอุตสาหกรรมสเตนเล

สแบบครบวงจร ที่ผลิตและจาํหน่ายรวมถึงการให้บริการด้านการออกแบบพร้อมทั้งติดตั้งตาม

สถานที่ที่ลูกคา้ตอ้งการ อาทิเช่น ราวบนัได, ราวกนัตก, ราวระเบียง, ชุดเคร่ืองครัว, กนัสาด, รางนํ้ า, 

ขอ้ต่อหลงัคา, ตะแกรงท่อระบายนํ้ า, ป้ายต่าง ๆ เป็นตน้  สภาพการดาํเนินงานในปัจจุบนัมีปัญหาคือ 
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ไม่มีระบบในการจดัการสินคา้คงคลงั ขาดประสิทธิภาพในการใชง้าน ส่งผลให้การผลิตเกิดความ

ล่าชา้รวมถึงไม่มีขอ้มูลสินคา้คงคลงั หรือ (ขอ้มูลวตัถุดิบ) ใชใ้นการพิจารณาการจดัซ้ือ ทาํให้การ

จดัซ้ือวตัถุดิบนั้นเกิดการทาํงานหลายขั้นตอน และเกิดการสัง่ซ้ือท่ีซํ้ าซอ้น 

 ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงมุ่งเน้นการศึกษาเก่ียวกบัขั้นตอนวิธีการดาํเนินงานภายในธุรกิจใน

ส่วนของการผลิต รางนํ้ าจากสเตนเลส เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการให้สามารถลดเวลาการ

ดาํเนินงานได ้และการเพิม่ประสิทธิภาพสินคา้คงคลงั 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การบริหารสินคา้คงคลังเป็นเร่ืองที่มีความสําคญัสําหรับทุกองค์กรธุรกิจ ที่พยายามหา

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั ไดมี้นักวิจยัหลายท่านไดน้าํหลกัการ 

เทคนิค รวมทั้งทฤษฎีต่าง ๆ เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นหลายกรณี โดยนาํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในกระบวนการผลิต 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, (2544) Supply Chain Management หมายถึง การจดัการกลุ่มของ

กิจกรรมงานสาํคญัของกระบวนการทางธุรกิจ ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การแยกวตัถุดิบไปจนกระทัง่ลูกคา้ที่ใช้

สินคา้จริง ๆ ตลอดจนกระบวนการที่อยูร่ะหว่างกลาง อนัไดแ้ก่ การขนส่ง การเก็บสินคา้ และการ

ขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้  

 ส่ิงที่จะที่ทาํให้เขา้ใจถึงหน้าที่ของการผลิตและวิธีการควบคุมการผลิตนั้น เราจะตอ้งเขา้ใจ

ในส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหวในกระบวนการผลิตอยู ่2 ส่ิงหลกัๆ คือ  

  1. วตัถุดิบ (Materials)  

  2. สารสนเทศ (Information)  

 

ภาพที่ 1  แสดงการเคล่ือนไหวของวตัถุดิบและสารสนเทศ ซ่ึงมีอยูใ่นกระบวนการผลิตทุกแห่ง 
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ที่มา: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (Copyright, 2544). Supply chain. สืบคน้วนัที่ 10 2552 

เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.bus.tu.ac.th/usr/sboonitt/im203/Supply%20Chain%20Management.doc. 

 การบริหารการผลิตจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเม่ือกระบวนการผลิตเคล่ือนไหวได้อย่าง

ต่อเน่ืองไม่ติดขดั และมีระบบที่ง่ายๆ ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ยิง่มีระบบยอ่ยหรือแยกส่วนมากเท่าใด ก็จะ

ยิง่มีปัญหามากขึ้นเท่านั้น  

 ประโยชน์ของการทํา SCM  

 1. การไหลของวตัถุดิบและสารสนเทศเป็นไปอยา่งราบร่ืน  

 2. ปรับปรุงระดบัของสินคา้คงเหลือ  

 3. เพิม่ความเร็วไดม้ากขึ้น  

 4. ขจดัความส้ินเปลืองหรือความสูญเปล่าต่าง ๆ ในกระบวนการทางธุรกิจใหห้มดไปได ้ 

 5. ลดตน้ทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ได ้ 

 6. ปรับปรุงการบริการลูกคา้ 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง 

 ดาํรงศกัด์ิ ชยัสนิทและสุนีย ์เลิศแสวงกิจ (2542 : 65)  การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory 

Management) เป็นการจดัการต่าง ๆ เก่ียวกับรายการสินคา้ในคลังสินคา้ตั้งแต่  การรวบรวม จด

บนัทึกสินคา้เขา้ – ออก การควบคุมให้มีสินคา้เหลือในปริมาณที่เหมาะสม  มีระเบียบแบบแผน 

เพื่อให้สินคา้ที่มีอยู่ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้หรือผูบ้ริโภค ทั้งในเร่ืองแบบ สี ขนาด แฟชัน่ 

โดยจะตอ้งควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 

 ประเภทของสินค้าคงคลัง 

 ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี และรศ.ดร.วลยัลกัษณ์ อตัธีรวงศ ์(2010) ไดก้ล่าวว่า โซ่อุปทานใน

อุดมคติ เป็นโซ่อุปทานที่มีปริมาณสินคา้ หรือ อุปทาน (Supply) ที่เหมาะสมพอดีกบัปริมาณความ

ตอ้งการสินคา้หรือ อุปสงค ์(Demand) โดยไม่จาํเป็นตอ้งเก็บสาํรองสินคา้ แต่ภายใตส้ถานการณ์ 

และเง่ือนไขของระหวา่งระยะเวลาที่ใชใ้นการผลิต (Production time) และระยะเวลาในการกระจาย

สินคา้ (Distribution time) ทาํให้จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีสินคา้คงคลงั โดยสินคา้คงคลงั  ท่ีอยู่ภายในโซ่

อุปทาน อาจอยูใ่นรูปต่าง ๆ ดงัน้ี  

 1. สินคา้คงคลงัที่อยูใ่นรูปวตัถุดิบ (Raw Material Inventory)  

 2. สินคา้คงคลงัที่อยูใ่นรูปของสินคา้ที่อยูร่ะหวา่งการผลิต (Work-in-process Inventory) 

 3. สินคา้คงคลงัที่อยูใ่นรูปของสินคา้สาํเร็จรูป (Finished Goods Inventory 

 4. สินคา้คงคลงัที่อยูใ่นระหวา่งการกระจายสินคา้ (Distribution Inventory)  

 5. สินคา้คงคลงัสาํหรับการซ่อมบาํรุง (Maintenance and Repair Operation Inventory 
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แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิค (Integration Definition for Function Modeling; IDEF0) 

 (FIPS Publication 183, 1993 released of IDEFØ)  ในช่วงปี 1970 ไดเ้ร่ิมโครงการ Integrated 

Computer-Aided Manufacturing (ICAM)  เป็นการผสมผสานระหว่างการผลิตกับคอมพิวเตอร์ 

เพือ่ใหเ้กิดฟังก์ชัน่การใชง้านที่หลากหลาย กองทพัอากาศในสหรัฐอเมริกามีความพยายามท่ีจะเพิ่ม

ผลผลิตโดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม ICAM เพื่อการวิเคราะห์การผลิต

และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดา้นส่ือสาร ส่งผลให้ผูรั้บและผูส่้งขอ้มูลสามารถที่จะได้รับขอ้มูล

อย่างถูกต้อง และยงัเป็นเทคนิคในการปรับปรุงการผลิต เป็นผลให้ในปี 1981 เกิดการพฒันา

โปรแกรม ICAM ใหรู้้จกักนัในช่ือ IDEF หรือ (ICAM Definition) (Charles M. Savage, 1996) 

ที่มาของ IDEF เดิมมีช่ือว่า ICAM ได้ริเร่ิมต้นขึ้ นในปี 1970  จากกองทัพอากาศสหรัฐ หน่วย

ปฏิบติัการวสัดุไรท์แพตเตอร์สัน ฐานทพัอากาศในรัฐโอไฮโอ โดย Dennis E. Wisnosky, Dan L. 

Shunk and others. (Defense Acquisition, 2001 Systems Engineering Fundamentals)  IDEF 0 เ ป็ น

ส่วนหน่ึงของ IDEF ซ่ึงเป็นการสร้างแบบจาํลองการทาํงานในสาขาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์และการ

วเิคราะห์โครงสร้าง รวมถึงเทคนิคการออกแบบ    

 IDEF 0 เป็นวิธีการสร้างแบบจาํลองฟังก์ชัน่สาํหรับการอธิบายฟังก์ชัน่การผลิตซ่ึงมีภาษา

การสร้างแบบจาํลองการทาํงานสาํหรับการวิเคราะห์, การพฒันา, การร้ือปรับระบบและการบูรณา

การระบบสารสนเทศ กระบวนการทางธุรกิจหรือการวเิคราะห์ดา้นวศิวกรรมซอฟแวร์ กรมันต์ เช้ือ

เจด็ตน (2545) โดยผงัระบบงาน (IDEF 0) จะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการอธิบายขั้นตอนและขอ้กาํหนด

ของการปฏิบติั แสดงผงังาน และความสัมพนัธ์ของผงังาน การปฏิบติังาน โดยใชส้ัญลักษณ์รูป

ส่ีเหล่ียม หรือกล่องแทนขั้นตอนการปฏิบติั และลูกศรแทนการส่งผ่านขอ้มูล โครงสร้างของผงั

ระบบงานแบ่งออกเป็น ผังโครงสร้างหลัก (Parent Diagram) และ ผังโครงสร้างรอง (Child 

Diagram)  โดยที่ผงัโครงสร้างรองจะเป็นส่วนที่ขยายรายละเอียดของผงัโครงสร้างหลักซ่ึงผงั

โครงสร้างรองหน่ึงอาจจะเป็นผงัโครงสร้างหลักของผังโครงสร้างรองอีกอันหน่ึงก็ได้ ใน

กระบวนการธุรกิจจะประกอบดว้ยกระบวนการยอ้ยที่ทาํงานประสานกนั  (Djumin S.C, Wibowo 

(Y). and IraniS.A, 2001) นอกจากน้ีในกิจกรรมใด ๆ อาจจะมีกิจกรรมยอ่ยได ้หลายกิจกรรม และ

กิจกรรมยอ่ยใด ๆ ก็อาจมีกิจกรรมที่แยกยอยออกไปไดอี้กเร่ือย ๆ   ซ่ึงสามารถแตกยอ่ยออกไปเป็น

ระดบัต่าง ๆ  หลายระดบัขึ้นอยูก่บัความซบัซอ้นของกระบวนการธุรกิจ ท่ีแตกต่างกนั     ศจีวลัย ์ไว

ยานิกรณ์ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการปรับปรุงกระบวนการคลงัสินคา้ โดยที่ IDEF0 เป็นเคร่ืองมือที่ใช้

ในการวาดแผนภาพกระบวนการธุรกิจ เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและวิเคราะห์     (H. Cho and  I. 

Lee, 1999) เน่ืองจากสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องกิจกรรมท่ีมีความซบัซอ้นไดโ้ดยการ

แสดงถึงกิจกรรมเป็นลําดับขั้นตั้ งแต่มุมมองใหญ่จนถึงรายละเอียดย่อย แผนภาพ IDEF 0 
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ประกอบด้วยหน่ึงกล่องส่ีเหล่ียมที่ใช้แทนหน้าที่กิจกรรม หรือกระบวนการ และลูกศร 4 ชนิดที่

เรียกวา่ ICOM Codeใชแ้ทนปัจจยัประเภทต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้น ๆ ไดแ้ก่ 

 1. ปัจจยันาําเขา้ (Input: I) คือวตัถุดิบหรือขอ้มูลที่ตอ้งการเพือ่ใชท้าํกิจกรรมนั้น ๆ ซ่ึงจะถูก

แปรรูปให้เกิดความสมบูรณ์เม่ือผ่านการทาํกิจกรรม เช่น วตัถุดิบ ใบสั่งซ้ือ แทนดว้ยลูกศรดา้นซา้ย

ของกล่องกิจกรรม 

 2. ปัจจยันาํออก (Output: O) คือผลลพัธ์หรือผลผลิตที่ออกมาจากกิจกรรม เช่น ใบส่งของ

ใบวางแผนการผลิต แทนดว้ยลูกศรดา้นขวาของกล่องกิจกรรม 

 3.ตวัควบคุม (Control: C)คือตวัควบคุมการทาํกิจกรรม เช่น กาํหนดส่งมอบมาตรฐานต่าง ๆ 

นโยบายบริษทั แทนดว้ยลูกศรดา้นบนของกล่องกิจกรรม 

 4. ตวัขบัเคล่ือน (Mechanism: M) คือส่ิงที่จาํเป็นตอ้งมีเพื่อทาํให้กิจกรรมสําเร็จได้ เช่น 

พนักงาน เค ร่ืองจักร ระบบคอมพิวเตอร์ แทนด้วยลูกศรด้านล่างบนของกล่องกิจกรรม  

ส่วนประกอบของแบบจาํลอง IDEF 0 แสดงดงัภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบของแบบจาํลอง IDEF 0 

 
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับ ECRS 

 (Hines and Rich,1997) ECRS เป็นหลักการที่ ประกอบด้วย การการจัด (Eliminate) การ

รวมกนั (Combine) การจดัใหม่ (Rearrange) และการทาํให้ง่าย (Simplify) ซ่ึงเป็นหลกัการง่ายๆ ที่

สามารถใชใ้นการ เร่ิมตน้ลดความสูญเปล่าหรือขั้นตอนการปฏิบติังานลงได ้ เป็นอยา่งดีโดยแนว

ทางการลดขั้นตอนงานลงสามารถทาํไดโ้ดยใชห้ลกัการ ECRS ดงัน้ี (ดาํรง2550)  

 - การกาํจดั หมายถึง การพจิารณาการทาํงาน ปัจจุบนัและทาํการกาํจดัความสูญเปล่าทั้ง 7 ที่

พบในการผลิตออกไป 

 - การจดัใหม่ หมายถึง การจดัขั้นตอนการ ผลิตใหม่เพื่อให้ลดการเคล่ือนที่ที่ไม่จาํเป็น

ออกไป  

 - การรวมกนั หมายถึง สามารถลดการทาํงาน ที่ไม่จาํเป็นลงได ้โดยการพจิารณาวา่สามารถ

รวม ขั้นตอนการทาํงานใหล้ดลงไดห้รือไม่  
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 - การทาํใหง่้าย หมายถึง การปรับปรุงการ ทาํงานใหง่้ายและสะดวกขึ้น โดยอาจจะออกแบบ

จ๊ิก (jig) หรือ fixture เขา้ช่วยในการทาํงานเพือ่ใหก้าร ท างานสะดวกและแม่นยาํมากขึ้น 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อลดระยะเวลาการ

ดาํเนินงานที่มีผลต่อกระบวนกทาํงานของโซ่อุปทานภายใน : กรณีศึกษา บริษทั วชิิตผลโภค จาํกดั” 

ผูว้ิจยัเลือกแบบการวิจยั  เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีการทดสอบเวลา

ก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุง มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจดัการสินคา้คงคลงั โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

ผลการทดลอง 

 จากการศึกษากระบวนการดาํเนินงานของโซ่อุปทานภายในกรณีศึกษาโดยเร่ิมตั้งแต่รับคาํ

สัง่ซ้ือจากลูกคา้จนถึงการจดัส่งใหลู้กคา้ ซ่ึงพบกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในโซ่อุปทานภายในแบ่งออกเป็น 8  

กิจกรรม ไดแ้ก่ การรับคาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้วางแผน การผลิต การตรวจสอบวตัถุดิบ การสัง่ซ้ือวตัถุดิบ 

การจดัเก็บวตัถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินคา้ การจดัส่งให้ลูกคา้ หลงัจากที่ศึกษาโซ่

อุปทานภายในแลว้จึงนาํมาวเิคราะห์เป็นแผนภาทางธุรกิจ (IDEF 0) ซ่ึงแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3  แสดงโครงสร้างผงัระบบงานทางธุรกิจ (IDEF0) ในโซ่อุปทานภายในของบริษัทใน

กรณีศึกษา  

 

 
 

 จาการสร้างแบบจาํลององคป์ระกอบของกิจกรรมในโซ่อุปทานภายในของบริษทั โดยใช้

ประสบการณ์ทาํงานของผูว้ิจยัและคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญสามารถแสดงแบบจาํลอง โดยอาศยั

เทคนิค IDEF 0 เป็นเคร่ืองมือช่วยในการแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งกิจกรรมและองคป์ระกอบต่าง 

ๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบโดยการแสดงกิจกรรมเป็นลาํดบัขั้น ตั้งแต่ภาพรวมไปจนถึงรายละเอียดในแต่

ละกิจกรรม ทาํให้ทราบปัญหาเบื้องตน้ถึงกิจกรรมที่ยงัขาดขอ้มูลในการส่งต่อให้อีกกิจกรรม โดย

กิจกรรมที่มีปัญหาคือ A2 ขาดขอ้มูลวตัถุดิบมาช่วยในการวางแผนการผลิตเพราะถา้ทราบจาํนวน

วตัถุดิบจะสามารถคาํนวณไดว้า่จะตอ้งใชว้ตัถุดิบเท่าไหร่ในการผลิต A3 ขาดขอ้มูลวตัถุดิบจึงทาํให้

การตรวจสอบวตัถุดิบใชเ้วลานานเพราะไม่ทราบตาํแหน่งในการจดัเก็บ A4 ขาดขอ้มูลวตัถุดิบมา

ช่วยในการตดัสินใจซ้ือจึงทาํใหเ้กิดการสั่งซ้ือซํ้ าซอ้นและใชเ้วลานาน A5 ในการจดัเก็บวตัถุดิบนั้น

จาํเป็นจะตอ้งอาศยัขอ้มูลวตัถุดิบเพราะตอ้งการทราบขอ้มูลของพื้นท่ีว่างในการจดัเก็บ จากปัญหา

ดงักล่าวจะนาํมาวเิคราะห์หาสาเหตุท่ีชดัเจนขึ้นในหวัขอ้ต่อไป 

  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

706 Journal of Business Research and 

Administration 

การวิเคราะห์ปัญหา 

 เม่ือวิเคราะห์การทาํงานและกิจกรรมทั้งหมดแลว้ขั้นตอนต่อมาผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ปัญหาที่

เกิดขึ้น โดยใชแ้ผนภูมิกา้งปลาซ่ึงจะทาํใหท้ราบสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ในภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 ภาพแสดงโครงสร้างแผนภูมิแสดงเหตุและผล 

 

 
  

จากภาพที่ 4 แสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาในกิจกรรมสินคา้คงคลงัโดยมีสาเหตุมาจาก ปัญหาดา้นบุคลากร 

สาเหตุที่ส่งผลคือ ขาดบุคลากรที่มีความชาํนาญงานในดา้นสินคา้คงคลงั, ปัญหาลองลงมาคือ ปัญหา

ดา้นการจดัการ เช่น ไม่มีระบบในการจดัการสินคา้คงคลงั, ปัญหาดา้นสารสนเทศ ไม่มีการบนัทึก

ข้อมูลไวใ้นคอมพิวเตอร์ หรือไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการทาํงาน, ปัญหาด้าน

สภาพแวดลอ้ม มีฝุ่ นและขยะในคลงัและพื้นที่ก็มีจาํกดั 

การระบุปัญหา 

            จาการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้ นทั้ งหมดโดยการระดมสมองผ่านผ่านการ

ประยุกต์ใช้แผนภูมิก้างปลา ผู ้วิจัยได้นําปัญหาทั้ งหมดมาประเมินคะแนนหาค่าความถ่ีใน

ความสาํคญัของปัญหา โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน และในเฉพาะหัวขอ้น้ีไดเ้พิ่มผูเ้ช่ียวชาญอีก 1 ท่าน

เน่ืองจากการวิเคราะห์ปัญหาพบปัญหาดา้นบุคลากร จึงจาํเป็นตอ้งให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านทรัพยากร

มนุษยช่์วยในการประเมินผลการประเมินแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงความถ่ีในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาดา้นสินคา้คงคลงั บริษทั วชิิตผลโภค 

 

ปัจจัยที่ มีผลต่อสินค้า

คงคลงั 

คาํสาํคญั จาํนวน ร้อยละ 

 

ดา้นบุคลากร 

1. ขาดบุคลากรที่มีความชาํนาญ 

2. จาํนวนคนไม่เพยีงพอ (ขาดลาบ่อย) 

3. พนกังานขาดความรับผดิชอบ 

6 

6 

6 

100 

100 

100 

 

 

ดา้นการจดัการ 

1. ไม่มีการจดัทาํระบบการจดัการสินคา้คงคลงั 

2.สินคา้หรือวตัถุดิบไม่เป็นหมวดหมู่ 

3. ไม่มีแผน่ป้ายบอกชนิดสินคา้ 

5 

5 

5 

100 

100 

100 

 

ดา้นสารสนเทศ 

 

1. ไม่มีการบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังลงใน

ระบบ 

 

5 100 

 

 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

1. พื้นที่ในการจดัเก็บมีจาํกดั 

2. มีฝุ่ นละอองและขยะที่ไม่เก่ียวขอ้ง 

5 

5 

100 

100 

 

 

 เม่ือผูว้ิจัยทาํการหาค่าความถ่ีในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาด้านสินค้าคงคลังจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ บริษทั วิชิตผลโภค แล้วจึงทาํการสรุปได้ว่าปัญหาทั้งหมดที่แสดงในตารางเป็นส่ิงที่

จะตอ้งรีบแกไ้ข โดยในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจะทาํการปรับปรุงในสามปัญหาหลกั คือ ดา้นการจดัการ 

ดา้นสารสนเทศ และดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่วนปัญหาดา้นบุคคลฝ่าย HR จะเป็นฝ่ายดาํเนินการแกไ้ข

เอง 

การปรับปรุงการดําเนินงาน 

  การนาํเคร่ืองมือ ECRS มาใชห้าแนวทางการแกปั้ญหาในการปรับปรุงการดาํเนินงานของ

สินคา้คงคลงั เพือ่ใหว้ตัถุดิบเกิดการเคล่ือนไหวไปยงักระบวนการผลิตสินคา้ และสามารถใชข้อ้มูล

สินคา้คงคลงันั้นเป็นขอ้มูลการวางแผนและการตดัสินใจในการจดัซ้ือวตัถุดิบไดง่้ายขึ้น สามารถนาํ

หลกัการของ ECRS มาใชใ้นการปรับปรุงตามปัญหาที่ถูกเลือกไวใ้น ตารางที่ 3 
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ตารางที่  3 แสดงการปรับปรุงปัญหาโดยใช้หลักการของ ECRS  (Expense and Cost Recovery 

System) 

 

ลําดับ ปัญหาที่เลือก ECRS การตอบโต้ 

1 การจดัการ R,C,S แนวคิดในการจดัเก็บตามปริมาณความถ่ีในการใช้

งานเพือ่จดัเรียงใหม่ และรูปแบบการจดัเก็บแบบผสม 

เน่ืองจากในคลงัมีสินคา้มีสินคา้หลากหลายประเภท

และมีพื้นที่จาํกดั 

2 ไม่มีเทคโนโลยสีารสนเทศ 

IT 

C,S ออกแบบป้ายบ่งช้ี โดยระบุชนิดคา้ จาํนวน ประเภท

และตาํแหน่งที่ตั้งไปยึดติดที่พาเลท รวมถึงเอกสาร

การสรุปรายงานสินคา้ เพื่อใชบ้นัทึกลงในโปรแกรม 

Excle 

3 สภาพแวดลอ้ม E,S นาํพาเลทที่ไม่ใชแ้ลว้และส่ิงที่ไม่เก่ียวขอ้งออกไปจาก

คลงัโดยใชห้ลกัการ 5ส.+2  

 

การวิเคราะห์ผลการปรับปรุง 

 เม่ือผูว้จิยัไดท้ราบถึงแนวทางในการแกไ้ขของปัญหาที่เกิดขึ้นจากตารางที่ 4 แลว้จากนั้นจะ

ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลหาพื้นที่ที่จะใชใ้นการปรับปรุงภายในสินคา้คงคลงั ในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 การระบุตาํแหน่งในสินคา้คงคลงั 

 
จากภาพที่ 5 สรุปไดด้งัน้ี   

 มีพื้นที่ที่จะใช้จัดเก็บทั้ งหมด 6 ตาํแหน่งที่ โดยเหลือพื้นที่ไวจ้ัดเก็บวตัถุดิบที่เป็นเศษ

วตัถุดิบทั้งหมด 2 ตาํแหน่ง และเหลือพื้นที่ที่ใชง้านได ้100 เปอร์เซ็นต ์ เป็น 4 ตาํแหน่งโดยผูว้ิจยัได้

แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดงัน้ี โดยหมวด A และหมวด B จะจดัใหไ้วใ้กลก้บัประตูเพราะ A และ B จะ

เป็นชนิดที่มีการเคล่ือนยา้ยมากที่สุด ซ่ึงหมวด A,B ไดใ้ชพ้ื้นที่ไป 2 ตาํแหน่ง  ส่วนหมวด C และ D 

จะอยู่บริเวณด้านหลังของ Aและ B เพราะว่าไม่ค่อยมีการเคล่ือนไหวเลยจัดไวด้้านหลัง รวม 

A,B,C,D เป็น 4 ตาํแหน่ง 

กิจกรรม 5ส. บวก2 

     เม่ือระบุหาพื้นที่ไดแ้ลว้ก็ไดท้าํการเคล่ือนยา้ยจดัเรียงใหม่โดยให้วตัถุดิบที่มีขนาดใหญ่และ

มีนํ้ าหนักมากวางไวไ้ดล่้าง  หมายถึงเรียงตามลาํดับจากล่างขึ้นบนตามขนาดและนํ้ าหนัก จะเห็น

ตวัอยา่งที่ไดท้าํการจดัเรียงใหม่แลว้ตามภาพที่ 5  ในพื้นที่  C  มองจากภาพจะเห็นไดว้า่แผน่สเตนเล

สที่มีขนาดใหญ่กว่าจะอยู่ด่านล่าง   ระหว่างที่ทาํการจดัเรียงนั้นก็ได้มีการจดบนัทึกขอ้มูลของ

วตัถุดิบ  จาํนวน  ชนิด ขนาด ประเภทและมีการใชกิ้จกรรม 5ส+2 ควบคู่กนัไปดว้ย  ภายในกิจกรรม

มีดงัต่อไปน้ี 

    1. สะสาง  คือการแยกของที่ตอ้งการออกจากของที่ไม่ตอ้งการและขจดัของที่ไม่ตอ้งการทิ้ง

ไป  เช่น การนาํพาเลทที่ยงัสามารถใชง้านไดม้าสลบัสบัเปล่ียนกบัพาเลทที่ชาํรุด เพือ่ป้องกนัวตัถุดิบ

เสียหาย ส่วนพาเลทที่ใชไ้ม่ไดห้รือไม่สามารถซ้อมไดแ้ล้วนาํไปกาํจดัหรือทิ้งให้ถูกวิธีหและเศษ
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กระดาษที่เหลือใชจ้ากการลองแผ่นสเตนเลส นาํมาพบัรวมกนัเพื่อขายต่อหรือใชป้ระโยชน์ต่อไป 

  2. สะดวก คือการจดัวางส่ิงของต่าง ๆ ในที่สถานทาํงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวก

และปลอดภัย โดยการจัดวางพาเลทให้มีระยะห่าง เพื่อความสะดวกในการเคล่ือนย ้าย 

  3. สะอาด โดยการทาํความสะอาด  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์และสถานท่ีทาํงานเพื่อให้เห็นความ

ผดิปกติที่เกิดขึ้น 

  4.สร้างมาตรฐาน  โดยการรักษามาตรฐานของความเป็นระเบียบเรียบร้อยใหค้งอยูต่ลอดไป  

  5.สร้างวินัย โดยการสร้างวินัยในการปฏิบติังานตามระเบียบวินัยขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด 

จ น ใ ห้ กิ จ ก ร ร ม ทั้ ง 4  ที่ ก ล่ า ว ม า ก ล า ย เ ป็ น ส่ ว น ห น่ึ ง ข อ ง กิ จ วั ต ร ป ร ะ จํ า ว ั น 

  6.สร้างสรรค์ คือ การสร้างสรรค์นวตักรรมปรับปรุงหรือพฒันางานนั้น ๆ โดยการให้

พนกังานใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ การคิดหรือการสร้างสรรคช้ิ์นงานโดยการนาํวสัดุในโรงงาน

ที่ไม่ใชแ้ลว้นาํกบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กคร้ัง เช่น การนาํเศษแผ่นสเตนเลสและท่อเหล็กมาเช่ือมต่อ

กนัใหเ้ป็นโตะ๊หรือเกา้อ้ีทาํงานของตน 

  7.สนุกคิด  โดยการใหพ้นกังานมีส่วนร่วม ไดเ้สนอแนะ หรือแสดงขอ้คิดในเชิงสร้างสรรค์

ต่าง ๆ เพือ่การปรับปรุงและพฒันาคนและงาน 

  จากแนวคิดทั้ง 7ขอ้ มีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายใจที่ดี ใน

สภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมปลอดภยั  เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังานและมุ่งพฒันางาน

อยา่งต่อเน่ือง  

กลยุทธ์ที่นํามาใช้ในการจัดเก็บ 

 ในขั้นตอนน้ีเป็นการเลือกใชก้ลยทุธ์ในการจดัเก็บวตัถุดิบแบบระบบการจดัเก็บแบบผสม

สาเหตุที่เลือกใชเ้น่ืองจากเน่ืองจากมีการคาํนึงถึงเร่ืองการใชง้านพื้นที่จดัเก็บ  ดงันั้นจึงจดัใหท้ี่เหลือ

มีการจดัเก็บแบบไม่ไดก้าํหนดตาํแหน่งตายตวั (Random) ก็ได ้โดยรูปแบบการจดัเก็บแบบน้ีเหมาะ

สาํหรับคลงัสินคา้ทุก ๆแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คลังสินคา้ที่มีขนาดใหญ่และสินคา้ที่จดัเก็บนั้นมี

ความหลากหลาย 

 ระบบจดัเก็บแบบผสม (Combination System) จากตวัอยา่งในกรณีศึกษาผูว้จิยัไดน้าํกลยทุธ์

ระบบการจดัเก็บแบบผสม มาประยกุตใ์ช ้  อา้งอิงโดย James และ Jerry (1998)  ระบบการจดัเก็บ

แบบผสม เป็นรูปแบบการจัดเก็บที่ผสมผสานหลักการของรูปแบบการจดัเก็บทุกรูปแบบโดย

ตาํแหน่งในการจดัเก็บนั้นจะมีการพิจารณาจากเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัของสินคา้หรือวตัถุดิบชนิดนั้น 

ๆ เช่น แผ่นสเตนเลสประเภทแผ่นเศษจะถูกกาํหนดให้เป็นแบบตาํแหน่งตายตวัใน 2จุด ของพื้นที่

ทั้งหมด 6 จุด ที่เหลือ 4 จุด เป็นแบบไม่กาํหนดตาํแหน่งตายตวัเพราะว่าวตัถุดิบมีหลายชนิดหลาย

ขนาด 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

711 Journal of Business Research and 

Administration 

การจําทําป้ายบ่งช้ี  

 เม่ือทาํการจดัและกาํหนดพื้นที่ไดท้ั้งหมดแลว้ต่อมาไดอ้อกแบบป้ายบ่งช้ีที่แสดง จาํนวน 

ขนาด ประเภทและกรอกขอ้มูลลงในป้ายบ่งช้ีใหเ้รียบร้อยแลว้นาํไปติดไวก้บัพาเลทเพือ่ใหผู้ท้ี่คน้หา

วตัถุดิบไม่ตอ้งทาํการวดัขนาดใหม่และช่วยใหก้ารคน้หาวตัถุดิบทาํไดง่้ายขึ้นอีกดว้ย ภาพที่ 6 และ 7 

ภาพที่ 6  ภาพการออกแบบป้ายบ่งช้ี 

 

 
 

ภาพที่ 7  ภาพแสดงการดาํเนินงานป้ายบ่งช้ี 
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ประโยชน์แบบฟอร์มการบันทึกสรุปยอด 

 ใชส้รุปยอดรายการรับและจ่ายวตัถุดิบ 

 ใชใ้นการคน้หาวตัถุดิบ 

 ใชเ้ช็ควตัถุดิบและตดัยอด 

 ใชเ้ป็นขอ้มูลไวพ้จิารณาในการสัง่ซ้ือวตัถุดิบ 

 ใชเ้ป็นขอ้มูลมูลในการผลิต 

เม่ือผูว้ิจยัไดด้าํเนินการในทุกขั้นตอนที่ผ่านมาทั้งหมดแลว้จึงนาํขอ้มูลที่ไดท้ั้งหมดไปบนัทึกลงใน

รูปแบบของ Microsoft Excel ดงัภาพที่ 8 

ภาพที่ 8 การบนัทึกฐานขอ้มูล 

 

 
 ในการบนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรมจะตอ้งตรวจสอบดว้ยวา่ขอ้มูลที่ไดเ้ช็คมาไดต้รงกบัป้าย

บ่งช้ีหรือไม่ ถา้ไม่ตรงแสดงว่าขอ้มูลนั้นผิดพลาดตอ้งกลบัไปตรวจสอบในจุดท่ีมีปัญหาในคลงัอีก

คร้ัง  เม่ือทาํการบนัทึกขอ้มูลเสร็จแลว้จากนั้นจึงไดท้าํการออกแบบฟอร์มในการเบิกจ่ายวตัถุดิบ ใน

ภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9  ใบเบิกจ่ายวตัถุดิบ 

 

 
  

ประโยชน์ของใบเบิกจ่ายวัตถุดิบ 

 สามารถช่วยในการตดัยอดได ้

 เพือ่ทาํใชเ้ป็นขอ้มูลในการพจิารณาสัง่ซ้ือวตัถุดิบ  เช่นเม่ือลูกคา้สัง่ทาํช้ินงาน 10 ช้ิน จะตอ้ง

ใชว้ตัถุดิบ 2 ช้ินเป็นตน้ 

 เพื่อป้องกนัสูญหายของวตัถุดิบและการเบิกซํ้ าซ้อน  เช่น ในกรณีฝ่ายผลิตมีหนักงานอยู ่2 

คน คนที่ 1 เบิกวตัถุดิบไปแลว้ 2 ช้ิน แต่คนที่ 2 คน คนที่ 1 เบิกวตัถุดิบไปแลว้ 2 ช้ิน แต่คน

ที่ 2 ไม่รู้ว่าคนที่ 1 เบิกไปแล้วจึงมาเบิกซํ้ า ซ่ึงทาํให้เสียเวลาในการขนยา้ยวตัถุดิบเข้า

ออกไปอยา่งสูญป่าว 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 เม่ือดาํเนินการเสร็จส้ินแลว้ในขั้นตอนสุดทา้ยเป็นการทดสอบระบบการใช้งานและการ

วเิคราะห์เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานซ่ึงผลท่ีไดรั้บคือระยะเวลาในการดาํเนินงานในกิจกรรมการ

วางแผนการผลิตจากเดิม 45 นาที เหลือ 40 นาที และกิจกรรมการวางแผนความตอ้งการวตัถุดิบจาก

เดิม 15 นาที เหลือ 10 นาที กิจกรรมการรอวตัถุดิบจากเดิม 2 วนั เหลือ 0 วนั เน่ืองจากไดข้อ้มูลดา้น

สินคา้คงคลังมาทาํการวางแผนการจดัซ้ือจึงสามารถลดเวลาได้มากว่ากิจกรรมอ่ืน กิจกรรมการ

จดัเก็บวตัถุดิบจากเดิม 10 นาที เหลือ 5 นาที และกิจกรรมกการผลิต 5.30 ชม. เหลือ 3 ชม. ต่อ 1 วนั 

สรุปพบว่าผลการวิจยัขั้นตอนการปฏิบติังานในโซ่อุปทานภายในมีระยะเวลาลดลงจากเดิม 57.30 

ชม. เหลือ 6.45 ชม. และเพิม่กาํลงัการผลลิตจากเดิม 100%  เป็น 150% 
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ตารางที่ 4 สรุปผลต่างการเปรียบเทียบดา้นเวลา 

กิจกรรม เวลา ก่อน เวลา หลัง ผลต่าง 

1.รับคาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้ 30 นาที 30 นาที 0 

2.วางแผนการผลิต* 45 นาที 40 นาที 5 นาที 

3.วางแผนความตอ้งการวตัถุดิบ* 15 นาที 10 นาที 5 นาที 

4.สัง่ซ้ือวตัถุดิบ 10 นาที 10 นาที 0 

5.รอวตัถุดิบ* 2,880 นาที หรือ 

2 วนั 

0 นาที 

 

2,880 นาที หรือ 

2 วนั 

6.ตรวจคุณภาพวตัถุดิบ 10 นาที 10 นาที 0 

7.การจดัเก็บวตัถุดิบ* 10 นาที 5 นาที 5 นาที 

8.การผลิตสินคา้* 5 ชม 30นาที/1วนั 3 ชม./1วนั 2.30 ชม. 

9.ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 60 นาที 60 นาที 0 

10.การเตรียมพร้อมก่อนการจดัส่งไปยงั

ลูกคา้ 

60นาที 60 นาที 0 

รวม 3,450 น า ที  ห รือ 

57.30 ชม.  

405 นาที  หรือ 

6.45 ชม. 

3,045 ห รื อ 

50.45 ชม. 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยในคร้ังนี้  

  1.1 ขอ้เสนอแนะในธุรกิจ  

ควรใหค้วามสาํคญักบัการจดัการสินคา้คงคลงั เน่ืองจากในงานวจิยัน้ีแสดงใหเ้ห็นแลว้วา่การจดัการ

สินคา้คงคลงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัธุรกิจ อีกทั้งยงัใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุน การวางแผน ใน

กิจกรรมการจดัซ้ือ และกิจกรรมการผลิตใหบ้รรลุเป้าหมายตามกาํหนด 

  1.2 ขอ้เสนอแนะในการฝึกอบรมและการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน 

 เน่ืองจากในงานวิจยัน้ีมีการปรับปรุงและพฒันาระบบสินคา้คงคลังขึ้นมาใหม่ อาจทาํให้

พนักงานเกิดความสับสนในการในขั้นตอนการปฏิบติังานว่าควรทาํกิจกรรมใดก่อน และเพื่อลด

ขอ้ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ควรจดัทาํคู่มือวิธีการปฏิบติังาน คู่มือการการปฏิบติังานน้ีจะช่วยบอก

ทิศทางในการทาํงานเปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทางที่ใชบ้อกเส้นทางว่าเป้าหมายที่จะไปนั้น

ควรไปในทิศทางใด ก่อนจะถึงเป้าหมายไดผ้่านเส้นทางไหนบา้ง เช่นเดียวกบัการปฏิบติังานสินคา้

คงคลังก็จะบอกถึงขั้นตอนในการรับวตัถุดิบเขา้มา โดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบแลว้จึงนาํไป

จดัเก็บ การจดบนัทึกจาํนวนประเภทวตัถุดิบ การระบุตาํแหน่งสถานที่จดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลเพือ่รอ
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การเบิกจ่าย และในการเบิกจ่ายนั้นควรจดช่ือพนักงานที่เบิก ระบุวนัที่เบิก เบิกวตัถุดิบประเภทใด 

จาํนวนเท่าไหร่ เพื่อป้องกนัการสูญหาย การเบิกซํ้ าซ้อน และง่ายต่อการติดตามผูท้ี่เบิกไปใช้งาน 

นอกจากน้ีควรจัดให้มีการฝึกอบรมในหัวข้อการจัดการสินค้าคงคลังเพิ่มเติม เป็นการสร้าง

ความคุน้เคย สร้างความเขา้ใจในขั้นตอนการทาํงานและตลอดจนการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะไดรั้บ

จากการฝึกอบรม  

 โดยประโยชน์จากการฝึกอบรมนั้นจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพการทาํงานที่ดีขึ้น สร้างขวญั

และกําลังใจให้พนักงานขององค์กรให้เกิดความมั่นคงในการทาํงาน เพิ่มพูนวิทยาการท่ีเป็น

ประโยชน์ ลดงบประมาณค่าวตัถุดิบสูญเปล่า  และเป็นการสร้างความสามคัคใีนหมู่พนกังาน 

 2. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 ในการสร้างแบบจําลองธุรกิจโดยการประยุกต์ใช้ IDEF 0 จ ํา เป็นจะต้องเข้าใจใน

กระบวนการทางธุรกิจนั้นตั้งแต่ตน้นํ้ าไปจนถึงปลายนํ้ า ควรศึกษาถึงกิจกรรมในโซ่อุปทาน ใหเ้กิด

ความเข้าใจในแต่ละกิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกันในโซ่อุทานนั้ นก่อน เพื่อทําให้ทราบถึง

กระบวนการในภาพรวมของงานวิจยั ที่มีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนั และทาํให้ทราบถึงการไหล

ของข้อมูลเข้าออก ซ่ึงจะทาํให้เป็นประโยชน์ต่อการเร่ิมต้นของการวิเคราะห์หาสาเหตุและ

ผลกระทบของปัญหาในงานวจิยั 

 ควรศึกษาถึงกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 1 กลุ่มตวัอยา่งขึ้นไป เพื่อท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบผลว่าส่ิงที่

ทดลองไปนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารทดลองของท่านมีคุณภาพมากเพิ่ม

มากขึ้น 

สรุปบทความ 

        การจดัเก็บสินคา้คงคลงัที่ถูกตอ้ง ไม่ใช่การเก็บสินคา้ทุกรายการในคลงัสินคา้ (keep but not 

everywhere) เราควรวเิคราะห์ดูกลุ่มสินคา้ต่าง ๆ วา่มีลกัษณะอยา่งไร ความรวดเร็วในการหมุนเวียน

ในคลงัมีความถ่ีมากน้อยแค่ไหน และมีความจาํเป็นหรือไม่ ที่ตอ้งเก็บไวใ้นคลงัจาํนวนที่มาก เม่ือ

เทียบกบัความตอ้งการในทอ้งตลาด วธีิการทั้งหมดในบทความน้ี เป็นวธีิการช่วยลดตน้ทุนและเวลา

ในการจดัเก็บสินคา้ที่เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ซ่ึงสามารถนาํมาปฏิบติั และปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสม

ต่อธุรกิจต่าง ๆ ได ้อีกทั้ง ทาํให้เกิดการวางแผนร่วมกนักบัการ ผูผ้ลิต การจดัซ้ือ และลูกคา้ เพื่อทาํ

ใหร้ะบบในโวอุ่ปทานตน้ทางจนถึงปลายทางไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 
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ปัจจยัการลาํเลยีงนักท่องเที่ยวทีส่่งผลต่อความพงึพอใจ กรณศึีกษาการท่องเทีย่ว 

จงัหวดัเลย  

FACTORS THAT INFLUENCE TOURIST SATISFACTION WITH 

TRANSPORTAIONS AN EMPIRICAL STUDY IN LOEI PROVINCE 

วิโชติ โชติวรเมคาณณท์1 และ ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม2 

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

บทคดัย่อ 

 วิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาปัจจยัการลาํเลียงนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อการท่องเที่ยวจงัหวดัเลย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากประชากรที่เป็นนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จงัหวดัเลย จาํนวน 

400 คน โดยแบ่งให้นักท่องเที่ยวชาวไทยในสถานท่ีท่องท่ีสําคญัในจงัหวดัเลย4ท่ีได้แก่ อุทยาน

แห่งชาติภูเรือ จาํนวน 100 ชุด, อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จาํนวน 100 ชุด, วดัโพนชยั และพพิธิภณัฑ์

ผีตาโขน จาํนวน 100 ชุด และแก่งคุดคู ้จาํนวน 100 ชุด สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การ

แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test, F-Test และ 

Correlation 

 ผลการศึกษา พบว่าผูต้อบคาํถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (55.8%) มีอายอุยูใ่นช่วง 21-25 ปี 

(49%) สถานภาพโสด(80.3%) การศึกษาระดับปริญญาตรี(81.5%) อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน

(50.2%) การลาํเลียงโลจิสติกส์ในปัจจยัดา้นต่างๆโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.68 

ปัจจยัการลาํเลียงโลจิสติกส์ดา้นที่ดีที่สุด ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ่้าย และขอ้มูลข่าวสารอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ความสะดวกสบาย ความปลอดภยั เวลา และความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย    

 ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระดับความพึง

พอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวจงัหวดัเลย โดยรวม เม่ือจาํแนกตามตวัแปรอิสระ 

พบวา่ มีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้มีความสาํพนัธก์บัประสิทธิภาพ

ในการดาํเนินงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตวัแปลการลาํเลียงนกัท่องเท่ียวกบัความพงึ

พอใจไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย ปัจจยัดา้นความปลอดภยั และปัจจยัดา้นเวลา มีความสาํ

พนัธก์บัประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั : ความพงึพอใจ / นกัท่องเที่ยวชาวไทย / จงัหวดัเลย 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต  
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Abstract 

 The purpose of this research is to study factors that influence tourist satisfaction with 

transportation in Loei province. The research collected information by using questionnaire from 

Thai tourists who traveled to the Loei province total 400 people; it is distributed at the major tourist 

place including Phu Ruea National Park, Phu Kradueng National Park, Wat Phon Chai, Phi Ta Khon 

Museum and Kaeng Khut Khu. The data were analyzed by using frequency, percentage, maximum, 

minimum, mean, standard deviation, t-test and f-test and correlation. 

 The results showed that that most of the respondents were males (55.8%), age 21-25 years 

old (49%), Single (80.3%), educational level Bachelor Degree(81.5%) , private employee (50.2%). 

Overall logistics factor at medium level ( = 3.68). The most logistics factor were in cost, followed 

by information, comfortable, safety, time and satisfaction.  

 The hypotheses testing results found that the differences of marital status, education, 

occupation, income affecting efficiency of operation at significant level 0.05. The tourist 

satisfaction factor were comfortable, safety, time affecting efficiency of operation at significant 

level 0.05. 

 

Keywords: SATISFACTION / THAI TOURISM / LOEI 

 

บทนํา 

 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยช่วงตน้ปีที่ผ่านมาถือว่า เป็นไปตามเป้าหมาย มี

นักท่องเที่ยวเขา้มาเที่ยวประเทศไทยจาํนวนมาก สร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ เป็นไปตามนโยบาย

รัฐบาล ที่ปีน้ีให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยว และประกาศเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย รณรงค์ให้

นกัท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ เที่ยวในประเทศไทย วางแผนตลอดทั้งปี โดยนาํวถีิไทยเป็นจุดขาย 

เร่ิมปีที่แลว้มีการประชาสมัพนัธใ์นต่างประเทศ ใหเ้ขา้มาเรียนรู้ประสบการณ์จริงในประเทศไทย ซ่ึง

ที่ผ่านมานักท่องเที่ยว อาจช่ืนชมความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น ปีน้ีจึงจะเพิ่มกิจกรรม

เก่ียวกบัการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เน่ืองจากประสบปัญหาดา้นเศรษฐกิจ ทาํให้ค่าเงินลดลงไปมาก 

ทั้งน้ีตั้งเป้าในปี 2559 จะสร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยว ประมาณ 2.33 ลา้นลา้นบาท โดยเจาะกลุ่ม

นกัท่องเที่ยวระดบักลาง พยายามมีกิจกรรมต่างๆ ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาใชจ่้ายเงินมากขึ้น 

 จังหวัดเลย จงัหวดัใหญ่ทางตอนบนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ติดกับจงัหวดัใหญ่ๆ 

อย่างอุดรธานีและพิษณุโลก ทั้ งยงัเป็นจังหวดัชายแดนติดกับประเทศลาว โดดเด่นด้วยความ
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สลบัซบัซอ้นของเทือกเขาและยอดภูที่มีช่ือเสียง เป็นสถานที่สุดฮิตของนกัท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว 

เต็มอ่ิมกบัธรรมชาติและวฒันธรรมของชาวพุทธในแดนอีสานลา้นชา้งที่สวยงามโดดเด่น มีอารย

ธรรมที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศาสนสถานมากมายที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ อีกทั้งยงั

ไดรั้บใหเ้ป็น 1 ใน โครงการ 12 “เมืองตอ้งหา้มพลาด” ที่มีศกัยภาพ มีจุดเด่น ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปวฒันธรรม และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวโดยคาดว่า

ผลสาํเร็จของการจดัโครงการน้ี จะช่วยสร้างกระแสการรับรู้หลงรักประเทศไทย และส่งเสริมการ

เดินทางของนักท่องเที่ยวไดต้ลอดปีไม่น้อยกว่า 136 ลา้นคน” (อา้งอิงมาจาก นายบุญเสริม ขนัแกว้

ผูอ้าํนวยการกองกลาง กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2558)   

 การจดัการโลจิสติกส์หมายถึง กระบวนการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือบริการทั้งภาคการผลิต

และ ภาคบริการ (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิและคณะ, 2547 ; อ้างอิงมาจาก Lambert, Stor and 

Ellram. 2004) การบริหารกระบวนการไหลของสินคา้บริการหรือ วตัถุดิบ จากจุดเร่ิมตน้ (Points of 

Origin) ไปยงัจุดที่มีการใช้สินคา้หรือวตัถุดิบนั้น ๆ (พงษช์ยั อธิคมรัตนกุล, 2551 : เวบ็ไซต)์ การ

ท่องเที่ยว หมายถึงการเดินทางเพื่อพกัผ่อนหยอ่นใจหรือเพื่อความสนุกสนานต่ืนเตน้หรือเพื่อหา

ความรู้การ จดัการโลจิสติกส์ทางดา้นการท่องเที่ยว หรือโลจิสติกส์การท่องเที่ยว เป็นการบูรณาการ

แนวคิดด้าน การจดัการโลจิสติกส์กบัแนวคิดการจดัการท่องเที่ยวเขา้ด้วยกนั ซ่ึงในการพิจารณา

รูปแบบการจดัการ โลจิสติกส์ทางดา้นการท่องเที่ยว มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งทาํความเขา้ใจถึง

ห่วงโซ่อุปทานของการ ท่องเที่ยว เน่ืองจากแนวคิดและรูปแบบการจดัการโลจิสติกส์เป็นการบริหาร

จดัการการไหลเวียน ภายในห่วงโซ่อุปทาน ที่ประกอบดว้ยการจดัการและการบริหารในเร่ืองการ

ไหลเวียนทางดา้นกายภาพ (Physical) การเงิน (Financial) และสารสนเทศ (Information) เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด(โกศล, 2548 ;ธนิต, 2549) 

 ในปี2558 ไดเ้กิดเหตุก่อการร้ายที่ราชประสงค ์คดีฆาตกรรมที่เกาะเต่า ภยัธรรมชาติ และ

ปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่า ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจไทยนั้นอยู่ในช่วงขาลงจนตกตํ่าซ่ึงส่ิงที่ทาํให้เพิ่ม

รายไดป้ระชาชาติในประเทศไทยหลกัๆคือการท่องเที่ยวหากความปลอดภยัในประเทศลดลงซ่ึง

สร้างความหวาดกลวัให้คนในประเทศและนอกประเทศก็อาจจะมีผลในเร่ืองรายไดข้องประชาชน

ในประเทศดว้ยเน่ืองจากนกัท่องเที่ยวในบางพื้นที่นอ้ยลงซ่ึงถา้พื้นที่นั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวดว้ยก็มี

ผลกระทบมากขึ้นดว้ยเช่นกนั 

 แต่ทั้งน้ีการไปท่องเที่ยวนั้น นกัท่องเท่ียวก็จะคาํนึงถึงเร่ืองระยะเวลาการเดินทางไปกลบัใน

การไปเที่ยว และช่วงเวลาวนัหยดุและวนัหยดุพิเศษ ซ่ึงส่วนใหญ่จะไปในช่วงวนัหยุดพิเศษ ก็จะ

ส่งผลใหก้ารเดินทางนั้นล่าชา้มากขึ้น และบางคร้ังก็อาจเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนซ่ึงไม่สามารถท่ีจะ

แกไ้ขเพราะฉะนั้นการจดัท่องเที่ยวอะไรก็ตามตอ้งนาํหลกัโลจิสติกมาใชด้ว้ย 
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จากแนวคิดและสถานการณ์ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัการลาํเลียงนกัท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจ กรณีศีกษาการท่องเท่ียวจังหวดัเลย เพื่อทราบถึงภาพรวมหลักโลจิสติกส์การ

ท่องเที่ยวในจังหวัดเลยในปัจจุบัน ศึกษาการลําเลียงนักท่องเท่ียว และความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว เพื่อเช่ือมโยงกับการกลับมาที่ยวซํ้ าของนักท่องเที่ยว ศึกษาแนวคิดการพฒันาโลจิ

สติกส์การท่องเที่ยวในมุมมองของผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อนาํผลที่ไดม้าเป็นแนวทางในการพฒันา

ระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนืของจงัหวดัเลย 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองการจัดการโลจิสติกส์สําหรับการจัดโครงการท่องเท่ียวในจงัหวดัเลยได้

กาํหนดวตัถุประสงคท์ี่สาํคญัดงัน้ี 

 1. เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีผลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวในจงัหวดัเลย 

 2. เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นการลาํเลียงนกัท่องเที่ยว ที่มีผลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวใน

จงัหวดัเลย 

สมมุติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวต่างกนั 

 2. ปัจจยัการลาํเลียงนกัท่องเท่ียว มีความสมัพนัธต่์อความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยว 

ขอบเขตงานวิจัย 

 ในการศึกษางานวิจยั ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตดงัน้ี กลุ่มนกัท่องเที่ยวสญัชาติไทยที่มาเที่ยว

ในจงัหวดัเลย 

 ศึกษาในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุสถานะ ระดบัการศึกษา , อาชีพ รายได ้และ ปัจจยั

ดา้นการลาํเลียงนกัท่องเที่ยว เช่น ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย  ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย ปัจจยัดา้นความ

ปลอดภยั ปัจจยัดา้นเวลา และปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร เพื่อวดัความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยในจงัหวดัเลย 

  ศึกษาในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ ถึง มีนาคม ปี 2016 ในสถานที่ท่องเที่ยวจงัหวดัเลยเช่น        

อุทยานแห่งชาติภูเรือ, ภูกระดึง , วัดโพนชัย และพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน , แก่งคุดคู้ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ประโยชน์ทางวชิาการ การศึกษาตวัแปรต่างๆและการลาํเลียงโลจิสติกส์ของปัจจยัในคร้ัง

น้ีเป็นเร่ืองใหม่ และยงัไม่มีงานวจิยัประเภทน้ีมากนกั ใหร้ายงานฉบบัน้ีเป็นฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ นกัวจิยั 

และผูท้ี่สนใจ เพือ่นาํขอ้มูลน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและทาํวจิยัต่อไป 

 2. ประโยชน์ทางดา้นนาํไปปฏิบติั ทราบปัจจยัองคป์ระกอบ และการจดัการโลจิสติกส์ดา้น

การท่องเที่ยว ทาํใหน้กัท่องเที่ยวพอใจ และนาํไปพฒันาไดดี้ขึ้น  
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

 - เพศ 

 - อาย ุ

 - สถานะ 

 - การศึกษา 

 - อาชีพ 

 - รายได ้ 

2.1 ช่วยใหน้กัท่องเที่ยวใหก้ลบัมาเที่ยวซํ้ ามากขึ้น ซ่ึงสร้างรายไดใ้หก้บัภาครัฐและภาคเอกชนได ้

2.1 กรณีน้ีจะช่วยใหท้วัร์ในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

2.3 มีประโยชน์ในการลดปัญหาการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางเขา้มาเที่ยวทั้งในประเทศและนอก

ประเทศ 

 การลาํเลียง (Transport) หมายถึง การขนยา้ยคนหรือส่ิงของจุดจากหน่ึงไปยงึอีกจุดหน่ึง 

 ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง มูลค่าเงินที่ใช้เป็นค่าบริการหรือสินค้าต้องจ่ายเม่ือทาํ

กิจกรรมใดๆ โดยอาจจ่ายในรูปแบบเงินสดหรือเครดิต 

ปัจจัยด้านการลําเลยีงนักท่องเทีย่ว 

 - ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย 

 - ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย 

 - ปัจจยัดา้นความปลอดภยั 

 - ปัจจยัดา้นเวลา 

- ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

 

ความพงึพอใจของผูบ้ริโภคที่มีต่อ

การท่องเที่ยวในจงัหวดัเลย 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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 ความสะดวกสบาย (Convenience) หมายถึง อยูส่ภาพที่เหมาะสมเรียนร้อย เช่นมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกใหก้บัแขกที่มาไดดี้ บริการที่ดี 

 ความปลอดภยั (Safety) หมายถึง สภาพที่ปลอดภยัจากอุบติัภยัต่าง ๆ  อนัจะเกิดแก่ร่างกาย

ชีวิตหรือทรัพยสิ์นในขณะปฏิบติังาน ซ่ึงก็คือสภาพการทาํงานที่ถูกตอ้งโดยปราศจาก “อุบติัเหตุ” 

ในขณะทาํงาน 

 เวลา (Time) หมายถึง ส่ิงสมมุติท่ีมนุษยก์าํหนดขึ้น ใหมี้อดีต ปัจจุบนั และอนาคต ผา่นส่ิงที่

เราเรียกวา่นาฬิกา ซ่ึงมีตั้งแต่ วนิาที นาที ชัว่โมง 

 ขอ้มูลข่าวสาร (Information )หมายถึง ส่ิงที่ส่ือความหมายให้รู้เร่ืองราวขอ้เท็จจริง ขอ้มูล 

หรือส่ิงใด ๆ ไม่วา่การส่ือความหมายนั้นจะทาํไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผา่น วธีิการใด ๆ 

และไม่ว่าจะไดจ้ดัทาํไวใ้นรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผงั แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย 

ฟิล์ม การบนัทึกภาพหรือเสียง การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทาํให้ส่ิงที่บนัทึก

ไวป้รากฏได ้

 ความพึงพอใจ (Satisfaction)หมายถึง ผลที่ไดจ้ากการที่บุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น 

ทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เป็นสภาพความพงึพอใจในส่ิงนั้น และทศันคติดา้นลบจะแสดงให้เห็น

สภาพความไม่พงึพอใจ 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศยัแนวคิดและทฤษฎีเพื่อนํามาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนําเสนอตามหัวข้อ

ต่อไปน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 

 อดุลยจ์าตุรงคกุล (2544, หน้า 38-39) กล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคล รวมถึงอายเุพศ วงจร ชีวิต

ของครอบครัว การศึกษา รายไดเ้ป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความสาํคญัต่อนักการตลาดเพราะ มนั

เก่ียวพนัธ์ กับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าทั้ งหลาย การเปล่ียนแปลงทางปัจจัยส่วนบุคคล 

ช้ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความสาํคญัลง ปัจจยัส่วน 

บุคคล ที่สาํคญัมีดงัน้ี 

 อายนุักการตลาดตอ้งคาํนึงถึงความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงของประชากรในเร่ืองของ

อายดุว้ย 

 เพศ จาํนวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีทาํงานนอกบา้นเพิม่มากขึ้นเร่ือย ๆ นกัการตลาด ตอ้ง

คาํนึงวา่ปัจจุบนัสตรีเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ซ่ึงท่ีแลว้มาผูข้ายเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้นบทบาท ของ

สตรีและบุรุษบางส่วนที่ซํ้ ากนั 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

724 Journal of Business Research and 

Administration 

 วงจรชีวิตครอบครัว ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็นตวักาํหนดที่
ำ
 สาํคญั

ของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอน จะมี

พฤติกรรมการซ้ือที่แตกต่างกนั 

 การศึกษาและรายไดก้ารศึกษามีอิทธิพลต่อรายไดเ้ป็นอยา่งมากการรู้ว่าอะไรเกิด ขึ้นกบั

การศึกษาและรายไดเ้ป็นส่ัิงสาํคญัเพราะแบบแผนการใชจ่้ายขึ้นอยูก่บัรายไดท่ี้คนมี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านการลําเลียงนักท่องเที่ยว 

 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการลาํเลียงนกัท่องเที่ยวของ Lumsdon and Page (2004) และการ

ปรับปรุงเพิม่เติมของ คมสนั (2551) 

 Lumsdon and Page (2004) ไดเ้สนอ แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการลาํเลียงนกัท่องเท่ียวไว ้8 

ประการ ในหนังสือเร่ือง Tourism and Transport   ส่วนประการที่ 9 ถึง 12 นั้น ผูช่้วยศาสตราจารย์

คมสนั สุริยะ ไดเ้พิม่เติมเขา้ไปอนัไดม้าจากประสบการณ์การเดินทางในหลายประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

  1. ส่ิงที่มีใหบ้ริการ (Availability) หมายถึง ประเภทของยานพาหนะที่มีใหบ้ริการ เสน้ทาง

ที่เปิดใหบ้ริการ ระดบัชั้นของคุณภาพของบริการที่มีใหบ้ริการ เช่น ชั้นหน่ึง ชั้นสอง รวมทั้งบริการ

เสริม เช่น ลิฟท์ สําหรับผูพ้ิการหรือผูมี้สัมภาระหนัก ตูเ้ก็บสัมภาระ (ล็อคเกอร์) และเคร่ืองมือ

ส่ือสารในกรณีฉุกเฉิน เป็นตน้   

 2. การเขา้ถึง (Accessibility) หมายถึง ความสามารถของผูค้นท่ีจะสามารถใชบ้ริการได ้การ

อาํนวยความสะดวกให้ผูค้นมาใชบ้ริการได ้เช่น เวลาและสถานที่จาํหน่ายตัว๋ ที่ต ั้งของสถานีรถไฟ 

ที่ตั้งของป้ายรถเมล ์เป็นตน้ 

 3. ขอ้มูลข่าวสาร (Information) หมายถึง การใหข้อ้มูลข่าวสารที่ถูกตอ้งแม่นยาํและรวดเร็ว 

เพือ่ใหผู้โ้ดยสารไม่เกิดความสบัสนในการเดินทางและสามารถวางแผนล่วงหนา้ได ้รวมถึงสถานที่

ที่ให้ขอ้มูลข่าวสารนั้นตอ้งอาํนวยความสะดวกให้ผูโ้ดยสารสามารถติดตามข่าวสารไดโ้ดยง่าย ไม่

ติดประกาศไวใ้นที่ลึกลบัเกินไป 

 4. เวลา (Time) หมายถึง การจดัตารางเวลาในการเดินรถหรือการให้บริการที่เหมาะสม ไม่

ทิ้งช่วงนานเกินไปจนทาํให้ผูโ้ดยสารรอนานมากเกินไปหรือบ่อยเกินไปจนไม่มีผูโ้ดยสาร ความ

รวดเร็วในการเดินทาง รวมทั้งความสามารถในการรักษาเวลา ความตรงต่อเวลา   

 5. การเอาใจใส่นักท่องเที่ยว (Customer care) หมายถึง ความคาํนึงถึงสวสัดิภาพของ

ผูโ้ดยสาร เช่น ความสะอาดและถูกสุขลกัษณะของที่นั่ง หอ้งนํ้ า พื้น และที่เก็บสมัภาระ การบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนยานพาหนะ การมีสถานท่ีแยกกนัต่างหากระหวา่งผูสู้บบุหร่ีและไม่สูบ และ

การมีเจา้หนา้ที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อยและรับเร่ืองราวร้องทุกขบ์นยานพาหนะ รวมทั้งการให้

ส่วนลดสาํหรับผูท้ี่เดินทางเป็นประจาํ เป็นตน้ 
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  6. ความสะดวกสบาย (Comfort) หมายถึง ความเอาใจใส่ในการจัดให้บริการอัน

สะดวกสบายแก่ผูโ้ดยสาร ทั้งดา้นกายภาพ เช่น เบาะนัง่ ช่องวา่งสาํหรับการเหยยีดเทา้ การออกแบบ

ห้องโดยสารให้เหมาะสาํหรับสรีระของมนุษย ์ การปรับอุณหภูมิและความช้ืนในห้องโดยสารให้

พอเหมาะ และความเงียบสงบในการเดินทาง เป็นตน้ 

  7. ความปลอดภยั (Safety) หมายถึง การปราศจากอุบติัเหตุในการแล่นไปของยานพาหนะ 

รวมถึงไม่มีอุบติัเหตุในห้องโดยสาร ไม่มีการร่วงหล่นของส่ิงของสัมภาระมาโดนผูโ้ดยสาร การ

เตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในห้องโดยสาร และการมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน เป็น

ตน้ 

 8. ความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Environmental friendliness) หมายถึง การลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด ์และคาร์บอนมอนน็อกไซด ์การไม่ใชก้๊าซคลอรีนอนัจะ

ทาํลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ การไม่ปล่อยขยะและของเสียออกไปจากยานพาหนะโดยไม่ผ่าน

การบาํบดั การใชพ้ลงังานทดแทน รวมทั้งการไม่ก่อให้เกิดเสียงดงัรบกวนผูค้นที่อาศยัอยูร่ะหว่าง

เสน้ทางทีย่านพาหนะแล่นผา่นไป 

 นอกเหนือจากกรอบแนวคิดทั้ ง 8 ข้อของ Lumsdon and Page (2004) แล้ว ในปี 2551 ผู ้ช่วย

ศาสตราจารยค์มสนั สุริยะ ไดเ้พิม่เติมแนวคิดเขา้ไปอีก 4 ขอ้ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการวิเคราะห์เร่ือง

การท่องเที่ยวมากยิง่ขึ้นดงัน้ี 

 9. แม่เหล็กดึงดูดนกัท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวสาํคญั งานเทศกาล หรือส่ิงสาํคญั

ที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชม ซ่ึงส่ิงเหล่านั้ นทําหน้าที่ เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้

นกัท่องเที่ยวมาเยอืนเมืองท่องเที่ยวนั้น หากปราศจากแม่เหล็กดงักล่าวก็อาจจะไม่มีนกัท่องเที่ยวมา

เยอืนมากนกั แม่เหล็กน้ีทาํหนา้ที่ก่อให้เกิดการเคล่ือนที่ของสรรพส่ิงเขา้มายงัแหล่งท่องเท่ียว ไม่วา่

จะเป็นนกัท่องเที่ยว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เขา้มาเพือ่บริการนกัท่องเที่ยว 

 10. ถนนคนเดิน หมายถึง ยา่นหรือถนนที่ปิดการจราจรไม่ให้มียานพาหนะผ่านสัญจร เพื่อ

อาํนวยความสะดวกใหค้นเดินเทา้ไดท้่องเท่ียวรอบบริเวณสาํคญัของเมืองและซ้ือสินคา้   

 11. จุดทาํเงิน หมายถึง สถานที่ บริการ หรือยา่นที่จดัไวส้าํหรับการใชจ่้ายของนักท่องเที่ยว 

ดว้ยการคาดการณ์แลว้ว่านักท่องเที่ยวจะมีอารมณ์อยา่งไรเม่ือมาถึงจุดนั้น เช่น ต่ืนเตน้ เม่ือยลา้ หิว

กระหาย หรือตอ้งการรีบแสวงหาส่ิงของเพือ่ไปเป็นของฝากก่อนที่จะจากเมืองนั้นไป เป็นตน้ 

 12. การสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง หมายถึง การทาํให้การท่องเที่ยวไม่ได้

เป็นเพยีงแต่การเดินทางจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงเท่านั้น หากแต่ยงัเป็นการสร้างความเพลิดเพลิน

ใจ เช่น การจดัเส้นทางผ่านสถานที่อนัสวยงาม การจดักิจกรรมบนยานพาหนะ การเสิร์ฟอาหารชั้น

เลิศบนยานพาหนะ เป็นตน้ 
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ค่าใชจ่้าย จาํแนกเป็นหมวดค่าใชจ่้ายหลกั 7 หมวดดงัต่อไปน้ี 

 1. ค่าที่พกั เช่น ค่าใชจ่้ายที่จ่ายเป็นค่าเช่า/ค่าบริการ โรงแรม  เกสทเ์ฮาส์ รีสอร์ท/บงักะโล ที่

พกัอุทยาน ค่าบาํรุงวดั(กรณีพกัวดั)อ่ืน ๆ 

  2. ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืม รวมค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืมทุกรายการที่จ่ายภายในจงัหวดัที่เดินทาง

ท่องเท่ียว เช่น ค่าอาหารในภตัตาคาร ร้านอาหาร ร้านหาบเร่แผงลอย เป็นตน้ 

 3. ค่าบริการท่องเที่ยวในพื้นท่ี เช่นค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายเพื่อเป็นค่าบริการนําเท่ียวโดยตรง(ค่า

ไกด์) ค่าผ่านประตูเพื่อเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์อุทยาน สวนสัตว ์โบราณสถาน ค่าเขา้ชมอุทยานแห่งชาติ

และการแสดงต่างๆ ค่าธรรมเนียมบริการการใชห้อ้งสมุด การเขา้สวนสนุก ศูนยแ์สดงสินคา้ เป็นตน้ 

 4. ค่าพาหนะเดินทางในพื้นที่  เช่น ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อเป็นค่าเดินทางระหว่างท่องเท่ียว

ภายในจงัหวดั เช่น รถไฟ   ค่ารถโดยสารประทางในจงัหวดั Taxi ตุ๊กตุ๊ก สามลอ้ รถมา้ เรือโดยสาร 

เรือขา้มฟาก รถเช่าเป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมค่าโดยสารระหวา่งจงัหวดั 

 5. ค่าซ้ือสินคา้และของที่ระลึก เช่น ค่าใชจ่้ายที่จ่ายเพื่อซ้ือสินคา้ทั้งสินคา้อุปโภค/บริโภค 

เพื่อกลบัไปยงัถ่ินที่อยูถ่าวรของตน แต่ตอ้งไม่ใชเ้พื่อนาํกลบัไปขายต่อ เช่น สินคา้ประเภทอญัมณี  

เส้ือผา้สาํเร็จรูป  ผา้ไหม  สินคา้ประเภทเบรนเนม หรือเคร่ืองหนงั เป็นตน้ 

 6.  ค่าใช้จ่ายทางดา้นความบนัเทิง เช่นค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมเอง เพื่อความ

สาํราญ/บนัเทิง เช่น ค่าบริการเชิงสุขภาพ กอล์ฟ ดาํนํ้ า ล่องแก่ง กีฬาต่างๆ การชมการแสดงทาง

ศิลปวฒันธรรม/การแสดงสินคา้ ค่าเช่าอุปกรณ์กีฬาบางชนิดเช่นเจต็สกี บานาโบต๊ เป็นตน้ 

 7. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่นค่าทาํบุญ ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟิลม์ เป็นตน้ ระยะเวลาพาํนกัเฉล่ีย  คือ  

จาํนวนคืนพกัที่นักท่องเที่ยวพกัระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวในจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึง เช่น นาย ก 

เดินทางจากกรุงเทพไปท่องเที่ยวในจงัหวดัขอนแก่น 3 คืน โดยพกัโรงแรม 2 คืน  พกับา้นญาติ/

เพือ่น 1 คืน เป็นตน้  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แก้วตา ดูสาย (2553) ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวที่เลือกมาท่องเที่ยวที่อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ งานวิจยัน้ีมีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

บงัเอิญจาํนวน 100 ตวัอยา่ง โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 แหล่ง คือ ปางชา้งแม่สา 30 ชุด นํ้ าตกแม่สา  40 

ชุดและฟาร์มงูแม่สา 30 ชุด การศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการศึกษาความพงึใจของ

นกัท่องเที่ยวใชเ้ทคนิคการวดัความคิดเห็นแบบ Likert Scale 

 สุชญา คาํเขียว (2553) จากการศึกษา พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการ

เที่ยวชมเชียงใหม่ซูอควาเรียม มีการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามซ่ึงทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ
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จาํนวน 150 ตวัอยา่ง มีการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปสถิติเชิงพรรณนาและLikert Scale ไดแ้ก่ค่าความถ่ี

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และนาํเสนอในรูปตาราง 

 พชัรา ลาภลือชยั (2546) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ

การจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้าดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดนํ้ าท่าคา จังหวัด

สมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจดัการการ

ท่องเท่ียวตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวกและตลาดนํ้ าท่าคากนัณาวนั  

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการลาํเลียงนักท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ กรณีศึกษาการ

ท่องเที่ยวจงัหวดัเลย” ผูว้จิยัเลือกแบบการวจิยั  เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

ที่ผูว้ิจยัใชก้ระบวนการทางสถิติ เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐานทางการวิจยั อีกทั้งผูว้ิจยัยงัไดอ้อกแบบ

สอบถามเชิงปริมาณ ระดบั 1 – 5 โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการดาํเนินการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจงัหวดั

เลย ประจาํปี พ.ศ.2557 จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 860,108 คน(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2557) 

เป็นฐานข้อมูลในการกําหนดจาํนวนประชากรกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูท้ี่มา

ท่องเที่ยวในจงัหวดัเลย โดยใชก้ารคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง และไดใ้ชสู้ตร Taro Yamane (1967) 

ในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 

5 เพือ่ใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งที่มีคุณภาพและสามารถเป็นตวัแทนของประชากรได ้ผูว้จิยัจึงมีการคาํนวณ

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยแสดงวธีิการคาํนวณตามสูตรไดด้งัน้ี 

𝑛𝑛 =
N

1 + N𝑒𝑒2
 

 เม่ือ 

  n  =  ขนาดตวัอยา่ง 

  N = จาํนวนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

  e = ความผดิพลาดที่ยอมรับได ้(เท่ากบั 0.05) 

 

 𝑛𝑛 = N
1+N𝑒𝑒2

= 100,489
1+(100,489)(0.05)2

= 398.97 ≃  400 ตวัอยา่ง   

 สรุปการคาํนวณขนาดตวัอยา่งออกมานั้นเป็นจาํนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยว

จงัหวดัสมุทรสงครามจาํนวน 400 คน  
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้ทาํการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยเก็บจากจาํนวน

นกัท่องเที่ยวชาวไทย  ที่จะมาเที่ยวในจงัหวดัเลย แบ่งจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมดเป็นจาํนวนเท่าๆ 

กนั โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากสถานที่ท่องเที่ยว ในจงัหวดัเลย รวมทั้งส้ิน 400 ชุด 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่จะใชใ้นงานวจิยัน้ี คือ การใชแ้บบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามทั้งแบบปลาย

ปิดและแบบปลายเปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ทั้ งน้ีแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ประกอบดว้ย 

 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนักท่องเที่ยวในจงัหวดัเลย ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดบั

การศึกษา, อาชีพ, รายได ้

 ส่วนที่ 2 ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเก่ียวกบัการลาํเลียงนักท่องเที่ยวในจงัหวดัเลย ต่อปัจจยั

ต่างๆไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย ปัจจยัดา้นความปลอดภยั  ปัจจยัดา้น

เวลา และ ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตรส่วนประมานค่าของลิเคิอร์ท 

(Likert Rating scale)  

 

ระดับคะแนน ผลคะแนน 

5 สาํคญัมากที่สุด 

4 สาํคญัใจมาก 

3 สาํคญัปานกลาง 

2 สาํคญันอ้ย 

1 สาํคญันอ้ยที่สุด 

 ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัจงัหวดัเลย เป็นแบบสอบถาม

เก่ียวกบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวจงัหวดัเลย โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตรส่วน

ประมานค่าของลิเคิอร์ท (Likert Rating scale) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละคาํตอบดงัน้ี 
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ระดับคะแนน ผลคะแนน 

5 พงึพอใจมากที่สุด 

4 พงึพอใจมาก 

3 พงึพอใจปานกลาง 

2 พงึพอใจนอ้ย 

1 พงึพอใจนอ้ยที่สุด 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 223 คน คิด

เป็นร้อยละ 55.8 และเป็นเพศหญิง จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 มีอายอุยูใ่นช่วง 21-25 ปีคิด

เป็นร้อยละ 49.0 มีสถานะโสดจาํนวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรีจาํนวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 โดยมีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชน 

จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 และมีรายได ้15,001-25,000 บาทต่อเดือน จาํนวน 225 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.3   

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการลําเลียงนักท่องเที่ยว  

 ความสัมพนัธ์ระหว่าง ค่าใช้จ่ายกบัความพึงพอใจ พบว่า มีค่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติ (P) 

เท่ากับ .645 ซ่ึงมากกว่า 0.05 แสดงว่า ค่าใช้จ่ายมีไม่มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์ (r) เท่ากบั -.023 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์

ไปในทิศทางเดียวกนั และซ่ึงมีระดบัความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั และมีระดบัความสัมพนัธ์

ในระดบัตํ่ามาก 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง ความสะดวกสบายกบัความพึงพอใจ พบวา่ มีค่าระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ (P) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ความสะดวกสบายมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากับ .342 ซ่ึงมี

ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั และมีความสมัพนัธใ์นระดบั ต ํ่า 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง ความปลอดภัยกบัความพงึพอใจ พบวา่ มีค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

(P) เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจ อยา่งมี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .547 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์

ไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสมัพนัธใ์นระดบั ปานกลาง 
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 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง เวลากบัความพงึพอใจ พบวา่ มีค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (P) เท่ากบั 

.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า เวลามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .358 ซ่ึงมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั 

และมีความสมัพนัธใ์นระดบั ต ํ่า  

 ความสมัพนัธร์ะหว่าง ข้อมูลข่าวสารกบัความพงึพอใจ พบวา่ มีค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

(P) เท่ากบั .350 ซ่ึงมากกว่า 0.05 แสดงว่า ค่าใชจ่้ายมีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์ (r) เท่ากบั -.047 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์

ไปในทิศทางเดียวกนั และซ่ึงมีระดบัความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั และมีระดบัความสัมพนัธ์

ในระดบัตํ่ามาก 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ, รายได ้ที่

แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจงัหวดัเลยต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2 สมมติฐานขอ้ที่ 2 ปัจจยัการลาํเลียงนักท่องเท่ียวกับความพึงพอใจไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย ปัจจยัดา้นความปลอดภยั ปัจจยัดา้นเวลาและปัจจยั

ดา้นขอ้มูลข่าวสารมีผลต่อความพงึพอใจต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1 สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

P Value ผลการทดสอบ 

 เพศ T-Test .230 ปฏิเสธ 

 อาย ุ F-Test .230 ปฏิเสธ 

 สถานภาพ F-Test .015 ยอมรับ 

 ระดบัการศึกษา F-Test .023 ยอมรับ 

 อาชีพ F-Test .000 ยอมรับ 

 รายไดต่้อเดือน F-Test .000 ยอมรับ 

จากตารางผลการทดสอบสมมติฐานที่1ดงัต่อไปน้ี 

 นกัท่องเที่ยว มีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพงึพอใจของการท่องเที่ยวในจงัหวดั

เลย มีผลไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 นกัท่องเที่ยว มีอายแุตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพงึพอใจของการท่องเที่ยวในจงัหวดั

เลย มีผลไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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 นกัท่องเที่ยว มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของการท่องเที่ยวใน

จงัหวดัเลย มีผลแตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ สถานะโสด กบั สถานะสมรสที่แตกต่างกนั

มีผลต่อความพงึพอใจที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 นักท่องเที่ยว มีการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของการท่องเที่ยวใน

จงัหวดัเลย มีผลแตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ การศึกษามธัยม กบั การศึกษาปริญญาตรีที่

แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 นักท่องเที่ยว มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของการท่องเที่ยวใน

จงัหวดัเลย มีผลแตกต่างกัน เม่ือเปรียบเทียบรายคู่พบว่า ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับ พนักงาน

บริษทัเอกชนที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05, นกัเรียน/นกัศึกษา กบั พนกังานบริษทัเอกชนที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจที่แตกต่างกนั

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05, ธุรกิจส่วนตวั กบั พนักงานบริษทัเอกชนที่แตกต่างกนัมีผล

ต่อความพงึพอใจที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   

 นักท่องเที่ยว มีรายได้แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของการท่องเที่ยวใน

จงัหวดัเลย มีผลแตกต่างกัน เม่ือเปรียบเทียบรายคู่พบว่า รายได้ต ํ่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน กับ 

รายได้5,001 – 15,000 บาทต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05, เรายได ้5,001 – 15,000 บาทต่อเดือน กบั รายไดต้ ํ่ากว่า 5,000 บาท

ต่อเดือน ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05, 

รายได ้15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน กบั รายได ้5,001 – 15,000 บาทต่อเดือน ที่แตกต่างกนัมีผลต่อ

ความพึงพอใจที่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05, รายได ้25,001 – 35,000 บาทต่อ

เดือนกบั รายได ้5,001 – 15,000 บาทต่อเดือน ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจที่แตกต่างกนัอยา่ง

มีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05, รายไดม้ากกว่า 35,000 บาท กบั รายได ้5,001 – 15,000 บาทต่อ

เดือน ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่2 สถิติที่ใช้ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

P Value 
ผลการ

ทดสอบ 

 ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย Correlation .645 ปฏิเสธ 

 ปัจจยัดา้นความสะดวกสบาย Correlation .000 ยอมรับ 

ปัจจยัดา้นความปลอดภยั Correlation .000 ยอมรับ 

 ปัจจยัดา้นเวลา Correlation .000 ยอมรับ 

ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร Correlation .350 ปฏิเสธ 
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จากตารางผลการทดสอบสมมติฐานที่2ดงัต่อไปน้ี 

 ความสัมพนัธ์ระหว่าง ค่าใชจ่้ายกบัความพึงพอใจ พบว่า มีค่าระดบันัยสาํคญัทางสถิติ (P) 

เท่ากับ .645 ซ่ึงมากกว่า 0.05 แสดงว่า ค่าใช้จ่ายมีไม่มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์ (r) เท่ากบั -.023 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์

ไปในทิศทางเดียวกนั และซ่ึงมีระดบัความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั และมีระดบัความสัมพนัธ์

ในระดบัตํ่ามาก 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง ความสะดวกสะบายกบัความพงึพอใจ พบวา่ มีค่าระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ (P) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ความสะดวกสบายมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากับ .342 ซ่ึงมี

ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั และมีความสมัพนัธใ์นระดบั ต ํ่า 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง ความปลอดภยักบัความพงึพอใจ พบวา่ มีค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

(P) เท่ากบั .000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ความปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจ อยา่งมี

นัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .547 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์

ไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสมัพนัธใ์นระดบั ปานกลาง 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง เวลากบัความพงึพอใจ พบวา่ มีค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (P) เท่ากบั 

.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า เวลามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .358 ซ่ึงมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั 

และมีความสมัพนัธใ์นระดบั ต ํ่า  

 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง ขอ้มูลข่าวสารกบัความพึงพอใจ พบวา่ มีค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

(P) เท่ากบั .350 ซ่ึงมากกว่า 0.05 แสดงว่า ค่าใชจ่้ายมีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์ (r) เท่ากบั -.047 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์

ไปในทิศทางเดียวกนั และซ่ึงมีระดบัความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั และมีระดบัความสัมพนัธ์

ในระดบัตํ่ามาก 

อภิปรายผล 

 การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจงัหวดัเลย สามารถ

อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานข้อที่ 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ, รายได ้ที่แตกต่าง

กนัมีผลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจงัหวดัเลยต่างกนั 

ผลงานวจิยัพบวา่  
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 ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจของการท่องเที่ยวในจงัหวดัเลย มีความ

คิดเห็นต่อความพงึพอใจของการท่องเที่ยวในจงัหวดัเลย มีผลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นาวิน วิไลเลิศ (2549 : 99) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวในโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศภูฝอยลม จงัหวดัอุดรธานี 

พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศภูฝอยลมที่มี

ระดบัการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวในโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 อาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของการท่องเที่ยวในจงัหวดัเลย มีความ

คิดเห็นต่อความพงึพอใจของการท่องเที่ยวในจงัหวดัเลย มีผลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พษิณุ วงศเ์กษม (2548) ไดท้าการศึกษาเร่ืองความพงึพอใจ

ของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตป่าอนุรักษ์ภูพระบาท อาํเภอบา้นผือ จงัหวดั

อุดรธานี ผลการศึกษาพบวา่ การเปรียบเทียบระดบัความพงึ พอใจของนกัท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว

เชิง นิเวศใน 4 ดา้น ตามลกัษณะพื้นฐานบางประการของนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 รายไดแ้ตกต่างกนั มีความคดิเห็นต่อความพึงพอใจของการท่องเท่ียวในจงัหวดัเลย มีความ

คิดเห็นต่อความพงึพอใจของการท่องเที่ยวในจงัหวดัเลย มีผลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นรินทิพย ์ศรีชยั (2551) ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจงัหวดั

สมุทรสงคราม เพือ่ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวต่อการใหบ้ริการท่องเที่ยว

โฮม สเตยใ์นอาํเภออมัพวาจงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความ

พึงพอใจต่อการให้บริการท่องเที่ยวโฮมสเตย ์ในอาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 สมมติฐานข้อที ่2 : ปัจจยัการลาํเลียงนักท่องเที่ยวจงัหวดัเลยไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกสบาย 

ดา้นความปลอดภยั และดา้นเวลา ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจงัหวดัเลย

ต่างกนัผลงานวจิยัพบวา่ 

 ปัจจยัดา้นความสะดวกสบายมีความสัมพนัธก์บัความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจงัหวดัเลย

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากดา้นความสะดวกสบายมีส่วนสาํคญัความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวจงัหวดัเลย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุธดี ชิดชอบ (2548) ศึกษาถึง

ทศันคติและความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว ณ เกาะชา้ง จงัหวดัตราด ในดา้นแหล่งท่องเที่ยว ดา้น

การประชาสมัพนัธ ์ดา้นที่พกั ดา้นการบริการ และดา้นความสะดวกสบายในภาพรวม นกัท่องเท่ียว

มีความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑป์านกลาง นอกจากน้ีแนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุง ขอ้เสนอแนะใน
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การพฒันาให้ก่ิงอําเภอเกาะช้างมีช่ือเสียง เป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศเพิม่มากขึ้น ดา้นความสะดวกสะบาย ประกอบดว้ย การเพิ่มถงัขยะ ท่ีจอดรถสาธารณะ 

ขยายเส้นทางให้กวา้งขึ้น ประชาสัมพนัธ์ที่รวดเร็วและขอ้มูลทนัสมยั ครอบคลุมความตอ้งการของ

นักท่องเที่ยวและไฟฟ้าสาธารณะ ดา้นการพฒันาปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว ประกอบดว้ย การรักษา

ความสะอาด ราคาห้องพกั เพิ่มการให้บริการดา้นคมนาคม ความปลอดภยั และพฒันาจุดชมวิวให้

มากขึ้นเพือ่ความสะดวกสบายแก่นกัท่องเที่ยวมากยิง่ขึ้น และสอดคลอ้งกบั และอเดย ์และ แอนเดอร์

สัน (Aday and Anderson 1978 : 283-292) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนที่มา

ท่องเที่ยวในสวนสาธารณะในมลรัฐแคริฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จาํนวน 1,240 คน ผล

การศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นสถานที่อาํนวยความสะดวก สภาพภูมิอากาศ 

และการจดัการโดยทัว่ไป ส่วนใหญ่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 ปัจจยัดา้นความปลอดภยัมีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวจงัหวดัเลยอยา่ง

มีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากดา้นความปลอดภยัมีส่วนสาํคญัความพึงพอใจของ

นกัท่องเที่ยวจงัหวดัเลย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั รัฐทิตยา หิรัณยหาด (2544) ไดศึ้กษาแนวทางการ

พฒันาเพือ่เสริมศกัยภาพ หมู่บา้นวฒันธรรมเพือ่การท่องเท่ียว : กรณีศึกษาบา้นหนองขาว อาํเภอท่า

ม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ศกัยภาพของการท่องเที่ยวด้านความปลอดภยั การ

ประชาสัมพนัธ์ และพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง แต่ศกัยภาพด้านความพร้อมของ

บุคลากรตอ้งมีการปรับปรุงเน่ืองจาก 

 บุคลากรมีความพร้อมน้อย รวมทั้งเพิ่มเติมในดา้นสาธารณูปโภคขั้นสูงในส่ิงต่าง ๆ เช่น

ร้านคา้ขายอาหารร้านขายของที่ระลึก สุขาสาหรับนกัท่องเที่ยว และศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยว 

 ปัจจัยด้านเวลามีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจังหวดัเลยอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากดา้นเวลามีส่วนสาํคญัความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียว

จงัหวดัเลย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั นิกร เกล้ียงพิบูลย ์(2544) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ

ของนกัท่องเที่ยวต่อการ พฒันาสวนพฤกษศาสตร์พแุค จงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบวา่ เพศ ระดบั

การศึกษา ภูมิลาํเนา สถานภาพสมรส อาชีพรอง รายได ้จาํนวนคร้ังที่เคยมาเที่ยว วตัถุประสงค ์ใน

การมาเที่ยว และระยะเวลาในการเดินทาง เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ 

นกัท่องเที่ยว ส่วนอาย ุอาชีพหลกั ประสบการณ์ของนกัท่องเที่ยว เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความ พงึ

พอใจของนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธอ์ยา่งนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การนาํไปปฏิบติัจริง 

 จากผลการศึกษา “ปัจจยัการลาํเลียงนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ กรณีศึกษาการ

ท่องเที่ยวจงัหวดัเลย” ซ่ึงให้ความสาํคญัในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล และดา้นการลาํเลียงนักท่องเที่ยว 

เพื่อให้ผูป้ระกอบการนาํไปปรับปรุงหรือแกไ้ขเพื่อให้สามารถตอบสนองความความพึงพอใจของ

นกัท่องเที่ยวใหเ้หมาะสมมากขึ้นและกลบัมาท่องเที่ยวซํ้ า ดงัขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี 

 1. อายุเป็นปัจจยัหน่ึงที่ทาํให้บุคคลมีความแตกต่างกันในเร่ืองพฤติกรรม ความคิด และ

ความพงึพอใจ ดงันั้นควรมีการบริการต่างๆใหเ้หมาะสมกบับุคคลแต่ละช่วงอาย ุ 

 2. อาชีพและรายไดเ้ป็นปัจจยัหน่ึงที่ทาํให้มีความพึงพอใจที่แตกต่างกนั ดงันั้นควรมีการ

แก้ไขให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เน่ืองจากนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ที่มากนั้นมักตอ้งการความ

แตกต่างมากกวา่นกัท่องเที่ยวที่มีรายไดน้อ้ย 

 3. ด้านค่าใช้จ่าย ควรคาํนึงถึงความเหมาะสมในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจใน

ปัจจุบันจะช่วยให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจมากยิ่งขึ้ น เช่น ค่าเดินทางถ้าปรับลดลงในช่วงที่มี

นกัท่องเที่ยวนอ้ยจะช่วยกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวและใชจ่้ายไดดี้มากขึ้น 

 4. ดา้นความสะดวกสบาย ผูใ้ห้บริการควรจะพฒันาและเพิ่มส่ิงอาํนวยความสะดวกตลอด

การเดินทางให้มากยิง่ขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในการบริการและจะทาํให้กลบัมา

เที่ยวซํ้ า 

 5. ด้านความปลอดภยั ควรเพิ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในเร่ืองการเดินทางไปยงั

สถานที่ท่องเที่ยวคนขบัรถควรมีประสบการณ์ชาํนานต่อเสน้ทางและมีความพร้อมต่ืนตวัตลอดเวลา

เพือ่ลดอุบติัเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 

 6. ดา้นเวลา ผูใ้ห้บริการตอ้งคาํนึงถึงความจาํเป็นของระยะเวลาในการแวะพกัควรมีความ

เหมาะสมเพือ่ใหไ้ปถึงจุดหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วตามกาํหนดเพือ่ไม่ใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความไม่พอใจ

เกิดขึ้น 

 7. ดา้นขอ้มูลข่าวสารควรมีการประชาสมัพนัธท่ี์ดีขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้งอยา่งครบถว้น เช่น 

ประเภทของการบริการ ตารางการเดินทาง การปรับเปล่ียนหรือการเพิ่มเส้นทางใหม่ เป็นตน้และ

เพิ่มการประชาสัมพนัธ์ให้มากขึ้น เพื่อกระตุน้การรับรู้ของนักท่องเที่ยวซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ

กลบัมาเที่ยวซํ้ าของนกัท่องเที่ยว  
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ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรที่จะศึกษาจงัหวดัอ่ืนๆ เพือ่ที่จะไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลการศึกษา

กับนักท่องเที่ยวในจังหวดัอ่ืนๆ เพื่อขยายผลการวิจัยให้กวา้งขึ้นจะทาํให้เกิดประโยชน์ในการ

กาํหนดปัจจยัทางโลจิสติกส์ในรูปแบบการลาํเลียงนกัท่องเที่ยว ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

บรรณานุกรม 

แกว้ตา ดูสาย ศึกษาปัจจยัการตดัสินใจ พฤติกรรม และความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวที่เลือกมา 

 ท่องเที่ยวที่อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่, (2553) 

นิกร เกล้ียงพบิูลย ์ความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวไทยต่อการพฒันาสวนพฤกษศาสตร์พแุค 

 จงัหวดัสระบุรี วทิยานิพนธป์ริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร 

 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, (2544) 

นาวนิ วไิลเลิศ ความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวในโครงการท่องเที่ยวเชิง

 นิเวศ  ภูฝอยลม จงัหวดัอุบลราชธานี สารนิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ

วางแผนและการจดัการการท่องเที่ยวเพือ่อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนคริ

 นทรวโิรฒ, (2549) 

นรินทิพย ์ศรีชยั ความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวต่อการใหบ้ริการท่องเที่ยวโฮมสเตย ์อาํเภออมัพวา 

 จงัหวดัสมุทรสงคราม ปริญญานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการวางแผนและ

 การจดัการการท่องเที่ยวเพือ่อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, (2551) 

พชัรา ลาภลือชยั ความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวไทยต่อการจดัการการท่องเที่ยวตลาดนํ้ าดาํเนิน

 สะดวก จงัหวดัราชบุรี และตลาดนา้ท่าคา จงัหวดัสมุทรสงคราม วทิยานิพนธป์ริญญา

 การศึกษามหาบณัฑิต สาขาการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั ศรีนครินทรวโิรฒ, 

 (2546) 

พษิณุ วงษเ์กษม ความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตป่าอนุรักษ ์ภูพระ

 บาท อาํเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตร มหาบณัฑิต สาขา

 ส่งเสริมการเกษตร มหาวทิยาลยัขอนแก่น, (2548) 

รัฐทิตยา หิรัณยหาด แนวทางการพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพหมู่บา้นวฒันธรรมเพือ่การท่องเท่ียว 

 กรณีศึกษา บา้นหนองขาว อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี การคน้ควา้แบบอิสระ ศิลปศา

 สตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 

 (2544) 

สุชญา คาํเขียว. จากการศึกษา พฤติกรรมและความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวในการเที่ยวชม

 เชียงใหม่ ซูอควาเรียม, (2553) 
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สุธดี ชิดชอบ ความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในเกาะชา้ง จงัหวดัตราด ปัญหา

 พเิศษ  (รป.ม.) - มหาวทิยาลยับูรพา สาขาวชิาการบริหารทัว่ไป, (2548) 

Aday, L. and Anderson R Theoretical and Methodological Issue in Sociological Studies of 

 Consumer Satisfaction with medical care  Journal of Science and Medicine 12, 3 (May 

 1978) : 283-292 
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ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันตามแบบ

นักแสดงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

THE FACTORS OF MARKETING INTERGRATION AND THE INFLUENCE 

OF CELEBRITY CLOTHING STYLE AND FASHION TREND OF THE 

CONSUMER IN BANGKOK AND PERIMETER AREA 

ฐาปนีย ์แยม้กสิกร1 และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ตามแบบ

นักแสดงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรที่

ส่งผลต่อแรงจูงใจโดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคที่มีอายตุั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

จาํนวน 400 ตวัอยา่งและใชส้ถิติต่างๆวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ํ่าสุด ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test และ Multiple Regression Analysis (MRA) ผลการศึกษา 

พบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือนที่แตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่ตามแบบนกัแสดงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่สถานภาพที่

แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อแรงแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ตามแบบนกัแสดงของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สาํหรับปัจจยัการตลาดเชิง

บูรณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาด กระบวนการขาย Word of 

Mouth มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ตามแบบนักแสดงของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ 

ภาพลักษณ์ตราสินคา้ การไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นตามแบบ

นกัแสดงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

แต่ความภกัดีไม่มีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ตามแบบนกัแสดงของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: การตลาดเชิงบูรณาการ, แรงจูงใจ, เส้ือผา้แฟชัน่ 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 The purpose of this study is to motivate consumers to buy clothing style and fashion 

trend that influence by celebrities of the consumer in Bangkok and perimeter area. We also can 

study more about the relationship of variable that effect the motivation of the consumers by using 

surveys to gather information from the buyer start from people at the age of 15. Also using 400 

examples and statistics to help analyze the data including with the frequency, percentage, minimum, 

average, and standard deviation, T-Test, F-Test and Multiple Regression Analysis (MRA). 

 The result of the study show that gender, age, educational level, occupation, and monthly 

income can affect the incentives of the buyer in Bangkok area and perimeter area to buy clothes 

style influence by a celebrity, but these differences of status also did not have an effect on motivation 

of buying clothes that influence by famous people of consumers in Bangkok and perimeter area 

with statistically significant level of 0.05. The factors of the market integration including 

advertisements, public relations, promotional and sales process by word of mouth. These factors 

had relation affect toward a motivation of consumers in Bangkok area and perimeter area of buying 

clothing style that influence by actors or actresses that statistically significant level of 0.05. Other 

factors including brand image and reliability with an incentive to buy clothes influence by the actors 

and actresses of the consumers in the Bangkok area and perimeter statistical significance at the level 

of 0.05. Loyalty is not correlated with the motivation of the buyer to buy clothes that influence by 

the celebrities of consumers in Bangkok area and perimeter area and the statistical significance at 

the level of 0.05 

 

Keyword: Marketing Integration, Motivation, Fashion and Style of Clothing   
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1.  บทนํา 

 อุตสาหกรรมส่ิงทอ สามารถทาํรายไดเ้ขา้ประเทศไทยไดเ้ป็นจาํนวนปีละหลายหม่ืนล้าน

บาท ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคญัมากต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย และหน่ึงในนั้นคือ 

อุตสาหกรรมเส้ือผา้ ที่อยู่ในลําดับต้นๆในการทาํรายได้เขา้มาสู่ประเทศในทุกๆปี (กระทรวง

อุตสาหกรรม. 2553 : ออนไลน์) และประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความสามารถและมีศกัยภาพใน

การผลิตสินคา้ ประเภทเคร่ืองนุ่งห่มจนเป็นที่ยอมรับกนัทัว่โลก โดยมีแรงผลกัดนัให้กรุงเทพเป็น

ศูนยก์ลางเมืองของแฟชัน่ทัว่โลก และกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นที่ “กรุงเทพฯ เมืองแฟชัน่” เป็นอีก

นโยบายหน่ึงของ 11 เร่ืองด่วนตั้งคณะกรรมการทาํงานแล้ว โดยเน้นในตลาดแฟชัน่ของไทยบุก 

AEC ก่อนที่จะแพร่กระจายไปทางแถบอ่ืนๆ สําหรับรายละเอียดโครงการของเดิมที่ดีอยู่แลว้นั้น

สามารถนาํมาปรับใชไ้ดท้นัที โดยเน้นการสร้างบุคลากรดา้นแฟชัน่ให้เกิดความเช่ียวชาญในสาย

อาชีพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงอนุมัติงบประมาณปี 2556 จาํนวน 100 ล้านบาท เพื่อเร่ิมตน้โครงการน้ีแลว้ 

(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 6 พฤศจิกายน 2555) 

 ปัจจุบนัเส้ือผา้หรือเคร่ืองแต่งกายก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความจาํเป็นในการดาํรงชีวติ ที่ช่วย

ปกปิดร่างกาย ให้ความอบอุ่น กนัร้อนกนัหนาว รวมไปถึงการบ่งบอกถึงรสนิยมของผูท่ี้สวมใส่วา่

เป็นอย่างไร ถ้าเลือกเส้ือผา้ที่ดีเหมาะสมกับตวัเองภาพลักษณ์ท่ีออกมาก็จะแสดงถึงตวัตนหรือ

ลกัษณะท่าทางของแต่ละบุคคล แสดงถึงสถานภาพทางสังคมอีกดว้ย ซ่ึงเส้ือผา้ก็ไดมี้การพฒันาขึ้น

เร่ือยๆตามยุคสมัยและกาลเวลาอย่างไม่หยุดน่ิง รวมไปถึงการได้รับวฒันธรรมจากที่อ่ืนๆหรือ

ต่างชาติเขา้มามีอิทธิพลในการออกแบบเส้ือผา้ให้มีความทนัสมยัและเป็นสากลมากขึ้น ซ่ึงเก่ียว

เน่ืองมาจากการที่มีเทคโนโลยทีี่กา้วหนา้ทนัสมยัจึงมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองเส้ือผา้แฟชัน่อยูเ่สมอ ทาํ

ให้ผูบ้ริโภคที่ไดรั้บอิทธิพลจากแฟชัน่ในช่วงนั้นๆ เกิดความตอ้งการที่จะทนักระแสตามเทรนของ

เส้ือผา้แฟชัน่อยูเ่สมอ ผูป้ระกอบการต่างก็หันมาสนใจธุรกิจเก่ียวกบัเส้ือผา้แฟชัน่มากเพิ่มขึ้น เร่ิมมี

การสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆหรือผสมผสานผลงานจากตะวนัตกให้ออกมากลมกลืนกบัยคุสมัยน้ี

และตรงตามความต้องการของผูบ้ริโภคมากที่สุด เน่ืองจากสินค้าแฟชั่นเป็นสินค้าท่ีมีความ

เคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา มาไวไปไว เพราะฉะนั้นผูป้ระกอบการตอ้งศึกษาความตอ้งการที่แทจ้ริง

ของผูบ้ริโภคหรือกระแสนิยมในช่วงเวลานั้นให้ชดัเจนว่าเป็นไปในทิศทางใด เน่ืองจากธุรกิจน้ีมี

การแข่งขนักนัสูงมาก ถา้ผูป้ระกอบการให้ความสนใจกบัเร่ืองน้ีก็จะส่งผลที่ดีต่อตวัธุรกิจและเป็น

ผลดีต่อผูบ้ริโภคอีกดว้ย 

2.  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1.  เพือ่ศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ที่มีต่อแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่ตามแบบนกัแสดงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกับแรงจูงใจในการซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่ตามแบบนกัแสดงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3.  เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัอ่ืนๆกบัแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ตามแบบ

นกัแสดงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.  ประโยชน์ของงานวิจัย 

 1. เพือ่ทราบผลการศึกษาทางดา้นความสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีผลต่อแรงจูงใจใน

การซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นตามแบบนักแสดงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง

สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์เพือ่เป็นการกาํหนดกลยทุธก์ารตลาด 

 2. เพื่อทราบผลการศึกษาทางดา้นการตลาดเชิงบูรณาการที่มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจใน

การซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นตามแบบนักแสดงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง

สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์เพือ่วางแผนการตลาด 

 3. ทาํใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัระดบัของแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ตามแบบนกัแสดงของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์เพือ่กาํหนดกลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย 

 4. เพื่อนําขอ้มูลที่ได้จากการวิจยัไปปรับปรุงการวางแผนทางการตลาดให้ตรงกับความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

4.  สมมุติฐานของการวิจัย 

 สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายไดก้ารศึกษา 

สถานภาพ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ตามแบบนกัแสดงที่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานขอ้ที่ 2 ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ ประกอบไปดว้ย ดา้นการโฆษณา ดา้นการ

ประชาสมัพนัธ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการขาย ดา้น Word of Mouth (ปากต่อปาก) 

มีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ตามแบบนกัแสดง 

 สมมติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ด้านความ

ภกัดี (Brand Loyalty) ดา้นการไวว้างใจ (Trust) ) มีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

ตามแบบนกัแสดง 

  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

742 Journal of Business Research and 

Administration 

5.  กรอบแนวความคดิของการวิจัย 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวจิยั 

6.งานวิจัยหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ส่วนที่ 1 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นประชากรศาสตร์ ปาลิดา หุเสนีย ์(2556) ไดท้าํการศึกษา

เ ร่ือง “แรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้าแฟชั่นเลียนแบบของกลุ่มผู ้เ ร่ิมทํางานใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้แฟชัน่เลียนแบบส่วนใหญ่ 

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเ ลือกใช้สินค้าแฟ ชั่น เ ลี ยนแบบของผู ้เ ร่ิมทํางาน ใหม่ ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ระดบัการศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

- เพศ   

- อาย ุ

- อาชีพ 

- การศึกษา 

- สถานภาพ 

- รายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ 

- การโฆษณา 

- การประชาสัมพนัธ์ 

- การส่งเสริมการตลาด 

- กระบวนการขาย 

- Word of Mouth (ปากต่อปาก) 

 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

- ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

- ความภกัดี 

- การไวว้างใจ 

แรงจูงใจในการซ้ือ

เส้ือผ้าแฟช่ันตาม

แบบนักแสดง 
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 ส่วนที่ 2 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับปัจจยัทางการตลาดเชิงบูรณาการ นลินมาส เหล่าวิวฒัน์ 

(2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสารการตลาด การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว” ผลการวิจัยพบ 1)ตราสินคา้ 

UNIQLO ใชก้ลยทุธ์การส่ือสารการตลาดมากที่สุด รองลงมาคือ ตราสินคา้ H&M และตราสินคา้ 

ZARA ตามลาํดบั ตราสินคา้ ZARA ใชก้ารโฆษณาผ่านทางป้ายโฆษณากลางแจง้ กิจกรรมส่งเสริม

การขายและเวบ็ไซตห์ลกั ส่วนตราสินคา้ H&M และตราสินคา้ UNIQLO เนน้กลยทุธใ์นการส่ือสาร

การตลาดดา้นการโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นจาํนวนมาก สาํหรับกิจกรรม

การส่งเสริมการขาย ตราสินคา้ UNIQLO ใชกิ้จกรรมการส่งเสริมการขายมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบ

กบัตราสินคา้ H&M และตราสินคา้ ZARA ส่วนการใชเ้วบ็ไซตห์ลกั ทั้ง 3 ตราสินคา้ใชใ้นลกัษณะ

คลา้ยกนั ซ่ึงเนน้การนาํเสนอผา่นทางดา้นสินคา้และราคา 2)กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร

จากการจดัแสดงสินคา้และจดักิจกรรมการส่งเสริมการขายมากที่สุด อีกทั้งยงัมีความพึงพอใจต่อ

สินคา้ในประเด็นการออกแบบทนัสมยัและช่วยสร้างความมัน่ใจและภูมิใจเม่ือสวมใส่ ในส่วนของ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือยดืมากที่สุด โดยซ้ือไม่

บ่อยคร้ังในช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา 

 ส่วนที่ 3 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งตวัแปรเร่ืองปัจจยัอ่ืนๆ พชัร์ธมน กรปิติเศรษฐสิริ (2556) ได้

ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัม” 

วตัถุประสงคข์องการวจิยัเพือ่ศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินัม ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่าง

ปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั และศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินัม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อการตดัสินใจและความพึงพอใจมาก

ที่สุด และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดี

ต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจต่อตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จาก

จีนในหา้งแพลทินมั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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7.  การดําเนินการวิจัย 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคทัว่ไปที่เคยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ทั้งเพศชายและ

เพศหญิงที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก  (Convenience) 

โดยใชแ้บบสอบถามสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคทัว่ไป โดยทาํการศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่อาศยัอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคทัว่ไป 

โดยใช้สูตรกรณีที่ไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ิจยัได้กาํหนดขนาดของตัวอย่างโดย

ตอ้งการให้เกิดความผิดพลาดจากความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 หรือ .05จากการ

คาํนวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้งการทราบ n = 384.16 ตัวอย่าง ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงกําหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งที่ตอ้งการศึกษาจาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ีผูท้าํวิจยัสร้างขึ้น ซ่ึงในแบบสอบถาม

ประกอบดว้ยคาํถามปิด แบบมีตวัเลือกและคาํถามเปิด ประกอบดว้ย 4 ส่วน โดยมีรูปแบบคาํถาม 

ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนที่ 1  ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสภา

นภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ส่วนที่ 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ 

 ส่วนที่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ 

 ส่วนที่ 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจ 

 โดยใชม้าตราส่วนการประเมิน (Rating Scale)  โดยแต่ละขอ้มี 2 ระดบัคือ มากที่สุด,ไม่เห็น

ดว้ยอยา่งยิง่ โดยการใหค้ะแนนความคิดเห็นมีดงัต่อไปน้ี 

 ระดบัการประเมินเห็นดว้ยมากที่สุด 10 คะแนน 

 ระดบัการประเมินไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 0 คะแนน 

 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทาํการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ขอ้มูลที่เก็บ

รวบรวมมาหลงัจากนั้นนาํไปทาํการประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติทาํการ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

 1. สถิติพรรณนา คือ การหาค่าความถ่ี (frequency),การหาค่าร้อยละ (percentage),การหาค่า

คะแนนเฉล่ีย (mean),การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
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 2. สถิติอ้างอิง คือ การทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ 2 ประเภทดว้ยกนัคือ ANOVA เพือ่วดั

หรือทดสอบความแตกต่างของตวัแปรเชิงกลุ่มและใช ้MRA (Multiple Regressions Analysis)เพือ่ใช้

ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามที่เป็นเชิงปริมาณ 

8.  ผลการวิจัย 

 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 231 

คน คิดเป็นร้อยละ 57.80  มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี จาํนวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 มีสถานภาพโสด จาํนวน 323 คน คิดเป็นร้อย

ละ 80.80 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20 และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนตํ่ากวา่ 15,000 บาท จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตลาดเชิงบูรณา

การดา้นโฆษณา โดยให้ความสาํคญักบัการไดพ้บเห็นโฆษณาเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านส่ือออนไลน์ เช่น 

Facebook  เว็บไซต์มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 8.1250 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.38192 และให้

ความสาํคญันอ้ยที่สุด คือ การไดพ้บเห็นโฆษณาเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านส่ือวิทยตุามคล่ืนต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 

4.3250 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.03217 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตลาดเชิงบูรณา

การด้านประชาสัมพนัธ์โดยให้ความสําคญักับการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางSocial Media เช่น 

Facebook มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 8.0750 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.78250 และใหค้วามสาํคญั

นอ้ยที่สุด คือ การจดักิจกรรมพิเศษเพือ่สงัคม เช่น การบริจาคส่ิงของ เป็นตน้ มีค่าเฉล่ีย 5.6500 และ

มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.38573 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตลาดเชิงบูรณา

การดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยให้ความสาํคญักับสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่มีการลดราคาประจาํมาก

ที่สุด มีค่าเฉล่ีย 7.2250 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.93228 และให้ความสาํคญัน้อยที่สุด คือ 

การจัดกิจกรรมชิงโชคเพื่อเป็นการคืนกําไรให้ลูกค้า มีค่าเฉล่ีย 6.5500 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 2.15851 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตลาดเชิงบูรณา

การดา้นกระบวนการขายโดยใหค้วามสาํคญักบัการซ้ือสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ผา่นร้านทัว่ไปมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 8.0000และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.59887 และให้ความสาํคญัน้อยที่สุด คือ มกัซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่ผา่นพนกังานขายมีค่าเฉล่ีย 6.8000 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.82162 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตลาดเชิงบูรณา

การดา้น Word of Mouth (ปากต่อปาก)โดยให้ความสาํคญักบัการบอกต่อให้เพื่อนร่วมงานรู้จกัมาก
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ที่สุด มีค่าเฉล่ีย 7.0000 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.06413 และให้ความสาํคญัน้อยที่สุด คือ 

การบอกต่อใหพ้อ่ แม่ ญาติพีน่อ้งรู้จกัมีค่าเฉล่ีย 6.1750 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.42054 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆดา้นภาพลกัษณ์

ตราสินคา้โดยใหค้วามสาํคญักบัรูปทรง ดีไซน์ ของเส้ือผา้แฟชัน่มีความทนัสมยัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

7.7000 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.76573 และให้ความสาํคญัน้อยท่ีสุด คือ สวมใส่แลว้ดูดี

เหมือนดารา นกัแสดงมีค่าเฉล่ีย 6.9500 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.17009 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆดา้นความภกัดี 

โดยให้ความสําคัญกับความรู้สึกมั่นใจท่ีได้สวมใส่ มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 7.4000 และมีค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.68734 และใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด คือ อยากแชร์ขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์ เช่น 

Facebook  มีค่าเฉล่ีย 6.8500 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.94601 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยอ่ืนๆด้านการ

ไวว้างใจ โดยใหค้วามสาํคญักบัความไวว้างใจในการออกแบบมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 7.2250 และมีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.74125 และให้ความสําคญัน้อยที่สุด คือ ความไวว้างใจในสถานที่จดั

จาํหน่าย มีค่าเฉล่ีย 6.9250 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.71076 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นตามแบบ

นักแสดงโดยให้ความสาํคญักบัความชอบ ความสนใจส่วนตวัมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 7.8000 และมีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.82162 และใหค้วามสาํคญันอ้ยที่สุด คือ ตอ้งการเป็นที่ยอมรับในสังคม มี

ค่าเฉล่ีย 6.4750 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.81869 
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ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ      T-test  0.000  ยอมรับ 

อาย ุ      F-test  0.002  ยอมรับ 

สถานภาพ     F-test  0.222  ปฏิเสธ                      

ระดบัการศึกษา      F-test  0.028  ยอมรับ                      

รายได ้       F-test  0.001  ยอมรับ                        

อาชีพ      F-test  0.000  ยอมรับ 

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการออนไลน์ 

โฆษณา      MRA  0.000  ยอมรับ 

ประชาสมัพนัธ ์     MRA  0.000  ยอมรับ 

การส่งเสริมการตลาด    MRA  0.000  ยอมรับ                      

กระบวนการขาย     MRA  0.000  ยอมรับ                      

การบอกต่อแบบปากต่อปาก    MRA  0.000 

 ยอมรับ                         

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้    MRA  0.000  ยอมรับ 

ความภกัดี     MRA  0.278  ปฏิเสธ 

การไวว้างใจ     MRA  0.034  ยอมรับ 
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9.   อภิปรายผล 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพ ที่

แตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ตามแบบนักแสดงแตกต่างกนั ผลวิจยัพบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้ งแต่ 21-30ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชน และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท ซ่ึงมีผลต่อแรงจูงใจใน

การซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นตามแบบนักแสดงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยั เบญจพร นอกตะแบก (2551) เร่ือง “การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้

สําเร็จรูปของประชาชน ในเขตบางกะปิ” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ18 – 25 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการปริญญาตรี และมีรายได้

ต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท พบว่า โดยภาพรวมมีการตดัสินใจแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ ระดบั 0.05 

 ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ ประกอบไปดว้ย ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการขาย ดา้น Word of Mouth (ปากต่อปาก) มีความสมัพนัธ์

กบัแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ตามแบบนกัแสดงแตกต่างกนั ผลวจิยัพบวา่ ปัจจยัการตลาดเชิง

บูรณาการ ที่ประกอบไปด้วย ด้วย ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพนัธ์ ด้านการส่งเสริม

การตลาด ดา้นกระบวนการขาย ดา้น Word of Mouth (ปากต่อปาก)ที่แตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์กบั

แรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นตามแบบนักแสดงแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั รชวิกร 

สถาวร (2553, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือและปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปของผูบ้ริโภคในตลาดนดั “ถนนคนเดิมมีโชคพลาซ่า” ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัคร้ัง

น้ี คือ ผูบ้ริโภคที่เลือกซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูปในตลาด “ถนนคนเดินมีโชคพลาซ่า” โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 5,001-10,000 บาท มีการซ้ือเส้ือผา้เดือนละ 2-3 คร้ัง 

ด้านปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูป ผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญัต่อการตดัสินใจปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการตลาดในระดบั

มาก ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัร้านคา้จาํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูปควรมีเส้ือผา้สาํเร็จรูปให้หลากหลาย

รูปแบบให้เลือก มีป้ายแสดงราคาสินคา้อยา่งชดัเจน ควรมีการจดัร้านคา้ให้มีความน่าสนใจ มีการ

มอบส่วนลดใหก้บัผูซ้ื้อและร้านคา้ควรรับประกนัความพงึพอใจของลูกคา้โดยมีบริการเปล่ียนสินคา้

ได ้

 ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) ดา้นความภกัดี (Brand Loyalty) 

ด้านการไวว้างใจ (Trust) มีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นตามแบบนักแสดง
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แตกต่างกนั ผลวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ดา้นการไวว้างใจ ยกเวน้ดา้นความภกัดี ที่

แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ตามแบบนักแสดงแตกต่างกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยั สุชาติ ธนะสุนทร (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

เส้ือผา้ที่มีแบรนดเ์นม ในส่วนของกลุ่มผูท่ี้นิยมซ้ือเส้ือผา้ท่ีมีตราสินคา้ไทย จากการศึกษาพบวา่ ถา้มี

ความตั้งใจซ้ือมีความหนักแน่นสูง การรับขอ้มูลใหม่จะไม่เพียงพอต่อการเปล่ียนพฤติกรรมความ

ตั้งใจ แต่ความตั้งใจซ้ือนั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากความไวว้างใจและความพึงพอใจแบบที่ทาํให้เกิด

พฤติกรรมการซ้ือโดยที่ไม่มีความตั้งใจซ้ือมาก่อนได ้เช่น พบเส้ือผา้แบรนดเ์นมไทยโดยบงัเอิญแลว้

เกิดความพงึพอใจ มีความเช่ือมัน่ในคุณภาพของเส้ือผา้ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือขึ้นโดยไม่มีความ

ตั้งใจจะซ้ือมาก่อน ยิง่เม่ือไดรั้บความไวว้างใจสูงลูกคา้ก็จะหนัมาซ้ือมากขึ้น ส่วนการรับรู้จากบุคคล

รอบขา้งมีอิทธิพลทาํใหเ้กิดความตั้งใจซ้ือจากการแนะนาํให้ใช ้และเกิดจากความตั้งใจซ้ือเพราะรู้ว่า

มีความสามารถที่จะซ้ือไดด้ว้ยเช่นกนั 

10.  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยเพ่ือการปฏิบัติจริง 

 1. ทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ในการทาํธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ 

ผูว้ิจยัเสนอให้ธุรกิจสินคา้แฟชัน่ควรเน้นการขายเส้ือผา้แฟชัน่ให้กบัผูบ้ริโภคเพศหญิงซ่ึงมีจาํนวน

มากกวา่เพศชาย เส้ือผา้ที่นาํออกมาจาํหน่ายควรมีลกัษณะทิ่สวยงาม ทนัสมยัตามกระแสแฟชัน่ และ

ควรตั้งราคาที่ไม่สูงจนเกินไปเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ตํ่ากวา่ 15,000 บาท จึงจะช่วยทาํใหข้ายเส้ือผา้แฟชัน่ไดง่้ายมากขึ้น 

 2. ทางดา้นปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีความคิดเห็นกบัแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

ตามแบบนกัแสดงผูว้จิยัเสนอให ้  

 ดา้นการโฆษณา ผูท้ี่ทาํธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ควรให้ความสาํคญักบัการโฆษณาเส้ือผา้แฟชัน่

ผา่นส่ือออนไลน์ เช่น Facebook  เวบ็ไซต ์ต่างๆ ในช่องทางน้ีมากที่สุด เน่ืองจากยคุสมยัเปล่ียนไป มี

เทคโนโลยเีขา้มามีส่วนร่วมในการทาํธุรกิจมากขึ้น จึงเป็นช่องทางที่ควรใหค้วามสนใจ 

ดา้นประชาสัมพนัธ ์ผูท้ี่ทาํธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ควรให้ความสาํคญักบัการให้ขอ้มูลข่าวสารผ่านทาง

Social Media เช่น Facebook มากที่สุด เพราะเป็นช่องทางการส่ือสารที่สะดวก รวดเร็ว เขา้ถึงง่ายต่อ

การประชาสมัพนัธแ์ละผูบ้ริโภคส่วนใหญ่หนัมาใชส่ื้อ Social Media มากขึ้น 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูท้ี่ทาํธุรกิจเส้ือผา้แฟชั่นไม่ควรทาํการส่งเสริมการตลาดบ่อยเกินไป 

เน่ืองจากยิง่ทาํการส่งเสริมการตลาดมาก ผูบ้ริโภคจะมีแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่นอ้ยลง อาจ

เป็นเพราะผูบ้ริโภคคิดว่าเส้ือผา้แฟชั่นที่นาํออกมาจาํหน่ายในช่วงที่มีการส่งเสริมการตลาดเป็น
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สินค้าที่มีตาํหนิ คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน เป็นเส้ือผา้ที่ล้าหลัง ก็อาจเป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ทาํให้

ผูบ้ริโภคเกิดแรงจูงใจนอ้ยลง  

ดา้นกระบวนการขาย ผูท้ี่ทาํธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ควรใหค้วามสาํคญักบัการซ้ือสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ผ่าน

ร้านทัว่ไปมากที่สุด ฉะนั้นควรมีการปรับปรุงร้านคา้ใหน่้าดึงดูด เป็นที่สะดุดตา สถานที่ควรอาํนวย

ความสะดวกต่างๆใหก้บัผูบ้ริโภคที่จะมาใชบ้ริการ หรือมีการขยายสาขาเพือ่ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภค 

 ด้าน Word of Mouth (ปากต่อปาก) จากการวิจยัพบว่ายิ่งบอกต่อปากต่อปากการ สร้าง

แรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ยิง่ลดลง อาจเป็นเพราะมีการโฆษณามากมาย ทาํใหผู้รั้บสารต่ออาจ

เกิดความรู้สึกราํคาญ เบื่อหน่าย จนไม่เกิดความสนใจท่ีจะซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ และอีกทั้งเส้ือผา้แฟชัน่มี

คนสวมใส่มากมายทาํให้ผูบ้ริโภคบางกลุ่มไม่ชอบเน่ืองจากมีผูอ่ื้นสวนใส่เป็นจาํนวนมากและไม่

อยากใส่ซํ้ าเหมือนผูอ่ื้น เป็นตน้ 

 3. ทางดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดี การไวว้างใจท่ีมีความคิดเห็น

กบัแรงจูงใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ตามแบบนกัแสดง 

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอดงัน้ี ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัรูปทรง ดีไซน์ ของเส้ือผา้แฟชัน่มีความ

ทนัสมยัมากที่สุด ฉะนั้นการออกแบบ ดีไซน์ เส้ือผา้แฟชัน่ตอ้งอยูบ่นกระแสในช่วงเวลานั้น ควรดู  

เทรนต่างๆว่าช่วงน้ีนิยมเส้ือผา้แบบไหนมากเพื่อตอบสนองความตรงการของผูบ้ริโภคให้ตรงตาม

ความตอ้งการที่สุด และให้ความสําคญักับความรู้สึกมั่นใจของผูท้ี่ได้สวมใส่ มากที่สุด เม่ือเกิด

ความรู้สึกที่ดีต่อสินคา้ความภกัดีในตราสินคา้ก็อาจเกิดขึ้นตามมาได ้

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาวิจยักลุ่มของผูบ้ริโภคในจงัหวดัต่างๆเพิ่มเติม เพื่อให้

ไดผ้ลการวิจยัที่ครอบคลุมมากยิง่ขึ้น และเพื่อใชเ้ป็นการพฒันาธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ให้ตรงตามความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากที่สุด 

 2. ควรมีการศึกษาเพิม่เติมเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น พฤติกรรมผูบ้ริโภค การตดัสินใจซ้ือ 

ฯลฯ เพือ่จะไดน้าํขอ้มูลไปปรับใชแ้ละพฒันาอีกต่อไป 
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ปัจจยัการรับรู้การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ต่ีอเกาะสมุย 

FACTOR OF PERCEPTION, ECOTOURISIM OF THAI TRAVELERS THAT 

HAVE TOWARD KOH SAMUI (SAMUI ISLAND). 

ชมพูนุช อ ํ่ากาํเนิด1 และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุ

ตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จาํนวน 400 ตวัอย่าง และใช้สถิติต่างๆในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ 

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ํ่ าสุด ค่าเฉล่ียค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test , F-Test และMultiple 

Regression Analysis (MRA) 

 ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการศึกษา สถานภาพ และลกัษณะอาชีพ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อ

ปัจจยัการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุยแตกต่างกนั แต่เพศ 

อายุ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อปัจจัยการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สาํหรับปัจจยัภายใน 

ได้แก่ ประสบการณ์  รูปแบบการดาํเนินชีวิต มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการรับรู้การท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษข์องนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่รสนิยม

ไม่มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะ 

สมุยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  ทรัพยากรธรรมชาติ นโยบาย 

และกระแสนิยม มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทย

ที่มีต่อเกาะสมุยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แต่ประเพณีวฒันธรรมไม่มีความสัมพนัธก์บั

ปัจจยัการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุยอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั : ปัจจยัการรับรู้,การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ,์เกาะสมุย 
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Abstract 

 The objectives of this study is to study factors of perception and ecotourism of Thai 

travelers that have toward Koh Samui by using surveys to collect information from the Thai 

travelers start from the age of 15. With 400 examples and statistics to help analyze the data including 

with the frequency, percentage, minimum, average, and standard deviation, t-Test, F-Test and 

Multiple Regression Analysis (MRA).  

                   The result of the study show that different of educational level, occupations, and status 

affect the factor of perception and ecotourism of Thai travelers that have toward Koh Samui 

differently. Gender and monthly income have no affect toward factors of perception and ecotourism 

of Thai travelers that have toward Koh Samui with statistically significant level of 0.05. For internal 

factors such as experience, forms of life have correlated with the perception of ecotourism tourists 

on Koh Samui Thailand statistically significant at the level of 0.05. For external factor such as 

natural resources, policy and trend have relation with factors of perception and ecotourism of Thai 

travelers that have toward Koh Samui with statistically significant level of 0.05. Culture and 

traditional have no relation factors of perception and ecotourism of Thai travelers that have toward 

Koh Samui with statistically significant at the level of 0.05 

 

KEY WORDS: FACTORS OF PERCEPTION, ECOTOURISIM, KOH SAMUI (SAMUI 

ISLAND).  
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บทนํา 

 นับเป็นเวลาหลายร้อยปีที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งและมี

ภูมิคุม้กนัซ่ึงพบเห็นไดจ้ากในช่วงที่ประเทศพบเจอกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด เช่น การชุมนุมทาง

การเมืองในปี พ.ศ.2556-2557 การใหบ้ริการและการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนที่มีการฟ้ืนตวัไดเ้ร็วที่สุด

และมีศกัยภาพที่ดี เพราะความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดม

สมบูรณ์ทาํให้ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายอนัดบัตน้ที่นกัท่องเที่ยวตอ้งการมาเพือ่สัมผสัเสน่ห์และ

ช่ืนชมความงามของประเทศไทย อย่างไรก็ตามผลของการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใน

ระยะเวลาที่ผา่นมา โดยตั้งเป้าหมายอยูท่ี่จาํนวนของนกัท่องเท่ียวเป็นส่ิงที่สาํคญันั้น ทาํใหไ้ดพ้บการ

สูญเสียคร้ังใหญ่ใหก้บัประเทศโดยที่ทรัพยากรจาํนวนมากถูกใชแ้ละทาํลายไปอยา่งขาดการวางแผน

ฟ้ืนฟูและอนุรักษ ์จึงทาํให้แหล่งท่องเที่ยวของประเทศหลายแห่งเส่ือมโทรมลงไปอยา่งน่าเสียดาย 

จึงทาํใหภ้าครัฐตอ้งตระหนักถึงความสําคญัของปัญหาดังกล่าว จึงดาํเนินมาตรการเพื่อรีบพฒันา

และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าของประเทศอยา่งเต็มรูปแบบ ดงันั้น การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

จึงเป็นการท่องเที่ยวที่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยวนอ้ยที่สุด และยงัทาํใหเ้กิดการพฒันา

รายได้ให้กับชุมชนในท้องถ่ินอีกด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่ มีธรรมชาติที่งดงาม และ

ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะในบริเวณภาคใต้

โดยเฉพาะเกาะสมุยเป็นเกาะที่เป็นที่รู้จกักนัเป็นจาํนวนมากเน่ืองจากเป็นเกาะท่ีมีความมีช่ือเสียงใน

เร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ที่มีต่อการรับรู้การท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย 

 2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายในกับการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์อง

นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย 

 3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายนอกกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์อง

นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย 

ประโยชน์ของงานวิจัย 

 1.เพือ่นาํผลวจิยัไปใชใ้นการกาํหนดนโยบายการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องเกาะสมุย 

 2.การวจิยัคร้ังน้ีจะทาํใหท้ราบถึงการรับรู้ของนกัท่องเที่ยว เก่ียวกบัการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

เพือ่นาํขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องเกาะสมุย เพือ่จะไดน้าํขอ้มูล

ไปเป็นตน้แบบที่สาํคญัสาํหรับเกาะอ่ืนๆ 
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 3.การวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวด้านการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการ

เดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษใ์นพื้นที่เกาะสมุย 

 4.เพื่อนาํผลวิจยัที่ไดน้าํไปสู่การเสนอแนะและพฒันาการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน และเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบของการท่องเที่ยวที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต 

สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ ลกัษณะอาชีพ รายไดต่้อเดือนที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุยแตกต่างกนัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัภายในที่ประกอบไป

ดว้ย ประสบการณ์ รูปแบบการดาํเนินชีวิต(Lifestyle) และรสนิยม มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้การ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย 

 ส ม ม ติ ฐ า น ข้ อ ที่  3 ปั จ จัย ภ า ย น อ ก ที่ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ว ย  ป ร ะ เ พ ณี  ว ัฒ น ธ ร ร ม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และนโยบายมี ความสัมพนัธ์กับการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย 
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กรอบแนวความคดิของงานวิจัย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาปัจจยัการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทย

ที่มีต่อเกาะสมุย โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฏีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมากาํหนดกรอบแนวความคิดใน

การจาํแนกตวัแปรที่จะศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ  

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ส่วนที่ 1 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นประชากรศาสตร์กบัการรับรู้ ธนัวา ล่ิวเฉลิมวงศ,์ (2553) 

ศึกษาเร่ืองระดบัการรับรู้และระดบัความน่าสนใจของผูบ้ริโภคที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภาคเหนือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จากผลการวจิยัพบวา่พนกังานบริษทัและบุคคล

ทัว่ไปและผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ส่วนใหญ่มีอาย ุ24-35 ปี มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีรายได ้

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 -เพศ 

 -อาย ุ

 -ระดบัการศึกษา 

 -สถานภาพ 

 -ลกัษณะอาชีพ 

 -รายไดต่้อเดือน 

 

ปัจจัยภายใน 

 -ประสบการณ์ 

 -รูปแบบการดาํเนินชีวิต

   (Lifestyle) 

 -รสนิยม 

ปัจจัยภายนอก 

 -ประเพณี วฒันธรรม 

 -ทรัพยากรธรรมชาติ 

 -นโยบาย 

 -กระแสนิยม 

การรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
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7,001-15,000 บาท ซ่ึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือของการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในเร่ืองระดับการเพิ่มการรับรู้และระดับความน่าสนใจ ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่อาย ุอาชีพ และรายได ้ของผูบ้ริโภคที่แตกต่างกนัจะส่งผล

ใหร้ะดบัการเพิม่การรับรู้และระดบัความน่าสนใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ส่วนที่ 2 ปัจจยัภายในกบัการรับรู้การท่องเที่ยว นิภารัตน์ สายประเสริฐ,(2547)ศึกษาเร่ือง 

การรับรู้สภาพแวดล้อมทางกายภาพและประสบการณ์นันทนาการของนักท่องเท่ียวท่ีไปเยือน

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผลการวิจยัพบว่าประสบการณ์ที่พึงปรารถนาของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

คือ ตอ้งการสัมผสัและอยู่ใกลชิ้ดธรรมชาติ ตอ้งการพบเห็นธรรมชาติท่ีสวยงามและหลากหลาย 

ต้องการหลีกหนีสภาพแวดล้อมที่แออัดวุ่นวายนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับประสบการณ์จริง

สอดคล้องกับประสบการณที่พึงปารถนา โดยผลการทดสอบสมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวที่มี

ประสบการณ์ในการมาเยือนพื้นที่ รูปแบบกิจกรรมนันทนาการ (เล่นนํ้ าตก/ลาํนํ้ าธรรมชาติ,ซ้ือ

สินคา้/ของที่ระลึก) และประสบการณ์ที่พึงปารถนาเก่ียวกบัความสะดวกสบายในการไปเยอืนและ

ประกอบกิจกรรมแตกต่างกนั มีการรับรู้สภาพแวดลอ้มทางกายภาพแตกต่างกนั 

 ส่วนที่ 3 ปัจจยัภายนอกกบัการรับรู้การท่องเที่ยว วลิยัพร  สาคริก,(2545)ทาํการศึกษาเร่ือง"

การส่ือความหมายและการรับรู้เอกลกัษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนหัวหิน"ผลการวิจยั

พบว่า1. การสร้างเอกลกัษณ์เกิดจากวฒันธรรมพื้นฐานของชุมชน คือสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ

และประวติัศาสตร์ชุมชน, ส่ือจินตคดี และสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั โดยเอกลกัษณ์ชุมชน ไดแ้ก่

ภาพลักษณ์ของชุมชน, สถานที่ท่องเที่ยว, สินคา้และบริการ และประเพณีการละเล่น2. การส่ือ

ความหมายเอกลกัษณ์ของชุมชนมีวิธีการคือการใชค้าํขวญัและสโลแกน, การใชน้โยบาย,การสร้าง

พระบรมราชานุสาวรียแ์ละอนุสรณ์สถาน, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม, การจดังานประเพณีงาน

เทศกาลและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนการส่ือสารนั้น มีการส่ือสารระหวา่งหน่วยงาน การ

ส่ือสารระหว่างหน่วยงานกบัชาวบา้นในชุมชน และการส่ือสารไปยงันกัท่องเที่ยว และ 3. การรับรู้

เอกลกัษณ์ในกลุ่มนกัท่องเที่ยวพบวา่เอกลกัษณ์ที่เกิดการรับรู้ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ในดา้นการเป็นเมือง

ที่เงียบสงบ, การเป็นเมืองเจา้นาย, สถานที่ท่องเที่ยวและอาหาร ส่วนเอกลกัษณ์ที่รับรู้นอ้ยคือโผนก่ิง

เพชร, สินคา้และบริการ, ประเพณีการละเล่น ส่วนเอกลกัษณ์ท่ีประทบัใจคือบรรยากาศของเมือง 

ความสะดวกสบายและความปลอดภยั และความหลากหลายของเมือง 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุย เน่ืองจากยงัไม่

ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอน(Infinite Population) ดั้งนั้นจึงใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความ

สะดวก(Convenience Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
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เกาะสมุย และกาํหนดใหช่้วงความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาดเคล่ือน 5%จากการคาํนวณไดข้นาด

ของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 ตวัอยา่ง ดงันั้นผูว้จิยัจะทาํการแจกแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative) เคร่ืองมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถาม 

(Questionnairs) แบบปลายปิด (Closed-end) ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างขึ้นโดยอาศยัหลกัแนวคิดและทฤษฏี

และรายงานการศึกษาวจิยัที่เก่ียวขอ้ง เป็นหลกัในการสร้าง โดยคาํถามจะครอบคลุมถึงประเด็นหลกั

ในดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก การรับรู้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงันี

 ส่วนที่  1  เป็นข้อค ําถามเก่ียวกับปัจจัย พื้นฐานส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยลักษณะ

คาํถามจะมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด 

 ส่วนที่ 2  เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกับปัจจยัภายใน ซ่ึงประกอบด้วย ด้านประสบการณ์ ด้าน

รูปแบบการดาํเนินชีวติ(Lifestyle) และดา้นรสนิยม 

 ส่วนที่ 3  เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัภายนอก ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นประเพณี วฒันธรรม 

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นนโยบาย ดา้นกระแสนิยม  

 ส่วนที่ 4  เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทย

ที่มีต่อเกาะสมุย โดยลกัษณะคาํถามจะเป็นมาตราส่วนประเมินค่าแบบ Rating Scale  

โดยมีระดบัการประเมินคือ 2 ระดบัคือ 

  ระดบัการประเมินเห็นดว้ยมากที่สุด 10 คะแนน 

  ระดบัการประเมินไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 0 คะแนน 

สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ดาํเนินการโดยนาํแบบสอบถามที่รวบรวมไดค้รบตามที่กาํหนด มาดาํเนินการตรวจสอบ

ขอ้มูลความสมบูรณ์ของขอ้มูลและการตอบแบบสอบถามเพื่อพร้อมที่จะนําไปทาํการวิเคราะห์ 

จากนั้นนําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส (Coding) แล้วนําขอ้มูลที่ได้ทั้งหมดทาํการบนัทึก

ขอ้มูลเขา้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล ประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS (Statistical 

Package for Social file) โดยจะแบ่งการวเิคราะห์เป็นส่วนๆ ดงัน้ี  

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

 สถิติที่ใช้ในการอธิบายลักษณะโดยทั่วไปของข้อมูลสถิติหรือข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับ

คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษา เช่น เพศ อาชีพ รายได ้การศึกษา สถานภาพ โดยขอ้มูล

ค่าสถิติที่ใช้ ประกอบด้วย การหาค่าร้อยละ(Percentage) การแจกแจงความถ่ี(Frequency)การหา

ค่าเฉล่ีย(Mean) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistic)  

 ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานทางสถิติท่ีกาํหนดไว ้ เพื่อกาํหนดระดบันัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 และใชส้ถิติทดสอบ 2 ประเภทดว้ยกนั คือ One Way ANOVA เพือ่วดัหรือทดสอบความ

แตกต่างของตัวแปรเชิงก ลุ่มและใช้ Multiple Regression Analysis (MRA)  เพื่อใช้ทดสอบ

ความสมัพนัธร์ะหวา่ตวัแปรอิสระที่เป็นตวัแปรเชิงปริมาณและตวัแปรตามที่เป็นเชิงปริมาณ 

 ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา “ปัจจัยการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 

ด้านปัจจัยภายใน ด้านปัจจัยภายนอก และด้านการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยใช้

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล จาํนวน 400 ตวัอยา่ง และใชส้ถิติต่างๆในการวิเคราะห์ขอ้มูล และ

ผูว้ิจยัไดท้บทวนทฤษฎี และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อนาํมาใชใ้นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล

วจิยั โดยสามารถ สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 210 

คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีอายุ 21-30 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 มีระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี มากที่สุด  จาํนวน 212คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 มีสถานภาพโสด มากท่ีสุด 

จาํนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มาก

ที่สุด จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตั้งแต่ 15,001-45,000 บาท มาก

ที่สุด จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน 

 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 400 คน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ภายใน ดา้นประสบการณ์ โดยให้ความสาํคญักบัการตอ้งการเพิ่มประสบการณ์และการเรียนรู้ส่ิง

ใหม่ๆจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษม์ากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 7.23 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนส่วนมาตรฐาน 

2.155   

 จากกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัภายใน รูปแบบการใชชี้วติโดยใหค้วามสาํคญั

กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการหลีกหนีความวุ่นวายจากสังคมเมืองท่ีอาศยัอยู่ มากที่สุด มี

ค่าเฉล่ีย 7.37 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนส่วนมาตรฐาน 2.175 

 จากกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัภายใน ดา้นรสนิยม โดยให้ความสาํคญักับ

ความช่ืนชอบ และรักธรรมชาติ มากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 8.11 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนส่วนมาตรฐาน 1.925 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอก 

 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 400 คน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ภายนอก ดา้นประเพณี วฒันธรรม โดยใหค้วามสาํคญักบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ป็นวถีิการดาํเนิน

ชีวติ มีค่าเฉล่ีย 7.70 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนส่วนมาตรฐาน 2.091 

 จากกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัภายนอก ด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้

ความสําคญักับ เกาะสมุยเป็นสถานที่ที่มีช่ือเสียงด้านความสวยงามทางทรัพยากรธรรมชาติ มี

ค่าเฉล่ีย 7.67 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนส่วนมาตรฐาน 2.021 

 จากกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัภายนอก ดา้นนโยบาย โดยใหค้วามสาํคญักบั

มีการกาํหนดนโยบาย ขอ้ปฏิบติั ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะสมุย มีค่าเฉล่ีย 6.79 และมีค่าส่วน

เบี่ยงเบนส่วนมาตรฐาน 2.373 

 จากกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัภายนอก ดา้นกระแสนิยม โดยใหค้วามสาํคญั

กบักระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องเกาะสมุยเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ มีค่าเฉล่ีย 7.04 

และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนส่วนมาตรฐาน 2.373 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 400 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้

ก า ร ท่ อ ง เที่ ยว เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ์  โ ด ยให้ค ว า ม สํ า คัญ กับ ก า ร เ กิ ด จิต สํา นึ ก ด้า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษมี์ค่าเฉล่ีย 7.21 และมีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนส่วนมาตรฐาน 2.068 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  

 สถานภาพ ลกัษณะอาชีพ รายไดต่้อเดือน ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุยแตกต่างกนั 

 จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจาํนวน 400 คน พบว่าเพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้การ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุยไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 

 จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุยไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 จากกลุ่มตวัอยา่งที่มีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุยแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และพบ
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ความแตกต่างกนั 2 คู่ สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที่มีระดบัการศึกษาปริญญาเอก มีการรับรู้การท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย  แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งที่มีระดบัการศึกษาอ่ืน 

จากกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุยแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และพบ

ความแตกต่างกนั 3 คู่ สรุปไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งที่มีสถานภาพแยกกนัอยู ่มีการรับรู้การท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย  แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งที่มีสถานภาพอ่ืน 

 จากกลุ่มตวัอยา่งที่มีลกัษณะอาชีพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุยแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และพบ

ความแตกต่างกัน 1 คู่ สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพค้าขาย/กิจการส่วนตัว  มีการรับรู้การ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย  แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งที่มีอาชีพอ่ืน 

จากกลุ่มตวัอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์อง

นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุยไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัภายในท่ีประกอบไปด้วย ประสบการณ์ รูปแบบการดาํเนินชีวิต 

และรสนิยม มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ

เกาะสมุย 

 จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่าปัจจัยภายในโดยรวมมีความสัมพนัธ์กับการรับรู้การ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ซ่ึงเม่ือพจิารณารายดา้นพบวา่ 

 ด้านประสบการณ์มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่านัยน้อยกว่า 

0.05 

 ดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่านยันอ้ยกวา่ 

0.05 

 ดา้นรสนิยมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่านยัมากกวา่ 0.05 

 จึงสามารถนาํปัจจยัภายใน ทั้งหมด 3 ดา้น ยกเวน้ดา้นประสบการณ์ มาจาํลองรูปแบบการ

พยากรณ์การรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย ตามสมการ

ความถดถอ้ยเชิงพหุ ณ ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ที่ระดบัร้อยละ 71 ได ้
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 ส ม ม ติ ฐ า น ข้ อ ที่  3 ปั จ จัย ภ า ย น อ ก ที่ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ว ย  ป ร ะ เ พ ณี  ว ัฒ น ธ ร ร ม 

ทรัพยากรธรรมชาติ นโยบาย และกระแสนิยมมีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย 

 จากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน พบว่าปัจจยัภายนอกโดยรวมมีความสัมพนัธ์กับการรับรู้การ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ซ่ึงเม่ือพจิารณารายดา้นพบวา่ 

 ดา้นประเพณี วฒันธรรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์อง

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่านัยมากกว่า 

0.05 

 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่านัยมากกว่า 

0.05 

 ดา้นนโยบายมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีนยัมากกวา่ 0.05  

 ด้านกระแสนิยมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

นักท่องเที่ยว ชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่านัยมากกว่า 

0.05  

 จึงสามารถนําปัจจัยภายใน ทั้ งหมด 4 ด้าน ยกเวน้ด้านประเพณี วฒันธรรม มาจาํลอง

รูปแบบการพยากรณ์การรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย ตาม

สมการความถดถอ้ยเชิงพหุ ณ ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ทีร่ะดบัร้อยละ 71 ได ้

อภิปรายผลการวิจัย 

 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ ลกัษณะอาชีพ รายไดต่้อเดือน ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุยแตกต่างกนั 

 ผลวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนและ คา้ขาย/กิจการส่วนตวั มีผลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั 

ศิรินุช  สุทธิรัตน์,(2547)ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การรับรู้และทศันคติของคนกรุงเทพมหานครที่มีต่อ

การท่องเที่ยวจงัหวดัสุพรรณบุรี เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนกรุงเทพมหานคร

ที่มีต่อจงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเที่ยวจงัหวดัสุพรรณบุรี
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ของคนกรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษาทศันคติของคนกรุงเทพมหานครที่มีต่อการท่องเที่ยวจงัหวดั

สุพรรณบุรี ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  มีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี และเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  

 ธนัวา ล่ิวเฉลิมวงศ,์(2553) ศึกษาเร่ืองระดบัการรับรู้และระดบัความน่าสนใจของผูบ้ริโภคที่

มีต่อกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จาก

ผลการวิจัยพบว่าพนักงานบริษัทและบุคคลทั่วไปและผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  ซ่ึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวภาคเหนือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในเร่ืองระดบัการเพิ่มการรับรู้และ

ระดบัความน่าสนใจ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่อาย ุอาชีพ และรายได ้ของผูบ้ริโภค

ที่แตกต่างกันจะส่งผลให้ระดับการเพิ่มการรับรู้และระดับความน่าสนใจแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   

 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัภายในท่ีประกอบไปด้วย ประสบการณ์ รูปแบบการดาํเนินชีวิต 

และรสนิยม มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ

เกาะสมุย 

 ผลวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีมีปัจจยัภายในดา้น ประสบการณ์ รูปแบบการดาํเนิน

ชีวติ ที่แตกต่างกนัมีความสมัพนัธก์บัการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อเกาะสมุย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั 

 นิภารัตน์ สายประเสริฐ,(2547)ศึกษาเร่ือง การรับรู้สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

ประสบการณ์นนัทนาการของนักท่องเท่ียวท่ีไปเยือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผลการวิจยัพบว่า

ประสบการณ์ที่พงึปรารถนาของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือ ตอ้งการสัมผสัและอยูใ่กลชิ้ดธรรมชาติ 

ตอ้งการพบเห็นธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลาย ตอ้งการหลีกหนีสภาพแวดลอ้มที่แออดัวุ่นวาย

นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไดรั้บประสบการณ์จริงสอดคลอ้งกบัประสบการณที่พึงปารถนา โดยผลการ

ทดสอบสมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์ในการมาเยือนพื้นที่ รูปแบบกิจกรรม

นันทนาการ (เล่นนํ้ าตก/ลาํนํ้ าธรรมชาติ,ซ้ือสินคา้/ของที่ระลึก) และประสบการณ์ที่พึงปารถนา

เก่ียวกับความสะดวกสบายในการไปเยือนและประกอบกิจกรรมแตกต่างกัน มีการรับรู้

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพแตกต่าง 

 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัภายนอกที่ประกอบไปดว้ย ประเพณี วฒันธรรม  

ทรัพยากรธรรมชาติ นโยบาย และกระแสนิยม มีความสมัพนัธก์บัการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย 
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ผลวิจัยพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีมีปัจจัยภายนอกท่ีประกอบไปด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ 

นโยบายและกระแสนิยม มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาว

ไทยที่มีต่อเกาะสมุยซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัไดแ้ก่ 

 วทิยา  ผลลูกอินทร์,(2547)ศึกษาเร่ืองภาพลกัษณ์ของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการรับรู้

ของนกัท่องเที่ยว บริเวณชายหาดพทัยา ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั

ภาพลกัษณ์ทางกายภาพตามธรรมชาติดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงให้ความสวยงามของนํ้ าทะเลมี

ความพอใจมากที่สุด โดยมีความช่ืนชมในดา้นความร่มร่ืนรองลงมา และใหค้วามสาํคญักบัความต้ืน

ลึกของนํ้ าทะเลและดา้นอากาศนอ้ยท่ีสุด โดยมี เ ร่ืองจํานวนนักท่องเท่ียวความหนาแน่นบน

ชายหาด การส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพทัยารองลงมา สําหรับด้านการบริการหาบเร่ด้าน

อาหารและเคร่ืองด่ืม ดา้นสภาพแวดลอ้มต่างๆของชายหาดนกัท่องเที่ยวจะใหค้วามสาํคญันอ้ยที่สุด 

 กนัยรัชน์  ศรีจนัทร์,(2548)ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้ของผูม้าเยอืนต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว

ของหมู่เกาะชา้ง จงัหวดัตราด ผลการศึกษาพบว่า ผูม้าเยอืนส่วนใหญ่มีการรับรู้และความรู้สึกต่อ

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของหมู่เกาะช้างโดยรวมในเชิงบวก ซ่ึงมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ด้าน

ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุด และมีความรู้สึกต่อการท่องเที่ยวในหมู่เกาะชา้งโดยรวม 

ดา้นความผ่อนคลายมากที่สุด ดงันั้นในอนาคต โดยใชค้วามพยายามในการส่งเสริมภาพลกัษณ์การ

ท่องเที่ยวของหมู่เกาะช้าง จึงควรมุ่งเน้นการนําเสนอความโดดเด่นเชิงความหลากหลายของ

ทรัพยากรท่องเที่ยว อันได้แก่ ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวิถีชีวิตของ

ชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นประเด็นพจิารณา 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปปฏิบัติจริง 

 จากผลการศึกษาเร่ือง “ ปัจจยัการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ต่อ เกาะสมุย”ซ่ึงให้ความสําคญัในด้านปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก เพื่อนําไป

ปรับปรุงหรือแกไ้ขเพือ่สร้างการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเท่ียวใหมี้ความเหมาะสม

มากขึ้นดงัขอ้เสนอต่อไปน้ี 

1.ด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 ผูว้จิยัเสนอใหธุ้รกิจการท่องเที่ยวควรมีการใชภ้าษาที่เขา้ใจไดง่้ายทุกๆระดบัการศึกษาไม่ใช้

ภาษาที่มีความยุง่ยากเกินไป เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความเขา้ใจไดง่้าย เน่ืองจากนักท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และคา้ขายหรือทาํธุรกิจส่วนตวั เป็นตน้ และนักท่องเที่ยว

ตอ้งการพกัผ่อนจากงานที่ทาํ หรือตอ้งการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ จากงานวิจยัยงัคน้พบอีกว่า 

นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ดงันั้นธุรกิจการท่องเท่ียวควรมีการจดัรูปแบบการท่องเที่ยว
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ที่มีความหลากหลาย เช่น การจดัทริปเป็นรายบุคคลโดยจะรวมค่าใชจ่้ายในดา้นต่างๆทั้งดา้นที่พกั

และโปรแกรมการท่องเที่ยว 

2.ด้านปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 จากการวิจยัพบว่านักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษม์ากจะมีการรับรู้

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษน์อ้ยลง เน่ืองจากนกัท่องเที่ยวอาจจะเคยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษม์าหลายคร้ัง

แลว้ ทาํให้การตดัสินใจที่จะท่องเที่ยวมีความซับซ้อนมากขึ้นและจะมีการศึกษาขอ้มูล รายละเอียด

จากแหล่งขอ้มูลต่างๆมากขึ้น เพราะฉะนั้นธุรกิจควรสร้างการรับรู้ในการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่

เพือ่ใหเ้กิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่ใหก้บันกัท่องเที่ยว 

ดา้นไลฟ์สไตลผ์ูป้ระกอบธุกิจควรสร้างการรับรู้ของนกัท่องเที่ยวใหมี้ความสอดคลอ้งกบัไลฟ์สไตล์

หรือรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว เช่นอาจมีกิจกรรมต่างๆเสมือนการใช้ชีวิตของ

นกัท่องเที่ยวหรือมีความผอ่นคลายจากกิจกรรมท่ีทาํแลว้รู้สึกหลีกหนีความวุน่วายจากการใชชี้วิตใน

สงัคมเมืองของนกัท่องเที่ยวเอง เป็นตน้ 

3. ทางด้านปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 ผูว้ิจยัเสนอให้ผูป้ระกอบธุรกิจควรเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ที่ช่วยอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

และควรมีการรณรงค์ไม่ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติด้วย เพราะจะเป็นการสร้างการรับรู้ท่ีให้

นักท่องเที่ยว เช่น ในการประกอบธุรกิจโรงแรมอาจจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ทําล าย

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นมีถงัขยะสาํหรับแยกขยะก่อนทิ้งและนํ้ าที่ใชใ้นหอ้งนํ้ าของโรงแรมจะเป็น

นํ้ ารีไซเคิล เพือ่สร้างการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษใ์หน้กัท่องเที่ยว 

 ดา้นนโยบายทางพื้นที่เกาะสมุยควรกาํหนดนโยบาย ขอ้ควรปฏิบติัให้นักท่องเที่ยวอย่าง

ชดัเจน เช่นมีป้ายกาํหนดขอ้ปฏิบติัต่างๆโดยการใชค้าํพูดในการเชิญชวนไม่ใช่ขอ้บงัคบั และยงัมี

ป้ายที่ให้ขอ้คิดดีๆเม่ือนักท่องเที่ยวปฏิบติัแลว้จะเกิดการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ดีตามมาอีก

ดว้ย 

 ดา้นกระแสนิยมผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี เน่ืองจากปัจจุบนันกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความ

สนใจกับการท่องเที่ยวที่กาํลังเป็นกระแสนิยม ดั้ งนั้นธุรกิจควรมีการสร้างกระแสให้กบัสถานที่

ท่องเที่ยวเป็นช่วงๆเพื่อให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวหรืออาจจะมีการจดัเทศการพิเศษต่างๆเพื่อให้

เกิดการรับรู้คร้ังต่อๆไปใหน้กัท่องเที่ยว 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวจัิยคร้ังต่อไป 

ผูว้จิยัมีขอ้แนะนาํสาํหรับการศึกษาในอนาคต ดงัน้ี 

 1.ควรทาํการศึกษาปัจจัยการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สถานที่อ่ืนๆ นอกเหนือจาก 

เกาะสมุย เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่มีความหลากหลายที่สามารถนาํมาใชเ้ปรียบเทียบกบัปัจจยัการรับรู้การ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษข์องนกัท่องเที่ยวในหลายพื้นท่ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษามากขึ้น 

 2. ควรทาํการศึกษาทบทวนเป็นระยะเพื่อรักษาความทนัสมยัของงานวิจยัให้สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ปัจจุบนัมากที่สุดและสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

และตลอดไป 

 3.การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ใน

การวิจัยคร้ังต่อไป จึงอาจจะมีการศึกษากับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศว่าปัจจัยการรับรู้การ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟช่ันของผู้บริโภคเจเนอร์เรช่ันเบบีบู้มเมอร์ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS THAT AFFECT THE DECISION OF BUYING FASHION 

PODUCTS IN THE BABY BOOMERS GENERATION WITHIN BANGKOK 

AREA 

แพรวพรรณ อาคมศิลป์1 และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นของ

ผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชั่นเบบี้บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานครและศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรที่

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ52–70 ปี จาํนวน 

400 ตวัอยา่งและใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าต ํ่าสุด ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test และ Multiple Regression Analysis (MRA) 

 ผลการศึกษาพบวา่ เพศ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชัน่เบบี้บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่

แตกต่างกนั แต่สถานภาพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจเนอร์

เรชั่นเบบี้บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สาํหรับปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธ ์การจดักิจกรรมทางการ

ตลาด และการบอกกล่าวปากต่อปาก มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจ

เนอร์เรชั่นเบบี้ บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่การโฆษณาและการส่งเสริมการขายไม่มี

ความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชั่นเบบ้ีบูมเมอร์ในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัพฤติกรรม ไดแ้ก่ ความถ่ี ชนิด 

และสถานที่ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชัน่เบบี้บูม

เมอร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05     

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจซ้ือ , สินคา้แฟชัน่ , เจเนอร์เรชัน่เบบ้ีบูมเมอร์ 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต  
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Abstract 

 The objectives of this study is to study about the factors that affect the decision of buying 

fashion products in the baby boomers generation within Bangkok area. Also study about the relation 

of variable that affect the decision of buying by using survey to collect data with consumers at the 

age of 52 to 70. With 400 examples and statistics to help analyze the data including with the 

frequency, Percentage, Minimum, Average, and standard deviation, T-Test, F-Test and Multiple 

Regression Analysis (MRA). 

                The result of the study indicate that the different of gender, Monthly income and 

educational level affect the decision of buying fashion products in the baby boomers generation 

within Bangkok area. The differences of status has no effect of the decision of buying fashion 

products in the baby boomers generation within Bangkok area with statistically significant level of 

0.05. For the integrated marketing communications including public relations, marketing activities 

and by word of mouth. These factor had relation to the decision of buying fashion products in the 

baby boomers generation within Bangkok area. Advertising and promotion had no relation to the 

decision of buying products in the baby boomers generation within Bangkok area with statistically 

significant level of 0.05. The behavioral factors including the frequency, Type and location had 

relation to the decision of buying fashion products in the baby boomers generation within Bangkok 

area with statistically significant level of 0.05. 

 

KEY WORDS: PURCHASING DECISION, FASHION PRODUCTS, BABY BOOMERS 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่ “สงัคมสูงวยั” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 กล่าวคือมีประชากรอาย ุ

60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดตามคาํจาํกดัความขององคก์ารสหประชาชาติ 

(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) ประเทศไทยกาํลังจะกลายเป็น “สังคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์” เม่ือ

ประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 หรือในอีก 7 ปีขา้งหนา้ และคาดวา่จะ

เป็นสังคมสูงวยัระดบัสุดยอดในอีกไม่ถึง 20 ปีขา้งหน้า เม่ือประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนถึง

ร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสูงวยัของประชากรไทย

เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์ คนเกิดน้อยลง คนตายยากขึ้น เน่ืองจากความ

เจริญกา้วหน้าของวิทยาการทางเทคโนโลยแีละการแพทยแ์ขนงต่างๆ ซ่ึงจะช่วยยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตของผูค้นในสังคมปัจจุบนัให้มีชีวิตยนืยาวมากขึ้นกว่าเดิม โดยสังเกตไดจ้ากการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างของประชากรไทยท่ีเกิดขึ้นอยา่งรวดเร็วในช่วง 3 - 4 ทศวรรษที่ผา่นมา 

 เม่ือพิจารณากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ซ่ึงเป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2489 - 2507 เป็นรุ่นที่มี

การเกิดของประชากรเป็นจาํนวนมากในประวติัศาสตร์อเมริกาภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ที่ทหาร

กลบัสู่ครอบครัว ทาํให้ยคุนั้นมีอตัราการเกิดสูงมาก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เกิดใน

ระหวา่งปี ค.ศ. 1946 - 1964 มีอตัราการเกิดในยคุนั้นสูงถึง 79 ลา้นคน ทาํใหก้ลุ่มประชากรผูสู้งอายุ

น้ี ในปัจจุบนักลายเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่ของโลก (Rosenberg, 2009) ซ่ึงภายในปี 2560 กลุ่มผู ้

มีอายมุากกว่า 52 ปีขึ้นไป จะมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 2 ของประชากรสหรัฐอเมริกา จะกลายเป็น

กลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีรายได้เพื่อนํามาใช้จ่ายมากถึง 70% ของรายได้รวมใน

ประเทศ และภายในระยะอีก 20 ปีขา้งหน้า กลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์จะมีรายไดเ้พื่อนาํมาจบัจ่ายใชส้อย

รวมกนัแลว้คิดเป็นมูลค่ามากถึง 15 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

 นกัการตลาดจากหลายประเทศกาํลงัใหค้วามสาํคญักบัการทาํการตลาดกบักลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์

เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีกาํลังซ้ือสูง บริษทัวิจยั AC Nielsan ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้ยก

ให้เบบี้บูมเมอร์เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความสาํคญัและมีคุณค่ามากที่สุด เน่ืองจากกลุ่มเบบี้บูมเมอร์

เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ มีการใชจ่้ายทางดา้นสินคา้อุปโภคบริโภคคิดเป็นมูลค่า 230 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และคาดการณ์วา่ในปี ค.ศ. 2020 จะเป็นผูท่ี้มีรายไดส่้วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 70 

ของทั้งประเทศ (Nielsen, 2012) ในขณะที่กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในประเทศไทยก็เป็นผูท้ี่มีกาํลังซ้ือ

เช่นกนั จากผลการสาํรวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งของวทิยาลยัการจดัการ มหาลยัมหิดล ปี พ.ศ. 2552 

พบว่า กลุ่มเบบี้บูมเมอร์เป็นประชากรรุ่นผูใ้หญ่ท่ีมีช่วงอายรุะหว่าง 52-70 ปีในปัจจุบนั ปัจจุบนัมี

ประชากรในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์อยูป่ระมาณ 13 ลา้นคนในประเทศและมีแนวโนม้จะสูงขึ้นเร่ือยๆ เป็น

กลุ่มคนที่มีประสบการณ์ชีวิตสูง มีเงินเก็บสะสมมาก และมีกาํลงัซ้ือสูงมาก คนกลุ่มน้ีถา้ยงัทาํงาน
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อยูห่ากเป็นขา้ราชการก็จะอยูร่ะดบัที่เหนือกวา่ C7 แต่ถา้หากเป็นพนักงานเอกชนตาํแหน่งงานก็จะ

เทียบเท่าผูบ้ริหารระดบัสูง นับเป็นกลุ่มคนท่ีมีบทบาทค่อนขา้งสูงในประเทศในขณะน้ี (พงษ ์ชยั

ชนะวจิิตร และคณะ, 2552) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชัน่เบบี้ บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้

แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชัน่เบบ้ีบูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชั่นของ

ผู ้ บ ริ โ ภ ค เ จ เ น อ ร์ เ ร ชั่ น เ บ บี้ บู ม เ ม อ ร์ ใ น เ ข ต ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 

ประโยชน์ของการวิจัย 

 1. เพื่อนาํผลการวิจยัไปใช้ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของเจเนอร์เรชั่นเบบ้ีบูมเมอร์ 

และนําไปใช้ประโยชน์ในการคน้ควา้ต่อยอดกบัเร่ืองที่เก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัสามารถนํามาวางแผน

สาํหรับการพฒันาสินคา้แฟชัน่ต่อไปได ้

 2. เพือ่นาํผลการวจิยัไปเป็นแนวทางสาํหรับผูป้ระกอบการในการกาํหนดแผนทางการตลาด

และกลยทุธท์างการตลาด  เพือ่สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอร์เรชัน่เบบี้บูมเมอร์ให้ได้

มากที่สุด สาํหรับผูป้ระกอบการทางดา้นสินคา้แฟชัน่ 

 3. เพื่อนาํผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อเน่ืองในเร่ืองที่เก่ียวขอ้งสาํหรับผูท้ี่จะ

ทาํการ ศึกษาในคร้ังต่อไป 

สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ที่ประกอบดว้ย เพศ อาชีพ รายได ้การศึกษา และ

สถานภาพ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชัน่เบบี้บูม

เมอร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีประกอบดว้ย การโฆษณา 

(Advertising) การประชาสัมพนัธ์  (Publics Relations) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การ

จดักิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) และการบอกกล่าวปากต่อปาก (Word of Mouth) ที่

แตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชั่นของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชั่นเบบ้ีบูมเมอร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัพฤติกรรมที่ประกอบดว้ย ความถ่ี ชนิด และสถานที่ ที่แตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชัน่เบบ้ีบูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่แตกต่างกนั 

กรอบแนวความคดิของการวิจัย 

 

          ตวัแปรอิสระ                                                                  ตวัแปรตาม 

 

   

  

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

•เพศ 

•อาชีพ 

•รายได ้

•การศึกษา 

 

ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  

(Integrated Marketing Communication)  

•การโฆษณา 

•การประชาสมัพนัธ ์

•การส่งเสริมการขาย 

•การจดักิจกรรมทางการตลาด 

•การบอกกล่าวปากต่อปาก 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

•ความถ่ีในการซ้ือ 

•ชนิด 

•สถานที่ 

 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟช่ันของ

ผู้บริโภคเจเนอร์เรช่ันเบบีบู้ม

เมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ส่วนที่ 1 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นประชากรศาสตร์  

 องัคณา โลหชิตานนท ์(2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณี

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ35 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรสแลว้ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 70,000 บาทขึ้นไป การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจา้งบริษทัเอกชน 

โดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองประดับจากร้านคา้ในห้างสรรพสินค้าหรือ

ศูนยก์ารคา้ และเหตุผลสาํคญัที่เลือกซ้ือจากแหล่งดงักล่าวคือเห็นวา่มีความน่าเช่ือถือ 

 ส่วนที่ 2 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

 พิพฒัน์ กาญจนบตัร (2542) ได้ศึกษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ตรายีห่้อของไทยของนิสิตนักศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหา 

นคร จากการศึกษาพบวา่  

 การส่ือสารตรายีห่อ้สินคา้แฟชัน่ไทยของบริษทัผูผ้ลิตไทยมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ตรายีห่อ้ของไทยของผูบ้ริโภค โดยพบวา่ การโฆษณาทางนิตยสารมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือมากที่สุด รองลงมา คือ การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาทางโทรทศัน์ ส่วนการ

โฆษณาทางวิทยุมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน้อยที่สุด  ซ่ึงทาํให้การโฆษณาทางหนังสือพิมพ ์ การ

ประชาสัมพนัธ์ การโฆษณาทางวิทย ุและการโฆษณาทางโทรทศัน์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การตดัสินซ้ือสินคา้แฟชัน่ตรายีห่้อของไทยของผูบ้ริโภค และเม่ือพิจารณาจากกระบวนการคน้หา

ขอ้มูลเพื่อใช้ในการตดัสินใจซ้ือ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัตรายี่ห้อสินคา้

แฟชัน่ของไทยจากส่ือมวลชนประเภท ส่ือนิตยสารมากที่สุด ส่วนส่ือเฉพาะกิจมีการเปิดรับข่าวสาร

จากส่ือป้ายโฆษณามากที่สุด และส่ือบุคคลพบว่ามีการเปิดรับจากเพื่อนมากที่สุด สําหรับวิธีการ

ส่ือสารการตลาดที่เขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การโฆษณา การจดัแสดงสินคา้ เป็นตน้ 

 ส่วนที่ 3 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นพฤติกรรม 

 วรลกัษณ์ แจวตระกูล (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ไทย  จากการศึกษา

พบวา่  

 พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ไทยประเภทเส้ือผา้ของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ไทย

ประเภทเส้ือผา้จากหา้งสรรพสินคา้ ประเภทของสินคา้ที่กลุ่มตวัอยา่งซ้ือมากที่สุด คือ เส้ือผา้ จาํนวน

ที่ซ้ือคร้ังละ 1-2 ชุด ความถ่ีในการซ้ือเดือนละคร้ัง โดยมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือเพราะอยากได้

ของใหม่ แบบใหม่ และทนัสมยั ซ่ึงบุคคลที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ คือ ตนเอง และวิธีในการ

ตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่เป็นการซ้ือโดยบงัเอิญ ส่วนในเร่ืองของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มี
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ผลต่อการบริโภคสินคา้ไทย คือกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ืองคุณภาพของสินคา้ 

ความทนัสมยัสวยงาม ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ การหาซ้ือง่ายที่อยูใ่กลบ้า้น ใกลท้ี่ทาํงาน การลด

ราคา และการยอมใหเ้ปล่ียนสินคา้ได ้

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ

ระหว่าง  52 – 70 ปี ที่ เลือกซ้ือหรือเคยซ้ือและจะซ้ือสินคา้แฟชั่น เน่ืองจากยงัไม่ทราบจาํนวน

ประชากรที่แน่นอนดงันั้นจึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก  (Convenience  Sampling) 

โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคทัว่ไป  โดยใชสู้ตรกรณีที่ไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอน 

(Infinite Population) และกาํหนดให้การประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ยอมให้เกิดช่วงความ

เช่ือมัน่  95%  และค่าความคาดเคล่ือน  5%  จากการคาํนวณไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385 

ตวัอยา่ง ดงันั้นผูว้จิยัจะทาํการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองจาํนวน 400 ชุด 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ  (Quantitative)  เคร่ืองมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถาม  

(Questionnairs) แบบปลายปิด (Closed-end) ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างขึ้นโดยอาศยัหลกัแนวคิดทฤษฎีและ

รายงาน  การศึกษาวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  เป็นหลกัในการสร้าง  โดยคาํถามจะครอบคลุมประเด็นหลกัใน

ดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์  ปัจจยัการส่ือสารการตลาด ปัจจยัพฤติกรรม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1  เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป  และปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ซ่ึงไดแ้ก่  เพศ  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ระดบัการศึกษา  และสถานภาพ  โดยลกัษณะคาํถามจะ

มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด 

 ส่วนที่  2  เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ซ่ึงประกอบดว้ย  

ดา้นการโฆษณา  ดา้นการประชาสมัพนัธ ์  ดา้นการส่งเสริมการขาย  ดา้นกระบวนการขาย และดา้น

การบอกกล่าวปากต่อปาก  โดยลกัษณะคาํถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ Rating Scale 

โดยมีระดบัการประเมิน คือ   

  ระดบัการประเมินเห็นดว้ยมากที่สุด 10   คะแนน 

  ระดบัการประเมินไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   0   คะแนน 

 ส่วนที่  3  เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรม ซ่ึงไดแ้ก่ ความถ่ีในการซ้ือ ชนิด  และ

สถานที่  ลกัษณะของคาํถามจะเป็นแบบปลายปิด  
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 ส่วนที่  4  เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจ

เนอร์เรชัน่เบบี้บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยลกัษณะคาํถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่าแบบ Rating Scale โดยใชสู้ตรและการแปลความหมาย เช่นเดียวกบัส่วนท่ี  2 

สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ดาํเนินการโดยนาํแบบสอบถามที่รวบรวมไดค้รบตามที่กาํหนด  มาดาํเนินการตรวจสอบ

ขอ้มูลความสมบูรณ์ของขอ้มูลและการตอบแบบสอบถามเพื่อพร้อมที่จะนําไปทาํการวิเคราะห์ 

จากนั้นนําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส (Coding) แล้วนําขอ้มูลที่ได้ทั้งหมดทาํการบนัทึก

ขอ้มูลเขา้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล ประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS (Statistical 

Package for Social file) โดยจะแบ่งการวเิคราะห์เป็นส่วนๆ ดงัน้ี 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)   

 สถิติที่ใช้ในการอธิบายลักษณะโดยทั่วไปของข้อมูลสถิติหรือข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับ

คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษา  เช่น เพศ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ โดยขอ้มูลค่าสถิติที่ใช ้ประกอบดว้ย การหาค่าร้อยละ (Percentage)  การแจกแจงความถ่ี 

(Frequency)  การหาค่าเฉล่ีย (Mean)  และการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)   

 สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่กาํหนดไว ้ เพือ่เป็นการหาคาํตอบใหต้รงตาม

สมมติฐานการศึกษา โดยในการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐานน้ี ผูว้จิยักาํหนดระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 และไดใ้ชส้ถิติทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

 1. ใช ้t-Test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 2 กลุ่มว่ามีความสมัพนัธก์นัหรือไม่ 

โดยจาํแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ณ ระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (สมมตติ

ฐานที่ 1) 

 2. ใช ้F-Test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA / F-Test) เพื่อทดสอบ

ความแตกต่างระหวา่งตวัแปร โดยจาํแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ระดบัการศึกษา และสถานภาพ ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (สมมตติฐานที่ 1) และปัจจยั

พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ดา้นความถ่ี ชนิด และสถานที่ ณ ระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 (สมมตติฐานท่ี 3) โดยทาํการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู่โดยใช้วิธี Scheffe 

สาํหรับทุกตวัแปรที่พบความแตกต่าง 

 3. ใช ้Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ เพื่อนาํมาใช้

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
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ซ้ือสินคา้แฟชัน่ของเจเนอร์เรชัน่เบบี้บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 (สมมตติฐานที่ 2) 

ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 ผลการศึกษาวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย โดยเพศหญิงมีจาํนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 ส่วนเพศชายมีจาํนวน 191 คน คิดเป็นร้อย

ละ 47.8 มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 

70,000 บาทขึ้นไป จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 164 คน 

มีสถานภาพสมรส จาํนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  

 ผลการศึกษาวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยกับปัจจยัด้านการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ที่ระดับความสําคญัในด้านต่างๆ คือ ด้านการโฆษณา ด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการจดักิจกรรมทางการตลาด และดา้นการบอกกล่าว

ปากต่อปาก  

 ดา้นการโฆษณา โดยให้ระดบัความสาํคญักบั การโฆษณาสินคา้แฟชั่นตามส่ือโทรทัศน์ 

สูงสุดที่ค่า เฉล่ีย 7.18 และการโฆษณาสินคา้แฟชัน่ตามส่ือวทิย ุต ํ่าสุดท่ีค่าเฉล่ีย 3.22 

 ดา้นการประชาสมัพนัธ ์โดยใหร้ะดบัความสาํคญักบั การแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้แฟชัน่

ผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ต เช่น เวบ็ไซต ์ เฟซบุค๊ สูงสุดที่ค่าเฉล่ีย 6.77 และการจดักิจกรรมเพือ่สังคม 

ตํ่าสุดที่ค่าเฉล่ีย 3.73 

 ดา้นการส่งเสริมการขาย โดยให้ระดบัความสาํคญักบั การลดราคาสินคา้ สูงสุดที่ค่าเฉล่ีย 

6.40 และการจบัรางวลัชิงโชคในโอกาสต่างๆ ตํ่าสุดที่ค่าเฉล่ีย 4.08 

 ด้านกิจกรรมทางการตลาด โดยให้ระดับความสําคญักับ การจดักิจกรรมตามห้างสรรพ 

สินคา้ต่างๆ ในช่วงเปิดตวัสินคา้รุ่นใหม่ หรือการแนะนาํสินคา้ สูงสุดที่ค่าเฉล่ีย 6.50 และการจดั

กิจกรรมทางการกุศล  เช่น  การประมูลสินคา้เพื่อนาํรายไดไ้ปบริจาคให้กบัมูลนิธิต่างๆ เพื่อสร้าง

ภาพลกัษณ์ที่ดี ต ํ่าสุดที่ค่าเฉล่ีย 3.84 

 ดา้นการบอกกล่าวปากต่อปาก โดยใหร้ะดบัความสาํคญักบั การคน้หาคาํแนะนาํจากบุคคล

ที่เคยซ้ือสินคา้มาก่อน สูงสุดที่ค่าเฉล่ีย 6.20 และการคน้หาคาํแนะนําจากผูท้ี่มีอิทธิพล เช่น จาก

บุคคลที่ท่านยกยอ่ง  บุคคลมีช่ือเสียง ต ํ่าสุดที่ค่าเฉล่ีย 4.92 
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สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยพฤติกรรม 

 ผลการศึกษาวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ดา้นปัจจยัพฤติกรรม ที่ระดบัความสาํคญัใน

ดา้นต่างๆ คือ ดา้นชนิดการเลือกซ้ือสินคา้ ดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ และดา้นสถานที่ในการซ้ือ

สินคา้  

 ด้านชนิดการเลือกซ้ือสินคา้ โดยให้ระดับความสําคญักบั  การซ้ือเส้ือผา้สูงที่สุด จาํนวน 

207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 และการซ้ือแวน่ตาตํ่าที่สุด จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 

 ดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ โดยให้ระดบัความสาํคญักบั การซ้ือสินคา้มากกว่า 6 คร้ังต่อปี 

สูงที่สุด จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3  และการซ้ือสินคา้ปีละคร้ัง ต ํ่าที่สุด จาํนวน 8 คน คิด

เป็นร้อยละ 2.0 

 ด้านสถานที่ในการซ้ือสินค้า โดยให้ระดับความสําคัญกับการซ้ือสินค้าท่ีร้านค้าใน

หา้งสรรพสินคา้/ศูนยก์ารคา้ สูงที่สุด จาํนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 การซ้ือสินคา้กบัพนกังาน

ขายตรงและการซ้ือสินคา้ตามแคตตาล็อก /ใบปลิว /จดหมายของหา้งฯ ตํ่าที่สุด จาํนวน 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.5 

สรุปผลการวเิคราะห์การตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟช่ันของเจเนอร์เรช่ันเบบีบู้มเมอร์ 

 ผลการศึกษาวิจยัพบว่า การตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของเจเนอร์เรชัน่เบบี้บูมเมอร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยให้ระดับความสําคญักับ สินคา้แฟชั่นสามารถสร้างความสุขทางใจให้ได้ 

สูงสุดที่ค่าเฉล่ีย 6.89  และการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่เพือ่ความจาํเป็นพื้นฐาน ตํ่าสุดท่ีค่าเฉล่ีย 6.36 

สรุปการอภิปรายผลตามสมมติฐาน 

 พบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีผ่านสมมติฐาน คือ เพศ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

ระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชั่นเบ

บี้บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่

ผา่นสมมติฐาน คือ การประชาสมัพนัธ ์การจดักิจกรรมทางการตลาด และการบอกกล่าวปากต่อปาก 

ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชัน่เบบี้บูมเมอร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปัจจยัดา้นพฤติกรรมที่ผา่นสมมติฐาน ความถ่ี ชนิด และสถานที่ ที่แตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชัน่เบบ้ีบูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่แตกต่างกนั 
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ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติที่ใช ้ Sig ผลทดสอบ 

 

ดา้นประชากร 

ศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.009* ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.036* ยอมรับ 

รายได ้ F-Test 0.043* ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.012* ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.841 ไม่ยอมรับ 

 

ดา้นการส่ือสาร 

การตลาด 

แบบบูรณาการ 

ดา้นการโฆษณา MRA 0.057 ไม่ยอมรับ 

ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ MRA 0.000* ยอมรับ 

ดา้นส่งเสริมการขาย MRA 0.092 ไม่ยอมรับ 

ดา้นการจดักิจกรรมทางตลาด MRA 0.018* ยอมรับ 

ดา้นการบอกกล่าวปากต่อปาก MRA 0.000* ยอมรับ 

 

ดา้นพฤติกรรม 

ชนิด F-Test 0.004* ยอมรับ 

ความถ่ีในการซ้ือ F-Test 0.000* ยอมรับ 

สถานที่ F-Test 0.000* ยอมรับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จาก สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ที่ประกอบดว้ย เพศ อาชีพ รายได ้การศึกษา 

และสถานภาพ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชัน่เบบี้บูม

เมอร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไป และระดบัการศึกษาปริญญาตรี

ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชัน่เบบี้บูมเมอร์ในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

 พงษ ์ ชยัชนะวจิิตรและคณะ (2252) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวติของกลุ่มเบ

บี้บูมเมอร์ที่มีอาย ุ 52-70 ปี ในประเทศไทยดว้ยการทาํโฟกสักรุ๊ปพบว่า ประชากรในกลุ่มเบบ้ีบูม

เมอร์สส่วนมากเป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่จะมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และประกอบอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชนในระดบัผูบ้ริหารและขา้ราชการระดบัสูงรวมถึงผูท่ี้ทาํธุรกิจส่วนตวั เป็นกลุ่ม

ที่มีกาํลังซ้ือและมีเงินเก็บสะสมเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 68.2 มีรายได้เฉล่ียเกิน 

30,000 บาท ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์สอยูใ่นวยัท่ีมีประสบการณ์สูงทาํงานมา

นาน ทาํให้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงตามไปดว้ย และงานวจิยัของ องัคณา โลหชิตานนท ์(2551) ได้
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ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ35 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส

แลว้ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 70,000 บาทขึ้นไป การศึกษาระดบัปริญญาตรี  

 จาก สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่ประกอบด้วย การ

โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การจดักิจกรรมทางการตลาด และการบอกกล่าว

ปากต่อปาก ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชัน่เบบี้บูม

เมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าปัจจยัการส่ือสารการตลาดที่ประกอบดว้ย ดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์ ดา้นการจดักิจกรรมทางการตลาด และดา้นการบอกกล่าวปากต่อปากที่แตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชัน่เบบี้บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

 พิพฒัน์ กาญจนบตัร (2542) ได้ศึกษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือ สินค้าแฟชั่น ตรา ยี่ห้อของไท ยของนิ สิตนัก ศึกษา ระดับอุดม ศึกษา ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าการส่ือสารตรายีห่้อสินคา้แฟชัน่ไทยของบริษทัผูผ้ลิตไทยมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ตรายีห่้อของไทยของผูบ้ริโภค โดยพบว่า

การประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินซ้ือสินคา้แฟชัน่ตรายีห่้อของไทยของ

ผูบ้ริโภค และเม่ือพิจารณาจากกระบวนการคน้หาขอ้มูลเพื่อใช้ในการตดัสินใจซ้ือ พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัการส่ือสารการตลาดเก่ียวกบัตรายีห่้อสินคา้แฟชัน่ของไทยจากดา้นการ

ประชาสมัพนัธจ์ากส่ือนิตยสารมากที่สุด กล่าวคือผูบ้ริโภคพบเห็นสินคา้แฟชัน่ลงในนิตยสารแฟชัน่ 

ส่วนดา้นโฆษณาผูบ้ริโภคพบเห็นจากส่ือป้ายโฆษณามากที่สุด และการบอกกล่าวปากต่อปากมีการ

แนะนาํมาจากเพื่อนมากที่สุด สาํหรับวิธีการส่ือสารการตลาดที่เขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งมากที่สุด ไดแ้ก่ 

การโฆษณาและการจดักิจกรรมทางการตลาด นัน่ก็คือ การจดังานแสดงสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้ง ทิพากร 

หาญใจ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ที่ตลาดกลางคืนในอาํเภอ

เมืองเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่าอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ คือ นิตยสารวารสาร

แฟชัน่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่มากที่สุด และมีความเห็นว่าจะแนะนาํบอกกล่าว

ปากต่อปากแก่บุคคลอ่ืนๆใหม้าเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ที่ตลาดกลางคืนต่อไป  

 จาก สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัพฤติกรรมที่ประกอบดว้ย ความถ่ี ชนิด และสถานที่ ที่แตกต่าง

กันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นของผู ้บริโภคเจเนอร์เรชั่นเบบ้ีบูมเมอร์ในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินค้าแฟชั่น

ประเภทเส้ือผา้มากทีสุ่ด  มีความถ่ีในการซ้ือเฉล่ียมากกวา่ 6 คร้ังต่อปี และเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่จาก
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ห้างสรรพสินคา้หรือศูนยก์ารคา้ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจ

เนอร์เรชัน่เบบี้บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

 วรลกัษณ์ แจวตระกูล (2547) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ไทย  จากผล

การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ไทยประเภทเส้ือผา้ของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ซ้ือ

สินคา้ไทยประเภทเส้ือผา้จากห้างสรรพสินคา้ ประเภทของสินคา้ที่กลุ่มตวัอยา่งซ้ือมากที่สุด คือ 

เส้ือผา้ จาํนวนที่ซ้ือคร้ังละ 1-2 ชุด ความถ่ีในการซ้ือเดือนละคร้ัง โดยมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพราะ

อยากไดข้องใหม่ แบบใหม่ และทนัสมยั ซ่ึงบุคคลที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ คือ ตนเอง และวธีิ

ในการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่เป็นการซ้ือโดยบงัเอิญ  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปปฏิบัติจริง 

 1. นักการตลาดสามารถนําขอ้มูลจากผลการวิจัยครั้งน้ีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ

วางแผนการตลาด พฒันาการส่ือสารการตลาดใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชัน่เบ

บี้บูมเมอร์ โดยการหากลุ่มเป้าหมายในการใชก้ารส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการนั้น ควรเนน้ท่ี เพศ 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบัการศึกษา เน่ืองจากเป็นปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ต่างกนั 

 2. ด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) สําหรับผูป้ระกอบการสินคา้แฟชั่น 

ผูป้ระกอบการควรที่จะศึกษาการใชส่ื้อ IMC ให้มีความเหมาะสม เพราะการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการ (IMC) ถือเป็นปัจจยัสาํคญัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ และผูป้ระกอบการควรที่จะมี

การเน้นหนักในเร่ืองของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ด้านการประชาสัมพนัธ์  

(Publics Relations) การจดักิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) และการบอกกล่าวปากต่อปาก 

(Word of Mouth) เน่ืองจากเป็นปัจจยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้แฟชัน่ที่ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงมากที่สุด 

 3. ดา้นปัจจยัพฤติกรรมก็เป็นอีกหน่ึงปัจจยัที่มีความสาํคญั เน่ืองจากผูบ้ริโภคเจเนอร์ชัน่เบ

บี้บูมเมอร์มักพิจารณาถึงเร่ืองความหลากหลายของสินคา้แฟชั่น ความถ่ีของการซ้ือสินคา้ และ

สถานที่ที่ซ้ือสินคา้ ซ่ึงก่อนที่จะดาํเนินธุรกิจสาํหรับผูป้ระกอบการเก่ียวกบัสินคา้แฟชัน่ควรสาํรวจ

เร่ืองของสถานที่รวมไปถึงความหลากหลายของสินคา้แฟชั่นให้เหมาะสม เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการและส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชัน่เบบ้ีบุมเมอร์ 

 4. สาํหรับผูป้ระกอบการเก่ียวกบัสินคา้แฟชัน่ สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นการวาง

กลยทุธ ์และพฒันาดา้นการตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเจ

เนอร์เรชัน่เบบี้บูมเมอร์ในปัจจุบนั 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 

 1. งานวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะเจเนอร์เรชั่นเบบ้ีบูมเมอร์ และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหา 

นครเท่านั้น ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษาวิจยักลุ่มตวัอยา่งไปยงัพื้นท่ีเมืองใหญ่

ในเขตภูมิภาคอ่ืนๆ เน่ืองจากมีความแตกต่างในแง่ของสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลการวิจยัท่ี

ครอบคลุมมากขึ้น และเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจประกอบการเก่ียวกบัสินคา้แฟชัน่ในแต่ละ

พื้นที่ใหมี้ความเหมาะสม เพือ่นาํผลการศึกษาที่ไดม้าเปรียบเทียบและวางแผนการตลาด 

 2. งานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาด้านการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชั่นของผูบ้ริโภคเจ

เนอร์เรชัน่เบบี้บูมเมอร์ ดงันั้นผูท้ี่จะศึกษาวจิยัคร้ังต่อไปควรจะศึกษาในส่วนอ่ืนๆ เช่น การไวว้างใจ 

ความพงึพอใจ เป็นตน้ หรือควรมีการศึกษาเพิม่เติมเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค

เจเนอร์เรชั่นเบบี้ บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําข้อมูลไปปรับใช้และพฒันาธุรกิจ

ประกอบการเก่ียวกบัสินคา้แฟชัน่ 

 3. งานวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ของผูบ้ริโภคเจเนอร์เรชัน่เบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพ 

มหานครเพียงดา้นเดียว ทาํให้ผลการศึกษาขาดมิติเชิงลึก ต่อไปอาจจะใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพร่วม

ดว้ยเพื่อให้ไดข้อ้มูลเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงอาจจะมีการลงรายละเอียดในส่วนของกลุ่มเป้าหมายใหม้ากขึ้น 

เช่น การสมัภาษณ์ หรือศึกษาลกัษณะการดาํเนินชีวติอยา่งใกลชิ้ด 
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รูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารคลนีผ่าน

ส่ืออนิเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS TO AFFECT  DECISION 

TO CLEAN FOOD BY INTERNET FROM CONSUMERS IN BANGKOK 

อธิชาติ นวลสะอาด1 และดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โสด  การศึกษาส่วนใหญ่ต ํ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท / เดือน อายอุยูใ่นช่วง 20-35 ปี 

การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ดา้นการโฆษณา อยูใ่นระดบัมากที่สุด ดา้น

การส่งเสริมการขายอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการตลาดแบบปากต่อปากอยู่ในระดับมาก ด้าน

การตลาดทางตรงอยู่ในระดบัมากที่สุด ด้านการขายโดยพนักงานขายอยู่ในระดับปานกลาง การ

ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตอยูใ่นระดบัมากที่สุดมี พบวา่บุคคลใกลชิ้ดหรือบุคคลที่

รู้จกัตอ้งการจะซ้ืออาหารคลีนท่านจะแนะนาํให้เขาซ้ือผา่นระบบเครือข่ายออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด รองลงมาความคุม้ค่าที่ท่านได้รับจากการซ้ืออาหารคลีนที่ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์เม่ือ

เทียบกบัค่าใชจ่้ายที่ท่านเสียไปอยูใ่นระดบัมากที่สุด และความมัน่ใจที่ท่านมีต่อการซ้ืออาหารคลีนที่

ผา่นระบบเครือข่ายออนไลน์ เม่ือเทียบกบัการซ้ือแบบออฟไลน์อยูใ่นระดบัมากที่สุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนัส่งผลการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และผล

การทดสอบขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอาชีพ รายได ้อาย ุที่แตกต่างกนัส่งผลการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน

ผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ 0.05และ ผลการทดสอบความสัมพนัธ์

การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านส่ือ

อินเทอร์เน็ตดว้ยการวิเคราะห์ Regression พบวา่ ปัจจยัการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา

การ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต คือปัจจยัดา้นการโฆษณา และปัจจยั

การตลาดทางตรงโดยมีความสมัพนัธร้์อยละ 79.5 

 

คาํสําคญั : รูปแบบ, การตลาดเชิงบูรณาการ,อาหารคลีน 

 
1นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระมหาวิทยาลยัรังสิต  
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Abstract 

 The sample respondents were mostly female single. Most secondary education 50.00 

percent, Private Employees median income 10,000 - 20,000 baht / month of the age range 20-35 

years.perceived communication. Integrated marketing communications advertising overall at the 

highest level. The promotion of overall moderate. The viral marketing as a whole at a high level. 

The Direct Marketing Overall, the highest level. Sales by sales overall were moderate. Clean food 

purchase decisions via the Internet as a whole is at the highest level there is. Considering that the 

closest person or persons known to be clean, you are recommended to buy the food they buy through 

online networking is at the highest level. The lower the value you get from food, clean through 

online networking, compared to the cost you pay to stay at the highest level. And ensuring that you 

have to buy clean the network online. Compared to offline purchase at the most. 

 The hypothesis testing found that gender, marital status, educational level. Different results 

in the decision to food clean through the Internet does not differ significantly at 0.05 and personal, 

career, income, age, a different result in the decision to purchase food clean. By the internet 

significantly different at 0.05 and test results related to the recognition of integrated marketing 

communications. Affecting purchase decisions via the Internet with a clean Regression analysis 

showed that the perception of integrated marketing communications. Affecting the decision to 

purchase a clean via the Internet. Factors advertising And the direct marketing relationship with 

79.5 percent. 

 

Keywords: format ,Integrated Marketing Communications , clean food 

บทนํา 

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) หมายถึง การ

ดาํเนินกิจกรรมเพือ่การส่ือความหมาย สร้างความเขา้ใจ การยอมรับ ระหวา่งธุรกิจ กบัผูบ้ริโภค โดย

มุ่งหวงัให้เกิด พฤติกรรมตอบสนองตามวตัถุประสงคข์องธุรกิจ การส่ือสาร การตลาดแบบบูรณา

การจัดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด โดยใช้ร่วมกับเคร่ืองมือทางการตลาด อีก 3 อย่าง ได้แก่ 

ผลิตภณัฑ ์ ราคา  และการกระจายสินคา้ ทาํหน้าที่ตอบสนอง ผูบ้ริโภค ส่วนการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการทาํหน้าที่ ส่งขอ้มูลของสินคา้และบริการ เพื่อให้ผูบ้ริโภครู้จกั และ สนใจซ้ือสินคา้

หรือบริการนั้ นๆ รวมทั้ ง เป็นกระบวนการ เพื่อการส่ือสารข้อมูลของสินค้า บริการ ไปสู่
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กลุ่มเป้าหมาย อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (ประดิษฐ ์จุมพลเสถียร, 

2547) 

   ธุรกิจออนไลน์เป็นการดาํเนินกิจกรรมระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

เช่น การสั่งซ้ือ การชาํระเงินหรือการส่งสินคา้ ซ่ึงมีความแตกต่างจากการทาํธุรกิจการคา้โดยทัว่ไป 

เน่ืองจากผูซ้ื้อและผูข้ายไม่จาํเป็นตอ้งพบกนัหรือเห็นหนา้กนัก็สามารถซ้ือสินคา้ได ้ดงันั้นผูท้ี่จะเขา้

สู่ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตนั้น จะตอ้งเขา้ใจถึงลกัษณะเฉพาะของตลาดอินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างออกไป

จากธุรกิจอ่ืน อรชร มณีสงฆ ์(2546, 74) กล่าววา่ตลาดอินเทอร์เน็ต เป็นตลาดของผูบ้ริโภค เน่ืองจาก

การซ้ือขายเกิดจากการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเป็นหลกั โดยธุรกิจจะประสบความสําเร็จในตลาด

อินเทอร์เน็ตไดน้ั้นตอ้งสามารถทาํให้ลูกคา้พึงพอใจมากที่สุด โดยยดึหลกั 2 ประการในการสร้าง

ความพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค คือ ทาํใหผู้ซ้ื้อไดข้องที่ถูกใจ (Customization) และสามารถบริการสินคา้

ไดท้นัใจ 

 จากเหตุผลดงัที่กล่าวมาผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษารูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา

การ ที่ ส่ งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออา หารคลีน ผ่าน ส่ือ อิน เทอร์ เ น็ต ของผู ้บ ริ โภค ใน เข ต

กรุงเทพมหานครซ่ึงประเด็นน้ีเองที่ทาํให้ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงความสาํคญัท่ีจะทาํให้เกิดการปรับปรุง 

และพฒันา E-commerce ในประเทศไทยเพือ่ที่จะสามารถส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการไดต้รงกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพราะถ้าหากผูป้ระกอบการสามารถที่จะตอบสนองและเขา้ถึงความ

ต้องการดังกล่าวได้ จะสามารถสร้างรายได้ เพิ่มขึ้ นเป็นอย่างมาก และส่งผลให้ธุรกิจมีการ

เจริญเติบโตได้ผ่านช่องทางการขายน้ี ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีมีอตัราการเติบโตสูง และผูว้ิจยัมุ่งหวงัว่า

ขอ้มูลที่ไดจ้ากการวจิยัน้ีจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแผนกลยทุธท์างดา้นการตลาดอยา่ง

มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู ้บริโภคในกลุ่มวยัรุ่นและสามารถประสบ

ความสาํเร็จภายใตส้ภาวะการณ์แข่งขนัท่ีสูงขึ้นในปัจจุบนัและอนาคต 

วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผลการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านส่ือ

อินเทอร์เน็ต 

 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่งผลการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต 
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สมมติฐานของงานวิจัย 

 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกันส่งผลการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านส่ือ

อินเทอร์เน็ต 

 2) ปัจจยัด้านการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพนัธ์ส่งผลการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) เพื่อทราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่จะส่งผลการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านส่ือ

อินเทอร์เน็ตอนัจะเป็นขอ้มูลที่สามารถนาํไปกาํหนดตลาดเป้าหมายที่เหมาะสม 

 2) เพือ่ทราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาหารคลีนทาํใหแ้ก่ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหาร

คลีนปรับกลยทุธท์างการตลาดตอบสนองความตอ้งการใหผู้บ้ริโภคไดถู้กตอ้ง 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปกรอบแนวความคิด

ในงานวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจซ้ือ

อาหารคลีนผ่านส่ือ

อินเทอร์เน็ต 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. สถานะภาพ 

3. การศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

6. อาย ุ

 

การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา การ(IMC) 

  1. ดา้นการโฆษณา และจดัแสดงสินคา้ (Advertising)  

  2. ดา้นการประชาสมัพนัธ ์(Public Relations Event)  

  3.การตลาดแบบปากต่อปาก (Viral Marketing)  

  4. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

  5. การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 อาหารคลีน  (Clean Food ) หมายถึง อาหารที่ไม่ปนเป้ือนเช้ือโรค สารเคมี หรือ การปรุง

แต่ง อาหารทีไ่ม่ผา่นการปรุงแต่งหรือผา่นกรรมวิธีการผลิตนอ้ยท่ีสุด เช่น ขา้วกลอ้ง ธญัพชื จะเน้น

ธรรมชาติของอาหารนั้นเป็นหลกั  และจะไม่มีรสจดั เช่น ไม่ปรุง นํ้ าตาล นํ้ าปลา จนทาํให้รสชาติ

นั้นผดิไปจากรสชาติเดิมจนเกินไป 

 การตัดสินใจ  หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง จากหลายๆ

ทาง เพือ่ประกอบการพจิารณาวา่เป็นทางที่ดีที่สุดเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้      

 ผู้บริโภค หมายถึง ผูซ้ื้อหรือผูไ้ด้รับบริการจากกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจในที่น้ีหมายถึงกลุ่ม

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เลือกรับประทานอาหารคลีน 

 ระบบเครือข่ายออนไลน์  คือ  การดํา เนินกิจการการค้าขาย ท่ีใช้เค ร่ืองมือหรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์เขา้มาช่วย อาทิเช่น อินเทอร์เน็ต ทั้งในรูปแบบ ขอ้ความ ภาพและเสียง รวมถึงการคา้

ขายสินคา้และบริการ การขนส่งผลิตภณัฑ์หรือการผลิตที่เป็นเน้ือหาขอ้มูลแบบดิจิตอล เพื่อมา

จาํหน่าย  เป็นตน้ ซ่ึงการทาํธุรกรรมผ่านอีเล็คทรอนิกส์มีการชาํระเงิน เช่น การโอนเงินธนาคาร 

ตูA้TM หรือมีการชาํระเงินผา่นบตัรเงินสด บตัรเครดิต  

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดยอาศยั

แนวคิดและทฤษฎีเพือ่นาํมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยนาํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

แนวคดิประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายดงัน้ี  

 Thomas S.Robertson , Joan Zielinski ;& Scott Ward (อา้งใน สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548:  28) 

ไดใ้หค้วามหมายวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึงลกัษณะทางสถิติที่สาํคญั

และสามารถวดัได ้เป็นตวัแปรที่สาํคญัที่สุดในการแบ่งส่วนตลาด และหาไดง่้าย ซ่ึงประกอบดว้ย 

อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพสมรส รายได ้อาชีพ การศึกษาโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 1. อาย ุ(Age) ความจาํเป็น (Needs) และความสนใจในสินคา้หลายชนิดแปรผนัตามอาย ุเช่น 

เด็กที่ตอ้งการของเล่น วยัรุ่นตอ้งการเส้ือผา้และของใชท่ี้ทาํใหต้นเองเป็นที่ยอมรับ หรือคนอายมุาก

มกัจะมีความกลา้เส่ียงนอ้ยลง  

 2. เพศ (Gender) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาดที่สาํคญั โดยมีการแบ่งเป็นเพศหญิง

และชาย ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การแบ่งบทบาทของเพศ (Sex Roles) หมายถึง บทบาทหรือการกระทาํ

ของแต่ละเพศ ซ่ึงสงัคมคาดหวงัและพจิารณาวา่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม  
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 3. สถานภาพสมรส (Marital Status) การจดัแบ่งผูบ้ริโภคตามสภาพสมรส เช่น คนโสด, ผูท้ี่

หยา่ร้าง 

 4. รายได ้อาชีพ การศึกษา มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด โดยตวัแปรทั้งสามส่วนเป็นได้

ทั้งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม (Independent and Dependent Variable) เช่น ผูท้ี่มีอาชีพสูงเป็นที่ 

ยกยอ่งมกัจะมีรายไดสู้งและการศึกษาสูงดว้ย  

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  

 ตามแนวคิดการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการจะมุ่งเน้นไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 

จาํเป็น ตอ้งใช้รูปแบบหรือเคร่ืองมือการส่ือสารหลาย รูปแบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางการ

ส่ือสาร โดยที่  Kotler(2003: 630) ได้แบ่ ง เค ร่ืองมือเป็น 5 เค ร่ืองมือหลัก คือ  การโฆษณา 

(Advertising) การ ประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) การส่งเสริม การขาย (Sales Promotion) การ

ใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ทั้งน้ีเคร่ืองมือในการ

ส่ือสารการตลาด นั้นอาจเป็นเคร่ืองมือใดๆ ก็ไดท้ี่สามารถส่ือสาร เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายได ้

(Duncan, 2002: 22)  

แนวความคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค คือ ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัใน

ดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มของแต่

ละบุคคล ทาํให้การตัดสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้ น นักการตลาดจึง

จาํเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอยา่งเหมาะสม โดยแบ่ง

ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คนอ่ืน ๆ, 2538, หนา้ 19) 

 1. ปัจจยัภายใน เป็นปัจจยัที่เกิดขึ้นจากตวับุคคล ในดา้นความคิดและการแสดงออก ซ่ึงมี

พื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยที่ปัจจยัภายในประกอบไปด้วย ความจาํเป็น แรงจูงใจ

บุคลิกภาพ ทศันคติ การรับรู้ การเรียนรู้ 

 2. ปัจจยัภายนอก หมายถึง ปัจจยัท่ีเกิดจากส่ิงแวดล้อมรอบตวับุคคลซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อ

ความคิดและ พฤติกรรมของผู ้บริโภค โดยปัจจัยภายนอกแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่

สาํคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจครอบครัว สังคม วฒันธรรมเป็นวิถีการดาํเนินชีวิตที่สงัคม

เช่ือถือวา่ดีงามและยอมรับปฏิบติัมา การติดต่อธุรกิจ สภาพแวดลอ้ม   
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 อรุโณทัย ใจนะโม (2552) ได้ทาํการศึกษา "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับประทาน

สูตร อาหารมงัสวรัิติ ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่" ไดผ้ลสรุปดงัน้ี ปัจจยัที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจบริโภค อาหารมงัสวรัิติมีดงัน้ี คือ 7psโดยแบ่งเป็นปัจจยัทางดา้นตวัผลิตภณัฑ ์ความสะอาด

และปลอดสารพษิเป็นปัจจยัในการตดัสินใจอนัดบัแรกและรองลงมาคือ คุณค่าทางโภชนาการปัจจยั

ทางดา้นราคาจากการวิจยัพบวา่มีการเปรียบเทียบราคากบัคุณภาพมีผลต่อการตดัสินใจรองลงมาคือ 

ราคาถูกกวา่อาหารชนิดอ่ืนเม่ือเทียบในเร่ืองของปริมาณ 

 นภารัตน์ วัฒนา (2554) ไดท้าํการศึกษา "ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคอาหาร

ประเภทสลัดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี" ได้ผลสรุปว่า ผูบ้ริโภคนิยมและให้ความสําคญักบั

ความสดสะอาดของสลดั ให้ความสาํคญักบัรสชาติมาเป็นลาํดับท่ีสองและการได้รับอิทธิพลการ

ตัดสินใจบริโภคสลัดจากเพื่อน, ครอบครัว และคนรู้จัก เพื่อสูขภาพท่ีดี และในเร่ืองของ 7ps 

ผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัทางดา้นราคาเป็นอยา่งมากคือตอ้ง

มีความสดสะอาดและรสชาติอร่อย และเร่ืองราคามีผลในการตดัสินจเป็นอยา่งมาก  

 ธีรวีร์  วราธรไพบูลย์ (2557) ไดท้าํการศึกษา "พฤติกรรมการบริโภคอาหารนิยมบริโภคกบั

อาหาร เพือ่สุขภาพ" ไดผ้ลสรุปวา่ ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพือ่สุขภาพประเภทผกั

และผลไมแ้ละมกัจะซ้ือจากร้านในห้างสรรพสินคา้และร้านสะดวกซ้ือ พฤติกรรมการเลือกซ้ือของ

ผูบ้ริโภคนั้นไม่ไดม้องในเร่ืองของคุณค่าของอาหารแต่กลบัมองในภาพรวมว่าเป็นประโยชน์ต่อ

สุขภาพ และปัจจุบนัการลา้งพิษร่างกายเพื่อตา้นอนุมูลอิสระยงัเป็นที่นิยมและสนใจของผูบ้ริโภค 

เพราะเช่ือว่าจะทาํให้ร่างกายแข็งแรงและมีอายุยืนจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารใน

ปัจจุบนั 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อาหารคลีนผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัเลือกแบบการวิจยัเป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยที่ผูว้ิจยัใช้กระบวนการทางสถิติ เพื่อใช้ทดสอบ

สมมติฐานทางการวิจยั อีกทั้งผูว้จิยัยงัไดอ้อกแบบสอบถามเชิงปริมาณ ระดบั 1-5 โดยมีรายละเอียด

เก่ียวกบัวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 1.การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากตาํราเรียน,วารสารของ

มหาวทิยาลยัต่างๆ, วทิยานิพนธ,์ และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 2.การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่ม

ตวัอยา่งคือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยเลือกซ้ืออาหารคลีนผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต 
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 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยเลือกซ้ือ

อาหารคลีนผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต โดยกาํหนดสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบสอบถาม (Questionaire) ทั้งหมด 400 ชุด ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม

ที่สร้างขึ้นตามแนวทางและวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไวแ้ละจากการศึกษาคน้ควา้และดดัแปลง จากหนงัสือ

เอกสารต่างๆ รวมทั้งแนวคิด งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน  

 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ 

 ส่วนที่ 2 การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

 ส่วนที่ 3 การตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต 

 ส่วนที่ 4 ขอ้เสนอแนะ 

 โดยที่แบบสอบถามในส่วนที่ 2 และ 3 จะใชเ้กณฑเ์ป็นระดบั 1-5     

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 1.กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 69.50 และเพศชายร้อยละ

30.50 สถานะภาพส่วนใหญ่เป็นโสดร้อยละ 53.50 รองลงมา สมรส ร้อยละ 37.00 และหย่าร้าง/

แยกกนัร้อยละ 9.50 การศึกษาส่วนใหญ่ต ํ่ากวา่ปริญญาตรีร้อยละ 50.00 รองลงมา ปริญญาตรีร้อยละ

46.00และปริญญาโทร้อยละ 4.00 อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ 43.80 รองลงมา ขา้ราชการ / 

พนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 30.30 และเจา้ของกิจการ / ธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 26.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 10,000 – 20,000 บาท / เดือน ร้อยละ 28.00 รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท / เดือน ร้อยละ

26.50 และ 30,001 – 40,000 บาท / เดือนร้อยละ 20.30 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20-35 ปี ร้อยละ 

46.50 รองลง ต ํ่ากวา่ 20 ปี ร้อยละ 25.00 และ 36-50 ปี ร้อยละ 17.30 ตามลาํดบั        

 2. การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ดา้นการโฆษณา โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมากที่สุด พบว่าการรับรู้ข่าวสารอาหารคลีนผ่านNet Idol อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา

การรับรู้ข่าวสารอาหารคลีนผ่านอินเตอร์เน็ตและการรับรู้ข่าวสารอาหารคลีนผ่านวิทยอุยูใ่นระดบั

มากที่สุด 

 3. ความคิดเห็นด้านการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ด้านการ

ประชาสมัพนัธโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พบวา่การรับรู้ข่าวสารอาหารคลีนจาก ชิงโชค ชิง

รางวลัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา การรับรู้ข่าวสารอาหารคลีนผ่านเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลกินเจ 

อยูใ่นระดบัปานกลางมี และการรับรู้ข่าวสารอาหารคลีนเม่ือมีการจดัโปรโมชัน่ การลด แลก แจก 

แถม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 4. ความคิดเห็นดา้นการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ดา้นการตลาด

แบบปากต่อปากโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่การรับรู้ข่าวสารอาหารคลีนผา่นพนกังานสาธิต

อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาการรับรู้ข่าวสารอาหารคลีนผ่านการสัมมนาดา้นอาหารอยูใ่นระดบัมาก 

และการรับรู้ข่าวสารอาหารคลีนผ่านการบอกต่อจากคนในครอบครัวมีค่าเฉล่ียเท่ากับการรับรู้

ข่าวสารอาหารคลีนผา่นการถ่ายทอดจากผูเ้ช่ียวชาญทางโภชนาการอยูใ่นระดบัมาก 

 5. ความคิดเห็นดา้นการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ดา้นการตลาด

ทางตรง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด พบวา่ การรับรู้ข่าวสารอาหารคลีนผา่นทางโทรศพัท ์การ

รับรู้ข่าวสารอาหารคลีนผ่านอินเตอร์เน็ต การรับรู้ข่าวสารอาหารคลีนผ่านช่องทาง Facebook การ

รับรู้ข่าวสารอาหารคลีนผา่น line หรือแอปพลิเคชัน่อ่ืนๆอยูใ่นระดบัมากที่สุด เท่ากนั 

 6. ความคิดเห็นดา้นการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ดา้นการขาย

โดยพนกังานขายโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พบวา่พนกังานขายสินคา้มีความกระตือ รือร้น 

มีความพร้อมที่จะให้บริการอยู่ในระดับมาก รองลงมาพนักงานขายสินคา้มีการส่ือสาร และตอบ

คาํถามที่ดีชดัเจนอยูใ่นระดบัมาก และพนกังานขายสินคา้มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองโภชนาการอยู่

ในระดบัปานกลาง 

 7.ความคิดเห็นการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตโดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มากที่สุดมี พบว่าบุคคลใกลชิ้ดหรือบุคคลที่รู้จกัตอ้งการจะซ้ืออาหารคลีนท่านจะแนะนาํให้เขาซ้ือ

ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาความคุม้ค่าที่ท่านได้รับจากการซ้ือ

อาหารคลีนที่ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์เม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายที่ท่านเสียไปอยูใ่นระดบัมากที่สุด 

และความมัน่ใจที่ท่านมีต่อการซ้ืออาหารคลีนท่ีผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ เม่ือเทียบกบัการซ้ือ

แบบออฟไลน์อยูใ่นระดบัมากที่สุด 

 8.ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนัส่งผลการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และผล

การทดสอบขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอาชีพ รายได ้อาย ุที่แตกต่างกนัส่งผลการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีน

ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 9. ผลการทดสอบความสมัพนัธก์ารรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ที่ส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตดว้ยการวิเคราะห์ Regression พบว่า ปัจจยัการรับรู้

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต 

คือปัจจยัดา้นการโฆษณา และปัจจยัการตลาดทางตรงโดยมีความสมัพนัธร้์อยละ 79.5 (R Square  = 

0.795) โดยเขียนสมการดงัน้ี 

 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

794 Journal of Business Research and 

Administration 

   Y = 0.27 +0.58 (x1) +0.25 (x4) 

เม่ือ y หมายถึง การตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต 

                                               x1   หมายถึง การโฆษณา  

                                               x4   หมายถึง  การตลาดทางตรง  

 ผลสรุปการวจิยัพบวา่ การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการดา้นการโฆษณาและ

การตลาดทางตรง ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต 

อภิปรายผล 

 1. ผลการทดสอบสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ และระดับการศึกษาที่

แตกต่างกนัส่งผลการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่  0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยนุชรี ลอยประโคน (2550)  ท ําการวิจัยเ ร่ืองปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความเช่ือมั่นในด้านส่วนประสมการตลาดของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่ มีต่อการพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อระดบัความเช่ือมัน่ ในดา้นส่วนประสมการตลาดของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีต่อการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ พบวา่อายทุี่ต่างกนัมีอิทธิพลต่อความเช่ือมัน่ ที่มี

ต่อการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกนัและสอดคลอ้งนุชรี ลอยประโคน (2550) ทาํการวจิยัเร่ือง

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทีมี่ผลต่อความเช่ือมัน่ในดา้นส่วนประสมการตลาดของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่พบว่าการศึกษาที่แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นที่มีต่อการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายการส่งเสริมการตลาดและ

สอดคล้องกับงานวิจยัของโนอาเจน สุขใจ (2551) ทาํการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็น

ทางด้านพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์และการส่ือสารทางการตลาดของผู ้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นด้านการส่ือสารการตลาด 

แตกต่างกนั 

 2. ความคิดเห็นดา้นการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ดา้นการตลาด

ทางตรง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า การรับรู้ข่าวสารอาหารคลีน

ผ่านทางโทรศพัท ์การรับรู้ข่าวสารอาหารคลีนผ่านอินเตอร์เน็ต การรับรู้ข่าวสารอาหารคลีนผ่าน

ช่องทาง Facebook การรับรู้ข่าวสารอาหารคลีนผ่าน line หรือแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆอยู่ในระดบัมาก

ที่สุด เท่ากนัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวงศกร คาํเพิม่ (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง "ปัจจยัที่มีอิทธิพล

ต่อการใชบ้ริการร้านอาหารเวียดนาม" ไดผ้ลสรุปวา่ แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีผูบ้ริโภคทราบนั้นมาจาก

เพื่อนและคนรู้จกัและอินเตอร์เน็ตและแผ่นพบัโฆษณา , หนังสือพิมพแ์ละนิตยสารและส่ือทาง

โทรทศัน์ นั้นรองลงมาตามลาํดบั รวมไปถึงความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัจุดประสงคใ์นการไปใช้
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บริการเพศก็มีความแตกต่างกันโดยจุดประสงค์ในการไปใช้บริการเพศหญิงและชายคือไป

รับประทานปกติ โดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55.4 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 54.7 และปัจจยั 7ps 

ไดมี้การสรุปผลวา่ กลุ่มลูกคา้ใหค้วามพอใจในเร่ืองของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคามากท่ีสุด 

 3. ผลสรุปการวิจัยพบว่า การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต สอดคลอ้งกบังานวิจยั 

อําพล นววงศ์เสถียร(2557) ได้ทาํการศึกษา "พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ริโภคในร้านค้า

ออนไลน์" ไดส้รุปผลวา่ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของออนไลน์ เพราะเน่ืองจาก

การตกแต่งเวบไซตร์วมไปถึงการเลือกซ้ือสินคา้ที่ง่ายไม่ซับซอ้น รวมไปถึงขั้นตอนการสั่งซ้ือก็ง่าย

ดาวน์โหลดรวดเร็วไม่ยุง่ยากและสามารถดึงดูดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่นถึงวยัทาํงานได้

ทาํให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ลูกคา้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดและ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชยันันท ์ เพช็รอาํไพ (2552)ไดท้าํการวิจยัเร่ือง องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพล

ต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าออนไลน์ของผูบ้ริโภคในธุรกิจ E-Marketplace ของประเทศไทย  

ผลการวิจยัพบว่าองคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  การตระหนักรู้ในตราสินคา้ 

(brand awareness) การรับรู้ในคุณภาพของตราสินคา้ (Perceived Quality) การเช่ือมโยงส่ิงต่างๆกบั

ตราสินคา้ (Brand Associations) และความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) มีความสัมพนัธ์กบั

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ผูบ้ริโภคในเชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ กล่าวคือ ถา้

หากตราสินคา้มีระดบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคในองคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้ทั้ง 4 ดา้น อยูใ่น

ระดบัสูงก็จะทาํใหก้ารรับรู้คุณค่าตราสินคา้อยูใ่นระดบัสูงตามไปดว้ยและไดมี้การนาํขอ้มูลในส่วน

ขององคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้นของคุณค่าตราสินคา้มาทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 

ได้ผลออกมาดังน้ี ปัจจัยที่ 1. การรับรู้ในคุณภาพของตราสินค้า (Perceived Quality) และการ

เช่ือมโยงส่ิงต่างๆ และความคิดเห็นดา้นการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ดา้น

การตลาดทางตรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า การรับรู้ข่าวสาร

อาหารคลีนผ่านทางโทรศพัท ์การรับรู้ข่าวสารอาหารคลีนผ่านอินเตอร์เน็ต การรับรู้ข่าวสารอาหาร

คลีนผ่านช่องทาง Facebook การรับรู้ข่าวสารอาหารคลีนผ่าน line หรือแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆอยู่ใน

ระดบัมากที่สุด เท่ากนัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของญาณัญฎา ศิรภทัร์ธาดา (2549) ทาํการศึกษาปัจจยัที่

มีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ผ่านส่ือพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการออกแบบเวบ็ไซตท์ี่ดึงดูด การจดัทาํหนา้เวบ็ไซตเ์ป็นที่

สะดุดตา ขอ้มูลข่าวสารโฆษณาและประชาสัมพนัธ์มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ และการ

ติดตามหลงัการขาย ส่วนปัจจยัทางอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง ในส่วนของการรับรู้ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัใน

เร่ืองของอิทธิพลของการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีผลต่อการซ้ือสินคา้ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
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ผูบ้ริโภคในส่วนของวถีิการดาํรงชีวติ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของความสะดวกสบายในการ

ดาํเนินชีวิต และการไดรั้บขอ้มูลความรู้มากขึ้น จะทาํให้มีความสนใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ผูบ้ริโภคในปัจจุบนันิยมทาํธุรกรรมผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในดา้นของ

เศรษฐกิจผูบ้ริโภคเห็นวา่ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการซ้ือของสินคา้ผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

และในดา้นเทคโนโลยผีูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในเร่ืองของการใชเ้ทคโนโลยทีี่มีความทนัสมยัช่วย

เสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีใหก้บัระบบ การนาํเทคโนโลยมีาใชท้าํให้ประหยดัเวลาขั้นตอนการสั่งซ้ือ

สินคา้และ เทคโนโลยทีี่ใชช่้วยใหก้ารติดต่อซ้ือขายสินคา้มีความสะดวกรวดเร็ว  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวจัิยไปใช้ 

 1. การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ด้านการโฆษณา แนวทางที่

ผูป้ระกอบการควรไปปรับปรุงการนาํเสนอสินคา้อาหารคลีน หรืออาหารปลอดสารพษิควรนาํผูท้ี่มี

ช่ือเสียงมาประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือโฆษณา เช่น นางงาม นางแบบ หรือผูมี้รูปร่างดี เป็นส่ือ 

   2. ความคิดเห็นด้านการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ ดังนั้นแนวทางปรับปรุงการนาํเสนอสินคา้อาหารคลีน ควรสนับสนุน ให้รางวลั 

ตอบคาํถาม แชร์ช่องทาง Facebook แชร์ขอ้มูลทางข่าวสารอาหารคลีนผา่น line ตอบคาํถามหนา้เพจ 

facebook ทาํใหค้นที่มีความสนใจอยากติดตามแลกเปล่ียนขอ้มูลอาหารไดม้ากขึ้น 

   3. ความคิดเห็นดา้นการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ดา้นการตลาด

แบบปากต่อปากแนวทางปรับปรุงการนําเสนอสินค้าอาหารคลีนควรแสดงวีธีปรุงอาหารคลีน 

กรรมวิธีการผลิต ดว้ยการสาธิต เพื่อให้ผูบ้ริโภคเห็นภาพที่ชดัเจน สร้างแรงกระตุน้การซ้ือให้มาก

ขึ้น 

   4. ความคิดเห็นดา้นการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ดา้นการตลาด

ทางตรง ดงันั้นแนวทางปรับปรุงการนาํเสนอสินคา้อาหารคลีนควรนาํเสนอ มีรูป แชร์ อาหารคลีน

ผ่านแอพพลิเคชัน่ต่างๆให้มากขึ้น เชิญชวนให้คนมากด Like กดแนะนาํเพจ สร้างแรงกระตุน้ให้

ผูบ้ริโภคสนใจมากขึ้น 

 5. ความคิดเห็นดา้นการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ดา้นการขาย

โดยพนกังานขายแนวทางปรับปรุงการนาํเสนอสินคา้อาหารคลีนควรนาํเสนออบรมใหพ้นกังานขาย 

มีคุณสมับติันกัขายที่ดี นาํเสนอใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจไดง่้าย เพราะอาหารคลีนค่อนขา้งใหม่ ตอ้งการผูท้ี่

นาํเสนอสินคา้ที่เขา้ใจง่าย 
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 6.ความคิดเห็นการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตแนวทางปรับปรุงการ

นาํเสนอสินคา้อาหารคลีนควรส่งเสริมให้มีการขายแบบออนไลน์ให้มากขึ้น อาจสร้างกลุ่มในเพจ 

เฉพาะผูรั้กสุขภาพ ตั้งชมรมผูส้นใจอาหารเพือ่สุขภาพเป็นตน้ 

 7.ผลสรุปการวิจยัพบว่า การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการดา้นการโฆษณา

และการตลาดทางตรง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต ดังนั้ นเอง

ผูป้ระกอบการควรให้ความสนใจและใส่ใจกับเทคโนโลยีให้มากขึ้นด้วยการเพิ่มช่องทางการ

จาํหน่ายดว้ยผา่นส่ือดา้นการโฆษณาและการตลาดทางตรงเพราะวิธีน้ีจะทาํให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคได้ง่าย

และรวดเร็วมากขึ้นสร้างยอดขายและจุดสนใจให้กบัผูบ้ริโภค เน่ืองจากอาหารคลีนเป็นอาหารของ

คนยคุใหม่ คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจกบัเร่ืองสุขภาพ การที่จะเขา้ถึงจิตใจ รวมถึงเปล่ียนทศันคติ พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคให้มีความสนใจและบริโภคอาหารคลีน ควรมุ่งเน้นกลยทุธ์ทางการส่ือสารการตลาดดา้น

การโฆษณาและการตลาดทางตรง  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคหลงัการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารคลีน 

 2. อุปสรรคในการวิจยัคร้ังน้ีคือการแสดงรายการอาหารคลีนให้กบัผูต้อบแบบสอบถามได้

ทราบ เพราะบางคร้ังผูบ้ริโภคยงัไม่เขา้ใจว่า อะไรคือ อาหารคลีน หรือบางคร้ังตนเองไดบ้ริโภค

อาหารคลีนโดยไม่รู้ตวั ดังนั้นเองการวิจยัคร้ังต่อไปควรจาํแนกประเภท อาหารคลีน ให้มีความ

ชดัเจนมากกวา่น้ี ควรมีภาพประกอบอาหาร เป็นตน้ 

 3 การศึกษาคร้ังน้ีเนน้ศึกษาดา้นการตลาดดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรให้ความสาํคญัต่อ

ด้านคุณค่าโภชนการของอาหารคลีนร่วมด้วย อาจเปรียบเทียบชนิดอาหาร ประเภทอาหารหรือ

กรรมวธีิการปรุงแต่งร่วมดว้ย 
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การจดัการโลจสิติกส์แบบย้อนกลบัของขวดแก้วบรรจุภณัฑ์ทีบ่ริโภคแล้วในจงัหวดัภูเกต็ 

กรณศึีกษา บริษัทซาน มเิกล เบียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

REVERSE LOGISTICS MANAGEMENT IN USED GLASS BOTTLES IN 

PHUKET PROVINCE IN CASE STUDY OF SAN MIGUEL BEER (TH) CO, 

LTD. 

ดุลยภทัร นาคะสุวรรณ1 และ ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์2 

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

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเป็นไปไดท้ี่จะทาํการลดตน้ทุนการผลิต โดย

การใช้การจดัการ โลจิสติกส์แบบยอ้นกลับในการนําบรรจุภณัฑ์ขวดแก้วที่บริโภคแล้ว และนํา

กลบัมาใชซ้ํ้ าอีกในการผลิตคร้ังใหม่และการวิจยัแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงมุ่งเน้น

การศึกษาในส่วนกิจกรรมการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบั ตน้ทุนและราคาของบรรจุภณัฑข์อง

ขวดแกว้ที่บริโภคแลว้ เปรียบเทียบบรรจุภณัฑข์องขวดแกว้ใหม่ที่ยงัไม่ไดใ้ชว้า่แตกต่างกนัมากน้อย

เพยีงใด และสามารถลดตน้ทุนการผลิตอยา่งไร และผูว้จิยัทาํการเก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก 

การศึกษางานวจิยัน้ี ประชากร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  กลุ่มของผูเ้ก่ียวขอ้งของการ

จดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลับในการรับซ้ือของเก่า (ขวดแกว้บรรจุภณัฑท่ี์บริโภคแล้ว) ในเขต

ท่องเที่ยวหาดป่าตอง จงัหวดัภูเก็ต โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 5 กลุ่ม รวมทั้งส้ิน 21คน เพือ่สร้าง

ตวัแบบโครงสร้างการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลับของขวดแก้วบรรจุภณัฑ์ที่บริโภคแล้วที่

ประสบความสาํเร็จ จากผลการวิจยัพบว่าการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบัของขวดแกว้บรรจุ

ภณัฑท์ี่บริโภคแลว้ที่ประสบความสาํเร็จ บริษทัผูผ้ลิต บริษทัซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัทุกกิจกรรมในของการจดั การโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบั ตั้งแต่เป็นผูผ้ลิต  

ผูจ้ดัจาํหน่าย ผูป้ระสานงานทุกขั้นตอนของกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และเพื่อเป็นการยนืยนัตวัแบบ 

ผูว้ิจยัจึงนาํตวัแบบที่ไดไ้ปสัมภาษณ์กบักลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรมโลจิส ติกส์แบบยอ้นกลบั

ของขวดแกว้บรรจุภณัฑ์ที่บริโภคแล้วในจงัหวดัภูเก็ต เพื่อหาความน่าจะเป็นว่ากิจกรรมการการ

จดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบัสามารถนาํมาซ่ึงการลดตน้ทุนในการผลิตไดอ้ยา่งไร 

 

คาํสําคญั: การจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบั 
1นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระมหาวิทยาลยัรังสิต  
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Abstract 

 The objective of this research is to study the possibility in cost reduction by using the 

reverse logistics management in used glass bottles consolidation and bringing it back for reusing in 

the next production by the manufacturer. This research is a qualitative research which intended to 

study in the methods, cost of materials, cost to produce by using the reverse logistics management. 

Together, we needed to compare the cost of materials between the new glass bottles versus the used 

glass bottles which one is the most competitive cost. We will also know how much we will save 

from doing the reverse logistics. The data were collected and got the information from in-depth 

interview. The sample of populations in this research is the supply chain in reverse logistics in 

buying the used glass bottles in tourist’s area (Patong beach) in Phuket province. There are 5 groups 

and with 21 interviewees in order to build the successful model of reverse logistics management in 

buying the used glass bottles. From the result of this research, the successful model of reverse 

logistics in buying the used glass bottle is the manufacturer (San Miguel Beer Co, Ltd.) needed to 

be involved with all parties of this reverse logistics which started from manufacturer to the 

distributor, to the dealers, to the restaurants and then linked the scrap buyers to the restaurants and 

scrap buying shops. So this was to confirm that the successful model was brought up and 

interviewed to the sample groups of reverse logistics management in used glass bottles in Phuket 

province and see how the manufacturer can have the cost savings in production from implementing 

the reverse logistics management. 

 

KEYWORD: REVERSE LOGISTICS MANAGEMENT 
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บทนํา 

 เน่ืองจากในสภาวะปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการแขง็ขนัอยา่งรุนแรง และมีความผนัผวน

จากปัจจยัหลายรอบดา้นทั้งที่เกิดจากภายในประเทศ และมาจากภายนอกประเทศ หลายๆหน่วยงาน

จึงตอ้งพฒันาและปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตและกาํไรธุรกิจ

สามารถดาํเนินกิจการต่อไปไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้จากการดาํเนินธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัมากขึ้นทั้ง

ทางดา้นคุณภาพ ราคา การส่งมอบไปยงัลูกคา้ตรงตามสถานที่และเวลาที่ลูกคา้ตอ้งการ เพื่อที่จะ

ตอบสนองความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ไดม้ากที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะรักษาและสร้างเสริมส่วนแบ่ง

ทางการตลาดไวใ้ห้ได้อย่างมั่นคงนั้น ทาํให้หลายๆองค์กรเร่ิมหันมามองเคร่ืองมือ วิธีการ และ

เทคโนโลยใีหม่ๆเพือ่สร้างความเขม้แขง็ และยกขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของตนเอง

ในการที่จะรับมือกบัสภาวการณ์ดงักล่าว 

 ตลาดเคร่ืองด่ืมปี 2558 ให้ภาพที่ไม่สดใสนัก แม้ว่าสถานการณ์การเมืองจะคล่ีคลายลง 

ประกอบกบัราคา นํ้ ามนัที่ปรับลดลงช่วยให้ภาคประชาชนประหยดัค่าใช้จ่ายลงไดพ้อสมควร แต่

กระนั้น ตลาดเคร่ืองด่ืมก็ถูกกดดนัจาก ปัจจยัดา้นกาํลงัซ้ือภาคประชาชนที่ชะลอตวั อนัเป็นผลจาก

เศรษฐกิจที่ยงัฟ้ืนตวัไม่ชดัเจน ประกอบกบัราคาสินคา้พชืผลการเกษตรหลกัหลายรายการท่ียงัคงอยู่

ในระดบัตํ่าทั้งขา้ว ยางพารา ปาล์ม และออ้ย รวมถึงการเกิดภาวะภยั แลง้ที่รุนแรงในรอบหลายปี 

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชไร่ของเกษตรกรในหลายพื้นที่ซํ้ าเติม ซ่ึงกระทบต่อกาํลงัซ้ือ คนส่วน

ใหญ่ของประเทศ ส่งผลให้ภาคประชาชนมีความระมดัระวงัการใชจ่้ายมากขึ้น โดยลดการใช้จ่าย

สินคา้ ฟุ่มเฟือยที่ไม่จาํเป็นลง อาทิ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์รวมทั้งลดกิจกรรมการจดังานประชุม งาน

เล้ียงสงัสรรค ์การทาํกิจกรรมนอกบา้น (เช่น ดา้นบนัเทิง สนัทนาการ) โดยเฉพาะประชาชนในภาค

เกษตรกรรมในชนบท ซ่ึงถือเป็นกลุ่ม ผูบ้ริโภคตลาดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ี่มีบทบาทสาํคญัและมี

จาํนวนฐานลูกคา้กวา้งขวางทัว่ประเทศ   อยา่งไรก็ตาม คาดวา่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ั้งเบียร์และสุรา

ระดบัล่าง (Economy) ซ่ึงเน้นแข่งขนัดา้นราคาจะ ไดรั้บความนิยมเพิ่มขึ้น ขณะที่ตลาดระดบัปาน

กลาง (Standard) และระดับสูง (Premium) อาจทาํตลาดได้ ยากลาํบากมากขึ้น เน่ืองจากกลุ่มที่มี

รายไดป้านกลางมีแนวโนม้ลดการสงัสรรคต์ามร้านอาหารและสถานบนัเทิงลง   
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ตารางที่ 1 มูลค่าทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมแยกตามประเภท 

ประเภท มูลค่าทางการตลาด(ลา้นบาท) ขยายตวัเฉล่ีย (ปี/ร้อยละ) 

เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์   

- นํ้ าอดัลม 47,000 5-6 

- เคร่ืองด่ืมชูกาํลงั 30,000 5-6 

- นํ้ าด่ืม 23,000-27,000 10-20 

- ชาพร้อมด่ืม 15,000 10-15 

- นํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 12,000-13,000 5-10 

- ฟังชนันลัดร้ิงค ์ 5,000-5,300 13-15 

เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์   

- สุรา 100,000 3-5 

- เบียร์ 135,000 5-10 

(ที่มา: ศูนยว์จิยักสิกรไทย 2557) 

 จากข้อมูลเบื้ องต้นแสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมที่ มีแอลกอฮอล์ย ัง เป็น

อุตสาหกรรมที่ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจที่สาํคญัของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก อีกทั้งยงัมีบทบาทสาํคญั

ต่อการบริโภคภายในประเทศอีกด้วย ถึงกระนั้นก็ยงัมีผลกระทบที่มีในภาคอุตสาหกรรมผลิต

เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ ซ่ึงผลิตโดยบริษทั ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ยงัมี

ตน้ทุนในการผลิตที่สูงกว่าผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ จึงทาํให้ผูว้ิจยัเล็งเห็นความ สาํคญัในการศึกษาเก่ียวกบั

การจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบั เพือ่ช่วยใหผู้ป้ระกอบการคือ บริษทั ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั ไดท้ราบถึงขอ้มูลและแนวทางในการพฒันาการจดัการโลจิส ติกส์แบบยอ้นกลบั และทาํ

ให้มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขนัที่สูงขึ้น ทั้งน้ีเป็นเพราะโดยปัจจุบนัทางผูว้ิจยั

ทาํไดเ้ล็ง เห็นถึงผลประโยชน์จากการนาํบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้)ที่ใชบ้ริโภคแลว้นาํกลบัมาใชใ้นการ

ผลิตใหม่อีกคร้ังจะเป็นการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าแลว้ และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการจดัการโลจิสติกส์

แบบยอ้นกลบัคร้ังน้ียงัเป็นการลดตน้ทุนในการผลิตของการผลิตเบียร์ของบริษทั ซาน มิเกล เบียร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดัอีกทางนึงดว้ย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษากระบวนการการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบั ในการนําขวดแก้วที่ใช้

บริโภคแลว้เพือ่นาํกลบัมาใชซ้ํ้ าอีกคร้ัง 

2. เพื่อนาํผลศึกษาการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบั มาเป็นแนวทางในการลดตน้ทุน

บรรจุภณัฑใ์นการผลิตของโรงงานบริษทั ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ขอบเขตการวิจัย  

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหาร 

ผูเ้ช่ียวชาญ ผูใ้หบ้ริการช่วง ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบั 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทาํการศึกษาภายใตก้รอบ

แนวคิด ดงัน้ี 

 2.1 ศึกษาการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบัของบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) ท่ีใชบ้ริโภคแลว้ 

และนาํกลบัมาใชซ้ํ้ าอีก 

 2.2 ศึกษาการลดตน้ทุนในการผลิตเม่ือนาํบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) ที่ใชบ้ริโภคแลว้มาใชซ้ํ้ า 

เปรียบเทียบกบัการผลิตเม่ือไม่ไดน้าํบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) ที่บริโภคแลว้มาใช ้

3. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง  

30 เมษายน 2559 

4. สถานที่ – ที่อยูใ่นการศึกษา: โรงงานบริษทั ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จาํกดัเลขที่ 

89 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท ์ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มร้านอาหาร

และสถานบริการ กลุ่มผูรั้บซ้ือของใชแ้ลว้รายยอ่ย และกลุ่มร้านรับซ้ือของใชแ้ลว้ราย

ใหญ่ ในจงัหวดัภูเก็ต 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

1. ทราบถึงสภาพปัจจุบนัของกระบวนการจดัการบรรจุภณัฑ ์ (ขวดแกว้) ที่บริโภคแลว้ว่า

เป็นอยา่งไร 

2. ทราบถึงปริมาณของบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) ที่บริโภคแลว้ ที่ยงัสามารถนาํกลบัมาใชซ้ํ้ า

ไดอี้กในการผลิตคร้ังต่อไป 

3. ทราบถึงปัญหาและปัจจยัต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการจดัซ้ือ จดัหาบรรจุภณัฑ์ (ขวด

แกว้) ที่ใชแ้ลว้ และบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) ที่ยงัไม่ไดใ้ชว้า่แตกต่างกนัอยา่งไร 

4. สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเพิม่ประสิทธิภาพในการจดัการลดตน้ทุนของการผลิต   

 4.1 สร้างองคค์วามรู้ดา้นกลยทุธ ์และวิธีการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบัส่งผลอยา่งไร

ในการลดตน้ทุนของการผลิต 

 4.2 โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ รวมถึงหน่วยงานรัฐที่เก่ียวขอ้งไดรั้บแนวคิดในการ

ลดตน้ทุน และใชเ้ป็นแนวทางในการลดตน้ทุน รวมทั้งมีกลยทุธ์ในการลดตน้ทุนที่เหมาะสมกับ

สภาวะเศรษฐกิจ 

  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

807 Journal of Business Research and 

Administration 

นิยามคาํศัพท์ 

 1. โลจิสติกส์แบบยอ้นกลบั (Reverse Logistics) หมายถึง กระบวนการวางแผน ปฏิบติั และ

ควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินคา้และขอ้มูลข่าวสาร จากปลายทางซ่ึงก็คือผูบ้ริโภค ยอ้นกลบัไปยงัแหล่ง

ผลิตตน้ทางอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะเดียวกันหากยึดตามนิยามของ Reverse 

Logistics Executive Council ไดใ้ห้ความหมายว่าเป็นกระบวนการของการวางแผน การประยกุตใ์ช ้

และการควบคุมการไหลของวตัถุดิบ สินคา้คงคลงั สินคา้สาํเร็จรูป และขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง จากจุดที่ทาํ

การบริโภค (Point of Consumption) ไปยงัจุดเร่ิมต้น (Point of Origin) เพื่อทําการกําจัดอย่างมี

ประสิทธิภาพหรือนําไปสร้างมูลค่าแทนที่จะต้องทิ้ งหรือสูญเปล่าไป (http://lovememore-

lovememore.blogspot.com/2009/09/corporate-of-design.html 

การทบทวนวรรณกรรม   

 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดยอาศยั

แนวคิดและทฤษฎีเพือ่นาํมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยนาํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์แบบย้อนกลับ  

 กฤษณ์ชาคริตส ณ วฒันประเสริฐ (2558, หน้า 17)  ให้ความหมาย โซ่อุปทาน (Supply 

Chain) ว่าหมายถึง การเอ้ืออาํนวยกระบวนการธุรกิจในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างคู่คา้และ

ลูกคา้ตั้งแต่ตน้นํ้ า ไปจนถึงปลายนํ้ าที่เป็นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย รุธี พนมยงค์ (2552, หน้า 28)  ให้

ความหมายว่า เป็นเครือข่ายขององคป์ระกอบท่ีจะเอ้ืออํานวยกระบวนการธุรกิจซ่ึงเร่ิมจาก

กระบวนการจดัหาวตัถุดิบจากซัพพลายเออร์ กระบวนการแปรรูปจากวตัถุดิบเป็นสินคา้และ การ

กระจายสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภค โซ่อุปทานที่สมบูรณ์ตอ้งประกอบดว้ยบริษทัผูป้ระกอบ การทั้งหมดที่มี

ส่วนร่วมในกระบวนการเคล่ือนไหลของสินคา้และบริการ เงินทุนและขอ้มูลจากซัพลายเออร์ราย

แรกที่เป็นแหล่งกาํ เนิดของสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภค  

 ชนะเกียรติ สมานบุตร (2557, หน้า 23) ได้ให้แนวคิดของโซ่อุปทานว่า แนวคิดของโซ่

อุปทานเป็นมากกว่าการประสานงาน และการจดัการสินคา้คงคลงั จาํเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ์เพื่อสร้าง

มูลค่าในสายตาของลูกคา้และยงัมา เป็นกรอบการตดัสินใจเก่ียวกบัการใชท้รัพยากร การบูรณา การ

องค์กรต่างๆเขา้ด้วยกันและออกแบบกระบวน การ ซ่ึงจะทาํให้เป็นขอ้ได้เปรียบในการแข่งขนั 

แนวคิดของโซ่อุปทานเนน้ในเร่ืองความสาํคญัในการปฏิบติัการของธุรกิจ โดยกรอบแนวคิดของโซ่

อุปทาน แบ่งเป็น 3 ประเภทหลกั ๆ ดงัน้ี  

 1. การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) จดัเป็นหัวใจของธุรกิจซ่ึงเป็นตวักาํหนด

สินคา้ หรือบริการประเภทไหนที่องคกร์จะผลิต และทาํการแข่งขนัในตลาดอยา่งไร  
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 2. ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (Customer Relationship) การไหลหรือการเคล่ือนตวัซ่ึงหอ้มลอ้ม

กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกบัตลาดไม่ว่าจะเป็นการขาย การส่งเสริมการตลาด การสนบัสนุนการขาย 

และการวจิยตัลาด  

 3. โซ่อุปทาน (Supply Chain) เป็นการไหลของวสัดุ และทรัพยากรต่างๆ เพือ่ผลิตและจดัส่ง

ผลิตภณัฑไ์ปยงัผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย  

 รุธี พนมยงค ์(2552, หนา้ 28) ให้ความหมายของโลจิสติกส์ยอ้นกลบั (Reverse Logistics) 

หมายถึง กระบวนการวางแผน ปฏิบติั และควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินคา้และขอ้มูลข่าวสาร จาก

ปลายทางซ่ึงก็คือผูบ้ริโภค ยอ้นกลบัไปยงัแหล่งผลิตตน้ทางอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขณะเดียวกนัหากยดึตามนิยามของ Reverse Logistics Executive Council ไดใ้ห้ความหมายว่าเป็น

กระบวนการของการวางแผน การประยกุตใ์ช ้และการควบคุมการไหลของวตัถุดิบ สินคา้คงคลงั 

สินค้าสําเร็จรูป และข้อมูลที่ เ ก่ียวข้อง จากจุดที่ทาํการบริโภค (Point of Consumption) ไปยงั

จุดเร่ิมตน้ (Point of Origin) เพือ่ทาํการกาํจดัอยา่งมีประสิทธิภาพหรือนาํไปสร้างมูลค่าแทนที่จะตอ้ง

ทิ้งหรือสูญเปล่าไป 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์และคณะ : 2548 ได้ศึกษากลยุทธ์การจัดการต้นทุนของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม ผลการวจิยัพบวา่ในภาพรวมผู ้

ประกอบธุรกิจให ้ความสาํคญัแก่ตน้ทุนที่จะมีผลต่อการดาํเนินงานของกิจกรรมอยูใ่นระดบัมากโดย

ประเภทของตน้ทุนที่ ผูป้ระกอบการเห็นว่ามีความ สําคญัต่อผลการด้าเนินงานมากที่สุด ได้แก่ 

ตน้ทุนดา้นการผลิต  รองลงไป ไดแ้ก่ ตน้ทุนดา้นการเงิน ตน้ทุนดา้นการจดัการ และตน้ทุนด้าน

การตลาดตามลาํดบั สาํหรับกลยทุธท์ี่ผูป้ระกอบการธุรกิจนิยมเลือกใชใ้นการจดัการตน้ทุนรองลงมา

คือ กลยทุธ์ดา้นการผลิต ซ่ึงนิยมใชแ้นวคิดเร่ืองการจดัการดา้นคุณภาพ เพื่อลดตน้ทุนอนัเกิดจาก

สินคา้ที่เสีย และการส่งสินคา้ล่าชา้เพิม่ประสิทธิภาพของกิจการ   

 ศุภกานต์ อัครชัยพานิชย ์(2544) ทาํการวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมสาํหรับธุรกิจขนส่งดว้ย

รถบรรทุกเป็นการพฒันาแบบจาํลองตน้ทุนกิจกรรมสําหรับผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อให้สามารถวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรม ตน้ทุนการให้บริการ และตน้ทุนที่เกิดจาก

ลูกคา้แต่ละรายได้อย่างถูกตอ้ง การพฒันาแบบจาํลองได้ใช้ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการรายหน่ึงที่

ดาํเนินธุรกิจดว้ยการรวบรวมสินคา้ของลูกคา้ในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ เพือ่ไปส่งปลายทางที่อยู่ใน

ต่างจงัหวดั โดยไดค้รอบคลุมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแผนกธุรการ แผนกคลงัสินคา้ และแผนกขนส่ง 

การพฒันาแบบจาํลองตน้ทุนกิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ การกาํหนดวตัถุประสงคก์ารเก็บ

ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์กิจกรรม การคิดตน้ทุนของกิจกรรม และการคิดตน้ทุนของการ
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ให้บริการและของลูกคา้ ทั้งน้ีในการวิเคราะห์ตน้ทุนการใชร้ถซ่ึงเป็นหมวดตน้ทุนที่มีค่าสูงสุด ได้

นาํเอาปัจจยัเก่ียวกบัประเภทของรถ ระยะทาง และความจุของรถทั้งในแง่ของนํ้ าหนักและปริมาตร 

มาประกอบการวเิคราะห์ ส่วนการวเิคราะห์ตน้ทุนของลูกคา้ไดน้าํเอาทั้งนํ้ าหนกัและปริมาตรสินคา้

ของลูกคา้แต่ละรายมาพจิารณาดว้ยเพือ่ให้ไดผ้ลที่ถูก ตอ้งและน่าเช่ือถือมากขึ้น ผลจากแบบจาํลอง

ทาํให้ทราบตน้ทุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทั้งสามแผนก และยงัสามารถแสดงตน้ทุนการให้บริการ

ขนส่งและตน้ทุนรวมสาํหรับลูกคา้แต่ละราย นอกจากน้ีแบบจาํลองสามารถแสดงตน้ทุนการใชร้ถ

แยกเป็นขาไปและขากลบั และตน้ทุนที่เกิดจากการไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากความจุของรถได้

อยา่งเตม็ที่ ซ่ึงเป็นขอ้มูลที่สามารถใชป้ระโยชน์ในเชิงบริหารไดต่้อไป 

 ศรายทุธ  ทองอร่าม : 2551 ไดศึ้กษาการดาํเนินกลยทุธ์ทางธุรกิจในภาวะผนัผวน : กลยทุธ์

ลดตน้ทุนเพื่อเพิ่มกาํไร พบว่ากลยทุธ์หลกั ๆท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายประกอบไปดว้ย 2 กล

ยทุธห์ลกัคือ เป้าหมายการเพิม่รายไดแ้ละเป้าหมายการลดตน้ทุน กลยทุธท์ี่เหมาะสมในสถานการณ์

ปัจจุบนั (ปี 2552) คือ กลยทุธ์ที่มีเป้าหมายการลดตน้ทุนที่มุ่งเน้นการจดัการตนเองเป็นอนัดบัแรก 

เพราะนอกจากจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  และการจดัการแลว้ ยงัช่วยเพิ่มกาํไรใน

สถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน หรือเรียกไดว้า่กลยทุธท์ี่มีเป้าหมายการลดตน้ทุน คือ กลยทุธท์ี่เน้น

ลดตน้ทุนเพิม่กาํไรภายใตปั้จจยัภายนอกที่ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมได ้  

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบัในการนาํบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) 

ที่บริโภคแล้วมาใช้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างไร เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) ซ่ึงมุ่งเน้นการศึกษาในส่วนกิจกรรมการจัดการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลับ 

ตน้ทุนและราคาของบรรจุภณัฑข์องขวดแกว้ที่บริโภคแลว้ เปรียบเทียบบรรจุภณัฑข์องขวดแกว้ใหม่

ที่ยงัไม่ได้ใช้ว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และสามารถลดตน้ทุนการผลิตอย่างไร โดยใช้การ

พรรณาและการวิเคราะห์แบบอุปนยัมากกวา่การใชส้ถิติตวัเลข และมีระเบียบวิธีวิจยัท่ีจะใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่หาคาํตอบสาํหรับคาํถามงานวจิยั 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเก็บข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการใชค้าํถามแบบปลายเปิด (Open-end Questions) และ

เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์แบบมีการวางแผน

ไวล่้วงหน้า โดยทาํการสัมภาษณ์กบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลับในการนาํ

บรรจุภณัฑ ์ (ขวดแกว้) กลบัมาใช ้ไดแ้ก่ กลุ่มร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เบียร์ซานมิกไลค์ 

กลุ่มร้านอาหารและสถานบริการที่จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์บียร์ซานมิกไลค ์กลุ่มผูรั้บซ้ือของที่ใชแ้ล้ว
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รายยอ่ย (ขวดแกว้ของผลิตภณัฑเ์บียร์ซานมิกไลคท่ี์บริโภคแลว้) กลุ่มร้านรับซ้ือของท่ีใชแ้ลว้ราย

ใหญ่ (ขวดแกว้ของผลิตภณัฑเ์บียร์ซานมิกไลคท์ี่บริโภคแลว้) และบริษทัซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศ

ไทย) จาํกัด ผูรั้บซ้ือขวดแก้วของผลิตภณัฑ์เบียร์ซานมิกไลค์ที่บริโภคแล้วช่วงสุดทา้ย และนํา

กลบัไปใชใ้นการผลิตใหม่อีกคร้ัง และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) และการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุปบรรยาย (Analytic Induction) และความสามารถ

ของผูว้ิจัยในการเขา้ถึงขอ้มูล เพื่อสร้างต้นแบบการจัดการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลับท่ีประสบ

ความสาํเร็จ 

ผลของการวิจัย 

 การจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลับในการนําบรรจุภณัฑ์ (ขวดแก้ว) ที่บริโภคแล้วใน

ร้านอาหารและสถานบริการ ของจงัหวดัภูเก็ตประกอบไปด้วย ตน้นํ้ าคือบริษทัซาน มิเกล เบียร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดัเป็นผูผ้ลิตเบียร์ยีห่้อ ซานมิกไลค ์และขวดแกว้ซ่ึงเป็นบรรจุภณัฑท่ี์สาํคญัของ

กระบวนการผลิต หลังจากที่ทาํการผลิตเสร็จแล้ว และผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ก็จะ

จาํหน่ายและจดัส่งผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ตวัแทนจาํหน่ายในจงัหวดัภูเก็ต และส่งต่อไปยงักลุ่มร้านคา้ กลุ่ม

ร้านอาหารและสถานบริการ จนถึงผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย แลว้บรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) ที่บริโภคแล้ว

บางส่วนก็จะถูกกาํจดัและจดัการโดยการกาํจดัลงถงัขยะเพื่อทาํการทิ้งและคดัแยกต่อไป และอีก

บางส่วนก็จะถูกจดัการโดยการจดัเก็บเพื่อทาํการขายเป็นบรรจุภณัฑเ์ก่า หรือบรรจุภณัฑท์ี่ใชแ้ล้ว

เพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป โดยทาํการขายต่อให้กบักลุ่มคนรับซ้ือของใช้แลว้รายยอ่ย และต่อไปยงักลุ่ม

ร้านรับซ้ือของใชแ้ลว้รายใหญ่เพื่อทาํการรวบรวม คดัแยกคุณภาพของขวดบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) 

ตามที่ไดก้าํหนดไวโ้ดยบริษทัซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั หลงัจากนั้นก็ดาํเนินการจดัเก็บ

ให้ไดป้ริมาณที่เหมาะสมต่อการขนส่งในแต่ละเที่ยว แลว้ก็ทาํการจดัส่งบรรจุภณัฑ ์ (ขวดแกว้) ที่

บริโภคแลว้นั้นไปยงับริษทัซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ตามราคาท่ีไดท้าํการกาํหนดและ

ตกลงซ้ือขายไว ้ซ่ึงจะเห็นได้ว่าแต่ละกิจกรรมในการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลับอันได้แก่ 

ผลิตภณัฑท์ี่ถูกบริโภคโดยผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย หลงัจากนั้นบรรจุภณัฑ ์ (ขวดแกว้)ที่บรรจุผลิตภณัฑ์

ไดถู้กจดัการตามขั้นตอนของการดาํเนินของการกาํจดั และการจดัเก็บเพือ่เพิม่มูลค่าโดยร้าน อาหาร

และสถานบริการ ผ่านไปยงักลุ่มคนรับซ้ือของใชแ้ลว้รายยอ่ย และต่อไปยงักลุ่มร้านรับซ้ือของใช้

แลว้รายใหญ่ จนสุดทา้ยบรรจุภณัฑ ์ (ขวดแกว้) ที่บริโภคแลว้ ก็จะถูกส่งกลบัไปยงัโรงงานผูผ้ลิต 

บริษทัซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละส่วนเป็นผูร่้วมดาํเนินกิจกรรม

ดว้ย 
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เดือน ยอดขวดที่เก็บได้ 

(ลงั) 

ร า ค า ข ว ด ใ ห ม่  

(บาท/ลงั) 

ราคาขวดที่ใช้แล้ว 

(บาท/ลงั) 

จ ํานวนเงินที่ลด

ตน้ทุนได ้(บาท) 

พฤศจิกายน 2558 5,400 80.64 40.80 215,136 

ธนัวาคม 2558 10,800 80.64 40.80 430,272 

มกราคม 2559 10,800 80.64 40.80 430,272 

กุมภาพนัธ ์2559 12,600 80.64 40.80 501,984 

มีนาคม 2559 10,800 80.64 40.80 430,272 

เมษายน 2559 9,000 80.64 40.80 358,560 

ยอดรวมทั้งหมด 59,400 - - 2,366,496 

ตารางที่ 2 สรุปยอดจาํนวนเงินที่สามารถลดตน้ทุนไดจ้ากการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบัของ

ขวดบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) ที่บริโภคแลว้ในร้านอาหารและสถานบริการของผลิตภณัฑเ์บียร์ซานมิก

ไลค ์ใน6 เดือนล่าสุด ของจงัหวดัภูเก็ต 
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 Manufacturer                Used bottles consolidators              Scrap buyers                Outlets / Restaurant 

                                                                        

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 โครงสร้างการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบัของขวดบรรจุภณัฑ ์ (ขวดแกว้) ที่บริโภคแลว้

ของผลิตภณัฑเ์บียร์ซานมิกไลคท์ี่ประสบผลสาํเร็จ 

 

 

 

 

      

  

ลูกคา้ / ผูบ้ริโภค

ทาํการบริโภค 
 

ซ้ือขวดที่บริโภค

แลว้ที่ร้านอาหาร 

/ สถานบริการ 
 

ร้านอาหาร / 

สถานบริการ ทาํ

การเก็บขวดที่

บริโภคแลว้ 
 

ขายขวดที่บริโภค

แลว้ไปยงัร้านรับ

ซ้ือของเก่า 
 

รับซ้ือขวดที่บริโภคแลว้

จากคนรับซ้ือของเก่า 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 

จดัเรียงและจดัส่ง 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 

จดัเรียง 
 

ป้อนเขา้สู่

กระบวนการผลิต 
 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

813 Journal of Business Research and 

Administration 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาโดยใชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก ทาํการเก็บขอ้มูลและนาํขอ้มูลที่ไดม้าวเิคราะห์เพื่อ

ศึกษากิจกรรมและความสัมพนัธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมในการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบั

ของขวดบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) ที่บริโภคแลว้ จากผลการสรุปขอ้มูลพบว่า จากเดิมขวดบรรจุภณัฑ ์

(ขวดแกว้) ที่บริโภคแลว้ส่วนใหญ่มกัจะถูกจดัการและกาํจดัทิ้งโดยการทุบเป็นเศษแกว้ แลว้นาํเศษ

แกว้นั้นไปหลอมละลายเพื่อเป็นวตัถุดิบในการผลิตขวดแกว้ใหม่ แต่จากการศึกษารูปแบบของการ

การจัดการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลับของขวดบรรจุภัณฑ์ (ขวดแก้ว) ที่บริโภคแล้วที่ประสบ

ความสาํเร็จ จะมีที่มาจากการที่บริษทัผูผ้ลิตมีความประสงคท์ี่ตอ้งการจะทาํการลดตน้ทุนในการผลิต

ของผลิตภณัฑ ์ทาํให้เกิดการติดต่อประสานงานในระหว่างกลุ่มตวัอยา่งที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบั คือ ร้านอาหารและสถานบริการเป็นผูจ้ดัเก็บขวดบรรจุภณัฑ ์ (ขวด

แกว้) ที่บริโภคแลว้ คนรับซ้ือของเก่าเป็นจุดเช่ือมต่อของโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบัโดยการไปรับซ้ือ

ขวดบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) ที่บริโภคแลว้จากร้านอาหารและสถานบริการ และนาํไปขายต่อใหก้บั

คนรับซ้ือของเก่า ส่วนคนรับซ้ือของเก่าก็ทาํการคดัแยกคุณภาพเบื้องตน้ และทาํการรวบรวมใหไ้ด้

ปริมาณที่เหมาะสม และการจดัส่งต่อไปยงัผูผ้ลิต ในส่วนของผูผ้ลิตผลิตภณัฑก์็ทาํการตรวจสอบ

คุณภาพคร้ังสุดทา้ย และป้อนสู่กระบวนการผลิตต่อไป     

อภิปรายผล 

 รูปแบบกิจกรรมในการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบัมีผลต่อการประสบผลสาํเร็จ เน่ือง 

จากการจดัการขวดบรรจุภณัฑ ์ (ขวดแกว้) ท่ีบริโภคแลว้ในอดีต คือ การกาํจดัท้ิงโดยการทุบขวด

แกว้ที่บริโภคแลว้นั้นใหเ้ป็นเศษแกว้ แลว้นาํเศษแกว้นั้นไปหลอมละลายเพือ่เป็นวตัถุดิบในการผลิต

ขวดแก้วใหม่ แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ารูปแบบโครงสร้างของการ

จดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบัของขวดบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) ท่ีบริโภคแลว้ท่ีประสบความสาํเร็จ 

ผูผ้ลิตผลิตภณัฑท์ี่ใชข้วดบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) ที่บริโภคแลว้นาํกลบั มาใชซ้ํ้ าอีกในการผลิตไม่ไดมี้

บทบาทเพยีงแค่เป็นผูใ้ชข้วด แต่ยงัเป็นผูค้วบคุมการไหลยอ้นกลบัของขวดบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) ที่

บริโภคแลว้ตั้งแต่การกระจายสินคา้และผลิตภณัฑข์องตวัเองให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย รวมถึง

การประสานงานและการกาํหนดราคารับซ้ือระหว่างร้าน อาหารและสถานบริการ ต่อไปยงัคนรับ

ซ้ือของและร้านรับซ้ือของเก่า เพื่อให้สามารถรวบรวมขวดบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) ที่บริโภคแลว้ให้

ไดม้ากที่สุดตามที่ตอ้งการ  
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ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบัของการนาํขวดบรรจุภณัฑ ์ (ขวด

แกว้) ที่บริโภคแลว้กลบัมาใชซ้ํ้ าอีก จากกรณีศึกษาบริษทัซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มี 

ขอ้เสนอแนะ 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี          

 1. ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรุง 

 1.1 เก่ียวกับการนํางานวิจยัไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ผูท่ี้สนใจควรมีการ

ดาํเนินการกิจกรรมยอ้นกลบัตั้งแต่ปลายนํ้ า กลางนํ้ า ไปยงัตน้นํ้ า 

 1.2 เก่ียวกบัจาํนวนปริมาณของขวดบรรจุภณัฑ ์ (ขวดแกว้) ท่ีบริโภคแลว้ และเพือ่ให้ไดรั้บ

ขวดที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผูท้ี่นาํไปประยกุตใ์ชค้วรมีการศึกษาขอ้มูลของการขายและการจดัเกบ็

โดยร้านอาหารและสถานบริการ ตลอดจนร้านรับซ้ือของเก่าเป็นอยา่งดี 

 1.3 เก่ียวกับการสนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจสําหรับผูท่ี้สนใจการทาํธุรกิจการ

จดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลับ ภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเก่ียวขอ้งควรมีการเผยแพร่ความรู้

เก่ียวกบักิจกรรมต่างๆในการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบั และการประชาสมัพนัธ์เพือ่เพิม่ให้แก่

ผูท้ี่สนใจ 

 2. ขอ้เสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 

 2.1 เก่ียวกับโครงสร้างตน้ทุนการจดัการโลจิสติกส์แบบยอ้นกลับของการนําขวดบรรจุ

ภณัฑ ์(ขวดแกว้) ที่บริโภคแลว้กลบัมาใชซ้ํ้ าอีก เน่ืองจากงานวิจยัน้ียงัไม่มีการเก็บขอ้มูลเชิงลึกใน

ส่วนของตน้ทุนการผลิต ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรจะมีการเก็บขอ้มูลเชิงลึกเพื่อนาํโครงสร้างของ

ตน้ทุนการผลิตมาวเิคราะห์และปรับลดตน้ทุนอ่ืนอีกต่อไปในอนาคต 

 2.2 เก่ียวกับมาตรฐานของคุณภาพ ราคารับซ้ือ การจดัเก็บ และการขนส่งของขวดบรรจุ

ภณัฑ์ (ขวดแก้ว) ที่บริโภคแล้ว เน่ืองจากปัจจุบนัผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์เป็นผุก้าํหนดรายละเอียดเอง

ทั้งหมด ถา้อยากจะไดรั้บขวดตามความตอ้งการ ผูผ้ลิตผลิตภณัฑจ์ะตอ้งกระจายขอ้มูลของการรับ

ซ้ือและเง่ือนไขไปยงัร้านอาหารและสถานบริการ คนรับซ้ือของเก่า และร้านรับซ้ือของเก่าใหม้าก

ที่สุด  

 2.3 เก่ียวกับขอ้ควรระวงัสําหรับผูผ้ลิตที่จะใช้ขวดบรรจุภณัฑ์ (ขวดแก้ว) ที่บริโภคแล้ว 

กลับไปใชผ้ลิตซํ้ าอีก ตอ้งวางแผนการพยากรณ์การผลิตให้สอดคลอ้งกบัจาํนวนขวดที่คาดว่าจะ

ไดรั้บ เพือ่ป้องกนัการขาดของจาํนวนขวดบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) ที่บริโภคแลว้ที่จะนาํกลบัไปใชใ้น

การผลิต และสามารถทดแทนดว้ยขวดบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้) ขวดใหม่ไดท้นัที 
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการซ่อมอากาศยานของ บริษัท อตุสาหกรรมการบิน จาํกดั 

(CUSTOMER SATISFACTION AND SERVICE QUALITY IN THE 

MAINTENANCE OF AIRCRAFT OF THAI AVIATION INDUSTRIES 

LIMITED COMPANY) 

ธนิษฐา   ประกอบกิจ1 และ ดร.ไกรชิต   สุตะเมือง2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาการวิจัยเ ร่ืองความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการซ่อมอากาศยานของ บริษัท 

อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1)เพือ่ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล

ที่มีต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการซ่อมบาํรุงอากาศยานของ บริษทั อุตสาหกรรมการบินจาํกดั2)

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านคุณภาพบริการกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการซ่อม

บาํรุงอากาศยานของ บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 3)เพือ่ศึกษาความสมัพนัธข์องปัจจยัอ่ืนๆกบั

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการซ่อมบาํรุงอากาศยานของ บริษทัอุตสาหกรรมการบิน จาํกดัเพื่อนํา

ผลการวิจยัของความพึงพอใจของลูกคา้ไปปรับปรุงในด้านของคุณภาพการให้บริการ โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชบ้ริการซ่อมบาํรุงอากาศยานกบับริษทั อุตสาหกรรมการบิน 

จาํกดั จาํนวน 234 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือการแจกแบบสอบถามโดยวธีิสุ่ม

อยา่งแบบสะดวก และนาํขอ้มูลที่ไดน้าํมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ

ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และทดสอบสมมุติฐานระหว่างตวัแปร

ต้นกับตัวแปรตามโดยใช้ค่า T-test (Independent sample t-test) ค่า(One Way ANOVA) ค่า MRA 

(Multiple Regression Analysis) ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นกองทพัอากาศ 

ประเภทของเคร่ืองบินที่เขา้รับบริการมากท่ีสุดคือ เคร่ืองบินประเภท F-16หน่วยงานที่ทาํการซ่อม

ให้กับลูกค้ามากที่ สุดคือ  ศูนย์ซ่อมอากาศยานตาคลีโดยผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ในการทาํงานน้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปีปัจจยัส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ 

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการซ่อมบาํรุงอากาศยานของ บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดัที่แตกต่าง

กนัปัจจยัดา้นคุณภาพบริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการซ่อมบาํรุงอากาศยาน

ของ บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดัที่แตกต่างกนัปัจจยัอ่ืนๆที่ประกอบดว้ยภาพลกัษณ์องคก์ร  
1นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระมหาวิทยาลยัรังสิต 
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นโยบายกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการซ่อมบาํรุงอากาศยานของ บริษทั อุตสาหกรรมการบิน 

จํากัดมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการซ่อมบํา รุงอากาศยานของ บริษัท 

อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ที่แตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั : ความพงึพอใจ,คุณภาพการใหบ้ริการ,อุตสาหกรรมการบิน 

Abstract 

 This research Satisfaction of users of the aircraft of the Thai Aviation Industry limited 

Company with The research purpose. 1.) To study the differences of individual factors on the 

satisfaction of users of the company's aircraft maintenance industry Aeronautics Limited 2.) To 

study the relationship between service quality and satisfaction of users.Services maintenance of 

Thai Aviation Industry limited Company 3.)to study the relationship of other factors, to the 

satisfaction of users of the company's aircraft maintenance Thai Aviation Industry limited 

Company. The results of the customer satisfaction to improve the quality of the service. The sample 

used in this research. Users aircraft maintenance company. Aviation Industry Co., Ltd. 234 was 

used to collect data. The questionnaires are randomly very convenient. The data was analyzed using 

statistical computer program to analyze the frequency distribution (Frequency Distribution), the 

percentage (Percentage) Average (Mean), standard deviation (Standard Deviation). 

 And hypothesis testing between variables with the dependent variable using the T-test 

(Independent sample t-test) values (One Way ANOVA) the MRA (Multiple Regression Analysis) 

at the 0.05 significance level. 

 

KEYWORDS: CUSTOMER SATISFACTION, SERVICE QUALITY, THE  AVIATION 

INDUSTRY. 
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บทนํา 

 อุตสาหกรรมการบิน (aviation industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัระบบการ

ขนส่งทางอากาศ (air transportation) และเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหน่ึงซ่ึงเป็นปัจจัยขั้น

พื้นฐาน(infrastructure) ที่สาํคญัในการพฒันา เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและการทหาร อีกทั้งยงัช่วย

ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างประเทศ (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการ

บิน ของประเทศไทยมีการขยายตวัเพิม่มากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง จากปัจจยัสนบัสนุนหลายดา้น อาทิ การ

กา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)โดยประเทศไทยมุ่งหวงัในการเป็นศูนยก์ลางทางการ

บิน (Aviation Hub) ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ากความได้เปรียบเร่ืองท่ีตั้ ง และเป็น

ศูนยก์ลางซ่อมบาํรุงอากาศยาน ของภูมิภาคแทนที่ประเทศสิงคโปร์ที่มีขอ้จาํกดัในการขยายพื้นที่

ร อ ง รั บ ก า ร ซ่ อ ม บํ า รุ ง อ า ก า ศ ย า น ใ น อ น า ค ต ไ ด้ ( ป ร ะ ช า ช า ติ ธุ ร กิ จ )

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1409554030, 1 กนัยายน 2557.)  

 บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั เกิดขึ้นจาก เม่ือวนัที่ 23 กนัยายน 2546 คณะรัฐมนตรีได้

มีมติเห็นชอบในหลกัการจดัตั้ง เพือ่ดาํเนินกิจการซ่อมบาํรุงอากาศยานใหแ้ก่ส่วนราชการต่างๆ โดย

มุ่งมัน่ใหเ้ป็น ศูนยซ่์อมบาํรุงอากาศยานท่ีมีมาตรฐานสากล เพือ่จูงใจใหต่้างประเทศส่งอากาศยานมา

ใชบ้ริการศูนยซ่์อมฯ ในประเทศไทย พร้อมทั้งไดก้าํหนดเป้าหมายใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการ

บินแห่งภูมิภาคมีหน่วยงานในสังกดัจาํนวน4แห่ง คือ สาํนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ศูนยซ่์อม

บาํรุงอากาศยาน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ์ ศูนยซ่์อมอากาศยานกาํแพงแสน จ.นครปฐม และศูนยซ่์อม

บาํรุงอากาศยาน จ.ลพบุรี โดยมีวสิยัทศัน์ (Vision) คือ เป็นศูนยซ่์อมอากาศยานท่ีเตรียมความพร้อม

ให้กับกาํลังทางอากาศอย่างมีคุณภาพ และใช้ศกัยภาพที่เหลือสนับสนุนกิจการด้านการบินของ

ประเทศไทย มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นให้กับกองทัพอากาศ ซ่ึงมี มีนโยบายสร้าง

ความสัมพนัธ์กับบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองบินชั้นนําของโลก บริษทัซ่อมบาํรุงอากาศยานและบริษัท

จาํหน่ายอะไหล่อากาศยานต่างๆ เพื่อความร่วมมือในส่วนการค้า การสนับสนุนด้านเทคนิค 

วิศวกรรม พสัดุอะไหล่ และการฝึกอบรม มุ่งเน้นการให้บริการซ่อมบาํรุงอากาศยานในหน่วยงาน

ภาครัฐเป็นหลกั จากนั้นจึงจะขยายการให้บริการ เพื่อรองรับการซ่อมบาํรุงอากาศยานส่วนบุคคล 

และเคร่ืองบินพาณิชยท์ั้งในและนอกประเทศต่อไป 

 ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ไดเ้ดินหนา้พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ไม่ว่าจะเป็นดา้นสถานที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บุคคลากร และคุณภาพการให้บริการดงันั้นผูท้าํวิจยัจึง

สนใจที่จะศึกษาถึง ความพึงพอใจของการซ่อมบาํรุงอากาศยาน บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 

เพื่อที่จะนําผลการวิจยัที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการเพื่อสร้าง

มาตรฐานและเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายการให้บริการที่จะเพิ่มมากขึ้นใน
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อนาคต รวมถึงการกา้วไปสู่การเป็นศูนยก์ลางทางการบินและเป็นศูนยก์ลางซ่อมบาํรุงอากาศยาน

ของภูมิภาค 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการซ่อม

บาํรุงอากาศยานของ บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพบริการกับความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการซ่อมบาํรุงอากาศยานของ บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยอ่ืนๆกับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการซ่อมบาํรุง

อากาศยานของ บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  เพือ่นาํผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของการใหบ้ริการของบริษทั 

อุตสาหกรรมการบินจาํกดั 

 2.  เพื่อนาํผลการวิจยัไปใชใ้นเร่ืองของความพึงพอใจ เพื่อนาํไปพฒันาความพึงพอใจของ 

บริษทัอุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 

 3. เพือ่นาํผลการวจิยัไปใชใ้นเร่ืองของการสร้างผลกาํไรใหก้บั บริษทั อุตสาหกรรมการบิน

จาํกดั 

 4. เพื่อนําผลการวิจัยไปเพื่อรักษาลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้กับ บริษัท 

อุตสาหกรรมการบินจาํกดั 
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กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 

- ลกัษณะของการบริการ 

- ความไวว้างใจ 

- ความกระตือรือร้น 

- สมรรถนะ 

- ความมีไมตรีจิต 

- ความน่าเช่ือถือ 

- ความปลอดภยั 

- การเขา้ถึงบริการ 

- การติดต่อส่ือสาร 

- การเขา้ใจลูกคา้หรือผูรั้บบริการ 

ปัจจัยอ่ืนๆ 

- ภาพลกัษณ์องคก์ร 

- นโยบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- ตาํแหน่งงานของผูม้าซ่อม 

- ประสบการณ์ในการทาํงาน 

- หน่วยงานที่ทาํงาน 

- เคร่ืองบินหรืออุปกรณ์ที่ใชบ้ริการซ่อม 

- หน่วยงานของบริษทั อุตสาหกรรม 

การบิน จาํกดั ที่ทาํการซ่อม 
 
 

ความพงึพอใจ 

ขององคก์รที่ใชบ้ริการ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของบุคคลซ่ึงประกอบดว้ย ตาํแหน่งงานของผูม้า

ซ่อม ประสบการณ์ในการทาํงาน หน่วยงานที่ทาํงาน เคร่ืองบินหรืออุปกรณ์ที่ใชบ้ริการซ่อม และ

หน่วยงานของบริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ที่ทาํการซ่อม 

 คุณภาพการบริการ หมายถึง ความมั่นใจในการให้บริการที่ดีเทียบเท่าหรือมากกว่าส่ิงที่

ลูกคา้คาดหวงัจากการบริการนั้นๆ ซ่ึงการจะตดัสินใจว่าการบริการนั้น มีคุณภาพสูงหรือตํ่าขึ้นอยู่

กบัการรับรู้การบริการที่ไดรั้บของลูกคา้วา่ตรงกบัที่คาดหวงัหรือเปล่า 

 ภาพลกัษณ์องคก์าร (Corporate Image) หมายถึง ภาพรวมทั้งหมดขององคก์ารที่บุคคลรับรู้

จากประสบการณ์หรือมีความรู้ความประทบัใจ ตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อองคก์รหรือสถาบนัโดย

การกระทาํหรือพฤติกรรมองคก์ารการบริหาร ผลิตภณัฑก์ารบริหาร และการประชาสมัพนัธ์จะเขา้

มามีบทบาทต่อภาพลกัษณ์องคก์ารดว้ย 

 นโยบาย หมายถึง ขอ้เสนอสําหรับแนวทางการดาํเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ

รัฐบาล ภายในสภาพแวดลอ้มแบบหน่ึงซ่ึงจะมีทั้งอุปสรรคและโอกาสบางประการดว้ย อุปสรรค

และโอกาสที่มีนั้นเอง ที่ผลกัดนัใหมี้การเสนอนโยบายขึ้นเพือ่ใชป้ระโยชน์และเอาชนะสภาพการณ์

เช่น นั้น ทั้งน้ีเพือ่นาํไปสู่เป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการทาํงานในทางบวก เป็นความสุขของ

บุคคลที่เกิดจากการปฏิบติังานและได้รับผลตอบแทนคือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจทาํให้บุคคลเกิด

ความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นท่ีจะทาํงาน มีขวญัและกาํลังใจ และส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทาํงาน รวมทั้งส่งผลต่อความสาํเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย

ขององคก์าร 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของ

ผู ้ใช้บริการซ่อมบํา รุงอากาศยานของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด” คร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้

ทาํการคน้ควา้ ศึกษา รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัตลอดจนสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ตที่

เก่ียวขอ้งเพือ่นาํมาใชเ้ป็นกรอบแนวทางการวจิยั 

แนวคดิเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 ศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ (2538) กล่าวว่าปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วยอายุเพศขนาด

ครอบครัวสถานภาพครอบครัวรายไดอ้าชีพการศึกษา นักการตลาดมกัใช ้เกณฑเ์หล่าน้ีในการแบ่ง

ส่วนการตลาดประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัที่สาํคญั และสามารถวดัผลทางสถิติได ้ ซ่ึงจะช่วยกาํหนด

ตลาดเป้าหมายที่ง่ายต่อการวดัผลจากตวัแปรอ่ืนๆ ปัจจยัส่วนบุคคลที่สาํคญั ประกอบไปดว้ย 
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 1.อายุ (Age)กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน ความต้องการในสินค้าและบริการย่อม

แตกต่างกนั นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชนจ์ากตวัแปรดา้นอายคุน้ควา้ความตอ้งการของตลาดกลุ่มเล็ก 

(Niche marketing) โดยมุ่งความสาํคญัไปที่ตลาดอายสุ่วนนั้น 

 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรสําคญัในการแบ่งส่วนตลาดที่สําคญัความแตกต่างดา้นเพศของ

ผูบ้ริโภคจะส่งผลการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ เช่นในปัจจุบนัน้ีตวัแปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลง 

เน่ืองจากสุภาพสตรีที่ทาํงานนอกบา้นมีมากมากขึ้น 

 3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) นักการตลาดให้ความสนใจในจาํนวนลกัษณะของ

บุคคลในครัวเรือนการพิจารณาปัจจยัส่วนบุคคล และโครงสร้างดา้นส่ือที่เก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึง เพือ่นาํมาใชก้ารพฒันากลยทุธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม 

 4. รายไดก้ารศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) โดยทัว่ไปนกัการตลาด

มกัใหค้วามสนใจกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีรายไดสู้ง หรือมีฐานะรํ่ารวย ในขณะที่กลุ่มผูบ้ริโภคที่เป็นตลาด

ขนาดใหญ่คือกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ํ่า ดงันั้นเกณฑด์า้นรายไดเ้พียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอที่จะเป็น

ตวัช้ีวดัถึงการมีความสามารถในการใชจ่้ายสินคา้ เน่ืองจาการเลือกซ้ือสินคา้ที่แทจ้ริงตอ้งคาํนึงถึง

รูปแบบการดาํรงชีวติ รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ ประกอบร่วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ 

หรือตวัแปรดา้นอ่ืน เพือ่กาํหนดเป้าหมายทางการตลาดใหช้ดัเจนยิง่ขึ้น 

แนวคดิเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 วิชยั เหลืองธรรมชาติ(2531) แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของ

มนุษย ์กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง 

ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูใ่นที่ใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 

 มิเชลเบีย(Michael Beer, 1965 อ้างถึงในสมหมาย เปียถนอม, 2551: 7) กล่าวว่า ความพึง

พอใจ หมายถึงทศันคติของคนที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

  V มาจากคาํวา่ Valance หมายถึง ความพงึพอใจ 

  I มาจากคาํวา่ Instrumentality หมายถึง เคร่ืองมือ ส่ือ วธีิการ 

  E มาจากคาํวา่ Expectancy หมายถึง ความคาดหวงั 

 บุคคลยอ่มมีความคาดหวงัและมีความตอ้งการ ดงันั้น จึงตอ้งกระทาํการดว้ยวธีิต่างๆ เพือ่ให้

เกิดการตอบสนองต่อความคาดหวงัและความตอ้งการต่อบุคคลนั้น จนเกิดเป็นความพึงพอใจ ใน

ขณะเดียวกนัความคาดหวงัและความตอ้งการจะสูงขึ้นตามลาํดบั ดงัสมการ 

 

 

ภาพที่ 2.1 แสดงสมการแสดงแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ= ผลของความพงึพอใจ + ความพงึพอใจ 
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 เมนาร์ดดบับริลเชลล่ี (Maynard W.Shelly, 1975:9) ไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัความพงึพอใจ 

ว่าเป็นความรู้สึก 2 ประเภท คือ ความรู้สึกดา้นบวกและความรู้สึกดา้นลบ ความรู้สึกดา้นบวกป็นค

วามรู้สึกที่เม่ือเกิดขึ้นแล้วทาํให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึก

ทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบยอ้นกลับความสุขสามารถทาํให้เกิดความรู้สึก

ทางบวกเพิ่มขึ้นไดอี้ก ดงันั้นจะเห็นไดว้่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลบัซับซ้อนและความสุขน้ีจะมี

ผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ 

 คอตเลอร์ และอาร์มสตรอง (Kotler and Armstrong, 2002) กล่าวว่า  พฤติกรรมของมนุษย์

เกิดขึ้นตอ้งมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการที่กดดนัจนมากพอที่จะจูง

ใจใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซ่ึงความตอ้งการของแต่ละคนไม่

เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึง

เครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา 

(psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็น

เจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทาํใน

ช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือได้รับการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึง

เครียด 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

 วรลักษณ์ พลสยม และ ปุณญนัศ ยศกันโท (2551) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการสายการบินนกแอร์มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่เพศ อาย ุอาชีพ 

รายได ้ระดบัการศึกษา และจาํนวนคร้ังของการใชบ้ริการ ท่ีมีต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการสาย

การบินนกแอร์ 

 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสายการบินนกแอร์แยกเป็น 4 ดา้น คือ

ประกอบไปดว้ยการให้บริการดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) การให้บริการดา้นราคา (Price)ช่องทางใน

การจัดจาํหน่าย (Place)พบว่า ภาพรวมผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

ในขณะที่การส่งเสริมการขาย (Promotion) มีค่าระดบัความพึงพอใจสูงสุด หากพิจารณาความพึง

พอใจเป็นรายประเด็น 

 จิตลดา เทวทีิวารักษ ์(2549) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินเอเชียน่า วี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพงึพอใจการให้บริการของสายการบินเอเชียน่าและเปรียบเทียบ

ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของสายการบินเอเชียน่า 

 ผลการศึกษาพบว่า ระดบัคุณภาพการให้บริการของสายการบินเอเชียน่า โดยภาพรวมและ

ในรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ถึงลูกคา้ การติดต่อส่ือสารความสามารถ ความมีนํ้ าใจ ความน่าเช่ือถือ 
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ความไวว้างใจ การตอบสนองลูกคา้ ความปลอดภยัและการสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั อยูใ่นระดบัสูง 

ในขณะที่ดา้นการเขา้ใจและการรู้จกัลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ขนิษฐาพิษณุวฒันา (2550)ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริการ

ของผูรั้บบริการจากศูนยบ์ริการมาตรฐานของบริษทัยโูรเปียนโอโตโมบิลส์จาํกดัมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษา1) ปัจจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจในคุณภาพบริการของผูรั้บบริการจากศูนยบ์ริการมาตรฐาน2) 

ระดบัความพงึพอใจในคุณภาพบริการของผูรั้บบริการจากศูนยบ์ริการมาตรฐานโดยวิธีการการแจก

แบบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูเ้ขา้รับบริการจากศูนยบ์ริการมาตรฐานของบริษทัยโูรเปียนโอโต

โมบิลส์จาํกดัสาขาสุรวงศร์องเมืองและหวัหมากจาํนวน 329 ราย 

 ผลการศึกษาพบว่า1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริการได้แก่ทศันคติต่อ

องคก์รความคิดเห็นต่อคุณภาพบริการดา้นเขา้ถึงจิตใจของผูรั้บบริการและดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ

ความคิดเห็นเก่ียวกบัองคก์ารดา้นพนักงานศูนยบ์ริการลูกคา้สมัพนัธ์ศูนยบ์ริการมาตรฐานสามารถ

ร่วมกนัพยากรณ์ความพงึพอใจของผูรั้บบริการไดร้้อยละ73.1 ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .001 2) 

ผูเ้ขา้รับบริการมีความพงึพอใจในคุณภาพบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 บุญเกียรติ ล้ิมรุ่งยนืยง (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบติังานใน

ดา้นอากาศยานของกองบินปีกหมุนที่ 2 กองพนับิน ศูนยก์ารบินทหารบก กองทพับกไทย 

 ผลการศึกษาพบวา่ โดยภาพรวมปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบติังานอยูใ่นระดับตํ่า 

มีเพยีงปัญหาและอุปสรรคดา้นช้ินส่วนอะไหล่อากาศยานและดา้นงบประมาณอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ในขณะที่ปัจจัยทุกด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านกําลังพล/บุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านอาวุธ 

ยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ ด้านงบประมาณ ด้านการสนับสนุน และด้านสภาพแวดล้อมล้วน

ก่อให้เกิดปัญหาในลกัษณะที่แตกต่างกนั แต่อยูใ่นระดบัที่น้อยต่อการปฏิบติังานในดา้นอากาศยาน

ในส่วนของผลการปฏิบติังานให้บรรลุภารกิจนั้น กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นว่าสามารถปฏิบติังานให้

บรรลุภารกิจทุกอยา่ง โดยเฉพาะดา้นการรักษามาตรฐานในการซ่อมบาํรุง แมง้บประมาณที่ไดรั้บจะ

จาํกดั ซ่ึงส่งผลใหอ้ากาศยานปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั ปราศจากอุบติัเหตุ และลดความสูญเสีย

ดา้นบุคลากร อาวธุยทุโธปกรณ์ และงบประมาณไดเ้ป็นอยา่งดีอยา่งดี  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถาม

แบบเลือกตอบคาํถามเลือกประเมินคา่เป็นมาตราส่วน (Rating Scale) โดยแบ่งลกัษณะแบบสอบถาม

เป็น 4 ส่วน คือ 
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 ส่วนที่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคลซ่ึงประกอบด้วย ประสบการณ์ในการ

ทาํงาน หน่วยงานที่ทาํงาน เคร่ืองบินหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบาํรุง หน่วยงานของบริษัท 

อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ที่ทาํการซ่อม 

 ส่วนที่ 2เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยคุณภาพของการให้บริการ ซ่ึงประกอบด้วย 

ลกัษณะของการบริการ ความไวว้างใจความกระตือรือร้นสมรรถนะ ความมีไมตรีจิต ความน่าเช่ือถือ 

ความปลอดภยั การเขา้ถึงบริการ การติดต่อส่ือสาร การเขา้ใจลูกคา้หรือผูรั้บบริการเป็นคาํถามแบบ 

(Rating scale) 10 ระดบัความเห็นจาก 0 ถึง 10 

 ส่วนที่ 3เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัอ่ืนๆซ่ึงประกอบด้วย ภาพลักษณ์องค์กรและ

นโยบาย เป็นคาํถามแบบ Rating scale)10 ระดบัความเห็นจาก 0 ถึง 10 

 ส่วนที่ 4เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจขององคก์รที่ใชบ้ริการเป็นคาํถามแบบ (Rating 

scale) 10 ระดบัความเห็นจาก 0 ถึง 10 

การใหค้ะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีคาํตอบใหเ้ลือก 10 ระดบั  

  0 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  

  10หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของการบริการแสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดบัความคิดเห็นในให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.92 และมีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.95 การให้บริการไม่ยุง่ยากซับซอ้น และมีความคล่องตวั ซ่ึงผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยที่สุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.67 

 ผลการวิเคราะห์ ด้านความไวว้างใจแสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความ

คิดเห็นในความมีช่ือเสียงของบริษทัฯผูใ้หบ้ริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 5.31 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 4.86ความมัน่ใจในคุณภาพของการซ่อมบาํรุงซ่ึงผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีระดบั

ความคิดเห็นนอ้ยที่สุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.90 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.92 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับความกระตือรือร้นแสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดบัความคิดเห็นในระบบการทาํงานมีความรวดเร็วไม่ขดัขอ้ง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 5.06 และมี

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.04การบริการอยา่งรวดเร็วซ่ึงผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีระดบั

ความคิดเห็นนอ้ยที่สุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.82 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.99 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นสมรรถนะ แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความ

คิดเห็นการทาํงานไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 5.03 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากบั 1.77มีการติดตามและประเมินผลงานตามมาตรฐานสากล ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถาม 

โดยมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยที่สุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.92 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.91 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นความมีไมตรีจิต แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดบัความคิดเห็นผูใ้ห้บริการมีจิตใจในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 5.47 และมีค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.08 ผูใ้หบ้ริการมีมนุษยส์มัพนัธท์ี่ดี ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีระดบั

ความคิดเห็นนอ้ยที่สุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.12 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.90 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นความน่าเช่ือถือ แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดบัความคิดเห็นระยะเวลาในการส่งมอบ/การส่งคืนอากาศยาน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 5.10 และมี

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.97คุณภาพของงานตรงตามความตอ้งการและไดรั้บการบริการ

อยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.03 และมี

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.94 และ 2.01 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นความปลอดภยั แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดบัความคิดเห็น ช่างมีความชาํนาญและปฏิบติัตามคู่มือการซ่อมทุกคร้ัง ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดับความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.12  และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.97เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์มีความปลอดภยั ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.97 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.98 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับด้านความความเข้าถึงบริการ แสดงให้เห็นว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมีเวลาปิด-เปิดอย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อ มี

ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 5.39 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.42มีการเปิดรับแสดงความ

คิดเห็นต่อการใหบ้ริการ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

5.11 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.91 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นการติดต่อส่ือสารแสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดบัความคิดเห็นผูใ้ห้บริการใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย/ไม่กาํกวมมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 5.27 และมีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.59ผูใ้ห้บริการใช้ช่องทางส่ือสารอ่ืนๆเช่น อีเมล์ไลน์ซ่ึงผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.02 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.87 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการเข้าใจลูกคา้หรือผูรั้บบริการแสดงให้เห็นว่าผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นบริษทัฯให้ความสนใจและเอาใจใส่ท่านทุกคร้ังท่ีมาใชบ้ริการมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 5.52 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.03บริษทัฯแจง้ให้ท่านทราบ
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ขอ้มูลอยา่งชดัเจนซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.01 

และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.98 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องค์กร แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดบัความคิดเห็นบริษทัฯ มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกัอยา่งกวา้งขวาง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 5.29 และมีค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.79บริษทัฯ มีการพฒันาดา้นเทคโนโลยกีารซ่อมอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.17 และมีส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.88 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบาย แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ

คิดเห็นบริษัทมีนโยบายในการบริหารงานที่ชัดเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 5.73 และมีค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.89 

ความพึงพอใจต่อกระบวนการผลการปฏิบติังาน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นน้อย

ที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.04 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.96 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจขององคก์รที่ใชบ้ริการ แสดงให้เห็นว่าผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น คุณภาพของงานตรงตามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 

5.38 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.89ลูกคา้ไดรั้บบริการดว้ยความเสมอภาค ซ่ึงผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.20 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.81 

สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรตาม การรับรู้ 

 จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วยตาํแหน่งของผูม้าซ่อม ประสบการณ์ 

หน่วยงานที่ทํางาน เคร่ืองบินหรืออุปกรณ์ที่ใชใ้นการซ่อม หน่วยงานของบริษทั อุตสาหกรรมการ

บิน จาํกดั ที่ทาํการซ่อม ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการซ่อมบาํรุงอากาศยาน

ของ บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดัที่แตกต่างกนั 

 จากตาราง พบวา่ค่า Significant ของการทดสอบในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย

ตาํแหน่งของผูม้าซ่อม ประสบการณ์ หน่วยงานที่ทํางาน เคร่ืองบินหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม 

หน่วยงานของบริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ท่ีทาํการซ่อม เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบั

นัยสําคญัที่กาํหนด 0.05นั่นคือ ในด้านของหน่วยงาน มีค่าเท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับ

นยัสาํคญัท่ีกาํหนด 0.05 นัน่คือมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัดงัน้ี 
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 ธรินธร สรรพกิจกําจร (2542) ได้ท ําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของบุคคลากรที่

ปฏิบติังานในวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพือ่เปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของบุคลากร

ในดา้นเพศ อาย ุระยะเวลาทีป่ฏิบติังาน รายได ้การศึกษา สถานภาพ และตาํแหน่งหนา้ท่ี ผลของการ

วิจัยพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือ

เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานตามตวัแปร

ต่างๆ พบว่า บุคลากรมีความแตกต่างกนัในเร่ืองเพศและรายได้ มีความพึงพอใจในการทาํงานที่

แตกต่างกนั ส่วนบุคลากรที่มีสถานภาพสมรส อาย ุระดบัการศึกษา และตาํแหน่งหน้าที่ที่แตกต่าง

กนันั้น มีความพงึพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

 

  

 

 

 

 

Coefficientsa 

 

zModel 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B  Std. Error Beta Tolerance VIF 

ความไวว้างใจ .003 .036 .004 .089 .929 .202 4.939 

ควากระตือรือร้น .166 .073 .182 2.285 .023* .061 16.448 

สมรรถนะ -.119 .079 -.119 -1.508 .133 .062 16.153 

ความมีไมตรีจิต .013 .024 .018 .562 .575 .358 2.796 

ความ น่าเช่ือถือ .135 .084 .147 1.607 .109 .046 21.808 

ความปลอดภยั .068 .077 .074 .894 .372 .056 17.899 

การเขา้ถึงบริการ .039 .032 .048 1.252 .212 .267 3.742 

กาติดต่อส่ือสาร .000 .056 .000 -.007 .994 .111 8.990 

ความเขา้ใจลูกคา้ .029 .026 .038 1.100 .273 .320 3.128 

ภาพลกัษณ์ .479 .071 .488 6.790 .000* .074 13.424 
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 สมมุติฐานข้อที่  2 ปัจจัยด้านคุณภาพบริการจากการศึกษาปัจจัยคุณภาพบริหารที่

ประกอบดว้ย ลกัษณะของการบริการความไวว้างใจ ความกระตือรือร้น สมรรถนะ ความมีไมตรีจิต 

ความน่าเช่ือถือความปลอดภัย การเข้าถึงบริการ การติดต่อส่ือสาร และการเข้าใจลูกค้าหรือ

ผูรั้บบริการ มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการซ่อมบาํรุงอากาศยานของ บริษทั 

อุตสาหกรรมการบิน จาํกดัที่แตกต่างกนั 

 จากตาราง พบว่าค่า Significant ของการทดสอบในด้านลักษณะของการบริการความ

ไวว้างใจ ความกระตือรือร้น สมรรถนะ ความมีไมตรีจิต ความน่าเช่ือถือ ความปลอดภยั การเขา้ถึง

บริการ การติดต่อส่ือสาร และการเขา้ใจลูกคา้หรือผูรั้บบริการเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบั

นัยสาํคญัที่กาํหนด 0.05นั่นคือ ในดา้นของความกระตือรือร้น มีค่าเท่ากบั 0.023 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า

ระดบันยัสาํคญัที่กาํหนด 0.05 นัน่คือมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ

มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัดงัน้ี 

 อรุโณทยั อุ่นไธสง (2552, บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการของกอง

การเจา้หน้าที่ สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของ

กองการเจา้หน้าที่สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และเพื่อเปรียบเทียบระดบัความ

คิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการของกองการเจา้หนา้ที่

สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จาํแนกตามเพศ การศึกษา ประเภทบุคลากร สายงาน

และอายกุารทาํงาน กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัจาํนวน 302 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การวิจยั ผลการวิจยัพบว่าคุณภาพการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่สํานักงานอธิการบดี 19 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น

ของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่

สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จาํแนกตามเพศ การศึกษา ประเภทบุคลากร สายงาน

และอายกุารทาํงาน พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตที่

ระดบั 0.01 ระดบัความคิดเห็นที่แตกต่างกนั มีจาํนวน 3 ดา้น คือ ดา้นเจา้หน้าที่ผูใ้ห้บริการ ดา้นผล

การให้บริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และดา้นความเสมอภาค แตกต่าง

กนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนดา้นระบบการให้บริการและดา้นประสิทธิภาพการ

ให้บริการไม่แตกต่างกนัและ ผกาพนัธ์ โสดามุข (2552, บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความพึง

พอใจของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีต่อคุณภาพการให้บริการทางการศึกษาของสาํนักทะเบียน

และประมวลผลมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการ

ให้บริการทางการศึกษาของสาํนักทะเบียนและประมวลผล และเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันา
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คุณภาพการใหบ้ริการทางการศึกษาของสาํนกัทะเบียนและประมวลผล โดยเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษา

ที่มาใชบ้ริการ จาํนวน 210 คน ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีภูมิลาํเนาอยู่

ต่างจังหวัด กําลังศึกษาชั้ นปีที่  1 ผลการศึกษาอยู่ระหว่าง 2.50-3.49 และเป็นนักศึกษาสาย

สังคมศาสตร์มาใช้บริการเฉล่ีย1 คร้ังต่อเดือน และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ

ให้บริการทางการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านกระบวนการ

ให้บริการ และด้านผูใ้ห้บริการอยุ่ในระดับมาก ส่วนการทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 

พบว่า ชั้นปีการศึกษากบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการทางการศึกษาดา้นผูใ้ห้บริการใน

ดา้นมนุษยสมัพนัธแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 สมมุติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจยัอ่ืนๆจากการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆที่ประกอบด้วยภาพลักษณ์องคก์ร 

นโยบาย กบั ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการซ่อมบาํรุงอากาศยานของ บริษทั อุตสาหกรรมการบิน 

จาํกดั 

 จากตาราง พบว่าค่า Significant ของการทดสอบในด้านปัจจัยอ่ืนๆที่ประกอบด้วย

ภาพลักษณ์องค์กร นโยบาย กับ ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการซ่อมบาํรุงอากาศยานของ บริษทั 

อุตสาหกรรมการบิน จาํกัดในด้านของภาพลักษณ์องค์กรค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบั

นยัสาํคญัที่กาํหนด 0.05 นัน่คือมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัดงัน้ี  

 ฐิติมน ม่ิงทสัน์ (2549: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสินหลงัการ

ปรับเปล่ียนเอกลักษณ์ ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตสมุทรปราการ ผลจากการศึกษา

ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินหลังการปรับเปล่ียนเอกลกัษณ์ พบว่า ผูใ้ช้บริการมีระดับความ

คิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในทุกด้าน ได้แก่ ด้าน

พนักงาน ด้านอาคารและสถานที่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านองค์กร และด้านการ

ประชาสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

5.3ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีประเด็นและข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้และ

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไปมีดงัน้ี  

5.3.1  เพ่ือการปฏิบัติจริง 

 5.3.1.1  ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ ด้านความกระตือรือร้น จากการวิจัยน่ีผู ้วิจัยได้

ทาํการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ผูใ้ช้บริการซ่อมบาํรุงอากาศยาน จะเห็นได้ว่าคุณภาพการ

ใหบ้ริการนั้นส่งผลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ซ่ึงในดา้นของลกัษณะการใชบ้ริการ ไดแ้บ่งออกเป็น

ทั้งหมด 10 ด้าน คือลักษณะของการบริการความไวว้างใจ ความกระตือรือร้นสมรรถนะความมี
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ไมตรีจิตความน่าเช่ือถือความปลอดภยั การเขา้ถึงบริการการติดต่อส่ือสารและการเขา้ใจลูกคา้หรือ

ผูรั้บบริการบริษทั ฯ ควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของความกระตือรือร้นในการส่งมอบงานใหต้รงตาม

ระยะกรอบเวลาที่ได้มีการกําหนดไวก้ับลูกค้า และมีการติดตามงานเม่ือมีการส่งมอบงานไป

เรียบร้อยแลว้ เน่ืองจากในการส่งมอบงานท่ีเกิดขึ้นท่ีผา่นมานั้นของบริษทั มีความความล่าชา้ในการ

ส่งมอบงานอยูเ่สมอ ซ่ึงเกิดไดจ้ากปัญหามาจากหลายส่วนท่ีสามารถควบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ไดไ้ด ้

ไม่ว่าจะเป็นที่ผูป้ฏิบติังานเอง หรือช้ินส่วนอะไหล่ทัง่ซ้ือจากต่างประเทศที่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

ขนส่งมาจากต่างประเทศซ่ึงทาํให้ไม่ทนัต่อการซ่อมบาํรุง ดงันั้นบริษทัจะตอ้งเพิ่มความรัดกุมใน

การการวางแผนการทาํงานอยา่งรอบครอบ และตอ้งมีการประมาณการเร่ืองของเวลา เพื่อให้มีการ

ส่งมอบงานไดต้ามกาํหนด 

 5.3.1.2  ปัจจัยอ่ืนๆด้านภาพลักษณ์องค์กร ควรมีการเสริมสร้างดา้นภาพลกัษณ์องคก์รใหก้บั 

บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ภาพลกัษณ์องคก์รเป็นส่ิงท่ีสาํคญัเป็นอยา่งมาก ต่อความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการหรือลูกคา้ ถือเป็นปัจจยัที่ควรมีให้สอดคลอ้งกบักบัความพึงพอใจของลูกคา้ เพรา

มิฉะนั้นจะทาํใหลู้กคา้เกิดความไม่พอใจต่อองคก์รไดแ้ละอาจไม่อยากเขา้รับบริการกบัทางบริษทัฯ

เพราะสาเหตุน้ี ดงันั้นควรมีการพจิารณาวา่บริษทัฯ ควรมีการเพิม่ประสิทธิภาพในการทาํงาน เพือ่จะ

สร้างความพงึพอใจที่สูงสุดใหก้บัลูกคา้ได ้

 อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ มีความพึงพอใจในภาพลกัษณ์ขององคก์รที่มีความสัมพนัธ์กบัความ

พงึพอใจขององคก์รที่ใชบ้ริการ เม่ือเทียบกบัปัจจยัอ่ืนๆดา้นนโยบาย ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี หากวา่บริษทัฯ 

สามารถสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีกบัองคก์รไดก้็จะส่งผลใหเ้กิดภาพลกัษณ์ที่ดีต่อบริษทัฯ ในอนาคตได ้

5.3.2  เพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อไป 

 5.3.2.1  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการซ่อมบาํรุงอากาศยานของ 

บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ท่ีมีการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีจาํนวนไม่มาก 

เพราะธุรกิจการบินเป็นธุรกิจที่ค่อนขา้งเฉพาะ แต่ในอนาคตการขยายและเพิ่มของกลุ่มลูกคา้มี

แนวโนม้ที่สูงขึ้นจึงอาจทาํใหมี้การเก็บกลุ่มตวัอยา่งไดม้ากขึ้น เพือ่จะไดน้าํผลท่ีไดจ้ากการศึกษามา

เปรียบเทียบความแตกต่างและวเิคราะห์หาความสมัพนัธก์นั 

 5.3.2.2  ควรมีการศึกษาในเชิงลึก หรือทาํการศึกษาเชิงคุณภาพในเร่ืองของความพึงพอใจ

ของคุณภาพการให้บริการ ของผูใ้ชบ้ริการบริษทั อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั โดยมีการสัมภาษณ์

จากกลุ่มตวัอยา่ง เพือ่จะไดรั้บขอ้มูลผลของการศึกษาในเชิงลึกและละเอียดยิง่ขึ้น 

  5.3.2.3  ควรมีการศึกษาระเบียบวิจยัทางสถิติ และวธีิการเรียนรู้การใชเ้คร่ืองมือใน

การวิจยัให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํวิจยัในคร้ังต่อไป เพื่อให้ไดง้านวิจยัที่มีคุณภาพ

และครอบคลุมเน้ือหามากที่สุด เพือ่ใหส้ามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากที่สุด 
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานบริษัทสแกนอนิเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

FACTORS AFFECTING COMMITMENT SCAN INTER PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

ศุภมาศ ม่วงมณี1 และ ดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) เพือ่ศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อปัจจยั

ที่มีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน 2) เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังาน 

โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มพนกังานระดบัปฏิบติังานไปจนถึงผูบ้ริหารระดบัตน้ โดยใช้

สูตรการคาํนวณของยามาเน่ (Yamane, 1973) จาํนวน 260 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใช ้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทาํการทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ t-test, F-test ในการทดสอบสมมติฐาน

สาํหรับตวัแปรมากกวา่สองกลุ่ม และใชว้ธีิการเปรียบเทียบรายคู่โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe Sample) 

ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี มีสถานภาพ

โสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีตาํแน่งงานพนกังานปฏิบติังานและมีอายงุาน 4-6 ปี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษาตาํแหน่งงานและอายงุานที่ต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานไม่แตกต่าง

กัน ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัของ

พนกังาน โดยรวมมีความสมัพนัธท์างบวกในระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 

คาํสําคญั: ความผกูพนัของพนกังาน 

 

 

 

 

 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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บทนํา 

 ในการพฒันาองค์การหรือหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณภาพของบุคลากรเป็น

ปัจจยัที่สาํคญั เน่ืองจากบุคลากรเป็นกาํลงัสาํคญัในการขบัเคล่ือนองคก์ารหรือหน่วยงานให้ไปสู่

ความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายขององคก์ารหรือหน่วยงานนั้นๆ องคก์ารต่างๆในปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบั

การเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วและแรงกดดนัต่างๆ จากสภาพแวดลอ้ม การที่องคก์ารจะสามารถดาํรงอยู่

และดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพไดน้ั้นตอ้งมีการปรับตวัอยา่งทนัท่วงทีและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งน้ีเพราะมองวา่ทรัพยากรมนุษยน์ั้นเป็นทรัพยากรที่สาํคญัที่สุด เพราะเป็นผูป้ฏิบติังานทุกขั้นตอน

ของการบริหาร หากองคก์ารใดมีทรัพยากรมนุษยท์ี่ดีมีคุณภาพพร้อมที่จะเสียสละแรงกายแรงใจ

ให้กบัองคก์าร องคก์ารเหล่านั้นก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและสามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง

ต่างๆที่เกิดขึ้นได ้พนักงานถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญั ความกา้วหนา้ขององคก์ารขึ้นอยูก่บัความสามารถ

และความทุ่มเทในการทาํงานของพนกังานเพือ่ใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายได ้ ปัจจยัดา้นบุคลากรจึงมี

ความสําคัญต่อธุรกิจเช่นเดียวกับปัจจัยด้านการเงิน ธุรกิจล้วนต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ มี

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ จึงจะ

สร้างให้เกิดขีดความสามารถและทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานท่ีตอ้งการเพือ่สร้างศกัยภาพใน

เชิงการผลิตและบริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ให้ความสาํคญัในการจูงใจเพื่อสร้างความพึงพอใจในการ

ทาํงานก่อใหเ้กิดทศันคติที่ดีแก่พนกังาน แต่การจะสร้างให้พนกังานมีแรงจูงใจ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทาํงานนั้นตอ้งมีส่ิงตอบแทนใหพ้นกังานในองคก์ารเกิดความมัน่ใจวา่จะสามารถ

ทาํงานอยูอ่ยา่งมัน่คง ปลอดภยั มีผลตอบแทนและสวสัดิการเพยีงพอ มีความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 

องคก์ารจึงมีหน้าที่สาํคญัในการที่จะตอ้งสร้างให้พนกังานมีความรู้สึกที่ดี ความพึงพอใจในงานซ่ึง

มาจากการที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทาํงาน ทาํให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การ การขาดความ

ผูกพนัต่อองค์การจึงส่งผลถึงการขาดขวญัและกาํลังใจ รวมถึงขาดความจงรักภกัดีต่อองค์การ 

Whithey and Cooper (1989, pp. 521-539) กล่าววา่การท่ีสมาชิกขาดความผกูพนัต่อองคก์ารจะส่งผล

ต่อองคก์ารในแง่ลบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะก่อใหเ้กิดการละเลยเพกิเฉย (neglect) ต่อการปฏิบติัหนา้ที่

เพือ่องคก์าร จนกระทัง่ลาออกจากองคก์ารไปในท่ีสุด ความผกูพนัต่อองคก์ารสามารถลดการลาออก

ของพนักงานไปอยู่กับองค์การอ่ืน หรือไปประกอบอาชีพอ่ืนได้ เป็นการลดปัญหาการสูญเสีย

พนักงานที่ดี มีความรู้ ความชาํนาญในการทาํงาน และทาํให้องคก์ารมีตน้ทุนจากการลาออกของ

พนักงาน ความพึงพอใจในงานจึงมีความสาํคญัโดยตรงต่อองคก์าร เป็นปัจจยัสาํคญัที่เก่ียวขอ้งกบั

การทาํงาน มีอิทธิพลต่อความสามารถในการปฏิบติังาน อีกทั้งยงัส่งผลให้เกิดขวญัและกาํลงัใจ ทาํ

ใหเ้กิดความร่วมมือกนัขึ้นในการปฏิบติังาน มีความผกูพนัต่อองคก์าร มีความเขา้ใจองคก์ารมากขึ้น 

มีความพึงพอใจจนพฒันาเป็นความจงรักภกัดี ความผูกพนัต่อองคก์ารในที่สุด ซ่ึงความผูกพนัต่อ
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องคก์ารเป็นคุณลกัษณะสาํคญัที่ทุกองคก์ารตอ้งการ เน่ืองจากก่อใหเ้กิดประโยชน์มากมายหลายทาง

และส่งผลต่อความสมํ่าเสมอของการทาํงานของพนักงาน การลดลงของสถิติการขาดงาน ผลการ

ปฏิบติังานดีขึ้น อตัราการเขา้ออกลดลง รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการทาํงาน 

 ดงันั้น ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัของพนกังานบริษทัสแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) จะ

ทาํให้องคก์ารไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น การที่พนักงานมีความผูกพนักบัองคก์าร พนักงานจะ

ทุ่มเทกาํลงักายและกาํลงัใจ ตั้งใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มที่เต็มความสามารถ  เพื่อเป็นการบรรลุ

วตัถุประสงคต์ามที่บริษทัไดก้าํหนดไว ้และเป็นการสร้างฐานรองรับความมัน่คงขององคก์ารใน

อนาคตที่จะตอ้งมีการแข่งขนักบัต่างชาติท่ีไดเ้ขา้มาร่วมลงทุนในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก 

 ในฐานะผูว้จิยัเป็นพนกังานคนหน่ึงของ บริษทัสแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) จึงสนใจที่จะ

ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทัสแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ผลการวจิยัใน

คร้ังน้ีจะทาํใหผู้บ้ริการไดท้ราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัของพนักงานเพือ่เป็นแนวทางในการ

สร้างความพงึพอใจในงาน และสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารใหเ้กิดขึ้น ในการทาํงานของพนกังานที่

ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัสแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

สร้างความเจริญเติบโตกา้วหนา้ยิง่ขึ้นไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อปัจจยัที่มีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน  

2. เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังาน 

สมมุติฐานการวิจัย 

  สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานบริษทั 

สแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

              สมมติฐานที่ 2 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงาน บริษทั 

สแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํให้ไดผ้ลการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานบริษทั สแกนอินเตอร์ 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงสามารถนาํมาอา้งอิงและต่อยอดในอนาคตได ้

 2. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานบริษัท 

สแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 3. ผลการศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงเสริมสร้างความผกูพนัของพนักงาน

บริษทั สแกนอินเตอร์ จาํกัด (มหาชน) ส่งผลต่อการปฏิบติังานก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลมากขึ้น 
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 4. ผลการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย และแผนการปฏิบติังานของความ

ผกูพนัของพนกังานบริษทั สแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

 

 

  

ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล  

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ตาํแหน่งงานท่ีปฏิบติั 

6. อายงุาน 

ปัจจัยจูงใจ  

1. ความสาํเร็จในการปฏิบติังาน  

2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  

3. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  

4. ความรับผดิชอบ  

5. ดา้นความกา้วหนา้งานท่ีปฏิบติั 

ปัจจัยคํา้จุน  

1. นโยบายและการบริหาร  

2. การปกครอง 

3. ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน  

4. สภาพการทาํงาน   

5. ผลประโยชน์ตอบแทน 

ตวัแปรต้น 

 

ตวัแปรตาม 

 

ความผูกพันต่อองค์การ 

 

- ดา้นจิตใจ 

- ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร 

- ดา้นบรรทดัฐาน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  

 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของพนักงานของบริษทั 

สแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน)ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งงานที่

ปฏิบติั และอายงุาน (เนตร์พณัณา ยาวริาช, 2553 : 42) 

 ความผูกพันของพนักงาน หมายถึง ปัจจยัที่กระตุน้การแสดงความพงึพอใจในงานที่ส่งผล

ต่อความผกูพนัในองคก์าร ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ํ้าจุน  

 ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ความพงึพอใจของพนกังานที่ส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์าร และส่ิง

เร้าต่างๆ ในดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงาน

ที่ปฏิบติั ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นความกา้วหนา้งานท่ีปฏิบติั 

 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลสาํเร็จท่ีไดรั้บจาการทาํงานความพึงพอใจในผล

การทาํงาน และการไดท้าํงานตามความตอ้งการและเป้าหมายของตนเองหรือเป็นการที่พนักงาน

สามารถปฏิบติังานในหน้าที่งานที่ไดรั้บมอบหมายไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ  

ในการทาํงานไดส้าํเร็จและมีความพงึพอใจ ความภาคภูมิใจในผลงาน 

 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง ความคิด ความรู้สึกของพนกังานที่มีต่อ 

งานที่ปฏิบติัอยูว่า่ งานที่ปฏิบติันั้นเป็นที่ยอมรับ และไดรั้บคาํชมเชยและยกยอ่งในผลงาน เกียรติยศ  

ช่ือเสียง และบารมีที่ได้รับจากการทาํงาน หรือการได้รับความเช่ือถือความไวว้างใจ การยกย่อง

ชมเชยในผลงานจากผูบ้งัคบับญัชา เพือ่นร่วมงาน 

 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ลักษณะต่างๆที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของงานที่

พนักงานปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ความท้าทายของงาน ความหลากหลายในงานการได้ใช้

ความสามารถในการทาํงาน การมีความหมายของงานและความสาํคญัของงานหรือเป็นความคิด 

ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่องานที่ปฏิบติัอยูว่่าเป็นเช่นใดในระหว่างปฏิบติังาน ช่ือตาํแหน่งงาน

และลักษณะงานที่ตรงความต้องการของบุคคลนั้ น ๆ  รวมถึงงานท่ีสามารถเพิ่มศักยภาพของ

ผูป้ฏิบติังานและมีส่วนช่วยส่งเสริมความสาํเร็จขององคก์าร หรือภาระหนา้ที่ของงานที่พนกังานตอ้ง

ปฏิบติั เป็นลักษณะของงานที่มีแบบแผนประจาํ หรือเป็นงานที่ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใช้

ความรู้ความสามารถ มีความหลากหลาย มีความทา้ทา้ย มีความง่ายหรือยาก มีความน่าสนใจในการ

ทาํงาน 

 ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับตามผลการปฏิบติังานที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นผลที่ดีและไม่

ดี ขอบเขตหรือความเหมาะสมของอํานาจหรือคาํสั่งท่ีพนักงานได้รับในการทาํงาน หรือเป็น

ความคิด ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อการทาํงานดว้ยความเต็มใจและพร้อมท่ีจะรับคาํติ คาํชม ที่
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เกิดขึ้นจากการทาํงานในความรับผดิชอบนั้น หรือการท่ีพนกังานมีอาํนาจรับผดิชอบงานอยา่งเต็มที่ 

การไดรั้บผดิชอบงานใหม่ ๆ ปริมาณงานที่รับผดิชอบมีความเหมาะสมกบัความสามารถ 

 ด้านความก้าวหน้างานที่ปฏิบัติ หมายถึง โอกาสท่ีพนักงานได้รับการสนับสนุนให้มี

ตาํแหน่งงานที่สูงขึ้น ไดรั้บการมอบหมายงานที่มีความทา้ทายและมีโอกาสได้พฒันาตนเองและ

หน่วยงาน ระบบการพิจารณาความดีความชอบในการทาํงาน และระบบการเล่ือนตาํแหน่งหรือ

ระดบัในการทาํงานที่ไดรั้บความยติุธรรมและเหมาะสม การส่งเสริมความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

ทาํให้มัน่ใจได้ว่า หากปฏิบติังานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ ก็จะไดป้ฏิบติัไดไ้ปตลอด อยา่งมี

ความกา้วหนา้ควบคู่กบัการเจริญเติบโตขององคก์าร 

 ปัจจัยคํา้จุน หมายถึง หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงานในงานที่ส่งผลต่อความผูกพนั

ในองคก์าร และส่ิงเร้าต่างๆ ในดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นการปกครอง ดา้นความสมัพนัธก์บั

เพือ่นร่วมงาน ดา้นสภาพการทาํงาน และ ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน 

 ด้านนโยบายและการบริหาร หมายถึง องคก์ารไดก้าํหนดนโยบายเป้าหมายการปฏิบติังาน

ไวอ้ยา่งชดัเจน หัวหน้างานงานมีการติดตามการปฏิบติังานและประเมินผลผูบ้ริหารมาควบคุมการ

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปนโยบายที่กาํหนดไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ   

 ด้านการปกครอง หมายถึง ผูบ้ริหารติดตามความกา้วหนา้การปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอของ

บุคคล เม่ือมีปัญหาในการปฏิบติังานผูบ้ริหารให้ความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาเป็นอยา่งดี ผูบ้ริหารให้

คาํแนะนาํแนวทางการปฏิบติังานไดอ้ยา่งสะดวก 

 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง ลักษณะการมีปฏิสัมพนัธ์ มีสัมพนัธภาพ

ระหว่างพนักงานกบัผูบ้งัคบับญัชา และระหวา่งพนกังานกบัเพื่อนร่วมงาน ทั้งในเร่ืองงานและเร่ือง

ส่วนตวั ดว้ยการปฏบิติังานร่วมกนัเป็นอยา่งดี มีความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั มีความสามคัคีและเขา้ใจกนั 

มีบรรยากาศในการปฏิบติังานที่เป็นมิตร 

 ด้านสภาพการทํางาน หมายถึง เคร่ืองมือและอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในองค์การมี

จาํนวนเพียงพอที่จะนํามาใช้ในการปฏิบติังาน ได้รับความร่วมมือจากภายนอกองค์การในการ

ปฏิบติัการเป็นอยา่งดี ในองคก์ารที่ท่านกาํลงัปฏิบติังานมีสภาพแวดลอ้มเหมาะสม 

 ด้านผลประโยชน์ตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่พนกังาน 

ได้รับจากการปฏิบติังานให้กบับริษทัทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน ได้แก่ เงินเดือน เงินพิเศษอ่ืน ๆ  

ผลประโยชน์ต่าง ๆ ในรูปของสวสัดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การประกนัชีวิต การประกนัสงัคม 

การได้รับเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ รางวลัการปฏิบติังานดีรางวลัการปฏิบติังานเป็นเวลานาน 

บาํเหน็จบาํนาญ ฯลฯ มีความเหมาะสม และเพยีงพอสาํหรับในการใชจ่้ายเพือ่ตนเองและครอบครัว 
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การทบทวนวรรณกรรม 

                 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวจิยัที่เก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดย

อาศยั แนวคิดและทฤษฎีหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณ์งาน 

แนวคดิ ทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 

 ความหมายลกัษณะประชากรศาสตร์   

 ลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) เป็นลักษณะขอ้มูลส่วนบุคคลที่แสดงถึงความ

แตกต่างทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว การศึกษา อาชีพ รายได ้

จะมีอิทธิพลต่อการนาํมาใชใ้นการกาํหนดตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน หรือสามารถวดัความพงึ

พอใจในงานที่ส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์ารได ้ซ่ึงประชากรศาสตร์เป็นขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล

ที่สามารถเขา้ถึงไดแ้ละมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดเป้าหมาย (ปณิศา มีจินดา, 2553 : 228) อีกทั้งง่าย

ต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน ซ่ึงโครงสร้างทางประชากรศาสตร์นั้นประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะที่

เป็นองคป์ระกอบดา้นประชากรที่สาํคญั ๆ  ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้เป็น

ตน้  

 ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีสาํคญั  

 เนตร์พณัณา ยาวริาช, (2553 : 42) ไดก้ล่าววา่ ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีสาํคญัและนิยม

นาํมาใชมี้ดงัน้ี อาย ุเพศ สถานสภาพสมรส รายได ้อาชีพ และการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนจึงนิยมนาํมาใชใ้นการวางตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

 1. เพศ นาํมาใชใ้นการวางตาํแหน่งหน้าที่ในการปฏิบติังานให้เหมาะสมตามเพศเพือ่ใหผ้ล

การปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว ้

 2.อาย ุ(Age) ความจาํเป็น (Need) และความสนใจในส่ิงใหม่ ๆ รอบตวั เช่น อาย ุ18-20 ปี 

ช่วยวยัรุ่นตอนปลาย ทาํตวัเหินห่างจากครอบครัวแสวงหาเอกลกัษณ์ของตนท่ีจะเลือกอาชีพ สาํหรับ

อายุ 21-29 ปี ช่วงวยัเร่ิมทาํงานตามวิชาชีพ แสวงหาความพอใจและลงตัวในอาชีพและชีวิต

ครอบครัว ฯลฯ ผูใ้หญ่อายนุอ้ย (อาย ุ25-39 ปี) วยักลางคน (อาย ุ40-64ปี) และผูสู้งอาย ุ 

(อาย ุ68 ปี) นอกจากน้ีการกระทาํและความคิดของบุคคลมีความแตกต่างกนัตามวยั มกัจะทาํให้มี

ลกัษณะคลา้ยกนัหลายเร่ืองเพราะอยูส่ภาพแวดลอ้มที่คลา้ยกนั 

 3 . ลกัษณะครอบครัว อาจนาํสถานภาพสมรสมาพิจารณาประกอบกบัความรับผิดชอบใน

การกาํหนดตาํแหน่งหนา้ที่ในการปฏิบติังานหรือพจิารณาร่วมกบัรายไดต่้อครัวเรือน 

การพิจารณาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์และโครงสร้างดา้นสถานภาพสมรสเขา้มาเก่ียวขอ้งเพือ่

ช่วยในการเพิม่ขีดความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที่ไดใ้หเ้หมาะสม 
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 4 . รายได ้การศึกษา และอาชีพ ตวัแปรทั้ง 3 ชนิดน้ีมีความสมัพนัธก์นัมากและแยกไม่ไดว้า่

อะไรเกิดขึ้นก่อนหลงั หรือตวัแปรใดเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม เน่ืองจากผูมี้อาชีพดีเป็นท่ีน่า

ยกยอ่งมกัจะมีรายไดสู้งและการศึกษาสูง หรือผูท้ี่มีการศึกษาสูงมกัจะมีรายไดสู้งและอาชีพที่ดีดว้ย

เช่นกนั  

แนวคดิ ทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ 

 ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 

 เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าปัจจัยสําคัญที่มีผลในการปฏิบัติงานให้องค์การสําเร็จตาม

วตัถุประสงค์ที่ต ั้ งไว ้คือ การจูงใจ (Motivation) หลักการจูงใจเป็นแรงขบั (Drive) เป็นสภาวะ

แรงผลกัดนัความผูกพนัต่อองคก์ารมาจากจิตใจของพนักงานที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ดี หรือเป็น

สภาพความรู้สึกที่เสมือนวา่มีพนัธะที่ตอ้งตอบสนองต่อองคก์าร ดงันั้น จึงทาํให้พนักงานเกิดความ

ตั้งใจ และทุ่มเททาํงานให้แก่องคก์ารอยา่งเต็มความสามารถ ส่งผลการปฏิบติังานในหนา้ที่ที่ไดรั้บ

มอบหมายใหส้าํเร็จบรรลุโดยเร็ว มกัจะเป็นผลทาํใหเ้กิดแรงจูงใจ ขณะท่ี ความผกูพนัต่อองคก์ารจะ

ผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรม ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวมีผลทาํให้พนกังานไดรั้บรางวลัและผลของรางวลั

ทาํใหพ้งึพอใจ (ณัฏฐนนัท ์ชวติรานุรักษ,์ 2552 : 27)  

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

 Frederick Herzberg (Warren R. Plunkett, 2009) ได้กล่าวว่า ในการดาํเนินงานให้ประสบ

ผลสําเร็จ ผูบ้ริหารตอ้งสร้างแรงจูงใจในองค์การ เพื่อให้พนักงานเกิดขวญัและกาํลังใจในการ

ปฏิบติังาน มีความผูกพนัต่อองคก์าร สําหรับปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจ (Factors Influence to 

Motivation) เป็นองคป์ระกอบที่ทาํใหพ้นกังานเกิดความพงึพอใจในงาน (job satisfaction) คือ ปัจจยั

จูงใจ (motivation factors) มีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัแรงจูงใจที่เก่ียวกบังานที่ทาํ (job context) โดย

ที่มีปัจจยัน้ีแลว้ จะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในงานและองคป์ระกอบที่ทาํให้เกิดความไม่พงึพอใจใน

งาน (job dissatisfaction) มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัส่ิงแวดลอ้มของงาน คือ ปัจจยัค ํ้าจุน (hygiene 

factors) ปัจจยัน้ีถา้ขาดไปก็จะทาํให้เกิดความไม่พอใจในงาน โดยไม่ถือว่าเป็นส่ิงจูงใจให้พนกังาน

ทาํงานมากขึ้น แต่มีส่วนทาํให้การทาํงานสุขสบายมากขึ้นป้องกนัไม่ให้ขาดงาน ถา้ปัจจยัน้ีไม่มีใน

งานจะทาํให้ขวญักาํลงัใจ และความผกูพนัในองคก์ารของพนกังานปฏิบติังานไม่ดี เรียกปัจจยัทั้งน้ี

ว่า ทฤษฎีสองปัจจยั (Hertzberg’s Two Factor Theory) ประกอบดว้ยปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ํ้าจุน มี

ดงัน้ี (Hertzberg, 1982 อา้งถึงใน พยตั วฒิุรงค,์ 2557) 
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 ปัจจัยจูงใจ (motivation factors)  

 ปัจจัยจูงใจเป็นองค์ประกอบที่ เก่ียวข้องกับเน้ือหาสาระของการปฏิบัติงานโดยตรง 

ประกอบดว้ย 6 ประการ ดงัน้ี 

 1.1 การไดรั้บความสาํเร็จ (achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทาํงานไดเ้สร็จส้ิน

และประสบผลสําเร็จอย่างดีในเวลาที่กาํหนด มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี เป็น

องคป์ระกอบที่มีความสาํคญัมากที่สุด จะรู้สึกมีความพึงพอใจและปล้ืมใจในผลสาํเร็จของงานนั้น 

ทาํใหมี้กาํลงัใจทาํงานอ่ืน ๆ ต่อไป 

 1.2 การยอมรับนับถือ (recognition) หมายถึง การไดรั้บความยอมรับนับถือยกยอ่งชมเชย 

แสดงความช่ืนชมยนิดีในผลงานและความสามารถ จากผูบ้งัคบับญัชา เพือ่นร่วมงาน กลุ่มเพือ่นและ

บุคคลอ่ืนโดยทัว่ไป เม่ือทาํงานบรรลุผลจะเป็นส่ิงที่สร้างความประทบัใจ ทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจ 

มีกาํลงัใจ มีผลในการกระตุน้จูงใจใหท้าํงานไดดี้ยิง่ขึ้น 

 1.3 ลกัษณะเน้ืองานที่ทาํ (work itself) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีและไม่ดีต่อลกัษณะงานวา่งาน

นั้นเป็นงานที่น่าเบื่อหน่าย เป็นงานที่น่าสนใจและทา้ทายในความสามารถ เป็นงานที่ก่อให้เกิด

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์หรือ เป็นงานท่ียากหรือง่าย 

 1.4 ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่ เกิดขึ้ นจากการได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบและมีอาํนาจในการรับผิดชอบงานนั้น ๆ  อยา่งอิสระ ให้โอกาสทาํงานได้

อยา่งเตม็ที่ ใหเ้กียรติและความไวว้างใจ 

 1.5 ความกา้วหนา้ (advancement) หมายถึง การเปล่ียนแปลงในสถานท่ีหรือ ตาํแหน่งไปยงั

อีกแผนกหน่ึงขององคก์าร โดยการเปล่ียนสถานะถือเป็นเพียงการเพิ่มโอกาสให้มีความรับผิดชอบ

มากขึ้น เรียกวา่เป็นการเพิม่ความรับผดิชอบ ไดรั้บการพจิารณาเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง ขึ้นเงินเดือน

ค่าจา้งใหสู้งขึ้น จะเป็นส่ิงที่ช่วยส่งเสริมกระตุน้ใหต้ั้งใจทาํงานใหม้ากขึ้น 

 1.6 ความเจริญเติบโต (growth) หมายถึง ถา้มีโอกาสที่จะเจริญเติบโต โอกาสที่จะเพิ่มพูน

ความรู้ความชาํนาญในการทาํงานจะเป็นการจูงใจใหท้าํงานใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ขึ้น 

 ปัจจัยคํา้จุน (hygiene factors)  

 ปัจจยัค ํ้าจุนเป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 9 

ประการ ดงัน้ี 

 2.1 นโยบายองค์การและการบริหารงาน (company policy and administration) หมายถึง 

การจดัการและการบริหารองคก์าร การใหอ้าํนาจแก่บุคคลในการใหด้าํเนินงานไดส้าํเร็จ รวมทั้งการ

ติดต่อส่ือสารภายในองค์การ เช่น การที่บุคคลจะตอ้งทราบว่าทาํงานให้ใคร นั่นคือ นโยบายของ

องคก์ารจะตอ้งแน่ชดั 
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 2.2 โอกาสที่ไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต (possibility of growth) หมายถึง โอกาสที่บุคคล 

ไดรั้บการแต่งตั้ง โยกยา้ยตาํแหน่งภายในหน่วยงานหรือองคก์าร การมีโอกาสไดพ้ฒันาและไดรั้บส่ิง

ใหม่ ๆ  

 2.3 การปกครองบงัคับบัญชา (supervision technical) หมายถึง ความสามารถหรือไม่

สามารถ ความยติุธรรมหรือไม่ยติุธรรมของผูบ้งัคบับญัชา ลาํเอียง อคติ ขาดความรู้ความสามารถใน

การบริหารงานและปกครอง ตลอดจนความเต็มใจหรือไม่เต็มใจของผูบ้งัคบับญัชา ในการที่จะ

มอบหมายงานและสอนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่สามารถแนะนาํวิชาการหรือเทคนิคใหม่ ๆ  เขา้มาปรับ

ใชใ้นองคก์ารได ้

 2.4 เงินเดือน (salary) หมายถึง ค่าจ้างที่ให้เป็นส่ิงตอบแทนจากบทบาทท่ีได้กระทาํ 

เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกบังานที่ทาํ การเล่ือนขั้นเงินเดือนและตาํแหน่งชา้เกินไป เป็นผลให้เกิด

ความไม่พอใจในองคก์าร 

 2.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal relations) หมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์กัน

ระหวา่งบุคคลกบับุคคลอ่ืนที่ร่วมงานดว้ย ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน 

 2.6 สภาพการทาํงาน (working conditions) หมายถึง สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่จะอาํนวย

ความสะดวก สาํหรับการทาํงานที่สุขสบาย เช่น แสง เสียง อากาศ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และส่ิงแวดลอ้ม

อ่ืน ๆ 

 2.7 ปัจจัยชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคล (factors in personal life) หมายถึง สถานการณ์

บางอยา่งของงานมีผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยูข่องบุคคล เช่น บริษทัตอ้งยา้ยสถานท่ีใหม่ ทาํให้

ผูป้ฏิบติังานตอ้งเดินทางไกลครอบครัวไม่มีความสุข และตอ้งใชเ้งินเดือนเป็นค่าใชจ่้าย 

 2.8 สถานภาพ (status) หมายถึง การพิจารณาในความกา้วหน้าซ่ึงนาํมาสู่การเปล่ียนแปลง

สถานภาพจากเดิมที่เป็นอยูเ่ดิม เช่น การมีเลขานุการ 

 2.9 ความมัน่คงของงาน (job security) หมายถึง การพิจารณาที่ความคงอยูห่รือไม่อยู่ของ

องคก์าร 

             ประเภทของความผูกพันต่อองค์การ 

 ดมัแฮม และคนอ่ืน ๆ  (Dunham, and other. 1989, อา้งถึงใน อรวรรณ อยูค่ง. 2546 : 17-18) 

แสดงความคิดเห็นวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ร 3 ดา้น เกิดมาจากสภาพการณ์ที่แตกต่าง ดงัน้ี 

 1. ความผูกพนัองคก์รดา้นจิตใจ เกิดจากปัจจยัหลกั 4 ประการ คือ คุณลกัษณะชองบุคคล 

(Personal characteristic) คุณลักษณะของงาน (Job characteristic) ประสบการณ์ในการทํางาน 

(Work experience) คุณลักษณะของโครงสร้าง (Structural characteristic) นอกจากน้ี Steers and 

Mottaz ยงัพบวา่ ความผกูพนัดา้นจิตใจประกอบดว้ย 
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 1.1 การรับรู้เร่ืองงาน ไดแ้ก่ การมีอิสระในการทาํงาน (Task autonomy) การรับรู้วา่งานที่ตน

ทาํมีความสาํคญั (Task significance) งานมีเอกลกัษณะ (Task identity) และความหลากหลาย ตอ้งใช้

ทกัษะในการทาํงาน (Skill variety) 

               1.2 การรับรู้เก่ียวกบัองคก์ร การพึ่งพาองคก์ร (Organizational management) คือ ความรู้สึก

ของพนกังานต่อองคก์รในการมองเห็นผลประโยชน์ที่ไดรั้บจากองคก์ร 

 1.3 การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการจดัการ (Participatory management) คือ ความรู้สึกของ

พนกังานวา่ พวกเขาสามารถมีอิทธิพลในการตดัสินใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

  2. ความผูกพนัดา้นการคงอยู่ (Continuance commitment) หมายถึง ความผูกพนัท่ีเกิดขึ้น

จากการจ่ายค่าตอบแทนแลกเปล่ียนกบัการคงอยู่ในองคก์รของพนักงาน เกิดจากปัจจยัพื้นฐาน 2 

ประการ คือ ขนาดและจาํนวนของการลงทุนที่บุคคลทาํลงไป และการรับรู้ถึงการขาดทางเลือก โดย

ทั้ง 2 ปัจจยัน้ี จะส่งผลต่อการไดรั้บค่าตอบแทนมากขึ้น และเก่ียวพนักบัการยงัคงอยูใ่นองคก์รของ

บุคคล จากงานวิจัยที่ เ ก่ียวของพบว่า องค์ประกอบที่สัมพันธ์ความผูกพันด้านองค์กรคงอยู่ 

ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ ตาํแหน่ง ความพงึพอใจในอาชีพ และความตั้งใจที่จะลาออก 

 3. ความผูกพนัองค์กรด้านบรรทัดฐาน (Normative commitment) ได้รับอิทธิพลมาจาก

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยเร่ิมจากครอบครัว วฒันธรรม ขบวนการหล่อหลอมขดัเกลา

สงัคมขององคก์ร (Organizational socialization) โดยตอนแรกเร่ิมเขา้สู่องคก์ร ซ่ึงเป็นส่ิงที่พนักงาน

เช่ือถือและฝ่ังใจ (First impression) ไปตลอด หากพนักงานเหล่าน้ีไดรั้บการปลูกฝังให้ความสาํคญั

ของความจงรักภกัดีต่อองค์กรตั้งแต่แรกเขา้ ก็มีแนวโน้มว่าเขา้จะเป็นผูมี้ความผูกพนัองค์กรสูง 

เพราะจากวถีิปฏิบติัในองคก์ร ตั้งแต่เร่ิมแรกไดป้ลูกฝังความเช่ือของพนกังานที่วา่องคก์รคาดหวงัให้

พวกเขามีความจงรักภกัดีต่อองคก์รใหม้ากที่สุด 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 กานตร์วี จนัทร์เจือมาศ (2548) ไดศึ้กษา ปัจจยัจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร 

กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมแอคมิค จํากัด ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยทั้ ง  6 ปัจจัย ได้แก่  

ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน เงินเดือน ผลตอบแทน ความมัน่ คง

ในงาน ลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีอิทธิพลกบัความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร

ในระดบัปานกลาง 

 จุฑามาศ โพธิศรี (2549) ไดศึ้กษา ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กรณีศึกษาบริษทั แอด

วานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ผลการวจิยัพบวา่ บริษทัไดน้าํแนวคิดเร่ือง ความพงึพอใจใน

การปฏิบติังานมาใชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละกาํหนดนโยบายเพื่อให้พนกังานเกิด

ความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบติังาน โดยนาํแนวคิดทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg และ
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แนวคิดของ Gallup Path มาเป็นพื้นฐานในการประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้างให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังาน อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานและเพิม่ประสิทธิภาพ

องคก์าร เพื่อให้พนักงานและองคก์ารประสบความสาํเร็จ รวมทั้งส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึก

ผูกพนักับองค์การต่อไปในอนาคต นอกจากน้ีพบว่า หลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพื่อให้

พนกังานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ การพฒันาความกา้วหน้าของพนกังาน การพฒันา

ความสัมพนัธ์ การให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม และการกาํหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบของพนักงานให้ชัดเจน นอกจากน้ี พบว่า การบริหารจัดการความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานนั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัมีส่วนสาํคญัมากในการสร้างหรือกาํหนดแนวนโยบาย

ให้เกิดขึ้นภายในองคก์าร และกาํหนดให้ทุกฝ่ายตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการความพึงพอใจ ส่วน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ อตัราการลาออกของพนกังานสูง เน่ืองจากส่ิงที่พนกังานไม่พงึพอใจคอื 

ความพงึพอใจในดา้นค่าตอบแทนและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร คือ แรงจูงใจ เน่ืองจาก

แรงจูงใจ คือ พลงัที่ทาํใหร่้างกายมีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางที่มีเป้ าหมายที่ไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ดงันั้น 

หากเรานาํแรงจูงใจน้ีมาใชใ้นการทาํงาน จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานท่ีสาํคญั ส่งผลให้เกิด

แรงจูงใจ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์พฒันาปรับปรุงเปล่ียนแปลงการทาํงาน ประดิษฐ์คิดคน้ส่ิงใหม่

หรือวิธีการใหม่ อีกทั้งมีความอดทนและพยายามท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุเป้ าหมายที่กาํหนดไว ้

(พิไลวรรณ จันทรสุกรี, 2540,หน้า 3) ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งเสริมให้พนักงานทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ไดผ้ลผลิตที่สูงขึ้น เกิดความพงึพอใจในงาน มีความผกูพนัในการทาํงานและองคก์าร 

ทั้ งน้ีปัจจัยในเร่ืองของแรงจูงใจในเร่ืองของความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การยอมรับนับถือ

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ชีวิตความเป็นอยูส่่วนตวั ความมัน่ คงในงานและวิธีการปกครอง

ของผูบ้ริหาร เก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองคก์ารในดา้นจิตใจ แรงจูงใจในเร่ืองของความกา้วหนา้

ในหนา้ที่การงาน เงินเดือน โอกาสที่ไดรั้บ ความกา้วหนา้ในอนาคตสถานะภาพของอาชีพ เก่ียวขอ้ง

กับความผูกพนัต่อองค์การในด้านการคงอยู่กับองค์การและแรงจูงใจในเร่ืองของลักษณะงานที่

ปฏิบติั ความรับผิดชอบ นโยบายและการบริหารสถานภาพการทาํงานเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อ

องคก์ารในดา้นบรรทดัฐาน 

 ปิยวดี สอนสิงห์ (2543) ไดท้าํการศึกษา ความพงึพอใจของพนกังานต่อปัจจยัในการทาํงาน 

กรณีศึกษาบริษทั บูท๊ส์รีเทล (ประเทศไทย) จาํกดัในเขตภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผล

การศึกษาพบว่า พนักงานให้ความสาํคญัต่อปัจจยัในการทาํงานโดยรวมในระดบัมาก แต่มีความพงึ

พอใจปัจจยัโดยรวมในระดบัปานกลาง และในรายละเอียดของปัจจยัพบว่า กลุ่มปัจจยัจูงใจที่เป็น

ตวักระตุน้การทาํงาน ที่พนกังานใหค้วามสาํคญัและความพงึพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะ
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และขอบเขตของงาน และดา้นความสาํเร็จของงาน ปัจจยัท่ีพนกังานให้ความสาํคญัในระดบัมากแต่

มีความพงึพอใจในระดบั ปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

และดา้นการยอมรับจากบุคคลภายนอกกลุ่มปัจจยัจูงใจในการรักษาสุขลกัษณะจิต ที่พนักงานให้

ความสาํคญัและความพึงพอใจ ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นตาํแหน่ง ดา้นการบงัคบับญัชาของหัวหนา้

งาน ดา้นความมัน่คงในการปฏิบติังาน ดา้นสภาพการปฏิบติังาน และความมัน่คงในชีวิตส่วนตวั 

ปัจจยัที่พนักงานให้ความสําคญัในระดับมากแต่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน

ความสมัพนัธก์บัหวัหนา้งาน ความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน และ

ด้านค่าตอบแทนปัจจยัที่พนักงานให้ความสําคญัและระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ 

ดา้นความสมัพนัธก์บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 ประนอม ละอองนวล (2542) ไดศึ้กษา ปัจจยัจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ

และผลการปฏิบติังาน ศึกษากรณีเฉพาะมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติผลการวิจยัพบว่า 

บุคลากรมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

และสามารถจดัลาํดบัความพึงพอใจในปัจจยัต่าง ๆ จากความพึงพอใจมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดได ้

ดงัน้ี1) การไดรั้บการยอมรับนับถือ 2)สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 3) ความกา้วหน้าในการทาํงาน 

4) ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรกับเพื่อนร่วมงาน 5) ระบบในการประเมินผลการปฏิบติังาน 6) 

การติดต่อส่ือสารในหน่วยงาน 7) ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคลากรกบัผูบ้งัคบับญัชา 8) การมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติงาน 9) นโยบายในการบริหารงาน 10) ลักษณะงาน 11) เงินเดือน ผลตอบแทน

สวสัดิการ 12) ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน และบุคลากรมีความทุ่มเทให้กบังานจะสูงกว่าระดบั

ความผูกพันต่อองค์การ ตัวแปรด้านลักษณะบุคคลของบุคลากรได้แก่ จ ํานวนปีที่ท ํางานที่

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติและระดบัการศึกษา มีความสมัพนัธก์บัระดบัความพงึพอใจใน

การทาํงาน สรุปไดว้า่ ลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัจูงใจต่างมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจ ความผกูพนักบั

องคก์าร อนัจะส่งผลต่อ ความทุ่มเทใหก้บัการทาํงาน ความกระตือรือร้นในการทาํงาน 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มพนักงานระดบัปฏิบติังานไปจนถึงผูบ้ริหารระดบัตน้ 

จาํนวน 260 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 สาํหรับเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มูล 

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน รวมจาํนวน 51 ขอ้ ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา ตาํแหน่งงานที่ปฏบิติัและอายงุาน โดยขอ้คาํถามเป็นลกัษณะเลือกตอบ (Cheek List) 
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 ส่วนที่ 2 ปัจจยัจูงใจที่มีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน จาํนวน 15 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ดา้น 

ประกอบดว้ย ดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของ

งานที่ปฏิบติั ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นความกา้วหนา้งานที่ปฏิบติั 

 ส่วนที่ 3 ปัจจยัค ํ้ าจุนที่มีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน จาํนวน 15 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ดา้น 

ประกอบดว้ย ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นการปกครอง ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นผลประโยชน์ตอบแทน 

 ส่วนที่  4 ความผูกพันของพนักงานที่ มี ต่อองค์การ จ ํานวน 15 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน 

ประกอบดว้ย ดา้นจิตใจ ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร ดา้นบรรทดัฐาน 

 ลักษณะของแบบสอบถามส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และ ส่วนที่ 4 จะเป็นขอ้ความซ่ึงผูต้อบจะ

ประเมินความคิดเห็นของตนเอง ตามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั คือ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                                                          

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล                                                                                                                                       

  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 161 คน คิด

เป็นร้อยละ 61.90 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 มีสถานภาพ

โสด จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70 สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 113  คน คิดเป็นร้อย

ละ 43.50 ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งพนักงานปฏิบติัการจาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 69.20 มีอายงุาน

ระหวา่ง 4-6 ปี มากที่สุด จาํนวน 82  คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังาน พบวา่ ปัจจยัจูงใจ

ที่มีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.60  เม่ือพจิารณาราย

ด้าน สามารถเรียงลาํดับความสําคญัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบติั มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 รองลงมา ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ด้านความ

รับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 และดา้น

ความกา้วหนา้งานที่ปฏิบติั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35  ตามลาํดบั 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังาน พบวา่ ปัจจยัค ํ้าจุน

ที่มีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.62 เม่ือพิจารณารายดา้น 

สามารถเรียงลาํดับความสําคญัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 รองลงมา ดา้นนโยบายและการบริหาร  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ดา้นการปกครอง 
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มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ดา้นสภาพการทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 และดา้นผลประโยชน์ตอบแทน มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40  ตามลาํดบั 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานพบว่า ความ

ผูกพนัของพนักงานต่อองคก์าร ในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.60  เม่ือพิจารณาราย

ดา้นสามารถเรียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ มีค่าเฉล่ีย 3.66 รองลงมา 

ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร มีค่าเฉล่ีย 3.64 และนอ้ยท่ีสุดดา้นบรรทดัฐาน มีค่าเฉล่ีย 3.49 ตามลาํดบั 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ

พนกังานบริษทั สแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 

 ความผูกพันต่อองค์การ  

 การเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั สแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ดงัน้ี 

 พนักงานมีเพศต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน บริษทั สแกนอินเตอร์ 

จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก

ค่า Sig เท่ากบั .524 มากกว่า 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัที่ต ั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า ดา้นจิตใจ ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร และดา้นบรรทดัฐาน ไม่มีผลต่อความผูกพนัของ

พนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 พนักงานมีอายตุ่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน บริษทั สแกนอินเตอร์ 

จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกนั เน่ืองจากค่า 

Sig เท่ากบั .033 น้อยกว่า 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัที่ต ั้งไว ้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านบรรทดัฐานมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานแตกต่างกัน เม่ือพบความ

แตกต่างทั้งภาพรวมและดา้นบรรทดัฐานผูว้ิจยัไดท้าํการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างกลุ่มอาย2ุ0-30ปี 

31-40ปี 41-50ปี และ51ปีขึ้นไป พบวา่กลุ่มอาย2ุ0-30ปี 31-40ปี 41-50ปี และ51ปีขึ้นไปมีความผกูพนั

ต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 พนักงานมีสถานภาพสมรสต่างกันมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน บริษทั 

สแกนอินเตอร์ จาํกัด (มหาชน) แตกต่างกัน ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมไม่

แตกต่างกนั เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั .052 มากกว่า 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัที่ต ั้งไว ้

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นจิตใจมีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน อยา่งมีนัยสาํคญัทาง
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สถิติที่ระดบั 0.05 สาํหรับดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร และดา้นบรรทดัฐานไม่มีผลต่อความผกูพนัของ

พนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 พนักงานมีระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน บริษัท 

สแกนอินเตอร์ จาํกัด (มหาชน) แตกต่างกัน ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมไม่

แตกต่างกนั เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั .467 มากกว่า 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัที่ต ั้งไว ้

เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นจิตใจ ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร และดา้นบรรทดัฐานไม่มีผลต่อ

ความผกูพนัของพนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 พนกังานมีตาํแหน่งงานที่ปฏบิติัต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั 

สแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนัผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่าง

กัน เน่ืองจากค่า Sig เท่ากับ .458 มากกว่า 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นจิตใจ ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร และดา้นบรรทดัฐานไม่มีผลต่อ

ความผกูพนัของพนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 พนักงานมีอายุงานต่างกันมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน บริษัท สแกน

อินเตอร์ จาํกัด (มหาชน) แตกต่างกัน ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกนั 

เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั .029 นอ้ยกวา่ 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้เม่ือพจิารณาเป็น

รายดา้น พบว่า ดา้นจิตใจมีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

เม่ือพบความแตกต่างทั้งภาพรวมและดา้นจิตใจผูว้ิจยัไดท้าํการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างกลุ่มอายุ

งาน0-3ปี 4-6ปี 7-9ปี และ10ปีขึ้นไป พบว่ากลุ่มอายุงาน0-3ปี 4-6ปี 7-9ปี และ10ปีขึ้นไป มีความ

ผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 สมมติฐานที่2 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงาน บริษทั 

สแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ผลทดสอบดงัน้ี 

 ความผูกพันของพนักงาน บริษัท สแกนอินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 

 จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงาน บริษทั 

สแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) มีดงัน้ี 

 ความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ํ้าจุนที่ส่งผลต่อ

ความผูกพนัของพนักงาน บริษทั สแกนอินเตอร์ จาํกัด (มหาชน) ผลจากการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ โดยรวมมีความสมัพนัธท์างบวกในระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เน่ืองจาก

มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พยีร์สนั เท่ากบั .743 

 ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการคงอยูก่บัองคก์ารมีความสมัพนัธก์บัปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ํ้า

จุนที่ส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงาน บริษทั สแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) พบว่า โดยรวมมี
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ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เน่ืองจากมีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พยีร์สนั เท่ากบั .737  

 ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐานกบัองคก์ารมีความสมัพนัธก์บัปัจจยัจูงใจและปัจจยั

ค ํ้าจุนที่ส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังาน บริษทั สแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) พบว่า โดยรวมมี

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เน่ืองจากมีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พยีร์สนั เท่ากบั .748  

อภิปรายผล 

 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 20-30 ปี มี

สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีตาํแหน่งพนกังานปฏิบติัการ อายงุานระหว่าง 7-9 ปี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พนกังานมีความผกูพนัโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กานตร์ว ีจนัทร์เจือมาศ (2548) ไดศึ้กษา ปัจจยัจูงใจที่มี

อิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษา บริษทั อุตสาหกรรมแอคมิค จาํกดั ผลการวิจยัพบวา่ 

เงินเดือน ผลตอบแทน ความมัน่ คงในงาน ลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีอิทธิพลกบั

ความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์ารในระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนิดา แตง

ศรี (2546) ได้ศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคล จิตลักษณะและความผูกพนัต่อองค์การท่ีมีต่อประสิทธิผล

ทีมงาน จากการศึกษาวิจัยพบว่า พนักงานธนาคารที่ มีความผูกพันต่อองค์การสูงส่งผลต่อ

ประสิทธิผลทีมงานสูงไปดว้ย และนอกจากน้ียงัพบว่าความผูกพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัประสิทธิผลทีมงาน 

 ปัจจัยจูงใจ พบว่า มีผลต่อความผกูพนัของพนกังาน พบวา่ ภาพรวมอยูร่ะดบัมาก ส่วนใหญ่

ให้ความสาํคญัดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบติัเก่ียวกบันาํความรู้มาประยกุตใ์ชก้ารปฏิบติังานภายใน

องคก์ารได ้รองลงมา ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือให้ความสาํคญัเก่ียวกบัไดรั้บการยอมรับผล

การปฏิบติังานที่เสร็จเรียบร้อยแลว้ ดา้นความรับผิดชอบเก่ียวกบัติดตามการปฏิบติังานตามแผนที่

วางไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติังานเก่ียวกบัไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจาก

ผูร่้วมงาน และด้านความกา้วหน้างานที่ปฏิบติัเก่ียวกับงานที่ปฏิบติัทาํให้มีโอกาสรับการพฒันา

ความรู้เพิ่มทกัษะใหม่ๆ ในการปฏิบติังานเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วไปสู่ตาํแหน่งที่สูงขึ้น

สอดคล้องกบังานวิจยัของ ประนอม ลอองนวล (2542) ได้ศึกษา ปัจจยัจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ผูกพนัต่อองคก์ารและผลการปฏิบติังาน ศึกษากรณีเฉพาะมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่น

ระดับปานกลาง และสามารถจดัลาํดับความพึงพอใจในปัจจยัต่าง ๆ  จากความพึงพอใจมากที่สุด

จนถึงน้อยที่ สุดได้ ดังน้ี 1) การได้รับการยอมรับนับถือ 2) สภาพแวดล้อมในการทํางาน 3) 
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ความกา้วหน้าในการทาํงาน    4) ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรกบัเพื่อนร่วมงาน 5) ระบบในการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน 6) การติดต่อส่ือสารในหน่วยงาน 7) ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรกบั

ผูบ้งัคบับญัชา 8) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 9) นโยบายในการบริหารงาน 10) ลกัษณะงาน 

11) เงินเดือน ผลตอบแทนสวสัดิการ 12) ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน และบุคลากรมีความทุ่มเท

ให้กับงานจะสูงกว่าระดบัความผูกพนัต่อองคก์าร ตวัแปรด้านลักษณะบุคคลของบุคลากรไดแ้ก่ 

จาํนวนปีที่ทาํงานที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและระดับการศึกษา มีความสัมพนัธ์กับ

ระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน สรุปไดว้่า ลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัจูงใจต่างมีอิทธิพลต่อความ

พงึพอใจ ความผกูพนักบัองคก์าร อนัจะส่งผลต่อ ความทุ่มเทใหก้บัการทาํงาน ความกระตือรือร้นใน

การทาํงาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑามาศ โพธิศรี (2549) ไดศึ้กษา ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน กรณีศึกษาบริษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) พบวา่ บริษทัไดน้าํแนวคิด

เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละกาํหนด

นโยบายเพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบติังาน โดยนาํแนวคิดทฤษฎี

สองปัจจยัของ Herzberg และแนวคิดของ Gallup Path มาเป็นพื้นฐานในการประยกุตใ์ชเ้พือ่สร้างให้

พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมขวญัและกาํลังใจในการ

ปฏิบติังานและเพิ่มประสิทธิภาพองคก์าร เพื่อให้พนักงานและองคก์ารประสบความสาํเร็จ รวมทั้ง

ส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพนักบัองคก์ารต่อไปในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า หลกัในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ การพฒันา

ความกา้วหนา้ของพนักงาน การพฒันาความสัมพนัธ ์การให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็น

ธรรม และการกาํหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบของพนกังานให้ชดัเจน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ภทัรพล กาญจนปาน (2552) ไดศึ้กษา จริยธรรมในองค์การที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ

พนักงานและผลการดาํเนินงานของการประปานครหลวง จากการศึกษาวิจยั พบว่า ความผูกพนัต่อ

องคก์ารโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานขององคก์ารในทิศทางเดียวกนัในระดบัปาน

กลางจากที่กล่าวมา จะพบว่าจุดเร่ิมตน้ของความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานคนหน่ึง เร่ิมจาก

พนกังานตดัสินใจเขา้มาทาํงานในองคก์าร เป็นการเกิดความผกูพนัต่อองคก์ารในระยะแรก และเม่ือ

พนกังานไดเ้ขา้มาทาํงานในองคก์าร มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่เกิดความทุ่มเทในการทาํงาน มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมขององค์การ มีปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผูบ้ริหารก็เหมือนกับ

พนกังานไดท้าํการลงทุนลงแรงเพือ่องคก์าร 

 ปัจจัยคํ้าจุน พบว่า มีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ระดบัมาก ส่วน

ใหญ่ให้ความสําคัญด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานเก่ียวกับท่านและเพื่อนร่วมงานมีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นการปฏิบติังาน รองลงมา ด้านนโยบายและการบริหารให้ความสําคัญ
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เก่ียวกับองค์การได้กาํหนดนโยบายเป้าหมายการปฏิบติังานไวอ้ย่างชัดเจน ด้านการปกครองให้

ความสาํคญัเก่ียวกบัเม่ือมีปัญหาในการปฏิบติังานผูบ้ริหารใหค้วามช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาเป็นอยา่งดี 

ด้านสภาพการทาํงานให้ความสําคญัเก่ียวกับในองคก์ารท่ีท่านกาํลังปฏิบติังานมีสภาพแวดลอ้ม

เหมาะสม และดา้นผลประโยชน์ตอบแทนให้ความสาํคญัเก่ียวกบัไดรั้บความช่วยเหลือสวสัดิการ

และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่องคก์ารให้ในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กานตร์วี จนัทร์เจือ

มาศ (2548) ได้ศึกษา ปัจจัยจูงใจที่ มี อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัท 

อุตสาหกรรมแอคมิค จาํกดั ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัทั้ง 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เงินเดือน ผลตอบแทน ความมั่น คงในงาน ลักษณะงาน 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีอิทธิพลกบัความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์ารในระดบัปานกลาง 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Farinelli (1992, pp. 18-20) ไดศึ้กษา "การจูงใจพนกังาน" โดยสาํรวจ

จากบริษทัที่ทาํธุรกิจเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ 14 บริษทั ทัว่ประเทศ พบว่า ผูจ้ดัการของบริษทั

เหล่าน้ีจูงใจและรักษาพนกังานไวด้ว้ยการจ่ายผลตอบแทนอยา่งยติุธรรม ส่งเสริมการพฒันาวิชาชีพ

ดว้ยการใหโ้อกาสในการฝึกอบรมกบัพนกังานทุกคน ชกัจูงใหมี้การติดต่อส่ือสารแบบเปิดบ่อยคร้ัง

ในเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกับพนักงาน สร้างความสนุกต่ืนเตน้ในการทาํงาน ให้อาํนาจที่เหมาะสมที่สุด 

และช่ืนชมยนิดีกบัความสาํเร็จของพนกังานเป้าหมายสุดทา้ยของการจูงใจ สนับสนุนการพฒันาให้

พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ  

 เม่ือพิจารณาความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์าร พบว่า ภาพรวมอยูร่ะดบัมาก ส่วนใหญ่

ให้ความสําคญัด้านจิตใจเก่ียวกับคิดว่าองค์การน้ีมีความหมายและความสําคญัสําหรับท่านมาก 

รองลงมา ด้านการคงอยู่กับองค์การเก่ียวกับอยากจะอยู่ในองค์การน้ีเพราะได้รับสวสัดิการและ

ผลประโยชน์ที่เหมาะสม และดา้นบรรทดัฐานเก่ียวกบัคิดว่าท่านจะทาํงานให้กบัองคก์ารของท่าน

ตลอดชีวิตเพยีงองคก์ารเดียว ในขณะที่ ผลการทดสอบสมมติฐาน ความผูกพนัต่อองคก์ารกบัปัจจยั

จูงใจและปัจจยัค ํ้าจุนที่ส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงาน บริษทั สแกนอินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

โดยรวมมีความสัมพนัธท์างบวกในระดบัมาก อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ประนอม ละอองนวล (2542) ได้ศึกษา ปัจจยัจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์ารและผลการปฏิบติังาน ศึกษากรณีเฉพาะมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจยั

พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความผูกพนัต่อองคก์ารในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เน่ืองจากมีความพึงพอใจในลกัษณะงานที่ปฏิบติั อัตรา เงินเดือน ผลตอบแทน

สวสัดิการ ความมัน่ คงในหนา้ที่การงาน และบุคลากรมีความทุ่มเทใหก้บังานจะสูงกวา่ระดบัความ

ผกูพนัต่อองคก์าร ตวัแปรดา้นลกัษณะบุคคลของบุคลากรไดแ้ก่ จาํนวนปีที่ทาํงานที่มหาวทิยาลยัหัว
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เฉียวเฉลิมพระเกียรติและระดบัการศึกษา มีความสมัพนัธก์บัระดบัความพงึพอใจในการทาํงาน สรุป

ไดว้า่ ลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัจูงใจต่างมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจ ความผกูพนักบัองคก์าร อนัจะ

ส่งผลต่อความทุ่มเทใหก้บัการทาํงาน ความกระตือรือร้นในการทาํงาน 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเพ่ือนําไปใช้ 

 ปัจจัยจูงใจ 

 1) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบติั ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรนาํความรู้ของพนักงานมา

ประยกุตใ์ชก้ารปฏิบติังานภายในองคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดีเน่ืองจากงานที่ปฏิบติัอยูเ่ป็นงานที่ซับซอ้น

ในเร่ืองของรายละเอียดในการดาํเนินงาน และงานที่ปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนัควรตรงกบัความรู้และ

ความสามารถของพนกังานเพือ่ใหเ้กิดประสิทธิผลของงาน 

 2) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรให้การยกยอ่งยอมรับผล

การปฏิบติังานของพนักงานที่เสร็จเรียบร้อยแลว้ หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานควรให้ความสาํคญั

ในการปฏิบติัตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และบุคคลในองคก์ารทุกฝ่ายควรรับฟังความ

คิดเห็นในการปฏิบติังาน 

 3) ดา้นความรับผดิชอบ ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรติดตามการปฏิบติังานตามนโยบายและ

แผนท่ีวางไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ควรสนับสนุนให้พนักงานเลือกวิธีการปฏิบติัที่ไดก้าํหนดแผนงานไว้

ไดด้ว้ยตนเอง และควรประเมินผลการปฏิบติังาน และที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้น เพือ่หาแนวทางแกไ้ข

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 4) ดา้นความสาํเร็จในการปฏบิติังาน ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรกาํหนดใหพ้นกังานไดรั้บ

ความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผูร่้วมงาน ควรใหพ้นกังานสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ จากการปฏิบติังาน

ได้ด้วยตนเอง และควรสนับสนุนส่งเสริมมีการประสานงานท่ีดีในการปฏิบติังานระหว่างฝ่ายที่

เก่ียวขอ้ง 

 5) ดา้นความกา้วหน้างานที่ปฏิบติั ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรพิจารณาให้พนักงานไดรั้บ

เล่ือนตาํแหน่งหรือเล่ือนชั้นด้วยความเป็นธรรม เน่ืองจากงานที่ปฏิบติัทาํให้มีโอกาสได้รับการ

พฒันาความรู้เพิ่มทกัษะใหม่ๆ ในการปฏิบติังานเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วไปสู่ตาํแหน่งที่

สูงขึ้น และควรพจิารณาผลการปฏิบติังานของพนกังานมีผลทาํใหพ้นกังานนั้นไดรั้บพจิารณาความดี

ความชอบเล่ือนขั้นเป็นกรณีพเิศษอยา่งเหมาะสม 

 ปัจจัยคํา้จุน 

 1) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรสนับสนุนส่งเสริมให้

ระหวา่งพนกังานให้ความช่วยเหลือดว้ยกนัเอง เพือ่สามารถแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานจากเพื่อน

ร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี ควรเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นยอมรับฟังเพื่อนร่วมงานใน
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ระหว่างปฏิบติังาน ควรสนับสนุนให้พนักงานเลือกวิธีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นการปฏิบติังาน

กบัเพือ่นร่วมงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 2) ดา้นนโยบายและการบริหาร ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรกาํหนดนโยบายและแผนการ

ปฏิบติังานตามเป้าหมายการปฏิบติังานให้ชดัเจน หัวหน้างานงานควรติดตามการปฏิบติังานและ

ประเมินผลของพนักงานอย่างเป็นธรรม และผูบ้ริหารควรมาควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป

นโยบายที่กาํหนดไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

 3) ด้านการปกครอง ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรเปิดโอกาสให้คาํแนะนําแนวทางการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งสะดวก เม่ือมีปัญหาในการปฏิบติังานผูบ้ริหารควรใหค้วามช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา

เป็นอยา่งดี และผูบ้ริหารควรติดตามความกา้วหนา้การปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ 

 4) ด้านสภาพการทาํงาน ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรสนับสนุนให้พนักงานไดรั้บความ

ร่วมมือจากภายนอกองค์การในการปฏิบติัการเป็นอย่างดี ควรสนับสนุนในเร่ืองเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในองค์การให้มีจาํนวนเพียงพอที่จะนํามาใช้ในการปฏิบติังาน ใน

องคก์ารที่กาํลงัปฏิบติังานควรมีสภาพแวดลอ้มเหมาะสม 

 5) ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรจดัสรรให้พนกังานไดรั้บความ

ช่วยเหลือดา้นสวสัดิการและดา้นสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ที่องคก์ารควรให้ในปัจจุบนัอยา่งเป็นธรรม 

ควรกาํหนดให้พนักงานไดรั้บเงินเดือนมีความเหมาะสมกบัหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายให้

ปฏิบติังาน ควรจดัส่งใหพ้นกังานไปอบรม ดูงานนอกสถานท่ี เพือ่เพิม่พนูความรู้ และการพฒันาการ

ทาํงานก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลขององคก์าร 

 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ  

 1) ด้านจิตใจ ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรปลูกฝังให้พนักงานเกิดความรักองค์การ ควร

ส่งเสริมให้พนักงานเป็นทรัพยากรที่สาํคญัเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ควรส่งเสริมให้พนักงานรู้สึก

วา่มีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ขององคก์ารที่กาํลงัปฏิบติังานอยู ่ควรส่งเสริมใหพ้นักงานเรียนรู้วิธีการ

แกปั้ญหาในการปฏิบติังานเปรียบเสมือนปัญหาต่างๆขององคก์ารเป็นปัญหาของพนกังานเช่นกนั 

 2) ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร ผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรกาํหนดปรับเพิ่มค่าตอบแทนที่

ได้รับเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับอายุงาน หน้าที่ที่

รับผิดชอบ  ควรกาํหนดให้พนักงานไดรั้บสวสัดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสม ควรปลูกฝังให้

พนกังานเกิดความรักและห่วงใยองคก์าร 

 3) ดา้นบรรทดัฐาน พบว่า ควรกาํหนดตาํแหน่งหน้าที่ให้เป็นไปตามความรู้ความสามารถ

ของผูป้ฏิบติังาน และควรพิจารณาความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าที่ภายในองคก์ารให้เป็นไปตาม
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ความรู้ความสามารถของพนักงาน และควรปลูกฝังให้พนักงานเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์ารอยู่

เสมอละเวน้จากการลาออกองคก์ารน้ี   

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาความคาดหวงัท่ีมีต่อคุณภาพชีวติในการปฏิบติังานของพนกังาน 

 2. ควรมีการศึกษาภาวะผูน้าํที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน  

 3. ควรมีการศึกษาการประเมินความสาํเร็จในการปฏิบติังานเพื่อปรับปรุงการปฏิบติังาน

ของพนกังาน  
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วาทกรรมหวยใต้ดนิในสังคมไทย 

Illegal Lottery Discourse in Thai Society 

อิสรีย ์ ภกัด์ิศรีแพง1 และ รัตพงษ ์สอนสุภาพ2 

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

บทคดัย่อ 

 ดุษฎีนิพนธ์น้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการวิจยัเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้ห้

ขอ้มูลสาํคญั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเจา้หน้าที่รัฐ กลุ่มธุรกิจหวยใตดิ้นในพื้นที่จงัหวดันครราชสีมาและ

จงัหวดัเลย กลุ่มผูค้า้สลากและผูซ้ื้อสลากในพื้นที่จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัเลย และกลุ่ม

สุดทา้ย คือ กลุ่มนกัวชิาการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาพื้นที่และการคงอยูข่องธุรกิจหวยใตดิ้นใน

สงัคมไทย และเพือ่ศึกษาปฏิบติัการวาทกรรมการพนนัที่ใชเ้บียดขบัพื้นที่หวยใตดิ้นในสงัคมไทย 

ผลการศึกษา ประการแรก พื้นที่และการคงอยู่ของธุรกิจหวยใต้ดินในสังคมไทย พบว่า อตั

ลกัษณ์ของหวย ใตดิ้นมีการเล่ือนไหลจากการพนนัที่ผดิกฎหมาย  เป็นกิจกรรมที่เบียดบงัรายไดข้อง

รัฐ และภาพลบในรูปแบบเดิมๆ ไปสู่พื้นท่ีใหม่ในหลายบริบท ไดแ้ก่ 1) บริบททางเศรษฐกิจแปร

เปล่ียนเป็นทางเลือกหน่ึงของการขจดัปัญหาทางเศรษฐกิจ 2) บริบททางสังคม เป็นการเส่ียงโชคเป็น

กิจกรรมสนัทนาการ มีการผลิตซํ้ าถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 3) บริบททางการเมือง มีความสมัพนัธท่ี์โยง

ใยกนัผา่นธุรกิจหวยใตดิ้น ระบบอุปถมัภ ์ลดความเหล่ือมลํ้าของความต่างในสาขาอาชีพ  กลายเป็น

เครือข่ายทางการเมือง 

ประการที่สอง ปฏิบัติการวาทกรรมการพนันที่ใช้เบียดขับพื้นที่หวยใต้ดินในสังคมไทย 1) 

ปฏิบัติการทาง   วาทกรรมของกระบวนการสร้างภาพแทนความจริงก่อให้เกิดความเช่ือมโยงของ

วาทกรรมหลักและวาทกรรมรอง รัฐสร้างปฏิบติัการสถาปนา “วาทกรรมหลัก” คือหวยรัฐหรือ

สลากกินแบ่งรัฐบาล  และสร้างคู่ตรงขา้มที่แตกต่างและด้อยคุณค่ากว่าขึ้นมาเรียกว่า ปฏิบติัการ

สถาปนา “วาทกรรมรอง” คือ หวยใตดิ้น 2) การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ที่แสดงให้เห็นถึง

ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กันของแนวคิดวาทกรรม อาํนาจ ความรุนแรง กับแนวคิดสัญวิทยาที่ร่วมกัน

สร้างภาพแทนความจริงคู่ตรงข้ามผา่นรูปสัญญะว่า “รัฐ” กบั “ใตดิ้น” ให้แก่หวย นาํไปสู่การเป็นคู่

ตรงขา้มอย่างสมบูรณ์ สร้างความถูกตอ้งและชอบธรรมให้แก่หวยรัฐ ในการเป็นวาทกรรมหลกั 

ภายใตบ้ริบททางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซ่ึงบริบทดงักล่าว เป็นปัจจยัแวดลอ้มสาํคญัที่ส่งผล

ต่อการประสบความสาํเร็จในการแยง่ชิงพื้นท่ีเฉพาะอนัเป็นพื้นท่ีทางความคิดและการยอมรับจาก 
1นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต 
2ผูช่้วยศาสตราจารย,์ ดร., หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลยั               

นวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ผูค้นในสงัคมไทย 

คาํสําคญั : หวยใตดิ้น, วาทกรรม, สงัคมไทย 

Abstract 

 This qualitative research uses research methodology which including documentary 

research and in-depth interviews with key informants representing 4 groups: government officers, 

Illegal business and Lottery business in Nakhonratchasima and Loei Province also academicians. 

The research aims to investigate the space and existence of the illegal lottery in Thai society and 

concentrate  to study on discursive practices of gambling had driven Illegal lottery in Thai society. 

The result of this research is separated into two categories, First : the space and the existence of 

Illegal lottery business in Thai society shown that Illegal lottery identity change from illegal 

gambling to new space in several contexts. 1) Economic context : One option is to eliminate 

economic problems. 2) Social context : As a matter of luck, as a recreation activity with reproducing 

transmitted from generation to generation. 3) Political context : They have business relationships 

through Illegal lottery. Patronage reduces the disparity of different professionals to become political 

network. 

 Second : Discursive practices of gambling had driven Illegal lottery in Thai society. 1) 

Discursive practices of the image of truth causing link for dominant discourse namely Government 

Lottery and subdominant discourse namely Illegal lottery. 2) Critical discourse analysis shows the 

relationship between the concept of discourse, power, violence and semiology that cause image of 

truth sets of binary opposition thru signifier “Government” and “Illegal” that led to a completely 

binary opposition. 

Key Words : Illegal  Lottery, Discourse, Thai Society  

บทนํา 

 สังคมไทยรู้จกั “หวย” ในระยะแรกๆ ราวปี พ.ศ.2360  สมยัรัชกาลที่ 3 การก่อตวัของหวย

เป็นเพียงการพนันที่เล่นกนัในระหว่างคนจีนอพยพเท่านั้น   ซ่ึงในอดีตประเทศจีนมีการพนันทาย

ตวัหนงัสือของจีน เรียกวา่ “ฮวยหวย” แปลวา่ ชุมนุมดอกไม ้สาเหตุท่ีเรียกเช่นน้ี เพราะเร่ิมแรกมีการ

เขียนตวัหวยเป็นรูปดอกไม ้ ภายหลงัจึงเปล่ียนเป็นช่ือคนโบราณ โดยจะทาํป้ายเล็ก ๆ จาํนวน 34 

ป้าย เขียนช่ือคนโบราณเป็นภาษาจีนลงป้ายละช่ือ เช่น  สามหวย  ง่วยโป๊  ฯลฯ  จากนั้นเจา้มือจะ

เลือกป้ายช่ือคนเหล่านั้นหน่ึงอนัใส่ในกระบอกไม ้  ปิดปากกระบอกแขวนไวก้บัหลงัคาโรงหวย ให้

คนทายวา่จะเป็นช่ือผูใ้ดใน 34 ช่ือนั้น  ต่อมาไดเ้พิม่เป็น 36 ตวั ถา้ทายถูกจะจ่าย 30 แต่เน่ืองดว้ยคน
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ไทยอ่านหนังสือจีนไม่ออก เจา้สัวหง (ยี่โกฮง) จึงคิดนําเอาอักษรไทยที่ใช้เร่ิมจาก  ก ข ฃ ค ฅ 

เร่ือยไปตามลาํดบัมาแทน โดยตดัอกัษรทิ้ง 8 ตวั คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ศ ษ ดว้ยเหตุที่เขียนอกัษรไทยใน

แผน่ป้ายน่ีเองจึงเป็นที่มาของการออกหวย ก ข ในปี พ.ศ.2377 เป็นคร้ังแรก จากปัญหาภาวะฝนแลง้ 

ผลผลิตทางการเกษตรลดลง  เศรษฐกิจฝืดเคือง  เงินทองหายากประชาชนไม่กล้าใช้จ่าย ทาํให้

รัฐบาลจดัเก็บภาษีได้น้อยลง  รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชดาํริให้จดัตั้ งโรงหวยของรัฐ  มีการให้

สมัปทานแก่นายโรงหวยในการดาํเนินการจดัใหมี้การเส่ียงทายตวัอกัษรอยา่งถูกกฎหมาย ไดรั้บการ

รับรองจากรัฐ  เรียกวา่ โรงหวย ก ข (ผาสุก พงษไ์พจิตร, 2543: 152-153) เหตุน้ีเอง “หวย” จึงถือเป็น

เคร่ืองมือในการกระตุน้เศรษฐกิจ  นาํรายไดเ้ขา้รัฐผ่านการจดัเก็บอากร  ต่อมาในสมยัรัชกาลที่ 4 มี

การจดัเก็บภาษีการพนนั เพิม่จากอากรบ่อนเบ้ีย ในสมยัรัชกาลท่ี 5  ทรงมีพระราชดาํริจะยกเลิกหวย

เน่ืองจากปัญหาโจรผูร้้ายชุกชุมจากการเล่นหวย  แต่ดว้ยรายไดห้ลกัของรัฐคือรายไดจ้ากอากรหวย  

จึงไดท้รงยกเลิกอากรบ่อนเบี้ยก่อน และต่อมาค่อยมีการยกเลิกอากรหวยในสมยัรัชกาลที่ 6 จากการ

ยกเลิก หวย ก ข รัฐไดน้าํลอตเตอร่ีเขา้มาดาํเนินการแทน (สงัศิต พริิยะรังสรรค ์นวลนอ้ย ตรีรัตน์ ยง

ยทุธ ไชยพงศ ์และคณะ,2546:171-175)  ถือเป็นการเปล่ียนรูปแบบจากการเส่ียงทายตวัอกัษรมาเป็น

การเส่ียงทายตวัเลข แต่ในมุมมองประโยชน์ของหวย ก็ยงัคงเป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้เศรษฐกิจ  

นาํรายไดสู่้รัฐ  จวบจนปัจจุบนัที่มีหวยรัฐ หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล  สาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นาํส่งรายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายเขา้แผน่ดินเป็นจาํนวนมหาศาล ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2552 สาํนกังาน

สลากกินแบ่งรัฐบาลนาํส่งเงินเป็นรายไดแ้ผน่ดินรวมทั้งส้ิน 71,865 ลา้นบาท เฉล่ียปีละ 11,978 ลา้น

บาท (รัตพงษ ์สอนสุภาพ และศรัณย ์ธิติลกัษณ์,2554:38)  

 ในแง่ของจาํนวนผูเ้ล่นหวยใตดิ้นนั้น จากการสาํรวจสงัศิต พริิยะรังสรรค ์นวลนอ้ย ตรีรัตน์ 

ยงยทุธ ไชยพงศ ์และคณะ(2546 : 209)  ในปี พ.ศ.2546 มีจาํนวนผูเ้ล่นประมาณ 23.7 ลา้นคน และ

ในปี พ.ศ.2553 สถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดส้าํรวจ พบว่า  มีประชากรนิยมเล่น

หวยใตดิ้นทั้งเล่นประจาํและเล่นเป็นคร้ังคราว จาํนวนรวม 19.9 ลา้นคน ซ่ึงการสาํรวจทุกคร้ังยงัคง

ใหภ้าพเหมือนกนัในประเด็นที่วา่ สงัคมไทยผูเ้ล่นหวยใตดิ้นมีอยูทุ่กหนทุกแห่ง สามารถพบไดท้ี่ใน

เมืองหลวงและที่เขตชนบท  ทั้งในและนอกเขตเทศบาล พิจารณาจากภาพรวมของการพนันทุก

ประเภท พบวา่ หวยใตดิ้น มีมูลค่า 102,058 ลา้นบาท  เป็นร้อยละ 28.6  สลากกินแบ่งรัฐบาลมีมูลค่า 

76,769 ล้านบาท เป็นร้อยละ 21.5 ของมูลค่าการพนันทั้งหมด  (พินิจ ลาภธนานนท์ และคณะ, 

2554:124) จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้่าในแต่ละปีรายไดท้ี่ควรเป็นของรัฐตอ้งสูญเสียให้แก่หวย

ใตดิ้นนั้นมีจาํนวนมหาศาล 

 ดว้ยเหตุผลขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเพื่อคน้หาคาํตอบในประเด็นที่ว่า มีเง่ือนไขและ

ปัจจยัใดที่ทาํให้ธุรกิจหวยใตดิ้นยงัคงมีพื้นท่ีดาํรงอยู่ภายใตโ้ครงสร้างเศรษฐกิจ  การเมือง และ

สังคมไทย  มีการผลิตซํ้ าทางสังคม โดยผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสังคม  ส่งผลให้หวยใตดิ้น
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กลายเป็นคู่ตรงขา้มกบัสลากกินแบ่งรัฐบาล ซ่ึงมีสถานะถูกตอ้งตามกฎหมาย หวยใตดิ้นจึงถูกเบียด

ขบัจากกลไกรัฐที่ควบคุมและตอ้งการขยายพื้นที่ให้แก่หวยรัฐ ในขณะที่หวยใตดิ้นพยายามโตต้อบ 

หรือปฏิเสธภาพแทนความจริงดา้นลบ และไดเ้คล่ือนเปล่ียน  เล่ือนไหลสู่อตัลกัษณ์ใหม่ของหวยใต้

ดินภายใตบ้ริบทสงัคมไทย 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1.  เพือ่ศึกษาพื้นที่และการคงอยูข่องธุรกิจหวยใตดิ้นในสงัคมไทย 

 2.  เพือ่ศึกษาปฏิบติัการวาทกรรมการพนนัที่ใชเ้บียดขบัพื้นที่หวยใตดิ้นในสงัคมไทย 

ระเบียบวิธีวิจัย  

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบดว้ย การวิจยั

เอกสาร(Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) แบบเจาะจง 

(Purposive sampling) จากผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่หน่ึง 

เจา้หน้าที่รัฐ ไดแ้ก่ ตาํรวจ และฝ่ายปกครอง กลุ่มที่สอง กลุ่มธุรกิจหวยใตดิ้นไดแ้ก่ เจา้มือรายใหญ่ 

รายยอ่ย และผูซ้ื้อหวยในพื้นที่จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัเลย กลุ่มที่สาม กลุ่มผูค้า้สลาก ไดแ้ก่ 

ผูค้า้รายใหญ่ ผูค้า้รายยอ่ย และผูซ้ื้อสลากในพื้นที่จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัเลย กลุ่มที่ส่ี กลุ่ม

นกัวชิาการ ไดแ้ก่ นกัวชิาการทางดา้นการพนนัศึกษา และ ทางดา้นโพสโมเดิร์น 

พื้นที่การวิจัย 

 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง พิ นิ จ  ล า ภ ธ น า น น ท์  แ ล ะ ค ณ ะ   (2554:124)  พ บ ว่ า  ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือมีมูลค่าการเล่นหวยใตดิ้นมากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ มีมูลค่า 27,331 ลา้น

บาท ผูว้จิยัเลือกสองจงัหวดัเป็นพื้นที่ศึกษา คือ จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดัเลย เน่ืองจากจงัหวดั

นครราชสีมาเป็นจงัหวดัที่มีพื้นที่มากที่สุดของประเทศไทย และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 2 ของ

ประเทศ จาํนวน 2.5 ลา้นคน มีผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (Gross Provincial Product - GPP) เท่ากบั 

245,248 ลา้นบาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัต่อปี 97,963 บาท มากเป็นอนัดบั 8 ของประเทศ (สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2557) ในส่วนของจงัหวดัเลยนั้นเป็นจงัหวดั

ชายแดนมีพื้นที่ติดกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเป็นจงัหวดัที่มีผูค้า้สลากกินแบ่ง

รายยอ่ยมากที่สุด โดยเฉพาะอาํเภอวงัสะพุง ที่มีตลาดนัดลอตเตอร่ี ที่มีมูลค่าเงินสะพดัสูงที่สุดใน

ประเทศไทย ประมาณเดือนละ 2,000 ลา้นบาท หรือ 24,000 ลา้นบาทต่อปี (สัมภาษณ์ขา้ราชการ

ระดับสูงวนัที่  13 เมษายน 2559)  ในขณะที่ทั้ งจังหวดัมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial 

Product - GPP) เท่ากับ 42,737 ล้านบาทและรายได้เฉล่ียต่อหัวต่อปี 78,956 บาท (สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2557 )  
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จากปัจจยัที่กล่าวน้ี จึงสนับสนุนใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจทางการและเศรษฐกิจใตดิ้นในพื้นที่ทั้ง

สองจงัหวดัขยายตวัอยา่งมาก โดยเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาล /หวยรัฐ และหวยใตดิ้น /หวยเถ่ือนจึง

เป็นกิจกรรมที่คงอยูแ่ละคู่ขนานไปกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทอ่ืนดว้ย   

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 ผูว้ิจยัจะใชแ้นวคิด 4 ประกอบดว้ย  แนวคิดวาทกรรม  แนวคิดสัญวิทยา  แนวคิดการเล่ือน

ไหลอตัลกัษณ์ และแนวคิดพื้นที่ 

 แนวคิดวาทกรรม เป็นแนวคิดของมิเชล ฟูโกต ์(Michel Foucault,1970) ไดใ้ห้ความหมาย

ของ  “วาทกรรม” ว่า หมายถึง ระบบและกระบวนการในการสร้าง/ผลิต (Constitute) เอกลักษณ์ 

(Identity) และความหมาย (Significance) ให้กับสรรพส่ิงต่างๆ ในสังคมท่ีห่อหุ้มอยู่ ไม่ว่าจะเป็น

ความรู้ ความจริง อาํนาจ หรือตวัตนของเราเอง ความรู้เป็นส่ิงเช่ือมโยงอาํนาจ  ความรู้ทาํใหมี้อาํนาจ 

ความรู้ที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆ และปฏิบติัการของความรู้ถูกกาํหนดโดยระบบความรู้ท่ีเรียกว่า 

องคค์วามรู้  ซ่ึงองคค์วามรู้ในแต่ละยคุสมยัสร้างส่ิงท่ีเรียกวา่ “วาทกรรม” ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 

ช้ีว่า “วาทกรรม ทาํหน้าที่ตรึงส่ิงที่สร้างขึ้นให้ดาํรงอยู่ และเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกวา้ง 

ขณะเดียวกันนั้นก็ทาํหน้าที่เก็บกด/ปิดกั้น  มิให้เอกลักษณ์ และความหมายของบางอย่างเกิดขึ้น

หรือไม่ก็ทาํใหเ้อกลกัษณ์และความหมายของบางส่ิงที่ดาํรงอยูแ่ลว้ในสงัคมเลือนหาย (Displace) ไป

พร้อมๆ กนัดว้ย” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554: 20) 

 แนวคิดน้ีผูว้ิจยัจะนาํมาศึกษาปรากฏการณ์หวยใตดิ้นในสังคมไทย 2 ประเด็น คือ ประเด็น

แรก เป็นแนวทางการศึกษาที่แสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างปฏิบัติการทางวาทกรรมของ

กระบวนการสร้างภาพแทนความจริงของวาทกรรมหลกัและวาทกรรมรอง ประเด็นที่สอง เป็นการ

วิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัของแนวคิดวาทกรรม 

อาํนาจ และความรุนแรง  

 แนวคิดสัญวิทยา (Semiology) หรือสัญศาสตร์ (Semiotics) เป็นศาสตร์ท่ีไดรั้บการพฒันา

อยา่งจริงจงัในช่วงตน้ศตวรรษที่ 20 โดยมีนกัวชิาการหลายท่าน อาทิ เฟอร์ดินนัด ์เดอ โซซูร์ ( F. de 

Saussure , 1910 ) นกัภาษาศาสตร์ชาวสวสิ  โรล็องต ์บาร์ธ (Roland Barthes ,1964) นกัสญัวทิยาชาว

ฝร่ังเศสซ่ึงปัจจุบนัทฤษฎีดงักล่าวไดรั้บความนิยมในการใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ส่ือสารในรูปแบบต่างๆ  

 การหาความรู้แบบสัญวิทยาไม่ไดอ้ยูท่ี่การพยายามคน้หาความหมายในสรรพส่ิง แต่อยูท่ี่

การค้นหาถึงรูปแบบและกระบวนการของการผ่า/แบ่ง/ตัดของภาษาท่ีกระทาํต่อสรรพส่ิงจน

ก่อใหเ้กิดความหมายขึ้นมา อีกนยัหน่ึงคือ “ความหมาย” เป็นเร่ืองของความแตกต่าง/ตรงขา้ม ไม่ได้

เกิดจากเน้ือในของส่ิงนั้น  คู่ตรงขา้มของสรรพส่ิงก็ร่วมกาํหนดความหมายซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงผูว้จิยัจะ

นําแนวคิดดังกล่าวมาศึกษาปรากฏการณ์หวยใตดิ้นในสังคมไทย โดยการเลือกใช้คาํ/ภาษา ผ่าน
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รูปสัญญะว่า “บนดิน” กับ  “ใตดิ้น”  ซ่ึงบริบทดังกล่าว เป็นปัจจยัแวดล้อมสําคญัที่ส่งผลต่อการ

ประสบความสาํเร็จในการแยง่ชิงพื้นที่เฉพาะอนัเป็นพื้นที่ทางความคิดและการยอมรับจากผูค้นใน

สงัคมไทย 

 แนวคิดการเล่ือนไหลอัตลักษณ์  เป็นแนวคิดของ สจ๊วต ฮอลล ์(Hall ,1996)  เสนอว่า “อตั

ลกัษณ์” ถูกผลิตในบริบทของสังคมที่เช่ือมโยงความคิดของปัจเจกบุคคลและโลกทางสังคม โดย

กระทาํผา่นการสร้างสญัลกัษณ์ (Symbolizing) ไดแ้ก่ ภาษา ท่าทาง ภาพลกัษณ์ และวตัถุต่างๆ ที่เป็น

เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทน (Stand for) หรือแสดงถึง (Signify) ส่ิงอ่ืน ทั้งตวัเราเองและ

สภาพแวดลอ้ม แทจ้ริงแลว้อตัลกัษณ์ต่างๆ เป็นเพียงการเช่ือมร้อยองคป์ระกอบของวาทกรรมใน

สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง เม่ือบริบทเปล่ียนไปคาํนิยามของอตัลกัษณ์ก็สามารถเปล่ียนไปได้

ดว้ย ความหมายของอตัลกัษณ์ไม่ไดมี้รากฐานอยูภ่ายในตวัมนัเอง แต่เพราะอาศยัความหมายดา้น

ตรงขา้มมาเปรียบเทียบ “ความเป็นอ่ืน” ที่ถูกปฏิเสธคือคู่ตรงขา้มที่เป็นเง่ือนไขจาํเป็นของอตัลกัษณ์   

(Hall ,1996: 5-6) ซ่ึงเป็นการสร้างภาพแทนความจริง คือ  ผลผลิตของกระแสดา้นสารัตถะนิยมที่

เตือนให้ตระหนักถึงปัจจยัของอาํนาจที่แฝงในกระบวนการสร้างภาพที่ปรากฏอยูใ่นส่ือชนิดต่างๆ  

กระบวนการสร้างภาพความจริงมีความสาํคญัในฐานะเป็นยทุธศาสตร์ของอาํนาจ เป็นตรรกะของ

วาทกรรมที่ ปรากกฎอยูใ่นส่ือ  ช้ีใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหวา่งอาํนาจ         วาทกรรม และอตัลกัษณ์ 

และการเล่ือนไหลอตัลกัษณ์ คือ การไม่หยดุน่ิงตายตวัของอตัลกัษณ์ เป็นกระบวนการในการต่อรอง 

หรือปฏิเสธตาํแหน่งแห่งที่ทางสังคมท่ีถูกยดัเยยีดมาให้  การปฏิเสธไม่จาํเป็นตอ้งต่อตา้นโดยตรง 

หรือสร้าง         อตัลกัษณ์ท่ีตรงกนัขา้มขึ้นมา แต่เป็นเพยีงการสร้างนยัยะความหมายใหม่ขึ้นมาแทน

(อภิญญา เพือ่งฟูสกุล ,2546)    

 แนวคิดน้ีผูว้จิยัจะนาํมาศึกษาปรากฏการณ์การดาํรงอยูข่องหวยใตดิ้นในสังคมไทยดว้ยการ

คน้หารูปแบบและวิธีการโตต้อบ/ปฏิเสธ และการต่อตา้นขดัขืนดว้ยการพลิกนัยยะความหมายไปสู่

การสร้างความหมายใหม่ให้แก่ตนเองของหวยใตดิ้นโดยการอาศยัการเล่ือนไหลตนเองให้สอดรับ

ไปกบับริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมของไทยในปัจจุบนั  ดงัเช่นอตัลกัษณ์ของหวยใตดิ้น  

ที่เล่ือนไหลจากการพนันที่ผิดกฎหมาย  เป็นกิจกรรมที่เบียดบงัรายไดข้องรัฐ และภาพลบในรูป

แบบเดิมๆ ไปสู่พื้นที่ใหม่ในหลายบริบท 

 แนวคิดพื้นที่  เป็นแนวคิดของมิเชล ฟูโกต ์(Foucault,1984) ไดเ้สนอแนวคิด เร่ือง “พื้นที่

ของความเป็นอ่ืน” (Different space/other space) หรือ “Heterotopias” เป็นความสนใจพื้นท่ีในฐานะ

ที่เป็นความรู้ที่สมัพนัธก์บัอาํนาจ  เป็นการควบคุมพื้นที่โดยเป็นการใช ้“อาํนาจ/ความรู้” เราไม่ไดอ้ยู่

ในพื้นที่ของความเหมือนกนั และว่างเปล่า แต่พื้นที่ที่เราอาศยัอยูเ่ป็นพื้นที่ของความแตกต่าง เป็น

พื้นที่ที่ดึงเราออกจากตวัของเรา เราไม่ไดอ้ยูใ่นพื้นที่วา่งเปล่าที่เราสามารถวางความเป็นปัจเจกและ

ส่ิงต่างๆ ลงไปได ้แต่เราอยูใ่นชุดความสมัพนัธต่์างๆ ที่ถูกกาํหนดไวแ้ลว้ ต่อมาแนวคิดน้ีถูกอธิบาย
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เพิม่เติมโดยปิแอร์ บูดิเยอร์ (Pierre Bourdieu,1990) โดยกล่าววา่ พื้นที่ที่มนุษยมี์ระบบความสัมพนัธ์

ที่มีพื้นฐานอยูบ่นอาํนาจ และมนุษยต์อ้งการมีตาํแหน่งอยู่ในพื้นที่นั้น หรือ คือเวทีที่คนในสังคม

กาํลงัมีการกระทาํสมัพนัธก์นัตามสถานภาพและอาํนาจ (สุภางค ์จนัทวานิช,2554 : 250) 

 แนวคิดน้ีผูว้ิจยัได้ใช้เป็นแนวทางในการอธิบายที่มาและการดาํรงอยู่ของหวยใตดิ้น  ณ 

พื้นที่พิเศษ ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่หวยใตดิ้นไดใ้ชเ้ป็นสนามในการแสดงตวัตนภายใตอ้ตัลกัษณ์ใหม่ที่หวย

ใตดิ้นไดเ้ลือกนิยามใหแ้ก่ตนเอง 

กรอบที่ 1.1  แนวทางในการศึกษาวิจัย 

 

 

 

  

 

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นการพฒันาองค์ความรู้และความเขา้ใจปฏิบติัการวาทกรรมการพนันที่ใช้เบียดขบั

พื้นที่ หวยใตดิ้นในสงัคมไทย 

 2. ไดเ้ปิดเผยให้เห็นพื้นที่และการดาํรงอยูข่องหวยใตดิ้นภายใตบ้ริบทเศรษฐกิจ  การเมือง 

และสงัคมไทย   

 3.  ไดส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ ต่อการศึกษาและวิธีวิทยาทางดา้นสังคมศาสตร์ว่าด้วยการ

พนนัในบริบทสงัคมไทย 

 4.  เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวขอ้งสามารถกาํหนดกลยุทธ์ต่อสู้กบัธุรกิจ

หวยใตดิ้นใหห้มดไปในสงัคมไทย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 หวยใตดิ้น   หมายถึง  การเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย โดยใชเ้ลขรางวลัจากสลากกินแบ่ง

รัฐบาลในการพนนั 

 สลากกินแบ่ง หมายถึง  สลากที่จดัให้มีขึ้นเพื่อขายให้แก่ผูเ้ล่นเป็นการเส่ียงโชค โดยมีการ

ใหร้างวลัที่แบ่งเป็นหลายรางวลัแก่ผูเ้ล่นซ่ึงถือสลาก  เลขหมายรางวลัที่ออกตามวธีิการที่กาํหนด 

แนวคดิวาทกรรม 

แนวคดิพ้ืนที ่

แนวคิดการเล่ือนไหล 

อัตลักษณ์ 

แนวคดิสัญวทิยา 
หวยใต้ดิน 

ในบริบทสังคมไทย 

ปฏบิัตกิารวาทกรรมการพนันทีใ่ช้

เบียดขับพ้ืนทีห่วยใต้ดินในสังคมไทย 

 

พ้ืนทีแ่ละการคงอยู่ของธุรกจิ 

หวยใต้ดินในสังคมไทย 
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 วาทกรรม หมายถึง กรอบความคิด เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ที่มีลกัษณะเป็นสถาบนัและมี

การสืบทอด แสดงออกผ่านทางการพูดและเขียนอยา่งจริงจงั วาทกรรมแต่ละเร่ืองมีระบบความคิด 

และเหตุผลของตนในการอธิบายหรือมองความจริง ซ่ึงวาทกรรมเร่ืองเดียวกนั แต่ต่างระบบความคิด

และเหตุผลก็จะมีความแตกต่างกนัออกไป 

 พื้นที่ หมายถึง สนาม (Field) ปริมณฑลหรืออาณาบริเวณทางสังคมของหวยใตดิ้น ที่มีการ

ต่อรอง ช่วงชิง เบียดขบั และแบ่งปันทรัพยากร 

 คู่ตรงข้าม หมายถึง วิธีคิดแบบเก็บกด ปิดกั้น กดทับอีกข้างของคู่ตรงข้ามไว ้ ทั้ งๆที่

จาํเป็นตอ้งอาศยัหรือใชป้ระโยชน์จากคู่ตรงขา้มในการสร้างตวัตนของตนขึ้นมา  

 ภาพความจริง หมายถึง ชุดความรู้/ความจริง ภาพความจริง อตัลกัษณ์ ที่รัฐกาํหนดนิยาม 

ความหมายให้แก่หวยรัฐบาลและหวยใต้ดิน เพื่อให้ผูค้นในสังคมไทย รับรู้ เขา้ใจ และยอมรับ

ความหมายดงักล่าวอยา่งไร้ขอ้โตแ้ยง้ 

ผลการศึกษา 

1.  พื้นที่และการคงอยู่ของธุรกิจหวยใต้ดินในสังคมไทย 

1.1 ภาพรวมทั้งประเทศ 

 จุดเร่ิมตน้และการดาํรงอยู่ของหวยใตดิ้น  การก่อตวัของนายอากร บ่อนเบี้ย และหวย  มี

บริบททางประวติัอยา่งยาวนานเช่ือมโยงจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในมิติทางสงัคม (สถานะทางสงัคม)  

จากพงศาวดารประวติัศาสตร์ไทยพบว่า ชาวจีนอพยพไดน้าํการเล่นหวยมาสู่ไทย ราวๆ ทศวรรษ 

2360 ในประเทศจีนแต่โบราณกาลหวยเป็นการพนนัที่ใหผู้เ้ล่นทายช่ือดอกไมท้ี่เขียนไวบ้นใบ  คาํวา่ 

“หวย” เป็นภาษาจีน แปลว่า ดอกไม ้ ต่อมาสัญลักษณ์ดอกไมถู้กเปล่ียนเป็นช่ือคนสําคญัของจีน

เขียนเป็นภาษาจีน  เม่ือมีการนาํหวยเขา้มาเล่นเป็นการพนันในไทยเปล่ียนเป็นตวัอกัษรไทยจึงมีช่ือ

เรียกกันว่า หวย ก ข  หากมีเอกชนรายใดที่สามารถ    ใบห้วยได้เป็นท่ีนิยมรํ่ ารวยไปตามๆ กัน 

ตวัอยา่ง เช่น นายพุม่ นามเดิมของพระยารัตนาธิเบศร์เขียนกลอน  ใบห้วยเก่งจนเป็นท่ีเล่ืองลือ และ

รํ่ารวย  ต่อมาไดปู้นบาํเหน็จจากราชสาํนกั ขึ้นเป็นพระยารัตนาธิเบศร์  

 หวยใตดิ้นกบัความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ  จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจหวยใตดิ้นทัว่ประเทศมี

ลักษณะคลา้ยกนั คือ มีการจดัตั้งองคก์รเครือข่ายการขายและการเก็บรายได้อย่างกวา้งขวางและ

ระบบมีความยดืหยุน่ซบัซอ้นไปตามพื้นที่ตวัแปรหลกัๆ คือ ขนาดและระดบัศกัยภาพทางเศรษฐกิจ

ของแต่ละพื้นที่เป็นสําคญั ระบบการจดัการ เครือข่ายธุรกิจ และโครงสร้างความสัมพนัธ์ไม่ค่อย

แตกต่างกนั แต่อาจมีประเด็นปลีกยอ่ยเท่านั้นที่อาจแตกต่างกนั สาํหรับความสมัพนัธ์เชิงอาํนาจนั้น 

ผูท้ี่อยู่ในเครือข่าย ประกอบดว้ยนกัเล่นหวย คนเขียนหวย คนเดินโพย และเจา้มือ โดยทั้งหมดมี

ความสมัพนัธก์นัแบบปิดบงั ซ่อนเร้นส่งผลใหว้ธีิที่ใชใ้นการติดต่อระหวา่งสมาชิกเป็นวิธีส่ือสารที่รู้

กนัเฉพาะกลุ่มเท่านั้น คนส่วนมากนิยมเล่นหวยเพราะให้เงินรางวลัท่ีสูงและสร้างความรู้สึกต่ืนเตน้ 
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หรือ “ลุน้” แก่ผูเ้ล่น  ธุรกิจหวย   ใตดิ้นจึงสร้างรายไดแ้ก่ผูด้าํเนินกิจการเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ี

หวยใตดิ้นยงัดาํเนินไปอยา่งมัน่คงโดยไดรั้บความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ที่รัฐบางส่วน ส่งผลให้หวย  

ใตดิ้นเจริญรุ่งเรืองแมจ้ะเป็นธุรกิจนอกกฎหมายก็ตาม  

 หวยใตดิ้นกบัพื้นที่สาธารณะ จากการศึกษาพบวา่ ธุรกิจหวยใตดิ้นมีฐานผูเ้ล่นส่วนใหญ่อยู่

ในเขตชนบท เน่ืองจากหวยใตดิ้นเป็นการพนันแบบเก่า   ทาํให้ตลาดใหญ่ยงัคงอยูช่นบท ดงัการ

ประเมินของศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนัในปี พ.ศ.2553 ที่ระบุวา่ มีจาํนวนผูเ้ล่นหวยใตดิ้นทั้งส้ิน 19.9 

ลา้นคน โดยแยกเป็นกรุงเทพมหานคร 1.5 ลา้นคน เขตเมือง 4.7 ลา้นคน และเขตชนบท 13.7 ลา้น

คน หากมองเฉพาะในเขตชนบทแล้ว หวยใตดิ้นเป็นการพนันที่มีผูนิ้ยมเล่นมากที่สุด จากการ

ประเมินมูลค่าของหวยใตดิ้นในช่วงต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้นั้น แสดงวา่หวยใตดิ้นก็เป็นเศรษฐกิจนอก

ระบบที่มีปริมาณเงินมหาศาลเก่ียวขอ้งกบับุคคลมากมายและเก่ียวขอ้งกบัสังคมวฒันธรรมหลายมิติ

ที่ดาํรงอยู่และเติบโตมาช้านานในสังคมไทย นอกจากนั้นการเติบโตของหวยใตดิ้นจะขึ้นอยูก่บั

นโยบายของรัฐเป็นสาํคญัดว้ย 

 ในมุมมองของนกัวชิาการดา้นการพนนัศึกษาและโพสตโ์มเดิร์น มองวา่ธุรกิจการพนนัเป็น

เร่ืองที่เก่ียวพนักบัทุนนิยมสมัยใหม่ เป็นเร่ืองของการบริโภคสมยัใหม่ที่สนองความตอ้งการของ

มนุษย ์เรียกว่า “การบริโภคสัญญะ”  (Consumption of Sign) ถึงแมก้ารพนันจะมีความเส่ียงในการ

บริโภค แต่ส่ิงที่ทาํใหก้ารพนนัยงัคงอยูไ่ดค้ือการผลิตสญัญะใหม่ท่ีหลากหลายมากยิง่ขึ้น ผูเ้ล่นไม่ได้

มองว่ากาํลงัเล่นการพนัน หากแต่มองว่ากาํลงัเล่นเกมเพื่อความสนุกเพื่อความบนัเทิง  ในอนาคต

ภาครัฐควรปรับรูปแบบบริหารจดัการการพนนัใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนมากกว่าการใชอ้าํนาจในการ

ปราบปรามเพียงอยา่งเดียว เม่ือธุรกิจการพนันยงัคงดาํรงอยูไ่ด้ในขณะเดียวกันมุมมองของผูเ้ล่น

เปล่ียนไป เป็นไปได้หรือไม่ที่ภาครัฐจะใช้กลไกของตนผสานความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม

ชุมชน  เศรษฐกิจผดิกฎหมาย และรายไดข้องรัฐใหก้ลายเป็นเร่ืองเดียว  เพือ่ก่อใหเ้กิดรายได ้รวมถึง

ผลประโยชน์แก่รัฐและสงัคมมากที่สุด 

1.2  การศึกษาในเชิงพื้นที่ กรณจัีงหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเลย  

ประเด็นแรก การเล่ือนไหลอัตลักษณ์ของหวยใต้ดินภายใต้ปัจจัยเชิงบริบททางเศรษฐกิจ 

จังหวัดนครราชสีมา 

 มีเจา้มือรายใหญ่ประมาณ  8 -10 ราย โดยมูลค่าหวยใตดิ้นในจังหวดั มียอดแทงในเขต

อาํเภอเมือง 20-40 ล้านบาทต่องวดต่อเจา้มือรายใหญ่ต่อราย ส่วนอาํเภอรอบนอกแต่ละอําเภอ

ประมาณ 3-8 ลา้นบาทต่องวดต่อเจา้มือรายใหญ่ต่อราย โดยหวยใตดิ้นมีสดัส่วนการเล่นมากกว่าการ

พนนัประเภทอ่ืน ส่วนจาํนวนที่จ่ายใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐนั้น ในเขตอาํเภอเมืองจ่ายใหต้าํรวจทอ้งท่ีเป็นราย

เดือน 150,000-300,000 บาท ส่วนอาํเภอรอบนอกแต่ละอาํเภอประมาณ 30,000-40,000 บาท และ

จ่ายใหเ้จา้หนา้ที่รัฐเป็นคร้ังคราว 10,000-30,000 บาทต่อคร้ังต่อเจา้มือหวยหน่ึงราย สาํหรับประเด็น
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ที่วา่เงินหวยใตดิ้น หมุนเวยีนไปในกิจกรรมใดบา้งและประเด็นท่ีวา่ หากนาํหวยใตดิ้นขึ้นมาบนดิน

มีความเห็นอยา่งไรนั้น คาํตอบคือ นาํเงินจากหวยใตดิ้นไปซ้ือท่ีดิน รถยนต ์อสงัหาริมทรัพยอ่ื์นๆ ใช้

ในกิจการทางการเมืองทอ้งถ่ิน และนาํกาํไรส่วนหน่ึงไปกระจายความเส่ียงโดยลงทุนในธุรกิจอ่ืนที่

ถูกกฎหมาย  ส่วนหากนาํหวยใตดิ้นขึ้นมาบนดินมีความเห็นอยา่งไรนั้นพบว่า เห็นดว้ยกบัการนํา

หวยใตดิ้นขึ้นมาบนดิน ตาํรวจจะไม่มายุง่และยงัสามารถขายหวยใตดิ้นในเวลาเดียวกนัไดอี้กดว้ย  

รัฐมีรายไดจ้ากภาษีและค่าธรรมเนียมจากหวยบนดิน และหวยใตดิ้นเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม

ไทย ทาํใหป้ระชาชนพร้อมที่จะเส่ียงโชคเขา้สู่วงจรการซ้ือขายหวยใตดิ้น  กลายเป็นอีกทางเลือก

หน่ึงของการขจดัปัญหาทางเศรษฐกิจที่ลงทุนน้อย แต่อาจไดผ้ลตอบแทนที่คุม้ค่า ดงัสะทอ้นจาก

ถอ้ยคาํ ดงัน้ี 

 มุมมองของผู้ซ้ือ มองวา่  การซ้ือหวยเป็นการลงทุน ถึงแมว้า่การพนนัจะผดิศีลเป็นอบายมุข

แต่ก็ซ้ือ ส่วนสลากกินแบ่งฯ ราคาฉบบัละ 80 บาท ถา้นาํมาซ้ือหวยใตดิ้นก็สามารถนาํมากระจายซ้ือ

ไดห้ลายตวั หวยใตดิ้นซ้ือง่ายกวา่ สลากกินแบ่งฯ  เน่ืองจากสามารถโทรสัง่ซ้ือหรือไลน์สัง่ซ้ือไดเ้ลย 

ประเด็นน้ีช้ีไดว้า่ การซ้ือสลากกินแบ่งฯ มีความเส่ียงสูงกวา่หวยใตดิ้น เม่ือเป็นมนุษยเ์งินเดือนไม่มี

รายไดจ้ากแหล่งอ่ืน  ไม่มีกิจการไม่มีทุน โอกาสเดียวที่จะทาํให้มีเงิน คือ การลงทุนกบัการซ้ือหวย

ซ้ือสลากฯ ถา้ถูกก็ถือเป็นความโชคดีไดเ้งินเพิม่  เป็นความหวงัแต่ยงัไม่ถึงกบัเป็นแหล่งรายไดห้ลกั

เพราะซ้ือนอ้ย  พอถูกก็เอาเงินส่วนหน่ึงเป็นเงินเก็บอีกส่วนแบ่งมาซ้ือในงวดถดัไปเรียกวา่เอามาต่อ

ยอดลงทุน  ประเด็นน้ีช้ีไดว้่า การซ้ือสลากกินแบ่งฯ หรือหวยใตดิ้นเป็นโอกาสและความหวงัของ

คนที่มีรายไดน้อ้ยและคนทาํงานประจาํ    

 มุมมองของผู้ซ้ือที่เคย ถูกรางวัลที่ 1 เขากล่าวว่า ถูกรางวลัที่ 1 ในปี พ.ศ.2555 หลงัจากนั้น

ไม่ถูกอีกเลยจึงเปล่ียนมาซ้ือหวยใตดิ้น เพราะ ซ้ือหวยก็เหมือนเป็นแค่การเส่ียงโชค เป็นความหวงั

เป็นกาํลงัใจในแต่ละงวด มนัไม่ใช่การพนนัหรอก ถา้ไม่ไดซ้ื้อเยอะ ที่ยงัตอ้งซ้ือหวยมาถึงทุกวนัน้ี  

เพราะคิดวา่มนัจะเป็นทางเดียวที่เราจะมีเงินกอ้นมาปลดหน้ี 

 มุมมองของเจ้ามือหวย 1) หวยกับการผลิตซํา้ในครัวเรือน ครอบครัวเคยทาํมาก่อน โดยสืบ

ทอดจากพ่อแม่มายงัลูกและหลาน  เหตุผลที่ขายหวย เน่ืองจากเงินเดือนประจาํไม่เพียงพอ จึงหา

รายไดจ้ากการขายหวย ก็รู้วา่มนัเป็นการพนนัทั้งคู่ แต่ก็ขายเพราะมนัเป็นทางเดียวท่ีจะมีรายได้เสริม 

แลว้ท่ีซ้ือเพราะเป็นความหวงัเดียวของเราที่จะมีเงินเขา้มาง่ายๆ เหมือนมนัเป็นอาชีพเสริม 2) หวย

กับเทคโนโลย ีดว้ยปัจจุบนัเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอยา่งมาก ส่งผลทาํให้การซ้ือขายหวยสะดวก

รวดเร็ว ส่วนใหญ่ลูกคา้ส่งไลน์มาซ้ือทาํใหย้อดขายเพิม่ขึ้นอยา่งมาก ทั้งสะดวกปลอดภยั ไม่เสียเวลา 

จังหวัดเลย 

 มีเจา้มือรายใหญ่ประมาณ  2 -3 ราย โดยมูลค่าหวยใตดิ้นในจงัหวดั มียอดแทงโดยรวมต่อ

งวดในเขตอาํเภอเมือง 15-20 ลา้นบาทต่องวด ส่วนอาํเภอรอบนอกรวมแลว้ประมาณ 3-5 ลา้นบาท
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ต่องวด  โดยหวยใต้ดินมีสัดส่วนการเล่นมากกว่าการพนันประเภทอ่ืน ส่วนจาํนวนที่จ่ายให้

เจา้หนา้ที่รัฐมีการจ่ายให้หลายหน่วยทั้งในเขตอาํเภอเมืองและอาํเภอรอบนอกทั้งจ่ายเป็นประจาํและ

คร้ังคราว สาํหรับประเด็นที่วา่เงินหวยใตดิ้น หมุนเวยีนไปในกิจกรรมใดบา้งนั้น  คาํตอบจะคลา้ยกบั

จงัหวดันครราชสีมาคือนาํไปซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ลงทุนในธุรกิจอ่ืนที่ถูกกฎหมาย และใชใ้นกิจการ

ทางการเมืองทอ้งถ่ิน ประเด็นการนาํหวยใตดิ้นขึ้นมาบนดินมีความเห็นวา่ เห็นดว้ยกบัการนาํหวยใต้

ดินขึ้นมาบนดิน เพราะจะไดไ้ม่ตอ้งจ่ายเงินแก่ตาํรวจจะไม่มายุ่ง แต่ก็ยงัคงจะขายหวยใตดิ้นคู่กับ

หวยบนดิน ทั้งน้ีหวยใตดิ้นเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมไทย ทาํให้ประชาชนพร้อมที่จะเส่ียงโชค

เขา้สู่วงจรการซ้ือขายหวยใตดิ้น  ไดง่้ายไม่ซบัซอ้น ดงัสะทอ้นจากถอ้ยคาํ ดงัน้ี 

 มุมมองของผู้ซ้ือ มองว่า  1)  การซ้ือหวยคือการลงทุน  ผูซ้ื้อส่วนใหญ่จะซ้ือแทบทุกงวด 

เพราะหวยเป็นลงทุนน้อย แต่ได้ผลตอบแทนสูงเม่ือเทียบกับการพนันประเภทอ่ืน หรือแม้แต่

ลอตเตอร่ี  2) ผูซ้ื้อมองว่า การซ้ือหวยใตดิ้นเป็นธุรกิจเป็นการลงทุนรูปแบบหน่ึง เพราะซ้ือเยอะมี

โอกาสถูกและก็ไดเ้งินเยอะดว้ย สามารถนาํไปใชจ่้ายค่าเทอมลูก ซ้ือรถยนต ์ความเป็นอยูก่็ดีขึ้น มี

เงินใชไ้ม่ขาดมือ  

 มุมมองของเจ้ามือหวย มองว่า  1) ขายหวยใต้ดินเป็นอาชีพเสริม  เน่ืองจากสลากกินแบ่งฯ 

ราคาแพง ลูกคา้เอาเงินมาแตกย่อยซ้ือหวยได้หลายตวักว่า มีโอกาสถูกมากกว่า การขายหวยเป็น

อาชีพนั้น เพราะลาํพงัแค่เงินเดือนหรือค่าแรงขั้นตํ่าไม่เพียงพอ รายไดจ้ากการขายหวยเราก็เอามาต่อ

ยอดลงทุนทาํธุรกิจไดอี้กทาง 2) การซ้ือหวยและสลากกินแบ่งฯ เป็นการพนนัทั้งคู่ มีลูกคา้จาํนวนไม่

นอ้ยที่ซ้ือประจาํจนกลายเป็นหลงเป็นติด คนกลุ่มน้ีจะซ้ือจนแทบจะหมดตวัทุ่มกบัมนัมากเกินมนัก็

จะกลายเป็นการพนนั 3) ความแตกต่างระหว่างหวยกับสลากกินแบ่งฯ  เหมือนกนัทั้งคู่แค่หวยไม่ถูก

กฎหมาย ทั้งขายทั้งซ้ือก็รู้วา่มนัผดิกฎหมายแต่ไม่ไดม้องวา่มนัผดิร้ายแรงเหมือนขายยาเสพติด หรือ

ไปจ้ีปลน้ เส่ียงโชคเพือ่เงินรางวลั  

ประเด็นที่สอง การเล่ือนไหลอัตลักษณ์ของหวยใต้ดินภายใต้ปัจจัยเชิงบริบททางสังคม 

 เน่ืองจากสังคมไทยดาํเนินชีวิตด้วย  “ความหวงั” และ “ความเช่ือ” หวยใตดิ้นจึงเป็นการ

เส่ียงโชคที่สนองตอบต่อความหวงัของตนไดอี้กทางหน่ึง  อีกทั้งการเติบโตของปัจจยัท่ีสนับสนุน

พฤติกรรมการเล่นหวยใตดิ้น อาทิ เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  ธุรกิจช้ีนาํการเก็งเลขเด็ด หรือแมแ้ต่การใบ้

หวยโดยพระสงฆ ์สาํนกัทรงต่างๆ  ก็เป็นส่วนที่ส่งเสริมค่านิยมการเล่นหวยใตดิ้นในสงัคมไทย และ

มีส่วนทาํให้หวยใต้ดินกลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตคนไทย อีกนัยหน่ึงหวยใตดิ้นกลายเป็น

กิจกรรมนนัทนาการที่เช่ือมความสมัพนัธข์องคนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี  

 ภายใต้ปัจจัยเชิงบริบททางสังคมดังกล่าวนั้ น ก ลุ่มเครือข่ายสังคมหวยใต้ดินจึงมี

ความสัมพนัธ์ในรูปของการเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ โดยมีกลไกของ

บุคลากรภาครัฐให้การอุปถมัภเ์พื่อให้กิจการประเภทน้ียงัคงอยู ่ โดยการจ่ายเงินนั้น พบว่าเจา้มือจะ
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จ่ายให้แก่เจา้หน้าที่ตาํรวจในพื้นที่เป็นรายเดือน และจะมีการบริหารจดัการส่งขึ้นไปตามลาํดบัสาย

การบงัคบับญัชา  จะมีการลงทะเบียนรายช่ือเจา้มือหวยใตดิ้นเพื่อแบ่งเขตพื้นท่ีในการจาํหน่ายและ

การดูแล รวมถึงการเคลียร์ในกรณีเกิดการจบักุม   

 ในบางกรณีการจบักุมเป็นไปตามคาํสั่งผูบ้งัคบับญัชาเพื่อเป็นการสร้างผลงาน  หากไม่มี

คาํสัง่จะไม่มีการจบักมุเน่ืองจากไดรั้บเงินจากเจา้มือหวยใตดิ้นมาแลว้  การจ่ายเงินเจา้มือรายใหญ่จะ

เป็นผูร้วบรวมจากเจา้มือรายยอ่ยแลว้นาํส่งเจา้หนา้ที่ตาํรวจในพื้นที่  ราคาในเขตอาํเภอเมืองจะอยูท่ี่

หลกัแสน  และหลกัหม่ืนในอาํเภอรอบนอก  ในส่วนของเจา้มือหวยใตดิ้นมองวา่เป็นการจ่ายเพื่อให้

ธุรกิจของตนดาํเนินต่อไปได ้ ตนมีรายไดเ้จา้หน้าที่ตาํรวจไม่มาจบักุม ถือว่าสมประโยชน์ทั้งสอง

ฝ่าย  และในทุกพื้นที่พบว่าเจา้มือรายยอ่ยส่วนใหญ่จะเป็นภรรยาหรือญาติของเจา้หน้าที่ตาํรวจใน

พื้นที่ ทางฝ่ังของเจา้หนา้ที่ตาํรวจมองวา่เป็นเพราะระบบอุปถมัภใ์นสงัคมไทยทาํใหเ้กิดความเกรงใจ  

เจา้มือหวยรายใหญ่จะติดต่อขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่  ตาํรวจระดบับน หรือนกัการเมืองทอ้งถ่ิน  เพือ่ให้

สัง่การมายงัตาํรวจทอ้งที่ในการดูแลการขายของเจา้มือรายใหญ่  ในการปฏิบติัหนา้ที่ของตาํรวจชั้น

ผูน้อ้ย เม่ือไดรั้บคาํสัง่มาอยา่งไรก็ตอ้งปฏิบติัตามนั้น ไม่อยา่งนั้นก็อยูใ่นพื้นที่ยาก   

 นอกจากน้ีหวยใตดิ้นเป็นส่วนหน่ึงของสังคมที่มีการผลิตซํ้ าถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการ

ก่อรูปเชิงสัญญะทางวฒันธรรมด้วย เน่ืองจากการเล่นหวยเป็นความเช่ือเร่ืองโชคของสมาชิกใน

ชุมชน  เป็นวฒันธรรมที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ยา่ตายายจนถึงลูกหลาน  ทั้งในแง่ของการซ้ือและการ

ขาย  ชาวบา้นส่วนใหญ่เล่นหวยเพื่อความสนุกสนานไม่ไดห้วงัจะรํ่ ารวยจากหวยใตดิ้น เป็นความ

คุน้ชินกบัหวยไม่ว่าจะในฐานะผูซ้ื้อหรือในฐานะเจา้มือ  ในส่วนของเจา้มือหวยใตดิ้นมกัทาํเป็น

ธุรกิจในครอบครัว พอเจา้มือรายเก่าเร่ิมอายมุากขึ้นก็ใหเ้ด็กๆ ลูกหลานเป็นเจา้มือขายต่อ เน่ืองจากมี

ทุน มีเครือข่าย มีฐานลูกคา้เดิมทาํให้ขายต่อได้ไม่ยาก  ในส่วนของผูซ้ื้อเองนั้นพบว่าสมาชิกใน

ครอบครัวเป็นส่วนสาํคญัที่ทาํใหซ้ื้อหวยใตดิ้น เน่ืองจากเกิดมาก็คลุกคลีผกูพนักบัการที่มีพอ่แม่ปู่ ยา่

ตายายซ้ือหวยใตดิ้น  บางรายรู้สึกว่าหวยใตดิ้นเป็นวิธีหาเงินที่ง่าย ซ้ือหลักสิบแต่ถูกแล้วได้เงิน

กลบัมาเป็นหลกัพนั และอีกมุมหน่ึงรายไดจ้ากหวยใตดิ้นถือเป็นรายไดข้องครอบครัว  ไม่วา่จะเป็น

รายไดจ้ากเปอร์เซ็นตก์ารขาย  หรือเงินรางวลักรณีถูกหวย  ทาํใหส้มาชิกในครอบครัวรุ่นหลงัมองว่า

หวยใตดิ้นเป็นธุรกิจประเภทหน่ึงที่ถึงแมจ้ะไม่ถูกกฎหมายแต่อยูคู่่สัง่คมไทยมาชา้นาน 

ประเด็นที่สาม การเล่ือนไหลอัตลักษณ์ของหวยใต้ดินภายใต้ปัจจัยเชิงบริบททางการเมือง 

 จากการศึกษา พบวา่นอกจากการเอ้ือประโยชน์ผา่นระบบอุปถมัภร์ะหวา่งเจา้มือหวยใตดิ้น

และเจา้หนา้ที่รัฐแลว้ ตวัแสดงหลกัในธุรกิจหวยใตดิ้นตั้งแต่คร้ังอดีต ไดแ้ก่ นกัการเมืองทอ้งถ่ินใน

พื้นที่  ซ่ึงมักจะเป็นเจา้มือรายใหญ่ในพื้นที่  เน่ืองจากมีผูค้นรู้จกัอย่างกวา้งขวาง มีทุน มีความ

น่าเช่ือถือในการจ่ายเงินเม่ือผูซ้ื้อถูกหวย  เจา้มือหวยใตดิ้นเลือกวิธีบริจาคเงินตามงานประเพณี 

บริจาคส่ิงของเพื่อการกุศล จดัสวสัดิการในชุมชน การช่วยเหลืองานของส่วนราชการเม่ือเกิด
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วิกฤตการณ์หรือตามโอกาสที่มีการร้องขอ ช่วยเป็นคนกลางไกล่เกล่ียขอ้พิพาทบาดหมางระหว่าง

ชาวบา้น ทาํตวัเป็นผูใ้หญ่ หรือผูใ้หก้ารอุปถมัภใ์นลกัษณะของเจา้พอ่ทอ้งถ่ิน คนที่ประกอบอาชีพคา้

หวยใตดิ้นจึงก้าวเขา้สู่การเป็นนายทุนเงินกู้ เป็นหัวคะแนนให้นักการเมือง หรือแม้แต่เข้าสู่วง

การเมืองดว้ยตวัเองไดไ้ม่ยากนกั ทาํใหเ้กิดระบบอุปถมัภก์บัชาวบา้นขึ้น ไม่เฉพาะแค่หวยใตดิ้น แต่

ยงัมีการกูเ้งินนอกระบบและความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ์แบบอ่ืนๆ ตามมาดว้ย แมส้ภาพสังคมและ

เศรษฐกิจจะเปล่ียนไป ความพยายามสร้างระบบอุปถมัภใ์นทอ้งถ่ินยงัคงมีปรากฏอยูก่บัสังคมไทย 

ความเก่ียวพันระหว่างนักการเมืองท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ รัฐ เจ้ามือหวยใต้ดิน และผู ้ซ้ือ เป็น

ความสัมพนัธ์ที่โยงใยกนัผ่านธุรกิจหวยใตดิ้น ระบบอุปถมัภล์ดความเหล่ือมลํ้ าของความต่างใน

สาขาอาชีพ  กลายเป็นคู่คา้ทางธุรกิจ เป็นผูร่้วมงานทางการเมือง  เป็นเครือข่ายทางการเมืองท่ีเหนียว

แน่นผูกพนั จนถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมคัรสมานสามคัคีทางการเมืองในทอ้งถ่ินไดอี้กทาง

หน่ึง 

 กล่าวโดยสรุปแลว้ การดาํรงอยูข่องหวยใตดิ้นภายใตโ้ครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองไทยนั้น

เกิดจากความเส่ียงในชีวิตประจาํวนัของคนในสังคมทั้ง คนยากจน คนชายขอบ เพศหญิง ในการ

ดาํรงชีพมากขึ้นซ่ึงการซ้ือขายหวยใตดิ้นเป็นการจดัการความเส่ียงอยา่งหน่ึงที่เขาเหล่านั้นมีอาํนาจ

ในการจดัการได ้นอกจากน้ีความเป็นชุมชนที่ยดึโยงสัมพนัธ์กนัแบบเอเชียติกทาํให้เกิดการมีส่วน

ร่วม ความไวว้างใจ กลายเป็นกลไกทางสังคมที่เช่ือมโยงเขา้ดว้ยหวยใตดิ้น รวมทั้งโครงสร้างดา้น

อุปทานของหวยใตดิ้น อนัเกิดจากกลไกของระบบอุปถมัภ ์ทาํใหก้ารซ้ือขายหวยใตดิ้นเป็นไปอยา่ง

กวา้งขวางและแนบแน่นกบัผูค้นมากมายไม่จาํกดัเพศ ชนชั้น หรือสถานะทางสังคม  ถึงแมว้่าใน

ขณะเดียวกนัจะมีเคร่ืองมือทางวาทกรรมจากกลไกอาํนาจรัฐทาํให้หวยใตดิ้นไม่สามารถมีพื้นที่บน

ดินไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แต่หวยใตดิ้นก็เลือกพื้นท่ีตรงกลางระหวา่งดา้นสวา่งและดา้นมืด ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่

มีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาลในสงัคมไทย 

2. ปฏิบัติการวาทกรรมการพนัน (Discursive Practice) ที่ใช้เบียดขับพื้นที่หวยใต้ดินในสังคมไทย  

ปฏิบัติการสถาปนาหวยรัฐสู่การเป็น “วาทกรรมหลัก”   

 บริบททางสังคม มีการกาํหนดเงินรางวลัมูลค่าสูงเพื่อจูงใจในการซ้ือ และช้ีให้เห็นถึง

ความสามารถในการเปล่ียนวิถีชีวิตได้หากถูกรางวลัใหญ่  หวยรัฐมีรูปแบบความสัมพนัธ์ของ

เครือข่ายแบบเปิดเผย ไม่ซ่อนเร้นปิดบงัตวัตนเน่ืองจากการซ้ือ-ขายหวยรัฐไม่ผิดศีลธรรม  ไม่ผิด

กฎหมาย โดยมีพระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ.2478 และพระราชบญัญติัสํานักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล พ.ศ.2517 มารองรับ อีกทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การนํารายได้ของรัฐที่ไดจ้ากการ

จาํหน่ายหวยรัฐไปใชใ้นกิจการสาธารณะประโยชน์ต่างๆ สร้างความรู้สึกแก่ผูซ้ื้อว่าตนเองไดเ้ป็น

ส่วนหน่ึงของการทาํบุญ  ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในสังคมผ่านการซ้ือหวยรัฐ จากขอ้มูลสาํนักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล ในส่วนการบริหารรายจ่ายงบประมาณเพือ่ดาํเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
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ดา้นการศึกษา  ศาสนา กีฬา การแพทย ์ฯลฯ อีกทั้งทูลเกลา้ฯ ถวายเน่ืองในวโรกาสต่างๆ รวมเป็นเงิน 

114.2 ลา้นบาท    

 บริบททางเศรษฐกิจ นับตั้งแต่คร้ังสมัยรัชกาลท่ี 3 ประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจ

ฝืดเคือง พระองคท์รงมีพระราชดาํริใหจ้ดัตั้งโรงหวยของรัฐบาล เพือ่กระตุน้การนาํเงินออกมาใชจ่้าย

ในการเล่นหวย เป็นการดึงเงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ สู่ปัจจุบนัในรูปแบบของการจาํหน่ายสลากกิน

แบ่งรัฐบาล และสลากพเิศษเพือ่การกุศล สลากพเิศษเลขทา้ย 2 และ 3 ตวั  ดงัขอ้มูลการนาํส่งเงินเขา้

รัฐบาลโดยสาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล ช่วงปี พ.ศ.2547-2552 เป็นเงิน 71,865 บาท  

 บริบททางการเมือง มีการเช่ือมโยงกบัสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นการเป็นผูก่้อตั้งและริเร่ิม

การเล่นหวยรัฐอยา่งถูกกฎหมาย อีกทั้งดาํเนินการผา่นเกณฑค์วามยติุธรรม โดยใชอ้าํนาจในการตรา

พระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ.2478 ระบุบญัชี ก เป็นการพนันที่ห้ามเล่นโดยเด็ดขาด และบญัชี ข 

เป็นการพนนัทีอ่นุญาตใหเ้ล่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมถึงพระราชบญัญติัสาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

พ.ศ.2517 ระบุไวว้่า สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการเล่นพนันที่สามารถดาํเนินการตามกฎหมายได้

เน่ืองจากไดรั้บการประทบัตราและอนุญาตจากเจา้พนกังานแลว้  ในขอ้บญัญติัทางกฎหมายระบุใหมี้

ผลต่อการเรียกร้องในการชาํระหน้ีตามกฎหมายได ้

ปฏิบัติการสถาปนาหวยใต้ดนิสู่การเป็น “วาทกรรมรอง”   

 บริบททางสังคม มีปฏิบติัการสร้างภาพแทนความจริงของหวยใตดิ้นว่าเป็นการพนันเป็น

อบายมุข  หากดูตาม สิงคาลกสูตร ซ่ึงเป็นพระธรรมที่พระพทุธเจา้ทรงแสดงถึงขอ้ประพฤติปฏิบติัที่

ดีที่เหมาะสม และขอ้ที่ควรเวน้ ว่าดว้ยอบายมุข 6 หรือหนทางแห่งความเส่ือมและความพินาศของ

ทรัพยส์มบติัและตนเอง  หน่ึงในนั้นคือการเป็นนกัเลงการพนนั หมายถึง การชอบเล่นการพนนัขนั

ต่อมีได้เสีย เช่น เล่นไพ่ เล่นหวย จนถึงขั้นท่ีเรียกว่า ผีพนันเขา้สิง การเป็นนักเลงการพนันเป็น

หนทางของการก่อเวรซ่ึงกันและกัน ทาํให้เสียทรัพยสิ์นไม่มีใครไวว้างใจ ไม่มีใครอยากคบคา้

สมาคม ไม่มีใครอยากแต่งงานดว้ย เน่ืองจากกลวัการเส่ือมจากการไดคู้่ครองที่ไม่ดี 

 ในภาพแทนความจริงของการก่อปัญหาสังคมตามประวติัศาสตร์ ดงัปรากฏในจดหมายเหตุ

ของ ซิมอง เดอ ลาลูแบร์  เอกอคัรราชทูตฝร่ังเศส สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 เขา้มาเจริญสมัพนัธไมตรี

สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ในปี พ.ศ.2230 บนัทึกความตอนหน่ึงว่า “ชาวสยามรักการเล่น

พนันกนัเหลือเกิน จนกระทัง่ฉิบหายขาย ตน หรือไม่ก็ขายบุตรธิดาของตนด้วย  ในประเทศน้ีถ้า

ลูกหน้ีคนใดไม่มีเงินทองหรือขา้วของตีราคาให้เจา้หน้ีก็ขายลูกเตา้ของตนเพื่อชาํระหน้ีสินไปได้ 

และยงัไม่พอกบัหน้ีที่ตนทาํไวต้วัเองก็ตกเป็นทาสไปดว้ยอีกคน” และในสมยัรัชกาลที่ 4 ประเทศ

ไทยยกเลิกภาษีผกูขาดหลายประเภทเน่ืองจากทาํสญัญาผกูพนักบัต่างประเทศ จึงมีการกาํหนด “ภาษี

การพนนั” เพิม่จากอากรบ่อนเบี้ย แต่การอนุญาตใหเ้ล่นการพนนัทาํใหป้ระชาชนมอมเมาอยูแ่ต่การ

เล่นพนันแต่เพียงอยา่งเดียว ไม่สนใจเอาเวลาไปประกอบอาชีพต่างๆ มาเล้ียงตนเอง และครอบครัว 
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ทาํใหค้นที่ติดการพนนั ส่วนใหญ่มีฐานะความเป็นอยูท่ี่ยากจนลง ขณะเดียวกนัก็มีนิสยัเกียจคร้านใน

การทาํงาน ทาํ ใหค้นเล่นการพนนัหนัมากก่ออาชญากรรมต่างๆ เพราะเม่ือคนเล่นจนหมดตวัและไม่

อาจเลิกเล่นได ้อีกทั้งไม่ประกอบอาชีพอยา่งอ่ืนก็ตอ้งหาทางออกโดยการปลน้จ้ี ลกัทรัพย ์ 

 บริบททางด้านเศรษฐกิจ ผา่นการบนัทึกเร่ืองราวในสมยัรัชกาลที่ 3 พ.ศ.2378 เร่ิมมีการแพร่

เขา้มาของการพนนัจีนดว้ยกนั 3 ชนิด คือ ถัว่ โป และหวย  ช่วงแรกนั้นเป็นความนิยมแล่นกนัในหมู่

คนจีนที่อพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย ต่อมาประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคืองรัฐไดใ้ช้

นโยบายการแสวงหาประโยชนจ์ากการเล่นหวย โดยการใหส้มัปทานจดัจั้งโรงหวยรัฐเพือ่กระตุน้ให้

ประชานชนนําเงินมาใช้จ่ายเล่นหวย ทาํให้เงินกลับเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจแก้ปัญหาเงินฝืดไดเ้ป็น

ผลสาํเร็จ อีกทั้งรัฐยงัไดผ้ลพลอยไดจ้ากการให้สัมปทานการจดัตั้งโรงหวยเป็นเงินรายไดจ้ากการ

เรียกเก็บภาษี ที่เรียกวา่ อากรหวย แต่เพือ่ป้องกนัปัญหาผูค้นมอมเมาอยูก่บัการเล่นพนนัรัฐ จึงมีการ

จาํกดัจาํนวนโรงหวยรัฐใหมี้เพียงแค่ 2 โรง คือ โรงหวยเชา้และโรงหวยคํ่า ทาํใหผู้ค้นที่ตอ้งการเล่น

หวยตอ้งแอบลกัลอบเล่นหวยกบัโรงหวยเถ่ือน ที่ไม่ไดรั้บสมัปทานจากรัฐ  ส่งผลใหรั้ฐขาดรายไดท้ี่

ควรเก็บไดจ้ากการเก็บภาษีอากรหวย เพื่อนาํมาใชใ้นการกิจกรรมการพฒันาประเทศ รัฐจึงทาํการ

ปราบปรามและลงโทษ ทั้งนายทุนผูจ้ดัตั้งโรงหวยเถ่ือนและผูล้กัลอบเล่นหวยเถ่ือน อีกทั้งจากผล

การศึกษาเงินหมุนเวียนในกิจกรรมหวยใตดิ้นที่สูงถึง 320,000 ลา้นบาทต่อปีเป็นการตอกย ํ้าภาพ

แทนความจริงในแง่การ    เบียดบงัรายได้ท่ีพึงเป็นของรัฐ เป็นการก่อรายได้เฉพาะกลุ่มบุคคล  

รายไดม้หาศาลที่รัฐตอ้งเสียใหแ้ก่ธุรกิจหวยใตดิ้นเป็นการตรึงภาพลบของหวยใตดิ้นใหช้ดัเจนยิง่ขึ้น 

บริบททางการเมือง ที่ใชต้วับทกฎหมายในการสร้างภาพแทนความจริงด้านลบแก่หวยใต้ดินนั้น 

พบว่า กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการพนันในประเทศไทย  ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการพนัน พ.ศ.2478 

แบ่งประเภทการพนนัเป็น 2 ลกัษณะ คือ การเล่นพนนัที่หา้มเด็ดขาดระบุไวใ้นบญัชี ก และการพนนั

ที่อนุญาตให้เล่นไดร้ะบุไวใ้นบญัชี ข ซ่ึงตามพระราชบญัญติัการพนนั พ.ศ.2478 นั้น หวยใตดิ้นถูก

จดัเป็นการพนันประเภท ก ที่ไม่อนุญาตให้เล่นได้  จึงถือว่าหวยใตดิ้นมีความผิดตามกฎหมาย  

นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัการ

พนนั พ.ศ.2478 ไดก้าํหนดใหบ้ทบญัญติัในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 853-855 มีผล

บงัคบัใชใ้นเร่ืองการพนนัซ่ึงกล่าวไวว้า่ “หน้ีอนัเกิดจากการพนนัเป็นหน้ีท่ีไม่สมบรูณ์ตามกฎหมาย” 

กล่าวคือ เม่ือชาํระไปแลว้เรียกคืนไม่ได ้หรือไม่ชาํระก็ไม่อาจฟ้องร้องบงัคบักนัไดเ้ช่นเดียวกนักบั

หน้ีที่เกิดจากการเล่นหวยใตดิ้นเป็นหน้ีที่เกิดจากการพนนั อนัเป็นหน้ีที่ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ซ่ึง

เม่ือชาํระไปแลว้เรียกคืนไม่ไดห้รือเม่ือชาํระแลว้จะไม่อาจฟ้องร้องบงัคบัคืนได ้ทาํใหห้วยใตดิ้นถือ

เป็นการพนนัผดิกฎหมายไม่ไดรั้บการอนุญาตใหเ้ล่น 
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สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบวา่  รัฐใชว้าทกรรมเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความหมาย  ความรู้และความ

จริงบางอย่างให้เกิดขึ้น โดยมีกระบวนการก่อรูปวาทกรรม  ที่เรียกว่า ปฏิบติัการสถาปนา “วาท

กรรมหลกั” ซ่ึงในที่น้ีคือหวยรัฐหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล  และในขณะเดียวกนัก็ใชค้วามพยายามใน

การสกดักั้นใหค้วามหมาย  ความรู้และความจริงบางอยา่งเลือนหายไปจากสงัคม โดยการสร้างคู่ตรง

ขา้มท่ีแตกต่างและดอ้ยคุณค่ากว่าขึ้นมาให้เรียกว่า ปฏิบติัการสถาปนา “วาทกรรมรอง”  ซ่ึงในที่น้ี 

คือ หวยใตดิ้น นั่นเอง  จากการสร้างภาพแทนความจริงร่วมกันระหว่างแนวคิด วาทกรรมและ

แนวคิดสัญวิทยา นาํไปสู่การเป็นคู่ตรงขา้มอยา่งสมบูรณ์ของหวยใตดิ้นและหวยรัฐหรือสลากกิน

แบ่งรัฐบาล ผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างความถูกตอ้งและชอบธรรมให้แก่หวยรัฐในการเป็น

วาทกรรมหลกั 

 การยดึครองพื้นที่วาทกรรมหลกัโดยใชอ้าํนาจของรัฐในการสร้างความชอบธรรมแก่หวย

รัฐผา่นปฏิบติัการสร้างภาพแทนความจริงแก่หวยใตดิ้นในฐานะวาทกรรมรอง โดยมีรูปแบบในการ

สร้างความหมายสัญญะในด้านลบแก่หวยใตดิ้น ทั้งในบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

ส่งผลใหห้วยใตดิ้นกลายเป็นคู่ตรงขา้มกบัหวยรัฐ ซ่ึงมีสถานะถูกตอ้งตามกฎหมาย  หวยใตดิ้นจึงถูก

เบียดขบัจากกลไกรัฐที่ควบคุมและตอ้งการขยายพื้นท่ีให้แก่หวยรัฐ  ในขณะที่หวยใตดิ้นพยายาม

ตอบโต้ หรือปฏิเสธภาพแทนความจริงด้านลบ  ด้วยการพลิกนัยยะความหมายไปสู่การสร้าง

ความหมายใหม่ใหแ้ก่ตนเองโดยอาศยัการเล่ือนไหลสู่อตัลกัษณ์ใหม่  จากเง่ือนไขและปัจจยัที่กล่าว

มาขา้งตน้  ทาํใหห้วยใตดิ้นยงัคงมีพื้นที่ดาํรงอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างเศรษฐกิจ  การเมือง และสงัคมไทย  

มีการผลิตซํ้ าทางสังคม โดยกระบวนการขดัเกลาทางสังคม  ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการก่อรูป

เชิงสญัญะทางวฒันธรรม  และสอดรับกบัแนวคิดพื้นที่ ที่ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการอธิบายท่ีมา

และการดาํรงอยูข่องหวยใตดิ้น  ณ พื้นที่พิเศษ ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่หวยใตดิ้นใชเ้ป็นสนามในการแสดง

ตวัตนภายใตอ้ตัลกัษณ์ใหม่ที่หวยใตดิ้นไดเ้ลือกนิยามใหแ้ก่ตนเอง  

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย  

 1. หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวยใตดิ้น ควรศึกษาและทาํความเขา้ใจถึง

การก่อรูปและคงอยู่ของหวยใต้ดินในบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อการวาง

แนวนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วถีิชีวติ และสงัคมไทย  

 2. หวยใตดิ้นเป็นเพียงวาทกรรมที่รัฐใชอ้าํนาจผ่านการเป็นวาทกรรมหลกัในการก่อความ

รุนแรง  ปิดกั้นและเบียดขบัให้พื้นที่ของหวยใตดิ้นเป็นเพียงวาทกรรมรอง ทั้งท่ีแทจ้ริงทั้งหวยรัฐ

และหวยใตดิ้น คือส่ิงๆ เดียวกนั หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรใชรู้ปแบบความเหมือนของสองส่ิงน้ีให้

เกิดประโยชน์แก่รัฐและสงัคม  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการปรับแกก้ฎหมายการพนนัเพือ่ใหมี้ความทนัสมยั   

 2. ศึกษาการบริหารจดัการให้หวยใตดิ้นมีสถานะทดัเทียมกบัหวยรัฐ เพือ่ดึงเงินรายไดท้ี่พึง

เป็นของรัฐกลบัมา  จะเป็นการแกปั้ญหาเศรษฐกิจอยา่งเป็นระบบ 

 3. ศึกษาการพนันโดยใช้แนวคิดทฤษฎีโพสโมเดิร์นมาอธิบายเศรษฐกิจหวยใต้ดินใน

สงัคมไทย 
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 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค ์รองศาสตราจารย ์ดร.สมชาย 

ภคภาสน์ววิฒัน์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนกรัตน ์ยศไกร ดร.ฉตัรวรัญช ์ องคสิงห สาํหรับคาํแนะนาํ

ทุกประการในการเติมเต็มความสมบูรณ์ของดุษฎีนิพนธ์ “วาทกรรมหวยใตดิ้นในสังคมไทย” และ

ขอบพระคุณความเมตตาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัตพงษ ์สอนสุภาพ ในการอนุเคราะห์ขอ้มูล 

คาํแนะนาํในการปรับแกน้บัคร้ังไม่ถว้น การเคี่ยวเขญ็และใหก้าํลงัใจในการกา้วขา้มความทอ้แทใ้น

การศึกษารวมทั้งการจดัทาํดุษฎีนิพนธ ์

 ขอขอบพระคุณ ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ให้ทุนสนับสนุนการทาํดุษฎี

นิพนธ์ “วาทกรรมหวยใตดิ้นในสังคมไทย” ในคร้ังน้ี  รวมถึงขอบพระคุณเจา้หน้าที่ศูนยศึ์กษา

ปัญหาการพนนัฯ ทุกท่าน สาํหรับคาํแนะนาํและการอาํนวยความสะดวกในการจดัทาํเอกสารการรับ

ทุน 

 ทา้ยที่สุดน้ี ขอขอบคุณ “ครอบครัว”  สาํหรับความรัก กาํลงัใจ การส่งเสริม และสนบัสนุน

ในทุกๆ ก้าวย่างของเส้นทางการศึกษา  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าดุษฎีนิพนธ์ “วาทกรรมหวยใตดิ้นใน

สังคมไทย” จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการแก่ผูท้ี่สนใจด้านการพนันศึกษา รู้เท่าทนัวาท

กรรมที่เกิดขึ้น เพือ่เรียนรู้ที่จะอยูก่บัหวยใตดิ้นอยา่งมีสติและมีสตางค ์

  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

876 Journal of Business Research and 

Administration 

บรรณานุกรม 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2554).วาทกรรมการพฒันา (พมิพค์ร้ังที่ 5). กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพว์ิ

 ภาษา. 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2555). สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลงัโครงสร้างนิยม กับการศึกษา 

 รัฐศาสตร์ (พมิพค์ร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพว์ภิาษา. 

ผาสุก พงษไ์พจิตร.(2543).เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยหวยใต้ดิน.ในผาสุก พงษไ์พจิตร สังศิต 

 พริิยะรังสรรคแ์ละนวลนอ้ย ตรีรัตน์. (บก). หวย ซ่อง บ่อน และยาบา้ : เศรษฐกิจนอก

 กฎหมายกบันโยบายสาธารณะในประเทศไทย. สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยัและ

 ศูนยศึ์กษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

พนิิจ ลาภธนานนท,์ และคณะ. (2554). การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม  และผลกระทบการพนัน

 ในประเทศไทย.สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สงัศิต พริิยะรังสรรค ์นวลนอ้ย ตรีรัตน์ ยงยทุธ ไชยพงศ ์และคณะ. (2546). เศรษฐกิจการพนัน

 ทางเลือกเชิงนโยบาย. สาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลและศูนยศึ์กษาเศรษฐศาสตร์การเมือง  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

สุภางค ์จนัทวานิช.( 2554).ทฤษฎีสังคมวิทยา.กรุงเทพมหานคร : ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์

 มหาวทิยาลยั.สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (Online) :   

 http://www.nesdb.go.th/more_news.php?cid=383&filename=index 

รัตพงษ ์สอนสุภาพ และศรัณย ์ธิติลกัษณ์.(2554).สลากกินแบ่งรัฐบาล : โครงสร้างอาํนาจและ

 ผลประโยชน์ของใคร.ศูนยศึ์กษาปัญหาการพนนั คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

 มหาวทิยาลยัและสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล. (2546). อัตลกัษณ์ Identity : การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด. 

 กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 

Barthes, Roland.(1964). Elements of semiology. Publ. Hill and Wang. 

Bourdieu, Pierre.(1990).The logic of practice. Translate by Richard Nice. Cambridge: Polity 

 Press. 

De Saussure, Ferdinand.(1910). Third course of lectures on general linguistics. Publ. Pergamon 

 Press. 

Foucault, Michel.(1970).“The order of discourse” 48-78. In Robert Young, ed.,(1981).Untying 

 the Text: APosy-Structuralist Reader. Boston: Routledge and Kegan Paul.  

Foucault, Michel.(1984). “Space, knowledge, and power” 239-256. In Paul Rabinoe, ed., The 

 Foucault  Reader. New York : Panthon Books. 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

877 Journal of Business Research and 

Administration 

Hall, Stuart.(1996).The questions of cultural identity. SAGE Publications Ltd. 

 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

879 
Journal of Business Research and 

Administration 

การพฒันาโลจสิติกของสาธารณรัฐประชาชนจนีในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

กรณศึีกษารถไฟฟ้าความเร็วสูง  

The logistics Development of the People’s Republic of China in Southeast Asia : 

A Case Study on the Semi-High Speed Train 

ณฐัดนยั สินธุวพลชยั1 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา 1) สาเหตุของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ตอ้งการ

พฒันาดา้นโลจิสติกโดยการจดัตั้งยทุธศาสตร์การเช่ือมต่อระหว่างประเทศดว้ยรถไฟ และเช่ือมโยง

กับประเทศไทยอย่างไร 2) พฒันาด้านโลจิสติกโดยการจัดตั้งยุทธศาสตร์การเช่ือมต่อระหว่าง

ประเทศดว้ยรถไฟ จะส่งผลกระทบต่อไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนในดา้นต่าง ๆ  อยา่งไร และ 3) 

เพือ่ศึกษาประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนจะไดรั้บผลประโยชนอ์ะไรจากยทุธศาสตร์ดงักล่าว

ของจีนอยา่งไร 

 การดาํเนินการวจิยัเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ วเิคราะห์จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ผลการวจิยั พบวา่ 

 1.การพฒันาดา้นโลจิสติกโดยการจดัตั้งยทุธศาสตร์การเช่ือมต่อระหวา่งประเทศดว้ยรถไฟ 

และเช่ือมโยงกบัประเทศไทยจะส่งผลเปล่ียนแปลงถึงการเช่ือมต่อของระบบขนส่งแบบหน่ึงกบัอีก

แบบหน่ึง (inter-modal transport) ส่งผลกระทบถึงการพฒันาเศรษฐกิจในประเทศจีนเอง 

 2. ผลกระทบต่อไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนในดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย (1) การคา้ตาม

แนวชายแดนพฒันาขึ้น (2) การขนส่งและโลจิสติกส์ตามแนวทางรถไฟ พื้นที่พฒันา และเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษและอาเซียน (3) การเช่ือมโยงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและอาเซียนดว้ยการ

พฒันาดา้นโลจิสติกเพิม่ขึ้น (4) มีผลกระทบต่อการลงทุน การจา้งงาน และการท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น (5) 

การมีช่องทางของการส่งสินคา้เพิ่มมากขึ้น การมีราคาขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว และผลกระทบต่อ

อาเซียน  

 อยา่งไรก็ตามมีผลกระทบในดา้นอ่ืน ๆ  ดว้ย คือ (1) จะไดรั้บผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม (2) 

ความไม่สมานฉันท์ระหว่างผลประโยชน์แห่งผูบ้ริหาร (Self Interest) ผลประโยชน์แห่งชาติ 

(National Interest) และผลประโยชน์แห่งชุมชนภูมิภาค (Regional Community Interest) (3) ส่งผล

ใหเ้กิดความขดัแยง้เร่ืองการพฒันาเสน้ทาง (4) ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ (5) พฒันามาตรฐาน 
1นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลยันวตักรรม

สังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ของสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ต่างกนั (6) การจดัสรรงบประมาณและกรอบระยะเวลาการดาํเนินการ

(7) เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ (8) ความขดัแยง้ทางการเมืองระหวา่งประเทศ  

 3. การพฒันาดา้นโลจิสติกโดยการจดัตั้งยทุธศาสตร์การเช่ือมต่อระหวา่งประเทศดว้ยรถไฟ

ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ผลประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะไดรั้บ ประกอบดว้ย (1) 

เกิดการเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางราง (2) เกิดการกระจายความเจริญไปยงัจงัหวดั

ต่าง ๆ ในภูมิภาค (3) เพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินคา้ทางรถไฟต่อทางถนน ทาํให้ประเทศไทยลด

ตน้ทุนดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์ (4) เป็นการสร้างโอกาสท่ีดีใหก้บัไทยท่ีจะพฒันาฐานการตลาด

ขนาดใหญ่ขึ้น (5) เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการขนส่งระบบราง (6) 

การลงทุนเพื่อวางรากฐานความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในระยะยาวอาเซียน

โดยรวมจะไดรั้บประโยชน์ คือ จะช่วยพฒันาเส้นทางโลจิสติก ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ

การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

คาํสําคญั: การพฒันาโลจิสติก, รถไฟฟ้าความเร็วสูง, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

Abstract 

 This research’s purposes are to study 1) the reason of People's Republic of China developed 

its logistics by establishing strategic international connections by train, and how it linked with 

Thailand, 2) to develop a logistics strategy by establishing international connections by train that 

affects Thailand and ASEAN countries in various areas, and 3) to study within Thailand and 

ASEAN countries will benefit from these initiatives from what the Chinese did. 

  The research is qualitative research and analyzing relevant documents. 

  The results showed that 

  1 .  The People's Republic of China developed the logistics by establishing strategic 

international connections by train, and linked with Thailand – it will result in changes to the 

connection of transport with one another (inter-modal transport), these things affect the economic 

development in China itself. 

  2 .  The People's Republic of China developed its logistics by establishing strategic 

international connections by train – it will affect Thailand and ASEAN in various fields affect 

Thailand (1 )  Resulting in a trade along the border which developed between Thailand and China. 

(2 )  Transportation and logistics along the railway, development areas, and special economic 
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development zone and ASEAN. (3 )  Linking the economies of Thailand and ASEAN through 

enhancing the development of logistics. (4 )  By the development of the railways, it can cause a 

number of increasing in investment, employment and tourism. Lastly, (5) the distribution channels 

expanded and its transportation cost which is facilitated, speedily and influenced to ASEAN.  

  Nevertheless, it had the impacts to other aspects as explained as (1) it will be the impact on 

the environment. (2 )  It could lead to no reconciliation between Self Interest, National Interest and 

Regional Community Interest. (3) It resulted in a dispute over the developing paths. (4) It leads to 

the economic inequality. (5)  The standard of infrastructure is differed. (6)  It affects the allocation 

of budget and time frame for implementation. (7 )  The political instability in the country. And, (8) 

it could bring to International political conflicts. 

   3. The development in its logistics by establishing strategic of international connections by 

train in Thailand and ASEAN countries – the benefits that Thailand could obtain, it will be 

comprised of (1) Interconnecting of rail transportation (2) Spreading prosperity to the provinces in 

the region (3 )  Increasing the proportion of freight trains on the road, so Thailand could reduce the 

cost of transport and logistics (4) Creating a good opportunity for Thailand to develop the base of a 

large market for the population of China, (5 )  Transferring technology and knowledge in rail 

transportation, (6 )  Investing to infrastructure for stability of the country in the long run. As for 

ASEAN, they could receive benefits that assisting in improve the overall logistics, which influences 

to the economic development and investment in ASEAN countries. 

 

Keywords: Logistics Development, Smi-high speed Train, China. 

 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัความสัมพนัธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ มีบทบาทสําคญัมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้

หลากหลายภูมิภาคทัว่โลกนั้นต่างมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและองคก์รเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

หรือเรียกวา่ เขตการคา้เสรี (Free Trade Area: FTA) ซ่ึงทางภูมิภาคของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้องก็

มีการจดัตั้งกลุ่มการคา้เสรีขึ้นหลายกลุ่มเช่นกนั โดยหน่ึงในกลุ่มที่จดัตั้งขึ้นมานั้น ก็คือ เขตการคา้

เสรีอาเซียน – จีน (ASEAN - China Free Trade Area: AC-FTA) การที่จีนไดท้าํการเปิดเสรีทางการ

คา้กับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนนั้น มีเป้าหมายหลัก คือ ตอ้งการใช้อาเซียนเป็นศูนยก์ลาง

ดา้นโลจิสติกส์ เป็นแหล่งระบายสินคา้ และประตูการคา้สู่ภูมิภาคอ่ืน ๆ  โดยสามารถสังเกตไดจ้าก

การที่มีการเตรียมความพร้อม ตามแนวชายแดนของจีน ซ่ึงชัดเจนที่สุดในขณะน้ีก็คือ โครงการ



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

882 Journal of Business Research and 

Administration 

ก่อสร้างโครงข่ายเส้นทางรถไฟขา้มทวีปเอเชีย  (Trans-Asia Railway) ระหว่าง คุนหมิง – ลาว – 

ไทย – มาเลเซีย – สิงคโปร์ เพื่อเป็นเส้นทางเช่ือมโยงและกระจายสินคา้ เพราะจีนตอ้งการให้

ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการกระจายสินคา้ ส่งผลใหมี้การพฒันากิจการรถไฟระหวา่งประเทศไทย

กบัจีนในเส้นทางหลกั จาํนวน 3 เส้นทาง ไดแ้ก่ เส้นทางที่ 1 โดยมีจุดเร่ิมจากคุนหมิงผ่านประเทศ

ลาว เขา้มาประเทศไทยในจงัหวดัหนองคายผา่นเขา้กรุงเทพฯ ทะลุไปยงัประเทศมาเลเซียและส้ินสุด

ที่ประเทศจีน โดยเสน้ทางที่ 2 เป็นเสน้ทางจากจีนคุนหมิงเช่นกนัแต่เขา้ไปยงัประเทศพม่าผา่นเขา้มา

ประเทศไทยในจงัหวดักาญจนบุรีและผ่านเขา้กรุงเทพฯออกสู่ประเทศมาเลเซีย และไปส้ินสุดที่

ประเทศสิงคโปร์ และเส้นทางที่ 3 จากจีน ณ หนานหนิง เขา้สู่เวียดนามและกมัพูชา และเขา้ผ่าน

ประเทศไทยในอรัญประเทศและผ่านกรุงเทพฯ ออกสู่มาเลเซียและส้ินสุดที่ประเทศสิงคโปร์ 

(ดรรชนี ปารมี, 2550) 

 ทั้งน้ี หากมีการสร้างเสน้ทางรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นในประเทศไทย นอกจากเสน้ทางสาย

ไหม (One Belt and One Road) แลว้ การเกิดขึ้นของการเช่ือมโยงเสน้ทางรถไฟความเร็วสูงระหว่าง

จีนและกลุ่มอาเซียนจะส่งเสริมและทาํให้ระบบการขนส่งจากจีนมากรุงเทพฯนั้นใช้เวลาเพียง 5 

ชั่วโมงเท่านั้น ยงัใช้ตน้ทุนตํ่ากว่าการขนส่งทางอากาศ พบว่าประเทศไทยเองก็จะจดัส่งสินค้า

ภายในประเทศไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น และสามารถส่งออกไปยงัประเทศอ่ืน ๆ  ตามเส้นทางรถไฟไดม้าก

ยิง่ขึ้นดว้ย แต่ทว่า นโยบายการคา้ของประเทศจีนที่มีลกัษณะการผูกขาดตลาด จะส่งผลต่อธุรกิจ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภายในประเทศไทยอยา่งแน่นอน และจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก เน่ืองเพราะแมค้วามริเร่ิมโครงการดงักล่าวจะตั้งอยู่

บนฐานของผลประโยชน์ร่วมกนั ระหว่างจีนและประเทศอ่ืนๆ แต่การผลกัดนัความร่วมมือเช่นน้ี 

ไม่ไดห้มายความวา่จะไม่มีอุปสรรคเสียทีเดียว เพราะในอีกแง่หน่ึง ยทุธศาสตร์น้ีของจีน อาจถูกมอง

วา่เป็นความพยายามแผข่ยายอิทธิพลของจีน ทาํใหห้ลายประเทศเกิดความวติกกงัวลและระมดัระวงั

ในการร่วมมือกบัจีนมากขึ้น (ผูจ้ดัการออนไลน์, พฤศจิกายน 2558) 

  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การศึกษาผลดีและผลเสีย จากการสร้างรถไฟความเร็วสูง

ระหว่างไทยและจีนนั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจจะศึกษาเร่ือง การพฒันาโลจิสติกของสาธารณรัฐประชาชน

จีนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้รณีศึกษารถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการ

พฒันาโครงการดงักล่าว เป็นให้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ รองรับการเจริญเติบโตใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ี่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1) เพื่อศึกษาว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ต้องการพฒันาด้านโลจิสติกโดยการจัดตั้ง

ยทุธศาสตร์การเช่ือมต่อระหวา่งประเทศดว้ยรถไฟ และเช่ือมโยงกบัประเทศไทยอยา่งไร  
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  2) เพื่อศึกษาว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ต้องการพฒันาด้านโลจิสติกโดยการจัดตั้ง

ยุทธศาสตร์การเช่ือมต่อระหว่างประเทศด้วยรถไฟ จะส่งผลกระทบต่อไทยและกลุ่มประเทศ

อาเซียนในดา้นต่าง ๆ อยา่งไร  

  3) เพื่อศึกษาว่าจีนที่ตอ้งการพฒันาด้านโลจิสติกโดยการจดัตั้งยุทธศาสตร์การเช่ือมต่อ

ระหว่างประเทศดว้ยรถไฟของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนได้รับผลประโยชน์และเสีย

ประโยชน์อะไรบา้ง 

3. การดําเนินการวิจัย 

   การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยทาํการวิจยัจากเอกสาร

เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและที่มาท่ีไปของการริเร่ิมโครงการ การเช่ือมต่อกบัจีนด้วยเส้นทาง

รถไฟของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประกอบด้วย ดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน

การเมือง ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ของประเทศไทยกบัจีน โดยดาํเนินการศึกษาความ

เก่ียวขอ้งและความสมัพนัธ์หรือประเด็นการเช่ือมโยงระหว่างไทยกบัจีนดว้ยโครงการการเช่ือมต่อ

กบัจีนดว้ยเสน้ทางรถไฟของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้งักล่าว 

4. ผลการวิจัย 

   จากการศึกษาคร้ังน้ี ปรากฏรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

  4.1 การพัฒนาด้านโลจิสติกของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการจัดต้ังยุทธศาสตร์การ

เช่ือมต่อระหว่างประเทศด้วยรถไฟ จะส่งผลกระทบต่อไทย กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศจีน 

  จากการศึกษาเก่ียวกบัสาเหตุของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ตอ้งการพฒันาดา้นโลจิสติก

โดยการจดัตั้งยทุธศาสตร์การเช่ือมต่อระหว่างประเทศดว้ยรถไฟ จะส่งผลกระทบต่อไทยและกลุ่ม

ประเทศอาเซียน สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 

  4.1.1 ผลกระทบจากการพัฒนาด้านโลจิสติกโดยการจัดต้ังยุทธศาสตร์การเช่ือมต่อระหว่าง

ประเทศด้วยรถไฟต่อประเทศไทย 

  1. ดา้นการคา้ตามแนวชายแดน ปัจจยัการเปิดตลาดของจีน  และปัจจยัการเขา้ร่วมการเปิด

เขตการคา้เสรีอาเซียน (FTA) จะส่งผลใหก้ารคา้ตามแนวชายแดนพฒันาขึ้น จากการพฒันาดา้นโลจิ

สติกโดยการจดัตั้งยทุธศาสตร์การเช่ือมต่อระหวา่งประเทศดว้ยรถไฟระหวา่งประเทศไทยกบัจีน ซ่ึง

หากประเทศไทยมีการพฒันาและภาคเอกชนเตรียมตวัเป็นอย่างดีแล้ว การแข่งขนักับธุรกิจจาก

ต่างประเทศที่มีจาํนวนเพิม่มากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการคา้ตามแนวชายแดนนอ้ยมาก 

  2. ดา้นเขตเศรษฐกิจพเิศษ การขนส่งและโลจิสติกส์ตามแนวทางรถไฟ พื้นที่พฒันา และเขต

พฒันาเศรษฐกิจพิเศษ โดย พื้นที่สาํหรับการขนส่งและลอจิสติกส์ มีสามพื้นที่หลกัคือ บริเวณสถานี

รถไฟตลาดหนองคายเดิม ใกลส้ะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว บริเวณสถานีรถไฟหนองคายปัจจุบนั และ
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บริเวณสถานีรถไฟนาทา ซ่ึงผูว้ิจยัเคยกล่าวถึงแลว้ว่าส่วนน้ีเป็นไปตามแผนการพฒันาระบบขนส่ง

เดิมของกระทรวงคมนาคม ซ่ึงจะขยายให้เป็นสถานีรถไฟขนาดใหญ่รองรับรถไฟทางคู่ และอาจจะ

รองรับรถไฟความเร็วสูงไดใ้นอนาคต รวมถึงการพฒันาเป็นศูนยเ์ปล่ียนถ่ายระบบขนส่งของสินคา้ 

(Multi-modal transfer hub) เพื่อเปล่ียนจากรถไฟเป็นรถบรรทุก หรือจากรถบรรทุกมาขึ้นรถไฟ อนั

จะทาํใหก้ารกระจายสินคา้เป็นไปโดยสะดวกยิง่ขึ้น  

  3. ดา้นการท่องเที่ยว  การเช่ือมโยงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและอาเซียนดว้ยการ

พฒันาด้านโลจิสติกโดยการจดัตั้งยุทธศาสตร์การเช่ือมต่อระหว่างประเทศด้วยรถไฟระหว่าง

ประเทศไทยกบัจีนคร้ังน้ี จะทาํใหน้กัท่องเที่ยวเดินทางเขา้มาภายในประเทศไทยมากขึ้น  แต่ไม่มาก

เท่าไรนกั 

  4. ด้านการลงทุน การพฒันาระบบทางรถไฟส่วนใหญ่นั้น จะสามารถทาํให้จาํนวนของ

ประชากรนั้นเพิ่มขึ้น มีผลต่อการลงทุน การจา้งงาน การท่องเที่ยว ราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นจากการ

เดินทางที่สะดวกมากขึ้น อสงัหาริมทรัพยท์ี่ปรับตวัสูงขึ้น ทั้งน้ีเมืองที่เป็นสถานีรถไฟ อาจจะไม่ได้

รับผลประโยชน์เท่ากนั เน่ืองจากจะขึ้นอยูก่บัสภาพปัจจยัและเศรษฐกิจ ตลอดจนสังคมของจงัหวดั

นั้นเป็นสาํคญั 

  5. ดา้นการพฒันาโลจิสติก ผลกระทบที่เห็นเด่นชดัที่สุด จากการพฒันาดา้นโลจิสติกโดย

การจดัตั้งยทุธศาสตร์การเช่ือมต่อระหว่างประเทศดว้ยรถไฟระหว่างประเทศไทยกบัจีนคร้ังน้ี คือ 

การมีช่องทางของการส่งสินคา้เพิม่มากขึ้น การมีราคาขนส่งท่ีสะดวกรวดเร็วเทียบกบัการขนส่งทาง

อากาศแลว้ประหยดักว่า และผลกระทบท่ีอาจเห็นเด่นชดัท่ีสุดคือการลกัลอบขนส่งสินคา้เขา้มาใน

ประเทศไทย โดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร ซ่ึงจะส่งผลต่อธุรกิจ SMEs ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

พอสมควร 

  6. ดา้นการเมือง และความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ สาํหรับดา้นการเมืองและความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศนั้น ที่มีผลกระทบเด่นชดัคือการลงทุนจากการพฒันาดา้นโลจิสติกโดยการจัดตั้ง

ยทุธศาสตร์การเช่ือมต่อระหว่างประเทศดว้ยรถไฟระหว่างประเทศไทยกบัจีนคร้ังน้ี จะมีส่วนช่วย

กระตุน้เศรษฐกิจไทยตามการใชจ่้ายของภาครัฐเป็นสาํคญั โดยรัฐบาลประเมินวา่การลงทุนจะส่งผล

ให ้GDP ขยายตวัเพิม่ขึ้นโดยเฉล่ียปีละ 1% ตลอดปี 2013-2020 และจะก่อใหเ้กิดการจา้งงานเพิ่มขึ้น

อีก 5 แสนตาํแหน่ง 

  7. ดา้นวฒันธรรม การพฒันาดา้นโลจิสติกโดยการจดัตั้งยทุธศาสตร์การเช่ือมต่อระหว่าง

ประเทศดว้ยรถไฟระหว่างประเทศไทยกบัจีน ดา้นวฒันธรรม ไดรั้บผลกระทบจากการเคล่ือนยา้ย

เขา้มาของแรงงานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีนท่ีจะเขา้มาอาศยัภายในประเทศไทยมาขึ้น และ

อาจส่งผลต่อวฒันธรรมที่จะเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากแรงงานเหล่าน้ี มีโอกาสท่ีจะเขา้มาอาศยัอยูใ่น

ระยะยาว 
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  4.1.2 ผลกระทบจากการพัฒนาด้านโลจิสติกโดยการจัดต้ังยุทธศาสตร์การเช่ือมต่อระหว่าง

ประเทศด้วยรถไฟต่อกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า ผลกระทบจากการสร้างรถไฟทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

ด้านการคา้ตามแนวชายแดน ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการลงทุน ด้านการ

พฒันาโลจิสติก ดา้นการเมือง และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ และดา้นวฒันธรรมนั้น จะไดรั้บ

ผลกระทบนอ้ยมาก เน่ืองเพราะจากการวเิคราะห์แลว้ โดยส่วนตวัผูว้จิยัมีความคดิเห็นวา่ ผลกระทบ

ทั้งทางบวกและทางลบนั้น ส่วนใหญ่จะมีผลกระทบในระดบันอ้ยถึงนอ้ยที่สุด หรืออาจจะเรียกไดว้า่

แทบจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อธุรกิจ SMEs ภายในประเทศไทยโดยรวมเลย ยกเวน้แต่เพียงจงัหวดั

ที่เป็นสถานีของรถไฟระหว่างไทยกับจีนเท่านั้นท่ีจะมีการเจริญเติบโตอยู่บา้ง ทั้งน้ีเป็นเพราะ

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ของประเทศ มีความคุน้เคยและเช่ียวชาญการคา้ภายในประเทศไทยมากกว่า

ธุรกิจจากต่างประเทศจะเขา้มาแข่งขนั ไม่ว่าจะคา้ปลีกหรือคา้ส่ง ก็จะมีผลกระทบไม่มากเท่าไรนกั 

ไม่วา่จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็กก็ตาม 

   ดงันั้น การพฒันาดา้นโลจิสติกโดยการจดัตั้งยทุธศาสตร์การเช่ือมต่อระหว่างประเทศดว้ย

รถไฟระหว่างประเทศไทยกับจีนน้ี จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทย และอาเซียนใน

ขอบเขตนั้น เพราะวา่ 

   1. ธุรกิจโดยส่วนใหญ่ทาํการคา้ขายภายในประเทศตนเองกันอยู่แล้ว และมีกลุ่มลูกคา้

เฉพาะอยูแ่ลว้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงคิดว่า หากมีการการพฒันาดา้นโลจิสติกโดยการจดัตั้งยทุธศาสตร์การ

เช่ือมต่อระหว่างประเทศดว้ยรถไฟจากจีนนั้น ก็จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศ

และอาเซียน หรือถา้เกิดผลกระทบ ก็จะเกิดผลกระทบในระดบันอ้ย 

   2. โดยส่วนใหญ่ผลกระทบที่เกิดขึ้น จะเกิดจากการที่มีนกัท่องเที่ยวเขา้มาในประเทศไทย

มากขึ้นมากกว่า และจะมีผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจบริการต่าง ๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ท

เมน้ท ์ร้านอาหาร และธุรกิจบนัเทิงต่าง ๆ เป็นตน้ 

   3. ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่คิดว่าโครงการการพฒันาด้านโลจิสติกโดยการจัดตั้ ง

ยทุธศาสตร์การเช่ือมต่อระหว่างประเทศดว้ยรถไฟจากจีนน้ี จะสร้างไดจ้ริง แต่ถึงสร้างไดจ้ริง ก็ไม่

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของตนเอง เพราะคิดวา่รถไฟความเร็วสูงนั้น จะใชข้นส่งคนมากกวา่ขนส่งสินคา้ 

และจงัหวดัสถานีรถไฟต่าง ๆ ก็เป็นแค่เพียงทางผ่านของผูโ้ดยสารรถไฟ และสินคา้ที่จะเขา้มา

ภายในประเทศเท่านั้น 

 4.1.3 ผลกระทบจากการพัฒนาด้านโลจิสติกโดยการจัดต้ังยุทธศาสตร์การเช่ือมต่อระหว่าง

ประเทศด้วยรถไฟต่อประเทศจีน 

  โครงการสร้างเครือข่ายรถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีนหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ลยท่ีจะส่งผลกระทบใน

วงกวา้งต่อระบบการขนส่งในภาพรวมทั้งด้านการปฏิบัติการเดินรถ ทั้ งด้านการเงิน และด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการปฏิบติัการเดินรถ กล่าวโดยสรุป ดงัน้ี 
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  1. โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงยงัส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมอีกหลายประการทั้ง

ทางบวกและทางลบ รถไฟฟ้าความเร็วสูงยอ่มตอ้งใชพ้ลงังานมากกวา่ 

  2. สร้างและปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกวา่รถไฟความเร็วธรรมดาในระยะทางเดียวกนั  

  3. ความเส่ียงดา้นเทคนิค กล่าวคือ จะตอ้งใชเ้ทคนิคในการบริหารและดา้นวิศวกรรมดว้ย

เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ ตน้ทุนและค่าบาํรุงรักษาจะยงัอยูใ่นระดบัท่ีพอจ่ายไหว 

  4. ความเส่ียงดา้นจาํนวนกลุ่มผูโ้ดยสารท่ีมีรายไดสู้งพอจะจ่ายค่าโดยสารนั้นตอ้งมีมากพอ 

  5. ความเส่ียงดา้นการลงทุน โดยจีนเองจะตอ้งเรียนรู้จากประสบการณ์ของจีนท่ีผา่นมาเป็น

บทเรียนสาํคญั 

  6. ความเส่ียงจากผลกระทบท่ีจะส่งผลกระทบถึงการพฒันาเศรษฐกิจในประเทศและใน

ภูมิภาคดว้ย สาํหรับดา้นการเงิน การทุ่มเงินงบประมาณลงทุนสาธารณะไปในโครงการรถไฟฟ้า

ความเร็วสูงจะเป็นการโยกทรัพยากรจากการลงทุนสาธารณะอ่ืนๆ ในระบบโครงการพื้นฐานทาง

คมนาคม หรือจากสาขาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่คมนาคมมาใชอ้ยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

  7. ความเส่ียงทางภาระทางการเงินระยะยาวสาํหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะเป็น

ประเด็นที่ตอ้งพจิารณาอยา่งถ่ีถว้นในการจดัสรรงบประมาณของประเทศ การจดัสรรทรัพยากรและ

งบประมาณสาํหรับการคมนาคมจึงมีส่วนสาํคญัสาํหรับการพฒันาเศรษฐกิจ 

  4.1.2 การพัฒนาด้านโลจิสติกของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการจัดต้ังยุทธศาสตร์การ

เช่ือมต่อระหว่างประเทศด้วยรถไฟกับประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนจะได้รับผลประโยชน์

อะไร 

 4.1.2.1 ผลประโยชน์จากยุทธศาสตร์การเช่ือมต่อระหว่างประเทศด้วยรถไฟต่อประเทศ

ไทย 

  1. ดา้นการคา้ตามแนวชายแดน จะทาํให ้มีธุรกิจทั้งในประเทศและ ต่างประเทศเพิม่จาํนวน

มากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนตามแนวชายแดนมีทางเลือกในการเลือกตน้ทุนสินคา้และบริการที่

หลากหลายยิง่ขึ้น และทาํให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจ จะส่งผลดีต่อผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ตาม

แนวชายแดน ซ่ึงส่วนใหญ่นั้นเป็นพอ่คา้คนกลาง และนกัธุรกิจรายยอ่ย อีกทั้งการขยายตวัทางการคา้

ของจีน ไดแ้ก่การเปิดตลาดของจีน การเขา้ร่วมการเปิดเขตการคา้เสรีFTA เป็นตน้ ตลอดจนการที่มี

แหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศเพิม่มากขึ้น  มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาตามแนวชายแดนมากขึ้น และ

มีประชากรทั้งในและต่างประเทศอพยพมาอยูใ่นตามแนวชายแดนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน

และกลุ่มเศรษฐกิจ ที่จะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดัชายแดนใหเ้จริญเติบโตมากขึ้น 

  2. ดา้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟแพนเอเชียสามารถเช่ือมกบันิคมอุตสาหกรรม

ชายแดนของไทยทั้ง 3 แห่ง โดยนิคมอุตสาหกรรมชายแดนเชียงของ จ.เชียงราย ซ่ึงมีเป้าหมายให้
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เป็นนิคมอุตสาหกรรมบริการดา้นโลจิสติกส์ท่ีเช่ือมต่อเส้นทางการคา้การขนส่งไปสู่พม่า ลาว และ

จีนตอนใต ้(มณฑลยนูนาน) ซ่ึงนิคมฯ ห่างจากเส้นทางรถไฟแพนเอเซียสายกลาง (Central Line) 

ผ่านบ่อเต็น หลวงนํ้ าทาของ สปป.ลาว ประมาณ 200 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางถนนR3A และ

เส้นทางรถไฟแพนเอเซียสายตะวนัตก (Western Line) สามารถเช่ือมต่อกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่

สอด จ.ตาก และนิคมอุตสาหกรรมชายแดนพุนํ้ าร้อน จ.กาญจนบุรีซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อรองรับการ

ลงทุนอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมทวาย ประเทศพม่า 

   3. ดา้นการท่องเที่ยว การพฒันารถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยกบัจีน จะทาํให้กระตุน้การ

ท่องเที่ยว เพิม่โอกาสในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สาํคญั โดยเฉพาะกลุ่มผูมี้รายไดสู้ง อีกทั้ง

ด้านส่ิงแวดล้อม และสถานที่ท่องเท่ียว จะได้รับประโยชน์จากการลดลงของการขนส่งทาง

รถบรรทุก มาเป็นการขนส่งทางรถไฟแทน และดา้นพลงังานการขนส่งโดยรวม ก็จะลดลง เน่ืองจาก

การขนส่งทางรถไฟนั้น จะประหยดัพลังงานมากกว่าการขนส่งทางรถยนต์ หากสามารถพฒันา

เสน้ทางรถไฟความเร็วสูงระหวา่งไทยกบัจีนไดน้ั้น จะสามารถเพิม่ทางเลือก และลดค่าใชจ่้ายในการ

เดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศไดดี้ยิง่ขึ้นได ้

   4. ด้านการลงทุน การที่มีช่องทางการกระจาย(จาํ หน่าย)สินคา้เพิ่มขึ้น เช่น มีผูแ้ทนจาํ 

หน่ายในจีน เป็นตน้ จะทาํให้มีสินคา้คุณภาพตํ่า ไหลเขา้สู่ประเทศไทย แต่จะทาํให้ผูบ้ริโภคที่มี

รายได้ต ํ่า มีโอกาสเลือกซ้ือสินคา้ที่ตอบสนองกับความตอ้งการในราคาที่จบัจ่ายใช้สอยได้ ส่วน

สินคา้คุณภาพสูง ไหลเขา้สู่ประเทศไทย จะทาํใหเ้กิดการแข่งขนัเพือ่พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการเขา้

สูท้ ั้งการคา้ปลีกและการคา้ส่ง ซ่ึงจะทาํใหผู้บ้ริโภคไดรั้บประโยชน์มากขึ้น ซ่ึงเป็นผลดีต่อผูบ้ริโภค

มีโอกาสเลือกสินคา้เพิม่มากขึ้น จากการแข่งขนัของผลิตภณัฑแ์ละบริการของการคา้ปลีกและการคา้

ส่งที่จะทยอยเขา้มา 

   5. ดา้นการพฒันาโลจิสติก การพฒันาช่องทางในการขนส่งสินคา้เพิม่มากขึ้น จะทาํใหเ้กิด

การต่อยอดทางธุรกิจและการขยายตวัของธุรกิจ SMEs ที่มีศกัยภาพต่อการจดัจาํหน่าย โดยอาศยัช่อง

ทางการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นเป็นทางเลือกที่นํามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาธุรกิจของตน 

โดยเฉพาะการขนส่งสะดวกรวดเร็วเทียบเท่ากับการขนส่งทางอากาศ ซ่ึงจะทาํให้ตน้ทุนทางการ

แข่งขนัของธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง สามารถประหยดัไดดี้ยิ่งขึ้น และทาํให้มีโอกาสพฒันาศกัยภาพการ

แข่งขนัออกนอกประเทศไดม้ากขึ้น ตลอดจนการท่ี รัฐบาลตระหนกัถึงการลกัลอบขนส่งสินคา้เขา้

มาในไทยโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางมาตรการท่ีเขม้งวดขึ้น 

และจะทาํให้การทะลกัเขา้มาของสินคา้ที่ไม่ผา่นพิธีการทางศุลกากรนอ้ยลง จะส่งผลให้การพฒันา

ระบบรางของรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยกบัจีน จะเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ และส่งผลต่อการ

เพิ่มความสามารถในการรองรับปริมาณการขนส่งสินคา้ ผูโ้ดยสารไดม้ากขึ้น  อีกทั้งการขนส่งทาง
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รถไฟ จะใช้พลังงานที่ประหยดักว่าการขนส่งทางรถยนต์ จะทาํให้ธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง สามารถลด

ตน้ทุนการขนส่ง เพิม่ขีดความสามารถต่อการแข่งขนัทางการคา้ไดดี้ขึ้น  

  นอกจากน้ีแลว้ การดาํเนินการพฒันาระบบรางของรถไฟความเร็วสูงระหวา่งไทยกบัจีนจะ

ส่งเสริมภาพรวมของการพฒันาดา้นโลจิสติกส์ โดยจะใชก้ารขนส่งทางรางลดลง และมีความเร็ว

ของรถไฟคงที่ ไม่ตอ้งชะลอบริเวณจุดตดัของรถไฟกบัทางรถยนตอี์กต่อไป และ การพฒันาระบบ

รางของรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยกบัจีน จะช่วยส่งเสริมความน่าเช่ือถือในการให้บริการของ

รถไฟแห่งประเทศไทยเพิม่มากขึ้น โดยจะทาํใหก้ารขนส่งรวดเร็ว และตรงต่อเวลามากขึ้น 

  6. ด้านการเมือง และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ จากกภาพรวมของการร่วมเป็น

ประชาคมอาเซียนของไทยในปัจจุบนั ล้วนแล้วแต่เป็นการพฒันาการเช่ือมโยงทางกายภาพ เชิง

สถาบนั และประชาชน โดยเฉพาะการขนส่งท่ีทวคีวามสาํคญัต่อการพฒันาและการเคล่ือนยา้ยปัจจยั

การผลิต และบริการระหว่างประเทศภาคีต่าง ๆ ในอาเซียน ซ่ึงรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึง

ความสําคญัดังกล่าวน้ี โดยอาศยัการผลกัดันจากแผนพฒันาเศรษฐกิจของจีน ฉบบัท่ี 12 (2554 – 

2558) ที่ส่งผลให้มณฑลยนูนานเป็นศูนยก์ลาง และเป็นสะพานเช่ือมระหว่างภาคตะวนัตกเฉียงใต้

ของจีนกบัประเทสเพื่อนบา้นในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่ไดรั้บการ

เช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว ซ่ึงรัฐบาลเองก็ไดพ้ยายามผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาค  โดยเฉพาะ การเช่ือมโยงทางรถไฟกบัประเทศเพื่อน

บา้น เป็นการพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศผ่านการเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการ

ขนส่ง เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร พลงังาน และกฎระเบียบที่จาํเป็น เพื่ออาํนวยความ

สะดวกดา้นการคา้ การลงทุน และการเดินทางขนส่ง ผ่านเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ – คุนหมิง ซ่ึง

เม่ือพิจารณาจากลกัษณะทางเศรษฐกิจและปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อนบา้นเพิ่มสูงขึ้น 

เน่ืองเพราะจากการรวมตวัเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนตามกรอบความร่วมมือต่าง ๆ  จะส่งผลให้เกิด

การพฒันาและเติบโตทางเศรษฐกิจของอนุภมิภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศที่จะเพิ่มมากขึ้น จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ เพื่อเช่ือมโยงกบันโยบายของการก่อสร้าง

เสน้ทางรถไฟความเร็วสูงของเอเชียอาคเนย ์แต่ก็ขึ้นอยูก่บัปัจจยัทางเศรษฐกิจของจีนเป็นตวัแปรอีก

ทางหน่ึง อีกทั้งแนวทางการเช่ือมโยงการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพื่อนบา้น เป็นการพฒันา

ศกัยภาพและโอกาสต่อการพฒันาการขนส่งทางรถไฟกับประเทศเพื่อนบา้นอ่ืน ๆ ที่ตอ้งอาศยั

ยทุธศาสตร์การพฒันาในการทาํหน้าที่เป็นประตูทางการคา้ และศูนยร์วบรวม และกระจายสินคา้

ของภูมิภาค   

   7. ดา้นวฒันธรรม โดยจะมี มีแรงงานราคาถูกจากต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทยมากขึ้น 

โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศจีนที่มาเคล่ือนยา้ยเขา้มาไดง่้ายและสะดวกมากขึ้น จะส่งผลให้เกิด

การเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคม และเศรษฐกิจ เน่ืองจากจาํนวนของแรงงานเหล่าน้ีที่มีจาํนวนมาก 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

889 Journal of Business Research and 

Administration 

อีกทั้งแรงงานมีทางเลือกในการทาํงานมากขึ้น เน่ืองเพราะการขยายตวัของธุรกิจท่ีจะเติบโตมากขึ้น

จากการมีเส้นทางขนส่งที่สะดวก แต่ก็เป็นเพียงเฉพาะกบับางอุตสาหกรรมเท่านั้น  และ จากการ

สร้างรถไฟ จะทาํ ใหมี้แรงงานจากจีนเพิม่มากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลใหว้ฒันธรรมประเพณีวถีิชีวติของไทย 

จะไดรั้บอิทธิพลจากชาวจีน และชนชาติอ่ืน ๆ ที่สามารถเขา้มาใชแ้รงงานภายในประเทศไทยได้ง่าย

และสะดวกมากขึ้น 

  4.1.2.2 ผลประโยชน์จากยุทธศาสตร์การเช่ือมต่อระหว่างประเทศด้วยรถไฟต่อกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 

  ความสาํคญัของรถไฟมินิไฮสปีดสายน้ี คือ การเช่ือมจีนเขา้กบัอาเซียน โดยมีประเทศไทย

เป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงปัจจุบนัเศรษฐกิจจีนกลายมาเป็นศูนยอ์าํนาจของเศรษฐกิจโลกเส้นทางรถไฟจะ

เช่ือมต่อจากคุนหมิงของจีน ลงใตเ้ขา้สู่ประเทศลาว ผา่นมาจนถึงเวยีงจนัทน์ และเช่ือมเขา้สู่ประเทศ

ไทยที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา แก่งคอย มาบตาพุด ซ่ึงเป็นเขต

อุตสาหกรรมสาํคญัของไทย และจากแก่งคอยเขา้สู่กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการพฒันา

เมืองหลกัของไทย เขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน เพิม่มูลค่า เพิม่โอกาสการคา้ การลงทุน การท่องเที่ยว 

สร้างงาน กระจายรายไดอ้อกไปสู่ประชาชนในภูมิภาค โดยที่การคมนาคมขนส่งระบบรางจะช่วย

ลดตน้ทุนโลจิสติกส์ของระบบเศรษฐกิจไทย เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ดงันั้น 

อาจกล่าวไดว้า่ ผลประโยชน์จากยทุธศาสตร์การเช่ือมต่อระหวา่งประเทศดว้ยรถไฟ ต่อกลุ่มประเทศ

อาเซียน โดยเฉพาะทางมาเลเซียและสิงคโปร์  ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศของมาเลเซียและ

สิงคโปร์ดีมากขึ้น โดยสังเกตได้จากการแถลงการณ์ร่วมกันว่า จะสร้างรถไฟความเร็วสูงเช่ือม

ระหว่างกนั ใหแ้ลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2563 อนัจะเอ้ือให้การแลกเปล่ียนทางเทคโนโลยแีละเครือข่าย

ทางธุรกิจระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็วมากยิง่ขึ้น (ดรรชนี ปารมี, 2550) 

  อีกทั้ง ประเทศพม่า เป็นประเทศที่ถือวา่เป็นประเทศที่มีแร่ธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ และป่า

ไมม้ากที่สุดในภูมิภาค แต่ทวา่ หากการเช่ือมต่อระหวา่งประเทศดว้ยรถไฟ ต่อกลุ่มประเทศอาเซียน

สําเร็จ จะทาํให้พม่านั้นถูกรุมทึ้ ง เน่ืองเพราะจากการวิเคราะห์แล้ว ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าทาง

ประเทศจีนนั้น มีการวางแผนลงทุนมูลค่า 20,000 ลา้นดอลลาร์ เพื่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง 

เส้นทางจอกพ์ย ูอาน มณัฑะเลย ์มูเสะ และเช่ือมต่อกบัเมืองคุนหมิง ระยะทาง 868 กม. โดยจะโอน

คืนใหแ้ก่รัฐบาลพม่าหลงัระยะเวลาสมัปทาน 50 ปี แต่ทวา่ จากระยะเวลาอนัยาวนานดงักล่าว อาจจะ

ไม่เป็นผลดีต่อประเทศพม่าเท่าไรนกั และทางรัฐบาลพม่าก็ยงัคงลงัเลที่จะเร่ิมดาํเนินการ ภายหลงัมี

เสียงคดัคา้นจากนักเคล่ือนไหว แม้ว่ากระทรวงการรถไฟพม่าไดล้งนามขอ้ตกลงความเขา้ใจใน

โครงการรถไฟความเร็วสูงกบับริษทัเรลเวยเ์อ็นจิเนียร่ิงของจีนไปแลว้ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2554 ก็ตาม  

(ดรรชนี ปารมี, 2550) 
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  สาํหรับประเทศลาวนั้น ก็มีแหล่งเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งยงัเป็น ‘แบต็เตอร่ีพลงังานนํ้ า

แห่งเอเชีย’ ทวา่ ดว้ยจาํนวนประชากรเพยีง 6.5 ลา้นคน จะทาํใหล้าวประสบปัญหาดา้นความคุม้ทุน

กับอภิมหาโปรเจค ที่มีมูลค่าถึงประมาณ 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (สูงกว่า GDP ทั้งประเทศ) 

โครงการรถไฟความเร็วสูงจากจีนผา่นลาวน้ี มีแผนเร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 และคาดวา่จะแลว้

เสร็จในปีพ.ศ. 2557 แต่ปัจจุบนัก็ตอ้งหยุดชะงกั เพราะไม่สามารถแบกรับสถานะ ‘ลูกหน้ี’ จาก

เจา้หน้ีอยา่งรัฐบาลจีนได ้ที่ไม่เพยีงตอ้งจ่ายดอกเบ้ียร้อยละ 2 เป็นเวลา 30 ปี และคํ้าประกนัเพิ่มเติม

ดว้ยรายไดจ้ากเหมืองทองคาํ 2 แห่งในแขวงเซโปนเท่านั้น หากยงัตอ้งมอบสิทธิการใชพ้ื้นที่ทั้งบน

ฟ้า บนดิน ใตดิ้น ขวา 5 กม. ซ้าย 5 กม. ตลอดความยาว 421 กิโลเมตรของทางรถไฟให้กบัจีนแต่

เพยีงผูเ้ดียว เป็นเวลา 50 ปี ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ เร็วๆ น้ีรัฐบาลลาวจะหนัมาเปิดเจรจาร่วมกบัไทย 

เพื่อหวงัต่อรองกบัรัฐบาลจีน และแสวงหาการลงทุนเพิ่มเติมจากประเทศอ่ืน เช่น สหภาพยุโรป 

เกาหลีใต ้และญี่ปุ่ น เป็นตน้ นอกจากน้ีทางดา้นกมัพูชา ผูเ้ช่ียวชาญจีนไดเ้ขา้มาสาํรวจความเป็นไป

ได้ของระบบรถไฟความเร็วสูงในกัมพูชาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 โดยเสนอให้ใช้เส้นทางพนมเปญ-

กระแจะ ซ่ึงจะเช่ือมต่อกบัชายแดนเวียดนามดว้ยระยะทาง 257 กม. กระนั้นรัฐบาลกมัพูชายงัคงรอ

ความหวงัวา่ จะไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลจีน หรือประเทศพฒันาแลว้อ่ืนๆ ดว้ยมูลค่ากวา่ 600 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

   แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัมีอุปสรรคอีกไม่น้อยบนเส้นทางสู่ฝันของจีนสู่ภูมิภาคอาเซียนคร้ังน้ี 

อาทิเช่น เง่ือนไขในการชาํระหน้ีที่มีลักษณะบัน่ทอนต่อสถานะความมั่นคงของชาติต่าง ๆ ใน

ประเทศอาเซียน รวมถึงความคลุมเครือในประเด็นผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม อาจเกิดเป็นคล่ืน ‘ภยั

คุกคามจากจีน’ ขึ้นอีกรอบ ความไม่สมานฉันทร์ะหว่างผลประโยชน์แห่งผูบ้ริหาร (Self Interest) 

ผลประโยชน์แห่งชาติ  (National Interest) และผลประโยชน์แห่งชุมชนภูมิภาค (Regional 

Community Interest) อาจส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้เร่ืองการพฒันาเสน้ทาง ดงัจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน

จากโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทย ที่หวงัเช่ือมโยงหัวเมืองต่างๆ ของแต่ละภาค แต่ไม่ยาวสุด

จนถึงชายแดนของประเทศเพื่อนบา้น ความเหล่ือมลํ้ าทางเศรษฐกิจ มาตรฐานของสาธารณูปโภค

พื้นฐานที่ต่างกนั อาจส่งผลต่อการจดัสรรงบประมาณและกรอบระยะเวลาการดาํเนินการ เสถียรภาพ

ทางการเมืองภายในประเทศ รวมถึงประเด็นความขดัแยง้ทางการเมืองระหว่างประเทศ อาจทาํให้

โครงการฯ ตอ้งหยดุชะงกั เป็นตน้ 

 4.1.2.3 ผลประโยชน์จากยุทธศาสตร์การเช่ือมต่อระหว่างประเทศด้วยรถไฟต่อประเทศจีน 

  1. การเดินทางดว้ยรถไฟฟ้าความเร็วสูงช่วยแบ่งผูโ้ดยสารมาจากคนท่ีใชถ้นนและเคร่ืองบิน

แลว้ ดงัเช่นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในจีน ก็จะเป็นการช่วยเพิม่พื้นที่ในรถไฟที่จะขนสินคา้ไดม้าก

ขึ้น ส่งผลให้ลดความเขม้ขน้ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกไปในอากาศในระยะยาวและใน

ภาพรวมไดด้ว้ย  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

891 Journal of Business Research and 

Administration 

   2. เป็นการลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนและปัจจยัลบอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชร้ถส่วนตวั

ในการเดินทางไดด้ว้ย ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สหภาพการรถไฟระหว่างประเทศระบุว่า การเดินทางด้วย

รถไฟฟ้าความเร็วสูงจะขนส่งผูโ้ดยสารได้มากกว่าเคร่ืองบิน 8 เท่า ในระยะทางเท่ากัน โดยใช้

ปริมาณพลงังานเท่ากนัและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์พียง 1 ใน 4 ของปริมาณที่เปรียบเทียบ

ต่อผูโ้ดยสาร 1 คนของเคร่ืองบิน 

  3. คนที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะใชเ้วลาเดินทางนอ้ยกวา่ และจะช่วยลดภาระให้

มีที่วา่งมากขึ้นในรถไฟฟ้าความเร็วธรรมดา รวมไปถึงระบบขนส่งแบบอ่ืนๆ ดว้ย 

  4. จะส่งผลเปล่ียนแปลงถึงการเช่ือมต่อของระบบขนส่งแบบหน่ึงกบัอีกแบบหน่ึง (inter-

modal transport) ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลกระทบถึงการพฒันาเศรษฐกิจในประเทศจีนเอง 

5. ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ใหก้บัผูป้ระกอบการท่ียงัขาดความรู้ และความเขา้ใจกบั

โครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงระหวา่งไทยกบัจีน ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรใหค้วามสาํคญั

ต่อการพฒันาส่วนน้ีมากยิ่งขึ้น ควรเร่งสร้างความเขา้ใจ ตลอดจนให้ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกับความ

คืบหน้าของโครงการอย่างต่อเน่ือง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกบัส่ิงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การ

เตรียมความพร้อมดา้นการคา้ตามแนวชายแดน ดา้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดา้นการท่องเที่ยว ดา้นการ

ลงทุน ดา้นการพฒันาโลจิสติก ดา้นการเมือง และความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ และดา้นวฒันธรรม 

 2. รัฐบาลควรจะส่งเสริมธุรกิจ SMEs ที่เป็นประเภทของธุรกิจที่มีจาํนวนมากที่สุดของ

ประเทศ ให้เกิดการพฒันาประสิทธิภาพของสินคา้และบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจดัอบรม

เพือ่เพิม่ความรู้และการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ SMEs 

6. บทสรุป 

 สรุปประโยชน์ที่ประเทศไทยจะไดรั้บจากการพฒันาโครงการรถไฟไทย – จีน คร้ังน้ี   มี

ดงัน้ี 

  1. เกิดการเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางราง ด้วยรางขนาด 1.435 เมตร ใน

ภูมิภาคอาเซียน จากจีน (เมืองคุนหมิง มณฑลยนูนาน) – สปป.ลาว – ไทย – มาเลเซีย – สิงคโปร์ โดย

มีประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการเช่ือมโยงกบัประเทศเพือ่นบา้น ไดแ้ก่ พม่า กมัพชูา และเวยีดนาม 

  2. เกิดการกระจายความเจริญไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ  ในภูมิภาค โดยเฉพาะตามแนวเส้นทางที่

ทางรถไฟตดัผ่านและพื้นที่ใกลเ้คียง ทาํให้เกิดการพฒันาพื้นที่ สร้างงาน สร้างรายได ้สร้างโอกาส

ในการเขา้ถึงแหล่งผลิตสินคา้ วตัถุดิบ และตลาดใหม่ ๆ และกระตุน้ให้เกิดความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาค และส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยว เน่ืองจากเป็นเสน้ทางที่เช่ือมโยงกลุ่มประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทยมีศกัยภาพ ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และมีสถานที่

ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงจาํนวนมาก  
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  3. เพิม่สดัส่วนการขนส่งสินคา้ทางรถไฟต่อทางถนน ทาํใหป้ระเทศไทยลดตน้ทุนดา้นการ

ขนส่งและโลจิสติกส์ (ร้อยละ 14.4 ต่อ GDP ในปี 2555) เน่ืองตน้ทุนการขนส่งทางถนนสูงกว่าทาง

รางประมาณ 1 เท่า (ทางถนน ประมาณ 2.12 บาท/ตนั-กม. ทางราง 0.95 บาท/ตนั-กม.) 

  4. ภายในปี 2563 มณฑลยนูนานจะสร้างใหน้ครคุนหมิงเป็นศูนยก์ลางคมนาคมระบบรางที่

สาํคญั โดยมีเส้นทางรถไฟกระจายรอบเมือง และเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากมณฑลต่าง ๆ  เขา้สู่

เมืองคุนหมิง รวมถึงมีเสน้ทางระหวา่งประเทศเช่ือมสู่อาเซียนและเอเชียใต ้ขณะที่ประเทศไทยมีขอ้

ไดเ้ปรียบในตาํแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ดงันั้น การพฒันาระบบโลจิสติกส์เช่ือมกบัจีน ที่เมืองคุนห

มิง จึงเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กบัไทยท่ีจะพฒันาฐานการตลาดขนาดใหญ่รองรับประชากรของ

จีน ซ่ึงมีจาํนวนกวา่ 1,300 ลา้นคน มี GDP (ปี 2556) กวา่ 9.24 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ (หรือกวา่ 300 

ลา้นลา้นบาท) 

  4. เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการขนส่งระบบราง ซ่ึงจีนเป็น

หน่ึงในประเทศผูน้าํดา้นเทคโนโลยกีารขนส่งระบบราง รวมถึงการพฒันาโครงข่ายรถไฟความเร็ว

สูง ซ่ึงความร่วมมือในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟไทย - จีน ทาํให้ไทยไดรั้บความรู้ทางเทคโนโลย ี

ระบบรางของจีน รวมถึงยกระดับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ ทาํให้คนไทยไดฝึ้กฝนทกัษะความ

เช่ียวชาญเก่ียวกับการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง นับเป็นความทา้ทายที่สําคญัในการพฒันา

รถไฟของไทยดว้ย 

  5. การลงทุนเพื่อวางรากฐานความมัน่คงดา้นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในระยะยาว 

ประเทศสูญเสียโอกาสในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานที่จาํเป็น ช่วงเวลาน้ีนับเป็นโอกาสอันดีที่

ประเทศจะไดเ้ร่ิมตน้พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมัน่คง และย ัง่ยนื ให้กบัประเทศในอนาคต 

ซ่ึงคณะอนุกรรมการด้านการเงินและรูปแบบการลงทุน (ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงการคลงั สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ) ไดว้าง

แนวทางการพฒันารถไฟฯ ตามนโยบายของรัฐบาลในระยะแรก โดยเปรียบเทียบตน้ทุน และ

ผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากการลงทุน ไดใ้ห้พิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนในโครงการ

รถไฟไทย - จีน มีความเหมาะสม 

เอกสารอ้างอิง 

ดรรชนี ปารมี. (2550). ผลกระทบการค้าชายแดนไทย –จีน(ตอนใต้)ที่มีต่อผู้ประกอบการนาํเข้า – 

 ส่งออกสินค้าในพืน้ทีอ่าํเภอเชียงแสนและอาํเภอแม่สายจังหวดัเชียงราย. กรุงเทพฯ: 

 กรมการคา้ต่างประเทศ. 

ผูจ้ดัการออนไลน์. (2558). รถไฟฟ้าความเร็วสูงระหว่างไทยและจีน. เม่ือ 29 พฤศจิกายน 2558. 

  จาก http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9540000112825 

 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

893 
Journal of Business Research and 

Administration 

กลยุทธ์การลงทุนในธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

REAL ESTATE INVESTMENT STRATEGY IN THE REPUBLIC  

OF THE UNION OF MYANMAR 

ณชัชา   พิศาลกิจวนิช1 และ ดร.วิทยากร เชียงกลู2 

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

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพยใ์น

ประเทศพม่าและศึกษากฎหมาย ขอ้กาํหนด มาตรการทางการคา้การลงทุนต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพือ่เป็น

ขอ้มูลเบื้องตน้แก่ผูป้ระกอบการไทยที่มีความสนใจลงทุนในประเทศพม่า การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัยใช้วิ ธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Dept. 

Interview) ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ที่ใชใ้นการวจิยัคือกลุ่มนกัวชิาการ อาจารย ์ผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งองคก์รของรัฐ/

เอกชน และกลุ่มผูป้ระกอการบริษทัที่ได้เขา้ไปลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศพม่า 

ผลการวิจยัพบว่า แนวทางการลงทุนอสังหาริมทรัพยด์า้นนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน ฐานการผลิต 

และดา้นการก่อสร้าง ยงัพอมีโอกาส  เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลพม่ามีการผอ่นปรนการถือครอง

กรรมสิทธ์ิที่ดิน เดิมรัฐบาลสามารถยดึที่ดินมาเป็นของรัฐ จะเป็นบริเวณไหนก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งจ่าย

ค่าชดเชย แต่ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นยดึคืนได ้แต่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้เจา้ของท่ีดิน ส่งผลใหท่ี้ดินในนคร

ยา่งกุง้มีราคาสูงขึ้นมาก นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการเช่าระยะยาวแทนการซ้ือที่ดิน 

ดงันั้นการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศพม่าส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงมากท่ีสุดคือปัจจยัเศรษฐกิจ

ทั้งภายในและภายนอกของประเทศ โดยสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น การขยายตวัของกาํลงั

ซ้ือภายในประเทศ การกาํหนดทิศทางการแกปั้ญหาเศรษฐกิจของฝ่ังรัฐบาล เสถียรภาพทางการเมือง 

เพราะปัจจยัเหล่าน้ีถ้าอยู่ในสภาวะน่ิง (Noting to do) แต่ยงัสามารถลงทุนในประเทศพม่าได้อยู่ 

อยา่งไรก็ดีถา้ทางรัฐบาลทหารพม่าไดมี้การปรับกฎหมายท่ีดินท่ีเขม้งวดของพม่า อนัเป็นอุปสรรค

สาํคญัของบริษทัต่างชาติที่กาํลงัหาทางเขา้มาลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพยท์อ้งถ่ิน และยงัส่งผล

กระทบต่อนกัพฒันาอสงัหาริมทรัพยท์อ้งถ่ินรายใหญ่ๆของพม่า 

 

คาํสําคญั :   กลยทุธก์ารลงทุน / ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
1นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลยันวตักรรม

สังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลยั

นวตักรรมสังคม มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 The purpose of this research is to study the investment real estate project in Myanmar and 

study the law, regulations, trade measures investment. Related to the basic information to the Thai 

entrepreneurs with interest in Myanmar. The purpose of this qualitative research (Qualitative 

Research instruments used to in-depth interviews. The sample is a group of scholars, teachers, 

professionals, and organization of the state private. And the author of companies that have invested 

in and the real estate in China the research. Investment real estate industrial factory production bases 

and the construction, there’s a chance because of government policies Myanmar relief holding 

ownership of land. The government can take the land belongs to the state. The anywhere without 

having to pay compensation. But the current change is based on the night. But have to pay 

compensation to the land owners. Due to land in the city of bridges are much higher. Foreign 

investors mainly used long-term lease instead of buying the land so the investment real estate in 

China what care most is the economic factors both inside and outside of the country. The domestic 

economy. The expansion of domestic purchasing power Orientation of the government, economic 

solution stability. Because of these factors, if the condition is stable. But also can invest in China in 

the However, if the junta has the strict land law of Myanmar. The main obstacles of foreign 

companies are trying to find a way to invest in the real estate market, local it also affects the local 

real estate developers major of Burmese currency. 

 

1. บทนํา 

 ประเทศพม่าเป็นอีกประเทศหน่ึงในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ที่มีศกัยภาพในการ

ดึงดูดการลงทุนโครงการต่างๆ จากนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้น จากการที่ปิดประเทศมาอยา่ง

ยาวนาน พม่าได้เอกราชอย่างสมบูรณ์ปี พ.ศ.2491 เม่ือเปิดเต็มรูปแบบประมาณปี พ.ศ.2555 ทุก

ประเทศทัว่โลกจึงพบวา่ พม่ายงัมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์อยูอี่กมากมหาศาล จึงเป็นเหตุ

ให้ทุกประเทศต่างให้ความสนใจกบัประเทศน้ีมากขึ้น  ปัจจุบนั "พม่า" กลายเป็นหน่ึงในประเทศที่

ถูกจบัตามองจากนกัลงทุนต่างชาติมากที่สุด ซ่ึงการที่พม่าไดรั้บความสนใจมากขึ้น ยอ่มส่งผลดีให้

กลุ่มธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม เซอร์วสิ อพาร์ตเมนต ์และอาคารสาํนกังานใหเ้ช่าของพม่าคึกคกัมาก

ขึ้น ความตอ้งการที่จะพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 

การศึกษา สงัคมและวฒันธรรม ปัจจุบนัมีนกัลงทุนท่ีสนใจลงทุนในพม่ามากขึ้น ทั้งคนไทย ต่างชาติ

ที่อาศยัอยูใ่นไทย และนักลงทุนต่างชาติอ่ืนๆ เพราะจะมีการประกาศกฎหมายเพื่อการลงทุนฉบบั
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ใหม่ท่ีจะสร้างความน่าสนใจให้กบัพม่ารวมถึงการเปิดประมูลเช่าอาคารเก่าในนครยา่งกุง้ ที่สร้าง

แรงดึงดูดใหน้กัลงทุนสนใจ 

 แมว้่านักลงทุนจะมองว่าพม่าเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจ แต่ดว้ยขอ้จาํกดัทางดา้นกฎหมาย 

ความไม่ชดัเจนต่างๆ จึงอาจเป็นอุปสรรคที่ทาํให้นักลงทุนยงัไม่กลา้เดินหนา้มากนกั อีกทั้งจาํนวน

โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนตใ์นนครย่างกุง้ท่ีมีน้อยมาก ทาํให้ไม่เพียงพอที่จะรองรับให้นัก

ลงทุนเขา้ไปพกัระยะกลางถึงระยะยาวได้  เหตุน้ีจึงมีนักลงทุนไทยหลายรายสนใจเขา้ไปลงทุน

โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ตเมนต ์และอาคารสานักงานในพม่า นอกจากน้ี นักลงทุนยงัสนใจธุรกิจคา้

ปลีก คอมมูนิตี มอลล์ ธุรกิจบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคต่างๆ ที่น่าลงทุน ซ่ึงมัน่ใจว่าถา้รัฐบาล

พม่าประกาศนโยบายดา้นการลงทุนท่ีชดัเจนแลว้ จะไดรั้บความสนใจจากภาคเอกชนแน่นอน น่ีเป็น

เพยีงจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงในภูมิภาคอาเซียน โดยมัน่ใจวา่หากเปิดเขตการคา้เสรีประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน แลว้ จะยิง่คึกคกัมากขึ้น ทางดา้นภาพรวมตลาดอสงัหาริมทรัพยก์ลุ่มทุนต่างชาติที่

เป็นชาวเอเชียจะเขา้มาในพม่ามากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มทุนชาวจีน ส่วนหน่ึงเป็นเพราะตอ้งการขยาย

การลงทุนนอกประเทศ  หลงัจากที่รัฐบาลจีนเขา้มาควบคุมการขยายตวัของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

ทาํให้นักลงทุนจีนจาํนวนมากตอ้งมองหาตลาดอ่ืนๆ ที่น่าสนใจในแถบเอเชีย และอีกส่วนหน่ึงเป็น

เพราะอสังหาริมทรัพยใ์นพม่ายงัมีตน้ทุนในการพฒันาที่ต ํ่ากว่าประเทศเพื่อนบา้น รวมถึงปัจจยั

ความไม่แน่นอนทางการเมืองพม่า ที่ยงัคงตอ้งจบัตามองความเคล่ือนไหวต่อไป การขยายตวัทาง

เศรษฐกิจ และการสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ซ่ึงการพฒันาประเทศ การ

จัดตั้ งกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :AEC) ที่ เศรษฐกิจให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทาํให้แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน เร่ิมดาํเนินการเปิดการคา้เสรี ลดการ

กีดกนัการลงทุน ลดอตัราภาษีระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียน เพือ่พฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจให้ดี

ขึ้นองคก์รอ่ืนๆ ที่ตอ้งการพลิกฟ้ืนกิจการตนเอง ไดใ้ชศึ้กษาเป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รของ

ตนต่อไป 

2. คาํถามในการวิจัย  

 1.แนวคิดการเร่ิมแผนงานดาํเนินการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผล

ต่อท่านอยา่งไรบา้ง 

 2.ประเทศใดใน กลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) ที่ท่านคิดว่า มีความน่า

ลงทุนทางดา้นอสงัหาริมทรัพยม์ากที่สด เพราะเหตุใด 

 3.ประเภทของอสงัหาริมทรัพยท์ี่น่าสนใจและมีโอกาสในการลงทุนในประเทศ CLMV 

 4.ปัญหาและอุปสรรคที่ท่านคิดวา่ จะส่งผลต่อกลุ่มธุรกิจ อสงัหาริมทรัพย ์จากการเตรียมตวั 

เขา้ไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV มีอะไรบา้ง 
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 5.แนวทางการแกไ้ข หรือการปรับตวั ขอ้เสนอแนะ เพือ่เตรียมความพร้อมสาํหรับผูท้ี่สนใจ

เขา้ไปลงทุน ในกลุ่ม CLMV 

 6.ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการเขา้ไปลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์โรงแรม ในประเทศ

เมียนมาร์ 

 7.เขตพื้นที่ใด ใน พม่า ที่ท่านคิดว่า ทีความน่าลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละโรงแรมมา

ที่สุด เพราะเหตุใด 

 8.แนวทางของรูปแบบในการลงทุน ในประเทศพม่า เช่น การเขา้ลงทุนเองทั้งหมด กิจการ

ร่วมทุน สัญญาร่วมลงทุนหรือ สาํนักงานตวัแทน เป็น ตน้รับการลงนามประกาศใช ้ เหตุน้ีจึงเป็น

ที่มาใหผู้ว้จิยัมีความสนใจที่จะศึกษาในประเด็นปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ 

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.   เพื่อศึกษากฎหมาย ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั ระบบการเงิน ธนาคาร ภาษีธุรกิจต่าง ของ

ประเทศพม่า และเอกสารงานวจิยั ที่เก่ียว ต่อการลงทุนธุรกิจดา้นอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศพม่า 

 2.   เพื่อศึกษากลยุทธ์การพฒันาของและ แนวทางลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน

ประเทศพม่า  

 3.   ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตวัต่อธุรกิจสังหาริมทรัพยภ์ายหลงัเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

             1.   ทาํให้ทราบทราบถึง ขอ้กฎหมาย ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั ระบบการเงิน ธนาคาร ภาษี 

ธุรกิจต่างๆ เอกสาร งานวจิยั ที่เก่ียวขอ้งต่อการลงทุนธุรกิจดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ในประเทศพม่า  

 2.   ท ําให้ทราบถึงกลยุทธ์การพัฒนาของ การเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวต่อ ธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพยภ์ายหลงัเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

              3.   เป็นแนวทางการเขา้ไป กลยทุธ์ ใน ลงทุนทางดา้นธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศ

พม่า 

5. ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก  

 1.1  กลุ่มผูบ้ริหาร คือนักวิชาการ อาจารย ์ผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งองคก์รของรัฐ และบริษทัเอกชน 

ในไทยที่เก่ียวกบัการลงทุนทางดา้นอสงัหาริมทรัพย ์

              1.2  กลุ่มบริษทั นักลงทุน ท่ีไดเ้ขา้ไปลงทุนทางดา้นอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศพม่าเพื่อ

รวบรวมแนวทางการลงทุน และหาขอ้จาํกดั หรือส่ิงท่ีนกัลงทุนตอ้งการการสนบัสนุน ในการลงทุน 
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2.     เน้ือหา 

 2.1 ศึกษาเอกสารวิชาการท่ีมีใจความสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับนโยบายการดาํเนินงานของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ (AEC) ท่ีไดรั้บการเผยแพร่จากภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เก่ียวขอ้ง เช่น 

สมาคมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเอกสารวชิาการจากการสัมมนา

ของผูเ้ช่ียวชาญ ต่างๆ   

 2.2 ศึกษากฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ขอ้กาํหนด แนวทางการลงทุนทางดา้นอสังหาริมทรัพย ์ใน

ประเทศพม่า 

6. ข้อตกลงเบ้ืองต้น 

 เพือ่ใหเ้กิดเพือ่ให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในงานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้กาํหนด 

ดงัน้ี 

             1.การจดัเตรียมเวลาการนดัสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นต่างๆ มกัมีเวลาที่จาํกดั 

และเข้าถึงได้ยาก ต้องใช้เวลาในการนัดสัมภาษณ์ท่ีกระชับ แบบคาํถามในการสัมภาษณ์ตอ้ง

ครบถว้น เพราะผูถู้กสมัภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงมกัจะติดภารกิจ ทาํใหน้ดัสมัภาษณ์ได้

ยาก  

              2. ดา้นการออกแบบคาํถามในการสัมภาษณ์ ที่ตอ้งศึกษาขอ้มูลต่างอยา่งละเอียดเพื่อสร้าง

แนวทางคาํถามที่ครอบคลุมเน้ือหาที่ตอ้งการ  

              3. การรวมรวบเอกสาร คาํจดัความ ขอ้กฎหมายต่าง ตอ้งใชเ้วลาในการรวบรวมและการ

ตีความ เน่ืองจากขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบัต่างๆ มีการเปล่ียนแปลง และเขา้ถึงไม่เหมือนกัน เน้ือหา

ใจความมีจาํนวนมาก อาจเกิดการผดิพลาดดา้นการตีความได ้ 

              4. การเปิดเผยขอ้มูลของผูถู้กสัมภาษณ์บางรายอาจจะไม่สามารถเปิดเผยได้ครบถ้วนทุก

กระบวนการ ตอ้งอาศยัการศึกษาเอกสารประกอบดว้ย ซ่ึงจะทาํใหไ้ม่สามารถไดข้อ้มูลที่สมบูรณ์ 

7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) หมายถึง เสาหลัก

หน่ึงในสามเสาหลักของจดัตั้งประชาคมอาเซียน ที่มุ่งเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียน   

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of Southeast 

Asian Nations: ASEAN) หมายถึงกลุ่มประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 

บรูไนดารุสซาลาม กมัพูชา ลาว เมียนม่าร์ และเวียดนาม ที่รวมตวัดาํเนินนโยบายทั้งดา้นการเมือง 

เศรษฐกิจ สงัคมร่วมกนั   
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 พันธมิตรทางเศรษฐกิจ (Closer Economic Partnership: CEP) หมายถึง ความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจที่มีการพฒันารูปแบบไปจากที่เคยมีมา โดยมีกรอบความร่วมมือท่ีกวา้งขวางกวา่เขตการคา้

เสรี  

 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Agreement: AFTA) หมายถึง การรวมกลุ่ม

ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้การคา้ขายระหว่างกนัในอาเซียน

เป็นไปอยา่งเสรี โดยมีเป้าหมายที่จะลดภาษีศุลกากรระหวา่งกนั  

 กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 

Services: AFAS หมายถึง ความตกลงรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน มี

เป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการเปิดเสรีการค้าบริการ (Liberalization of Trade in 

Services) ระหว่างประเทศสมาชิก การเปิดเสรีในด้านการเขา้สู่ตลาด (Market Access) ด้านการ

ปฏิบติัเยีย่งคนชาติ (National Treatment) และขอ้ผกูพนัซ่ึงลด/เลิกมาตรการอ่ืน ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อ

การเปิดเสรีการคา้บริการระหวา่งประเทศสมาชิก   

 ข้อตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน (Common Effective Preferential 

Tariff: CEPT) หมายถึง เป็นการลดอตัราภาษีศุลกากรแก่สินคา้ที่นาเขา้ระหว่างกนัของประเทศ

สมาชิกอาเซียนภายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซียน  

 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community: ASCC) 

หมายถึง ประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน เป็นหน่ึงในสามองคป์ระกอบของประชาคมอาเซียน 

มีวตัถุประสงคเ์พือ่ ใหภู้มิภาคอาเซียนเป็นสงัคมท่ีเอ้ืออาทรประชนมีความเป็นอยูดี่ ไดรั้บการพฒันา

ในทุกดา้น และมีความมัน่คงทางสงัคม  

 ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community: APSC) 

หมายถึง ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน เป็นหน่ึงในสามองค์ประกอบของประชาคม 

อาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พือ่ สร้างสนัติสุขในภูมิภาค การแกไขปั้ญหาโดยสนัติวธีิ และยดึมัน่ในหลกั

ความมัน่คงรอบดา้น 

8. ระเบียบวิธีการวิจัย 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการวิจยัในเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง (structured in-depth-interview) เป็นแนว

คาํถามในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลักเพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการดาํเนินงานวิจยั ตามลาํดับ

ขั้นตอน ดงัน้ี 
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ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

              1. กลุ่มผูบ้ริหาร คือนกัวชิาการ อาจารย ์ผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งองคก์รของรัฐ และบริษทัเอกชน ใน

ไทยที่เก่ียวกบัการลงทุนทางดา้นอสงัหาริมทรัพย ์

              2. กลุ่มบริษทั นักลงทุน ที่ได้เขา้ไปลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศพม่าเพื่อ

รวบรวมแนวทางการลงทุน และหาขอ้จาํกดั หรือส่ิงที่นกัลงทุนตอ้งการการสนบัสนุน ในการลงทุน

รูปแบบการวิจัย 

ผูว้ิจยัเลือกใชรู้ปแบบการวิจยั แบบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นการหารายละเอียด

ต่างๆ ของกลุ่มประชากรที่ทาํการศึกษา ที่จะก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในเร่ืองน้ี    

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์ และการสนทนา เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยผูว้ิจยัจะมีการสัมภาษณ์ผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั มีการซกัถาม  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัใชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก  ซ่ึงเป็นวธีิการรวบรวมขอ้มูลโดยจะมีแนวของขอ้คาํถามใชส้อบถาม

ผูใ้หส้มัภาษณ์ในลกัษณะเจาะลึก  

1. ขอ้มูลทุติยภูมิ เก็บขอ้มูลจากเอกสาร บทความทางวิชาการ งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เอกสารนาํมาคดั

กรองหาตวัแปรและหลกัเกณฑท์ี่สอดคลอ้งและเก่ียวขอ้งกนั สรุปออกมา มาตรฐานที่จะนาํมาใช้

ศึกษา หลักการ เอกสาร ขอ้กาํหนดของ ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขอ้มูลเก่ียวกบั

ความเป็นมาของอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน ขอ้ตกลง ที่

เก่ียวขอ้ง  

2.ขอ้มูลปฐมภูมิการทาํการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

ไดแ้ก่  

 1) ผูป้ระกอบการลงทุนและพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

 2) เจา้ของกิจการอสงัหาริมทรัพย ์ 

 3) ผูช้าํนาญการ อาจารย ์ทางดา้นการลงทุนอสงัหาริมทรัพย ์ 

เพื่อนาํมาคดักรองหาตวัแปรหลกั หาขอ้มูล ที่มีเน้ือหาไปในทางเดียวกนั แยกเป็นหมวดหมู่ และ

นาํไปใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลยอ้นกลบัมาใหเ้ห็นวา่เกิดมาจากเหตุปัจจยัใดบา้ง และนาํเสนอผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นบทความ โดยเป็นการเรียบเรียงขอ้มูลและแปลความหมายขอ้มูล ผสมผสานต่อ

กนัเป็นความเรียงที่สมบูรณ์ 
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9. ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. เม่ือพจิารณาถึงภาพรวมของประเทศเมียนมาร์และศึกษาดา้นผลตอบแทนที่ไดรั้บแลว้คุม้

ทุนจึงตดัสินใจลงทุนจดัตั้งทีมสํารวจในภาคธุรกิจการโรงแรม โดยศึกษาขอ้มูลจากตลาดธุรกิจ

โรงแรมเดิมในยา่งกุง้ ซ่ึงขั้นตอนที่ 1-5 ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

 2. เร่ืองการยืน่ขอลงทุนสาํหรับนักลงทุนต่างชาติในประเทศเมียนมาร์ ที่คณะการส่งเสริม

การลงทุน Myanmar Investment Commission (MIC) เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีใน 3 ปีแรก

ของการลงทุน ตามกฎหมายการลงทุนต่างชาติฉบบัเดิม Myanmar Investment Law (1988) ขั้นตอน

น้ีใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 เดือนจดทะเบียนธุรกิจ โดยการขอ Permit to trade จากกระทรวงพฒันา

เศรษฐกิจและวางแผนแห่งชาติ และยื่นของจดัตั้งบริษทัที่ The companies Registration office ซ่ึง

ขั้นตอนจดทะเบียนธุรกิจทั้งหมดใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 เดือนการจดัหาที่ดินซ่ึงเนน้ไปยงับริเวณใจ

กลางกรุงยา่งกุง้เป็นหลกัเน่ืองจากตอ้งใชส้นามบินยา่งกุง้เป็นจุดเร่ิมในการเดินทาง โดยทาํการเช่า

ระยะยาว (50ปี) ที่ดินซ่ึงเคยเป็นบา้นพกัของผูว้่าการรัฐเก่าในเมียนมาร์การวางแผนจดัทาํโรงแรม

กาํหนดรูปแบบและวเิคราะห์ศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันาโครงการ 

              3. การติดต่อหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องเพื่อดําเนินการพฒันาโครงการ ได้แก่ การขอ

ใบอนุญาต การทาํกิจการโรงแรมที่กระทรวงการโรงแรมและการท่องเท่ียว การขออนุญาตก่อสร้าง

เพิ่มเติม โดยขอ construction permit ที่ YCDC Engineering Department โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 

2 เดือน 

10. อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัที่มีผลทาํใหจ้ากท่ีศึกษาพบว่า ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูลภาพรวม

เบื้องตน้ของประเทศเมียนมาร์ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐต่างๆ โดยตอ้งติดต่อผา่น

สถานฑูต เมียนมาร์ เพื่อทราบขอ้มูลข่าวสารและคาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจ ส่วนในขั้นตอนที่

แตกต่างกนั ของแต่ละบริษทั คือ ขั้นตอนหาผูร่้วมทุน ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่แต่ละบริษทั มีความแตกต่าง

กันโดย วิธีการจดัตั้งกองทุนขึ้นมาเอง หรือ การร่วมลงทุน (Joint Venture) ที่ตอ้งการใช้การร่วม

ลงทุนกบับริษทัในทอ้งถ่ินในการดาํเนินธุรกิจ  

 ขั้นตอนการยื่นของลงทุนสาํหรับนักลงทุนต่างชาติในประเทศเมียนมาร์ เพื่อขอรับสิทธิ

พิเศษทางดา้นภาษี ที่คณะการส่งเสริมการลงทุน Myanmar Investment Commission (MIC) โดยจะ

แตกต่างกนัที่ขอ้บงัคบัปลีกยอ่ยตามกฎหมายการลงทุนต่างชาติของเมียนมาร์ซ่ึงเป็นคนละฉบบักนั 

เน่ืองจากปีในการยื่นขอลงทุน เช่นระยะเวลาการได้สิทธิพิเศษทางภาษีท่ีมีความแตกต่างกัน 

ระยะเวลาในการเช่าที่ดินเป็นตน้ซ่ึงรายละเอียดขอ้แตกต่าง สามารถดูไดใ้นหวัขอ้การเปรียบเทียบ

กฏหมายการลงทุนต่างชาติ  
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ขั้นตอนจดทะเบียนธุรกิจ โดยการขอ Permit to trade จากกระทรวงพฒันาเศรษฐกิจและวางแผน

แห่งชาติ และยื่นขอจดัตั้งบบริษทั The companies Registration office ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 2 

เดือน 

 ขั้นตอนการพฒันาโครงการ โดยบริษทัเน้นดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บอยา่งคุม้ค่าเป็นอนัดบั

แรก โดยพฒันาโครงการตามความ กลุ่มเป้าหมาย  

 ขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งเพื่อดาํเนินการพฒันาโครงการ ไดแ้ก่ การ

ขออนุญาตการคา้ที ่กรมการคา้กระทรวงพาณิชย ์ เมียนมาร์ การขอใบอนุญาต การทาํกิจการโรงแรม

ที่กระทรวงการโรงแรมและการท่องเท่ียว การขอนุญาติ ก่อสร้างซ่ึงขอ construction permit ที่  

YCDC Engineering Department เป็นตน้ 

 

11. ข้อเสนอแนะ  

11.1 ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากผลการวจิยั 

 บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกัด จะตอ้งมีการดาํเนินนโยบายตามแผนธุรกิจไปรษณียอ์ย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นแผนธุรกิจ โดยจะต้องมีปรับปรุงแก้ไขแผนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ

สถานการณ์ในแต่ละปี  และตอ้งใหค้วามสาํคญักบัระเบียบวิธีปฏิบติั ที่ยงัมีความไม่คล่องตวัในการ

บริหารจัดการและการให้บริการกับลูกคา้ธุรกิจรายใหญ่ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อรายได้ของ

ประเทศ เม่ือมีการเปิดเสรีทางการคา้ ท่ีการแข่งขนัในตลาดสูงมาก 

11.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 การลงทุนอสังหาริมทรัพยใ์นแต่ละประเภทในประเทศพม่ามีขอ้จาํกดัท่ีแตกต่างกนั  ควร

ศึกษาแยกเป็นรายประเภท เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกและนาํมาวเิคราะห์การลงทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    
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พฤติกรรมการเลือกซ้ือปูนซีเมนต์ผสมในเขตพืน้ทีเ่ขตคลองสามวาจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

Behavior in Purchasing Mixed Cement in Khlong Sam Wa District, Bangkok 

Province 

ณฐัพงศ ์เจนจิตรานนท์1 และ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์2 

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

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัเชิงสํารวจน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างเป็นการ

วเิคราะห์รายละเอียดพื้นฐานขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่ง 2) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือก

ซ้ือปูนซีเมนต์ผสม 3) ปัจจยัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปูนซีเมนต์ผสม 4) ศึกษาปัจจยัด้านราคาที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือปูนซีเมนตผ์สม 5) ศึกษาปัจจยัด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือปูนซีเมนตผ์สมเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถาม ทาํการเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 150 ราย สถิติที่ใช้ในการวิจยัได้แก่สถิติเชิงพรรณนา(descriptive statistics) 

ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคปูนซีเมนต์ผสมของ

ประชากรในเขตคลองสามวาจงัหวดักรุงเทพมหานครคอืผูค้วบคุมงานวิศวกรผูรั้บเหมาและเจา้ของ

บา้นที่กาํลงัก่อสร้าง อายอุยูร่ะหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีอาชีพพนักงานประเภท

อ่ืนๆรายได้เฉล่ีย ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท การซ้ือส้ินค้า ซ้ือด้วยเงินสด จาํนวนการซ้ือ

ปูนซีเมนต์อยู่ระหว่าง 1 – 20 ถุง ผูซ้ื้อปูนซีเมนต์ คือ เจ้าของบ้าน ยี่ห้อปูนซีเมนต์ที่ เลือกใช้ 

ปูนซีเมนต์ตราเสือ ข้อมูลประกอบการเลือกใช้ปูนซีเมนต์ ได้รับข้อมูลจากตัวแทนจําหน่าย

ปูนซีเมนต ์เหตุผลการเลือกซ้ือปูนซีเมนต ์คือ ยีห่้อปูนซีเมนตส่์วนประสมทางปัจจยัท่ีมีอิทธิพลใน

การเลือกใชปู้นซีเมนตโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 5 ปัจจยัประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้นบุคคลที่

เจาะจงให้เลือกใช้ปูนซีเมนต ์2) ปัจจยัด้านราคาของ-ปูนซีเมนตผ์สม 3) ปัจจยัด้านการตลาดของ

ปูนซีเมนต์ผสม 4) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์หรือบริษัทผูผ้ลิตปูนซีเมนต์ผสมและ 5) ปัจจยัด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ของบริษัทผูผ้ลิตส่วนการเปรียบเทียบประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือปูนซีเมนต์ผสม พบว่า การจดัส่งเสริมการขายเช่นลดแลกแจกแถม มีการจัด

โปรโมชัน่เพือ่ดึงดูดใจลูกคา้หรือไม่ก็ควรจดัของเพือ่สมนาคุณแก่ลูกคา้ 

 

คาํสําคญั: ปูนซีเมนต,์ พฤติกรรมการเลือกซ้ิอ 
1
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2
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Abstract 

 Exploratory research is aimed to study 1) Overview of the sample. A detailed analysis of 

the basic profile of the sample, 2) consumer behavior in buying cement mixers 3) factors on the 

decision to buy a cement mixer 4) the price factor influencing the decision to buy a cement mixer 

5). the market factors that influence the decision to buy a cement mixer. 

 The tools used in this research were questionnaires. Data was collected from a sample of 

150 statistical methods used in the research include descriptive statistics (descriptive statistics) 

includes the frequency, percentage, average. 

 The research found that consumers mix of population in Khlong Sam Wa, Bangkok are the 

executive engineers, contractors and homeowners that are currently under construction 

whose  range from 31 to 40 with a bachelor's degree. Their monthly income range from 10,000-

20,000 Baht. Consumers pay cash for their purchases. Each time, they buy 1-20 bags of cement. 

Buyers are homeowners. The brand that they choose is Tiger brand. The use of cement Information 

received from the dealer cement. Reasons to buy cement is cement brand. 

 There are five major factors that influence customer's decision making process are 1) 

factors specific people to use cement 2) the price of cement mixers 3) the marketing mix. 4) the 

product or the manufacturer of cement and 5) the public relations of the company. 

 The results of this research indicated that the sale promotion such as discount, great offers 

and free giveaways can encourage undecided customers to purchase goods. 

Key words: Cement, Buying behavior. 

 

1. บทนํา 

 ในระบบเศรษฐกิจการก่อสร้างเป็นสาขาที่มีความสาํคญัเน่ืองจากเป็นส่ิงที่มีความจาํเป็นต่อ

ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษยซ่ึ์งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในเร่ืองท่ีอยู่อาศยั

อุตสาหกรรมปูนเมนต์มีความเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างนําไปสู่การพฒันาประเทศ

ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุก่อสร้างที่ ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างโดยตรงแล้วย ังเป็นวัตถุ ดิบใน

กระบวนการผลิตวสัดุก่อสร้างประเภทอ่ืนๆเช่นคอนกรีตผสมเสร็จกระเบ้ืองบล็อกปูนถนนแผ่น

คอนกรีตสาํเร็จรูปเสาเข็มคอนกรีตเป็นตน้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากปริมาณความตอ้งการใช้

ปูนซีเมนตเ์พิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองในขณะปริมาณผลผลิตที่ผลิตไดไ้ม่สามารถเพิ่มไดท้นัจึงทาํให้เกิด

ภาวะการขาดแคลนปูนซีเมนตใ์นประเทศซ่ึงมีปริมารความตอ้งการใชท่ี้สูงกวา่กาํลงัการผลิตถึง 0.23 
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ลา้นตนัอตัราการเพิ่มตามธรรมชาติของประชากรในประเทศไทยนั้นจะเห็นได้ว่าในอนาคตจะมี

จาํนวนประชากรเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบอัตราเกิดและอตัราตายเพราะฉะนั้นแนวโน้มการสร้างอาคาร

บา้นเรือนก็น่าจะสูงขึ้นตามไปดว้ยเน่ืองจากมีประชากรเพิ่มขึ้นการบริโภคปูนซีเมนตข์องคนไทย

เฉล่ียปี 2550 = 444 กิโลกรัมต่อคน 

 ในดา้นการผลิตไดมี้การขยายตวัสูงขึ้นโดยเฉพาะการผลิตผลิตภณัฑจ์ากคอนกรีตและผลิต

คอนกรีตผสมเสร็จเพือ่ใชใ้นงานก่อสร้างและในปี2551 ภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการคาดวา่จะชะลอตวัแต่

อุตสาหกรรมบางประเภทที่มีการขยายตวัเล็กนอ้ยนั้นมีอุตสาหกรรมอโลหะ(ปูนซีเมนต)์รวมอยูด่้วย

ซ่ึงก็สอดคล้องกับข้อมูลการจดทะเบียนประเภทธุรกิจที่มีจ ํานวนเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเน่ืองทั้ งน้ี

เน่ืองมาจากนโยบายกระจายอาํนาจสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของรัฐบาลและนโยบายกระตุน้

การลงทุนของภาครัฐเพือ่ให้เกิดการจา้งแรงงานซ่ึงส่งผลใหมี้โครงการก่อสร้างต่างๆทั้งในเขตเมือง

และชนบทไดรั้บการอนุมติัเป็นจาํนวนมากซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างในโครงสร้างพื้นฐานเช่น

ถนน 

 ระบบนํ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคระบบนํ้ าเพื่อการเกษตรตลอดจนถึงการก่อสร้าง-การ

ปรับปรุงผวิถนนไหล่ทางเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขภยัธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ 

 การก่อสร้างมีงานจากโครงการภาครัฐและเอกชนเข้ามาเพิ่มขึ้ นอันจะส่งผลให้ความ

ตอ้งการใชปู้นซีเมนต์เพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ทั้งน้ีในปัจจุบนัความตึงเครียดทางการเมืองท่ีเกิดขึ้น

ตลอดปีที่ผ่านมาไดส่้งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคสําหรับแนวโน้มการผลิตและการ

จาํหน่ายปูนซีเมนตใ์นปี 2553 ขึ้นอยูก่บัการขยายตวัของธุรกิจการก่อสร้างและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์

ในประเทศซ่ึงคาดวา่จะเติบโตดีขึ้นตามเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ 

 2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1) เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือปูนซีเมนตผ์สมในเขตพื้นที่เขตคลองสามวาจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

 2) สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการวางแผนและกาํหนดนโยบายกลยทุธท์างการตลาด 

 เน่ืองจากปัจจุบนั ธุรกิจปูนซีเมนตมี์การแข่งขนัสูง ซ่ึงทาํให้บริษทัปูนซีเมนตต่์างออกกล

ยุทธ์ทางการตลาดมามากมาย ผูว้ิจยัจึงเห็นโอกาสในการทาํการวิจยั พฤติกรรมในการเลือกซ้ือ

ปูนซีเมนตข์องผูบ้ริโภค ว่าเหตุผลใดจึงทาํให้การเกิดการตดัสินใจในการเลือกซ้ือปูนซีเมนต์ยี่ห้อ

นั้นๆ 

3. การดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือปูนซีเมนต ์โดยกลุ่มประชากรที่ใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ีเป็นผูบ้ริโภคที่มีประสบการณ์ในการเลือกซ้ือปูนซีเมนตแ์ละผูรั้บเหมารายยอ่ยที่อาศยัอยูเ่ขต
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คลองสามวา จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามจาํนวน 150 ชุดและเพื่อให้ง่ายต่อ

การศึกษาจึงใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) 

 ขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษา มีทั้งหมด 2 ขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลปฐมภูมิ และ ขอ้มูลทุติยภูมิ 

  1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ไดจ้ากการออกแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือปูนซีเมนตท่ี์อาศยัอยูเ่ขตคลองสามวา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้ต่างๆ

เก่ียวขอ้งกับเร่ืองปูนซีเมนตไ์ดแ้ก่บทความงานวิจยัและขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้สนับสนุน

ขอ้มูลปฐมภูมิที่ไดจ้ากการออกแบบสาํรวจใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคือการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) โดยใช้

แบบสอบถามโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

  1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  2. รายละเอียดเก่ียวกบัการซ้ือปูนซีเมนตผ์สม 

  3. ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อในการเลือกใชปู้นซีเมนตย์ีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลมีทั้งหมด 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามจะวิเคราะห์ออกมาเป็นความถ่ี 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  

  ส่วนที่ 2 รายละเอียดเก่ียวกบัการซ้ือปูนซีเมนตผ์สมโดยจะวิเคราะห์จากความถ่ี 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  

  ส่วนที่ 3 ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อในการเลือกใชปู้นซีเมนตย์ีห่้อใดยีห่้อหน่ึงโดย

จะใช้แนวคิดมาตรวดัของLikert (Likert Scale) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวดัทศันคติหรือความคิดเห็นที่

กาํหนดคะแนนของคาํตอบในแบบสอบถามซ่ึงส่วนใหญ่นิยมกาํหนดนา้หนกัความเห็นต่อคาํถามแต่

ละขอ้เป็น 5 ระดบัคะแนนของคาํตอบเก่ียวกบัทศันคติหรือความคิดเห็นแต่ละชุดจะนาํมาสร้างเป็น

มาตรวัดระดับของทัศนคติหรือความคิดเห็นในเร่ืองนั้ นๆโดยการศึกษาน้ีได้กําหนดระดับ

ความสาํคญัของปัจจยัและมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบัดงัน้ี 

  ระดบัความสาํคญั    คะแนน 

   มากที่สุด        5  

   มาก         4  

   ปานกลาง        3  

   นอ้ย         2  

   นอ้ยที่สุด        1 
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 ซ่ึงการวดัระดบัความสาํคญัของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือปูนซีเมนต์ในเขตคลอง

สามวา จงัหวดักรุงเทพมหานครใชก้ารคาํนวณหาค่าเฉล่ียโดยกาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของ

ค่าเฉล่ียดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย     ระดบัความสาํคญั 

   4.50 – 5.00    มากที่สุด 

   3.50 – 4.49     มาก 

   2.50 – 3.49     ปานกลาง 

  1.50 – 2.49    นอ้ย 

  1.00 – 1.49    นอ้ยที่สุด 

 สถิติที่ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือการอธิบาย

ลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลที่เก็บรวบรวมไดใ้นรูปแบบการนาเสนอของ 

  1). ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency Table)  

  2). ค่าร้อยละ (Percentage)  

   Percentage (%) = F*100/N  

    โดยที่  F = ความถ่ีของขอ้มูล 

      N = จาํนวนตวัอยา่ง  
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

“พฤติกรรมการเลือกซ้ือปูนซีเมนต์ผสมในเขตพื้นที่เขตคลองสามวาจังหวัดกรุงเทพมหานคร” 

 

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลกัษณะส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศกึษา 

- อาชีพ 

- รายได้ตอ่เดือน 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 

- ด้านสนิค้า 

- ด้านราคา 

- ด้านสถานท่ี 

- ด้านการสง่เสริมการตลาด 

 

 

 

 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือ

ปูนซีเมนต์ผสมในเขตพื้นที่

เขตคลองสามวาจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
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4. ผลการวิจัย 

 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งเป็นการวิเคราะห์รายละเอียดพื้นฐานขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 150รายดงัต่อไปน้ี 

 1) เพศกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 150 รายพบว่าเป็นเพศชายจาํนวน 90 รายหรือร้อยละ 60 และ

เป็นเพศหญิงจาํนวน 60 รายหรือร้อยละ 40 จากขอ้มูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเป็น

เพศชายมากกวา่เพศหญิง 

ตารางที ่1 เพศของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ จาํนวน(ราย) ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

90 

60 

60.0 

40.0 

รวม 150 100.0 

 

 กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 150 รายพบวา่ส่วนมากเลือกใชปู้นซีเมนตผ์สมตราเสือจาํนวน 135 ราย

หรือร้อยละ 90.0 รองลงมาใชปู้นซีเมนตผ์สมตรานกอินทรีจาํนวน 12 รายหรือร้อยละ 8.0 เลือกใช้

ปูนซีเมนต์ผสมตราTPI จาํนวน 2 รายหรือร้อยละ 1.3 และเลือกใช้ปูนซีเมนต์ผสมตราดอกบวั

จํานวน 1 รายหรือร้อยละ 0.7 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้

ปูนซีเมนต์ผสมตราเสือมากกว่าปูนซีเมนต์ผสมยี่ห้ออ่ืนทั้งน้ีเน่ืองจากปูนตราเสือผลิตจากผูผ้ลิต

ปูนซีเมนตจ์าํหน่ายในประเทศไทยเป็นรายแรกจึงมีส่วนทาํใหมี้ส่วนแบ่งการตลาดสูงกวา่ผูผ้ลิตราย

อ่ืนอย่างไรก็ตามอาจมีปัจจยัอ่ืนที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ปูนซีเมนต์ผสมยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงและ

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งทาํการวเิคราะห์หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเหล่านั้น 

ตารางที ่2 การเลือกใช้ตราหรือยี่ห้อของปูนซีเมนต์ผสม 

ตราหรือยีห่อ้ จาํนวน(ราย)  ร้อยละ 

ตราเสือ 

ตรานกอินทรี 

ตราTPI  

ตราดอกบวั 

135 

 12 

 2  

1  

90.0 

 8.0 

 1.3  

0.7  

รวม 150 100.0  
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 ประกอบการตดัสินใจเลือกใชปู้นซีเมนตผ์สม 

 กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 150 รายพบว่าไดรั้บขอ้มูลประกอบการเลือกใชปู้นซีเมนตผ์สมหลาย

แหล่งเพือ่ประกอบการใชปู้นซีเมนตผ์สมยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึงเรียงตามลาํดบัคือไดรั้บขอ้มูลจากตวัแทน

จาํหน่ายปูนซีเมนตแ์ละผูรั้บเหมารายยอ่ยจาํนวน 97 รายหรือร้อยละ 64.7 รองลงมาคือไดรั้บขอ้มูล

จากส่ือโฆษณาจาํนวน 72 รายหรือร้อยละ 48.0 ถูกกาํหนดจากผูอ่ื้นให้เลือกใช้เช่นเป็นเง่ือนไขที่

กาํหนดจากหน่วยงานเป็นตน้จานวน 52 รายหรือร้อยละ 34.7 ผูบ้ริโภคบางรายระบุถึงราคาและ

คุณภาพเป็นส่วนที่ใชใ้นการตดัสินใจซ่ึงมีจาํนวน 32 รายหรือร้อยละ 21.3 และมีขอ้จาํกดัจากการรับ

ขอ้มูลเพราะมีตวัแทนจาํหน่ายมีเพียงแหล่งเดียวจาํนวน 26 รายหรือร้อยละ 17.3 ตามลาํดับจาก

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเลือกใชปู้นซีเมนตข์องกลุ่มตวัอยา่งจะอาศยัการรับรู้จากแหล่งต่างๆ

ประกอบการตดัสินใจเลือกใช ้

ตารางที ่3 แหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ปูนซีเมนต์ผสม 

แหล่งขอ้มูล จาํนวน(ราย) ร้อยละ 

ตวัแทนจาํหน่าย 

ส่ือโฆษณา 

ตัวแทนจาํหน่ายมีเพียงแหล่ง

เดียวถูกกําหนดจากผู ้อ่ืนให้

เลือกใช้อ่ืนๆ(ราคา / คุณภาพ

เป็นตน้) 

97 

72 

26 

52 

32 

64.7 

48.0 

17.3 

34.7 

21.3 

 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์จากตารางแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือปูนซีเมนตผ์สมดว้ยคะแนนเฉล่ีย 2.37 เม่ือพิจารณาจากขอ้ยอ่ยของปัจจยัพบว่ามี

อิทธิพลจากมากไปหาน้อยตามคะแนนเฉล่ียดงัน้ีคือความมัน่คงของบริษทัผูผ้ลิตดว้ยคะแนนเฉล่ีย 

2.54 รองลงมาคือบริษัทมีช่ือเสียงมายาวนานหรือเก่าแก่ด้วยคะแนนเฉล่ียใช้งานง่าย(ผสมกับ

ส่วนประกอบอ่ืนๆไดง่้าย) คะแนนเฉล่ีย 2.41 สามารถใชง้านไดต้ามรูปแบบก่อสร้างไดดี้กว่ายีห่้อ

อ่ืนคะแนนเฉล่ีย 2.36 ช่ือเสียงหรือยีห่อ้สินคา้คะแนนเฉล่ีย 2.29 และคุณภาพดีกวา่ยีห่อ้อ่ืนๆคะแนน

เฉล่ีย 2.15 ตามลาํดบัจากขอ้มูลแสดงว่าความมัน่คงของบริษทัผูผ้ลิตมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาก

ที่สุดในขณะที่ปัจจยัดา้นราคาขอ้อ่ืนๆมีอิทธิพลในระดบัที่ต ํ่ากวา่ 
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ตารางที่ 4 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือปูนซีเมนต์

ผสม 

ปัจจยัดา้นราคา 

 

ระดบัการใหค้วามสาํคญั คะแนน

เฉล่ีย 

 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย

ที่สุด 

จาํนวน

ร้อยละ 

จาํนวน

ร้อยละ 

จาํนวน

ร้อยละ 

จาํนวน

ร้อยละ 

จาํนวน

ร้อยละ 

ช่ือเสียงหรือยีห่อ้สินคา้ 

 

คุณภาพดีกวา่ยีห่อ้อ่ืนๆ 

 

ใชง้านง่าย(ผสมกบั

ส่วนประกอบอ่ืนๆได้

ง่าย) ความมัน่คงของ

บริษทัผูผ้ลิต 

 

บริษทัมีช่ือเสียงมา

ยาวนานหรือเก่าแก่ 

สามารถใชง้านไดต้าม

รูปแบบก่อสร้างได้

ดีกวา่ยีห่อ้อ่ืน 

34 

(22.7) 

49 

(32.7) 

33 

(22.0) 

30 

(20.0) 

 

33 

(22.0) 

39 

(26.0) 

 

56 

(37.3) 

48 

(32.0) 

47 

(31.3) 

46 

(30.7) 

 

40 

(26.7) 

46 

(30.7) 

49 

(32.7) 

41 

(27.3) 

55 

(36.7) 

48 

(32.0) 

 

58 

(38.7) 

46 

(30.7) 

 

5 

(3.3) 

6 

(4.0) 

5 

(3.3) 

15 

(10.0) 

 

9 

(6.0) 

10 

(6.7) 

 

6 

(4.0) 

6 

(4.0) 

10 

(6.7) 

11 

(7.3) 

 

10 

(6.7) 

9 

(6.0) 

2.29 

นอ้ย 

2.15 

นอ้ย 

2.41 

นอ้ย 

2.54 

ปานกลาง 

 

2.49 

นอ้ย 

2.36 

นอ้ย 

 

รวม 2.37 

 

สรุปผลการวิจัย 

 กลุ่มผูบ้ริโภคทั้งหมดมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนในการตดัสินใจใชปู้นซีเมนตผ์สมเพื่อการ

ก่อสร้างบา้นเรียงตามลาํดบัคือเป็นเจา้ของบา้นท่ีกาํลงัก่อสร้าง (ร้อยละ53.3) เจา้ของหน่อยงาน (ร้อย

ละ15.3) ผู ้รับเหมาก่อสร้าง (ร้อยละ14.7) และวิศวกรผู ้ดูแลการก่อสร้าง (ร้อยละ10.0) ซ่ึง

ผูป้ระกอบการทั้งหมดพบว่าส่วนใหญ่เลือกซ้ือปูนซีเมนตผ์สมตราเสือ (ร้อยละ90.0) มากกว่ายีห่้อ

อ่ืนๆรองลงมาคือยี่ห้อตรานกอินทรีตราดอกบัวและตราTPI ตามลําดับทั้ งน้ีในการเลือกใช้
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ปูนซีเมนตผ์สมยีห่้อใดยีห่้อหน่ึงนั้นผูบ้ริโภคเหล่าน้ีจะอาศยัขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัใจเลือกใช้ปูน

ยีห่้อใดยีห่้อหน่ึงจากแหล่งขอ้มูลหลายแหล่งดว้ยกนัแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มผูบ้ริโภคส่วนมาก

มกัไดรั้บขอ้มูลจากการแนะนาํของตวัแทนจาหน่ายใหเ้ลือกใชย้ีห่อ้ปูนซีเมนต ์(ร้อยละ64.7) ในขณะ

ที่แหล่งขอ้มูลจากส่ือโฆษณากลุ่มผูบ้ริโภคใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเป็นอนัดบัสอง(ร้อยละ48.0) 

แต่ผูบ่ริโภคจะใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลที่ไดจ้ากผูอ่ื้นหรือถูกกาํหนดโดยผูอ่ื้นให้เลือกใชแ้ละเหตุผล

อ่ืนๆอาทิราคาคุณภาพเพือ่ประกอบการตดัสินใจซ้ือปูนยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึงส่วนเหตุผลในการตดัสินใจ

เลือกใช้ตราปูนซีเมนต์ผสมและจดัซ้ือมาใช้ของกลุ่มผูบ้ริโภคนั้นปรากฏว่ายี่ห้อปูนซีเมนตค์วาม

พอใจหรือเช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้วา่ดีกวา่ยีห่อ้อ่ืนเป็นเหตุผลสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือปูนยีห่้อ

ใดยี่ห้อหน่ึงมาใช้ของกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ69.0) ในขณะที่เจา้ของงานหรือผูรั้บเหมา

กาํหนดใหซ้ื้อหรือให้ใชก้ารชกัชวนของพนกังานหรือตวัแทนจาํหน่ายและคาแนะนาํจากเพือ่นร่วม

อาชีพเป็นเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือปูนซีเมนตย์ีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง 

5. บทสรุป 

 จากขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือปูนซีเมนต์ผสมที่กล่าวมาแล้วขา้งตน้พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

เลือกใช้ปูนซีเมนต์ผสมยี่ห้อตราเสือส่วนปูนซีเมนต์ผสมยี่ห้ออ่ืนๆมีสัดส่วนการใช้น้อยกว่ามาก

อยา่งไรก็ตามการซ้ือหรือการตดัสินใจเลือกซ้ือใชปู้นซีเมนตย์ีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึงของกลุ่มผูบ้ริโภคมีขอ้

น่าสงัเกตบางประการคือ 

 ขอ้มูลที่ใชใ้นการตดัสินใจเลือกใชปู้นซีเมนตย์ีห่้อใดๆของกลุ่มผูบ้ริโภคนั้นผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่จะไดข้อ้มูลจากตวัแทนจาํหน่ายมากกว่าส่ือแหล่งอ่ืนๆเช่นผูบ้ริโภคที่ตอ้งการซ้ือปูนซีเมนตไ์ด้

เขา้ไปสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างเม่ือพนักงานไดใ้ห้คาแนะนาํแลว้ผูบ้ริโภคก็จะ

ตัดสินใจซ้ือทันทีหรือไม่ก็จะกลับมาซ้ือในภายหลังตามคําแนะนําของพนักงานในขณะท่ี

แหล่งขอ้มูลจากส่ือโฆษณาและการซ้ือถูกกาํหนดจากผูอ่ื้นให้เลือกใชปู้นซีเมนตย์ีห่้อใดยีห่้อหน่ึง

นอ้ยกวา่นอกจากแหล่งขอ้มูลทีใ่ชใ้นการตดัสินใจเลือกใชปู้นซีเมนตแ์ลว้ผูบ้ริโภคมีเหตุผลสาํคญัใน

การเลือกตราปูนซีเมนตผ์สมมาใช้คือยี่ห้อปูนซีเมนตแ์ละความพอใจหรือเช่ือมัน่ในคุณภาพของ

สินคา้ชนิดนั้นดีกวา่ยีห่อ้อ่ืนซ่ึงมีสดัส่วนใกลเ้คียงกนัเจา้ของงานหรือผูรั้บเหมากาํหนดใหซ้ื้อหรือให้

ใชแ้ละการชกัชวนของพนกังานตวัแทนจาํหน่ายและเพือ่นร่วมอาชีพเป็นเหตุผลในลาํดบัท่ีรองลงมา

และใกลเ้คียงกนัในการตดัสินใจส่วนราคาเป็นเหตุผลที่ถูกใช้ในการตดัสินใจในลาํดบัทา้ยๆของ

เหตุผลทั้งหมดสาเหตุของความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้วา่ดีกวา่ยีห่อ้อ่ืนหรือไม่นั้นกลุ่มผูบ้ริโภค

ส่วนหน่ึงให้ความสําคญักบัขอ้มูลที่ได้จากเพื่อนญาติพนักงานตวัแทนจาํหน่ายหรือผูรั้บเหมาใน

ขณะที่ผูบ้ริโภคอีกส่วนหน่ึงได้เคยทดลองใช้ปูนมาแล้วหลายยี่ห้อจนกระทัง่ทราบความแตกต่าง

ดา้นคุณภาพของปูนซีเมนตผ์สมแต่ละยีห่้อที่เคยเลือกใชจึ้งมีความมัน่ใจในคุณภาพของปูนที่ใชอ้ยู่

ในปัจจุบนั 
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 จากปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชปู้นซีเมนตผ์สมของผูบ้ริโภคทั้ง 5 ดา้นเม่ือเรียงลาํดบั

ด้วยค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นของแต่ละปัจจัยแล้วพบว่าปัจจัยด้านการตลาดผู ้บริโภคให้

ความสาํคญัมากกวา่ปัจจยัอ่ืนรองลงมาคือปัจจยัดา้นราคาปัจจยัดา้นประชาสมัพนัธข์องบริษทัปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริษทัผูผ้ลิตและปัจจยัดา้นบุคคลตามลาํดบัจากขอ้มูลเรียงลาํดบัปัจจยัทาให้เห็น

ว่าการบริโภคปูนซีเมนตผ์สมผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัการตลาดมากกว่าปัจจยัอ่ืนและเป็นที่น่า

สงัเกตวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้นบุคคลใหค้วามสาํคญันอ้ยกวา่ปัจจยัดา้นตลาด 

เอกสารอ้างอิง 
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการใช้บริการ ร้านอาหารญีปุ่่ น ย่านเอกมัย-ทองหล่อ 

Factors Affecting the Use of Service. Japanese restaurant Ekamai – Thonglor 

ธนินทร์ นวคุณยิง่เลิศ1 และ รศ. วิทยากร เชียงกูล2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ ร้านอาหารญี่ปุ่น ย่านเอกมัย-ทองหล่อ 

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเลือกซ้ืออาหารญี่ปุ่ น ยา่นเอกมยั-ทองหล่อ ค่านิยมของ

ผูบ้ริโภคอาหารญี่ปุ่ นเพื่อศึกษาปัจจยัที่คนส่วนใหญ่หันมารับประทานอาหารญี่ปุ่ นโดยผูว้ิจยัได้

ศึกษากลุ่มตวัอย่างในย่านเอกมัย-ทองหล่อ อันได้แก่ ค่านิยมสาเหตุของการไปใช้การใช้บริการ

ร้านอาหารญี่ปุ่ น ความถ่ีในการรับประทานร้านอาหารญี่ปุ่ นและค่าใชจ่้าย โดยผูว้ิจยั ไดเ้ลือก ยา่น

เอกมยัทองหล่อ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชาย และเพศ หญิง จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วน

บุคคล ระเบียบวิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิง ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

สาํรวจปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารญี่ปุ่นในยา่นเอกมยั-ทองท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 250 คน  

ส่วนประสมทางปัจจยัที่มีอิทธิพลในการเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นโดยรวมในระดบัมาก ไดแ้ก่ 

5 ปัจจยั ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้นบุคคลท่ีเจาะจงเลือกร้านอาหารญี่ปุ่น ดา้นการใหบ้ริการ ควรให้

มีเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ร่าเริง ให้คาํแนะนาํกบัลูกคา้2) ปัจจยัดา้นราคาราคา ไม่ควรตั้งราคาแพง

เกินไป และตอ้งตั้งราคาให้เหมาะสมกับปริมาณสินคา้ และ คุณภาพ และจากการศึกษาทุกระดับ

รายไดข้องผูบ้ริโภคนิยม พบวา่ผูบ้ริโภคนิยมที่จะรับประทานอาหารโดยมีค่าใชจ่้ายอยูร่ะหวา่ง 201 -

300 บาท 3) ปัจจยัด้านการตลาดของร้านอาหารญี่ปุ่ น ด้านการส่งเสริมการขาย ควรมีโปรโมชัน่

ต่างๆให้แก่ลูกคา้ที่มาให้บริการเป็นประจาํ เช่น การสะสมแตม้รับส่วนลด4) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

และ 5)ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรขยายร้านและขยายที่จอดรถ

ใหเ้พยีงพอกบัผูซ้ื้อ 

 การศึกษาในคร้ังต่อไปการเก็บรวบรวมขอ้มูลควรเก็บจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมากขึ้นกว่าน้ี 

เพื่อให้ผลการศึกษาที่ไดมี้ความสมบูรณ์มากขึ้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของปัจจยัอ่ืนๆ ที่มี

ความสมัพนัธก์บัปัจจยัที่มีอิทธิต่อการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นในยา่นเอกมยั-ทองหล่อ 
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Abstract 

 A study on factors influencing the use of the service, Japanese restaurant Ekamai - 

Thonglor Objective to evaluate and compare your food.  Ekamai -  Thonglor Values of Japanese 

consumers to identify the factors that most people turn to eating Japanese researchers studied 

samples in Ekamai -  Thonglor, including the popular reasons for using the service Japanese 

restaurant.  Frequency of eating Japanese food and money by the researcher selected Ekamai, 

Thonglor, Bangkok, both male and female, by personal characteristics. Methodology the study used 

quantitative research using questionnaires as a tool to explore the decision to buy Japanese 

restaurant in Bangkok Ekamai-Thonglor, a sample of 250 people. 

 

 A mix of influential factors in choosing a Japanese restaurant. Overall levels of five factors 

including:  1)  the parties interested in the Japanese restaurant.  Provider There should be 

enough Effective cheerful advice to clients 2) for the price factor. Should not be too expensive and 

to set prices according to the quantity and quality of education at all levels and the income of the 

consumer. Found that consumers prefer to eat with a cost between 201 -300 baht 3) the marketing 

of Japanese restaurants.  The promotion There should be promotion of the service provided to 

customers on a regular basis, such as the discount rate 4)  Product factors and 5)  factors 

publicity.  The distribution channel should extend and expand the store parking lot to meet buyers  

in the study to collect data should be collected from a sample of more than this.  The study results 

are more complete.  There should be more education on the part of other factors.  Relating to the 

factors influence the consuming behavior of a Japanese restaurant in Ekamai - Thonglor. 
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1. บทนํา 

 ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมญี่ปุ่ นในหลายดา้น ไม่วา่จะเป็นการรับในดา้นส่ือ

บนัเทิงต่างๆ  เช่น หนงัสือการตูน เกมส์ ละคร เป็นตน้ หรือในดา้น ธุรกิจ สาํคญั ขากบริษทัต่างชาติ 

เช่น โตโยตา้ ฮอนดา้ โซน่ี  สาํหรับ ธุรกิจอาหาร ญี่ปุ่ นนั้น เป็นส่ิงหน่ึงที่แสดงออกถึง อิทธิพลจาก

วฒันธรรมที่ไดรั้บมา 

 ที่อาหารญี่ปุ่ นไดเ้ขา้มาในตลาดประเทศไทย แต่พึ่งจะไดรั้บความนิยมแบบจริงๆจงัเม่ือไม่

นานมาน้ี เนืองจากอาหารญี่ปุ่ นเป็นอาหารที่วตัถุดิบตอ้งนาํเขา้มา หลงัจากปลายปี พ.ศ. 2542 ความ

นิยมในอาหารญี่ปุ่ นได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการทาํตลาดท่ีเพิ่มขึ้นประกอบกบัราคา

อาหารที่ลดลง จึงมีการเติบโตจาํนวนร้านอาหารอยา่งกวา้งขวาง ปัจจุบนั ถึงแมธุ้รกิจร้านอาหาร

ญี่ปุ่ นจะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนัสูงมาก แต่ยงัคงเป็นธุรกิจท่ีมีคนมากมายสนใจ เพราะว่า ความ

ตอ้งการบริโภคอาหารญี่ปุ่ นนั้น เป็นเหมือนค่านิยมของคนไทย และการบริโภคอาหารญี่ปุ่ นยงั

สามารถขยายตวัไดอี้กมาก เพราะ ยงัมีอาหารญี่ปุ่นอีกหลากหลายรูปแบบ ท่ียงัไม่มีใหบ้ริการ หรือมี

แต่ยงัมีจาํนวนนอ้ยอยูม่าก และไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการในตลาด นอกจากนั้นลกัษณะการดาํเนิน

ชีวติที่เปล่ียนแปลงไปทาํใหเ้กิดช่องวา่งทางการตลาดในธุรกิจอาหารญี่ปุ่ นขึ้นมาก เข่น ธุรกิจเน้ือยา่ง 

ธุรกิจชาบู เป็นตน้ 

 จะเห็นไดว้่าอตัราการเจริญเติบโตของร้านอาหารที่ยงัคงเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองตามกระแส

นิยมของคนไทยที่นิยมกินอาหารญี่ปุ่ น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ในระยะยาว ดังนั้นธุรกิจ

อาหารญี่ปุ่ นในประเทศไทย จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะมีความแปลกใหม่ และมี

เอกลกัษณ์ และสามารถสร้างความแตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพื่อเป็นแนวทางในการทาํธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่ น ทาํให้การทาํธุรกิจร้านอาหารมีความ

สร้างสรรค ์และหลากหลายมากขึ้น 

 2.ศึกษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลยั 

กรุงเทพ 

3. การดําเนินการวิจัย(ระเบียบวิธีการวิจัย) 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัในเชิงปริมาณ (Qualitative Research) มีจุดมุ่งหมายในการ ศึกษา

แนวทางการจดัการร้านอาหารญี่ปุ่ น 

 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ไดจ้ากการออกแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ

การเลือกใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ น ท่ีอาศยัอยูใ่นเขต เอกมยั-ทองหล่อ 
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 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บขอ้มูลจากเอกสาร บทความทางวิชาการ งานวิจยัที่

เก่ียวขอ้ง เอกสารนาํมาคดักรองหาตวัแปรและหลกัเกณฑท์ี่สอดคลอ้งและเก่ียวขอ้งกนั สรุปออกมา 

มาตรฐานทีจ่ะนาํมาใชศึ้กษา  

กรอบแนวคดิ\ 

 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา  และรายได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร 

ร้านอาหาร  

– ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

 - ร้านที่นิยมใชบ้ริการ  

- เหตุผลในการเลือกร้าน  

- อาหารที่นิยมรับประทาน 

 - ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการ 

รับประทาน  

- จาํนวนคนที่ไปใชบ้ริการดว้ย  

- บุคคลที่ไปใชบ้ริการดว้ย 

 -  จุดประสงค์ในการไป ใช้

บริการ  

- แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับ

ร้าน - ระดบัความพึงพอใจที่มี

ต่อร้าน 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการ 

ร้านอาหาร - ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ความหลากหลายของ

อาหาร ความ สะอาดของอาหาร รสชาติของอาหาร การ

มีเมนูใหม่ๆมา ให้เลือกรับประทาน และการมีผลดีต่อ

สุขภาพ  

- ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 

 -  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ การมีบริการ 

Delivery ก า ร ค ม น า ค ม ที่ ส ะ ด ว ก ก า ร ต ก แ ต่งและ 

บรรยากาศของร้าน ความสะอาดภายในร้าน เวลาเปิดปิด

ที่ เหมาะสม ที่จอดรถสะดวกสบาย  

- ดา้นการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ การทดลองให้ชิมเมนู 

ใหม่ๆฟรี การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจัดทาํบัตร 

สมาชิก การสะสมยอดเพือ่แลกรางวลัหรือส่วนลด 

 - ดา้นการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ การบริการท่ีมีมาตรฐาน การ 

บริการที่รวดเร็ว ความเอาใจใส่ของพนักงาน ความ 

เช่ียวชาญของพนักงาน ความสุภาพและมีมารยาทของ 

พนกังาน การแต่งกายของพนกังาน 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

 กลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูท้ี่มาใช้บริการภายในร้านอาหารญี่ปุ่ นซ่ึงตั้ งอยู่

บริเวณ เอกมยั-ทองหล่อ  โดยผูบ้ริโภคเป็น นกัศึกษามหาวทิยาลยั กรุงเทพ เขตกลว้ยนํ้ าไท  

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ี่มาใชบ้ริการภายในร้านอาหารญี่ปุ่น7 ร้าน โดยเลือกร้านที่มีผูบ้ริโภคมา 

ใช้บริการมากเป็นประจํา ประกอบด้วย 7 ร้านดังน้ี คือ 1.bankara ramen  2.yamagoya ramen 

3.dendai ramen 4.yuujou ramen 5.chabuton ramen 6. Fujiyama go go 7. Menya Kouji โดยการเก็บ

แบบสอบถามจาํนวน ตวัอยา่งร้านละ 24 ชุด รวมทั้งส้ิน 250 ชุด การสุ่มเลือกตวัอยา่งจากแต่ละร้าน

ใชว้ธีิการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จากนกัศึกษา ที่มาใชบ้ริการ  

4. ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ได้ทาํการรวบรวมขอ้มูล 2 ประเภท คือ  1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปัจจยั ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการของผูบ้ริโภค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูบ้ริโภค  การรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บ

แบบสอบถามจาํนวนทั้งหมด 250 ชุด  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎี เอกสารงานวจิยั รายงาน 

สถิติที่เก่ียวขอ้ง จากสารสนเทศต่างๆ ทั้งที่เป็นของหน่อยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ และเอกชน 

 4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล   

การทาํวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย

แบบสอบถามมีรายละเอียดแบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่น ไดแ้ก่ ความถ่ีในการเขา้ใช ้

บริการร้านอาหารญี่ปุ่ น ร้านอาหารญี่ปุ่นท่ีนิยมใชบ้ริการ เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร 

ญี่ปุ่ น อาหารญี่ปุ่ นที่นิยมรับประทาน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นจาํนวน 

คนที่ไปใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นร่วมกนั บุคคลที่ไปใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นดว้ย จุดประสงคใ์น 

การไปใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ น แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัร้านอาหารญี่ปุ่ นที่นิยม ระดบัความ

พงึ พอใจต่อร้านอาหารญี่ปุ่ นที่มีอยูใ่นปัจจุบนั 

 ส่วนที่ 3 ปัจจยัที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่น และปัจจยัส่วนผสมทาง 

การตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นของประชาชนกลุ่ม 

ตวัอยา่ง ปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นของประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง ปัจจยั
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ดา้น ช่องทางการจดัจาํหน่ายที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นของประชาชนกลุ่มตวัอย่าง 

ปัจจยัดา้น การส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่น 

ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยด้านการ ให้บริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของ

ประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นในภาพรวม 

5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัจะนาํเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล 

โดยใชค้่าสถิติดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1  วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ 

 ส่วนที่ 2  วิเคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นของประชาชนกลุ่มตวัอยา่งซ่ึง

เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ โดย 

นาํเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ทั้งทางเดียวและสองทาง  และอธิบายเชิงพรรณนา 

ประกอบ 

6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ร้านอาหาร หมายถึง ร้านที่ขายอาหาร โดยจาํหน่ายในลกัษณะให้บริการที่ร้านและ/หรือ 

ปรุงสาํเร็จนํากลบัไปทานที่บา้น โดยตอ้งขอจดทะเบียนพาณิชยเ์พื่อประกอบการและขออนุญาต

ประกอบกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข 

 การบริการ หมายถึง การใหค้วามช่วยเหลือ หรือการดาํเนินการเพือ่ประโยชน์ของผูอ่ื้นการ

บริการที่ดี ผูรั้บบริการก็จะไดรั้บความประทบัใจ และช่ืนชมองคก์ร ซ่ึงเป็นส่ิงดีส่ิงหน่ึงอนัเป็นผลดี

กบัองคก์รของเรา  เบื้องหลงัความสาํเร็จเกือบทุกงาน มกัพบว่างานบริการเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน

งานดา้นต่าง ๆ  เช่น งานประชาสัมพนัธ์ งานบริการวิชาการ เป็นตน้ ดงันั้น ถา้บริการดี ผูรั้บบริการ

เกิดความประทบัใจ ซ่ึงการบริการถือเป็นหนา้เป็นตาและภาพลกัษณ์ขององคก์ร  

 อาหาร หมายถึงส่ิงที่มนุษยกิ์น ด่ืมหรือรับเขา้ร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ช่วยซ่อมแซมอวยัวะส่วนที่สึกหรอและทาํให้กระบวนการต่างๆ ในร่างกายดาํเนินการไปอยา่งปกติ

ซ่ืงรวมถึงนาํดว้ย ดงันั้นอาหารประจาํวนัของมนุษยจึ์งจาํเป็นตอ้งประกอบดว้ยอาหารหลายๆอยา่ง 

เพื่อให้ร่างกายไดรั้บสารอาหารที่จาํเป็นต่อร่างกายครบถว้น อาหารจาํเป็นไดท้ั้งของแขง็ ของเหลว

หรือก๊าซ เช่น อากาศที่เราหายใจเขา้ไป เลือด นาํเกลือหรือยาฉีดที่แพทยจ์ดัใหก้็นบัวา่เป็นอาหารดว้ย

โภชนาการ หมายถึง ความตอ้งการของสารอาหาร การเปล่ียนแปลงของอาหารในร่างกายและ

ร่างกายเอาสารไปใชอ้ะไรบา้ง ตลอดจนถึงการยอ่ย การดูดซึมและการขบัถ่าย 

ราคา หมายถึงมูลค่าเงินที่บุคคลจ่ายเพื่อการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการซ่ึง ส่ิงนั้นตอ้งมีมูลค่าและ

อรรถประโยชน์กบัเงินที่จ่ายในการซ้ือ 
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มูลค่า หมายถึง  การรับรู้จากลูกคา้จากการเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพของสินคา้หรือบริการกับ

ราคาสินคา้นั้น  โดยเป็นการวดัในเชิงปริมาณของมูลค่าผลิตภณัฑเ์พื่อจูงใจให้ผลิตภณัฑเ์กิดการ

แลกเปล่ียน 

7 สรุปผลการวิจัย 

 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดพื้นฐานขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 250 ราย ดงัต่อไปน้ี  

 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ น         

ข้อมูลโดยทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ 

การศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  จากการศึกษาไดผ้ลดงัน้ี 

จาก ตาราง  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งที่มาใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นนั้นเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ ชายอยู่

ร้อยละ 9.6 

ตาราง   จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จาํนวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 113 45.2 

หญิง 137 54.8 

รวม 250 100.0 

 จากตาราง  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอายอุยู ่21 ปี จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6   

รองลงมาคือ อายุ 22 ปี มีจาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ20 ปี มี 

จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 22  และกลุ่มตวัอยา่งที่มีอาย ุ19 ปี มีจาํนวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 

12.8   

ตาราง จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอายุ 

ช่วงอาย(ุปี) จาํนวน(คน) ร้อยละ 

19 32 12.8 

20 55 22.0 

21 84 33.6 

22 79 31.6 

รวม 250 100 
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 จากตาราง  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งศึกษาอยูใ่นคณะบญัชีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 14.4 รองลงมา

คือ คณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 12.4 , มนุษยศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 11.2 , คณะ นิติศาสตร์คิด

เป็นร้อยละ10.0 ตามลาํดบั และคณะอ่ืนๆ 

ร้านอาหารญี่ปุ่ นที่ผู้บริโภคนิยมใช้บริการบ่อยที่สุด  

 จากตาราง  พบว่าร้านอาหารที่กลุ่มตวัอย่าง   นิยมใช้บริการบ่อยที่สุดคือ ร้าน bankara 

ramen  มีจาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากร้าน bankara ramen  เป็นร้านที่มีรสชาติ

ดี ถูกใจ รองลงมาคือ ร้าน Menya Kouji จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 ร้าน yamagoya ramen 

จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อย ละ 19.6 ร้าน Fujiyama go go จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 ร้าน 

dendai ramen จาํนวน 22 คน คิด เป็นร้อยละ 8.8  ร้าน yuujou ramen จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.2  และร้าน chabuton ramen จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 ตามลาํดบั 

ตาราง  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามร้านอาหารญี่ปุ่ นที่ผู้บริโภคนิยมใช้บริการ 

ร้านอาหารญี่ปุ่ น จํานวน(คน) ร้อยละ 

bankara ramen 63 25.2 

Menya Kouji 54 21.6 

yamagoya ramen 49 19.6 

Fujiyama go go 38 15.2 

dendai ramen 22 8.8 

yuujou ramen 13 5.2 

chabuton ramen 11 4.4 

รวม 250 100.0 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ังในการใช้บริการอาหารญี่ปุ่ น  

 จากตาราง  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 250 ราย พบว่าค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 

201-300 บาท จาํนวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมาคือ 301 – 400 บาท จาํนวน 56 ราย คิด 

เป็นร้อยละ 22.4 และตํ่ากว่า 200 บาท จาํนวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.6 , โดยพบว่าค่าใช้จ่ายที่ 

มากกวา่ 600 บาทมีเพยีง 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.8 
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ตาราง  จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ังในการใช้บริการ 

อาหารญี่ปุ่ น 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง(บาท) จํานวน(คน) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่200 54 21.6 

201-300 87 34.8 

301-400 56 22.4 

401-500 37 14.8 

501-600 14 5.6 

มากกวา่600 2 0.8 

รวม 250 100.0 

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม   

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของประชาชนที่กาํลงัใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ นอยู ่ในขณะทาํ

การ เก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น พบวา่ ประชาชน(ลูกคา้) มีขอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีเมนูให้เลือกน้อยเกินไป ควรมีเมนูให้เลือกมากกว่าน้ี วตัถุดิบที่ใช้ควรเป็น 

วตัถุดิบที่สด สะอาด และมีคุณภาพ  ควรมีผลิตภณัฑห์ลายๆขนาด เช่น  ขนาดเล็ก  เพือ่ใหส้าํหรับผู ้

ที่มาทานคนเดียว 

 ดา้นราคา ราคาแพงเกินไปเม่ือเทียบกบัอาหารไทย  ควรตั้งราคาใหเ้หมาะสมกวา่น้ี 

 ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ควรมีบริการDeliveryส่งอาหารถึงบา้น   

 ดา้นการส่งเสริมการขาย ควรมี Promotionต่างๆ เช่น ลดราคาสําหรับบางเมนู ลดราคา

ให้กบั นักศึกษาโดยการให้แสดงบตัรนกัศึกษา มีการลดราคาในวนัใดวนัหน่ึงของสัปดาห์ เช่น ทุก

วนัจันทร์ ลด 15%  ควรมีการโปรโมท หรือ ประชาสัมพนัธ์ให้มากขึ้ น เช่น ช่องทาง internet  

Promotionของร้าน 

 ด้านการให้บริการพนักงานควรกระตือรือร้น ยิ้มแยม้ และมีความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ให้

มากกวา่ น้ี  บริการใหร้วดเร็วกวา่น้ี ควรมีจดัการอบรมพนกังานทุกเดือนพรรณนา ในรูปของความถ่ี 

ร้อยละ และการจดัอนัดบั ไดผ้ลสรุปใน การศึกษา ดงัน้ี 

 การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่น โดยมีวตัถุประสงค์

เพือ่ศึกษาปัจจยัในการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นท่ีตั้งอยู ่บริเวณยา่นเอกมยั-ทองหล่อ 

ได้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลแล้วนําขอ้มูลมาทาํการวิเคราะห์ โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนาและ 

นาํเสนอผลการวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา ในรูปของความถ่ีร้อยละ และการจดัอนัดบั ไดผ้ลสรุปใน 

การศึกษา ดงัน้ี 
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  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้

บริการในร้านอาหารญี่ปุ่ นที่ตั้งอยู ่บริเวณยา่นเอกมยั-ทองหล่อ จาํนวน 250 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (54.8%)   อาย ุ21 ปี (33.6%)   คณะท่ีศึกษาคือคณะบญัชี(14.4%) มีรายไดต่้อ

เดือนอยู ่ในช่วง 13001-15000 บาท(25.2%) 

 พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่นของกลุ่มตวัอยา่ง  กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมในการ

ใชบ้ริการร้านอาหารญี่ปุ่ น โดยส่วนใหญ่จะใชบ้ริการเฉล่ีย 23 คร้ังต่อเดือน (38.8 %)  ร้านอาหาร

ญี่ปุ่ นที่นิยมใชบ้ริการบ่อยที่สุดคือ ร้าน bankara ramen  (25.2%) มี เหตุผลที่ใชบ้ริการเพราะราคาถูก 

(35.6%)  ขา้หนา้ต่างๆ คืออาหารที่กลุ่มตวัอยา่งนิยมรับประทานมาก ที่สุด (20.8%) มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย

ในการบริโภคอยูร่ะหว่าง 201-300 บาทต่อคร้ัง (34.8%) ส่วนใหญ่มี คนไปใชบ้ริการดว้ย 3-5 คน 

(43.6%)  ส่วนใหญ่ไปใชบ้ริการกบัเพือ่น (73.6%)  มีจุดประสงคใ์นการ ไปใชบ้ริการคือรับประทาน

ปกติ (49.6 %) เพือ่นและคนรู้จกัเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารที่ดีที่สุด (69.2%)  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี

ความพอใจกบัร้านอาหารญี่ปุ่ นที่มีอยูใ่นปัจจุบนั (40.4%) 

 ปัจจัยที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นของกลุ่มตัวอย่าง  

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ไดค้่าเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักเท่ากบั 3.736 ปัจจยัดา้นช่องทางการ

จดั จาํหน่าย ไดค้่าเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักเท่ากบั 3.716 ปัจจยัดา้นการให้บริการ ไดค้่าเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก

เท่ากบั 3.688 ปัจจยัดา้นราคา ไดค้่าเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักเท่ากบั 3.328  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑไ์ดค้่าเฉล่ีย

ถ่วง นํ้ าหนักเท่ากับ 3.3 สรุปได้ว่ากลุ่มตวัอย่างได้ให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านส่งเสริมการขาย  

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นการใหบ้ริการในระดบัมาก  และใหค้วามสาํคญัต่อ

ปัจจยัดา้น ผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้นราคา ในระดบัปานกลาง 
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ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลือกใช้บริการสปาไทยของนักท่องเทีย่ว  

กรณศึีกษา เขตปกครองพเิศษเมืองพทัยา 

FACTORS THAT AFFECT CHOOSING SPA SURVICES OF TOURISTS IN 

THAILAND CASE STUDY OF SPA PATTAYA, THAILAND 

ปฐมาภรณ์ ปุณยพิเชษฐ์1 และ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาไทยของ

นักท่องเที่ยว  (2) ศึกษาปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาไทยของนักท่องเที่ยว 

โดยใช้ทฤษฎีว่าด้วยกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เพื่อเป็นแนวทางในการ

พฒันาสปาในประเทศไทยใหมี้ภาพลกัษณ์ที่ดียิง่ขึ้น (3) เพือ่นาํผลการวจิยัที่ไดม้าใชเ้ป็นแนวทางใน

การกาํหนด กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสปาในประเทศไทย เก็บขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวในเขต

การปกครองพิเศษ เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 400 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปดา้นสถิติ เพื่อหาค่าสถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด

ที่มีผลต่อการเลือกใช้สปาในไทย มีความสําคัญภาพรวมในระดับมาก นั่นหมายถึงผูบ้ริโภคมี

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาไทยเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ สิปปศิณี  

บาเรย ์ 

 จากการศึกษาเร่ือง   “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาในประเทศไทย  

กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต”  เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบังานวจิยัของผูว้จิยัซ่ึงเป็นเร่ืองของการศึกษาปัจจยั

ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปา ในเขตการปกครองพิเศษเมืองพทัยา   พบว่ามีความ

สอดคลอ้งกนัมากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี ประกอบอาชีพ

เป็นลูกจา้ง พนักงาน และขา้ราชการ มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี พฤติกรรมในการเลือกใช้

บริการสปาของนกัท่องเที่ยวชาวจีน พบวา่ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการสปา 

 
1นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยั

รังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มาก่อนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเลือกใชบ้ริการสปาในโรงแรม ชอบการบริการนวด

ตวั โดยมีเหตุจูงใจ คือ ตอ้งการคลายเครียดจากการทาํงานเป็นหลัก เลือกใช้บริการสปาในช่วง

วนัหยดุสุดสัปดาห์ เวลาที่เหมาะสมในการทรีตเมน้ทใ์นสปาคือไม่เกิน 2 ชัว่โมง ในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสปาจะเลือกดว้ยตนเอง จะจองการใชบ้ริการสปาผา่นโทรศพัท ์ใหค้วามเช่ือถือขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกับสปาจากการบอกต่อจากเพื่อนหรือคนรู้จกั และมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้

บริการสปาในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในอนาคตวา่ แนวโนม้ของความนิยมใชบ้ริการส

ปาในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าในปัจจุบนั ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการสปาในประเทศไทยของนกัท่องเที่ยว พบวา่ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของส

ปามีความสาํคญัระดบัมากที่สุด โดยเฉพาะความเงียบสงบของสปาเป็นความตอ้งการที่มาเป็นอบัดบั

แรก ตอ้งการใชบ้ริการสปาที่มีช่ือเสียงเป็นที่เช่ือถือได ้ควรมีการแสดงราคาค่าบริการของสปาไว้

อย่างชัดเจน มีระบบการชําระเงินค่าบริการของสปาที่สะดวกและหลายช่องทาง ควรลดราคา

ค่าบริการช่วงโลวซี์ซั่น บุคลากรในสปาควรมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยและตอ้งมัน่ใจในความ

ปลอดภยัการใช้บริการสปา ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพของนักท่องเที่ยวกบัพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการสปาในประเทศไทย พบว่า อาชีพท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการ 

สปาที่ต่างกนั ทั้งในดา้นสถานที่ ประเภทของการบริการ เหตุจูงใจการเลือกช่วงเวลา ระยะเวลาของ

การบริการ ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา วธีิการจองหรือเลือกใชบ้ริการสปา และ

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานบริการสปาที่ต่างกนั  

 ทั้ งน้ีผูว้ิจัยได้มีข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวิจัยคร้ังต่อไปดังน้ี 1) จากข้อมูลผูว้ิจัยได้

ทาํการศึกษาขอ้มูลในเขตการปกครองพิเศษ เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีเท่านั้น ควรเพิม่เติมและขยาย

ขอบเขตในการวจิยัออกไปสู่เขตพื้นที่ระดบัจงัหวดัและระดบัภูมิภาคมากยิง่ขึ้น อนัจะทาํใหท้ราบถึง

แนวทางความตอ้งการและการวางแผนดาํเนินธุรกิจเชิงรุกต่อไป 2) ควรใช้วิธีวิจยัแบบผสานวิธี 

(Mixed Methodology) โดยเป็นการวิจยัในแนวทางแบบผสมผสานวิธี โดยการผสานวิธีคิดและ

ระเบียบวธีิเชิงปริมาณและคุณภาพเขา้ดว้ยกนั ใชก้ารสงัเกตกิจกรรม  การร่วมกิจกรรมในพื้นท่ี การ

เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระยะๆ ซ่ึงเหมาะสมกบัการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นครอบครัวโดยตรง 

และการศึกษาตามสภาพจริงในธุรกิจอีกดว้ย 

 

คาํสําคญั :   สปาไทย, นกัท่องเที่ยว, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสปา 
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Abstract 

 The objectives of this study are (1) To determine the selection behavior of tourism toward 

spa service in Thailand. ( 2) To study marketing factors that influence the choice of the spa service 

selection in Thailand using a strategic marketing mix theory to be a guideline of the development 

of spas in Thailand and increase better image. ( 3) To use the results of this study as a guideline in 

formulating strategic marketing mix of the spa industry in Thailand. Data were collected by 

questionnaires from a sample of 400 tourists, both Thai and foreigners, traveling to the Special 

Administrative Region of Pattaya City, Chonburi.  Analyzing data used a statistical computer 

program to find the frequency, percentage, average, standard deviation and chi-square. 

 The study found that respondents were satisfied with the marketing factors that influence 

the choice of spas selection in Thailand with high overall significant. That means tourists have a 

preferred behavior of choosing spa service Thailand. This is consistent with research result of 

Sippasinee Barey (2012: Abstract), "The marketing factors affecting the Chinese tourists selection 

of spa services in Thailand, case study Phuket". Barey found that most respondents were female, 

aged between 20-30 years, had professional of staff, industry workers, and civil servants, mostly 

graduated bachelor degree. Chinese tourists’ behavior in choosing the spa, most of them had 

experienced in the spa service before, both in Thailand and abroad. They mostly used spa service 

in hotel, preferred body massage, and motive is to relieve stress from work. They selected to use 

the spa during the weekend with maximum of 2 hours.   

 They like to select spa service by themselves and book over phone, and trust spa 

information from friends or acquaintances. And opinions about Thailand spa trend in the future 

from Chinese tourists, trend will increase and more popular from current period. The marketing mix 

factors that influence the choices of the spa selection from Chinese tourists in Thailand found that 

the physical environment of the spa is the most important especially the tranquility of the spa is a 

first rank need. Tourist trusted the service with high reputation. Spa should put up the service costs 

clearly, payment system should be more variety and convenient. Spa should reduce costs during the 

low season. Spa staff should be trained to have polite manners and to ensure the security of the spa. 

The relationship between Chinese tourists career related to behavior of Chinese tourists choose the 

spa in Thailand, was different effecting on the behavior of service options in both places and types 
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of services, preferable service time, length of service, those involved in deciding the spa service, 

how to book or select spa service, and receiving information about the each spa differently. 

 Research has led to suggestions about the development of the spa industry in Thailand as 

1) Data from the study show that it conducted only in Pattaya area, so it should broaden the scope 

of research into other district areas, provincial, or regional level in order to know customers need 

and to create further proactive business travel strategies. 2) Next study should use a combined 

research method (Mixed Methodology) by an integrated approach to research, merging theories, 

algorithms and methods both qualitative and quantitative. Also use observation activities, join 

activity in the area, and collect data periodically, which is suitable with samples of families, and 

appropriate with business current situation. 

 

Keywords:  Thai Spa, tourism, marketing mix, Spa selection behavior. 

1. บทนํา 

 อุตสาหกรรม Spa and Wellness ท่ีผา่นมามีการเติบโตเป็นอยา่งมาก และยงัคงขยายตวัอยา่ง

ต่อเน่ืองในอนาคตซ่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาของอุตสาหกรรมและสังคมเมืองที่เปล่ียนแปลงวิถี

การดาํเนินชีวิตจากการออกกาํลงักายและการเคล่ือนไหวไปสู่คอมพิวเตอร์การนั่งอยูท่ี่โต๊ะทาํงาน

และโทรศพัทด์งันั้นคนเมืองในปัจจุบนัจึงมีความตอ้งการหาความสมดุล (Balance) และคุณภาพชีวติ

ที่ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานในด้านโภชนาการการออกกาํลงักายและการดูแลสุขภาพจาก

ภายในซ่ึงอุตสาหกรรม Spa and Wellness เป็นทางออกและวธีิท่ีตอบสนองทั้งวิถีชีวิตแบบคนเมือง

และความต้องการที่จะทําให้ชีวิตมีสุขภาพดีและมีความสุขนอกจากน้ี Spa and Wellness ยงั

ตอบสนองความตอ้งการที่จะหลีกหนีจากความเครียดในชีวติประจาํวนั โดยแนวโนม้ท่ีสาํคญัในการ

เติบโตของอุตสาหกรรม Spa and Wellness ไดแ้ก่ การมีกลุ่มเป้าหมายขยายกวา้งขึ้นโดยมีลูกคา้วยั

ผูใ้หญ่ตอนตน้และลูกคา้ผูช้ายเพิ่มขึ้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์และบริการมีเพิ่มขึ้นและ

มาตรฐานโดยรวมสูงขึ้นเน่ืองมาจากลูกคา้มีประสบการณ์และความตอ้งการมากขึ้นเป็นตน้ (ที่มา :  

http://tourisminvest.tat.or.th สืบคน้เม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม 2558) 

 ผลิตภณัฑแ์ละการบริการที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมกลุ่มสุขภาพความงามนั้น มี

แนวโน้มไปทางการบริการการรักษาและการใชผ้ลิตภณัฑท์อ้งถ่ินผลิตภณัฑแ์ละการบริการปลอด

สารพิษและเป็นธรรมชาติก็ไดรั้บความนิยมเช่นกนัแต่อยา่งไรก็ตามไม่มีหลกัฐานที่ชดัเจนว่าลูกคา้

จะใช้ผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑห์น่ึงและการบริการใดบริการหน่ึงเป็นประจาํแต่จะมองหาสถานที่

ต่างๆที่ตรงกบัความตอ้งการของตนเองนอกจากนั้นการบาํบดัการนวดการขดัซ่ึงเป็นตาํรับเฉพาะ

ของแต่ละแห่งยงัคงไดรั้บความนิยมการบาํบดัเพื่อให้สดช่ืนฟ้ืนคืนพลงังาน (เช่น Reiki, Qi Gong, 
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และ Chakra Balancing) ตลอดจนการบริการสปาในขณะเดินทางก็ได้รับความนิยมเช่นกนั (ที่มา:  

http://tourisminvest.tat.or.th สืบคน้เม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม 2558) 

 ประเทศไทยเป็นแหล่งให้บริการสปาหลกั ในอุตสาหกรรมสปาและเป็นแบบอยา่งสาํหรับ

หลายประเทศ ซ่ึงประเทศไทยมีจุดแข็งในอุตสาหกรรมกลุ่มสุขภาพความงาม เป็นประเทศที่

นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาเน่ืองจากมีส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงามและอบอุ่นมีความแปลกใหม่และ

ความสวยงามของชายหาดและทะเลมีความเป็นมิตรและมีหัวใจบริการ การเดินทางมีความสะดวก

เน่ืองจากตั้งอยูใ่นใจกลางทวปีเอเชียมีวฒันธรรมและประเพณีที่เช่ือมโยงทางจิตวญิญาณและศาสนา

ที่แรงกลา้รวมทั้งมีประวติัศาสตร์สปาที่ยาวนานมีความรู้ท่ีลึกซ้ึงเร่ืองสปารวมถึงการนวดบริการส

ปาแผนไทยที่มีช่ือเสียงและมีลกัษณะเฉพาะเป็นเอกลกัษณ์เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตามประเทศไทยยงัมี

จุดอ่อนในเร่ืองของ การเมืองที่ไม่สงบทาํให้ขดัแยง้กบัภาพลกัษณ์ของสปาในดา้นความสันติสงบ

สุขความสุขและสวสัดิภาพ มีภาพลกัษณ์ที่ไม่ดีในดา้นการนวดที่แฝงบริการทางเพศ มีปัญหาเร่ือง

ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษความสะอาดและสุขอนามยัของสถานบริการสปาบางแห่ง

ยงัไม่ได้ระดับมาตรฐานอีกทั้งขาดมาตรฐานในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็นตน้ (ที่มา : 

http://tourisminvest.tat.or.th สืบคน้เม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม 2558) 

 เมืองพทัยา เป็นอีกสถานที่หน่ึงที่ รู้จักกันดีในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ นอกจากแหล่งท่องเที่ยวแลว้ อุตสาหกรรมสปายงัไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเที่ยวด้วย

เช่นกนั โดยเห็นไดจ้ากจาํนวนของอุตสาหกรรมสปาท่ีเปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นจาํนวนมาก ดงัตาราง

สถิตินกัท่องเที่ยวในเขตการปกครองพเิศษเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีที่จะแสดงใหเ้ห็นต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1.1 สถิตินกัท่องเที่ยวในเขตการปกครองพเิศษเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

 January - December 

 2015 2014 %Change 

Visitor 9,849,940 9,083,899 + 8.43 

       Thai 2,998,479 2,710,267 + 10.63 

        Foreigners 6,851,461 6,373,632 + 7.50 

Tourist 9,223,060 8,526,786 + 8.17 

        Thai 2,506,545 2,273,989 + 10.23 

        Foreigners 6,716,515 6,252,797 + 7.42 

Excursionist 626,880 557,113 + 12.52 

        Thai 491,934 436,278 + 12.76 

        Foreigners 134,946 120,835 + 11.68 

Average Length of Stay (Day) 3.38 3.24 + 0.14 

        Thai 2.59 2.71 - 0.12 

        Foreigners 3.67 3.44 + 0.23 

(ที่มา : http://tourisminvest.tat.or.th สืบคน้เม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม 2558) 

 อีกทั้งในปี พ.ศ. 2558 นั้นประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้(Association of South East Asian Nation) หรืออาเซียน ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมและ

ร่วมมือกันในเร่ืองสันติภาพ ความมั่นคงทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและวฒันธรรม บน

พื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ถือโอกาสอันดีที่มี

นักท่องเที่ยวเขา้มาเพิ่มมากยิง่ขึ้น ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมสปาเป็นธุรกิจหน่ึงที่ไดรั้บความ

สนใจจากนักท่องเที่ยวและคาดว่าจะสามารถเติบโตไดดี้ในอนาคต จึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรม 

และปัจจยัที่มีผลต่อการใชบ้ริการสปาไทยโดยใชเ้มืองพทัยาเป็นสถานที่ในการเก็บขอ้มูล 
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2. กรอบแนวคดิในการวิจัย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.   เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสปาไทยของนกัท่องเที่ยว (กรณีเขตการปกครอง

พเิศษเมืองพทัยา) 

 2.   เพือ่ศึกษาปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาไทยของนกัท่องเที่ยวโดย

ใชท้ฤษฎีวา่ดว้ยกลยทุธส่์วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาส

ปาในประเทศไทยใหมี้ภาพลกัษณ์ที่ดียิง่ขึ้น 

 3.   เพื่อนําผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดของธุรกิจสปาในประเทศไทย 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.   ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสปาไทยของนกัท่องเท่ียว (กรณีเขตการปกครอง

พเิศษเมืองพทัยา) 

 2.   ทราบถึงปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาไทยของนกัท่องเที่ยวโดย

ใชท้ฤษฎีวา่ดว้ยกลยทุธส่์วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาส

ปาในประเทศไทยใหมี้ภาพลกัษณ์ที่ดียิง่ขึ้น 

 3.   สามารถนาํผลการวิจยัที่ไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาดของธุรกิจสปาในประเทศไทย 

 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  

2.ดา้นราคา (Price)  

3.ดา้นสถานที่และบรรยากาศ (Place)  

4.ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotions)  

5.ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน 

6.ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ  

7.ดา้นกระบวนการ (Process)  

การตัดสินใจเลือกใช้สปาไทย 

 

แนวทางการพัฒนาธุรกิจสปาไทย 
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5. ขอบเขตการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักท่องเที่ยวทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเขา้มาท่องเที่ยวและเขา้พกัในโรงแรมในเขตการปกครองพิเศษ เมือง

พทัยา จงัหวดัชลบุรีซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอน 

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวในเขตการปกครองพิเศษ เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี และเคยใช้

บริการนวดสปาในประเทศไทยโดยอา้งอิงจากขอ้มูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ปี 2557 พบว่ามี

ประชากรรวม 113,083 คน (สาํนักปลดัเมืองพทัยา. 2557) ซ่ึงมีจาํนวนมาก จึงใชก้ารกาํหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยการคาํนวณจากสูตรของ Taro Yamane (อา้งถึงในยทุธ ์ไกยวรรณ์, 2548: 80) 

6. ข้อตกลงเบ้ืองต้น 

 เพือ่ใหเ้กิดเพือ่ให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในงานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้กาํหนด 

คือ ให้ถือว่าผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ที่ผูว้ิจ ัยได้สัมภาษณ์ มีทัศนคติท่ีเป็นกลางในการตอบข้อมูล

สัมภาษณ์ และไม่มีอคติต่อการให้บริการในธุรกิจสปาไทยในพื้นท่ีเขตปกครองพิเศษเมืองพทัยา 

จงัหวดัชลบุรี แต่อยา่งใด 

7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปัจจัยทางการตลาดหรือส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การสร้างขอ้เสนอขายทาง

การตลาดบริการ (Service market offerings) ที่ผูป้ระกอบการสปาไทยสร้างขึ้นเพื่อเช่ือมโยงถึง

ผูบ้ริโภคโดยคานึงถึงความตอ้งการ ความคาดหวงัที่ไดจ้ากประสบการณ์การใชบ้ริการและมีความ

พึงพอใจที่มากกว่าความคาดหวงั มีองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์ 

(Product) ราคา (Price) ช่องทางในการจดัจาหน่าย (Place) การส่งเสริมทางการตลาด และการส่ือสาร

ทางการตลาด (Promotion & Integrated Marketing Communication) บุคลากรหรือพนกังาน (People) 

กระบวนการ (Process) และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical evidence) 

 ธุรกิจสปา หมายถึง การประกอบกิจการเพือ่ใหก้ารดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยมีบริการ

หลกั คือ การนวดเพื่อสุขภาพและการใชน้ํ้ าเพื่อสุขภาพ และอาจมีบริการเสริมประเภทต่างๆ อาทิ 

การทาํสมาธิและโยคะ การอบสมุนไฟรเพือ่สุขภาพ การออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ โภชนบาํบดั (การ

บาํบดัอาการต่างๆ ดว้ยอาหาร) และการควบคุมอาหาร การใชส้มุนไพรหรือผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ 

ตลอดจนการแพทยท์างเลือกอ่ืนๆ 

 นักท่องเที่ยว หมายถึง กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายที่ใชใ้นการทาํวิจยัที่เป็นนกัท่องเที่ยวทั้งชาว

ไทยแลว้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวในเขตการปกครองพเิศษ เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี และเคยใช้

บริการนวดสปาในประเทศไทย 
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8. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 กระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) ที่จะนํามาใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ทางผูว้ิจยัได้กาํหนด

ระเบียบวธีิการวิจยัหรือกระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) โดยเป็นกระบวนวธีิการวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดิน

ทางเขา้มาท่องเที่ยวและเขา้พกัในโรงแรมในเขตการปกครองพิเศษ เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีซ่ึงไม่

ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอน 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมา

เที่ยวในเขตการปกครองพิเศษ เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี และเคยใชบ้ริการนวดสปาในประเทศไทย

โดยอ้างอิงจากขอ้มูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ปี 2557 พบว่ามีประชากรรวม 113,083 คน 

(สาํนักปลดัเมืองพทัยา. 2557) ซ่ึงมีจาํนวนมาก จึงใชก้ารกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการคาํนวณจาก

สูตรของ Taro Yamane (อา้งถึงใน ยทุธ ์ไกยวรรณ์, 2548: 80) 

รูปแบบการวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นกระบวนวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) อัน

ประกอบไปดว้ย 1) การวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary research) การวิจยัเร่ืองปัจจยัทางการตลาดที่

มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาไทยของนกัท่องเที่ยว (กรณีศึกษา เขตการปกครองพเิศษ เมืองพทัยา) 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางประกอบการศึกษา ตาม

หัวขอ้ดังต่อไปน้ี (1) ความรู้เก่ียวกับธุรกิจสปาในประเทศไทย (2) แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วย

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (3) แนวคิดและทฤษฎีว่าดว้ยกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 2) การสาํรวจ

ความคิดเห็นดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ตวัแปรในการศึกษาคร้ังน้ี สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

คือ ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) และตวัแปรตาม (Dependent Variables) ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดงัน้ี 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เง่ือนไขดา้นส่วนประสมทางการตลาด และเง่ือนไขภายนอกอ่ืนๆ 2. ตวั

แปรตาม ไดแ้ก่ การเลือกใชบ้ริการของนกัท่องเที่ยว 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจัยได้ศึกษา

เอกสาร ตาํรา ผลงานวิจยั ผลการคน้ควา้ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งและเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจดัทาํชุด

แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด มีจาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 4 ส่วน โดยประกอบไปดว้ยเน้ือหา ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็น

ลักษณะคาํถามเป็นแบบมีคาํตอบให้เลือกตอบ (Multiple choices) ส่วนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับ
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พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปา ลักษณะของคาํถามเป็นแบบมีคาํตอบให้เลือกหลายตวัเลือก 

(Multiple choices) ส่วนที่ 3 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสปาไทยของนักท่องเที่ยว (กรณีศึกษา เขตการปกครองพิเศษ เมืองพทัยา) ซ่ึงเป็น

ขอบเขตพื้นที่ในการทําวิจัย ลักษณะของคําถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating scale) โดยใช้

หลกัเกณฑก์ารให้คะแนน ดงัน้ีคือ ความสาํคญัมากที่สุด ให้ 5 คะแนน ลาํดบัความสาํคญัรองลงมา

เป็น 4 3 2 ตามลาํดบั และ 1 คือความสาํคญันอ้ยที่สุด ส่วนที่ 4 ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั

ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาในประเทศไทย ลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด 

(Open-ended questions) มีจาํนวน 1 ขอ้ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการออกแบบสอบถามและทาํการเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 

ชุด โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ โดยมีความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 ที่ระดบันัยสาคญั 0.05 ซ่ึงทาํ

การเก็บขอ้มูลในช่วง เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติบรรยาย คือ ความถ่ีและค่าร้อยละ และการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยจะใชว้ิธีการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) ซ่ึง

ประกอบดว้ยค่า Mean และ Percentage โดยโปรแกรม SPSS 

9. ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

9.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย คือ  เพศหญิง จาํนวน  227 คน คิดเป็น

ร้อยละ 56.8 และเพศชาย จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 โดยมีอยูใ่นช่วงระดบัอาย ุ41-50 ปี 

มากที่สุด จาํนวน 173 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมา คอื ระดบัอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 135 คน คิด

เป็นร้อยละ 33.8 และนอ้ยที่สุดระดบัอาย ุมากกวา่ 60 ปี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามลาํดบั 

ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยมากที่สุด จาํนวน 310 คน  คิดเป็นร้อยละ 77.5 รองลงมา คือ กลุ่มประเทศ

อาเซียน(ยกเวน้ไทย)  จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ตามลาํดบั 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพเจา้ของกิจการ มากท่ีสุด จาํนวน 199 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.8 

รองลงมา คือ อ่ืนๆ จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และน้อยที่สุดนักเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 31 

คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามลาํดบั โดยส่วนใหญ่มีรายได ้20,001 - 30,000  บาท มากที่สุด จาํนวน 165 

คน  คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมา คือ 10,001 - 20,000  บาทจาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 

และนอ้ยที่สุด คือ ต ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามลาํดบั 
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9.2  ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปา 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการสปามากที่สุด จาํนวน 386 คน คิดเป็นร้อยละ 96.5 

รองลงมา คือ ไม่เคย จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามลาํดบั ทั้งน้ีชอบสปาตั้งเด่ียว (Stand alone 

Spa) มากที่สุด จาํนวน 159 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมา คือ เดยส์ปา (Day Spa) จาํนวน 109 

คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และน้อยที่สุด คือสปาในโรงแรม (Spa in hotel) จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อย

ละ 5.0 ตามลาํดบั 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ชอบใชบ้ริการในสปาส่วนการ นวดเทา้มากที่สุด จาํนวน 125 คน  

คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา คอื การนวดตวั จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8  และนอ้ยที่สุดคือ 

การนวดศรีษะ/คอ/บ่า/ไหล่ จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 ตามลาํดบั ซ่ึงตดัสินใจมาใชบ้ริการ

เพราะเป็นเพื่อคลายเครียดจากการทาํงาน/กิจกรรม มากที่สุด จาํนวน 249 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.3 

รองลงมา คือ เพือ่ประสบการณ์ใหม่ จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0  และนอ้ยที่สุด อ่ืนๆ จาํนวน 

19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามลาํดบั ส่วนช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการสปาช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น.มาก

ที่สุด จาํนวน 155 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมา คือช่วง 12.01 – 16.00 น. จาํนวน 113 คน คิด

เป็นร้อยละ 28.2 และน้อยที่สุดคือช่วง 8.00 – 12.00 น.จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามลาํดบั 

โดยใชเ้วลาในสปา 2 ชัว่โมง มากที่สุด จาํนวน 159 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมา คือ มากกวา่ 1 

ชัว่โมง จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 และนอ้ยที่สุด คือ มากกวา่ 3 ชัว่โมง จาํนวน 27 คน คิด

เป็นร้อยละ 6.8 ตามลาํดบั 

9.3  ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สปาในไทย 

ตารางที่ 9.3.1 แสดงระดับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 

ปัจจัย 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

15.ช่ือเสียงของสปาในประเทศไทยเป็นที่น่าเช่ือถือ 3.67 0.80 มาก 6 

16.การรักษาแผนไทยเป็นการรักษาแบบธรรมชาติบาํบดั 4.31 1.01 มากที่สุด 1 

17.สปาในประเทศไทยมีทรีตเมน้ทห์ลายอยา่งใหเ้ลือก 4.08 0.98 มาก 2 

18.มีส่ิงอาํนวยความสะดวกเสริมเช่นห้องอบไอนํ้ าสระ

วา่ยนา้ฟิตเนสโยคะเป็นตน้ 

4.00 2.74 มาก 4 

19.ไม่มีบริการอ่ืนแอบแฝง 3.78 1.10 มาก 5 

20.มีการแสดงราคาค่าบริการที่ชดัเจน 4.05 1.06 มาก 3 

รวมรายด้าน 3.98 0.93 มาก  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

936 Journal of Business Research and 

Administration 

 จากตาราง 9.3.1 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเก่ียวกับปัจจยัทาง

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สปาในไทย มีความสําคญัภาพรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย= 3.98)     

และขอ้ที่ใหค้วามสาํคญัมากที่สุด คือ การรักษาแผนไทยเป็นการรักษาแบบธรรมชาติบาํบดั (ค่าเฉล่ีย 

= 4.31) ส่วนขอ้ที่ให้ความสาํคญัรองลงมา คือ สปาในประเทศไทยมีทรีตเมน้ทห์ลายอยา่งให้เลือก 

โดยมีความสาํคญัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.08) และน้อยท่ีสุด คือ ไม่มีบริการอ่ืนแอบแฝง โดยมี

ความสาํคญัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.78) 

ตารางที่ 9.3.2 แสดงระดับปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัย 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

21.มีราคาค่าบริการที่สมเหตุสมผล 4.16 1.03 มาก 3 

22.สปาในประเทศไทยราคาถูกกวา่เม่ือเทียบกบัประเทศ

อ่ืน 

4.19 1.01 มาก 2 

23.มีราคาค่าบริการใหเ้ลือกหลายระดบั 4.34 0.98 มากที่สุด 1 

24.มีการแสดงราคาค่าบริการที่ชดัเจน 4.14 1.05 มาก 4 

รวมรายด้าน 4.21 0.87 มาก  

 จากตาราง 9.3.2 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเก่ียวกับปัจจยัทาง

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สปาในไทย มีความสําคญัภาพรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย= 4.21)  

และขอ้ที่ให้ความสําคญัมากที่สุด คือ มีราคาค่าบริการให้เลือกหลายระดับ โดยมีความสําคญัใน

ระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.34) ส่วนขอ้ที่ใหค้วามสาํคญัรองลงมา คือ สปาในประเทศไทยราคาถูก

กวา่เม่ือเทียบกบัสปาในประเทศอ่ืน โดยมีความสาํคญั ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.19) และนอ้ยที่สุด 

คือ มีการแสดงราคาค่าบริการที่ชดัเจน โดยมีความสาํคญัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.14) 
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ตารางที่ 9.3.3 แสดงระดับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ปัจจัย 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

25.ทาํเลที่ตั้งของสปาสะดวกสบายต่อการเดินทาง 4.45 2.73 มากที่สุด 1 

26.สามารถติดต่อได้หลายช่องทางเช่นทางอินเตอร์เน็ต

โทรศพัทจ์ดหมายอิเล็คทรอนิกส์เป็นตน้ 

4.37 0.98 มากที่สุด 2 

27.มีเอเยนซ่ีทวัร์เป็นส่ือกลางช่วยประสานงาน 4.12 0.96 มาก 3 

28.มีระบบการชําระเงินค่าบริการท่ีสะดวกและหลาย

ช่องทาง 

3.97 0.98 มาก 4 

รวมรายด้าน 4.23 1.08 มากที่สุด  

 จากตาราง 9.3.3 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเก่ียวกับปัจจยัทาง

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สปาในไทย มีความสําคญัภาพรวมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย= 

4.23)     และขอ้ที่ใหค้วามสาํคญัมากที่สุด คือ ทาํเลที่ตั้งของสปาสะดวกสบายต่อการเดินทาง โดยมี

ความสําคญัในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.45) ส่วนขอ้ที่ให้ความสําคญัรองลงมา คือ สามารถ

ติดต่อได้หลายช่องทางเช่นทางอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์จดหมายอิเล็คทรอนิกส์เป็นต้น โดยมี

ความสาํคญั ในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.37) และนอ้ยที่สุด คือ มีระบบการชาํระเงินค่าบริการที่

สะดวกและหลายช่องทาง โดยมีความสาํคญัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.97) 

ตารางที่ 9.3.4 แสดงระดับปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดและการส่ือสารทางการตลาด 

ปัจจัย 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

29.การใชบ้ริการสปารวมอยู่ในแพค็เก็จการท่องเที่ยวอยู่

แลว้ 

4.26 1.01 มากที่สุด 1 

30.มีการแถมฟรีทรีตเม้นท์เม่ือซ้ือเป็นแพ็คเก็จหรือเป็น

กรุ๊ป 

4.23 1.02 มากที่สุด 2 

31.การลดราคาค่าบริการช่วงโลวซี์ซัน่ 3.78 1.06 มาก 5 

32.มีการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัสปาไทยอยา่งต่อเน่ือง 3.89 1.06 มาก 4 

33.มีการบอกต่อโดยผูเ้คยใชบ้ริการสปาไทยมาก่อน 3.98 1.03 มาก 3 

รวมรายด้าน 4.03 0.86 มาก  

 จากตาราง 9.3.4 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเก่ียวกับปัจจยัทาง

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สปาในไทย มีความสําคญัภาพรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย= 4.03)     
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และขอ้ที่ให้ความสําคญัมากที่สุด คือ การใช้บริการสปารวมอยู่ในแพ็คเก็จการท่องเท่ียวอยูแ่ลว้   

โดยมีความสาํคญัในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.26) ส่วนขอ้ที่ให้ความสาํคญัรองลงมา คือ มีการ

แถมฟรีทรีตเมน้ทเ์ม่ือซ้ือเป็นแพค็เก็จหรือเป็นกรุ๊ป โดยมีความสาํคญั ในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 

4.23) และนอ้ยทีสุ่ด คือ การลดราคาค่าบริการช่วงโลวซี์ซัน่ โดยมีความสาํคญัในระดบัมาก  

ตาราง 9.3.5 แสดงระดับปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

ปัจจัย 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

43.การตกแต่งสปาที่มีอตัลกัษณ์แบบไทย 3.77 1.18 มาก 8 

44.ความสะอาดของสถานที่หอ้งนวด/เตียงนวด 4.18 1.02 มาก 6 

45.ความเป็นส่วนตวัของหอ้งนวด 4.23 0.99 มากที่สุด 5 

46.สปามีกล่ินหอม 3.98 1.09 มาก 7 

47.เสียงเพลงที่ทาใหรู้้สึกผอ่นคลาย 4.41 0.99 มากที่สุด 4 

48.ความเงียบสงบของสปา 4.42 1.01 มากที่สุด 3 

49.แสงสวา่งที่หอ้งนวดที่สามารถปรับระดบัแสงได ้ 4.50 1.01 มากที่สุด 2 

50.อุณหภูมิของหอ้งนวดที่พอเหมาะ 4.52 1.00 มากที่สุด 1 

รวมรายด้าน 4.25 0.85 มากที่สุด  

 จากตาราง 9.3.5 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัทาง

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สปาในไทย มีความสําคญัภาพรวมในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย= 

4.25)  และขอ้ที่ใหค้วามสาํคญัมากที่สุด คือ อุณหภูมิของหอ้งนวดที่พอเหมาะ โดยมีความสาํคญัใน

ระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.52) ส่วนขอ้ท่ีให้ความสําคญัรองลงมา คือ แสงสว่างท่ีห้องนวดที่

สามารถปรับระดบัแสงได ้โดยมีความสาํคญั ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.50) และนอ้ยที่สุด คือ สปา

มีกล่ินหอม โดยมีความสาํคญัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.98) 

  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

939 Journal of Business Research and 

Administration 

ตารางที่ 9.3.6 แสดงระดับปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ปัจจัย 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

38.เอาใจใส่กบัทุกความตอ้งการของท่าน 3.98 1.17 มาก 1 

39.ใหบ้ริการรวดเร็วไม่ตอ้งรอนาน 3.61 1.21 มาก 5 

40.พนักงานให้คาํแนะนาํตลอดทุกขั้นตอนการใชบ้ริการ

สปา 

3.85 .97 มาก 4 

41.การทาํงานที่ประสานสอดคลอ้งต่อเน่ืองอยา่งกลมกลืน 3.96 2.21 มาก 2 

42.มัน่ใจความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 3.95 1.09 มาก 3 

รวมรายด้าน 3.87 1.01 มาก  

 จากตาราง 9.3.6 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเก่ียวกับปัจจยัทาง

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สปาในไทย มีความสําคญัภาพรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย= 3.87)     

และขอ้ที่ให้ความสาํคญัมาก คือ เอาใจใส่กบัทุกความตอ้งการของท่าน โดยมีความสาํคญัในระดบั

มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 3.98) ส่วนขอ้ที่ให้ความสาํคญัรองลงมา คือ การทาํงานที่ประสานสอดคลอ้ง

ต่อเน่ืองกันอย่างกลมกลืน โดยมีความสําคญั ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.96) และน้อยที่สุด คือ 

ใหบ้ริการรวดเร็วไม่ตอ้งรอนาน โดยมีความสาํคญัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.61) 

ตาราง 9.3.7 แสดงระดับปัจจัยด้านบุคลากร 

ปัจจัย 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล ลําดับ 

34.พนกังานมีทกัษะการนวดที่ดี 4.22 1.01 มากที่สุด 1 

35.กิริยามารยาทของพนกังานสุภาพเรียบร้อยดี 4.10 1.03 มาก 2 

36.พนกังานสามารถส่ือสารไดห้ลายภาษา 3.67 1.12 มาก 4 

37.พนกังานสามารถแนะนาวธีิปฏิบติัตวัแก่ผูรั้บบริการได ้ 3.72 1.23 มาก 3 

รวมรายด้าน 3.93 .93 มาก  

 จากตาราง 9.3.7 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเก่ียวกับปัจจยัทาง

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สปาในไทย มีความสําคญัภาพรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย= 3.93)     

และขอ้ที่ให้ความสาํคญัมากที่สุด คือ พนักงานมีทกัษะการนวดที่ดี โดยมีความสาํคญัในระดบัมาก

ที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.22) ส่วนขอ้ที่ให้ความสําคญัรองลงมา คือ กิริยามารยาทของพนักงานสุภาพ

เรียบร้อยดี โดยมีความสําคญั ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.10) และน้อยที่สุด คือ พนักงาน

สามารถส่ือสารไดห้ลายภาษา โดยมีความสาํคญัในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.67) 
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10. อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดที่มีผล

ต่อการเลือกใชส้ปาในไทย มีความสาํคญัภาพรวมในระดบัมาก นั่นหมายถึงผูบ้ริโภคมีพฤติกรรม

การเลือกใชบ้ริการสปาไทยเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิปปศิณี  บาเรย ์(2555: 

บทคดัยอ่) จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาในประเทศไทย  

กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต” เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบังานวิจยัของผูว้ิจยัซ่ึงเป็นเร่ืองของการศึกษาปัจจยั

ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปา ในเขตการปกครองพิเศษเมืองพทัยา พบว่ามีความ

สอดคลอ้งกนัมากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี ประกอบอาชีพ

เป็นลูกจา้ง พนักงาน และขา้ราชการ มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี พฤติกรรมในการเลือกใช้

บริการสปาของนักท่องเที่ยวชาวจีน  พบว่าส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการสปามา

ก่อนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเลือกใชบ้ริการสปาในโรงแรม ชอบการบริการนวดตวั 

โดยมีเหตุจูงใจ คือ ตอ้งการคลายเครียดจากการทาํงานเป็นหลกั เลือกใชบ้ริการสปาในช่วงวนัหยดุ

สุดสัปดาห์ เวลาที่เหมาะสมในการทรีตเมน้ทใ์นสปาคือไม่เกิน 2 ชัว่โมง ในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสปาจะเลือกดว้ยตนเอง จะจองการใชบ้ริการสปาผา่นโทรศพัท ์ใหค้วามเช่ือถือขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัสปาจากการบอกต่อจากเพือ่นหรือคนรู้จกั และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชบ้ริการสปาใน

ประเทศไทยของนกัท่องเที่ยวชาวจีนในอนาคตวา่ แนวโนม้ของความนิยมใชบ้ริการสปาในประเทศ

ไทยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าในปัจจุบัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้

บริการสปาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว พบว่า ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของสปามี

ความสาํคญัระดบัมากที่สุด โดยเฉพาะความเงียบสงบของสปาเป็นความตอ้งการที่มาเป็นอบัดบัแรก 

ตอ้งการใชบ้ริการสปาที่มีช่ือเสียงเป็นที่เช่ือถือได ้ควรมีการแสดงราคาค่าบริการของสปาไวอ้ยา่ง

ชดัเจน มีระบบการชาํระเงินค่าบริการของสปาที่สะดวกและหลายช่องทาง ควรลดราคาค่าบริการ

ช่วงโลวซี์ซั่น บุคลากรในสปาควรมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยและตอ้งมัน่ใจในความปลอดภยั

การใช้บริการสปา ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพของนักท่องเที่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้

บริการสปาในประเทศไทย พบว่า อาชีพที่ต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการ สปาที่

ต่างกนั ทั้งในดา้นสถานที่ ประเภทของการบริการ เหตุจูงใจการเลือกช่วงเวลา ระยะเวลาของการ

บริการ ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา วธีิการจองหรือเลือกใชบ้ริการสปา และการ

รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานบริการสปาที่ต่างกนั 
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11. ข้อเสนอแนะ  

11.1 ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากผลการวจิยั 

 จากขอ้มูลผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลในเขตการปกครองพิเศษ เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

เท่านั้น ดังนั้นผูศึ้กษาเห็นว่าควรเพิ่มเติมและขยายขอบเขตในการวิจัยออกไปสู่เขตพื้นท่ีระดับ

จงัหวดัและระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้นอนัจะทาํให้ทราบถึงแนวทางความตอ้งการและการวางแผน

ดาํเนินธุรกิจเชิงรุกต่อไป 

11.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยเป็นการวิจัยในแนวทางแบบ

ผสมผสานวิธี โดยการผสานวธีิคิดและระเบียบวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพเขา้ดว้ยกนั ใชก้ารสังเกต
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ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันผ่านช่องทางพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

MARKET FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION TO BUY 

FASHION CLOTHES THROUGH ELECTRONIC COMMERCE IN 

BANGKOK 

มานุชา กองเงินงาม1 และ ดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษา

ความสมัพนัธข์องตวัแปรที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง

ที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่งและใชส้ถิติต่าง ๆ วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การ

แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test และ Multiple Regression 

Analysis (MRA) 

                ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 305 คน มีอายอุยูใ่นช่วง 

21 – 30 ปี และมีสถานภาพสมรสแลว้ และระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี และอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทั และรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนอยูท่ี่ช่วงรายได ้10,001 – 

20,000 บาทมากที่สุด  ผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ อาย ุอาชีพ และรายได้

ส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05   ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด พบว่าด้านผลิตภณัฑ ์ด้านราคา ด้านการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด  ดา้นการนาํเสนอลกัษณะกายภาพ  และดา้นกระบวนการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั

ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

คาํสําคญั: ปัจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจ, เส้ือผ้าแฟช่ัน, ช่องทางพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์, 

กรุงเทพมหานคร 

 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

            This research objective is to understand the marketing factors influence to decision in buying 

fashion clothes through e-commerce in Bangkok. Also study the relationship of the variables that 

influence buying decisions by sampling 400 samples. Data analysis was frequent, percentage, 

average, standard deviation, t-Test, F-Test and Multiple Regression Analysis (MRA). 

             The results showed that the samples of 305 people, mostly female, age range 21-30 years, 

married, bachelor graduated, office employees and personal income per month range 10,001-20,000 

Baht. The hypothesis testing on the demographic found that age, occupation and income influence 

the decision to buy fashion clothes through e-commerce in Bangkok area of statistical significance 

0.5. The hypothesis testing on marketing mix found that the products, prices, place, promotion, 

physical evidence and process influence the decision to buy fashion clothes through e-commerce in 

Bangkok area of statistical significance 0.5 

 

KEYWORDS: MARKET FACTORS, DECISION, FASHION CLOTHES, ELECTRONIC 

COMMERCE,  BANGKOK 
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บทนํา 

    ความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทาํใหมี้การพฒันาคิดคน้ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกสบายต่อการดาํรงชีวิตเป็นอนัมาก เทคโนโลยไีดเ้ขา้มาเสริมปัจจยัขั้นพื้นฐานการดาํรงชีวติ

ในดา้นต่างๆ และในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัเป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะ

เป็นทางดา้นการบนัเทิง การศึกษา หรือทางธุรกิจ  การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยท่ีีรวดเร็วน้ี 

การขายสินคา้และบริการต่างๆจึงไดมี้การนาํเทคโนโลยีเขา้มาประยกุต์ใช ้ ท่ีเรียกว่า E-commerce 

หรือการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ทาํให้สามารถเขา้ถึงลูกคา้ได้เป็นจาํนวนมากจากทัว่ทุกมุมโลก 

สามารถกระจายสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน สามารถเจาะกลุ่ม

ลูกคา้ที่เป็นเป้าหมายไดโ้ดยง่าย สะดวกและรวดเร็วโดยมีค่าใชจ่้ายท่ีต ํ่า ฯลฯ (สุภทัรา ทฤษฎิคุณ , 

2545:1) การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เป็นการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้าและบริการผ่านส่ือกลาง

อินเทอร์เน็ตโดยผูบ้ริโภคไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางมายงัสถานที่จริง ทั้งยงัเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารในเร่ืองการคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ประหยดัเวลาในการประชาสมัพนัธ ์ประหยดัค่าใชจ่้ายเพื่อการ

เดินทางไปซ้ือสินคา้ เพียงแค่เลือกซ้ือผ่านเวบ็ไซตเ์ท่านั้น ประหยดัเวลาในการติดต่อ แค่ใชเ้วลาไม่

นานแค่เพยีงไม่ก่ีวนิาทีเราก็สามารถติดต่อซ้ือสินคา้ได ้  การเปิดร้านคา้ในอินเทอร์เน็ตเป็นการขยาย

ตลาดสู่ทัว่โลก ไม่จาํกัดเฉพาะแค่ในประเทศ และยงัทาํให้ผูบ้ริโภคมีตวัเลือกในการได้เลือกซ้ือ

สินค้ามากยิ่งขึ้น ผูข้ายสามารถเปิดร้านได้ทุกวนัตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวนัหยุด และผูบ้ริโภคก็

สามารถซ้ือสินคา้ไดทุ้กวนั 

            ธุรกิจอยา่งหน่ึงที่น่าสนใจคือธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ เส้ือผา้แฟชัน่ เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มถือเป็น

หน่ึงในปัจจยัซ่ึงมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการป้องกนัความร้อน 

ความเยน็ และป้องกนัอนัตรายจากภายนอกแลว้เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มยงัช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

แสดงใหเ้ห็นถึงรสนิยม ซ่ึงบ่งบอกถึงภาพลกัษณ์และสถานภาพทางสงัคมของผูส้วมใส่ สินคา้เส้ือผา้

แฟชั่นจึงเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา และยงัมีการออกแบบใหม่ในทุกฤดูกาลอีกด้วย บุคคลที่

ทนัสมยัจึงไดรั้บอิทธิพลจากแฟชัน่ใหม่ๆอยูเ่สมอ และมกัมีความตอ้งการสวมใส่เส้ือผา้ที่มีรูปแบบ

ตรงตามสมยันิยม จึงทาํให้ธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่เติบโตอยา่งรวดเร็วเพราะทุกๆคนก็ตอ้งการสวมใส่

เส้ือผา้ที่ทนัสมยั หากผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่สามารถใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถ

เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดย้อ่มหมายถึงผลประกอบที่ดีต่อธุรกิจของตน ในยคุน้ีการแข่งขนัที่รุนแรงของ

ธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่และการเติบโตของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที่กล่าวมาขา้งตน้การประกอบธุรกิจ

เส้ือผา้แฟชัน่โดยใชช่้องทางการตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีสามารถเพิม่

ยอดขายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการได ้ 

         ผูว้จิยัจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

ผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์” เพื่อจะได้นําขอ้มูลเก่ียวกับงานวิจยัมาพฒันาเคร่ืองมือทาง
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การตลาดในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี เพือ่เป็นแนวทาง

สาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจ E-commerce สามารถนาํไปปรับปรุงประสิทธิภาพ และพฒันากลยทุธท์าง

การตลาดของธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดต้รงกลุ่มมาก

ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพือ่ศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัของผูบ้ริโภค ที่ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน

ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของงานวิจัย 

 1. สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลกับการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน

ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน

ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3  ปัจจยัดา้นราคาที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทาง

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจยัดา้นบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทาง

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจยัดา้นการนาํเสนอลกัษณะกายภาพที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจยัดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่น

ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกนั 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ทราบปัจจัยส่วนบุคคล ของผู ้บ ริโภค ที่ ซ้ือ เ ส้ือผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อการทาํธุรกิจพร้อม

ทั้งขอ้เสนอแนะแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด 

พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของสินคา้และบริการ ให้ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายมากยิง่ขึ้น 

 2.ทราบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน

ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพือ่นาํไปใชป้ระโยชน์ต่อการ

ทาํธุรกิจพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในการพฒันากลยทุธท์ี่

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปรับปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

  3.ทราบปัจจยัที่มีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปใชป้ระโยชน์ต่อการทาํธุรกิจ

พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในการพฒันากลยทุธท์ี่เก่ียวกบั

หลกัการตดัสินใจของลูกคา้ ปรับปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นเพือ่ใหลู้กคา้ประทบัใจ

และกลบัมาซ้ือสินคา้อีก 
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กรอบแนวความคดิ 
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การตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้า

แฟช่ันผ่านช่องทางพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 - ดา้นผลิตภณัฑ์ 

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

- ดา้นบุคคล 

- ดา้นการนาํเสนอลกัษณะกายภาพ 

- ดา้นกระบวนการ 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษาสูงสุด 

- อาชีพ 

- รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 ในการวิจยั เร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน

ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิจยั 

เ ร่ือง ปัจจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วนๆดงัต่อไปน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

 Philip Kotler (2005, p.24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 

ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งที่กิจการใชเ้พือ่ใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ 

ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นก ลุ่มได้ 4 ก ลุ่ม  ดัง ท่ี รู้จักกันว่าคือ  “4 Ps” อันได้แ ก่  

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

เสรี วงษ์มณฑา (2542: 11) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมี

สินคา้ที่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาที่ผูบ้ริโภคยอมรับได ้และ

ผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดัจาํหน่ายกระจายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม

การซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิด

พฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 การตดัสินใจ (Decision Making) เป็นกระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลในการเลือกส่ิงใดส่ิง

หน่ึงจากหลายทางเลือกที่มีอยูเ่พื่อให้ไดท้างเลือกที่ดีที่สุด และตอบสนองความตอ้งการของตนเอง

ใหม้ากทีสุด (ลฎาภา พลูเกษม, 2550, หนา้ 8) โดยมีผูใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจไวด้งัน้ี 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552, หน้า 157) กระบวนการหรือขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer’ s 

Decision Process) เป็นลาํดับขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภค ประกอบไปด้วย การรับรู้

ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ

มานิต รัตนสุวรรณ และ สมฤดี ศรีจรรยา (2554, หน้า 154) กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อของ

ผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่การรับรู้ความตอ้งการและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการสินคา้ที่

ตอ้งการเปรียบเทียบคุณภาพและราคา สุดทา้ยจะเปิดทางเลือกวา่เลือกสินคา้ไหนท่ีไดต้รงตามความ

ตอ้งการจึงตดัสินใจซ้ือ 

 Schiff man & Kanuk (1994, p. 659) กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนในการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกขึ้นไปซ่ึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เก่ียวขอ้ง กบั

กระบวนการตดัใจทั้งดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรม
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ดา้นจิตใจและทางกายภาพซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ี ทาใหเ้กิดการซ้ือและเกิด

พฤติกรรมการซ้ือ ตามบุคคลอ่ืน 

ทฤษฎีธุรกิจพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 ประวัติการพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์(E-Commerce) การค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

commerce หรือที่รู้จกักนัทัว่ไปวา่ E-Commerce) นั้นเกิด ขึ้นมาตั้งแต่ ปีค.ศ. 1960 โดยเร่ิมจากบริษทั

ในสหรัฐอเมริกาได้นําการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ เรียกว่าระบบ EDI (Electronic Data 

Interchange) มาช่วยในการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งบริษทั นอกจากนั้นในสถาบนัการเงินและธนาคาร

ต่างๆ ไดมี้การสร้างเครือข่ายคอมพวิเตอร์ที่เรียกว่า EFT (Electronic Funds Transfer) เพื่อใชใ้นการ

โอนเงินตราระหว่างธนาคารมาหลายสิบปี แลว้ ในช่วงเวลา ดงักล่าว การติดตั้ง EDI บริษทัจะตอ้ง

สร้างเครือข่ายส่ือสารส่วนตวัขึ้นมาเองซ่ึงตอ้งลงทุนสูงและมี ราคาแพง การใชง้านของ EDI จึงจาํกดั

อยู่ ที่บริษทัขนาดใหญ่และสถาบันการเงินที่มีทุนเท่านั้น แต่ใน ปัจจุบนัน้ีความแพร่หลายของ

อินเตอร์เน็ตทาํใหโ้ลกการคา้อิเล็กทรอนิกส์เปล่ียนแปลงไป 

 ความหมายของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์(E-Commerce) การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์หรือ อี

คอมเมิร์ช โดยคาํจาํกดัความของคาํว่า อีคอมเมิร์ช ค่อนขา้ง กวา้ง ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของคาํว่า อี

คอมเมิร์ช ดงัน้ี(กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, ทวศีกัด์ิ กาญจนสุวรรณ. 2547: 5) 

 การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือท่ีรู้จกักนดีในนามว่า  “อีคอมเมิร์ช” หมายถึง เทคโนโลยทีี่

ใช ้เป็นส่ือกลางสาํหรับแลกเปล่ียนสินคา้และบริการระหว่างผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตวับุคคล องคก์ร 

หรือตวั บุคคลกบองคก์ร ทั้งน้ีเพื่อช่วยสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินกิจกรรม

ต่างๆ ทั้ง ภายในและนอกองคก์ร 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ 

(Convenience sampling) ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน

ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทางผูศึ้กษาวิจยัคร้ังน้ีใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขอบเขตเน้ือหา 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่ผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์ถึง

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดย

ศึกษาประเภทสินคา้เป็นเส้ือผา้แฟชัน่ ซ่ึงจะศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
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การเลือกขนาดตัวอย่าง  

 ในการศึกษาคร้ังน้ี กาํหนดขนาดตวัอยา่งจาํนวน 400 ราย โดยกาํหนดขนาดตวัอยา่งท่ีความ

เช่ือมัน่ 95% และมีความผดิพลาดไดไ้ม่เกิน 5 % โดยใชสู้ตรการคาํนวณจากสูตรของ Taro Yamane 

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ,2540:70) จากจาํนวนประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมทั้งส้ิน 

5,696,409 คน ดงัน้ี 

     n   = 
𝑁𝑁

1+𝑁𝑁𝑁𝑁2
 

 

โดยแทนค่า                       n    =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

                                        N    =   ขนาดของประชากร 

                                         e    =   ความคาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่ง                      

แทนค่าตามสูตรไดผ้ลดงัน้ี  

   n   = 
5,696,409

1+5,696,409(0.05)2
 

 

                                                             = 399.97 

 

ขนาดตวัอย่างที่คาํนวณได้เท่ากับ 399.97 ตวัอย่าง และเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบ

แบบสอบถามอยา่งไม่สมบูรณ์ จึงไดท้าํการสาํรองแบบสอบถามมาเพิม่อีก 1 ชุด รวมแบบสอบถาม

ทั้งส้ิน 400 ชุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

                การวเิคราะห์ผลทางสถิติในการวจิยัแยกวเิคราะห์ผลทางสถิติออกเป็นส่วนๆ ดงัน้ี 

        ส่วนที่  1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้่าสถิติอตัราส่วนร้อยละ 

(Percentage %)ในการประมวลผลวจิยั 

        ส่วนที่   2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

สถิติค่าเฉล่ีย (Mean , x) และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน (Standard Deviation , 𝜎𝜎) ในการประมวลผล

วจิยั 

        ส่วนที่  3 วิเคราะห์ขอ้มูลกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่านช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean , x) และค่าเบี่ยง

เบียนมาตรฐาน (Standard Deviation , 𝜎𝜎) ในการประมวลผลวจิยั 
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การทดสอบสถิติ  

             ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน

ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกนั มีกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ที่แตกต่างกัน 

โดยทาํการหาค่าเฉล่ีย และใชส้ถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว t-test และสถิติ F-test 

ในการทดสอบนยัสาํคญัของความแตกต่างระหวา่งความแปรปรวนของ 1 กลุ่ม และมากกวา่ 1 กลุ่ม 

ทาํการสรุปผลว่าแตกต่าง หรือ ไม่แตกต่าง ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 และการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี 

Least Significant Difference (LSD)  เพื่อวิเคราะห์หาคู่ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.05 

 

 การทดสอบสมมติฐาน 

              ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ซ้ือเส้ือผา้แฟชั่น

ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ที่แตกต่างกนั 

โดยทําการหาค่า เฉล่ีย และ Multiple Regression Analysis (MRA)   สูตร Multiple Regression 

Analysis (MRA)   คือ      

 

ผลการวิเคราะห์ 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกได้

ดงัน้ี   

 เพศ  พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยมีเพศหญิง ร้อยละ 76.3 และเพศชาย 

ร้อยละ 23.8  

 อายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี ร้อยละ55.0 รองลงมาคือ อาย ุ31-40 ปี 41-50 ปี ต ํ่ากวา่ 

20 ปี 51-60 ปี    และมากกวา่ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 35.8 , 5.3 , 1.8, 1.8 และ 0.5 ตามลาํดบั  

 สถานภาพ พบวา่ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ โสดและหยา่ร้าง / 

หมา้ย หรือแยกกนัอยู ่ร้อยละ 43.8 และ 2.3 ตามลาํดบั  

 ระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ร้อยละ 64.3 

รองลงมาคือ อนุปริญญา / ปวส. , ปริญญาโท หรือสูงกว่า ,มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. และ 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํ่ากวา่ ร้อยละ 14.5 , 10.0 , 9.5 และ 7 ตามลาํดบั 
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 อาชีพ พบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษทั ร้อยละ 32.8 รองลงมาคือ คา้ขาย / ธุรกิจ

ส่วนตวั ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ อ่ืนๆโปรดระบุ (ไม่มีอาชีพและอาชีพอิสระและเกษตรกร) นกัเรียน 

/ นกัศึกษา ร้อยละ 31.0 , 18.5 , 13.5 และ 4.3 ตามลาํดบั 

 รายได้ส่วนบุคคล พบว่าส่วนใหญ่มีรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อย

ละ 38.0 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท 50,001 บาทขึ้นไป 30,001 – 40,000 บาท ตํ่ากวา่ 10,000 

บาท  40,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 25.0 ,13.5 , 11.5 , และ 9.5 ตามลาํดบั 

            โดยผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าด้านผลิตภณัฑก์ลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ให้ความสาํคญักบัเส้ือผา้ที่จาํหน่ายในเว็บไซตมี์การออกแบบที่ทนัสมัยมากที่สุด (x̄  = 4.16 , 

SD = 0.638),  ดา้นราคากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการแสดงราคาของเส้ือผา้แฟชัน่บน

เวบ็ไซตช์ดัเจนมากที่สุด (x̄  = 4.16 , SD = 0.764) , ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายกลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ให้ความสาํคญักบัการสามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดต้ลอด24ชม.มากที่สุด (x̄  = 4.25 , SD = 0.795) , 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือครบตาม

โปรโมชัน่มากที่สุด (x̄  = 4.05 , SD = 0.692) , ดา้นบุคคลกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบั

การแสดงความเคารพและให้เกียรติลูกคา้มากท่ีสุด  (x̄  = 3.97 , SD = 0.781) , ด้านกายภาพกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการตกแต่งเวบ็ไซตส์วยงามมากท่ีสุด  (x̄  = 3.94 , SD = 0.826) , 

ดา้นกระบวนการกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการจดัส่งสินคา้รวดเร็วตรงเวลามากท่ีสุด 

(x̄  = 3.98 , SD = 0.765) 

 โดยผลการศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ พบว่าปัจจยัดา้นการรับรู้กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัแหล่งขอ้มูลของเวบ็ไซตท์ี่ขายเส้ือผา้เขา้ถึงง่ายมากที่สุด (x̄  = 4.11 , SD 

= 0.672) ,  ดา้นการแสวงหาขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัช่องทางในการคน้หา

ขอ้มูลหลากหลายมากที่สุด (x̄  = 4.15 , SD = 0.707) ,  ดา้นการประเมินทางเลือกกลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ให้ความสาํคญักบัช่ือเสียงของเวบ็ไซตข์ายเส้ือผา้สร้างความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจมาก(x̄  = 

4.16 , SD = 0.781) ,  ดา้นการตดัสินใจกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัการตดัสินใจเลือก

เพราะคุณภาพของสินคา้มากที่สุด (x̄  = 4.19 , SD = 0.753) ,  ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือสินคา้กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการกลบัมาซ้ือสินคา้ของทางร้านอีกมากที่สุด (x̄  = 3.89 , SD = 

0.743) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือ เ ส้ือผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ของประชากร ใน เข

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั  ที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05   อาชีพที่แตกต่างกนัมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั  ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  รายไดส่้วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผล



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

954 Journal of Business Research and 

Administration 

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั  ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่าดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ด้านการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านการนําเสนอลักษณะกายภาพ  และด้าน

กระบวนการที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั  ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ 
ค่า

นัยสําคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.974 ปฎิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.047* ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.334 ปฎิเสธ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test 0.758 ปฎิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.001* ยอมรับ 

รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน F-Test 0.003* ยอมรับ 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2-8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ 
ค่า

นัยสําคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐาน 

สมมติฐาน  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

สมมติฐานที่ 2 ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA 0.000* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3 ดา้นราคา MRA 0.027* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 4 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA 0.000* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 5 ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.000* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 6 ดา้นบุคคล MRA 0.283 ปฎิเสธ 

สมมติฐานที่ 7 ดา้นการนาํเสนอลกัษณะกายภาพ   MRA 0.004* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 8 ดา้นกระบวนการ MRA 0.004* ยอมรับ 

 

การอภิปรายผล 

 จากสมมติฐานที่ 1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่ต่างกันมีกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ที่

แตกต่างกนั   ผลการวิจยั อาย ุอาชีพ และรายไดส่้วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกนั  

 จากสมมติฐานที่ 2 ,3,4,5,7 และ8  ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน

ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที่มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้ที่แตกต่างกนั  ผลการวิจยั จากสมมติฐานที่ 2 ,3,4,5,7 และ8  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  

ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นการ

นาํเสนอลกัษณะกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกนั  

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

               ผลจากการวจิยัผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

               ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ใน 3 ดา้นดงัน้ี ดา้นอาย ุดา้นอาชีพ ดา้นรายไดส่้วนบุคคลต่อ

เดือน ถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจเลือกตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผูป้ระกอบการควรจะศึกษาปัจจัยด้าน



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

956 Journal of Business Research and 

Administration 

ประชากรศาสตร์  เร่ิมที่ดา้นอายกุ่อนอนัดบัแรกโดยเน้นให้ความสาํคญั กบัอาย ุ21-30 ปี  รองลงมา

คือ อายุ 31-40 ปี เพราะร้านคา้ที่ขายเส้ือผา้แฟชั่นผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์สามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ท่ีอยู่ในช่วงอายุน้ีได้ดี  ต่อมาในส่วนของด้านอาชีพ

ผูป้ระกอบการควรจะศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ โดยเนน้ให้ความสาํคญักบัอาชีพ 

พนักงานบริษทั รองลงมาคือ อาชีพคา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั เพราะร้านคา้ที่ขายเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน

ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์สามารถตอบสนองความพงึพอใจของลูกคา้ของอาชีพน้ีไดดี้ ในส่วน

สุดทา้ย ดา้นรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน ผูป้ระกอบการควรจะศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้น

รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน โดยเนน้ใหค้วามสาํคญักบัช่วงรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน  ท่ีรายได1้0,001 

– 20,000บาท รองลงมาคือ รายได ้20,001 – 30,000บาท เพราะร้านคา้ที่ขายเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทาง

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ของดา้นรายได้ส่วนบุคคลต่อ

เดือนน้ีไดดี้ ผูป้ระกอบการควรศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัอายทุั้ง 2 ช่วงอายน้ีุ ในส่วนของอาชีพ 2 

อาชีพน้ี และสุดทา้ยในส่วนของรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน 2 ช่วงน้ี ใหล้ะเอียด เพราะผูป้ระกอบการ

จะไดท้ราบส่ิงที่ลูกคา้ตอ้งการจากร้านคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง   และนาํมาปรับปรุง-พฒันา ใหเ้กิดความพงึ

พอใจต่อไป โดยที่ผูป้ระกอบการก็ควรที่จะศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการของลูกคา้ 3 ดา้น ดา้นอาย ุ

ดา้นอาชีพ ดา้นรายไดส่้วนบุคคล โดยที่ทุกอนัที่กล่าวมาควรศึกษาช่วงอ่ืนๆดว้ย ไม่ว่าจะเป็นช่วง

อายุอ่ืนๆ  อาชีพด้านอ่ืน และรายได้ส่วนบุคคลช่วงอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มฐานลูกคา้กลุ่มอายุ อาชีพ และ

รายไดส่้วนบุคคล อ่ืนใหม้ากขึ้น           

 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการนําเสนอลักษณะกายภาพ  ด้าน

กระบวนการ เป็นอีกปัจจยัที่ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัในการพิจารณาเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทาง

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ผูป้ระกอบการควรมีการปรังปรุง และพฒันาในทุกปัจจยัดงัน้ี 

              ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ลูกคา้มีความเห็นว่าเส้ือผา้ที่จาํหน่ายในเว็บไซต์มีการออกแบบที่

ทนัสมยัดีอยูแ่ลว้แต่ควรปรับปรุงเร่ืองเส้ือผา้ที่จาํหน่ายในเวบ็ไซตมี์การตดัเยบ็ที่ประณีตเพราะลูกคา้

มีความเช่ือมัน่นอ้ยวา่เส้ือผา้ที่จาํหน่ายในเวบ็ไซตมี์การตดัเยบ็ที่ประณีตเพราะเร่ืองการตดัเยบ็เส้ือผา้

ที่ประณีตสวยงามนั้นถือเป็นส่ิงสาํคญัมากในธุรกิจเส้ือผา้  

             ดา้นราคา พบวา่ ลูกคา้คิดวา่มีการแสดงราคาของเส้ือผา้แฟชัน่บนเวบ็ไซตช์ดัเจนอยูแ่ล้วแต่

ควรปรังปรุงเร่ืองเส้ือผา้แฟชัน่ที่จาํหน่ายบนเวบ็ไซตมี์ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพ

ของสินคา้ ควรปรับปรุงเร่ืองคุณภาพของสินคา้ให้มีความเหมาะสมกบัราคาที่ขายมากยิง่ขึ้นใหแ้ก่

ลูกคา้เพือ่ใหลู้กคา้เช่ือมัน่ในสินคา้ของร้านและอยากกลบัมาซ้ือสินคา้อีก 

             ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ ลูกคา้มีความเห็นวา่การสามารถสัง่ซ้ือสินคา้ไดต้ลอด24

ชม.ถือว่าได้ผลออกมากดีที่สุดและเป็นเหตุผลหลักที่ลูกค้าเลือกซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางพาณิชย์



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

957 Journal of Business Research and 

Administration 

อิเล็กทรอนิกส์เพราะมีความสะดวกสามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดต้ลอด24ชม.และผูป้ระกอบการควรนาํ

เร่ืองน้ีมาต่อยอดและปรับปรุงพฒันาระบบเวบ็ไซตใ์ห้มีความรวดเร็วและสามารถใชง้านไดดี้มาก

ยิง่ขึ้นไป  

            ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ลูกคา้คิดว่ามีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือครบตามโปรโมชัน่ถือ

ว่าเป็นด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีดีอยู่แล้วถือว่าอยู่ในระดับท่ีดี แต่ในส่วนท่ีควรพฒันาและ

ปรับปรุงจะเป็นในส่วนของเร่ืองมีระบบสมาชิกใหส้ะสมแตม้ ในเร่ืองน้ีถือวา่ยงัตอ้งปรับปรุงพฒันา

ระบบเวบ็ไซตใ์นเร่ืองของการสะสมแตม้ใหดี้ยิง่ขึ้น ไม่วา่การที่ลูกคา้มาซ้ือเส้ือผา้ครบตามยอดและ

ได้ยอดแตม้ที่ทางผูป้ระกอบการกาํหนดเม่ือสะสมครบยอดอาจแลกเป็นของแถมหรือแลกเป็น

ส่วนลดตามที่ร้านคา้กาํหนดไว ้เพื่อที่จะดึงดูดลูกคา้ให้มีความสนใจในโปรโมชัน่และกลบัมาซ้ือ

สินคา้เร่ือยๆ นอกจากเราจะไดย้อดขายแลว้ลูกคา้ก็ยงัเป็นลูกคา้ประจาํกบัทางร้านอีกดว้ย 

              ดา้นกายภาพ พบว่า ในภาพรวมดา้นกายภาพอยูใ่นเกณฑท์ี่ดี ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการตกแต่ง

เว็บไซต์สวยงามถือเป็นส่ิงที่ดึงดูดลูกคา้ให้ลูกสนใจมากยิ่งขึ้น แต่ผูป้ระกอบการก็ควรดูแลให้มี

ความสมํ่าเสมอและพฒันายิง่ๆขึ้นไป และควรปรับปรุงในส่วนของเร่ืองของการมีบริการสอบถาม

ขอ้มูลเพิม่เติมทางอีเมลไ์ดท้นัทีหากเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัยควรปรับปรุงระบบใหดี้ยิง่ขึ้นและตอบ

อีเมลแ์กไ้ขขอ้สงสยัใหก้บัลูกคา้รวดเร็วมากยิง่ขึ้น หรือเพิม่ช่องทางในการติดต่อช่องทางอ่ืนเพื่อให้

ลูกคา้มีทางเลือกในการสอบถามปัญหาเพิม่เติม เช่นการมีช่อง live chat ที่สามารถคุยโตต้อบไดผ้่าน

หนา้เวบ็ไซตเ์พือ่ใหลู้กคา้สามารถสอบถามขอ้สงสัยได ้ เพือ่ความสะดวกของทางผูป้ระกอบการเอง

ก็อาจจะตั้งค่าเขียนเวลาทาํการที่จะสามารถตอบในช่องน้ีไดเ้ช่น เวลา 8.00น.-18.00น. เป็นตน้    

               ดา้นกระบวนการ พบวา่ ลูกคา้ใหค้วามสาํคญักบัการจดัส่งสินคา้รวดเร็วตรงเวลามากท่ีสุด 

ดงันั้นผูป้ระกอบควรรักษามาตรฐานใหมี้การจดัส่งสินคา้ตรงเวลาอยา่งสมํ่าเสมอ และควรปรับปรุง

ในเร่ืองของเวบ็ไซต(์web site) มีความน่าเช่ือถือ ควรมีการสมคัรขึ้นทะเบียนพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

กับกองพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ กรมพฒันาธุรกิจการค้า เพื่อขอเคร่ืองหมายเคร่ืองหมาย DBD 

Registered เพื่อติดตั้งที่ร้านคา้ออนไลน์เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัร้านคา้ และมีการปรับปรุง

เวบ็ไซตใ์หดู้เป็นมืออาชีพและรูปแบบดว้ยรวมมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

              1.ควรมีการศึกษาเพิม่เติมเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC)ที่มีผลต่อความ

พึงพอใจของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ เลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นผ่านช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ใหน้าํขอ้มูลไปปรับใชแ้ละพฒันาการใหบ้ริการของผูป้ระกอบการ 
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              2.ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจเส้ือผา้แฟชั่นในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได้นําขอ้มูลไปปรับใช้และพฒันาให้ธุรกิจเส้ือผา้แฟชั่นผ่านช่องทาง

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีความสามารถในแข่งขนักบัคู่แข่งไดดี้ยิง่ขึ้น 

               3.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างร้านค้าที่ขายเส้ือผา้แฟชั่นผ่านช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ กบัร้านคา้ที่ขายเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านช่องทางอ่ืนๆ อาทิเช่น ผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน่

บนมือถือ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และมีปัจจยัอะไรบา้งที่ทาํให้ผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชั่นเลือกซ้ือ

สินคา้ 

               4.ควรศึกษาถึงปัจจยั หรือกิจกรรมในการสร้างความสัมพนัธ์ ที่สามารถดึงดูดให้ผูซ้ื้อ

เส้ือผา้แฟชัน่ผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ใหม้าซ้ือสินคา้กบัทางร้านในคร้ังต่อไป 
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กลยุทธ์การบริหารการจดัการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ 

SME ร้านอาหารจนีในกรุงเทพฯ ย่านการค้าสีลม 

Strategies For Management of Migrant Entrepreneurs, 

SME Chinese Restaurant in Bangkok Silom 

บุญชยั เฟ่ืองวรธรรม1 และ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์2 

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

บทคดัย่อ 

การวจิยัมีวตัถุประสงค ์ เพือ่ศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาจากการจา้งแรงงานต่างดา้วของ

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มประเภทร้านอาหารจีนบริเวณยา่นการคา้สีลมใน

เขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาความพร้อมในการแก้ไขปัญหา และกลยุทธ์การบริหารการจัดการ

แรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มประเภทร้านอาหารจีนบริเวณ

ย่านการค้าสีลมในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่ม

ตวัอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั คือผูป้ระกอบการร้านอาหารจีนในเขตสีลม จาํนวนประชากร 122 คน 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น แบบสอบถาม ผลการศึกษาวจิยัพบวา่   

จากการศึกษาวิจยักลยทุธ์การบริหารการจดัการแรงงานต่างดา้ว ของผูป้ระกอบการ SME 

ในร้านอาหารจีน ยา่นการคา้สีลม กรุงเทพมหานคร สรุปไดว้่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 73 

คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 มีอายนุ้อยกว่า 30 ปี จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 มีสถานภาพสมรส

และอยูด่ว้ยกนัมากที่สุด จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 ไม่นับถือศาสนามากที่สุด จาํนวน 68 

คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา มากที่สุด จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 

ตาํแหน่งหนา้ที่ส่วนใหญ่ คือ ลูกจา้ง/ผูจ้ดัการ มากที่สุด จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 ระยะเวลา

ในการทาํงานตาํแหน่งน้ี ส่วนใหญ่ประมาณ 6-10 ปี มากที่สุด จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 

ส่วนใหญ่กิจการมีการจา้งแรงงานชาติจีนมากท่ีสุด จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และมีค่าเฉล่ีย   

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของสภาพปัจจุบนัและปัญหาการจา้งแรงงานต่างดา้ว 

ผลการวิเคราะห์พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.71 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ มีการจดัหอ้งนํ้ า หอ้งสว้มที่สะอาด และเพยีงพอกบัจาํนวนคนงาน อยูใ่นระดบัที่มีค่าเฉล่ียสูง

ที่สุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.07 

คาํสําคญั: ปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว, กลยุทธ์การบริหารการจัดการ 
1
นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวิทยาลยัรังสิต 

2
อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 This research aimed at studying the current condition and problems from alien labors of 

the SME entrepreneurs of Chinese restaurant in Silom District, Bangkok; by studying into the 

preparation in solving the problem and the alien labor management strategy of SME entrepreneurs 

of Chinese restaurant in Silom District, Bangkok. It was the quantitative research. Samples used 

were 122 entrepreneurs of Chinese restaurant in Silom District. Tool used in collecting data was 

questionnaire. It was found from the research that:  

 It can be concluded from the study and research into the alien labor management strategy 

of SME entrepreneurs of Chinese restaurant in Silom District, Bangkok that mostly, there are 73 

females equal to 59.6 percent, there are 46 persons who are less than 30 years old equal to 37.7 

percent, there are 50 persons who are married and who live together as husband and wife equal to 

41.3 percent, there are 68 persons who are atheists equal to 56.1 percent, there are mostly 43 persons 

who have primary educational level equal to 35.5 percent, mostly the position and duty is employee/ 

manager for 94 persons equal to 77.0 percent, most of them work in this position for about 6-10 

years for 52 persons equal to 43.2 percent, most of the businesses employ Chinese labor for 58 

persons equal to 47.5 percent. The means, standard deviation, and level of opinions towards current 

condition and problem of alien labor employment from the analysis were, in overall, at much level, 

with the means of 3.71. When considering in individual items, it was found that the restrooms were 

prepared clean and sufficient for the number of labors at maximum means level of 4.07.  

 

Keyword: Problem of foreign workers, strategy of management 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาที่มีผลมาจากการจา้งแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการ

เน่ืองจากค่าจา้งอยูใ่นอตัราที่ค่อนขา้งตํ่ากว่าการจา้งแรงงานไทยทาํให้เกิดการจา้งแรงงานต่างด้าว

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองในธุรกิจประเภทน้ี ดังนั้นรัฐบาลจึงจาํเป็นตอ้งมีมาตรการสําหรับการดูแล

เพื่อให้การจดัการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ปรากฏการณ์การใชแ้รงงานขา้มชาติสะทอ้นความ

เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การเมืองและการส่ือสารในสังคมโลก ยิง่ไปกว่านั้นแรงงานต่างดา้วถือว่า

เป็นปัจจยัหน่ึงที่มีส่วนสาํคญัในภาคการผลิตของประเทศจึงจาํเป็นที่ประเทศไทยตอ้งอาศยักาํลัง

แรงงานที่มีประสิทธิภาพและมีปริมาณมากเพียงพอต่อการพฒันาศกัยภาพภาคอุตสาหกรรมถือเป็น

ภาคการผลิตหลักที่ มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงถ้าหากประเทศมี

ภาคอุตสาหกรรมที่ดอ้ยพฒันาหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะส่งผลทาํให้การที่จะแข่งขนักับ

ต่างชาตินั้ นมีความยากลาํบากมากขึ้ นดังนั้ นถ้าประเทศสามารถท่ีจะเพิ่มผลิตภาพการผลิตใน

ภาคอุตสาหกรรมในแต่ละสาขาการผลิตไดน้ั้นจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาแรงงานให้มีคุณภาพและมี

การคุม้ครองที่ดีต่อไป ธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบนัเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จาํเป็นตอ้ง

ใชแ้รงงานจาํนวนมากเน่ืองจากขั้นตอนกระบวนการ กรรมวิธีในการผลิต การบริการ มีมากมาย

หลายหน้าที่ และดว้ยจาํนวนผูบ้ริโภคที่มีเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการขาดแคลนแรงงานใน

สายอาชีพน้ีเป็นจาํนวนมาก และอีกประการหน่ึงท่ีทาํให้แรงงานทางดา้นน้ีขาดแคลนเป็นเพราะคน

ไทยไม่นิยมทาํงานประเภทน้ี เช่น หน้าที่ลา้งจาน ทาํความสะอาด เก็บโต๊ะ เสิร์ฟอาหาร เป็นตน้ ทาํ

ให้ผูป้ระกอบการหันมาดึงกลุ่มแรงงานต่างดา้วเขา้มาทดแทน เพราะเป็นกลุ่มแรงงานที่ไม่เก่ียงงาน 

เก่ียงหนา้ที่ และมีค่าแรงถูกกวา่การจา้งแรงงานไทย แต่ในมุมกลบัแรงงานต่างดา้วท่ีไดรั้บค่าจา้งถือ

ว่าเป็นค่าจา้งที่สูงและคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัการทาํงานที่ถ่ินฐานเดิมของตน ดงันั้นจากประเด็นขา้งตน้

การศึกษาคร้ังน้ีจึงสนใจทาํการศึกษาถึงสภาพปัจจุบนัและปัญหาจากการจา้งแรงงานต่างดา้ว  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาจากการจา้งแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการ 

2. เพือ่ศึกษาความพร้อมในการแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการ 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎี 

 1. แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานการ

ประชุมใหญ่องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไดรั้บรองปฏิญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศว่า

ดว้ยหลกัการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทาํงาน เพื่อยนืยนัพนัธะของประเทศสมาชิก ILO ทั้ง 179 

ประเทศที่จะตอ้งเคารพหลักการเก่ียวกับสิทธิขั้นพื้นฐานในการทาํงานทั้งส่ีประการ ตลอดจน

ส่งเสริมและปฏิบติัตามหลกัการเหล่านั้นในระดบัสากลใหไ้ดผ้ลอยา่งแทจ้ริงความตั้งใจท่ีจะส่งเสริม
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ปฏิญญาฉบบัน้ีเกิดจากความกงัวลรอบโลก เก่ียวกบักระบวนการโลกาภิวตัน์และผลทางสงัคมที่เกิด

จากการเปิดเสรีทางการคา้ มีการสนับสนุนบทบาทของมาตรฐานทางแรงงานที่ไดก้ารยอมรับใน

ระดบัสากล 

 2. แนวคิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (free flow of skilled 

labor in aec) 

 การเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีถือได้ว่าเป็นการดาํเนินงานท่ีสําคญัส่วนหน่ึงที่จะให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงจะเป็นไปในลักษณะท่ีผู ้มีใบ

ประกาศนียบตัรรับรองฝีมือแรงงานของประเทศสมาชิกหน่ึงสามารถจะเขา้ไปทาํงานในประเทศใด

ก็ไดใ้นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นเดียวกบัหลกัการของสหภาพยโุรปที่ประชากรของสหภาพ

ยโุรปทั้ง 27 ประเทศสามารถเขา้ไปอยูอ่าศยัและทาํงานในประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปประเทศใดก็

ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งมีใบอนุญาตทาํงาน (work permit)และจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัในการจา้งงาน

สวสัดิการสังคมและประโยชน์ดา้นภาษีท่ีเท่าเทียมกนักบัประชาชนชาตินั้นๆนอกจากน้ียงัสามารถ

นาํสมาชิกในครอบครัวเขา้ไปพาํนักอาศยัดว้ยไดโ้ดยไม่คาํนึงถึงสัญชาติของสมาชิกในครอบครัว

และจะตอ้งได้รับการยอมรับคุณสมบติัทางวิชาชีพซ่ึงกนัและกนัรวมทั้งสามารถเดินทางเขา้ออก

อยา่งเสรีในประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปไดท้ั้ง 27 ประเทศ (นิโลบล ปางลิลาศ, 2555, หนา้ 2) 

 3. มาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียน (ASEAN Skills Standard) 

 ในการเปิดเสรีแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงที่เก่ียวขอ้ง

อยา่งใกลชิ้ดคือมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนเน่ืองจากในแต่ละประเทศมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เป็นของตนเองดงันั้นเม่ือมีการเปิดเสรีแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จาํเป็นตอ้งมีการ

จดัทาํมาตรฐานฝีมือร่วมกันเป็นมาตรฐานกลางเพื่อใช้ในการทดสอบและรับรองมาตรฐานฝีมือ

แรงงานในการเคล่ือนยา้ยแรงงานในระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในส่วนน้ีจะได้

นาํเสนอแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัมาตรฐานฝีมือแรงงานประกอบดว้ยความหมายของมาตรฐานฝีมือ

แรงงานประโยชน์ของมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเภทของมาตรฐานฝีมือแรงงานซ่ึงรวมทั้ง

มาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียน 

 4. แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัการยา้ยถ่ินของแรงงานต่างดา้ว 

 ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมาไดเ้กิดกระบวนทศัน์สามประการที่มีความสาํคญัต่อแนวคิดทฤษฎี

การยา้ยถ่ินไดแ้ก่ 

 4.1 ทศันะทางดา้นเศรษฐศาสตร์คลาสสิคใหม่เก่ียวกบัดุยลภาพทางดา้นเศรษฐกิจ (theneo - 

classical economic equilibrium perspective) ซ่ึงก่อกําเนิดขึ้ นจากกลุ่มทฤษฎีทางภูมิศาสตร์ใน

ศตวรรษที่ 19 ซ่ึงยงัคงใชโ้ดยนักภูมิศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์อยู่แนวคิดน้ีมกัจะอา้งถึงแนวคิด

เก่ียวกับปัจจยัผลักดนัและปัจจัยดึงดูดให้เกิดการยา้ยถ่ินเพราะมองว่าการยา้ยถ่ินเกิดจากปัจจัย
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ผลกัดนั (ความยากจนการขาดแคลนท่ีดินการมีประชากรมากไป) ในประเทศตน้ทางและปัจจยัดึงดูด 

(เช่นโอกาสในการมีงานทาํค่าจา้งความทนัสมยั) ของประเทศผูรั้บนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิคใหม่

มองวา่ผูย้า้ยถ่ินแต่ละคนจะทาํการตดัสินใจเลือกวา่จะยา้ยไปประเทศใดขึ้นอยูก่บัการประเมินโอกาส

ทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆในตลาดแรงงานซ่ึงจะนาํไปสู่ความเท่าเทียมกนัของค่าจา้งในระยะ

ยาวและก่อใหเ้กิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศผูส่้งและประเทศผูรั้บ 

 4.2 แนวคิดเชิงโครงสร้างที่มองยอ้นประวติัศาสตร์ (the historical – structuralismapproach) 

แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์การเมืองที่วจิารณ์แนวคิดแรกวา่การที่มองแต่ละบุคคลว่า

สามารถมีทางเลือกไดอ้ยา่งอิสระนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่เป็นจริงความจริงแลว้ความไม่เท่าเทียมกนัเกิดจาก

โครงสร้างทางทรัพยากรและพลงัอาํนาจต่างๆในแต่ละประเทศที่แตกต่างกนัไปมาตั้งแต่เดิมของผู ้

ยา้ยถ่ินแนวคิดเชิงโครงสร้างที่มองยอ้นประวติัศาสตร์น้ีมีรากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

การเมืองต่างๆซ่ึงเน้นถึงความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอํานาจ

ทางการเมืองในระบบเศรษฐกิจโลกการยา้ยถ่ินถูกมองว่าเป็นทางเลือกหน่ึงของการเคล่ือนยา้ย

แรงงานราคาถูกมาสู่แหล่งทุนซ่ึงส่งผลถึงการพฒันาที่ไม่ทดัเทียมกนัตลอดชัว่กาลนานและการขดู

รีดทรัพยากรจากประเทศที่ยากจนไปใหป้ระเทศรํ่ารวยมากขึ้นไปอีก 

 4.3 แนวคิดเชิงระบบยา้ยถ่ิน (migration systems approach) ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มประเทศ

ต่าง ๆ ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการมีกระแสของผูย้า้ยถ่ินสูง มนัอาจจะประกอบดว้ยประเทศเพยีง2 ประเทศ 

แต่มนัอาจมีประโยชน์มากกวา่ ถา้ไดพ้ยายามท่ีจะรวมเอาประเทศอีกหลาย ๆ ประเทศซ่ึงถูกเช่ือมโยง

โดยระบบอ่ืน ๆ เขา้กบัระบบการยา้ยถ่ิน เพือ่วเิคราะห์ระบบการยา้ยถ่ินเชิงภูมิภาคเช่น ภูมิภาคแปรซิ

ฟิกใต ้ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ เอเชียตะวนัออก อยา่งไรก็ตามอาจมีการนาํเอาภูมิภาคที่

มีสภาพภูมิศาสตร์ที่ไกลออกไปเขา้มาเช่ือมโยงด้วยเช่นระบบการยา้ยถ่ินท่ีรวมเอาฟิลิปปินส์และ

อเมริกาเขา้มาหรือการเช่ือมโยงประเทศในกลุ่มอาเซียนกบัประเทศในกลุ่มทะเลอาหรับแนวคิดเชิง

ระบบการยา้ยถ่ินวางกรอบแนวความคิดทุกมิติโดยตรวจสอบทุกมิติของความสัมพนัธ์ระหว่าง

กระแสการไหลของคนและกระแสอ่ืนๆเช่นกระแสทุนสินคา้และเทคโนโลยโีดยแบบจาํลองจะเน้น

ใหเ้ห็นกระแสของส่ิงต่างๆดงักล่าวในเชิงการเช่ือมโยงทางประวติัศาสตร์ (เช่นการล่าอาณานิยมการ

ส่งทหารไปประจาํตามฐานทัพการมีอิทธิพลทางการเมืองการแทรกซึมทางด้านการค้าหรือ

วฒันธรรม) ยิง่กว่านั้นยงัมีความเช่ือมโยงภายในระบบการยา้ยถ่ินเองซ่ึงสามารถทาํให้เขา้ใจปัจจยั

แวดลอ้มทางการเมืองสงัคมประชากรและเศรษฐกิจไดก้วา้งขวางขึ้น 
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5. แนวคิดดา้นการบริหารจดัการแบ่งออกเป็น 4 ดา้น (4 Functions) คือ 

 5.1. ทฤษฎีดา้นการจดัการ (Management) ตามทฤษฎีของ Harold Koontz  

 5.2 ทฤษฎีด้านการเงิน (System of Internal Control) หมายถึงขบวนการที่ใช้ควบคุมดูแล

การใชท้รัพยสิ์นต่างๆของบริษทัให้เกิดประโยชน์สูงสุดถูกตอ้งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความจาํเป็น

ในการปฏิบติังานแต่ละอยา่งเพือ่บรรลุถึงเป้าหมายของบริษทัที่กาํหนดไวต้วัแปลที่นาํมาใชพ้จิารณา  

 5.3 ทฤษฎีด้านการผลิต (Production Management) หมายถึงการพิจารณาศึกษากิจกรรม

ทางการผลิตที่จาํเป็นและมีผลต่อการก่อให้เกิดการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพปัจจยัที่ใชน้าํมาศึกษา

ไดแ้ก่วตัถุดิบของการผลิตการควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต  

 5.4 ทฤษฎีดา้นการตลาดบริการ (Marketing Mix หรือ7 P’s) ส่วนผสมทางการตลาดบริการ

หมายถึงการจดักิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการนําเสนอส่ิงซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคโดยทาํใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละอยูร่อดไดอ้าจรวมถึงสามารถขยายกิจการ

ไดใ้นอนาคต  

6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

 ความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีนักวิชาการไดใ้ห้คาํจาํกดัความไวด้งัน้ี แนด

เลอร์ (Nadler, 1980, pp. 4-5) ได้อธิบายเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HumanResource 

Development หรือ HRD) ไวว้่าการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการจดัดาํเนินการให้พนกังานไดรั้บ

ประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหน่ึงในอนัที่จะนาํมาซ่ึงการปรับปรุงความสามารถใน

การทาํงาน 
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กรอบแนวคดิที่ใช้ในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว 

ในร้านอาหาร ย่านสีลม กรุงเทพมหานคร 

ปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าวตาม 

มาตรฐานการจ้างแรงงานไทย 

สภาพการจ้างงาน 

- คา่จ้างปกติ 

- คา่ลว่งเวลา 

- คา่จ้างทํางานวนัหยดุ 

- ชัว่โมงการทํางาน 

- สทิธิประโยชน์ทดแทน 

สภาพการทาํงาน 

- สภาพแวดล้อมการทํางาน 

- มาตรการปอ้งกนัความปลอดภยัใน 

การทํางาน 

การประกันสังคม 

- ประกนัสขุภาพ 

- ประกนัวา่งงาน 

- การรวมเข้าเป็นองค์กร 

- การยื่นข้อเรียกร้องเจรจาตอ่รอง 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

แรงงานทัง้ระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดระบบการ

จ้าง 

แรงงานต่างด้าว 

- การผอ่นผนั 

- การจดัทําทะเบียนประวติั 

- การกําหนดโควตาการจ้างแรงงาน

ตา่งด้าว 

- การออกใบอนญุาต 

- คา่ธรรมเนียมแรงงานตา่งด้าว 

- การพิสจูน์สญัชาติ 

- การนําเข้าแรงงานตา่งด้าวอยา่งถกู

กฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การกาํหนด

มาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าว 

- คา่จ้าง 

- สวสัดิการ 

- สทิธิประโยชน์ 

กลยทุธ์การบริหารการจดัการแรงงานตา่งด้าวของผู้ประกอบการ 

SME ในร้านอาหารจีน ยา่นการค้าสลีม กรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มร้านอาหารจีน ยา่นสีลม กรุงเทพมหานคร จาํนวน 122 ราย 

 การสุ่มตวัอยา่งกลุ่มประชากรอยา่งง่าย (Simple Random Sampling: S-R-S) โดยวิธีการใช้

ตารางเลขสุ่มและนาํแบบสอบถามไปสอบถามเจา้ของสถานประกอบการและพนกังานร้าน โดยตรง

จาํนวน 122 ราย 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ขอ้มูลที่นาํมาประกอบการศึกษาผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บขอ้มูลจาก 2 แหล่งขอ้มูลคือ 

 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากตาํราเอกสารทางวชิาการงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและวทิยานิพนธ ์

 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field Survey) เป็นการเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารจีน ยา่นสีลม กรุงเทพมหานคร  

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่สร้างขึ้น

จากการศึกษาทฤษฎีแนวคิดและเอกสารที่เก่ียวขอ้งโดยขอ้คาํถามไดค้รอบคลุมถึงวตัถุประสงค์ที่

ตอ้งการศึกษาสมมุติฐานการศึกษาและแบ่งขอ้คาํถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนที่  1 เ ป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลา ยปิ ด (Close-Ended) และ เ ลือกตอบ 

(CheckList) เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่  2 เ ป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลา ยปิ ด (Close-Ended) และ เ ลือกตอบ 

(CheckList) เก่ียวกบัปัญหาจากการจา้งแรงงานต่างดา้วตามมาตรฐานการจา้งแรงงานไทย 

 ส่วนที่ 3 เป็นขอ้เสนอแนะ 

ผลการวิจัย 

 กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยตอ้งเผชิญกับปัญหาแรงงานอพยพจากประเทศ

เพื่อนบา้นที่เขา้สู่ประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเพื่อหางานทาํมาโดยตลอด การเคล่ือนยา้ยแรงงาน

เหล่าน้ีเกิดขึ้นจากปัจจยัภายในประเทศตน้ทางท่ีมีปัญหาทั้งในดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ในขณะที่ 

ประเทศไทยมีความตอ้งการแรงงานไร้ฝีมือราคาถูกจาํนวนมากเน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

อยา่งรวดเร็ว เช่น ธุรกิจก่อสร้างและประมง เป็นตน้ จึงเกิดแรงงานขา้มชาติโดยเฉพาะจากประเทศ

เพือ่นบา้นทั้ง 3 ประเทศ คือ พม่า ลาว และกมัพชูา ท่ีลกัลอบเขา้มาทาํงานในประเทศไทยจาํนวนมาก 

ประกอบกบั ประเทศไทยไม่ไดใ้ห้ความสาํคญัอยา่งจริงจงักบัปัญหาการลกัลอบเขา้เมืองมาทาํงาน

ของคนต่างชาติ จึงไม่มีนโยบายโดยตรงในเร่ืองแรงงานขา้มชาติ และไม่ยอมรับการมีอยู่ของ
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แรงงานขา้มชาติผิดกฎหมาย ผูท้ี่ไม่มีสถานะเป็นคนต่างชาติที่ถูกกฎหมายจะถูกบงัคบัดาํเนินคดี 

นอกจากการผลกัดนัส่งกลบัประเทศตน้ทางเท่านั้น 

 ปัจจุบนัปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการขาดมาตรการหรือระบบในการควบคุม

แรงงานต่างดา้วที่ดีพอ ที่ผ่านมาเป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าตามลกัษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น 

โดยอา้งถึงความตอ้งการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งการอะลุ่มอล่วยใน

การปฏิบติัระหว่าง ส่วนราชการเก่ียวขอ้งที่รับผิดชอบและผูป้ระกอบการทาํให้มีการปล่อยปละ

ละเลย ไม่มีการควบคุม โดยอา้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลกั ทาํให้กฎหมาย กฎกระทรวง 

และระเบียบขอ้บงัคบัที่ออกมาไม่มีผลบงัคบัท่ีแทจ้ริง และเม่ือแรงงานต่างดา้วเคล่ือนเขา้สู่ประเทศ

ไทยอยา่งต่อเน่ือง จึงเกิดการรวมกลุ่มเป็นจาํนวนมากตามแหล่งอุตสาหกรรมหรือในพื้นที่ต่างๆ ที่มี

การจา้งงาน และขาดการควบคุมจากเจา้หนา้ท่ีอยา่งทัว่ถึง เกิดเป็นแหล่งซ่องสุมและที่หลบซ่อนของ

ผูก้ระทาผิดกฎหมาย รวมทั้งการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจา้งในเร่ืองต่างๆ ทั้งค่าแรงที่ถูก การ

ทาํงานอย่างหนัก เส่ียงอันตราย การจ่ายค่าตอบแทนที่น้อยกว่าความเป็นจริงหรือการโกงค่าแรง 

ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม การมัว่สุมในการกระทาผิดกฎหมายทั้งในเร่ืองของยาเสพติด การคา้

ประเวณี คา้มนุษย ์แหล่งอบายมุขในพื้นที่ กลุ่มอิทธิพลในดา้นต่าง ๆ  หรือถูกล่อลวงให้มาขอทาน 

อีกทั้งแรงงานต่างดา้วที่เขา้มาทาํงานในประเทศไทย มกันาํครอบครัวเขา้มาอยูด่้วยก่อให้เกิดการ

อพยพยา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยูอ่ยา่งถาวร ทาํใหชุ้มชนขยายตวัเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยา่งรวดเร็ว อยูก่นั

อย่างแออัดเป็นชุมชนเส่ือมโทรม ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมของชุมชนและด้าน

สาธารณสุข ที่มกัเป็นแหล่งของโรคร้ายแรงในอดีต เช่น วณัโรค กาฬโรค และโรคเทา้ชา้ง เป็นตน้ 

 การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของแรงงานต่างด้าวจนเกิดเป็นชุมชนดังกล่าว ยงัทาํให้เกิดการ

พฒันาจากผูใ้ชแ้รงงานไปเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจหรือเจา้ของกิจการ เกิดการสมรสระหวา่งแรงงาน

ต่างดา้วดว้ยกนัหรือกบัคนไทย และมีบุตรเกิดขึ้นจาํนวนมาก เกิดปัญหาดา้นสถานะสิทธิในการเป็น

พลเมืองของไทย รวมทั้งบางกลุ่มเขา้มาแอบแฝงในชุมชนของแรงงานต่างดา้วเพื่อต่อตา้นรัฐบาล

ของตน กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ มาเฟีย ผูมี้อิทธิพล โดยใชชุ้มชนในพื้นที่เป็นฐานในการ

ดาํเนินการ นอกจากน้ี แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่มกัไม่มีการศึกษา 

 จากขอ้มูลของฝ่ายทะเบียนและขอ้มูลสารสนเทศ กลุ่มพฒันาระบบควบคุมการทาํงานของ

คนต่างดา้ว สาํนักบริหารแรงงานต่างดา้ว ตวัเลข ณ กนัยายน 2551 แสดงจาํนวนแรงงานขา้มชาติที่

เขา้เมืองไม่ถูกกฎหมาย 3 สญัชาติ คือ พม่า ลาว กมัพชูา ท่ีขอใบอนุญาตทาํงานตามมติคณะรัฐมนตรี 

มีจาํนวนเพียง 501,570 คน เม่ือเทียบกบัขอ้มูลในปี 2547 ที่มีแรงงานขา้มชาติ 3 สัญชาติ มารายงาน

ตัวสูงถึง 1,284,920 คน จึงเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานข้ามชาติท่ีไม่ได้จด

ทะเบียนมากกว่าที่จดทะเบียนถึง 60 - 70% เน่ืองจากแนวทางการเปิดจดทะเบียนที่ผ่านมายงัมี

ขอ้จาํกดัหลายประการที่ทาํให้แรงงานขา้มชาติเขา้ไม่ถึงกลไกดงักล่าว ในปัจจุบนั (2551) ประเทศ
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ไทยมีแรงงานขา้มชาติจากประเทศพม่ายา้ยถ่ินมาทาํงานสูงถึง 476,676 คน จากประเทศลาว 12,800 

คน และจากกมัพชูา 12,094 คน 

 สาเหตุหลกัของการยา้ยถ่ินของแรงงานขา้มชาติจากพม่ามาประเทศไทยจาํนวนมาก เป็นผล

มาจากความหวาดกลัวจากการถูกกดขี่ข่มเหง เน่ืองจากรัฐบาลพม่ามีนโยบายเขา้ไปจดัการและ

ควบคุมพื้นที่ที่ชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่อย่างเข้มข้น อาทิเช่น โครงการโยกย ้ายถ่ินฐานใหม่ 

(Resettlement Programs) ซ่ึงบงัคบัให้ชาวบา้นตอ้งโยกยา้ยออกจากท่ีอยูเ่ดิม โดยท่ีบางคร้ังก็ไม่ได้

จดัหาที่อยูใ่หม่ให้ หรือจดัสรรที่อยูซ่ึ่งง่ายต่อการควบคุม หรือเป็นพื้นท่ีซ่ึงมีสภาพแยก่ว่าท่ีอยู่เดิม 

นอกจากน้ียงัมีปฏิบติัการที่เขา้ไปจดัการกบัชีวิตประจาํวนัของผูค้น เช่น การเกณฑแ์รงงานหรือไป

เป็นลูกหาบให้ทหารพม่า หรือทหารพม่าเขา้ไปทาํร้ายร่างกายของประชาชนโดยที่กฎหมายไม่

สามารถคุม้ครองใดๆ ได ้ 

 นอกจากนั้นแลว้ประเทศไทยเอง มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เม่ือเปรียบเทียบกบั

เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน จนทาํให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและ

เกษตรกรรม จึงเป็นปัจจยัดึงดูดที่สาํคญัให้แรงงานจากประเทศที่ดอ้ยกว่าทางเศรษฐกิจ เดินทางเขา้

มาเพือ่เติมช่องวา่งของการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย 

 ประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นประเทศที่ให้โอกาสในการพกัพิง ให้สภาพการทาํงานที่ดีกวา่ 

ค่าจา้งสูงกว่า แมว้่าแรงงานขา้มชาติเช่ือว่าการยา้ยถ่ินเขา้มาประเทศไทยนั้นจะสามารถนาํไปสู่การ

ถูกข่มขู่ คุกคาม หรือถูกล่อลวงไปขายได ้แต่พวกเขาและเธอก็พยายามด้ินรนที่จะเอาชีวิตให้รอด

ดว้ยการลกัลอบหางานทาํในตลาดแรงงานไทยท่ีตอ้งซ่อนเร้นแอบแฝง และผดิกฎหมายอยูบ่่อยคร้ัง  

ทนัทีที่เร่ิมเดินทางเขา้สู่ประเทศไทยพวกเขาและเธอก็แทบจะไม่สามารถควบคุมชะตากรรมของตน

ไดเ้ลย สถานการณ์ทางการเมืองและการทหารท่ีผนัแปรตลอดเวลาไดส่้งผลกระทบต่อความราบร่ืน

ในการเดินทาง จาํนวนด่านตรวจที่ตอ้งผ่าน นโยบายควบคุมแนวชายแดน การกวาดจบัของทหาร 

ตาํรวจ และเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีมีส่วนสาํคญัในการกาํหนดเสน้ทาง วธีิการและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

ทาํใหพ้วกเขาและเธอบางคนจาํเป็นตอ้งใชบ้ริการขา้มพรมแดนโดยนายหนา้ ซ่ึงเป็นคนท่ีจะพาพวก

เขามายงัประเทศไทยได ้สาํหรับผูท้ี่มีบา้นอยูไ่กลจากชายแดนและตอ้งการออกนอกประเทศ การ

เดินทางของคนกลุ่มน้ีมกัจะใชเ้ส้นทางออ้มเพื่อหลีกเล่ียงการถูกคุกคามและการสู้รบ ส่งผลใหต้อ้ง

ใชเ้ส้นทางที่คดเคี้ยวและไกลมากขึ้น หลายคนตอ้งทนทรมานกบัการขาดอาหาร การเจ็บป่วยและ

สภาวะที่ยากลาํบากตลอดการเดินทาง 

 แรงงานขา้มชาติตอ้งใชเ้งินจาํนวนมากเพือ่จ่ายค่าเดินทางล่วงหนา้ เกือบทุกคนไม่เคยไดรั้บ

การบอกเล่าล่วงหนา้ก่อนว่าค่าใชจ่้ายสาํหรับการเดินทางทั้งหมดเป็นเท่าใด ยิง่กวา่น้ีเจา้หนา้ที่รัฐยงั

ตั้งค่าธรรมเนียมและค่าปรับสารพดัชนิดจากผูย้า้ยถ่ินตลอดเส้นทางการยา้ยถ่ินอยา่งไม่มีกฎเกณฑ์

เป็นตามอาํเภอใจ ในบางกรณีการเรียกร้องค่าธรรมเนียมและค่าปรับต่างๆ ยงัตามมาด้วยคาํข่มขู่ 
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หรือการยดึเอกสารแสดงตนจริงๆ ไป การคน้ตวั การจบักุม การกกัขงั รวมทั้งการส่งตวักลบัประเทศ 

ดงัที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ังในประเทศพม่า 

 การเดินทางเขา้มาเป็นแรงงานขา้มชาติในประเทศไทยนั้น กลุ่มนายหนา้เป็นบุคคลสําคญัที่

จะนาํพาพวกเขาเดินทางเขา้มาแสวงหาชีวิตใหม่ในประเทศไทยได ้นายหน้าเหล่าน้ีจะเป็นผูจ้ดัการ

การเดินทางทั้งหมดของแรงงานขา้มชาติ เร่ิมตั้งแต่เร่ืองการเดินทาง จดัหาที่พกั และการหางานใหท้าํ 

แรงงานที่เขา้มาหางานทาํในประเทศไทย มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งพึ่งพิงนายหนา้เหล่าน้ี คนท่ีทาํ

หน้าที่เป็นนายหน้าส่วนใหญ่บา้งก็เป็นคนที่แรงงานรู้จกัไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง เพื่อน หรือคนใน

หมู่บา้นเดียวกนั หรือเป็นคนที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน แต่ไดรั้บการแนะนาํใหไ้ปติดต่อ  หรือนายหนา้เอง

เป็นผูท้ี่เขา้ไปชกัชวนและเสนองานใหท้าํ ซ่ึงมีทั้งแบบที่ไปหาถึงหมู่บา้นหรือนดัหมายใหม้าเจอกนั

ที่ชายแดน 

 ในขบวนการนายหนา้ นายหนา้จะทาํงานไดต้อ้งมีความสมัพนัธห์รือมีความสามารถในการ

ติดต่อกบัเจา้หนา้ที่ของรัฐบางคนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น การจ่ายส่วยค่าผ่านทาง จนถึงการ

เป็นหุน้ส่วนในการนาํพาแรงงานเขา้เมือง 

 ในปัจจุบนัมีแรงงานขา้มชาติจากพม่าประมาณ 2 ลา้นคน ที่ทาํงานประเภทที่เส่ียงอนัตราย 

สกปรก และยากลาํบาก แลกกบัค่าจา้งที่ต ํ่ากว่าอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าของแรงงานในประเทศไทยเป็น

อยา่งมาก เช่น งานในโรงงานหอ้งเยน็แช่แข็งอาหารทะเล ในโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ งานบา้น เป็นตน้ 

แรงงานขา้มชาติเหล่าน้ีมีชีวิตอยูท่่ามกลางความหวาดกลวัจากการถูกส่งกลบัอยูต่ลอดเวลา รวมทั้ง

ตอ้งเผชิญกบัการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม เน่ืองจากสถานภาพที่ผิดกฎหมาย กบัสภาพการทาํงานที่

ไม่ไดม้าตรฐานและไร้ซ่ึงกลไกที่จะคุม้ครองป้องกนัตนเอง 

 แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่แทบจะไม่เคยรู้มาก่อนล่วงหน้าว่าจะไดง้านประเภทใด อยูท่ี่ใด 

ใครเป็นนายจา้ง หรือแมแ้ต่เง่ือนไขการจา้งงาน พวกเขาจะทราบถึงสภาพการทาํงานของตนเม่ือไป

ถึงยงับา้นนายจา้งหรือสถานที่ทาํงาน นายจา้งจะเป็นผูก้าํหนดถึงเง่ือนไข ขอ้กาํหนดการทาํงาน ไม่

ว่าจะเป็นเงินเดือน ที่พกัอาศยั อาหาร การลาป่วย และวนัหยดุพกัผ่อนตามความพอใจของตนเอง 

บางคนไดรั้บอตัราค่าจา้งตํ่ากว่าอตัราค่าจา้งขั้นตํ่าและยงัตอ้งทาํงานนานกวา่ 8 ชัว่โมงต่อวนั หลาย

คนทาํงาน 7 วนัต่อสัปดาห์ และไม่ไดรั้บค่าจา้งทาํงานล่วงเวลาจากนายจา้ง ค่าจา้งปกติท่ีไดรั้บจาก

การทาํงานซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ 1,500 - 6,000 บาท/เดือน พวกเขาจะเก็บสะสมไวใ้หค้รบจาํนวนหน่ึง 

เช่น 10,000 บาท แลว้จะอาศยัช่องทางนายหน้าในการส่งกลบับา้นที่ประเทศพม่า การส่งเงินกลับ

บา้นดว้ยตนเอง โอกาสที่จะสูญหายระหว่างทางหรือถูกขูดรีดจากเจา้หน้าที่ไทยมีความเส่ียงอย่าง

มาก 

 ภาษาเป็นอุปสรรคสําคญัในการทาํงาน แรงงานที่พูดภาษาไทยไม่ได้หรือพูดได้แต่น้อย 

มกัจะถูกนายจา้งใชค้วามสามารถในการพดูภาษาไทยเป็นเกณฑส์าํคญัในการตั้งเงินเดือนและในการ
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ปฏิบติัตนต่อคนงาน แรงงานขา้มชาติหลายคนตอ้งประสบกบัความยากลาํบากในการหางานท่ีดี การ

ที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได ้บางคร้ังนาํไปสู่การดุด่าว่ากล่าวและถูกทาํร้าย เน่ืองจากแรงงานขา้ม

ชาติไม่สามารถส่ือสารกบันายจา้งไดม้ากนกั ทาํให้นายจา้งหลายรายไม่เขา้ใจและเกิดความรู้สึกไม่

พอใจแรงงานขา้มชาติ แรงงานขา้มชาติจึงมกัถูกนายจา้งด่าทออยา่งหยาบคาย ทั้งน้ีอาจเน่ืองดว้ยอคติ

ทางชาติพนัธุ์ประกอบ บางคร้ังถึงกบัลงมือทาํร้ายแรงงานขา้มชาติอยา่งรุนแรง บางกรณีจนถึงขั้น

เสียชีวิต แรงงานขา้มชาติหน่ึงจาํนวนไม่น้อยถูกนายจา้งหรือคนในบา้นของนายจา้งข่มขืน ล่วง

ละเมิดทางเพศ และ/หรือบางคร้ังนายจา้งที่เป็นผูห้ญิงเองก็เพกิเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 เม่ืองานที่แรงงานขา้มชาติเขา้มารับจา้งทาํงานส่วนใหญ่ถูกจดัใหอ้ยูใ่นประเภท 3 ส. คือ สุด

เส่ียง แสนลาํบาก และสกปรก ทาํใหแ้รงงานขา้มชาติตอ้งทาํงานหนกัและเส่ียงที่จะไดรั้บค่าแรงที่ไม่

เป็นธรรม งานบางประเภทเป็นงานที่ไม่แน่นอนขึ้นอยูก่บัฤดูกาล เช่น งานในภาคเกษตร แรงงาน

ขา้มชาติตอ้งทาํงานกลางแจง้เป็นเวลานานๆหลายชัว่โมงและไม่มีวนัหยดุ บางกรณีแรงงานจะถูกใช้

ให้ไปทาํงานที่ผิดกฎหมาย เช่น ให้ไปตดัไมใ้นเขตป่าสงวนซ่ึงเส่ียงต่อการถูกจบักุมโดยนายจา้งจะ

ไม่รับผดิชอบ ใดๆ ทั้งส้ินต่อส่ิงที่เกิดขึ้น  

 ผลการศึกษาวิจยั จากสถิติที่ผ่านมาพบวา่ ปัจจุบนัปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจาก

การขาดมาตรการหรือระบบในการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่ดีพอ ที่ผ่านมาเป็นการแกไ้ขปัญหา

เฉพาะหน้าตามลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการอะลุ่มอล่วยในการปฏิบัติระหว่างส่วน

ราชการเก่ียวขอ้งที่รับผดิชอบ และผูป้ระกอบการทาํใหมี้การปล่อยปละละเลย ไม่มีการควบคุม โดย

อา้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลกั ทาํใหก้ฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบขอ้บงัคบัที่ออกมา

ไม่มีผลบงัคบัที่แทจ้ริง และเม่ือแรงงานต่างดา้วเคล่ือนเขา้สู่ประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง จึงเกิดการ

รวมกลุ่มเป็นจาํนวนมากตามแหล่งอุตสาหกรรมหรือในพื้นที่ต่างๆ ที่มีการจา้งงาน และขาดการ

ควบคุมจากเจา้หนา้ที่อยา่งทัว่ถึง รวมทั้งการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจา้งในเร่ืองต่างๆ ทั้งค่าแรงที่

ถูก การทาํงานอยา่งหนัก เส่ียงอนัตราย การจ่ายค่าตอบแทนที่น้อยกว่าความเป็นจริงหรือการโกง

ค่าแรง ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม การมัว่สุมในการกระทาํผิดกฎหมายทั้งในเร่ืองของยาเสพติด 

การคา้ประเวณี คา้มนุษย ์แหล่งอบายมุขในพื้นที่ กลุ่มอิทธิพลในดา้นต่าง ๆ หรือถูกล่อลวงให้มา

ขอทาน อีกทั้งแรงงานต่างดา้วที่เขา้มาทาํงานในประเทศไทย มกันาํครอบครัวเขา้มาอยูด่ว้ยก่อใหเ้กิด

การอพยพยา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยูอ่ยา่งถาวร ทาํใหชุ้มชนขยายตวัเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยา่งรวดเร็ว อยู่

กนัอยา่งแออดัเป็นชุมชนเส่ือมโทรม ก่อให้เกิดปัญหาทางดา้นสภาพแวดลอ้มของชุมชนและด้าน

สาธารณสุข การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของแรงงานต่างดา้วจนเกิดเป็นชุมชนดงักล่าว ยงัทาํใหเ้กิดการ

พฒันาจากผูใ้ชแ้รงงานไปเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจหรือเจา้ของกิจการ เกิดการสมรสระหวา่งแรงงาน

ต่างดา้วดว้ยกนัหรือกบัคนไทย และมีบุตรเกิดขึ้นจาํนวนมาก เกิดปัญหาดา้นสถานะสิทธิในการเป็น

พลเมืองของไทย รวมทั้งบางกลุ่มเขา้มาแอบแฝงในชุมชนของแรงงานต่างดา้วเพื่อต่อตา้นรัฐบาล
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ของตน กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ มาเฟีย ผูมี้อิทธิพล โดยใชชุ้มชนในพื้นที่เป็นฐานในการ

ดาํเนินการ นอกจากน้ี แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่มกัไม่มีการศึกษา หรือการศึกษาค่อนขา้งตํ่า 

 ในภาพรวมการจา้งแรงงานต่างดา้วในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากประเทศ

ไทยยงัตอ้งการแรงงานไร้ฝีมือ ค่าแรงถูกอีกจาํนวนมาก อีกทั้งประเทศไทยยงัมีความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจสูง เม่ือเปรียบเทียบกบัเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบา้น จนทาํให้เกิดการขาดแคลน

แรงงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมบริการและเกษตรกรรม จึงเป็นปัจจยัสาํคญัใหแ้รงงานจากประเทศที่

ดอ้ยกวา่ทางเศรษฐกิจ เดินทางเขา้มาเพือ่เติมช่องวา่งของการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย และ

ประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นประเทศท่ีใหโ้อกาสในการพกัพิง ใหส้ภาพการทาํงานท่ีดีกวา่ ค่าจา้งสูง

กวา่ นอกจากน้ียงัพบวา่ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานต่างดา้วในร้านอาหารจีน คือ เร่ืองภาษา การ

ส่ือสาร แรงงานส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษา หรือการศึกษาค่อนขา้งตํ่า อีกทั้งยงัไม่เขา้ใจภาษาไทย ตอ้ง

ใช้เวลาในการปรับตวัให้คุน้ชิน ระยะแรกอาจตอ้งใช้ภาษามือช่วยในการส่ือสาร แต่เม่ือนานไป 

แรงงานเหล่าน้ีจะคุน้เคย และเขา้ใจภาษามากขึ้น 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาเร่ืองกลยทุธ์การบริหารการจดัการแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการ SME ใน

ร้านอาหารจีน ยา่นการคา้สีลม กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา  

ความพร้อมในการแกไ้ขปัญหาและกลยทุธ์การบริหารการจดัการ จากการจา้งแรงงานต่างดา้วของ

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มประเภทร้านอาหารจีนบริเวณยา่นการคา้สีลมใน

เขตกรุงเทพมหานคร  เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการที่เป็นเจา้ของ ผูจ้ดัการ พนักงาน ร้านอาหารจีน ยา่นสีลม จาํนวน 

122 ราย ผลการศึกษา ผูว้จิยัขอนาํเสนอดงัน้ี 

 ผลการศึกษาการจดัการแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการ SME ในร้านอาหารจีน ย่าน

การคา้สีลม กรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 1. จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการที่เป็นเจา้ของ ผูจ้ดัการ พนกังาน 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ จํานวน ร้อยละ 

เพศ     

ชาย 49 40.4 

หญิง 73 59.6 

อาย ุ     

นอ้ยกวา่ 30 ปี 46 37.7 

31-40 ปี 29 23.5 

41-50 ปี 28 22.7 

51-60 ปี 17 13.6 

61 ปีขึ้นไป 2 2.5 

สถานภาพ     

โสด 31 25.1 

สมรสและอยูร่่วมกนั 50 41.3 

สมรสแยกกนัอยู ่ 14 11.5 

หยา่/หมา้ย 27 22.1 

ศาสนา   

ไม่นบัถือ 68 56.1 

พทุธ 47 38.3 

อิสลาม 6 5.1 

คริสต ์ 1 0.5 

ระดบัการศึกษา     

ประถมศึกษา 43 35.5 

มธัยมศึกษา 27 21.8 

อนุปริญญา/เทียบเท่า 20 16.1 

ปริญญาตรี 32 26.6 

ตาํแหน่งหนา้ที่ของท่าน   

เจา้ของ 25 20.5 

ลูกจา้ง/ผูจ้ดัการ 94 77.0 

อ่ืนๆ 3 2.5 
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ระยะเวลาที่ท่านทาํงานในตาํแหน่งน้ี      

1-5 ปี 31 25.1 

6-10 ปี 52 43.2 

มากกวา่ 10 ปี 39 31.7 

กิจการของท่าน จา้งแรงงานต่างชาติ    

พม่า 45 36.9 

จีน 58 47.5 

กมัพชูา 19 15.6 

รวม 122 100 

 

 จากตาราง 1. ผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการที่เป็นเจา้ของ 

ผูจ้ดัการ พนกังาน จาํนวน 122 ราย พบวา่ 

 ผูป้ระกอบการที่เป็นเจา้ของ ผูจ้ดัการ พนักงาน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 73 คน คิด

เป็นร้อยละ 59.6 และเป็นเพศชาย จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4  

 มีอาย ุน้อยกว่า 30 ปี จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมาคืออาย ุ31-40 ปี จาํนวน 

29 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 อาย ุ41-50 ปี จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 อาย ุ51-60 ปี จาํนวน 17 

คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 และอาย ุ61 ปี ขึ้นไปจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลาํดบั 

 มีสถานภาพสมรสและอยูด่ว้ยกนัมากท่ีสุด จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาคือ

โสด จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 หยา่/หมา้ย จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 และสมรส

แยกกนัอยู ่จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามลาํดบั 

 ไม่นับถือศาสนามากที่สุด จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 รองลงมาคือศาสนาพุทธ 

จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ศาสนาอิสลาม จาํนวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 5.1 และศาสนาคริสต ์

จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลาํดบั 

 มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา มากท่ีสุด จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ 

ปริญญาตรี จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 

และระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่า จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 ตามลาํดบั 

 ตาํแหน่งหน้าที่ส่วนใหญ่คือ ลูกจา้ง/ผูจ้ดัการ มากที่สุด จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 

รองลงมาคือ เจา้ของ จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และอ่ืนๆ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

ตามลาํดบั 
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 ระยะเวลาในการทาํงานตาํแหน่งน้ี ส่วนใหญ่ประมาณ 6-10 ปี มากที่สุด จาํนวน 52 คน คิด

เป็นร้อยละ 43.2 รองลงมาคือ มากกว่า 10 ปี จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 และ1-5 ปี จาํนวน 

31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1ตามลาํดบั 

 ส่วนใหญ่กิจการมีการจา้งแรงงานชาติจีนมากที่สุด จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 

รองลงมาคือพม่า จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 และกมัพชูา จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 

ตามลาํดบั 

ตาราง 2. ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของสภาพปัจจุบนัและปัญหาการ

จา้งแรงงานต่างดา้ว 

สภาพปัจจุบันและปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ร ะ ดั บ ค ว า ม

คดิเห็น 

1. การใหลู้กจา้งต่างชาติทาํงานวนัละไม่เกิน 8 ชัว่โมง 

หรือสปัดาห์ละไม่เกิน 48 ชัว่โมง 

3.63 .658 มาก 

2. การให้ลูกจา้งต่างชาติพกัระหว่างวนัอย่างน้อย 1 

ชัว่โมง/วนั 

3.81 .708 มาก 

3. ใหมี้วนัหยดุประจาํสปัดาห์อยา่งนอ้ย 1 วนั/สปัดาห์ 3.75 .583 มาก 

4. ใหมี้วนัหยดุตามประเพณี เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์13 

วนั/ปี 

3.60 .799 มาก 

5. ลูกจ้างที่ทาํงานเกิน 1 ปี แล้ว ลูกจ้างมีสิทธิลา

พกัผอ่นอยา่งนอ้ยปีละ 6 วนั 

3.39 .767 มาก 

6. ไม่มีการจา้งคนที่มีอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี ทาํงาน 3.47 .718 มาก 

7. ถา้จา้งเด็กที่มีอาย ุ15-18 ปี ตอ้งให้ทาํงานท่ีไม่เป็น

อนัตราย 

3.77 .557 มาก 

8. ตอ้งใหผู้ท้ี่มีอาย ุ15-18 ปี มีเวลาหยดุพกัผอ่น ทุก 4 

ชัว่โมง 

3.61 .675 มาก 

9. ถา้จา้งผูห้ญิงทาํงานตอ้งใหสิ้ทธิลาคลอด 90 วนั แต่

จ่ายค่าจา้งให ้45 วนั 

3.56 .728 มาก 

10. มีสิทธิลากิจเพือ่ทาํธุระส่วนตวัไดต้ามระเบียบ 3.90 .709 มาก 

11. จ่ายค่าจา้งใหลู้กจา้งทุกคน ตามอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า 3.80 .792 มาก 

12. ถา้ลูกจา้งตอ้งทาํงานล่วงเวลา จ่ายค่าจา้งเพิม่ใหไ้ม่

ต ํ่ากวา่ 1.5 เท่า ของค่าจา้งที่ไดรั้บตามปกติ 

3.98 .661 มาก 

13. ถา้ทาํงานวนัหยดุ จ่ายค่าจา้งให ้2 เท่า จากวนัปกติ 3.84 .786 มาก 
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14. ใหลู้กจา้งทาํงานล่วงเวลา และวนัหยดุเพิม่ไม่เกิน

สปัดาห์ละ 30 ชัว่โมง 

3.93 .794 มาก 

15. มีการจดัห้องนํ้ า ห้องส้วมที่สะอาด และเพียงพอ

กบัจาํนวนคนงาน 

4.07 .682 มาก 

16. มียา และอุปกรณ์ รักษาพยาบาลเบื้องตน้ให้ กรณี

ที่คนงานเกิดเจบ็ป่วยหรือเกิดอุบติัเหตุ 

3.97 .802 มาก 

17. จดัที่พกัใหโ้ดยคนงานไม่เสียค่าใชจ่้าย 3.75 .816 มาก 

18. จดัรถรับส่งใหค้นงาน 3.76 .716 มาก 

19. ขึ้นทะเบียนประกนัสังคมให้ และจ่ายเบี้ยประกนั

ในส่วนของนายจา้งใหทุ้กคน 

3.73 .728 มาก 

20. ให้ลูกจา้งต่างชาติสามารถรวมตวักนั เพื่อพูดคุย 

ต่อรองหรือร้องเรียนเร่ืองการทาํงาน/จ้างงาน กับ

นายจา้ง หรือผูบ้ริหารได ้

3.53 .718 มาก 

21. ฝึกอบรมให้ความรู้ลูกจา้งต่างชาติ ให้รู้จกัวิธีการ

ทาํงานอยา่งปลอดภยั 

3.76 .561 มาก 

22. กรณีที่ให้ลูกจา้งต่างชาติ ลาออกจากงาน มีการ

จ่ายค่าชดเชยใหต้ามกฎหมาย 

3.70 .689 มาก 

23. ลูกจ้างต่างชาติได้รับการคุ้มครองดูแล และ

รักษาพยาบาลถา้เจบ็ป่วย มีอุบติัเหตุจากการทาํงาน 

3.67 .595 มาก 

24.ไม่มีการบงัคบัให้ลูกจา้งต่างชาติทาํงานโดยเก็บ

บตัรประจาํตวั/ใบอนุญาตไว ้

3.37 .752 มาก 

25. มีนํ้ าด่ืมที่สะอาด ที่สาํหรับรับประทานอาหาร ให้

สาํหรับคนงานด่ืมใช ้

3.43 .679 มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.71 .433 มาก 

 

 จากตาราง 2. ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของสภาพปัจจุบนั

และปัญหาการจา้งแรงงานต่างดา้ว ผลการวิเคราะห์พบว่าในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 

3.71 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีการจดัห้องนํ้ า ห้องส้วมที่สะอาด และเพียงพอกบัจาํนวน

คนงาน อยูใ่นระดบัทีมี่ค่าเฉล่ียสูงที่สุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.07 รองลงมาคือ ถา้ลูกจา้งตอ้งทาํงานล่วงเวลา 

จ่ายค่าจา้งเพิ่มให้ไม่ต ํ่ากว่า 1.5 เท่า ของค่าจา้งท่ีไดรั้บตามปกติ ค่าเฉล่ีย 3.98 มียา และอุปกรณ์ 

รักษาพยาบาลเบื้องตน้ให้ กรณีที่คนงานเกิดเจ็บป่วย หรือเกิดอุบติัเหตุ ค่าเฉล่ีย 3.97 ให้ลูกจา้ง
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ทาํงานล่วงเวลา และวนัหยดุเพิ่มไม่เกินสัปดาห์ละ 30 ชัว่โมง ค่าเฉล่ีย 3.93 มีสิทธิลากิจเพื่อทาํธุระ

ส่วนตวัไดต้ามระเบียบ ค่าเฉล่ีย 3.90 ถา้ทาํงานวนัหยดุ จ่ายค่าจา้งให ้2 เท่า จากวนัปกติ ค่าเฉล่ีย 3.84 

การใหลู้กจา้งต่างชาติพกัระหวา่งวนัอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง/วนั ค่าเฉล่ีย 3.81 จ่ายค่าจา้งใหลู้กจา้งทุกคน 

ตามอัตราค่าจา้งขั้นตํ่า ค่าเฉล่ีย 3.80 ถ้าจา้งเด็กท่ีมีอายุ 15-18 ปี ตอ้งให้ทาํงานที่ไม่เป็นอนัตราย 

ค่าเฉล่ีย 3.77 ฝึกอบรมใหค้วามรู้ลูกจา้งต่างชาติ ใหรู้้จกัวธีิการทาํงานอยา่งปลอดภยั ค่าเฉล่ีย 3.76 จดั

รถรับส่งให้คนงาน ค่าเฉล่ีย 3.76 จดัที่พกัให้โดยคนงานไม่เสียค่าใชจ่้าย ค่าเฉล่ีย 3.75 ให้มีวนัหยดุ

ประจาํสัปดาห์อย่างน้อย 1 วนั/สัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 3.75 ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้ และจ่ายเบี้ ย

ประกันในส่วนของนายจา้งให้ทุกคน ค่าเฉล่ีย 3.73  ลูกจา้งต่างชาติได้รับการคุม้ครองดูแล และ

รักษาพยาบาลถา้เจบ็ป่วย มีอุบติัเหตุจากการทาํงาน ค่าเฉล่ีย 3.97 การใหลู้กจา้งต่างชาติทาํงานวนัละ

ไม่เกิน 8 ชัว่โมง หรือสัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชัว่โมง ค่าเฉล่ีย 3.63 ตอ้งให้ผูท้ี่มีอาย ุ15-18 ปี มีเวลา

หยดุพกัผ่อน ทุก 4 ชัว่โมง ค่าเฉล่ีย 3.61 ให้มีวนัหยดุตามประเพณี เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์13 วนั/ปี 

ค่าเฉล่ีย 3.60 ถา้จา้งผูห้ญิงทาํงานตอ้งให้สิทธิลาคลอด 90 วนั แต่จ่ายค่าจา้งให้ 45 วนั ค่าเฉล่ีย 3.56 

ให้ลูกจา้งต่างชาติสามารถรวมตวักนั เพื่อพูดคุย ต่อรองหรือร้องเรียนเร่ืองการทาํงาน/จา้งงาน กบั

นายจา้ง หรือผูบ้ริหารได ้ค่าเฉล่ีย 3.53 ไม่มีการจา้งคนท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี ทาํงาน ค่าเฉล่ีย 3.47 มีนํ้ า

ด่ืมที่สะอาด ที่สาํหรับรับประทานอาหาร ใหส้าํหรับคนงานด่ืมใช ้ค่าเฉล่ีย 3.43 ลูกจา้งที่ทาํงานเกิน 

1 ปี แลว้ ลูกจา้งมีสิทธิลาพกัผ่อนอยา่งน้อยปีละ 6 วนั ค่าเฉล่ีย 3.39 และไม่มีการบงัคบัให้ลูกจา้ง

ต่างชาติทาํงานโดยเก็บบตัรประจาํตวั/ใบอนุญาตไว ้ค่าเฉล่ีย 3.37 ตามลาํดบั 

บทสรุป 

 จากการศึกษาสามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบันโยบาย

ค่าแรงขั้นตํ่าที่รัฐบาลได้ประกาศใช้เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 2556 สถานประกอบการมีการต่ืนตวักบั

นโยบายน้ีค่อนขา้งมากเน่ืองจากนโยบายน้ีมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบการโดยตรงกล่าวคือนโยบายน้ี

มีผลทาํใหส้ถานประกอบการมีตน้ทุนการผลิตท่ีเพิม่ขึ้นจากส่วนของค่าจา้งแรงงานกลุ่มธุรกิจ SMEs 

นั้นประสบปัญหาค่อนขา้งมากกว่าผูป้ระกอบธุรกิจในส่วนอ่ืนซ่ึงปัจจุบนัมาตรการการให้ความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลยงัไม่ชัดเจนเท่าที่ควรโดยจากตน้ทุนค่าจา้งแรงของที่สูงขึ้นนั้นส่งผลให้ผล

ประกอบการในส่วนของผลกาํไรของบริษทัลดลงทาํให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาเช่นปัญหาการจา้ง

แรงงานที่ผิดกฎหมายปัญหาเลิกกิจการปิดโรงงานลอยแพคนงานทาํให้มีแรงงานท่ีตกงานเป็น

จาํนวนมากอีกทั้งการออกนโยบายปรับค่าจา้งขั้นตํ่าเป็นวนัละ 300 บาทนั้น ยงัเป็นการก่อใหเ้กิดการ

หลัง่ไหลเขา้มาของแรงงานต่างดา้วเน่ืองจากมีการคาดหวงัของแรงงานต่างดา้วว่าจะไดค้่าแรงใน

อตัราที่สูงขึ้นมีทั้งแรงงานที่ลงทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและแรงงานท่ีเขา้มาทาํงานอยา่งผิด

กฎหมายปัญหาการว่างงานแหล่งมัว่สุมอาชญากรรมต่างๆจึงตามมาเม่ือวิเคราะห์แลว้จะเห็นไดว้า่

ผลดีของนโยบายน้ีจะเกิดขึ้นกบัตวัแรงงานเท่านั้นแต่จะส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการต่างๆ 
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ในระยะยาวทางภาครัฐจึงควรมีนโยบายเพิ่ม เติมเพื่อ เข้ามาช่วยเหลือและรองรับปัญหาท่ี

ผูป้ระกอบการอาจจะไดรั้บผลกระทบ  

 ในส่วนของผลกระทบจากนโยบายค่าจา้งขั้นตํ่าวนัละ 300 บาท พบวา่มีแรงงานต่างดา้วเขา้

มายืน่ขอลงทะเบียนแรงงานต่างดา้วที่ถูกกฎหมายเป็นจาํนวนที่มากขึ้นจากนโยบายที่รัฐบาลที่ปรับ

ขึ้นอตัราค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่าในอตัราใหม่โดยให้แรงงานภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทย

หรือแรงงานต่างดา้วให้มีรายได ้300 บาทต่อวนัขอ้ดีของการเพิ่มค่าแรงขั้นตํ่าทาํให้เกิดการใช้จ่าย

มากขึ้นความเป็นอยู่ของแรงงานดีขึ้นรัฐเก็บภาษีได้มากขึ้นและเกิดความเสมอภาคของการใช้

แรงงานของมนุษยแ์ต่จะมีปัญหาในเร่ืองการนําแรงงานต่างด้าวท่ีไม่มีการลงทะเบียนอย่างถูก

กฎหมายไปปฏิบติังานเพราะถือว่ามีค่าแรงท่ีถูกกว่า 300 บาททาํให้เกิดปัญหาแรงงานต่างดา้วไหล

เขา้มาทาํงานในประเทศไทยตามมาอีกดว้ยผูป้ระกอบการหลายแห่งจะไดรั้บผลกระทบจากปัญหา

ค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นและแม้ว่าค่าแรงของแรงงานที่ได้รับจะมีจาํนวนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันค่า

ครองชีพก็ขึ้นสูงตามไปด้วยซ่ึงทางผูป้ระกอบการเองก็ตอ้งการแรงงานต่างด้าวมาทาํงานแบบ

ถูกตอ้งตามกฎหมายโดยจดัใหมี้การลงทะเบียนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งและเม่ือมีแรงงานต่างดา้ว

ที่ลงทะเบียนมีการยา้ยถ่ินฐานเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆของประเทศก็จะติดตามได้จากรายช่ือ

รูปพรรณสณัฐานที่ปรากฏในทะเบียนซ่ึงฐานขอ้มูลเหล่าน้ีจะทาํให้รัฐควบคุมแรงงานต่างดา้วได้ซ่ึง

การควบคุมที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนัทาํให้มีปัญหาทางเศรษฐกิจความมัน่คงและปัญหาสังคมที่ตามมา

ครอบครัวแรงงานต่างด้าวที่ตามมาจะมีการจดัระบบได้ยากซ่ึงหน่วยงานภาครัฐจะตอ้งออกมา

ช่วยเหลือผูป้ระกอบการซ่ึงผูป้ระกอบการ SME ในร้านอาหารจีน ยา่นการคา้สีลม กรุงเทพมหานคร 

แรงงานไทยให้ความสนใจทาํเป็นส่วนน้อยดงันั้นส่ิงท่ีเป็นปัญหาตามมาหลงัจากแรงงานต่างดา้วที่

เพิม่ขึ้นมีทั้งในแง่เศรษฐกิจสงัคมความมัน่คงและความปลอดภยัดงันั้นควรมีพื้นที่ที่สามารถควบคุม

แรงงานต่างดา้วเป็นพิเศษการเพิ่มจาํนวนแรงงานต่างดา้วที่เพิ่มสูงขึ้นจึงจะส่งผลต่อแรงงานไทย

ดังนั้นแรงงานไทยจึงควรฝึกฝีมือฝึกวิชาชีพในงานนั้นๆ ให้มีความเช่ียวชาญให้กับแรงงานไทย

เพือ่ที่จะไดเ้ป็นที่ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

 ผูป้ระกอบการควรให้มีการอบรมเร่ืองภาษาแก่พนกังานหรืออบรมหัวหนา้พนกังานที่เป็น

ชาวต่างดา้วเพื่อที่จะไดน้าํไปถ่ายทอดแก่พนกังานจะทาํให้งานเกิดความผิดพลาดน้อยควรใหมี้การ

อบรมงานก่อนการเขา้ทาํงานอบรมพนกังานใหมี้ความเขา้ใจในระเบียบและวฒันธรรมความเป็นอยู่

และหน้าที่การเป็นพนักงานเร่ืองตรงต่อเวลาการทาํงานให้เอาใจใส่ต่องานทุกขั้นตอนที่ทาํเพื่อลด

การสูญเสียเพิม่ประสิทธิภาพในการทาํงานเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัค่าแรง 
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ข้อเสนอแนะ 

 กลยทุธ์การบริหารการจดัการแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการ SME ร้านอาหารจีนใน

กรุงเทพฯ ยา่นการคา้สีลมใชห้ลกัมนุษยธรรมในการปกครองเพราะคนทุกคนถือว่าเป็นมนุษยท์ี่มี

เกียรติมีศกัด์ิศรีเหมือนกนัแรงงานต่างดา้วก็เหมือนกนัก็ตอ้งการความเสมอภาคในชีวิตความเป็น

มนุษยจึ์งใชห้ลกัปกครองดว้ยความเอ้ือเฟ้ือเหมือนเพื่อนกนัพนกังานกลา้มาปรึกษาไม่เครียดงานจึง

ออกมาดว้ยความเรียบร้อยพนักงานแรงงานต่างด้าวเป็นบุคคลท่ีมาจากต่างประเทศจึงตอ้งมีการ

ปรับตวัเขา้กับสภาพต่างๆทั้งด้านภาษาความเป็นอยู่อาหารฯลฯจึงให้ความใกลชิ้ดสนิทสนมเพื่อ

ไม่ให้เกิดความคิดถึงบา้นเม่ือมีความสนิทสนมและส่ือสารกนัไดก้็สามารถส่ือสารเร่ืองงานกนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพแรงงานต่างดา้วตอ้งไดรั้บการฝึกทกัษะดา้นการทาํงานก่อนการเร่ิมงานเพือ่ให้

งานออกมาเสียหายน้อยที่สุดและตอ้งมีคนคอยดูแลในการเร่ิมงานสอนเร่ืองระเบียบเพื่อการปฏิบติั

ให้เหมือนพนักงานคนไทยและให้ทาํบตัรการทาํงานของแรงงานต่างด้าวเพื่อการปรับค่าแรงที่

ถูกตอ้งป้องกันการหลบหนีจากเจา้หน้าที่ระหว่างการทาํงานเร่งด่วนมีการพฒันาด้านต่างๆให้

พนักงานอยูเ่สมอเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆในกระบวนการทาํงานมีสวสัดิการเหมือนแรงงานคน

ไทยจะทาํใหพ้นกังานเกิดความรักในสถานประกอบการใหค้วามรักเหมือนลกัษณะครอบครัวงานที่

เหมาะสมกบัแรงงานถามความสมคัรใจถา้เป็นงานท่ีเส่ียงอนัตรายและตอ้งมีเคร่ืองป้องกนัอนัตรายที่

ไดม้าตรฐาน 

 เลือกดูพนักงานที่สามารถพฒันาได้มีความสะอาดไม่ชอบส่ิงเสพติดเพราะจะทาํให้การ

ทาํงานไม่สะดุดอนัเน่ืองมาจากการขาดงานเพราะความเมาหรือเล่นการพนันพนกังานแรงงานต่าง

ดา้วมีความอดทนต่องานไม่ค่อยเลือกงานอาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสเลือกมากสามารถทาํงานที่

เส่ียงภยัสกปรกหรืองานหนกัไดจึ้งเป็นที่ตอ้งการของนายจา้งในปัจจุบนัส่วนใหญ่แรงงานต่างดา้วก็

ทาํงานไดบ้รรลุเป้าหมายเพราะงานที่ทาํส่วนใหญ่เป็นงานหนกัท่ีคนไทยไม่อยากจะทาํ 

ผูป้ระกอบการควรพฒันาทกัษะเร่ืองการทาํงานให้มีความคิดสร้างสรรค์โดยให้รู้จกัคิดเองเปิด

โอกาสให้พนกังานไดเ้สนอความคิดเห็นเพือ่พฒันางานโดยการจดัการประชุมให้พนกังานไดเ้สนอ

แนวคิดให้รู้จกัแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อนในงานที่ง่ายจึงเขา้ไปแนะนําในภายหลังให้รู้จกันําเอา

อุปกรณ์, วสัดุเหลือใช้กลับมาใช้ซํ้ าและวิธีบาํรุงรักษาผูป้ระกอบการควรหาโอกาสนั่งคุยกับ

พนกังานบ่อยเพือ่ความเป็นกนัเองและไดท้ราบขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการคดัเลือกผู้ให้บริการด้านโลจสิติกส์ 

กรณศึีกษาบริษัท ABC จาํกดั 

FACTORS AFFECTING LOGISTICS SERVICE PROVIDER SELECTION: 

CASE STUDY OF ABC COMPANY LIMITED 

นิภาวรรณ  พงษว์ชัรารักษ์1 และ ผศ.ดร. พฒัน์  พิสิษฐเกษม2 

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

บทคดัย่อ 

งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาขอ้มูลประชากรศาสตร์และ

ปัจจยัการดาํเนินงานมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ ใชว้ธีิวจิยัโดยเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจากพนกังานแผนกโลจิสติกส์ แผนกนาํเขา้และส่งออก แผนกขาย

ต่างประเทศและแผนกจัดซ้ือ จาํนวน 140 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเคร่ือง

คอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS เพือ่หาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การ

ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใชค้่าสถิติ Independent Sample T-Test , One-Way ANOVA 

และ Correlation ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ที่ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา

และรายไดต่้อเดือนที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ที่ไม่แตกต่างกนั 

โดยปัจจยัการดาํเนินการดา้นโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ ความสามารถทางสารสนเทศ, การจดัการบรรจุภณัฑ์

การจดัการขนส่ง, การจดัการสินคา้คงคลงัและความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมีความสัมพนัธ์ต่อการ

คดัเลือกผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์ในระดับความสัมพนัธ์ปานกลางถึงระดับความสัมพนัธ์สูง 

ตามลาํดบั 

คาํสําคญั : ความสามารถทางสารสนเทศ, การจดัการบรรจุภณัฑ,์ การจดัการขนส่ง, การจดัการสินคา้

คงคลงั ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น, ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ 

1
นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
อาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

This quantitative study factor affecting Logistics service Provider Selection. The study 

aims to study demographic factors that factor affecting Logistics service Provider Selection and the 

relationship between Management factor that affect Logistics service Provider Selection. The 

samples in this study were officers (N=140) who work at ABC Co.,Ltd in Logistics Department, 

Import-Export Department, Export Sale Department and Purchasing Department. The study used 

questionnaires for data collection to generate descriptive statistics such as frequency, mean, 

percentage, and standard deviation. Hypothesis testing was used to analyze the correlation between 

all factors in the study via inferential statistics such as ANOVA analysis to calculate the p-values 

of T-Test, F-Test, Sig, and standard deviation at the significance level of 0.05 and 0.01  The findings 

indicate that 1) demographic factors, such as sex, age, education, occupation and average monthly 

income, insignificantly factor affecting Logistics service Provider Selection (p>0.05)  2) factors in 

Logistics service Provider such as Information Literacy, Container Management, Transportation 

Management, Inventory Management and Specialization significantly correlate with Logistics 

service Provider Selection (p < 0.01). 

 

KEYWORDS : INFORMATION LITERACY, CONTAINER MANAGEMENT, TRANSPORT  

MANAGEMENT, INVENTORY MANAGEMENT, SPECIALIZATION  
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บทนํา 

ในปัจจุบนัองคก์รต่างๆนิยมใชบ้ริการผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ เพือ่ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพและ 

ลดตน้ทุนด้านโลจิสติกส์โดยพิจารณาจากตน้ทุนอย่างเดียวนั้น อาจไม่ครอบคลุมความตอ้งการ 

ของบริษทัในทุกดา้น  ดงันั้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจึงเป็นส่ิงสาํคญัอีกประการหน่ึง 

ต่อการดาํเนินธุรกิจ และองค์กรต่างๆควรพิจารณาปัจจัยหลายด้านในการคดัเลือกผูใ้ห้บริการ 

โลจิสติกส์ เช่น ระยะเวลาในการขนส่งรวมทั้งความปลอดภยัในการขนส่งสินคา้, การตรงต่อเวลา 

ในการส่งมอบสินคา้ โดยคาํนึงถึงความพงึพอใจของลูกคา้เป็นหลกัดว้ย ถา้หากบริษทัฯ ไดพ้จิารณา

ปัจจยัต่างๆ นอกเหนือจากตน้ทุนเพื่อประกอบการตดัสินคา้อยา่งรอบคอบแลว้ การส่งมอบสินคา้ 

ก็สามารถจดัส่งได้อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว ตรงตามกาํหนดเวลา โดยมีตน้ทุนและค่าใช้จ่ายที่ต ํ่าไป

พร้อมๆกนัได ้เม่ือมีการพจิารณารอบดา้นแลว้จะช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถคดัเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นโล

จิสติกส์เฉพาะดา้นหรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นได ้ เช่น ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการส่งสินคา้ที่ตอ้ง

ควบคุมอุณหภูมิ, การควบคุมดูแลตูสิ้นคา้ที่ตอ้งมีความเอาใจใส่เป็นพเิศษเป็นตน้ซ่ึงถา้บริษทัฯไดมี้ผู ้

ให้บริการดา้นโลจิสติกส์ที่เหมาะสมแลว้ ทางบริษทัฯ ก็สามารถวางแผนกลยทุธ์ในการทาํงานและ

รวมถึงการแข่งขนัไดดี้ยิง่ขึ้น 

ผูป้ระกอบการมีโอกาสในการเลือกผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น จึงทาํให้ธุรกิจโลจิ

สติกส์เติบโตและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่สาํคญัและสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจโดยก่อให้เกิดการจา้งงานมากขึ้นในระบบธุรกิจอย่างต่อเน่ืองดว้ย   จึงมีความจาํเป็นที่

ผูป้ระกอบการควรศึกษาในเร่ืองกระบวนการคดัเลือกและปัจจยัต่างๆที่มีผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้

บริการด้านน้ีเป็นสําคัญ ถ้าสามารถทราบปัจจัยในการคัดเลือกได้ชัดเจนก็สามารถสร้าง

ความสัมพนัธ์ที่ย ัง่ยนืกบัผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ไดแ้ละสามารถตกลงเง่ือนไขในการให้บริการ

เพือ่ความต่อเน่ืองและสามารถพฒันาไปสู่ Partnership ไดใ้นอนาคต 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาขอ้มูลประชากรศาสตร์มีผลต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ 

2. เพือ่ศึกษาปัจจยัการดาํเนินงานมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์  

สมมติฐานการวิจัย 

1. ขอ้มูลประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ต่างกนั 

2. ปัจจยัการดาํเนินการมีความสมัพนัธต่์อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการประกอบการพิจารณา 

ทางด้านปัจจัยในการเลือกใช้บริการของลูกคา้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและ 

เพิม่ศกัยภาพทางดา้นการบริการใหส้ามารถแข่งขนัในระดบันานาชาติได ้
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2. สาํหรับผูป้ระกอบการดา้นโลจิสติกส์สามารถใชข้อ้มูลเป็นแนวทางในการตดัสินใจ 

เพิ่มศักยภาพด้านการบริการได้อย่างเหมาะสมและสนองตอบต่อความต้องการ 

ของผูใ้ชบ้ริการ 

3. เพือ่เป็นขอ้มูลสาํหรับผูท้ี่สนใจนาํไปใชใ้นการศึกษาวจิยัในส่วนที่เก่ียวขอ้งต่อไปได ้

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยันาํมากาํหนดเป็นกรอบ

แนวคิดใน การวจิยัไดด้งัน้ี 

 

       ตัวแปรอิสระ                             ตัวแปรตาม  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

นิยามศัพท์ 

โลจิสติกส์ (logistics) คือระบบการจดัการการส่งสินคา้ ขอ้มูล และทรัพยากรอยา่งอ่ืนต่างๆ 

ทุกอยา่งที่มีการขนส่งหรือเคล่ือนยา้ยจากจุดตน้ทางไปยงัจุดบริโภคตามความตอ้งการของลูกคา้โลจิ

สติกส์เก่ียวขอ้งกบัการผสมผสานของขอ้มูลการขนส่ง การบริหารวสัดุคงคลงั การจดัการวตัถุดิบ 

การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็นช่องทางหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานท่ีเพิ่มมูลค่าของการใชป้ระโยชน์

ของเวลาและสถานที่ สรุปง่ายๆ ก็คือ ทุกอย่างที่มีเก่ียวกับการขนส่ง จะเก่ียวขอ้งกับโลจิสติกส์

ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

1. เพศ       4. ระดบัการศึกษา 

2. อาย ุ       5. รายไดต่้อเดือน 

3. สถานภาพ    

 

 
 

การคดัเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ 

ปัจจยัการดําเนินการ 

•  ความสามารถทางด้านสารสนเทศ 

• การจดัการสนิค้าคงคลงัให้กับลกูค้า 

• การจดัการบรรจภุณัฑ์ 

• ความสามารถด้านบริหารการจดัสง่ 

• ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
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ทั้งหมด เป้าหมายของโลจิสติกส์นั้นเพือ่ ใหล้ดค่าใชจ่้าย ลดระยะเวลาในการขนส่ง ลดปัญหาต่างๆ 

ทุกอยา่งที่จะเกิดขึ้นโดยใชต้น้ทุนนอ้ยที่สุด 

ระบบสารสนเทศ คือ ชุดขององค์ประกอบที่ทาหน้าที่รวบรวม ประมวลผลจดัเก็บ และ

แจกจ่ายสารสนเทศ เพือ่ช่วยการตดัสินใจ และการควบคุม 

การจัดการสินค้าคงคลัง หมายถึงการเก็บทรัพยากรไวใ้ชใ้นปัจจุบนั หรือในอนาคต เพือ่ให้

การดาํเนินการของกิจการดาํเนินไปอยา่งราบร่ืน ผ่านการวางแผนกาํหนดปริมาณสินคา้คงคลังที่

เหมาะสมหรือการจดัการต่างๆ ที่เก่ียวกบัรายการสินคา้ในคลงั ตั้งแต่รวบรวม จดบนัทึกสินคา้เขา้-

ออก การควบคุมให้มีสินคา้คงเหลือในปริมาณที่เหมาะสม มีระเบียบ เพื่อให้สินคา้ที่มีอยูต่รงตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

การบรรจุภัณฑ์ หมายถึง วิธีการบรรจุผลิตภณัฑ ์โดยการห่อหุ้ม หรือใส่ลงในบรรจุภณัฑ์

ปิดหรือส่ิงอ่ืน ที่ปลอดภยั หรือ ตูข้นส่งสินคา้ (Container) หมายถึง ตูข้นาดใหญ่ท่ีใชข้นส่งสินคา้ ซ่ึง

มีขนาดและรูปแบบแตกต่างกนัตามวิธีการขนส่ง ( ทางเรือหรือทางอากาศ ) โดยทัว่ไปจะมีขนาด

มาตรฐานเป็นสากล คาํว่า “Container ” น้ีอาจใช้ในความหมายที่ใส่ของเพื่อการขนส่งและจดั

จาํหน่ายในปัจจุบนั 

การบริหารการจัดส่ง หมายรวมถึง การเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบหรือสินคา้ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปยงั

จุดที่มีการบริโภค หรือการส่งคืนสินคา้ผิดปกติกลบัมายงัคลงัสินคา้รวมถึงการขนยา้ยสินคา้เพื่อ

นําไปยงัจุดที่จะทาํลาย ทาํให้องคก์รตอ้งคาํนึงถึงรูปแบบลกัษณะการเลือกวิธีการขนส่งประเภท

ต่างๆ ที่เหมาะสมกบัตวัสินคา้ รวมถึงเสน้ทางในการขนส่งอีกดว้ย เช่น ทางอากาศ ทางนํ้ า ทางรถไฟ 

ทางท่อ ทางรถเป็นตน้ เพือ่ใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบของภูมิภาคนั้นๆ และเป็นการสร้างความมัน่ใจ

ให้กับลูกคา้ องค์กรมีความจาํเป็นที่จะตอ้งดําเนินการจดัส่งให้ถูกสถานที่ ถูกเวลา ในสภาพที่

สมบรูณ์ รวมถึงการควบคุมตน้ทุนที่จะเกิดขึ้นใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านโลจิสติกส์ หมายถึง  กลุ่มของบุคคล หรือผูป้ระกอบการภายนอก

ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในงานดา้นการขนส่ง, การบริหารจดัการคลงัสินคา้, การบริหารสินคา้คงคลัง 

เป็นตน้ ซ่ึงมีความสามารถที่จะเขา้รับบทบาทการทาํงานนั้นๆ ไดดี้กว่าการที่องคก์รจะดาํเนินการ

ดว้ยตนเอง ภายใตส้ญัญาเพือ่แลกเปล่ียนกบัค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเป็นการตอบ

แทน 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หมายถึงผูใ้ห้บริการภายนอกบริษทัที่นาํเสนอบริการบางกิจกรรม 

หรือทุกกิจกรรมของโลจิสติกส์แก่ผูรั้บบริการ เช่นการขนส่ง, การบริหารสินคา้คงคลงั, การจดัการ

คลงัสินคา้  
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การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดย

อาศยัแนวคิดและทฤษฎีหลากส่วนมาเป็นกรอบ และแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการดําเนินการด้านโลจิสติกส์ 

ความหมายของโลจิสติกส์ 

พฒัน์ พิสิษฐเกษม (2554) กล่าวว่า “โลจิสติกส์ หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทาํใด ๆ 

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ รวมถึงการเคล่ือนยา้ย จดัเก็บ และกระจายสินคา้ จากแหล่งท่ีผลิต 

จนสินคา้ไดมี้การส่งมอบไปถึงแหล่งที่มีความตอ้งการ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าว จะตอ้งมีลกัษณะเป็น

กระบวนการแบบบูรณาการ โดยเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีเป้าหมายในการส่งมอบ

แบบทนัเวลาและเพือ่ลดตน้ทุน โดยมุ่งใหเ้กิดความพอใจแก่ลูกคา้ และส่งเสริมเพือ่ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

แก่สินคา้และบริการ ทั้งน้ี กระบวนการต่าง ๆ  ของระบบโลจิสติกส์ จะตอ้งมีลกัษณะปฏิสัมพนัธท์ี่

สอดคลอ้งประสานกนั ในอนัที่จะบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั” 

ความสามารถทางด้านสารสนเทศ 

จรินทร์ อาสาทรงธรรม (2554) ไดก้ล่าวว่า การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชก้บั

ระบบโลจิสติกส์ขององคก์รยคุใหม่ในปัจจุบนัน้ี ทาํใหเ้กิดประโยชน์ 4 ดา้นหลกัๆ ดงัน้ี  

1. ช่วยลดขอ้ผิดพลาดจากการบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบและเม่ือผูท้ี่เก่ียวขอ้งนาํไปใชง้านก็จะไดข้อ้มูล

ที่ถูกตอ้ง แม่นยาํและรวดเร็ว มากขึ้น  

2. ช่วยลดงบประมาณ ในเร่ืองของเอกสาร และคู่มือการปฏิบติังานที่ซํ้ าซอ้นขององคก์าร  

3. ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสามารถทาํใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งโตต้อบกบัคู่คา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพ ที่ดีในการทาํงานทั้ง 2 ฝ่าย  

4. ช่วยเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัองคก์ารท่ีมีการนาํเทคโนลีสารสนเทศมาใช ้สามารถช่วยให้

ผูบ้ริหารตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง ทาํให้มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากกว่าคู่แข่ง

ขนั 

การจัดการสินค้าคงคลัง 

ความหมายของสินคา้คงคลงัและการจดัการสินคา้คงคลงั 

ก่อเกียรติ วิริยะกิจพฒันา และมาลยั ม่วงเทศ (2551 : 61) กล่าวว่าสินคา้คงคลงั (Inventory) 

หมายถึง ปริมาณสินคา้หรือบริหารที่ธุรกิจมีสาํรองไวเ้พื่อการใช ้งาน เพื่อการบริหาร เพื่อการผลิต 

เพื่อการจัดจาํหน่ายในอนาคต เช่น อุปกรณ์สํานักงาน ช้ินส่วน อะไหล่ วตัถุดิบ ผลิตภัณฑ์ก่ึง

สาํเร็จรูป เป็นตน้  
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สําหรับการบริหารสินคา้คงคลัง (Inventory Management) เป็นการจดัการต่าง ๆ  เก่ียวกบั

รายการ สินคา้ในคลงัสินคา้ตั้งแต่ การรวบรวม จดบนัทึกสินคา้เขา้ – ออก การควบคุมให้มีสินคา้

เหลือใน ปริมาณที่เหมาะสม มีระเบียบแบบแผน เพือ่ใหสิ้นคา้ที่มีอยูต่รงตามความตอ้งการของผูใ้ช้

หรือ ผูบ้ริโภค ทั้งในเร่ืองแบบ สี ขนาด แฟชัน่ โดยจะตอ้งควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมาะสม ( ดาํรง

ศกัด์ิ ชยัสนิทและสุนีย ์เลิศแสวงกิจ . 2542 : 65 )  

ความจาํเป็นและประโยชน์ในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั 

กิจการควรมีการควบคุมสินคา้คงคลงั หรือสินคา้ท่ีเหลือในคลงัสินคา้ใหมี้อยู ่ณ ระดบัหน่ึง 

ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย รวมทั้งหมดตํ่ากว่าระดบัอ่ืน ๆ  เรียกว่า ระดบัสินคา้คงเหลือที่ประหยดั โดยกิจการมี

ความจาํเป็นตอ้งบริหารสินคา้คงคลงั (พภิพ ลลิตาภรณ์ . 2543 : 3) เน่ืองจากเหตุผล ดงัน้ี  

1) เพือ่ลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งและการผลิต  

2) ปรับให้เกิดความสมดุลระหว่างความตอ้งการที่เกิดขึ้นและการจดัการสินคา้คงคลงัเขา้มา เก็บไว้

ในคลงั การขาดสมดุลไม่วา่จะมีความตอ้งการสูงกวา่ปริมาณท่ีจดัหาเขา้มาเก็บไวใ้นคลงัหรือ จดัหา

สินคา้ขา้มาเก็บไวใ้นคลงัมากกวา่ความตอ้งการยอ่มหมายถึงการมีสตอ็กมากเกินไปหรือเกิดการขาด

สตอ็ก  

3) เพือ่ใหก้ารผลิตสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

4) เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตลาดท่ีมีความไม่แน่นอน  

การจัดการบรรจุภัณฑ์ 

ความหมายของบรรจุภณัฑแ์ละการจดัการบรรจุภณัฑเ์พือ่โลจิสติกส์ 

ประจวบ เพิ่มสุวรรณ และพฒัน์ พิสิษฐเกษม (2555) กล่าวว่า การจัดการบรรจุภณัฑ์ 

(packaging management)   หมายถึงกระบวนการหรือวิธีการในการห่อหุ้มสินคา้ เพื่อการขนส่ง ที่ 

ปลอดภยัไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ในสภาวะแวดลอ้มต่างๆ โดย เสียตน้ทุนตํ่าที่สุด ดงันั้น บรรจุ

ภณัฑจึ์งเป็นงานเทคนิคที่ตอ้งอาศยั ความชาํนาญ ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค ์ในอนัท่ีจะ

ออกแบบและผลิตบรรจุภณัฑ์ให้มีความเหมาะสมกบัสินคา้ที่ผลิต เพือ่ใหค้วามคุม้ครองสินคา้ หรือ

เพือ่ประโยชน์ใชส้อย อาทิ ความ สะดวกสบายในการพกพาหรือการใช ้เป็นตน้ 

เม่ือกล่าวถึงบรรจุภณัฑเ์รามกันึกถึงสาระสาํคญัดา้นการตลาดท่ีส่งผลต่อผูบ้ริโภคสินคา้คน

สุดทา้ย เช่น การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้ การจูงใจให้ผูบ้ริโภคสนใจในผลิตภณัฑ์ การทาํให้

ผูบ้ริโภคใช้สอยไดส้ะดวก และอ่ืนๆ อีกมาก อย่างไรก็ตาม เม่ือกล่าวถึงภาระหน้าที่ที่สาํคญัของ

บรรจุภณัฑใ์นกระบวนการโลจิสติกส์ หน้าที่ของบรรจุภณัฑด์า้นโลจิสติกส์น้ี จะคาํนึงถึงผูบ้ริโภค

คนสุดทา้ยน้อยมาก แต่จะเน้นด้านความสะดวกต่อการทาํงานและตน้ทุน จะสังเกตเห็นว่าการ

เปล่ียนแปลงบรรจุภณัฑ์ชนิดน้ีทาํไดบ้่อยๆ โดยไม่กระทบถึงลูกคา้ สามารถปรับเปล่ียนวสัดุ ลด
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ขนาด เพิม่ขนาด ไดท้นัที เพราะบรรจุภณัฑแ์บบน้ีส่วนมากลูกคา้ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัมากนกั ทาํให้

ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

การขนส่งดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร์ การขนส่งทางทะเลจดัเป็นการขนส่งที่มีความสาํคญั

ที่สุด และใช้มากที่สุด เม่ือเทียบกับรูปแบบการขนส่งอ่ืนๆ เน่ืองจากมีตน้ทุนการขนส่งที่ต ํ่าและ

สามารถขนส่งสินคา้ไดค้ราวละมากๆ โดยรูปแบบการขนส่งทางทะเลในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นการ

ขนส่งดว้ยระบบตู ้คอนเทนเนอร์ (Container Box) โดยสินคา้ที่จะขนส่งจะตอ้ง มีการนาํมาบรรจุตู ้

(Stuffing) และมีการขนยา้ยตูข้ึ้นไว ้บนเรือ Container Ship ซ่ึงออกแบบมาเป็นพิเศษ สาํหรับใชใ้น

การขนส่งสินคา้ดว้ย ตูค้อนเทนเนอร์ ซ่ึงท่าเรือที่จะมารองรับเรือประเภทน้ี จะตอ้งมีการออกแบบ ที่

เรียกว่า Terminal Design เพื่อให้มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวิศวกรรมและ ส่ิงแวดลอ้ม โดยจะตอ้ง

ประกอบดว้ย ท่าเทียบเรือ เขื่อนกั้นคล่ืน รวมถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ซ่ึงผูท่ี้ศึกษาในด้าน 

Logistics จะตอ้งให้ความสนใจในการที่จะศึกษาเก่ียวกับการขนส่งด้วยระบบคอนเทนเนอร์ให้ 

เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง      

ความสามารถด้านบริหารการจัดส่ง 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2552) กล่าวว่า การขนส่งเป็นกิจกรรมที่มีความสาํคญั

เป็นอยา่งยิง่ในกระบวนการจดัการโลจิสติกส์ การขนส่งทาํให้เกิดการไหลของ วตัถุดิบ Work-in-

Progress (WIP) สินคา้ที่สาํเร็จแลว้ ทรัพยากรเพือ่การผลิต และการส่งมอบบริการต่างๆ ซ่ึงทาํใหเ้กิด

การเช่ือมต่อองคป์ระกอบต่างๆในโซ่อุปทาน ประเด็นสาํคญัที่ตอ้งพิจารณาภายใตก้ารบริหารการ

จดัส่ง คือ ขอ้ตดัสินใจในด้านต่างๆ รวมทั้ง การสร้างโครงข่ายและการเลือกรูปแบบการขนส่ง  

รายละเอียดดงัน้ี 

1. ขอ้ตดัสินใจต่างๆในการบริหารการขนส่ง 

การบริหารการขนส่งให้มีประสิทธิภาพนั้ น ประกอบไปด้วยข้อตัดสินใจต่างๆ อย่าง

หลากหลาย ตั้งแต่ การวางแผนโครงข่ายการขนส่ง ไปจนถึงการจดัพนกังานขบัพาหนะ ครอบคลุม

ถึงประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี เช่น การเลือกโครงข่ายและรูปแบบการขนส่ง, ศูนยก์ารขนส่งและกระจาย

สินคา้, การตดัสินใจวา่จะใหผู้บ้ริการทาํการขนส่งหรือจะทาํเอง, การเลือกรูปแบบการขนส่ง, การจดั

เสน้ทางและการจดัตารางการขนส่ง, การจดัรวบรวมสินคา้, กาํหนดการปล่อยพาหนะ, จดัพนกังาน

ขบัพาหนะ, การบาํรุงรักษาพาหนะ, การจดัหาทรัพยากรเพือ่ทาํการขนส่ง 

โดยที่ขอ้ตดัสินใจต่างๆก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นระดับยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และปฏิบติัการ 

ส่วนประกอบส่วนขา้งตน้จาํเป็นตอ้งมีการวางแผนให้ถูกตอ้งตั้งแต่แรก แลว้หลงัจากนั้นก็จาํเป็นที่

จะตอ้งควบคุมและติดตามวา่มีการดาํเนินการเป็นไปไดต้ามท่ีไดว้างแผนไวห้รือไม่ ทั้งน้ีขอ้ตดัสินใจ

ต่างๆนั้นก็จะตอ้งตระหนักถึงจุดสมดุลระหว่าง ต้นทุน และ ระดับการบริการ เช่น การขนส่งทีละ

มากๆ จะทาํให้ตน้ทุนต่อหน่วยตํ่า (Economies of Scale) แต่อาจตอ้งเผชิญกับการรอคอยในการ
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รวบรวมสินคา้ให้ไดป้ริมาณมากพอ ซ่ึงก็จะทาํให้ระยะเวลาที่ใชต้ั้งแต่การสั่งสินคา้จนไดรั้บสินคา้

นั้นยาวนานขึ้น 

นอกจากการหาจุดสมดุลระหว่างต้นทุนการขนส่งและระดับการบริการเพื่อให้การ

จดัการโลจิสติกส์เกิดประสิทธิภาพ เรายงัจะตอ้งหาจุดสมดุลระหวา่ง ตน้ทุนการขนส่ง และ ตน้ทุน

สินคา้คงคลงั โดยหากผูป้ระกอบการคาํนึงถึงแต่ตน้ทุนการขนส่งเป็นหลกั อาจทาํใหต้น้ทุนสินคา้คง

คลงัสูงขึ้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากสินคา้นั้นมีตน้ทุนสูงซ่ึงก็จะทาํให้ตน้ทุนเงินจมของสินคา้คงคลงั

นั้นสูง 

2. การสร้างโครงข่ายและการเลือกรูปแบบการขนส่ง (Mode Selection) 

การสร้างโครงข่ายการขนส่งเพื่อการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากจุดผลิตหรือจุดกระจายสินคา้ไปจนถึง

ปลายทางนั้นมีผลต่อต้นทุนการขนส่ง และประสิทธิภาพของการขนส่งเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจาก

โครงข่ายน้ีจะบ่งบอกถึงระยะทางและรูปแบบการขนส่งที่เป็นไปไดใ้นการเคล่ือนยา้ยสินคา้ โดยขอ้

ตดัสินใจหลกัในเร่ืองโครงข่ายการขนส่งนั้นจะประกอบไปดว้ย 

- การขนส่งโดยตรงหรือผา่นจุดรวบรวมและกระจายสินคา้ 

- หากมีจุดรวบรวมและกระจายสินคา้จะใหมี้ก่ีจุดและอยูท่ี่ไหนบา้ง 

- สินคา้ใดควรจะขนส่งผา่นจุดรวบรวมและกระจายสินคา้ใด 

ในการกาํหนดโครงข่ายการผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุนระดบัการให้บริการ ซ่ึงตอ้งมี

ความเหมาะสมกบัลกัษณะสินคา้ คือ ขนาด นํ้ าหนัก และมูลค่าของสินคา้ สินคา้ซ่ึงมีขนาดใหญ่ 

นํ้ าหนักเบาและมีราคาถูก มกัจะขนส่งโดยตรงจากโรงงานไปยงัลูกคา้ปลายทางมากกว่าการขนส่ง

ผา่นหลายมือ ในขณะที่สินคา้นํ้ าหนกัมาก แต่ราคาตํ่า จึงทาํใหต้น้ทุนค่าขนส่งเป็นตวักาํหนดใหผู้ซ้ื้อ 

จะตอ้งสัง่ซ้ือเตม็คนัรถจากโรงงาน อยา่งไรก็ตาม การแข่งขนัทางการตลาดก็ส่งผลใหมี้การตดัสินใจ

กาํหนดโครงข่ายการขนส่งที่ไม่ใช่แนวทางที่ตน้ทุนตํ่าเสมอไป 

3. คุณลกัษณะของรูปแบบการขนส่งแต่ละรูปแบบ 

ในการเลือกรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมนั้น ผูป้ระกอบการตอ้งทาํความเขา้ใจถึงคุณสมบติัของ

รูปแบบการขนส่งแต่ละรูปแบบ สาํหรับขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละรูปแบบการขนส่ง (ศูนยข์อ้มูล 

SMEs Knowledge Center, 2557) มีดงัต่อไปน้ี 

1. การขนส่งทางนํ้ า การขนส่งทางนํ้ านั้ นรวมถึง การขนส่งทางแม่นํ้ า และทางทะเล 

โดยทัว่ไปการขนส่งทางนํ้ าจะใช้เรือสินคา้ที่มีขนาดใหญ่ขนส่งสินคา้ไดท้ีละมากๆ 

โดยเฉพาะการขนส่งทางทะเล ซ่ึงการขนส่งทางนํ้ าตอ้งอาศยัโครงสร้างพื้นฐานท่ีสาํคญั

คือท่าเรือ 
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2. การขนส่งทางถนน การขนส่งในเกือบทุกกรณีจะตอ้งอาศยัการขนส่งทางถนนเพราะ

เป็นการขนส่งที่สามารถจะเขา้ถึงตน้ทางและปลายทางได ้หรือที่เรามกัจะเรียกกันว่า 

Door-to-Door โครงสร้างพื้นฐานหลกัก็คือถนนนัน่เอง 

3. การขนส่งทางรถไฟ โครงสร้างพื้นฐานที่สําคญัในการขนส่งทางรถไฟคือ รางรถไฟ 

และสถานีขนส่งสินคา้ โดยรางรถไฟเป็นโครงสร้างที่กาํหนดเส้นทางตายตวัดงันั้นจึง

ตอ้งมีปริมาณการใชท้ี่สูงจึงจะเกิดความคุม้ค่าในการสร้างเสน้ทางหน่ึงๆขึ้นมา 

4. การขนส่งทางอากาศ โครงสร้างพื้นฐานท่ีสาํคญัของการขนส่งทางอากาศ คือ ท่าอากาศ

ยาน และเน่ืองจากขอ้จาํกัด ของขนาดของอากาศยาน การขนส่งในรูปแบบน้ีจึงมัก

จาํกดัอยูใ่นรูปแบบของหีบห่อ 

5. การขนส่งทางท่อ การขนส่งทางท่อต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานคือ ท่อขนส่ง ซ่ึง

โดยทัว่ไปจะใชข้นส่งผลิตภณัฑ ์นํ้ ามนั และก๊าซ 

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 

ความหมายของคาํว่าโลจิสติกส์ในทางธุรกิจนั้น หมายถึง กิจกรรมหรือการดาํเนินงานใดๆ 

ที่มีการขนส่ง การเคล่ือนยา้ย การรวบรวมและกระจายสินคา้ รวมถึงการจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้

และการเงิน โดยการผลิตสินค้า  (Production)  และส่งมอบให้ถึงมือลูกค้า  (Customer)  ที่ มี

ประสิทธิภาพ ในการดาํเนินงานทางดา้นโลจิสติกส์ที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งอาศยัประสบการณ์

และความเช่ียวชาญในการดาํเนินการ  

การขนส่งสินคา้นั้นซ่ึงถือว่าเป็นกิจกรรมหลกัของการจดัการทางโลจิสติกส์แต่การขนส่ง

และกระจายสินคา้อาจจะไม่ใช่กิจกรรมหลกัของการบริหารธุรกิจหรือเกินขีดความสามารถของ

องค์กรที่พึงจะกระทําได้ ซ่ึงบางทีการบริหารด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่ไ ม่ มี

ประสิทธิภาพ อาจจะไม่คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ทาํใหต้น้ทุนในการบริหารสูงขึ้นหรือไม่สามารถส่ง

ของให้ลูกคา้ตรงเวลาได ้และในที่สุดลูกคา้อาจจะไม่พอใจเก่ียวกบัดาํเนินงานการขนส่งสินคา้ ซ่ึง

ปัญหาเหล่าน้ีสามารถเกิดไดก้บัทุกองคก์ร ดงันั้นองคก์รส่วนใหญ่จึงเลือกใชผู้บ้ริการดา้นโลจิสติกส์

ที่มีความเช่ียวชาญโดยเฉพาะให้มาดาํเนินการแทน ซ่ึงเราเรียกผูเ้ช่ียวชาญหรือผูใ้ห้บริการน้ีเรียกวา่ 

Third Party Logistics Providers หรือ 3PLs 

ลกัษณะความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ที่ทาํให้ลูกคา้หรือผูป้ระกอบกานใน

ธุรกิจเลือกใชบ้ริการ ไดแ้ก่  

1. มีความเช่ียวชาญหรือมีความพร้อมในการบริหารงานมากกว่า เน่ืองจากมีความชาํนาญและมี

ประสบการณ์เพือ่ช่วยดาํเนินกิจกรรมการขนส่งใหก้บัองคก์รหรือธุรกิจต่างๆ 

2. กิจกรรมการจดัการดา้นโลจิสติกส์อาจถูกมองว่าไม่ไดเ้ป็นความสามารถหลกัในการแข่งขนัของ

องคก์รลูกคา้ 
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3. สามารถลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนลงได ้ เน่ืองจากการรวบรวมหรือกระจายสินคา้เป็นส่วนหน่ึงของ

การลงทุนโดยอาศยัทั้งเวลาและทรัพยากรเป็นจาํนวนมาก ไม่วา่จะเป็นการจดัหายานพาหนะในการ

ขนส่งเอง การหาที่จดัเก็บสินคา้ การจดัหาบุคคลากรในการปฏิบติังาน แต่ถา้หากใชบ้ริการ Third 

Party Logistics Providers ซ่ึงมีระบบและทรัพยากรรองรับเพื่อตอบสนองการให้บริการแก่บริษทั

ที่วา่จา้งไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นจึงสามารถลดค่าใชจ่้ายในการลงทุนส่วนน้ีได ้

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการคดัเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ 

การตดัสินใจใช้บริการ หมายถึง กระบวนการสุดท้ายที่มีการประมวลผลทางความคิด

ออกมาอยา่งเป็นเหตุเป็นผลเพือ่ทาํการเลือกแนวทางที่ถูกตอ้งและดีที่สุดต่อสถานการณ์ ณ ขณะนั้น 

โดยให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามที่บุคคลนั้น ๆ ตดัสินใจ ความสาํคญัของการตดัสินใจใชบ้ริการนั้น 

แน่นอนวา่มีผลต่อผูต้ดัสินใจทั้งส้ิน หากขาดการตดัสินใจใชบ้ริการที่ดีพอก็อาจทาํใหผู้บ้ริโภคไม่ได้

ผลิตภณัฑห์รือการบริการที่ประทบัใจได ้(ปกรณ์ คาํกอง, 2552) 

ฝ่ายวิจยัธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย (2555) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ

หลกัการหรือแนวทางในการเลือกใชผู้ใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ ดงัน้ี 

(1) ค่าบริการ ผูป้ระกอบการควรสอบถามและเปรียบเทียบจากผูใ้ห้บริการหลายราย ซ่ึง

นอกจากราคาถูกแลว้ ควรคาํนึงถึงคุณภาพในการใหบ้ริการดว้ย 

(2) ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ เช่น ระยะเวลาขนส่งไม่ควรตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียของตลาด ซ่ึงอาจ

สอบถามจากผูใ้หบ้ริการในแต่ละเสน้ทางหรือจากคู่คา้ของเรา 

(3) ความพร้อมในการให้บริการ เช่น พาหนะ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และพนักงาน อาจตอ้ง

พิจารณาว่ามีปริมาณเพียงพอกบัจาํนวนสินคา้ที่จะขนส่งหรือไม่ รวมถึงลกัษณะเคร่ืองมือ

อุปกรณ์เหมาะสมกบัสินคา้หรือไม่ดว้ย 

(4) เครือข่ายและพนัธมิตรในการให้บริการ เช่น ในการขนส่ง เพื่อให้การขนส่งไม่หยดุชะงกั 

หากเกิดอุบติัเหตุหรือปัญหาระหว่างการขนส่ง เพราะสามารถใชบ้ริการจากเครือข่ายและ

พนัธมิตรของผูใ้หบ้ริการแทนได ้

(5) ขั้นตอนการใหบ้ริการที่ไม่ยุง่ยาก อาทิ มีระบบ One-Stop-Service และระบบติดตามสินคา้

ตลอด 24 ชัว่โมง 

(6) คุณภาพในการให้บริการ เน่ืองจากโดยทัว่ไปคู่คา้มกัไม่ทราบว่าผูป้ระกอบการใชบ้ริการ

ขนส่งจากผูใ้ห้บริการภายนอก ดงันั้น คุณภาพในการส่งมอบสินคา้หรือบริการที่ไม่ดีจะ

ส่งผลถึงภาพลกัษณ์ของกิจการดว้ย ผูป้ระกอบการจึงควรสอบถามคุณภาพการให้บริการ

จากผูท้ี่เคยใชบ้ริการมาก่อน 

(7) ช่ือเสียง อาจพจิารณาจากรายช่ือลูกคา้หรือ Track Record ของผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์แต่ละ

ราย ซ่ึงจะช่วยยนืยนัคุณภาพในการใหบ้ริการในระดบัหน่ึง รวมถึงอาจพจิารณาจากรายช่ือ
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ของสมาคมที่เก่ียวขอ้ง อาทิ สมาคมไทยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สมาคมขนส่งสินคา้

และโลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมเจา้ของเรือไทย สมาคม

เจา้ของและตวัแทนเรือกรุงเทพฯ และสมาคมตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศไทย เป็นตน้ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ชนิภรณ์  เอี่ยมสกลุรัตน์ (2557) ศึกษาความสามารถในการทาํงานดา้นโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการของผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่สาํรวจการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค และ

หาผลกระทบของความเช่ียวชาญในการทาํงานดา้นโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อการใชบ้ริการของคนไทย

และต่างชาติที่ใช้บริการบริษัท FedEx และ DHL ในเขตกรุงเทพฯ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งที่ผูใ้ชบ้ริการขนส่งบริษทั DHL และบริษทั FedEx ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จาํนวน 

400 ราย  ผลการศึกษาพบว่า การขนส่งสินคา้ภายในประเทศที่แตกต่างกันตามผูใ้ห้บริการ มีผล

ความถ่ีในการใช้บริการขนส่งระดับน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน มีจาํนวนมากที่สุด โดยมีเหตุผลที่

เลือกใช้บริการ เน่ืองจากสินคา้ส่งถึงมือผูรั้บตามเวลาที่กาํหนดมากที่สุด ผูบ้ริโภคใช้บริการกับ

พนักงานในการเขา้รับบริการมากที่สุด การศึกษาดงักล่าว ทาํให้ไดข้อ้เสนอแนะแนวทางแก่บริษทั 

DHL และบริษทั FedEx ในการดาํเนินการแข่งขนัทางการตลาดของธุรกิจโลจิสติกส์ต่อไป 

ชลธิชา กิ่งจําปา (2557) ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกผใ้ห้บริการรถขนส่ง

สินค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกลว์จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง

ความสัมพนัธ์ของลกัษณะขององคก์รและพฤติกรรมการเลือกใชผู้ใ้ห้บริการรถขนส่งสินคา้ ศึกษา

ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการรถขนส่งสินคา้ และเพือ่เปรียบเทียบระดบัการใหบ้ริการ

ของบริษทัผูใ้หบ้ริการรถขนส่งสินคา้ของไทยและต่างชาติ ผลจากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่มีการจา้งผูใ้ห้บริการรถขนส่งสินคา้จากภายนอกคิดเป็นร้อยละ 93.50 โดยส่วนมากเลือกใชผู้ ้

ใหบ้ริการรถขนส่งสินคา้ที่เป็นบริษทัสญัชาติไทยโดยคิดเป็นร้อยละ 67.50 เน่ืองจากบริษทัไทยมีจุด

แขง็หลายดา้นที่สามารถแข่งขนักบัผูใ้ห้บริการต่างชาติได ้ เช่น ดา้นความรู้ความชาํนาญในเร่ืองของ

เสน้ทาง และ พื้นที่ในการส่งสินคา้  

ภัควัฒน์ อินทรวงษ์โชติและคณะ (2556) ศึกษาคุณภาพการให้บริการของผูป้ระกอบการโล

จิสติกส์ประเทศไทยและลาวโดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ประเมินคุณภาพการใหบ้ริการโลจิสติกส์ของผู ้

ให้บริการโลจิส ติกส์ ผลการศึกษา พบว่าผูป้ระกอบการประเทศไทยมีศกัยภาพดา้นโลจิสติกส์และ

คุณภาพที่ดีกวา่ผูป้ระกอบการลาวในทุกมิติ แต่คุณภาพบริการของผูใ้หบ้ริการทั้งสองประเทศก็ยงัคง

ไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู ้ใช้บริการได้ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

ผูป้ระกอบการและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นโลจิสติกส์ในลาว ยงัพบความเป็นไปไดใ้นการสร้างเครือข่าย

ในการบริการทางดา้นโลจิสติกส์ร่วมกนัของทั้งสองประเทศไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึ้น 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจยัน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัที่มีผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการด้านโลจิ

สติกส์กรณีศึกษาบริษทั ABC  จาํกัด เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยการใช้

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ีด้วยแบบสอบถาม ผูค้น้ควา้วิจยัได้มีขั้นตอนและ

วธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนักงานบริษทั ABC ในส่วนสายงานที่เก่ียวขอ้งกบั

การคดัเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ จาํนวน 4 แผนก ไดแ้ก่ พนกังานแผนกโลจิสติกส์ , พนกังาน

แผนกนาํเขา้และส่งออก, พนกังานจดัซ้ือและพนกังานขาย  ซ่ึงมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 195 คน เน่ืองจาก

มีความสามารถในการตดัสินใจและตอบคาํถามได ้โดยคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร ของ 

Taro Yamane (Taro Yamane,1980)ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยแต่ละแผนกมีพนักงานจํานวน

ใกล้เคียงกัน เป็นจาํนวนตวัอย่างทั้งส้ิน 140 ราย และใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีรายละเอียดใน

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยเป็นคาํถาม

แบบให้เลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและระดบั

รายได ้

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบั ปัจจยัที่มีผลต่อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ ประกอบดว้ย

ปัจจยัการดาํเนินการ คือ ความสามารถดา้นสารสนเทศ, การจดัการสินคา้คงคลงัให้กบัลูกคา้, การ

จัดการบรรจุภัณฑ์, ความสามารถด้านบริหารการจัดส่งและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดย

เรียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปนอ้ย) เป็นการใหค้ะแนนแบบ Likert Scale โดยมีสเกลอยู ่5 ระดบั 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยการคัดเลือกผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์ (โดยเรียงลําดับ

ความสาํคญัจากมากไปนอ้ย) เป็นการใหค้ะแนนแบบ Likert Scale โดยมีสเกลอยู ่5 ระดบั 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 89 คนคิดเป็นร้อยละ 63.6 อยู่ในช่วง 

อายรุะหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 59 คนคิดเป็นร้อยละ 42.1  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจาํนวน 89 คน

คิดเป็นร้อยละ 63.6  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0  มีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9   
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการดําเนินการด้านโลจิสติกส์ 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นการดาํเนินการดา้นโลจิสติกส์ พบวา่ดา้นความสามารถทาง

สารสนเทศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัด้านความสามารถทางสารสนเทศ ใน

ระดบัเห็นดว้ย  (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยใหค้วามสาํคญักบัสามารถตรวจสอบและ Tracking ตาํแหน่งของ

ตูสิ้นคา้ได้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ด้านการจดัการสินคา้คงคลงั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้

ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการจัดการสินค้าคงคลังในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยให้

ความสาํคญักบัการเรียงสินคา้เขา้  Shelf  อยา่งเป็นระเบียบ หาสินคา้ไดง่้ายตาม FIFO อยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยมากที่สุด ดา้นการจดัการบรรจุภณัฑ ์(ตูบ้รรจุสินคา้) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญั

ต่อปัจจยัดา้นการจดัการจดัการบรรจุภณัฑ ์ (ตูบ้รรจุสินคา้) ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยให้

ความสาํคญักบัขนาดของตูสิ้นคา้และจาํนวนตูเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้อยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยมากที่สุด ดา้นบริหารการจดัส่ง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นบริหารการ

จดัส่งในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย  3.79) โดยใหค้วามสาํคญักบัสามารถจดัส่งสินคา้ ดว้ยยานพาหนะ

และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  และดา้นความเช่ียวชาญ

เฉพาะดา้น (การส่งออก) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัด้านด้านความเช่ียวชาญ

เฉพาะดา้น (การส่งออก) ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย  3.46) โดยให้ความสาํคญักบัให้บริการแบบ 

One Stop Service ที่มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากที่สุด  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการคดัเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ 

 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัในการคดัเลือกผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์      ดา้นการคดัเลือกผูใ้ห้

บริการดา้นโลจิสติกส์ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัการคดัเลือกผูใ้ห้บริการ

ดา้นโลจิสติกส์ ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย = 3.4250) โดยให้ความสาํคญักบั การเลือก

ผูใ้หบ้ริการเน่ืองจากสามารถจดัส่งสินคา้ในกรณีเร่งด่วนได ้และการเลือกผูใ้หบ้ริการเน่ืองจากความ

น่าเช่ือถือและความมีช่ือเสียงของบริษัทรองลงมาคือการเลือกผูใ้ห้บริการเน่ืองจากการรักษา

ความลบัของบริษทัลูกคา้และการเลือกผูใ้ห้บริการเน่ืองจากความถูกตอ้งและรวดเร็วในการจดัทาํ

เอกสาร 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  

และรายไดท้ี่แตกต่างกนัมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน โดยใช้การ

วิเคราะห์ทางสถิติ t-test (t-test Independent) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way 

ANOVA ผลการทดสอบสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 กลุ่มตวัอย่างที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้

ความคิดเห็นในการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ไม่แตกต่างกนัแต่อยา่งใด 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัดา้นการดาํเนินงานมีผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์โดยใช้

การวเิคราะห์สหสมัพนัธข์องเพยีร์สนั (Correlation Analysis : r) สรุปไดด้งัน้ี 

ปัจจัยการดําเนินงาน สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญ* 

(Sig) 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ความสามารถทางดา้นสารสนเทศ Correlation 

Analysis 

.000* ยอมรับ 

การจดัการสินคา้คงคลงั Correlation 

Analysis 

.000* ยอมรับ 

การจดัการบรรจุภณัฑ ์ Correlation 

Analysis 

.000* ยอมรับ 

ความสามารถดา้นบริหารการจดัส่ง Correlation 

Analysis 

.000* ยอมรับ 

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น Correlation 

Analysis 

.000* ยอมรับ 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

อภิปรายผลตามสมมติฐาน 

อภิปรายผลตามสมมติฐาน ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา และรายไดท้ี่

แตกต่างกนัส่งผลใหค้วามคิดเห็นในปัจจยัดา้นการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ไม่แตกต่างกนั

แต่อยา่งใด  

อภิปรายผลตามสมมติฐาน ปัจจัยด้านการดําเนินการ 

ปัจจยัด้านความสามารถทางด้านสารสนเทศมีความสัมพนัธ์ต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการ

ดา้นโลจิส  ติกส์ ซ่ึงผลที่ไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุลีกร ชนะสิทธ์ิ(2554) ไดศึ้กษาโปรแกรม

การจดัเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าของบริษทักรณีศึกษาไปยงักลุ่มลูกค้าที่มี

ตาํแหน่งที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าการจดัเส้นทางเดินรถ

ขนส่งสินคา้แบบ TSP-NNH สามารถลดระยะทางในการจดัเสน้ทางการขนส่งสินคา้ไดดี้กวา่การจดั

เส้นทางแบบเดิมของบริษทัสรุปได้ว่าการพฒันาโปรแกรมการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่งสินคา้ 

สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้บริษทัได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วงจิตร ภู
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พวก และ วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์ (2557) พบวา่ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในบริษทั มีการ

วางแผนการพฒันาระบบเทคโนโลย ีตั้งแต่จุดกาํเนิดจนถึงจุดการบริโภคสินคา้ เพือ่วตัถุประสงคใ์น

การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 ปัจจยัดา้นการจดัการสินคา้คงคลงัมีความสมัพนัธต่์อการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ 

ซ่ึงผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจยัของ ธวิช สุดสาคร(2554) ให้ความคิดเห็นว่า การจดัเก็บสต็อก

สินคา้คงคลงัก็เช่นกนั หากเก็บไวม้ากเกินไปแมว้า่จะช่วยให้สามารถส่งมอบสินคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่ง

รวดเร็วทนัที แต่ก็จะทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายทั้งทางตรงและทางออ้มในการจดัเก็บสตอ็กเหล่านั้นสูงในทาง

ตรงกนัขา้มหากเก็บสต็อกสินคา้คงคลงัไวน้้อยเกินไปก็จะทาํให้สินคา้ขาดสต็อก มีสินคา้ไม่เพียง

พอที่จะส่งมอบให้กับลูกคา้หรือส่งมอบได้ล่าช้า  ซ่ึงสอดคล้องกับ สุพิมณิสา เดชกาญจนศิลป์ 

(2553) ได้ให้ความเห็นว่า การจดัเก็บสินคา้คงคลังท่ีถูกตอ้ง ไม่ใช่การเก็บสินคา้ทุกรายการใน

คลงัสินคา้ควรวเิคราะห์ดูกลุ่มสินคา้ต่างๆเทียบกบัความตอ้งการในทอ้งตลาดส่ง เพือ่ทาํใหร้ะบบซัพ

พลายเชนตน้ทางจนถึงปลายทางไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 

 ปัจจยัดา้นการจดัการบรรจุภณัฑมี์ความสมัพนัธ์ต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ 

ซ่ึงผลที่ไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลนิษา ชา้งยงั (2554) ไดศึ้กษา การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 

RFID ร่วมกับการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งสินคา้ที่อุตสาหกรรมแช่แข็งใช้นั้นจะเป็นประเภท 

Refrigerator Cargoesซ่ึงเป็นตู้สินค้าประเภทที่มี เคร่ืองปรับอากาศ และจะมีการติดตั้ งอุปกรณ์

อัตโนมัติบนัทึกอุณหภูมิภายในตูก้ารขนส่งอาหารทะเลแช่แข็งให้ถึงลูกคา้นั้นตอ้งกระทาํอย่าง

รวดเร็ว และต้องมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดกระบวนการขนส่งเน่ืองจากอุณหภูมิน้ีจะส่งผล

โดยตรงต่อคุณภาพของสินคา้ ตลอดจนการยอมรับของผูบ้ริโภค  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ประจวบ เพิ่ม

สุวรรณ และพฒัน์ พิสิษฐเกษม, 2555) ผูป้ระกอบการตอ้งเลือกบรรจุภณัฑท์ี่เหมาะสมกบัสินคา้ ทาํ

ใหก้ารขนส่งมีประสิทธิภาพภายใตต้น้ทุนที่ต ํ่าที่สุด  

 ปัจจยัด้านความสามารถทางด้านบริหารการจดัส่งมีความสัมพนัธ์ต่อการคดัเลือกผู ้ให้

บริการดา้นโลจิสติกส์ ซ่ึงผลที่ไดส้อบคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนิภรณ์  เอ่ียมสกุลรัตน์ (2557) ศึกษา

ความสามารถในการทาํงานดา้นโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของผูบ้ริโภค พบว่า 

การขนส่งสินคา้ภายในประเทศที่แตกต่างกนัตามผูใ้ห้บริการ เน่ืองจากสินคา้ส่งถึงมือผูรั้บตามเวลา

ที่กาํหนดมากที่สุด ผูบ้ริโภคใชบ้ริการกบัพนักงานในการเขา้รับบริการมากที่สุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

ชลธิชา ก่ิงจาํปา (2557) ไดศึ้กษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกผูใ้ห้บริการรถขนส่งสินคา้ใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกลวจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของลกัษณะขององคก์ร

และพฤติกรรมการเลือกใช้ผูใ้ห้บริการรถขนส่งสินคา้ ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของผู ้

ให้บริการรถขนส่งสินคา้ พบว่า ส่วนใหญ่เลือกใชผู้ใ้ห้บริการรถขนส่งสินคา้ที่เป็นบริษทัสัญชาติ
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ไทย เน่ืองจากบริษทัไทยมีจุดแข็งหลายดา้นที่สามารถแข่งขนักบัผูใ้ห้บริการต่างชาติได ้ เช่น ดา้น

ความรู้ความชาํนาญในเร่ืองของเสน้ทาง และ พื้นที่ในการส่งสินคา้  

 ปัจจยัดา้นความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น มีความสัมพนัธ์ต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการดา้นโลจิ

สติกส์ซ่ึงผลที่ได้สอบคล้องกับงานวิจยัของ กันต์ธมน สุขกระจ่าง และธราธร กูลภทัรนิรันดร์ 

(2554)ได้ศึกษา ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจในการคดัเลือกผูใ้ห้บริการขนส่งของกลุ่มผูส่้งออก

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์นํ้ าจะเห็นว่า ปัจจัยที่มีความสําคญัในการเลือกใช้ผูใ้ห้บริการ 3PL จะมี

แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกนัคือ ผูใ้ชบ้ริการการขนส่งมกัให้ความสาํคญักบัปัจจยัทางดา้นราคา 

คุณภาพการให้บริการ และความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั ซ่ึง

สอดคล้องกับ อุ้มนุช บุญประดิษฐ์ (2555) พบว่า การตดัสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งช้ินส่วน

รถยนตจ์ากต่างประเทศ เกณฑก์ารตดัสินใจท่ีไดจ้ากการพจิารณาปัจจยัเชิงปริมาณดา้นประสิทธิภาพ

ตน้ทุนโลจิสติกส์ ผูต้ดัสินใจจะมุ่งเนน้ไปเลือกรูปแบบการขนส่งที่สามารถตอบสนองความตอ้งการ

กบัลูกคา้และสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานกบับริษทัไดดี้ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคร้ังนี้ 

 1. ดา้นความสามารถทางสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารองค์กร

ควรเพิม่ระดบัปัจจยัการดาํเนินการดา้นความสามารถทางสารสนเทศใหม้ากคือมีรายงานการติดตาม

ตูสิ้นคา้ไดแ้บบ Real Time ทั้งน้ี สารสนเทศเป็นเทคโนโลยท่ีีมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ในการดาํเนิน

ธุรกิจ  สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ช่วยให้ธุรกิจมีการพฒันารวมทั้งช่วยลดตน้ทุนของธุรกิจได้

เป็นอยา่งดี 

 2. ดา้นการจดัการสินคา้คงคลงั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารองคก์รควรควร

เพิ่มระดบัปัจจยัการดาํเนินการดา้นการจดัการสินคา้คงคลงัอยา่งต่อเน่ือง คือความรวดเร็วในการ

หมุนเวียนในคลังสินคา้ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ ดังนั้น บริษทัจึงควรนํา

เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการดาํเนินงานดา้นจดัส่ง เช่น Website เขา้มาใชใ้นกระบวนการทาํงานของ

คลังสินคา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทาํงานให้มีความรวดเร็วและแม่นยาํมากยิง่ขึ้น 

เพือ่ใหส้ามารถทาํการตรวจสอบสถานะ จาํนวนสินคา้คงเหลือในคลงัสินคา้ผา่น Internet ได ้

 3. ดา้นการจดัการบรรจุภณัฑ ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารองคก์รควรเพิ่ม

ระดบัปัจจยัการดาํเนินการดา้นการจดัการบรรจุภณัฑใ์ห้มากขึ้นคือ โครงสร้างของตูสิ้นคา้มีความ

แขง็แรง, มีสภาพใหม่, ไม่ร่ัวไม่ซึม ดงันั้น บริษทัจึงควร มีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของบรรจุ

ภณัฑ ์เช่น ตูค้อนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิ เป็นตูท้ี่มีระบบกนัความร้อนโดยมีฉนวนหุ้มหรือเป็น

ระบบระบายอากาศ บรรจุภณัฑข์องบริษทัควรสอดคลอ้งกบักฏระเบียบขอ้บงัคบัท่ีจาํเป็นทัว่โลก 

ทั้งน้ี เพือ่ใหสิ้นคา้ออกสู่ตลาดในเวลาท่ีรวดเร็วและไดม้าตรฐานดา้นความปลอดภยั   
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 4. ดา้นความสามารถทางดา้นบริหารการจดัส่ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ผูบ้ริหารองคก์ร

ควรเพิ่มระดบัปัจจยัการดาํเนินการดา้นความสามารถทางดา้นบริหารการจดัส่งอยา่งต่อเน่ืองคือ ใช้

เทคโนโลยทีี่ทนัสมัยในการดาํเนินงานการจดัส่ง บริษทัจึงควรศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีสามารถ

บริหารการจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้ไดท้นัเวลาและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้อาจใชก้าร

เช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งบริษทัผูข้นส่งเพือ่ใหท้ราบสถานะของสินคา้หรือตรวจสอบสินคา้ได ้

 5. ดา้นความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารองคก์รควร

เพิ่มระดับปัจจยัการดาํเนินการด้านความเช่ียวชาญเฉพาะด้านอย่างต่อเน่ืองคือมีความรู้ด้านการ

ขนส่งทุกรูปแบบของบริการ บริษทัจึงควรศึกษาผูใ้ห้บริการที่สามารถบริการไดทุ้กรูปแบบ เพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และสามารถสร้างพนัธมิตรระหวา่งผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์กบั

บริษทัไดใ้นระยะยาว   

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การวจิยัคร้ังต่อไป ควรจะทดสอบกบัอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ที่

ส่งผลต่อการการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ 

 2. การวิจยัคร้ังต่อไป ควรจะทดสอบกบัตวัแปรอ่ืน เช่น ตน้ทุนในการให้บริการ, คุณภาพ

บริการและการเป็นพนัธมิตรกบัผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ 

 3. การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษา “ปัจจยัที่มีผลต่อการคดัเลือกผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์” 
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ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้สายการบินต้นทุนตํ่าทีบ่ินภายในประเทศ 

(FACTORS AFFECTING CUSTOMER PREFERENCES WHILE CHOOSING 

DOMESTIC FLIGHTS IN THAILAND WITH LOW-COST AIRLINES) 

วริศรา  เรืองวงศ์1 และ ดร.ณกมล  จนัทร์สม2 

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

บทคดัย่อ 

งานวิจัยฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บขอ้มูลโดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 405 ราย ในเขตพื้นที่

สนามบินดอนเมือง แลว้นาํขอ้มูลที่ไดม้าประมวลผล สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ผลการสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

สถานภาพสมรสประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และรายไดต้่อเดือนอยูท่ี่ 35,001-45,000 บาท 

ซ่ึงเม่ือศึกษาปัจจยัต่างๆแลว้พบว่า ผลการศึกษาระดบัการตดัสินใจใชส้ายการบินทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นกระบวนการให้บริการ, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นราคา, ดา้นบุคคลและพนกังาน, ดา้น

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก และจากการสอบถามการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบิน

ตน้ทุนตํ่าดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัขั้นตอนการเช็คอินและ

ตรวจสอบเอกสารอยา่งรวดเร็วไม่ยุง่ยากมากท่ีสุด, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถาม

ให้ความสําคัญกับความสามารถในการให้บริการ 24 ชั่วโมงมากที่ สุด, ด้านราคา ผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความสําคญักับราคาตัว๋โดยสารอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้มากที่สุด, ด้านบุคคลและ

พนักงาน ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัการสร้างความเช่ือมัน่กบัลูกคา้ของนักบิน/ผูช่้วย

นกับินวา่มีความชาํนาญมากที่สุด, ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญั

กบัช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของสายการบินมากที่สุด การทดสอบสมมติฐานปัจจยัประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั ให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใชส้ายการบินตน้ทุนตํ่าภายในประเทศต่างกนั 

คาํสําคญั : สายการบินตน้ทุนตํ่า, ปัจจยัการเลือกใชบ้ริการ 

1นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2อาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 The purpose of this research is to study differentiation of demography that effect on 

marketing mix. This research based on the result from the survey from 405 applicants in Don Muang 

Airport. Frequency distribution, percentage, standard deviation and hypothesis are use as statistics. 

The results of this research show that the most applicants are women age between 31-40 years old, 

graduated, married, private company employee and salary income approximately around 35,001-

45,000 baht. Furthermore study found that there are 5 factors influent customer's decision on 

choosing service procedure, Distribution channel, pricing, human resource including staff and 

physical environment. From questionnaire the customer give first priority on services procedure 

which are simple and fast. Moreover distribution channel should be 24 hours service. On the other 

hand, pricing should cheapest and acceptable one. And last factor staff, air crews should be reliable 

and physical environment, the applicants prefer the best reputation and image  

 

Keywords : Low-cost airline, influence factors 

บทนํา 

  สายการบินตน้ทุนตํ่า หรือ (Low Cost Airline)  เกิดขึ้นคร้ังแรกในปี 1971 โดยสายการบิน

เซาธเ์วสทแ์อร์ไลน์ (Southwest Airline) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงสายการบินตน้ทุนตํ่าเนน้การ

ดาํเนินงานรูปแบบประหยดั ลดตน้ทุนใหม้ากที่สุด แต่ยงัคงความปลอดภยัตามมาตรฐานสากลใชก้ล

ยุทธ์บตัรโดยสารราคาถูกเพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค  เน่ืองจากสายการบินตน้ทุนตํ่าเป็นพฒันาการของ

ระบบธุรกิจสายการบินที่มุ่งเนน้การบริหารกิจการ เพื่อให้มีตน้ทุนรวมทั้งหมดที่ต ํ่ากว่าสายการบิน

ปกติทัว่ไป โดยการใชว้ิธีลดค่าใชจ่้ายในดา้นการใหบ้ริการส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ที่เห็นวา่ไม่

จาํเป็นแก่ผูโ้ดยสารลงทาํให้รูปแบบการให้บริการโดยทัว่ไปของสายการบินชนิดน้ีแตกต่างไปจาก

สายการบินปกติ อาทิ งดหรือลดการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยใชว้ิธีจาํหน่ายแทน นอกจากน้ี

บางสายการบินยงัมีการจาํหน่ายสินคา้ต่างๆ บนเคร่ืองบิน ซ่ึงเป็นวิธีสร้างรายไดใ้ห้กบัสายการบิน

ด้วยอีกทางหน่ึง ไม่มีห้องรับรองพิเศษหรือวีไอพีบริการลูกคา้บนภาคพื้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่

สนามบิน ให้บริการชั้นโดยสารแบบชั้นเดียว คือชั้นประหยดั (Economy Class) เพื่อลดระยะห่าง

ระหว่างที่นั่งลง ทาํให้ได้ที่นั่งจาํนวนมากขึ้น ใช้ระบบตัว๋อิเล็กทรอนิกส์แทนตั๋วกระดาษ และ
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ให้บริการจองตัว๋ออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการพิมพต์ัว๋ ค่าคอมมิชชัน่ให้

ตวัแทนจาํหน่ายตัว๋ และค่าเช่าพื้นทีส่าํนกังานของสายการบิน เป็นตน้  

           สาํหรับประเทศไทยหลงัจากที่รัฐบาลใหค้วามสาํคญัต่อนโยบายเปิดเสรีทางการบินในปีพ.ศ. 

2546 ประกอบกบักระแสการจดัตั้งสายการบินตน้ทุนตํ่าในต่างประเทศที่ผ่านมา ทาํให้มีการจดัตั้ง

สายการบิน โดยเร่ิมตน้จากสายการบินแอร์เอเชียของบริษทั ไทยแอร์เอเชีย จาํกัด และในเวลา

ใกลเ้คียงกนัก็มีการเปิดบริการสายการบินตน้ทุนตํ่า วนั-ทู-โก ของบริษทั ไทยโอเรียนท ์แอร์ไลน์,  

นกแอร์ ของบริษทั สกายเอเชีย จาํกดั และไทเกอร์แอร์ ของบริษทั ไทเกอร์แอร์เวย ์จาํกดั ซ่ึงในปี 

2547 กลุ่มสายการบินตน้ทุนตํ่าเป็นผูมี้บทบาทหลกัของการเพิ่มจาํนวนผูใ้ชบ้ริการโดยทางอากาศ 

การใชก้ลยทุธท์างการตลาดเขา้มาแข่งขนั ทั้งในดา้นราคาและความแตกต่างในดา้นบริการ เพือ่สร้าง

ความดึงดูดใจจากลูกคา้เป้าหมายให้มาเลือกใช้บริการของตนให้มากที่สุด ดว้ยเหตุผลดังกล่าว ผู ้

ศึกษาจึงสนใจศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้สายการบินต้นทุนตํ่ าที่บิน

ภายในประเทศ โดยวตัถุประสงค ์ 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อส่วน

ประสมทางการตลาด และกาํหนดขอบเขตของการศึกษา เฉพาะผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า 

(lowcost airline) ที่บินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ไดแ้ก่ สายการบินแอร์เอเชีย, สาย

การบินนกแอร์, สายการบินไลออนแอร์ เท่านั้น 

กรอบแนวความคดิของการวิจัย 

ตวัแปรอิสระ                                                                                       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

   1.เพศ 

   2.อาย ุ

   3.สถานภาพสมรส 

   4.การศึกษา 

   5.อาชีพ 
   6.รายได้ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ ์

2. ราคา 

3. ช่องทางการจาํหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด 

5. พนกังาน 

6. กระบวนการใหบ้ริการ 

7. ลกัษณะทางกายภาพ 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชส้ายการบิน (lowcost airline) ที่บิน

ภายในประเทศ”  เป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

3.การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

4.การรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 

5.สรุปและอภิปรายผล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูโ้ดยสารชาวไทยที่เคยเดินทางโดยใชบ้ริการสายการ

บินต้นทุนตํ่าเส้นทางภายในประเทศ เน่ืองจากจาํนวนผูโ้ดยสารที่เดินทางนั้ นมีอัตราขึ้นลงอยู่

ตลอดเวลาไม่คงที่แน่นอน จึงทาํใหไ้ม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน  ดงันั้นในการกาํหนดขนาด

ตวัอยา่งที่จะทาํการศึกษาในคร้ังน้ี ไดจ้ากการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการคาํนวณ

ของ W.G. Cochran (1953)  กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรกาํหนดระดับความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงมี

สูตรคาํนวณดงัน้ี 

สูตร   n     =    
𝑍𝑍2

4𝑒𝑒2
 

 เม่ือ n คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

  Z คือ ระดบัความเช่ือมนัทีผูว้จิยักาํหนดไวท้ี่ 95% (มีค่าเท่ากบั 1.96) 

  e คือ ค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับไดโ้ดยกาํหนดที่ ±5% 

  เม่ือนาํมาแทนค่าสูตรไดผ้ลดงัน้ี 

  n     = 
2

2

4(0.05)
(1.96)

        =  384.16 

  ผลจากการคาํนวณ จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 385 คน เพื่อความสะดวกในการ

ประเมินผล และการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 405 ตวัอยา่ง สาํหรับสาย

การบินตน้ทุนตํ่าทั้ง 3 สายการบิน สายการบินละ 135 ตวัอยา่ง ซ่ึงถือไดว้า่ผา่นเกณฑต์ามท่ีเง่ือนไข

กาํหนด คือไม่น้อยกว่า 385 ตวัอย่าง  และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 

Random Sampling ) ซ่ึงเรียงลาํดบัดงัน้ี 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  คือแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ขึ้นมาจากทฤษฎี และผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งโดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย  

เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้ เป็นคาํถามแบบปลายปิดมีตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ  

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินภายในประเทศ เป็น

คาํถามแบบปลายปิดมีตวัเลือกใหเ้ลือกตอบ       

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใช้

บริการสายการบินเพื่อเดินทางในเส้นทางบินในประเทศ โดย แต่ละคาํถามมีคาํตอบให้เลือกเป็นมา

ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามแนวทางของ( Likert Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบั

ความคิดเห็น       โดยระดบัมากที่สุด 5 คะแนน ไปจนถึงระดบัน้อยที่สุด 1 คะแนนตามลาํดบั และ

ไดก้าํหนดระดบัความความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจากการแบ่งคะแนนเฉล่ียเป็น  5 ช่วง โดยอาศยั

เกณฑ์การหาความกวา้งของ       อันตรภาคชั้นที่ 0.80 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปล

ความหมายของระดบัคะแนนได ้ดงัน้ี 

   ระดบัคะแนนเฉล่ีย        ความหมาย 

     4.21 –  5.00   ใหค้วามสาํคญัระดบัมากที่สุด 

       3.41 – 4.20    ใหค้วามสาํคญัระดบัมาก 

        2.61 – 3.40   ใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลาง 

            1.81 – 2.60  ใหค้วามสาํคญัระดบันอ้ย 

         1.00 – 1.80   ใหค้วามสาํคญัระดบันอ้ยที่สุด 

การตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย  ผูว้ิจยัจึงทาํการ

ทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการนําแบบสอบถาม ที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว  มา

ทดลอง (Try out) กบักลุ่มตวัอยา่ง (Pre-test)  จาํนวน 30 คน แลว้นาํมาหาค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha-Coefficient)  ตามวิธีของ Cronbach เพื่อพิจารณาค่าความเช่ือมัน่ว่าสูงพอหรือไม่ 

โดยกาํหนดค่าที่ไดต้อ้งไม่ตํ่ากวา่ 0.7  ซ่ึงหมายถึง คาํถามในแบบสอบถามสามารถวดัค่าตวัแปรหลกั

ในการวจิยัอยูใ่นระดบัความเช่ือมัน่ที่สูง สามารถนาํแบบสอบถามดงักล่าวน้ีไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่งจริงต่อไป 

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยนาํแบบสอบถามที่ไดก้ลบัคืนมาทั้งหมด

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนาํมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
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สําเร็จรูปทางสถิติ แล้วนําค่าสถิติต่าง ๆ ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแปลผลและเขียนรายงานวิจยั

ต่อไป  โดยสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์มีดงัน้ี 

 3.4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  

 - การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายและ

วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามและ พฤติกรรมการใช้บริการสายการบิน( 

lowcost airline) 

 - ค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้ในการอธิบายและ

วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกใชส้ายการบินตน้ทุนตํ่า( lowcost airline) 

 3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นการทดสอบ

สมมติฐาน Independent Sample t – test  และการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลสาํหรับงานวิจยัเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชส้ายการ

บินตน้ทุนตํ่าที่บินภายในประเทศ” ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ีใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 

405 ชุด  ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามแลว้มาทาํการ

วเิคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั แสดงผล

การวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูว้จิยันาํเสนอเป็น  4  ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1: การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม  วิเคราะห์โดย

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) พบวา่ 

 ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยเดินทางโดยใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าเส้นทางภายในประเทศ  

ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคร้ังน้ี  มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน  405 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จาํนวน  

224 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3  และเป็นเพศชาย จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 

 อายุของผูโ้ดยสารชาวไทยที่เคยเดินทางโดยใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าเส้นทาง

ภายในประเทศ ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี  จาํนวน  123 

คน คิดเป็นร้อยละ 30.4  รองลงมามีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี จาํนวน  88 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7  มีอายุ

ระหว่าง 41-50 ปี จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5  มีอาย ุ51 ปีขึ้นไป จาํนวน  66 คน คิดเป็นร้อย

ละ 16.3   และมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี  จาํนวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1   

 ระดับการศึกษาของผูโ้ดยสารชาวไทยที่เคยเดินทางโดยใช้บริการสายการบินตน้ทุนตํ่า

เส้นทางภายในประเทศ ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างในงานวิจัยคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ที่ระดับ

ปริญญาตรี  จาํนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมามีการศึกษาอยูท่ี่ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน  
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105 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 และมีการศึกษาอยูท่ี่สูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน  81 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.0 

 สถานภาพของผูโ้ดยสารชาวไทยที่เคยเดินทางโดยใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าเส้นทาง

ภายในประเทศ ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส  จาํนวน  241 คน 

คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมามีสถานภาพโสด จํานวน  131  คน คิดเป็นร้อยละ 33.1  และมี

สถานภาพหยา่/หมา้ย จาํนวน  30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 

 อาชีพของผูโ้ดยสารชาวไทยที่เคยเดินทางโดยใช้บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าเส้นทาง

ภายในประเทศ ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างในงานวิจัยคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน  

จาํนวน  138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1  รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ คา้ขาย/อาชีพอิสระ   จาํนวน  

110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2  มีอาชีพขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.4  มีอาชีพอ่ืน ๆ  จาํนวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1   และมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษาจาํนวน  27 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.7  

  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูโ้ดยสารชาวไทยที่เคยเดินทางโดยใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า

เส้นทางภายในประเทศ ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัคร้ังน้ี  มีรายได้อยู่ที่ 35,001-45,000 บาท 

จาํนวน  114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1  รองลงมามีรายไดอ้ยูท่ี่ 25,001-35,000 บาท จาํนวน  109 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.9  มีรายไดอ้ยูท่ี่ 15,001-25,000 บาท  จาํนวน  79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6  มีรายได้

อยูท่ี่มากกวา่ 45,000 บาท  ขึ้นไป จาํนวน  70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3   และมีรายไดอ้ยูท่ี่ต ํ่ากว่าหรือ

เท่ากบั 15,000 บาท จาํนวน  33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1   

ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า( lowcost 

airline)  วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) พบวา่ 

 วตัถุประสงคใ์นการเดินทางส่วนใหญ่เดินทางเพราะทาํงาน/ธุรกิจ  จาํนวน  179 คน คิดเป็น

ร้อยละ 44.2   รองลงมาเดินทางเพราะไปหาครอบครัว/ญาติ/เพื่อน จาํนวน  117 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.9  เดินทางเพราะท่องเที่ยว/พกัผ่อน จาํนวน  70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3  และเดินทางเพราะ

วตัถุประสงคอ่ื์น ๆ จาํนวน  39  คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 

 ความถ่ีที่เดินทางโดยใช้บริการสายการบินของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยเดินทางโดยใช้

บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ  พบวา่  ส่วนใหญ่มีความถ่ีที่เดินทางอยูท่ี่ เฉล่ียปี

ละ 1 คร้ัง/ปี จาํนวน  195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1   รองลงมาความถ่ีที่เดินทางอยูท่ี่ เฉล่ียเดือนละ 1 

คร้ัง จาํนวน  167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3  และความถ่ีที่เดินทางอยูท่ี่ เฉล่ียสปัดาห์ละ 1 คร้ัง จาํนวน  

43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 

 วนัที่เลือกเดินทางของสปัดาห์ของผูโ้ดยสารชาวไทยที่เคยเดินทางโดยใชบ้ริการสายการบิน

ตน้ทุนตํ่าเส้นทางภายในประเทศ  พบว่า  ส่วนใหญ่เลือกเดินทางวนัหยดุสุดสัปดาห์ เสาร์ – อาทิตย ์
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หรือวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ จาํนวน  286 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6  รองลงมาเลือกเดินทางวนัทาํงาน 

จนัทร์ – ศุกร์  จาํนวน  119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยเดินทางโดยใช้บริการสายการบิน

ตน้ทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ  พบวา่  ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางอยูท่ี่1,000 – 1,500 บาท 

จาํนวน  165 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7  รองลงมาค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่ที่ 1,501 – 2,000 บาท  

จาํนวน  150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางอยูท่ี่ 2,000 บาทขึ้นไป จาํนวน  52 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.8  และค่าใชจ่้ายในการเดินทางอยูท่ี่ไม่เกิน 1,000 บาท  จาํนวน  38 คน คิดเป็นร้อย

ละ 9.4    

 วธีิการสาํรองที่นัง่หรือซ้ือตัว๋โดยสารของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีเคยเดินทางโดยใชบ้ริการสาย

การบินตน้ทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ    พบวา่  ส่วนใหญ่มีวธีิการสาํรองท่ีนัง่หรือซ้ือตัว๋โดยสาร

ผา่นเวบ็ไซตข์องสายการบิน จาํนวน  146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0   รองลงมาวธีิการสาํรองท่ีนัง่หรือ

ซ้ือตัว๋โดยสารผ่านศูนยบ์ริการทางโทรศพัทข์องสายการบิน (Call Center)  จาํนวน  142 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.1  วิธีการสาํรองที่นั่งหรือซ้ือตัว๋โดยสารผ่านสาํนักงานของสายการบินโดยตรง จาํนวน  

80 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8  และวิธีการสาํรองที่นั่งหรือซ้ือตัว๋โดยสารผ่านตวัแทนจาํหน่ายบริษทั

ท่องเที่ยว  จาํนวน  37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1   

 ช่องทางการชาํระเงินค่าตัว๋โดยสารของผูโ้ดยสารชาวไทยที่เคยเดินทางโดยใชบ้ริการสาย

การบินตน้ทุนตํ่าเสน้ทางภายในประเทศ  พบวา่  ส่วนใหญ่ชาํระเงินค่าตัว๋โดยสารผา่นช่องทางบตัร

เครดิต  จาํนวน  161 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7   รองลงมาชาํระเงินค่าตัว๋โดยสารผา่นช่องทางโอนเงิน

ผ่านธนาคาร    จาํนวน  132 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6  ชาํระเงินค่าตัว๋โดยสารผ่านช่องทางเงินสด  

จาํนวน  57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1  และชาํระเงินค่าตัว๋โดยสารผา่นช่องทางผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส    

จาํนวน  55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 

ส่วนที่ 3 : การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

สายการบินตน้ทุนตํ่า (lowcost airline) ที่บินภายในประเทศ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าคะแนน

เฉล่ีย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) พบวา่ 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ที่มีผลต่อการเลือกใช้

บริการสายการบิน lowcost airline 

จาํนวน (คน) 

n =405 ระดบัปัจจยั  

x̄ E  S.D. 

1. ดา้นสินคา้และบริการ  3.21 0.926 ปานกลาง  

2. ดา้นราคา 3.63 0.717 มาก  

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.73 0.910 มาก  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.27 0.895 ปานกลาง  

5. ดา้นบุคลากรและพนกังาน 3.62 0.679 มาก  

6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 3.81 0.882 มาก  

7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 3.52 0.672 มาก  

รวม 3.54 0.502 มาก  

 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า (lowcost 

airline) ที่บินภายในประเทศ โดยรวมอยู่ระดับมาก  (x̄  =3.54)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า( lowcost airline) 

ที่บินภายในประเทศ อยูใ่นระดบัมาก  จาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด  (x̄  =3.81)  รองลงมา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  (x̄  =3.73)  ด้านราคา (x̄  =3.63) ด้าน

บุคลากรและพนักงาน (x̄  =3.62)  ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (x̄  =3.52)และอยูใ่นระดบัปนกลาง 

2 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  (x̄  =3.27) และดา้นสินคา้และบริการ  มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x̄  

=3.21)  ตามลาํดบั 

ส่วนที่ 4 : การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ด้วยสถิติ Independent Sample( t – test)  และ

การวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 ไดผ้ลดงัน้ี 

1)  ผูโ้ดยสารที่มี เพศ แตกต่างกนัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ที่มีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า(lowcost airline) ที่บินภายในประเทศ ต่างกนั พบวา่ ผูโ้ดยสารที่

มี เพศแตกต่างกนัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

สายการบินตน้ทุนตํ่า (lowcost airline) ที่บินภายในประเทศ ไม่ต่างกนั 

 2) ผูโ้ดยสารที่มีอาย ุแตกต่างกนัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ท่ีมีผล

ต่อการเลือกใช้บริการสายการบินตน้ทุนตํ่า (lowcost airline) ที่บินภายในประเทศ ต่างกัน พบว่า 

ผูโ้ดยสารที่มีอายุแตกต่างกันให้ความสําคญัต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการ
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เลือกใช้บริการสายการบินตน้ทุนตํ่า(lowcost airline) ที่บินภายในประเทศ ด้านสินคา้และบริการ

ต่างกนั, ดา้นราคาต่างกนั,  ดา้นบุคลากรและพนกังาน, ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพต่างกนั  แตกต่าง

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

3)  ผูโ้ดยสารที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า (lowcost airline)ท่ีบินภายในประเทศ 

ต่างกนั พบว่า ผูโ้ดยสารที่มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนัให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า (lowcost airline) ที่บินภายในประเทศ 

ไม่ต่างกนั 

4) ผูโ้ดยสารที่มีสถานภาพ แตกต่างกนัใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่

มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบนิตน้ทุนตํ่า (lowcost airline) ที่บินภายในประเทศ ต่างกนั พบวา่ 

ผูโ้ดยสารที่มีสถานภาพแตกต่างกนัให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า (lowcost airline) ที่บินภายในประเทศ ไม่ต่างกนั 

5) ผูโ้ดยสารที่มีอาชีพแตกต่างกนัใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผล

ต่อการเลือกใช้บริการสายการบินตน้ทุนตํ่า (lowcost airline) ที่บินภายในประเทศ ต่างกัน พบว่า 

ผูโ้ดยสารที่มีอาชีพแตกต่างกันให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า (lowcost airline) ที่บินภายในประเทศ ไม่ต่างกนั 

6) ผูโ้ดยสารที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า (lowcost airline) ที่บินภายในประเทศ 

ต่างกัน พบว่า ผูโ้ดยสารที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่า (lowcost airline) ที่บินภายในประเทศ 

ไม่ต่างกนั 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้สายการบินต้นทุนตํ่ าที่บิน

ภายในประเทศ 

ผูว้จิยัจึงสามารถอภิปรายผลเป็นรายดา้นของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดด้งัน้ี 

ด้านสินคา้และบริการ พบว่า ผูโ้ดยสารให้ความสาํคญัในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูโ้ดยสารใหค้วามเช่ือมัน่และเลือกใชบ้ริการจากสภาพของเคร่ืองบินมีความใหม่

น่าใชบ้ริการ   โดยเที่ยวบินตรงตามความตอ้งการ (ความถ่ีของเที่ยวบินและตารางการบิน)  ทาํให้

เกิดความมัน่ใจในความปลอดภยัการเดินทาง/มาตรฐานความปลอดภยัของสายการบิน รวมถึงการ

ตรงต่อเวลา (เคร่ืองบินออกเดินทางและถึงตามเวลาที่กาํหนด) และความน่าเช่ือถือของสายการบิน

พอสมควร   
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ดา้นราคา พบว่า ผูโ้ดยสารให้ความสาํคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

ผูโ้ดยสาร ให้พอใจในราคาตัว๋โดยสารอยู่ในเกณฑท์ี่รับได้ โดยราคาตัว๋โดยสารมีหลายระดบัให้

เลือก   รวมถึงมีการระบุอตัราค่าโดยสารและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อยา่งละเอียดตรงตามที่ประกาศไว ้ราคา

ตัว๋โดยสารมีราคาตํ่า  ความเหมาะสมของราคาตัว๋โดยสารกบัเส้นทางการบิน ความเหมาะสมของ

ราคาตัว๋โดยสารกบัการบริการที่ไดรั้บ   

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า  ผูโ้ดยสารให้ความสาํคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูโ้ดยสารเห็นว่าความสามารถในการให้บริการไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงความ

สะดวกในการจองหรือซ้ือตัว๋ผ่านทางอินเตอร์เน็ต/โทรศพัท/์ ตวัแทนจาํหน่ายตัว๋  ความสะดวกใน

การชาํระค่าตัว๋โดยสาร (มีหลายช่องทาง)  สะดวกในการรับ-ส่งตัว๋โดยสาร หรือ E-mail และการรับ 

Boarding Pass  และทาํเลที่ตั้งของสาํนกังานจาํหน่ายตัว๋โดยสารสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า  ผูโ้ดยสารให้ความสําคญัในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีกิจกรรมส่งเสริมการขายกบับริษทัต่างๆ เช่น บตัรเครดิต  สิทธิประโยชน์

สําหรับการเป็นสมาชิกกบัสายการบิน  รวมถึงกิจกรรมสะสมไมล/์บตัรสมาชิกสายการบิน หรือ

กิจกรรมทางการตลาดอ่ืนๆ เพื่อรับสิทธิพิเศษ  โดยมีการจดัโปรโมชัน่ราคาตัว๋โดยสาร เช่น การลด

ตัว๋โดยสารในเทศกาลต่างๆ หรือตามฤดูกาลท่องเที่ยว และการประชาสมัพนัธ์และขอ้มูลต่างๆของ

สายการบินพอสมควร   

ด้านบุคลากรและพนักงานที่ปรากฏ  พบว่า  ผูโ้ดยสารให้ความสําคญัในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการสร้างความเช่ือมัน่กบัลูกคา้ของนักบิน/ ผูช่้วยนักบินว่ามีความ

ชาํนาญ  ซ่ึงการใหค้าํแนะนาํอาํนวยความสะดวกของพนกังานท่ีใหบ้ริการภาคพื้นดิน ดว้ยความเต็ม

ใจในการให้บริการของพนักงานสายการบิน  พนักงานที่ให้บริการยิ้มแยม้ มีความเป็นมิตรและ

อธัยาศยัดี  และความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ของพนกังานสายการบิน  

 ดา้นกระบวนการ พบว่า  ผูโ้ดยสารให้ความสาํคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่  ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะกระบวนการใหบ้ริการ มีขั้นตอนการเช็คอินและตรวจสอบเอกสารอยา่งรวดเร็วไม่ยุ่งยาก 

มีความรวดเร็วในการตรวจรับกระเป๋า   ระบบการจองตัว๋โดยสารมีความสะดวก และมีขั้นตอนไม่

ซบัซอ้น มีการใหค้าํแนะนาํสาธิตอุปกรณ์ต่างๆ บนเคร่ืองบิน และความรวดเร็วในการใหบ้ริการของ

สายการบิน    

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  พบวา่  ผูโ้ดยสารใหค้วามสาํคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่  

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะส่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของสายการบิน  โดยความสบายของที่นั่งบนเคร่ืองบิน  

(x̄  = 3.68) เคร่ืองแบบ เคร่ืองแต่งกายของพนักงานมีความสะอาด สุภาพเรียบร้อย อุปกรณ์และ

เคร่ืองใช้ภายในเคร่ืองบินมีมาตรฐานอยู่ในสภาพที่ดี เช่น เข็มขัดนิรภัย/ เส้ือชูชีพ/ หน้ากาก

ออกซิเจน/ ช่องเก็บสมัภาระ และความสะอาดของเคร่ืองบินและพื้นที่บริการ   
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 ดา้นสินคา้และบริการ จากการศึกษาพบวา่ ผูโ้ดยสารใหค้วามสาํคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง  โดยเฉพาะเร่ืองความเช่ือมัน่และเลือกใชบ้ริการจากสภาพของเคร่ืองบินมีความใหม่น่าใช้

บริการ   ดงันั้นทางสถานที่/หน่วยงานสายการบินจึงควรใหค้วามสาํคญัในผูโ้ดยสารใหค้วามเช่ือมัน่

และเลือกใชบ้ริการจากสภาพของเคร่ืองบิน  การมีเที่ยวบินตรงตามความตอ้งการ ทาํให้เกิดความ

มัน่ใจในความปลอดภยัการเดินทาง/มาตรฐานความปลอดภยัของสายการบิน และความน่าเช่ือถือ

ของสายการบนิ  เพือ่สนองความจาํเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ได ้คือ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่

ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของบริการ 

 ด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ผูโ้ดยสารให้ความสําคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โดยเฉพาะ  เร่ืองราคาตัว๋โดยสารอยูใ่นเกณฑท์ี่รับได ้  ดงันั้นทางสถานที่/หน่วยงานสายการบินจึง

ควรมีการกาํหนดราคา โดยมีการระบุอตัราค่าโดยสารและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อยา่งละเอียด  สร้างความ

เหมาะสมของราคาตัว๋โดยสารกบัการบริการท่ีไดรั้บ   ซ่ึงการกาํหนดราคาการใหบ้ริการควรมีความ

เหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจาํแนกบริการที่ต่างกนั 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  จากผลการศึกษา พบว่า ผูโ้ดยสารให้ความสาํคญัในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก  โดยเฉพาะเร่ืองความสามารถในการให้บริการไดต้ลอด 24 ชั่วโมง  และความ

สะดวกในการจองหรือซ้ือตั๋วผ่านทางอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์/ ตัวแทนจาํหน่ายตั๋ว  ดังนั้ นทาง

สถานที่/หน่วยงานสายการบิน จึงควรมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศส่ิงแวดล้อมในการ

นาํเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ให้คุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่

นําเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในด้านทาํเลท่ีตั้ ง (Location) และช่องทางในการนําเสนอบริการ 

(Channels) 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่า ผูโ้ดยสารให้ความสาํคญัในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  โดยเฉพาะเร่ืองกิจกรรมส่งเสริมการขายกบับริษทัต่างๆ เช่น บตัรเครดิต รวมถึงสิทธิ

ประโยชน์สาํหรับการเป็นสมาชิกกบัสายการบิน   ดงันั้นทางสถานที/่หน่วยงานสายการบิน จึงควรมี

โปรโมชัน่พเิศษใหก้บัผูโ้ดยสารเป็นประจาํเพือ่สร้างความตอ้งการอยากมาใชบ้ริการในคร้ังถดัไป  มี

เคร่ืองมือหน่ึงที่สาํคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท์ี่แจง้ข่าวหรือชกัจูงให้

เกิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการและเป็นกุญแจสาํคญัของการตลาดสายสมัพนัธ ์

 ดา้นบุคลากรและพนักงาน จากการศึกษาพบวา่ ผูโ้ดยสารให้ความสาํคญัในภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก  โดยเฉพาะเร่ือง การสร้างความเช่ือมั่นกับลูกคา้ของนักบิน/ ผูช่้วยนักบินว่ามีความ

ชาํนาญ  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี  และจาํนวนเจา้หนา้ท่ี ท่ีใหบ้ริการเพยีงพอ  ดงันั้นทางสถานที่/

หน่วยงานสายการบินจึงควรจดัสรรทรัพยากรบุคคลใหเ้พยีงพอต่อการใหบ้ริการ มีการคดัเลือก การ

ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็น



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1013 Journal of Business Research and 

Administration 

ความ สัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าที่ผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจา้หน้าที่ตอ้งมี

ความสามารถ มีทศันคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ

แกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

 ดา้นกระบวนการ จากผลการศึกษาพบว่า ผูโ้ดยสารให้ความสาํคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก  โดยเฉาพะเร่ืองมีขั้นตอนการเช็คอินและตรวจสอบเอกสารอยา่งรวดเร็วไม่ยุง่ยาก  ดงันั้นทาง

สถานที่/หน่วยงานสายการบิน จึงควรจดักิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน

ดา้นการบริการ ที่นาํเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

 ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบวา่ ผูโ้ดยสารใหค้วามสาํคญัในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก  โดยเฉพาะเร่ืองส่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของสายการบิน  เนน้ความสบายของที่นั่งบน

เคร่ืองบิน  ดงันั้นทางสถานที่/หน่วยงานสายการบิน  จึงควรจดัสรรพื้นที่การบริการใหเ้พียงพอ  และ

มีการแสดงให้เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพและการนําเสนอให้กับลูกคา้ให้เห็นเป็นรูปธรรมโดย

พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางกายภาพและรูปแบบให้บริการเพือ่สร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ไม่

วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยการเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว

หรือผลประโยชน์อ่ืนๆที่ลูกคา้ควรไดรั้บ 

ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

 5.2.1 เน่ืองจากงานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัในการเลือกใช้สายการบิน lowcost 

airline ที่บินภายในประเทศเท่านั้น ดังนั้นสายการบินควรมีการศึกษาในเส้นทางอ่ืนๆ และกลุ่ม

ตวัอยา่งที่หลากหลายเช้ือชาติมากขึ้น เน่ืองจากความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมและการดาเนินชีวิต

ของลูกคา้ ความช่ืนชอบและความตอ้งการที่แตกต่างกนั 

 5.2.2 ควรมีการทาํวจิยัเชิงคุณภาพ  เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก เพือ่นาํผลการศึกษาท่ีไดม้าพฒันา

และปรับปรุงแกไ้ขการใหบ้ริการใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 5.2.3 ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ  ที่อาจมีผลต่อความพึงพอใจต่อต่อการใชบ้ริการของสาย

การบิน เช่น ปัจจยัดา้นค่านิยม  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ  ปัจจยัดา้นวฒันธรรมและสงัคม  เป็นตน้ 
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ 

Factors affect the choice of hotel services at Chiangmai Province 

ยพุเรศ ศิรินนทธ์นเวช1 และ ดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษา ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม 

จงัหวดัเชียงใหม่  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน ซ่ึงเป็นประชากรที่อาศยั

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล ท่ีเคยมาใช้บริการโรงแรม จังหวดัเชียงใหม่ ทั้ งน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรม 

จงัหวดัเชียงใหม่ และ เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

โรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ

ระหว่าง         20 - 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษา ระดบัปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตวั และมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท  

จากการวิเคราะห์สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลแตกต่างกันในการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะดา้น

ประชากรศาสตร์ที่ต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรมจงัหวดัเชียงใหม่ ที่แตกต่างกนั ซ่ึงยอมรับและสอดคลอ้งกับ

สมมติฐานงานวจิยัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากการวิเคราะห์สมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการโรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ ที่แตกต่าง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านพนักงานให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการโรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ ขณะที่ปัจจยัดา้นสถานที่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

กระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม จงัหวดั

เชียงใหม่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

คาํสําคญั : ส่วนประสมทางการตลาด โรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ 

1
นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
อาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 The research for this study. Independent study market factors affect the choice of hotel 

services at Chiangmai Province. Using sample of 400  people, who living in Bangkok and the 

vicinity. Had come to the hotel Chiangmai Province. This study aims to fine the factors that are 

related to the selection of at hotel services. Chiang Mai and to study the marketing mix factors 

affecting the choice of hotel services. Chiangmai Province.  

The study indicated that respondents were 400 people, mostly women between the ages of          

20-30 years old, single and a bachelor's degree, business profile the average income per month from 

10,001 to 20,000 bahts. 

 The analysis assumes a different demographic. The effect of the decision to choose a hotel 

in Chiangmai Province The hypothesis testing found demographic characteristics of different sex, 

age, marital status, education level, occupation, monthly income. Affect the decision-service hotel 

in Chiang Mai. different This is consistent with the assumptions and research significance level of 

0.05. 

 The analysis assumes the marketing mix is different. Influence the decision to use the hotel 

services. Chiang Mai different hypotheses found. The marketing mix, including product / service, 

price, service staff. Influence the decision to use the hotel services. Chiangmai Province While 

factors place Promotion Marketing process And Physical The decision does not affect the choice of 

hotel services. Chiangmai Province Statistically significant at the 0.05 level. 

Keywords: Marketing Mix Hotel Chiang Mai. 

 

บทนํา 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เก่ียวขอ้งโดยตรง 

เช่น ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจอาหารและการพกัแรม ธุรกิจการนําเที่ยว โดยในธุรกิจทางตรงแต่ละ

ประเภทก็จะมีธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในทางออ้ม หรือธุรกิจสนบัสนุนต่าง ๆ รวมอยูด่ว้ย เช่น อุตสาหกรรม

ประกอบรถโดยสาร  ต่อเรือ  ผลิตเคร่ืองยนต ์ผลิตอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกภายในรถยนต ์ เรือ  

และเคร่ืองบิน อุตสาหกรรมเน้ือสตัว ์ ผลิตผลทางการเกษตร  อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง เคร่ืองด่ืม  

อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน  เคร่ืองใชใ้นการประกอบอาหาร นอกจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะทาํ

ให้มีธุรกิจเพิ่มขึ้ นและมีเงินหมุนเวียนที่ ช่วยทาํให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้ นแล้ว ยงัสามารถดึงดูด

นกัท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ซ่ึงช่วยในการนาํเงินหมุนเวยีนเขา้ประเทศอีกดว้ย 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1017 Journal of Business Research and 

Administration 

ทั้งน้ีคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเป็นตวัแปรสําคญัตวัหน่ึงที่จะส่งผลกระทบต่อความ

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  การพฒันาคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงสาํคญั  

องคป์ระกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ไดแ้ก่ ความดึงดูดใจ เสน่ห์ของแหล่งท่องเท่ียว เช่น 

อากาศ  ความงามตามธรรมชาติ การเขา้ถึงง่าย ความสะดวกในการคมนาคม  การขนส่ง  การเดินทาง

สู่แหล่งท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทางนั้น  ตั้งแต่ที่พกัแรม  การบริการ ตลอดจนความบนัเทิงต่าง ๆ  

เชียงใหม่เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคเหนือตอนบนตั้งอยูบ่นความสูงประมาณ 310 เมตรเหนือ

ระดบันํ้ าทะเล ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 700 กิโลเมตร ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาสูงครอบคลุม

พื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตรและเป็นจงัหวดัใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศไทย ทางทิศ

เหนือของเชียงใหม่ติดต่อกบัพม่า ทางทิศใตติ้ดต่อกับลาํพูนและตาก ทางทิศตะวนัออกติดต่อกับ

เชียงรายและลาํปาง ทางทิศตะวนัตกติดต่อกบัแม่ฮ่องสอน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา ซ่ึง

เป็นที่อยู่ของชนเขาเผ่าต่าง ๆ นอกจากน้ียงัมีสัตวป่์าและพืชพนัธุ์แปลกใหม่ที่พบไดต้ามอุทยาน

แห่งชาติ และยงัขึ้นช่ือวา่เป็นเมืองที่มีประเพณีและวฒันธรรมที่มีความโดดเด่น งดงามมากที่สุดแห่ง

หน่ึงรวมทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย ที่มีนักท่องเที่ยวทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ นิยมมาท่องเที่ยวจาํนวนมาก  ซ่ึงมีสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ มีกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งร้านอาหารจาํนวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศโดยมีจุดแข็งดา้นสินคา้และบริการหลากหลายรูปแบบ ที่สามารถสะทอ้นความเป็น

เอกลกัษณ์เชิงวฒันธรรม และรองรับความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวอยา่งเพยีงพอ 

ทั้งน้ีธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเร่ือย ๆ ดว้ยจาํนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น  

รวมทั้งจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัที่ไดรั้บความนิยมมาท่องเที่ยวและพกัผอ่นมากที่สุดในภาคเหนือ 

ผูป้ระกอบการจึงมีความสนใจจะลงทุนหรือพฒันาในธุรกิจน้ี และเน่ืองจากมีการแข่งขนักนัสูงใน

ธุรกิจน้ี ดงันั้นส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น จึงเป็นปัจจยัท่ีธุรกิจบริการหรือธุรกิจอ่ืน ๆ ตอ้ง

ใหค้วามสาํคญั เพือ่จะไดมี้การวางแผนกลยทุธ์และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดย

มีดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์การบริการ สาํหรับตอบสนองความตอ้งการใหก้บัลูกคา้  ดา้นราคา 

ความเหมาะสมของราคา กบัคุณค่าที่ลูกคา้จะไดรั้บ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัอ่ืน ๆ ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการนาํเสนอบริการให้แก่ลูกคา้  

ดา้นการส่งเสริม การส่งเสริมการขาย ท่ีจะทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการเลือกใชบ้ริการ  ดา้นบุคคล หรือ

พนักงาน มีทศันคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการให้เกิดความพงึพอใจ  ดา้นกายภาพและการ

นาํเสนอ การสร้างคุณภาพโดยรวมให้กบัภาพลกัษณ์ของบริการ ที่ทาํให้ลูกคา้เช่ือมัน่ เช่น มีเกียรติ

บตัร  ดา้นกระบวนการ กระบวนการต่างๆ ในการจดัการดา้นบริการ มีระเบียบขอ้ปฏิบติัที่ชดัเจน

และรวดเร็ว เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
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ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นว่าปัจจยั

ดา้นใดที่มีผลต่อการตดัสินใจของนักท่องเที่ยวที่มาใชบ้ริการโรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ มากที่สุด

และน้อยที่สุด เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการที่แทจ้ริงของผูบ้ริโภคได ้โดยจะนาํขอ้มูลที่

ได้จากผลการวิจัย มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันากลยุทธ์และพฒันาส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นต่าง ๆ ทาํให้สามารถบริการผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความพอใจ เกิดความประทบัใจ และ

กลับมาใช้บริการซํ้ า ทั้งน้ีเพื่อทาํให้การดาํเนินงานของธุรกิจเกิดประสิทธิภาพ สามารถทาํตาม

เป้าหมายที่คาดหวงัไว ้และเพื่อจะไดส้ามารถสร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขนั ในธุรกิจเดียวกัน 

หรือเพือ่ขยายธุรกิจในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1 เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรม  

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 1.2.2 เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 

โรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ 

สมมุติฐานงานวิจัย 

 1.3.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริการโรงแรม  

จงัหวดัเชียงใหม่ ที่แตกต่างกนั 

 1.3.2 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกบริการ

โรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่  

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

  ตัวแปรอิสระ  

  ทาํการศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

  ทาํการศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์/

บริการ ราคา สถานที่ / ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงานให้บริการ 

กระบวนการใหบ้ริการ และลกัษณะทางกายภาพ 

  ตัวแปรตาม  

  ทาํการศึกษาการตดัสินใจเลือกบริการโรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ 
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  ทาํการศึกษาประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล ที่เคยมา

ใชบ้ริการโรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ขอบเขตด้านเวลา 

  ทาํการศึกษาวจิยัใชร้ะยะเวลาระหวา่ง เดือนกนัยายน – พฤศจิกายน 2559 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1 ทราบถึงปัจจยัดา้นประชากร ในการเลือกใชบ้ริการโรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ ทาํให้

สามารถนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจต่อไปในอนาคต 

 1.5.2 ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการโรงแรมจงัหวดั

เชียงใหม่ ทาํให้สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการกาํหนดเคร่ืองมือส่วนผสมทางการตลาดอย่างมี

ประสิทธิภาพ ในการจูงใจใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม 
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กรอบแนวความคดิในการวิจัย  

         ตัวแปรอิสระ ( Independent variable)            ตัวแปรตาม ( Dependent variable ) 

 

 

 

  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ/์บริการ 

2. ราคา 

3. สถานที่/ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด 

5. พนกังานใหบ้ริการ 

6. กระบวนการใหบ้ริการ 

7. ลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

8. เพศ 

9. อาย ุ

10. สถานภาพ 

11. ระดบัการศกึษา 

12. อาชีพ 

13. รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 

 

การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการโรงแรม 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แนวความคดิเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 7P’s 

 ประภาพร ยศไกร ( 2555 ) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมใน

เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ของนักท่องเท่ียวชาวจีน พบว่า กลยทุธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ ( 

Marketing Mix ) ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ( 

Product ) ปัจจยัดา้นราคา ( Price ) ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย ( Place ) ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ( 

Promotion ) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ( Process ) ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) 

ปัจจัยด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ( Physical and Presentation ) โดย

ส่วนประกอบทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั และเท่าเทียมกนัขึ้นอยูก่บัผูบ้ริหารจะวางกลยทุธ์โดยเน้น

ส่วนประสมทางการตลาดบริการตวัใดมากกว่าเพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด

เป้าหมาย 

 แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 รัฐวชัร์ พฒันจิระรุจน์ ( 2557 ) พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล 

หรือองค์การ และกระบวนการที่พวกเขาเหล่านั้ นใช้เลือกสรร รักษา และกําจัด ส่ิงท่ีเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ ์บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพือ่สนองความตอ้งการและผลกระทบที่กระบวนการ

เหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคมพฤติกรรมผู ้บริโภคเป็นการผสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา 

มนุษยวทิยาสงัคม และเศรษฐศาสตร์ เพือ่พยายามทาํความเขา้ใจกระบวนการการตดัสินของผูซ้ื้อ ทั้ง

ปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคศึกษาลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภคปัจเจกชน อาทิ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และตวัแปรเชิงพฤติกรรม เพือ่พยายามทาํความเขา้ใจความตอ้งการของ

ประชาชน พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปก็ยงัพยายามประเมินส่ิงที่มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคโดยกลุ่ม

บุคคลเช่นครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอ้างอิง และสังคมแวดล้อมด้วยพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

(Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้

และบริกรทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก 

 ทฤษฎีประชากรศาสตร์ 

 ณัฐภทัร ดีกระจ่าง ( 2558 ) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ ลักษณะของ

ครอบครัว การศึกษา รายได ้เป็นตน้ มีความสาํคญัต่อนักการตลาด เพราะเก่ียวเน่ืองกับอุปสงค ์ ( 

Demand ) ในสินคา้ทั้งหมด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ช้ีใหเ้ห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาด 

ใหม่ และตลาดอ่ืนจะหมดไปหรือลดความสาํคญัลง ลกัษณะประชากรศาสตร์ที่สาํคญัมีดงัน้ี 

 1. อาย ุนักการตลาดตอ้งคาํนึงถึงความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงของประชากรในเร่ือง

ของอายดุว้ย 
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 2. เพศ จาํนวนสตรี ( สมรสหรือโสด ) ท่ีทาํงานนอกบา้นเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ  นักการตลาด

ตอ้งคาํนึงวา่ปัจจุบนัสตรีเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ ซ่ึงที่แลว้มาผูช้ายเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้น บทบาท

ของสตรีและบุรุษ มีบางส่วนที่ซํ้ ากนั 

 3. การศึกษาและรายได ้การศึกษามีอิทธิพลต่อรายไดเ้ป็นอยา่งมาก และเป็นส่ิงสาํคญัเพราะ 

แบบแผนการใชจ่้ายขึ้นอยูก่บัรายไดท้ี่คนมี 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 พรลาภ ประโยชน์อมรกุล ( 2555 ) ไดศึ้กษาปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้

บริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์รีสอร์ท ภูเก็ต ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง

กัน ด้านอายุ รายได้ต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการ

โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ที่แตกต่างกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานและแนวคิดท่ีวางไว ้ส่วน

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศและการศึกษานั้นไม่มีผลต่อความพงึพอใจในการเลือกใชบ้ริการ

โรงแรมฮอลิเดย ์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานและแนวคิดท่ีวางไว ้ ส่วนปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ( 7P’ s ) ปัจจยัทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการ

เลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ทภูเก็ตอยา่งมีนัยสาคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ ปัจจยั

ทางดา้นคุณภาพการให้บริการของโรงแรม ปัจจยัทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการ

เลือกใชบ้ริการโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ รีสอร์ท ภูเก็ตอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 วรุตม ์ประไพพกัตร์ ( 2556 ) ไดศึ้กษาปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองครัว ในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัระยอง ผลการวิจยัพบว่า ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองครัว ในดา้นค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ แหล่งขอ้มูล ช่วงเวลาใน

การซ้ือ วนัในการซ้ือ สถานที่ซ้ือ และวตัถุประสงค์ในการซ้ือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองครัวในดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ดา้นการคน้หา

ขอ้มูล ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

 วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

  ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร

และ ปริมลฑล ที่เคยมาใชบ้ริการโรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ 

  กลุ่มตัวอย่าง 
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  เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น

ขนาดตวัอยา่งสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran ( 1963 )โดย

กาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ( กลัยา วาณิชย์

บญัชา,2554 ) ซ่ึงสูตรในการคาํนวณท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ   สูตร n = P(1 - P)𝑧𝑧2 

                                                                        𝐸𝐸2 

  เม่ือ n แทน ขนาดตวัอยา่ง 

       P แทน สดัส่วนของประชากรที่ผูว้จิยักาํลงัสุ่ม .05 

         Z แทน ระดับความเช่ือมั่นที่ผูว้ิจ ัยกําหนดไว ้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ท่ีระดับความ

เช่ือมัน่                ร้อยละ 95 (ระดบั .05) 

        E แทน ค่าความผดิพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05 

 แทนค่า      n = (.05)(1 - .5)(1.96)2 

                          (.05)2 

            n = 384.16 

  ใชข้นาดตวัอยา่งอยา่งน้อย 384 คน โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดบั

ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และเพื่อป้องกันแบบสอบถามที่กรอกขอ้มูลไม่ครบหรือกรอกขอ้มูลใน

แบบสอบถามไม่ถูกตอ้ง ผูว้จิยัใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด โดยแต่

ละชุด จะประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยกาํหนดการใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั  

 ส่วนที่ 3 ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยกาํหนดการใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั 

   ระดบัที่ 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากที่สุด 

  ระดบัที่ 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก                                                                                  

  ระดบัที่ 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง                                                               

  ระดบัที่ 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย                                                                             

  ระดบัที่ 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ได้จากการใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากร โดยเลือกเก็บจากกลุ่ม

ตวัอย่าง จาํนวน 400 ตวัอย่าง และดาํเนินการ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากร ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมลฑล ที่เคยมาใชบ้ริการโรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ แลว้นาํแบบสอบถามที่
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ไดรั้บกลบัคืน มาตรวจสอบและคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามฉบบัท่ีสมบูรณ์ เพื่อทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 นาํขอ้มูลที่เก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง มาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป โดยมี

ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

  1. การวเิคราะห์เชิงพรรณนา ( Descriptive Analysis ) ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนา

สาํหรับการอธิบายผลการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

  1.1 ตวัแปรดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ที่เป็นขอ้มูลที่ใชม้าตราการวดัแบบนามบญัญติั เน่ืองจากไม่

สามารถวดัเป็นมูลค่าได ้และอาย ุที่เป็นขอ้มูลที่ใชม้าตราการวดัแบบเรียงลาํดบั ทั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งการ

บรรยายเพื่อให้ทราบถึงจาํนวนตวัอย่างจาํแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม คือ 

ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  

  1.2 ตวัแปรดา้นปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ/์บริการ ราคา 

สถานที่/ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนกังานใหบ้ริการ กระบวนการใหบ้ริการ และ

ลักษณะทางกายภาพ เป็นขอ้มูลที่ใช้มาตราการวดัแบบอันตรภาค เน่ืองจากผูว้ิจยัได้กาํหนดค่า

คะแนนให้แต่ละระดบั ทั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบค่าเฉล่ียคะแนนของแต่ละระดบัความคิดเห็นของ

ตวัอยา่ง สถิติที่ใชจึ้งไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  2. สถิติเชิงอา้งอิง ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติเชิงอา้งอิง สาํหรับการอธิบายผลการศึกษาของ

ตวัอยา่งในเร่ืองต่อไปน้ี 

  2.1  การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ ในลักษณะของการส่งผลต่อกัน

ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ที่เป็นตวัแปรอิสระที่ใชม้าตรวดันามบญัญติั กบักระบวนการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นตวัแปรตามที่ใชม้าตรวดัอนัตรภาค  

  2.2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ ในลักษณะของการส่งผลต่อกัน

ระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภณัฑ/์บริการ ราคา 

สถานที่/ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนกังานใหบ้ริการ กระบวนการใหบ้ริการ และ

ลักษณะทางกายภาพ ที่เป็นตวัแปรอิสระที่ใช้มาตราการวดัแบบอันตรภาค กับตวัแปรตาม คือ 

กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงใชม้าตรวดัอนัตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างที่

ตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละตวัมีต่อตวัแปรตาม 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเชิง

พรรณนา ( Descriptive Statistics ) คือการอธิบายลกัษณะทัว่ ๆ  ไปของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้โดย

การนาํเสนอเป็นตาราง ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) ในการทดสอบ

สมมติฐาน เน่ืองจากตวัแปรที่ใชว้ิเคราะห์มากกว่า 3 ตวัแปรและลกัษณะขอ้มูลเป็นการให้นํ้ าหนกั

คะแนน ผูว้ิจยัจึงใชส้ถิติ T-Test, One way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน และทาํการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม โดยใชส้ถิติ Multiple Linear 

Regression Analysis โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 และเป็นเพศชายจาํนวน 191 

คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 อาย ุ20 – 30 ปี จาํนวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.25 รองลงมา อาย ุ31 – 40 

ปี จาํนวน 76 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.00 และ อายุ 41 - 50 ปี จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 

สถานภาพ ส่วนใหญ่ สถานภาพโสด จาํนวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมามีสถานภาพ

สมรส จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 และนอ้ยท่ีสุด มีสถานภาพหยา่ร้าง จาํนวน 9 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.25 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 รองลงมามีระดบั

การศึกษาปริญญาโท จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 และมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 

จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 มีธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมา

เป็นพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 เป็นนักศึกษา จาํนวน 72 คน คิด

เป็นร้อยละ 18.00 เป็นขา้ราชการ  พนกังานรัฐวสิากิจ จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 มีอาชีพอ่ืน 

ๆ เช่น ฟรีแลนด ์ทนายความ จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ  2.70  และเกษียณอาย ุ / วา่งงาน จาํนวน 

5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.00 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 10,000 บาท จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

30,001 - 40,000 บาท จาํนวน  29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 - 50,000 

บาท จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 50,001 บาท จาํนวน 19 

คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 

 ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 1. ผลิตภณัฑ/์บริการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง เห็นดว้ยมากท่ีสุดกบั มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบ 

เช่น แอร์ ทีว ีตูเ้ยน็ เคร่ืองทาํนํ้ าอุ่น ตูเ้ส้ือผา้ ( x� = 4.67 ) 
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 2. ราคา พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง เห็นดว้ยมากที่สุดกบั ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพบริการ         

( x� = 4.63 )   

 3. สถานที่/ช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง เห็นดว้ยมากที่สุดกบั มีความสะดวก

ในการเดินทางมาโรงแรม ( x� = 4.68 ) 

 4. การส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่าง เห็นด้วยมากที่สุดกบั มีส่วนลดราคาให้กบั

ลูกคา้ ตามเง่ือนไขต่าง ๆ ( x� = 4.54 )   

 5. พนักงานให้บริการ พบว่ากลุ่มตวัอย่าง เห็นด้วยมากที่สุดกับ พนักงานให้บริการด้วย

ความสุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน  ( x� = 4.68 ) 

 6. กระบวนการให้บริการ พบว่ากลุ่มตวัอย่าง เห็นด้วยมากที่สุดกับ มีระบบการสํารอง

หอ้งพกั เขา้ใจง่าย ไม่ยุง่ยาก รวดเร็ว ( x� = 4.62 )   

 7. ลักษณะทางกายภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่าง เห็นด้วยมากท่ีสุดกับ ภายในโรงแรมและ

หอ้งพกัมีความสะอาด ( x� = 4.76 ) 

 ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง เห็นดว้ยมากที่สุด

กบั มีความพงึพอใจในบริการและอยากกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า ( x� = 4.44 ) 

 ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ 
ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร

ทดสอบสมมติฐาน 
ค่านัยสําคญั 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ T-Test .006* ยอมรับ 

อาย ุ F-Test .003* ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test .003* ยอมรับ 

การศึกษา F-Test .000* ยอมรับ 

อาชีพ F-Test .000* ยอมรับ 

รายไดต่้อเดือน F-Test .000* ยอมรับ 

ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ MRA .000* ยอมรับ 

ดา้นราคา MRA .000* ยอมรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA .797 ปฏิเสธ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA .100 ปฏิเสธ 

ดา้นบุคลากร MRA .000* ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการ MRA .117 ปฏิเสธ 
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ดา้นลกัษณะทางกายภาพ MRA .430 ปฏิเสธ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 จากการศึกษา เร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ 

พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ 

ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นราคา ดา้นพนักงานให้บริการ ผูว้ิจยัจึงมีขอ

เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ เป็นปัจจยัดา้นแรกที่ธุรกิจโรงแรมตอ้งให้ความสาํคญั จึงตอ้งให้

ความสนใจในเร่ืองส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น แอร์ ทีว ีตูเ้ยน็ เคร่ืองทาํนํ้ าอุ่น ตูเ้ส้ือผา้ ท่ีครบครัน มี

ความเป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งตอ้งมีบริการเสริมอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

เช่น มีหอ้งอาหารไวบ้ริการลูกคา้ 24 ชัว่โมง มีหอ้งประชุมสมันาเพือ่ใหลู้กคา้จดัสมันานอกสถานที่ 

มีสระวา่ยนํ้ า หอ้งสปา หอ้งอบไอนํ้ า และ Fitness Center เพือ่ใหลู้กคา้มีสถานท่ีผอ่นคลาย และมีร้าน

ซกัรีดเส้ือ เพือ่ใหลู้กคา้มีความสะดวกสบายมากยิง่ขึ้น 

 2. ดา้นราคา ปัจจยัดา้นน้ีผลต่อการเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภค ซ่ึงธุรกิจโรงแรมตอ้งทาํมี

มาตรฐานกาํหนดที่ชดัเจนในเร่ืองราคา และตอ้งมีความเหมาะกบัการบริการที่ลูกคา้จะไดรั้บ ทั้งน้ี

ไม่ควรเปล่ียนแปลงราคาขึ้นลงตามเทศกาลหรือฤดูกาลท่องเท่ียว ตอ้งมีความยดืหยุน่ตามขนาดของ

หอ้งพกั และตอ้งมีราคาไม่สูงเกินราคาของโรงแรมอ่ืน ๆ ที่เป็นคู่แข่งที่มีระดบัการบริการเดียวกนั 

 3. ดา้นพนกังานใหบ้ริการ พนกังานตอ้งใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยนทั้งน้ี

ธุรกิจโรงแรมควรจดัสัมมนา อบรม ให้พนักงานทุกไตรมาส เพื่อรักษาความเป็นมาตรฐานของ

พนักงานให้บริการ เน่ืองจากพนักงานเป็นผูใ้ห้บริการแก่ลูกคา้และเป็นผลทาํให้ลูกคา้เกิดความ

ประทบัใจสูงสุด  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ผูว้ิจัยเสนอแนะให้ศึกษา ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโรงแรม ในจงัหวดัต่าง ๆ ของภาคเหนือ เน่ืองจาก

ในภาคเหนือมีจงัหวดัหลายจงัหวดัที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่อนกัท่องเที่ยว  

 2. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ผูว้ิจัยเสนอแนะให้ศึกษา การตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อ

ความสาํเร็จขององคก์ร เน่ืองจากวิวฒันาการมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา จึงตอ้งมีการเปล่ียน

ตามเพือ่ใหอ้งคก์รเป็นผูน้าํในดา้นนวตักรรมหรือในดา้นอ่ืน ๆ 

  3. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัเสนอแนะให้ศึกษา ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ

โรงแรม ในมาตรฐานของโรงแรมระดบั 1 ดาว ถึง 5 ดาว เน่ืองจากโรงแรมในระดบัต่าง ๆ  มีความ

สะดวกสบายไม่เท่ากนั จึงทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความพงึพอใจไม่เท่ากนั 
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพทางด้านโลจสิติกส์ของรถบรรทุกขนส่งกุ้ง

ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

Factors Affecting  The Performance Of The Logistics Of Truck Transport Shrimp 

In Suratthani 

สุจิรัตน์  ศรีสุธรรม1 และ ผศ.ดร. พฒัน์ พิสิษฐเกษม2 

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

บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพือ่ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

ทางโลจิสติกส์ของรถบรรทุกขนส่งกุ้ง 2. เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพบริการที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

ทางโลจิสติกส์ของรถบรรทุกขนส่งกุง้ กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือผูเ้ล้ียงกุง้ใน

จงัหวดัสุราษฏร์ธานี โดยจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 268 คน ระเบียบวธีิวิจยัเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ 

(Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิเคราะห์ดว้ย

การแจกแจงความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉล่ีย  (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation) วิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติโดยใชส้ถิติการทดสอบ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

เพียร์สัน (Pearson’s Product-momentCorrelationCoefficient)Independent Simple T-test และ One 

Way ANOVA ซ่ึงประมวลผลโดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย  มีอายอุยูใ่นช่วง41-50 ปีมากท่ีสุดผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามาก

ที่สุด และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเจา้ของ

กิจการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพบริการโดยเฉล่ียมากที่สุด 

คือ ความเช่ือถือในการบริการ รองลงมา คือ การตอบสนองต่อความตอ้งการและนอ้ยที่สุดคือ ส่ิงที่

สัมผสัได ้ส่วนประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัเฉล่ียมากท่ีสุด 

คือ ปัจจยัความรวดเร็ว รองลงมาคือ ปัจจยัความสะดวกสบาย และน้อยที่สุด คือ ปัจจยัดา้นความ

ปลอดภยั 

คาํสําคญั :  ประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์, รถบรรทุกขนส่งกุง้

1
นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
อาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

               The purposes of this research were: 1. To study the demographic characteristics that affect 

the performance of the logistics for transport shrimp truck. 2. To study the service quality factor of 

that affect performances of logistics for transport shrimp truck. Demographic groups that use in this 

study is the shrimp farmers in Suratthani province. The total of sample is 268  people by a survey 

research methodology. The questionnaire was used to collect data by analysis of frequency, 

percentage, average, standard deviation that using statistical analysis by Pearson's Product-moment 

Correlation Coefficient, Independent Simple T-test and One Way ANOVA. Using a computer 

program for processor. The general of the sample that is most respondents were male age 41- 50 

years old, education in secondary level and has income average over 40,000 baht per month. Most 

of samples is owner that have invested 5-10 million baht from shrimp ponds is less than 5 wells or 

6-10 wells and have productivity is the amount of 11-30 tons per year. 

               The results of the study were: 1 .  Service quality factor by average the most is reliability 

in service, the second is responsiveness and the lowest is tangibles. 2. Performance of logistics the 

respondents focus on speed factor, the second is comfort factor and the lowest is safety factor. 

 

KEYWORDS: The performance of logistics, Truck Transport Shrimp 

บทนํา 

ปัจจุบนัการจดัการโลจิสติกส์ได้รับความสนใจในวงการธุรกิจของประเทศเทศไทยเป็น

อยา่งมาก  เน่ืองจากโลจิสติกส์มีความสาํคญัต่อผูป้ระกอบการที่ดาํเนินธุรกิจและมีความสาํคญัต่อ

การพฒันาประเทศอยา่งยิง่ ซ่ึงการคา้ปัจจุบนัมีการแข่งขนัที่เขม้ขน้ มีการเปิดการคา้เสรีทางการคา้

มากขึ้น ผลกัดนัให้ธุรกิจตอ้งยกระดบัความสามารถในการดาํเนินธุรกิจในทุกวถีิทาง ธุรกิจต่างๆจึง

จาํเป็นตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้อย่างมีระบบเพื่อยกขีดสามารถในการแข่งขนั การจดัการโลจิ

สติกส์ที่มีประสิทธิภาพจะตอ้งมีการวางแผน การปฏิบติัการและการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวสัดุและ

สินคา้จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดการใชเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ภายใตต้น้ทุนที่ต ํ่าที่สุด

และสามารถสร้างความพงึพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ,2546) 

การขนส่ง เป็นส่วนหน่ึงในระบบโลจิสติกส์มีบทบาทสาํคญัต่อการสนับสนุนการกระจาย

สินค้าสู่ตลาด  การขนส่งสินค้าที่นิยมกันมากท่ีสุดภายในประเทศไทยคือ การขนส่งโดยใช้

รถบรรทุก คิดเป็นร้อยละ 86และมีแนวโนม้ขยายตวัเพิม่สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง (กรมการขนส่งทางบก
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,2549) เน่ืองจากรถบรรทุกมีความยืดหยุ่นสูง เป็นการขนส่งรูปแบบเดียวที่สามารถขนส่งได้ถึงที่

(Door to Door) ซ่ึงมีความไดเ้ปรียบกวา่การขนส่งรูปแบบอ่ืน สามรถเช่ือมโยงการขนส่งแบบอ่ืน ณ 

สถานีได ้มีความคล่องตวั สามารถเปล่ียนเสน้ทางการขนส่งไดต้ามตอ้งการ ซ่ึงจาํนวนผูป้ระกอบการ

ขนส่งโดยรถบรรทุกในกลุ่มการขนส่งสินคา้แช่เยน็มี 3,979 ราย (สาํนักงานขนส่งกรมการขนส่ง

,2559) 

การบริการขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก เป็นการบริการจดัส่งสินคา้ไปยงัสถานที่ต่าง ๆ  ตาม

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการจึงมีการศึกษาเพื่อให้

ทราบถึงปัจจยัที่ช่วยประสิทธิภาพในการขนส่งที่ไดแ้ก่ ปัจจยัคุณภาพบริการ ประกอบดว้ย ความ

เช่ือถือหรือไวว้างใจได้ (Reliability)ส่ิงที่สัมผสัได้(Tangibles) การตอบสนองต่อความตอ้งการ

(Responsiveness) ความมัน่ใจในการให้บริการ (Assurance) การให้ความสาํคญักบัลูกคา้(Empathy) 

ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีช่วยในการประเมินคุณภาพการบริการของการบริการขนส่งสินคา้ นอกจากน้ียงัมี

ปัจจยัอ่ืน ไดแ้ก่ประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ดา้นความรวดเร็ว ดา้นความปลอดภยั ดา้นความ

สะดวกสบายที่ใชใ้นการเลือกใชบ้ริการในคร้ังต่อๆไป 

ดังนั้ น ผูศึ้กษาจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ของ

รถบรรทุกขนส่งกุง้ ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเพื่อให้ไดข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์ในบริการธุรกิจขนส่ง

สินคา้ไดน้อกจากน้ียงัเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาความสามารถในการให้บริการแก่

ลูกคา้ของธุรกิจขนส่งสินคา้เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพงึพอใจและกลบัมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป 

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ของ

รถบรรทุกขนส่งกุง้ 

2. เพือ่ศึกษาปัจจยัคุณภาพบริการที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ของรถบรรทุก 

ขนส่งกุง้ 

สมมติฐานงานวิจัย  

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้ตาํแหน่ง ที่แตกต่างกนัมี

ผลต่อประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ของรถบรรทุกขนส่งกุง้ที่ต่างกนั 

2. ปัจจยัคุณภาพบริการมีความสมัพนัธต่์อประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ของรถบรรทุกขนส่ง

กุง้ 
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ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือเกษตรกรผูเ้ล้ียง

กุง้มีจาํนวนทั้งหมด764ฟาร์ม (ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงชายฝ่ังสุราษฎร์ธานี) 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา  ตวัแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้าน

คุณภาพการบริการ (Service Quality) ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ประโยชน์เชิงวชิาการ 

 การศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรดา้นโลจิสติกส์ยงัมีอยูน่อ้ย ซ่ึงงานวิจยัน้ีจะศึกษาในเร่ืองคุณภาพ

การบริการที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ เพือ่เพิม่ผลงานดา้นวชิาการและเป็นขอ้มูลให้แก่ผู ้

ที่สนใจต่อไปได ้

2. ประโยชน์เชิงปฏิบติั 

 เป็นประโยชน์สาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งเพือ่เป็นแนวทางในการปรับปรุงใหบ้ริการ

ที่ดี และสามรถนาํขอ้มูลในงานวจิยัน้ีไปประยกุตใ์นการดาํเนินงานในอนาคต 
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กรอบแนวคดิของการศึกษา 

ตัวแปรต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์ 

1. คุณภาพการให้บริการ (service quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ริการขนส่งโดยรถบรรทุก ประกอบดว้ย ความเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability) เกิด

จากการใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํไม่ผิดพลาดและตรงเวลาทุกคร้ัง ส่ิงที่สมัผสัได(้Tangibles) 

หมายถึง ส่ิงลูกคา้ไดม้องเห็นความพร้อมของเคร่ืองมือและองคป์ระกอบต่างๆ  การตอบสนองต่อ

ความตอ้งการ (Responsiveness) หมายถึงการไม่เคยปฏิเสธลูกคา้ก่อนที่จะพยายามทาํตามความ

ตอ้งการ รวมทั้งตอบสนองลูกคา้แบบทนัทีที่เห็นลูกคา้ ทนัทีที่ลูกคา้ถามทนัทีที่ลูกคา้ร้องขออีกด้วย 

ความมั่นใจในการให้บริการ (Assurance) หมายถึง ลูกคา้รู้สึกมั่นใจกับความรู้และอัธยาศยัของ

ผูป้ระกอบการขนส่งที่ทาํให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกมัน่ใจต่อการบริการ การให้ความสาํคญักบัลูกคา้ 

(Empathy) หมายถึง การเอาใจใส่ลูกคา้แต่ละบุคคลเป็นอยา่งดีเอาใจใส่ในความตอ้งการเฉพาะราย 

สามารถจดจาํช่ือลูกคา้ 

2. ประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ หมายถึง การพฒันาการขนส่งให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบดว้ย ดา้นความรวดเร็ว หมายถึง ทาํการขนส่งสินคา้ไดต้รงตามเวลา

ที่ลูกค้าต้องการ ด้านความปลอดภัย หมายถึง ต้องทาํการขนส่งท่ีปลอดภัยท่ีสุดและมีความ

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

-เพศ  -อาย ุ

-การศึกษา -รายได ้

-ตาํแหน่ง 

 

 ประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์

ของรถบรรทุกขนส่งกุ้งใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 
 

ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ 

 

ตัวแปรตาม 
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รับผิดชอบเม่ือเกิดความเสียหายในส้ินค้าที่ท ําการขนส่ง ด้านความสะดวกสบาย หมายถึง

ผูป้ระกอบการมีเคร่ืองมือไวอ้าํนวยความสะดวกในการขนส่งอยา่งครบถว้น 

3. รถบรรทุกขนส่งกุ้ง หมายถึง รถหกลอ้หรือสิบลอ้ที่มีการติดตั้งหอ้งเยน็เพือ่ขนส่งอาหารทะเลเพื่อ

รักษาสภาพของสินคา้ 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีด้านประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ 

               คาํนาย อภิปรัชญาสกุล (2550,น.34-36) ได้กล่าวสรุปเก่ียวกับประสิทธิภาพการขนส่ง

(Efficiency ofTransportation การพัฒนาการขนส่งนั้ นมุ่งท่ีจะพัฒนาให้การขนส่งมีคุณภาพ มี

มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงตามหลักของการขนส่งแล้วถือว่าการขนส่งที่มี

ประสิทธิภาพจะตอ้งประกอบดว้ย 

1.ความรวดเร็วของการขนส่ง สามารถทาํให้สินคา้และบริการต่างๆไปสู่ตลาดได้อย่าง

รวดเร็วทนัเวลา และทนัต่อความตอ้งการมีความสดและมีคุณภาพเหมือนกบัสินคา้และบริการที่

แหล่งผลิต 

2.ความประหยดั ทั้งในตน้ทุนการขนส่งและราคาค่าบริการกล่าวคือ ผูป้ระกอบกิจการการ

ขนส่งตอ้งพยายามทาํให้ตน้ทุนในการขนส่งตํ่าท่ีสุด ซ่ึงส่งผมให้สามารถเรียกเก็บค่าริการขนส่งใน

อตัราที่ต ํ่าลงไดด้ว้ย ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการประหยดัค่าใชจ่้ายในการเสียอตัราค่าบริการโดยสารหรือค่า

ระวางดว้ย ดงันั้น ความประหยดัจึงถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 

3.ความปลอดภยั หมายถึง ความปลอดภยัจากการสูญเสียหรือเสียหายของสินคา้ตลอดจน

ความปลอดภยัของยานพาหนะที่ใชใ้นการขนส่งดว้ย ผูป้ระกอบกิจการขนส่งจาํเป็นตอ้งรับผิดชอบ

ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสินคา้และบริการ  

4.ความสะดวกสบาย การขนส่งท่ีดีจะตอ้งใหค้วามสะดวกสบายแก่ผูใ้ชบ้ริการหรือความ 

สะดวกในการขนส่งสินคา้และบริการ เช่น ยานพาหนะ จะตอ้งมีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 

ไวอ้ยา่งครบถว้น เช่น รถยก อุปกรณ์ขึ้นสินคา้พร้อมท่ีจะนาํมาใชใ้นการเคล่ือนยา้ยสินคา้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

            5.ความแน่นอนเช่ือถือไดแ้ละตรงต่อเวลา การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งมีกาํหนด

ระยะเวลาในการขนส่งที่แน่นอน ทั้งจาํนวนเที่ยว ระยะเวลาเดินทางจากตน้ทางถึงปลายทางและ

รักษาเวลาใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดไว ้
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นาย ชาคริต สมพงษ ์( 2558 ) ทาํการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของผู ้

ให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ บริษัท ดีเอสแอล ประเทศไทย จํากัดในเขต กรุงเทพมหานคร 

วตัถุประสงค1์.เพื่อศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 2.เพื่อศึกษา

ปัจจยัทางดา้นคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ผลการวิจยัพบว่า 1.ลกัษณะ

ทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ผลจากการศึกษาพบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุ

อยูใ่นช่วงตํ่ากวา่ 25 ปีมากที่สุดผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที่สุด และ

ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-20,000 บาท 2.ปัจจยัทางด้านคุณภาพการให้บริการ

ยอมรับสมมติฐานมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพ โลจิสติกส์ทางด้านเวลาโดยปัจจัยทางด้าน

คุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทางดา้นเวลา มากท่ีสุด คือ ดา้น

การเอาใจใส่(Empathy) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงรองลงมาดา้นภาพลกัษณ์(Tangibility)อยูใ่นระดับ

ค่อนข้างสูงรองลงมาด้านความมั่นใจ(Assurance)อยู่ในระดับค่อนข้างสูง รองลงมาด้านการ

ตอบสนอง(Responsiveness)อยู่ในระดับปานกลางและด้านความน่า เ ช่ือ ถือ(Reliability)มี

ความสัมพนัธ์น้อยที่สุดอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั3.ปัจจยัทางดา้นคุณภาพการให้บริการยอมรับ

สมมติฐานมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทางด้านความน่าเช่ือถือ ปัจจัยทางด้าน

คุณภาพการใหบ้ริการที่มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทางดา้นความน่าเช่ือถือมากที่สุด 

คือ ด้านความมั่นใจ(Assurance) รองลงมาด้านการตอบสนอง(Responsiveness) รองลงมาด้าน

ภาพลักษณ์(Tangibility)  รองลงมาด้านการเอาใจใส่(Empathy)  และด้านความน่า เ ช่ือถือ

(Reliability)มีความสัมพนัธ์น้อยที่สุดปัจจัยทางด้านคุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพนัธ์ต่อ

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทางดา้นความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัปานกลางทั้งหมด 4.ส่วนปัจจยัทางดา้น

คุณภาพการให้บริการไม่ยอมรับสมมติฐานไม่มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทางดา้น

ตน้ทุน 

 ภทัราพร ทองเรือง (2552:บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของผูป้ระกอบการ

ขนส่งสินคา้ทางทะเล งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาด้านความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั(มหาชน) ทาํให้ทราบถึงปัจจยัที่เป็นสาเหตุ

และมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีช่องว่างคุณภาพ ซ่ึงได้ทาํการ

สมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการรายใหญ่และผูบ้ริหารของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ใน

การวิจยัมีขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. ศึกษาถึงคุณภาพของการบริการที่ผูใ้ช้บริการรับรู้ 2. 

ศึกษาถึงการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่กาํหนดไว ้   3.ศึกษาถึงมาตรฐาน

คุณภาพของการใหบ้ริการที่กาํหนดขึ้นกบัความคาดหวงัของลูกคา้ 4) ศึกษาถึงความคาดหวงัในส่วน

ของพนักงานที่ผูบ้ริหารต้องการ ผลของการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในการ
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ให้บริการของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และพนักงานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี 

ซ่ึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีอิทธิพลต่อผูใ้ช้บริการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกัด 

(มหาชน) มีดงัน้ี 1. ความซ่ือสัตย ์2. การดูแลรักษาสินคา้ของลูกคา้ให้ถึงจุดหมายปลายทางไดอ้ยา่ง

ปลอดภยั 3. ตรงเวลาในการขนส่ง 4. มีส่ิงอาํนวยการบริการขนส่งให้เพียงพอกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้ 5. คุณภาพตอ้งเหมาะสมกับราคา 6. มีเรือท่ีมีความแข็งแรงสะอาด 7. ใช้ระยะเวลาในการ

ขนส่งสั้น 

ปรานอม แกว้แกมทอง จตุพร สังขวรรณ และศกัด์ิสินี กล่ินสุนทร (2557: บทคดัยอ่) ศึกษา

ปัจจยัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์และประสิทธิภาพการให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งของ

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั จงัหวดัสุพรรณบุรี และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์กบัประสิทธิภาพการให้บริการโลจิสติกส์ดา้นการขนส่งของบริษทั ไปรษณียไ์ทย 

จาํกัด จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยกลุ่มตวัอย่างคือ พนักงานบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ในที่ทาํการ

ไปรษณียจ์งัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 116 คน ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

จงัหวดัสุพรรณบุรี มีความคิดเห็นต่อการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นค่าตอบแทน มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาคือ ดา้นการฝึกอบรมและ

การพฒันา ดา้นการจดัคนเขา้งานดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน และดา้นการวางแผนทรัพยากร

มนุษย ์ส่วนประสิทธิภาพการให้บริการโลจิสติกส์ดา้นการขนส่งในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ

พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นความแน่นอนเช่ือถือไดแ้ละตรงต่อเวลา มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา

คือ ดา้นความรวดเร็ว ดา้นความสะดวกสบาย ดา้นความปลอดภยั และดา้นความประหยดั 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี คือ ผูเ้ล้ียงกุ้ง ในเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มี

จาํนวนทั้งหมด764ฟาร์ม (ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงชายฝ่ังสุราษฎร์ธานี, 2557) 

กลุ่มตวัอยา่งและการสุ่มตวัอยา่ง 

         การคาํนวณหากลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) โดยคาํนวณจากสูตรยามาเน่ (Taro Yamane, 

1973) อ้างถึงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2551) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% หรือค่าความ

คลาดเคล่ือน 0.05 (กลัยา วนิิชยบ์ญัชา, 2551:70) ประชากรที่เป็นผูเ้ล้ียงกุง้กุง้ในเขตจงัหวดัสุราษฎร์

ธานี คือจาํนวน 764 ฟาร์ม(ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังสุราษฎร์ธานี)เป็นจาํนวนประชากรที่

ใชใ้นการศึกษา (N)        ดงันั้น ขนาดตวัอยา่ง เท่ากบั  268 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้จิยัใชว้ิธีการสุ่มแบบอยา่ง

ง่าย(Simple random sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูเ้ล้ียงกุง้ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการ

ธุรกิจขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires)  แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป เก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผุเ้ล้ียงกุง้  ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและตาํแหน่ง เป็นคาํถามปลายปิด จาํนวน 5 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะองค์กร ได้แก่ ขนาดเงินลงทุน จาํนวนบ่อ และ

จาํนวนผลผลิตต่อปี เป็นคาํถามปลายปิดจาํนวน 3 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการบริการจาํนวน 22 ขอ้ ประกอบดว้ย

ระดบัคุณภาพการบริการ 5 ดา้นไดแ้ก่ ความเช่ือถือในบริการ ส่ิงสัมผสัได ้การตอบสนองต่อความ

ตอ้งการ ความมัน่ใจ ในการใหบ้ริการและการใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้  

ส่วนที่  4 แบบสอบถามเ ก่ียวกับประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์  จ ํานวน12 ข้อ 

ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรวดเร็ว ความปลอดภยั และความ

สะดวกสบาย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่สมบูรณ์แลว้ ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทั้งหมดมา

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. การตรวจสอบขอ้มูล ผูว้ิจยัตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและแยก

แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 

2. นาํแบบสอบถามที่ถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัเพือ่ประมวลผลขอ้มูล 

3. นําขอ้มูลที่ลงรหัสแลว้มาบนัทึกและวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป เพื่อทดสอบ

สมมติฐานที่ตั้งไว ้

4. สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 236 88.1 

อาย ุ   

41-50 ปี 138 51.5 

การศึกษา   

มธัยมศึกษา 160 59.7 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

มากกวา่ 40,000 บาท 204 76.1 

ตาํแหน่ง   

เจา้ของกิจการ 211 78.7 

 

 จากผลการศึกษาสรุปไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจาํนวน 236 คน (ร้อยละ

88.1 มีอาย ุ41-50 ปี (ร้อยละ51.5) การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา (ร้อยละ59.7)รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

มากกวา่40,000 บาท (ร้อยละ76.1) และส่วนใหญ่เป็นเจา้ของกิจการจาํนวน (ร้อยละ78.7)  

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพบริการ 

คุณภาพบริการ x� S.D. ระดบั 

ความเช่ือถือในการบริการ    

พนกังานขบัรถมีความตรงต่อเวลาในการขบัรถ 4.72 0.535 มากที่สุด 

ส่ิงสมัผสัได ้    

รถบรรทุกมีอุปกรณ์รองรับในการขนส่งที่เพยีงพอ 4.54 0.626 มากที่สุด 

การตอบสนองต่อความตอ้งการ    

พนกังานใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ 4.65 0.545 มากที่สุด 

ความมัน่ใจในการใหบ้ริการ    

พนกังานมีการจดัระดบัการใหบ้ริการก่อนหลงั 4.50 0.551 มากที่สุด 

สภาพของรถบรรทุก มีความปลอดภยัในการเดินทาง 4.50 0.615 มากที่สุด 

การใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้    
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คุณภาพบริการ x� S.D. ระดบั 

มีความสนใจรับฟังปัญหาของผูใ้ช้บริการและนาํไปปรับปรุง

แกไ้ข 
4.59 0.558 มากที่สุด 

 

ผลจากการศึกษา ไดด้งัน้ีปัจจยัคุณภาพ ประกอบดว้ย 5 ดา้น  

1.ความเช่ือถือในบริการ โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยัน้ีระดบัมากที่สุด

และให้ความสําคญัต่อปัจจยัย่อยทุกปัจจยัในระดับมากที่สุด โดยรายขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ

พนกังานขบัรถมีความตรงต่อเวลาในการขบัรถ (�̅�𝑥=4.72 , SD=0.535)  

2.ส่ิงที่สัมผสัได ้โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยัน้ีระดบัมากท่ีสุด และให้

ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกปัจจยัในระดบัมากที่สุด โดยรายขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ รถบรรทุก

มีอุปกรณ์รองรับในการขนส่งที่เพยีงพอ (�̅�𝑥=4.54 , SD=0.626) 

3.การตอบสนองต่อความตอ้งการ โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัน้ีระดบั

มากที่สุด และให้ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกปัจจยัในระดบัมากที่สุด โดยรายขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมาก

ที่สุด คือ พนกังานใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ (�̅�𝑥=4.65 , SD=0.545) 

4.ความมัน่ใจในการใหบ้ริการ โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัน้ีระดบัมาก

ที่สุด และให้ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกปัจจยัในระดบัมากที่สุด โดยรายขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 

คือ พนกังานมีการจดัระดบัการใหบ้ริการก่อนหลงั และสภาพของรถบรรทุกมีความปลอดภยัในการ

เดินทาง (�̅�𝑥=4.50 , SD=0.615) 

5.การใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัน้ีระดบัมาก

ที่สุด และให้ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกปัจจยัในระดบัมากที่สุด โดยรายขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 

คือ มีความสนใจรับฟังปัญหาของผูใ้ชบ้ริการและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข (�̅�𝑥=4.59 , SD=0.558) 

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์  

ประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ x� S.D. ระดบั 

ปัจจยัความรวดเร็ว    

มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 4.58 0.640 มากที่สุด 

ปัจจยัความปลอดภยั    

มีความรับผดิชอบเม่ือสินคา้เกิดความเสียหาย 4.50 0.590 มากที่สุด 

มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัในการขนส่ง 4.50 0.596 มากที่สุด 

ปัจจยัความสะดวกสบาย    

มีเคร่ืองมือในการขนส่งครบถว้นเช่น ถงับรรทุก 4.60 0.620 มากที่สุด 
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 ผลจากการศึกษา ไดด้งัน้ีปัจจยัประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ ประกอบดว้ย 3 ดา้น 

1.ปัจจยัความรวดเร็ว โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัน้ีระดบัมากที่สุด และ

ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกปัจจยัในระดบัมากที่สุด โดยรายขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ มีความ

รวดเร็วในการใหบ้ริการ (�̅�𝑥=4.58 , SD=0.640) 

2.ปัจจยัความปลอดภยั โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยัน้ีระดบัมากที่สุด 

และให้ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกปัจจยัในระดบัมากที่สุด โดยรายขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ มี

ความรับผิดชอบเม่ือสินค้าเกิดความเสียหาย (�̅�𝑥=4.50 , SD=0.590)  และมีอุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภยัในการขนส่ง (�̅�𝑥=4.50 , SD=0.596) 

3.ปัจจยัความสะดวกสบาย โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยัน้ีระดับมาก

ที่สุด และให้ความสาํคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกปัจจยัในระดบัมากที่สุด โดยรายขอ้ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 

คือ มีเคร่ืองมือในการขนส่งครบถว้น เช่น ถงับรรทุก (�̅�𝑥=4.60 , SD=0.620)   

อภิปรายผล 

1. ขอ้คน้พบปัจจยัคุณภาพบริการ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูใ้ห้บริการให้ความสําคญัต่อคุณภาพ

บริการอยูใ่นระดับมากที่มากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความเช่ือถือในบริการ รายขอ้ที่ได้ได้

ความสนใจมากที่สุด คือ พนักงานขบัรถมีความตรงต่อเวลา เพราะการขนส่งกุง้เป็นกรขนส่งสินคา้

สดเพราะฉะนั้นเวลาจึงเป็นส่ิงสาํคญัเพื่อรักษาคุณภาพของสินคา้ รองลงมา คือ การตอบสนองต่อ

ความตอ้งการ รายขอ้ที่ใหค้วามสนใจมากท่ีสุด คือ พนกังานใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ ส อ ด ค ล้ อ ง

กับ ชาคริต สมพงษ์ (2558,61-63) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของผู ้

ให้บริการขนส่งพสัดุภณัฑ์ บริษทั ดีเอสแอล ประเทศไทย จาํกัดในเขต กรุงเทพมหานครพบว่า

ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญต่อคุณภาพการให้บริการในระดับค่อนข้างสูงมากท่ีสุดคือด้านการ

ตอบสนอง(Responsiveness) รองลงมาคือภาพลกัษณ์(Tangibility)และดา้นความมัน่ใจ(Assurance) 

ดา้นความน่าเช่ือถือ(Reliability)และความเอาใจใส่  ภทัราพร ทองเรือง (2552:บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง 

คุณภาพการใหบ้ริการของผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ทางทะเลผลของการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมี

ความพึงพอใจในการให้บริการของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และพนักงาน

อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี ซ่ึงปัจจยัที่เป็นสาเหตุและมีอิทธิพลต่อผูใ้ชบ้ริการของบริษทั โทรีเซนไทย เอ

เยนต์ซีส์ จาํกัด (มหาชน) มีดงัน้ี 1. ความซ่ือสัตย ์2. การดูแลรักษาสินคา้ของลูกคา้ให้ถึงจุดหมาย

ปลายทางไดอ้ยา่งปลอดภยั 3. ตรงเวลาในการขนส่ง 4. มีส่ิงอาํนวยการบริการขนส่งให้เพียงพอกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ 5. คุณภาพตอ้งเหมาะสมกบัราคา 6. มีเรือท่ีมีความแข็งแรงสะอาด 7. ใช้

ระยะเวลาในการขนส่งสั้น  โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปดา้นเวลาและตอบสนองความตอ้งการโดย

เป็นการขนส่งที่ปลอดภยั 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1041 Journal of Business Research and 

Administration 

2.ปัจจยัประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัต่อประสิทธิภาพ

ดา้นโลจิสติกส์อยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ปัจจยัดา้นความรวดเร็ว รายขอ้ท่ีให้

ความสนใจมากที่สุด คือมีความรวดเร็วในบริการ รองลงมาคือ ปัจจยัความสะดวกสบาย รายขอ้ที่ให้

ความสนใจมากที่สุด คือ มีเคร่ืองมือในการขนส่งสินคา้ที่ครบถ้วน และปัจจยัดา้นความปลอดภยั 

รายขอ้ที่ให้ความสนใจมากที่สุด คือ มีความรับผิดชอบเม่ือสินคา้เกิดความเสียหายและมีอุปกรณ์

รักษาความปลอดภยัในขนส่ง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรานอม แกว้แกมทอง  จตุพร สังขวรรณ และศกัด์ิ

สินี กล่ินสุนทร (2557: บทคดัย่อ)ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการจดัการทรัพยากร

มนุษยแ์ละประสิทธิภาพการให้บริการโลจิสติกส์ดา้นการขนส่งของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ใน

จงัหวดัสุพรรณบุรีพบว่าประสิทธิภาพการให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นความแน่นอนเช่ือถือไดแ้ละตรงต่อเวลา มีค่าเฉล่ียสูง

ที่สุด รองลงมาคือ ด้านความรวดเร็ว ด้านความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภยั และด้านความ

ประหยดั   

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผลการศึกษาข้างต้น มีข้อเสนอแนะจากผล

การศึกษา ดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการควรความสาํคญัดา้นเวลาในการขนส่ง พนกังานจะตอ้งตรงต่อเวลาในการ

ขบัรถ มีความรวดเร็วในการให้บริการ เพราะสินคา้ที่ทาํการขนส่งตอ้งมีการรักษาความสดไว ้เวลา

จึงเป็นส่ิงสาํคญัที่สุด 

2. ควรมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยไวปิ้ดตูสิ้นค้าเปิดได้เฉพาะปลายทาง และควรมี

ประกนัภยัสินคา้ เพือ่เป็นความรับผดิชอบเม่ือสินคา้เกิดความเสียหาย เพราะสินคา้มีมูลค่าสูง 

3.การมีอุปกรณ์การขนส่งที่ครบถ้วน เป็นทางเลือกให้ผู ้ใช้บริการได้ให้ความสนใจ 

ตวัอยา่งเช่น ถา้ถงับรรทุก มีไม่ครบตามจาํนวนก็จะทาํใหก้ารขนส่งบรรทุกสินคา้ไดน้อ้ยลง 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

          1. ควรประเมินความคิดเห็นผูใ้ชบ้ริการจากสถานประกอบการธุรกิจขนส่งแต่ละแห่งเพือ่ให้

ไดข้อ้มูลที่ชดัเจนยิง่ขึ้น 

  2.ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนเพิ่มเติม เช่น การรับผิดชอบเม่ือสินคา้เกิดความเสียหายหรือสูญ

หาย เส้นทางการขนส่ง เป็นตน้ เน่ืองจากระยะทางที่ให้บริการเป็นอีกส่วนหน่ึงที่มีความสาํคญัต่อ

การเลือกใชบ้ริการ เพราะผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ โดยรถบรรทุกบางองคก์รก็ไม่สามารถใหบ้ริการ

ไดค้รอบคลุมในทุกพื้นที่ตามที่ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ 

 3.ควรศึกษาวธีิการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพือ่ใชเ้ป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการ ไดน้าํไป

พฒันาสถานประกอบการดา้นการขนส่งต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศในการเดนิทาง

กรุงเทพมหานคร-ภาคใต้  

(FACTORS THAT AFFECT WITH CUSTOMER SATISFACTION TO USE 

BUS SERVICE FROM BANGKOK TO SOUTHERN PART) 

มณษวรรณ  ขนอม1 และ ผศ. ดร. พฒัน์ พิสิษฐเกษม2 

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

บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัการขนส่ง และระดบัความพงึ

พอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศในการเดินทางกรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้ (2) เพือ่ศึกษา

ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศในการ

เดินทาง กรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้และ (3) เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นการขนส่งท่ีมีผลต่อความพงึพอใจใน

การใชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศในการเดินทาง กรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล

จากกลุ่มตัวอย่าง คือ   ผู ้โดยสารท่ีใช้บ ริการรถโดยสารปรับอากาศในการเ ดินทาง จาก

กรุงเทพมหานครสู่ 14 จงัหวดัภาคใต ้ ณ สถานีขนส่งสายใต ้ จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอาย ุ21-30 ปี สถานภาพโสด ระดบั

การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-22,500 

บาท สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

จากการศึกษาพบวา่ (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสมัพนัธ ์ความพงึ

พอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศในการเดิน (2) ปัจจยัดา้นการขนส่ง ไดแ้ก่ เสน้ทางการ

ขนส่ง พาหนะที่ใชใ้นการขนส่ง สถานีใหบ้ริการผูโ้ดยสาร และผูป้ระกอบการ กฎระเบียบขอ้บงัคบั

ต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์กบัทุกรายดา้นกบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศใน

การเดินทางอยูใ่นระดบัมาก และ (3) ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศในการ

เดินทาง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

คาํสําคญั : ความพงึพอใจ, รถโดยสารปรับอากาศ 

1
นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
อาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

The purposes of this research were: (1 )  to study the factors of transport and level of 

satisfaction for using the bus service from Bangkok to southern part. (2) to study the personal factors 

that correlated with satisfaction for using the bus service from Bangkok to southern part. (3 )  to 

study the transportation factors that influence satisfaction for using the bus service from Bangkok 

to southern part and Collected data from a sample group of passengers using the bus to traveling 

from Bangkok to 14 southern provinces at the southern bus terminal by 400 samples with purposive 

sampling methods. 

Most of the samples was female, aged 21-30 years old, single, education in undergraduate 

and has income average 15,001-22,500 baht per month. The statistics was used for data analysis 

were frequency, percentage, average, standard deviation. Data was analyzed using statistical 

software. 

The results of the study were (1 )  Personal factors that average income per month have 

correlated with satisfaction for using the bus service to traveling. (2) Transportation factors include 

transport routes, vehicles used to transport, passenger service station, entrepreneurs, rules and 

regulations have correlated with all the satisfaction for using the bus service to traveling at high 

level. (3) Satisfaction for using the bus service travel has satisfaction at high level. 

 

KEY WORD : SATISFACTION, PUBLIC TRANSPORT BUS SERVICE 

 

บทนํา 

การขนส่งโดยรถยนต ์เร่ิมขึ้นในสมยั รัชกาลท่ี 4 โดยไดท้รงรับการตดัถนนเป็นเสน้ตรงเขา้

มาดาํเนินการในปี พ.ศ. 2405 ไดมี้พระราชโองการให้เจา้พระยาสงขลา สร้างทางจากสงขลาไปต่อ

กบัเมืองไทรบุรีทางภาคใตข้องประเทศ และมีการตดัถนนแบบตะวนัตกเป็นคร้ังแรกในกรุงเทพฯ 

คือ เจริญกรุง บํารุงเมือง และเฟ่ืองนคร ต่อมาในสมัย รัชกาลท่ี 5 รูปแบบการคมนาคมได้

เปล่ียนแปลงไปเป็นการขนส่งทางรถไฟ รถไฟสายใตมี้ เส้นทางบางกอกน้อย ธนบุรี-เพรชบุรี 

จากนั้นในปี พ.ศ. 2446 ไดส้ร้างต่อลงไปทางภาคใตถึ้ง จ.สงขลา สถานีชุมทางหาดใหญ่-สถานี สุ

ไหงโกลก จ.นราธิวาส รวมระยะทางจากสถานีธนบุรี-สถานีสุไหงโกลก เสน้ทางป้อนเขา้สู่เส้นทาง

รถไฟสายใตมี้หลายสาย ไดแ้ก่ สาย อ.ทุ่งส่ง จ.นครศรีธรรมราช-อ.กนัตงั จ.ตรัง สายชุมทองเขาชุม
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ทอง-จ.นครศรีธรรมราช สายชุมทางโพธ์ิ-คีรีรัฐนิคม ด้านเส้นทางขนสางเลียบชายฝ่ัง มีเส้นทาง

กรุงเทพฯ-บา้นดอน จ.สุราษฎร์ธานี เส้นทางกรุงเทพฯ-ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เส้นทาง

กรุงเทพฯ-ชุมพร เส้นทางกรุงเทพฯ-สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และ เส้นทางระนอง-กระบี่ - ภูเก็ต-

กนัตงั ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2505 มาถึงปัจจุบนั การดาํเนินงานของรัฐบาลอยูภ่ายใตก้รอบดาํเนินงานของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นที่จะก่อสร้างและใหบ้ริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ 

การก่อสร้างทางหลวงอยา่งกวา้งขวางทัว่ประเทศ เพือ่รองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (กุลยา 

ววิติเสรี 2545 หนา้ 341) 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็นศูนยก์ลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง การศึกษา เป็นศูนยก์ลางของระบบราชการ และเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

กรุงเทพมหานครจึงถือไดว้า่เป็นศูนยร์วมของทุกอาชีพ การขนส่งโดยรถโดยสารจึงมีบทบาทต่อ  

วิถีชีวิตของประชาชนในสังคม โดยเฉพาะปัจจุบนัที่มีการติดต่อส่ือสารกันมากขึ้ น จึง

จาํเป็นตอ้งอาศยัการบริการจากรถโดยสารในการเดินทาง อีกทั้งการขนส่งยงัเป็นการบริการขั้น

พื้นฐานที่มีความสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ จากจาํนวนประชากรภาคใต ้14 จงัหวดั ได้แก่  

นครศรีธรรมราช 1,548,028 คน สงขลา 1,401,303 คน สุราษฎร์ธานี 1,040,230 คน นราธิวาส 

774,799 คน ปัตตานี 686,186 คน ตรัง 638,746 พทัลุง 520,419 คน ยะลา 511,911 คน ชุมพร 500,575 

คน กระบี่ 456,811 คน ภูเก็ต 378,364 คน สตูล 312,673 คน พงังา 261,370 คน และระนอง177,089 

คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ 2557) ประชาชนยงัคงใช้รถโดยสารในการ

เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ  ในภาคใต ้ผูป้ระกอบการจึงตอ้งหาวิธีเพื่อรองรับ

และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครท่ีมีความตอ้งการเดินทาง

ไปจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคใต ้

รถโดยสารปรับอากาศ เป็นการคมนาคมขนส่งทางถนน ซ่ึงการขนส่งทางถนนถือเป็นการ

คมนาคมที่สาํคญั และเป็นช่องทางที่นิยมใชก้นัมากที่สุดเน่ืองจากการขนส่งทางถนนสามารถเช่ือม

ภูมิภาคต่าง ๆ ครอบคลุมทัว่ประเทศ อีกทั้งยงัเป็นตวัช่วยในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง 

ๆ การขนส่งโดยรถโดยสารปรับอากาศมีสถิติการเดินรถดงัน้ี สถิติการเดินรถ บริษทั ขนส่งจาํกดั ปี 

พ.ศ. 2557 จาํนวนเที่ยววิ่ง 48,364 เที่ยว จาํนวนผูโ้ดยสาร 1,408,922 คน (สถิติการเดินรถ บริษทั 

ขนส่งจาํกดั กองการเดินรถภาคใตปี้งบประมาณ 2557) 

การจดัการรถโดยสารปรับอากาศ จะดาํเนินการตามกฎหมายการขนส่งทางบก (พ.ร.บ. 

2522) โดยคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง 

และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาํจงัหวดัมีหนา้ที่กาํกบั ควบคุม ดูแล จดัระเบียบรถ

โดยสารปรับอากาศตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการไดก้าํหนดไว ้รถโดยสารปรับอากาศจะดาํเนินงาน

โดย บริษทั ขนส่ง จาํกดั ซ่ึงดาํเนินงานในลกัษณะรัฐวิสาหกิจ คือภาครัฐถือหุน้ 51% และเอกชนถือ
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หุ้ น  49% แ ล ะ เ ส้ น ท า ง ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ จัด ก า ร เ ดิ น ร ถ  คื อ  ห ม ว ด  2 แ ล ะ ห ม ว ด  3 

(www.transport.co.th) 

การใหบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศ ยงัคงมีปัญหาในเร่ือง คุณภาพการบริการไม่วา่จะเป็น

เร่ืองพนกังานพดูจาไม่สุภาพ การขนส่งผูโ้ดยสารไม่ตรงป้ายหรือไม่ถึงปลายทางลกัษณะรถท่ีไม่ได้

มาตรฐาน ปัญหาการจราจรติดขดั ระยะเวลาในการรอรถ และระยะเวลาในการเดินทาง ความ

ปลอดภยัของผูโ้ดยสารในระหวา่งรอรถที่สถานีและความปลอดภยัในระหวา่งการเดินทาง เน่ืองจาก

การขนส่งโดยรถโดยสารมีโอกาสเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย และตน้ทุนทางดา้นการนส่งที่เพิม่ขึ้น 

ดงันั้น ผูป้ระกอบการรถโดยสารปรับอากาศจึงนาํปัจจยัดา้นการขนส่ง เขา้มามีบทบาทใน

การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัธุรกิจ การขนส่งจึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ การขนส่ง

ที่ตรงต่อเวลา การขนส่งที่รวดเร็ว สามารถสร้างความน่าเช่ือถือ และสร้างโอกาสทางดา้นการแข่งขนั 

อีกทั้งยงัสามารถลดตน้ทุนทางด้านการขนส่ง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการรถ

โดยสารปรับอากาศในการเดินทางกรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถ

โดยสารปรับอากาศในการเดินทาง กรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการขนส่งที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารปรับ

อากาศในการเดินทาง กรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้

สมมติฐานงานวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารปรับ

อากาศในการเดินทางกรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้ที่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นการขนส่งมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารปรับ

อากาศในการเดินทางกรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้

ขอบเขตงานวิจัย 

1. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

การวิจยัคร้ังน้ี ไดก้าํหนดขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา คือ ผูโ้ดยสารท่ีใช้

บริการรถโดยสารปรับอากาศในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ 14 จงัหวดั ภาคใต ้ ได้แก่   

นครศรีธรรมราช 1,548,028 คน สงขลา 1,401,303 คน สุราษฎร์ธานี 1,040,230 คน นราธิวาส 

774,799 คน ปัตตานี 686,186 คน ตรัง 638,746 พทัลุง 520,419 คน ยะลา 511,911 คน ชุมพร 500,575 

คน กระบี่ 456,811 คน ภูเก็ต 378,364 คน สตูล 312,673 คน พงังา 261,370 คน และระนอง177,089 

ค น  มี จ ํา น ว น ป ร ะ ช า ก ร  14 จัง ห วัด ภ า ค ใ ต้ทั้ ง ห ม ด  9,208,504 ค น  ( ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1047 Journal of Business Research and 

Administration 

กระทรวงมหาดไทยปี 2557) มีจาํนวนประชากรที่ใชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศในการเดินทาง 

1,408,922 คน (สถิติการเดินรถ บริษทั ขนส่งจาํกดั กองการเดินรถภาคใตปี้งบประมาณ 2557) 

และทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการรถ

โดยสารปรับอากาศในการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้ณ สถานีขนส่งสายใต ้ซ่ึงเป็นสถานี

ขนส่งผูโ้ดยสารประจาํทางสายใต ้ทาํการเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ชุด 

2. ตวัแปรที่ศึกษา 

2.1 ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล และ ปัจจยัดา้นการขนส่ง ประกอบดว้ย 

• ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- รายไดต่้อเดือน 

- ระดบัการศึกษา 

• ปัจจยัดา้นการขนส่ง 

      - เสน้ทางการขนส่ง 

       - พาหนะที่ใชใ้นการขนส่ง 

      - สถานีใหบ้ริการผูโ้ดยสาร 

      - ผูป้ระกอบการ กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

2.2 ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศในการเดินทาง 

กรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้

3. ขอบเขตพื้นที่ 

พื้นที่ที่จะทาํการศึกษา คือ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพมหานคร สายใต ้(ถนนบรมราช

ชนนี) เป็นสถานีขนส่งผูโ้ดยสารประจาํทางสายใต ้และภาคตะวนัตกบา้งในบางส่วน เปิดบริการเดิน

รถสายใตท้ั้งหมดตั้งแต่จงัหวดัชุมพรลงไป สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพมหานคร สายใต ้(ถนน

บรมราชชนนี) ตั้งอยูท่ี่หัวมุมถนนบรมราชชนนีตดักบัถนนพุฒมณฑล สาย 1 แขวงฉิมพลี เขตตล่ิง

ชนั 

4. ขอบเขตระยะเวลา 

การศึกษาวิจยัน้ี ใช้เวลาในการเก็บรวบรวบขอ้มูล และสรุปผลการวิจยั เป็นระยะเวลา 4 

เดือน 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวชิาการ 

- การศึกษาตวัแปรในเร่ืองของโลจิสติกส์ที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาในเร่ืองการขนส่ง

ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศในการเดินทาง กรุงเทพมหานคร-

ภาคใต ้ซ่ึงงานวิจยัในอดีตยงัมีอยู่น้อย ทาํให้การวิจยัคร้ังน้ีสามารถเป็นหลักฐานและเป็นขอ้มูล

ใหก้บัผูท้ี่สนใจในอนาคตได ้

- การศึกษาตวัแปรในเร่ืองของโลจิสติกส์ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาการใชบ้ริการรถ

โดยสารปรับอากาศในการเดินทางกรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้ซ่ึงงานวิจยัในอดีตยงัมีอยูน่้อย ทาํให้

การวจิยัคร้ังน้ีสามารถเป็นหลกัฐานและเป็นขอ้มูลใหก้บัผูท่ี้สนใจในอนาคตได ้

2. ประโยชน์เชิงปฏิบติั 

- การศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศใน 

การเดินทางกรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้ทาํใหบ้ริษทัที่ดาํเนินงานเก่ียวกบัการขนส่งผูโ้ดยสารสามารถ

นาํงานวจิยัคร้ังน้ีไปประยกุตใ์นการดาํเนินงานต่อไปได ้

- การศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศใน

การเดินทางกรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้ทาํใหบ้ริษทัสามารถนาํผลการวจิยัมาตอบสนองความตอ้งการ

ของผูโ้ดยสารได ้

นิยามคาํศัพท์  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบัการศึกษา 

2. ปัจจยัดา้นการขนส่ง หมายถึง เสน้ทางการขนส่ง พาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง สถานี 

ใหบ้ริการผูโ้ดยสาร และผูป้ระกอบการ กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงสามารถ

แสดงออกไดท้ั้งทางบวกและทางลบ 

4. การขนส่งผูโ้ดยสาร หมายถึง การจดัใหมี้การเคล่ือนยา้ยบุคคลดว้ยรถโดยสารจากท่ีแห่ง

หน่ึงตามความประสงคข์องบุคคลนั้นๆ 

5. รถโดยสารปรับอากาศ หมายถึง รถโดยสารปรับอากาศพิเศษ (VIP) รถโดยสารปรับ

อากาศชั้น 1 รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 รวมถึงสภาพของตวัรถ และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก

ภายในรถ เช่นโทรทศัน์ เคร่ืองเล่นวดีีโอ เคร่ืองปรับอากาศ และหอ้งนํ้ า 

6. ผูโ้ดยสาร หมายถึง ผูท้ี่เป็นลูกคา้ (Customer) ของรถโดยสารประจาํทาง  เป็นผูท้ี่ใช้

บริการการเดินทางจากจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึง 
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7. สถานี หมายถึงจุดเร่ิมตน้หรือปลายทางของการขนส่ง สถานีแต่ละประเภทขึ้นอยูก่บั

เสน้ทางและยานพาหนะในการขนส่ง ตวัอยา่งการขนส่งทางบก สถานี ไดแ้ก่ สถานีขนส่งรถประจาํ

ทาง 

8. ผูป้ระกอบการ หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ดาํเนินการประกอบการขนส่งด้วยรถ

โดยสารประจาํทาง ไดแ้ก่ ผูท้ี่ไดรั้บใบอนุญาตฯ /หรือ ผูป้ระกอบการรถร่วม 

9. ภาคใต ้หมายถึง จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดั

นราธิวาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัตรัง จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัยะลา จงัหวดัชุมพร จงัหวดักระบี่ 

จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัสตูล จงัหวดัพงังา และจงัหวดัระนอง 

กรอบแนวคดิงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ  

• อาย ุ 

• สถานภาพ 

• ระดบัการศึกษา 

• อาชีพ 

• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านการขนส่ง 

• เสน้ทางการขนส่ง 

• พาหนะที่ใชใ้นการขนส่ง 

• สถานีใหบ้ริการผูโ้ดยสาร 

• ผูป้ระกอบการ กฎระเบียบ
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การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

แนวคดิปัจจัยในการขนส่ง 

คาํนาย อภิปริชญาสกุล (2551) กล่าวว่า ในการประกอบธุรกิจทางดา้นการขนส่ง จะตอ้งมี

องคป์ระกอบที่สาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. เส้นทาง (Way) หมายถึง เส้นทางที่ใชเ้ดินทางเพื่อการขนส่ง สามารถแบ่งออกเป็น ถนน 

แม่นํ้ า ทะเล ทางรถไฟและทางอากาศ  

2. พาหนะ (Vehicle) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใชใ้นการขนส่ง ใชใ้นการเคล่ือนยา้ยและอาํนวย

ความสะดวกใหก้บัผูโ้ดยสาร เช่น รถยนต ์รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ 

3. สถานี (Terminal) หมายถึง สถานท่ีสาํหรับหยดุรับ-ส่งผูโ้ดยสาร สถานีขนส่งขึ้นอยูก่บั

เส้นทางและยานพาหนะในการขนส่ง ตวัอย่างการขนส่งทางบก เช่น สถานีขนส่งรถประจาํทาง 

สถานีรถไฟ การขนส่งทางนํ้ า ไดแ้ก่ ท่าเรือ สะพานปลา การขนส่งทางอากาศ ไดแ้ก่ สนามบิน 

4. ผูป้ระกอบการ กฎระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ (Carrier Regulation) หมายถึง ผูท้ี่ใช้

บริการการขนส่งอาจเป็นรัฐบาลหรือเอกชนก็ได้ ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เป็น

หลกัเกณฑใ์นการปฏิบติังาน ถือเป็นเคร่ืองมือที่พนกังานตอ้งยดึถือและนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

แนวคดิทฤษฎีความพึงพอใจ 

 Shelley (1975) กล่าวถึง ทฤษฎีความพงึพอใจ วา่ เป็นทฤษฎีวา่ดว้ยความรู้สึกของมนุษย ์คือ 

ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกทางบวก คือ ความรู้สึกที่เม่ือเกิดขึ้นแลว้

จะทาํให้เกิดความสุข ความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบ คือ ความรู้สึกที่เม่ือเกิดขึ้นแลว้จะทาํให้

เกิดความสุข ความรู้สึกในทางลบ  ความสุขจึงมีมีความสัมพนัธ์กันอยา่งสลบัซับซ้อน โดยระดับ

ความความพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือระดบัความพงึพอใจมีความรู้สึกในทางบวกมากกวา่ทางลบ  

ส่ิงที่ทาํใหม้นุษยเ์กิดความรู้สึก หรือเกิดความพงึพอใจ ไดแ้ก่ ทรัพยากร (Resource) หรือส่ิง

เร้า (Stimuli) การวเิคราะห์ระบบความพงึพอใจจะเป็นการศึกษาวา่ ทรัพยากร หรือส่ิงเร้าแบบใดเป็น

ที่ต้องการที่จะทําให้เ กิดความพึงพอใจ และความสุขแก่มนุษย์ ความพึงพอใจจะเกิดได้ 

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพก็เป็นทรัพยากรอยา่งหน่ึง ดงันั้น การออกแบบสภาพแวดลอ้ม คือ การ

ตดัสินใจวา่ควรจดัการทรัพยากรที่เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่มีอยูอ่ยา่งไรให้เกิดความพึง

พอใจ 

ความพึงพอใจในเชิงปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม โดยเฉพาะในลกัษณะงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ให้บริการ ประกอบดว้ยบุคคล 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายแรก ไดแ้ก่ ผูมี้อาํนาจหน้าที่ในการบริการ ฝ่ายที่สอง 

ได้แก่ ผูรั้บบริการ สามารถพิจารณาได้จากความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันําเขา้ (Input) กับผลผลิต 
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(Output) ที่ไดรั้บออกมาโดยพจิารณาจากผลผลิตลบดว้ยปัจจยันาํเขา้ แต่ถา้เป็นเร่ืองการบริหารรัฐกิจ

ก็ตอ้งบวกความพงึพอใจของผูรั้บบริการดว้ย 

จากผูว้ิจัยได้กล่าวมา มีผูใ้ห้ความหมายของคาํว่า “ความพึงพอใจ” แตกต่างกันไป แต่

สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในเชิงการ

ประเมินค่า ซ่ึงจะเห็นได้ว่าแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจน้ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับทัศนคติอย่าง

แยกแยะไม่ออกสามารถแยกองคป์ระกอบไดด้งัน้ี  

1. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นลักษณะทางความรู้สึก หรือ

อารมณ์ของบุคคล องคป์ระกอบของความรู้สึกมี 2 ลกัษณะ คือ ความรู้สึกทางบวก ไดแ้ก่ ชอบ พอใจ 

เป็นตน้ และความรู้สึกทางลบ ไดแ้ก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ เป็นตน้ 

2. องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive Component) คือ การที่บุคคลรับรู้ และวินิจฉัย

ขอ้มูลต่าง ๆ องคป์ระกอบดา้นความคิดจะเป็นที่มาของทศันคติออกมาวา่ถูกหรือผดิ ดีหรือไม่ดี 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior Component) เป็นความพร้อมท่ีจะกระทาํหรือ

พร้อมที่จะตอบสนองต่อที่มาของทศันคติ 

ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกพอใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เม่ือความต้องการของมนุษยไ์ด้รับการ

ตอบสนองทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจก็จะเกิดความพอใจ ชอบใจ เกิดเป็นทศันคติดา้นบวกที่แสดง

ให้เห็นถึงความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทศันคติดา้นลบที่แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจในส่ิงนั้น 

ความพงึพอใจเป็นองคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึกของทศันคติไม่จาํเป็นตอ้งแสดงออกหรืออธิบาย

เชิงเหตุผล ดงันั้นความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ที่แสดง

ออกมา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศรัญญา แก้วศรี (2554)  ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูใ้ช้บริการรถ

โดยสารปรับอากาศเส้นทางสุราษฎร์ธานี-กรุงเทพมหานคร ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษา

พฤติกรรมของผูใ้ช้รถโดยสารปรับอากาศ โดยเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ

ผู ้ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศ จากวตัถุประสงคด์งักล่าว ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวม

แบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศเสน้ทางสุราษฎร์ธานี-กรุงเทพมหานคร จาํนวน 

420 คน โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าไค-สแควร์ ค่าสัมประสิทธ์ ค่า T-test, F-test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี 

LSD ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ สถานีขนส่ง มีที่จอดรถในการซ้ือตัว๋/จองตัว๋ มีความสะดวก มีป้ายช่ือบริษทั
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จาํหน่ายตัว๋ติดไวอ้ย่างชัดเจน บริเวณจอดรถกวา้งขวาง เพียงพอ ไม่แออัด มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ความสะอาดของจุดพกัรถ มีป้ายบอกประเภทรถสาํหรับขึ้นรถโดยสารอยา่งชดัเจน 

เกียรติศักด์ิ สมุทรอัษฎงค์ (2555) ศึกษาเร่ือง การเลือกใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ 

(รถไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. มีวตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ รถไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของนักศึกษาหอพกัมหาวิทยาลัย ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการรถไฟฟ้ามหาวทิยาลยัชียงใหม่ ผูว้จิยัไดท้าํการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่ง 150 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.67 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ19  ปี คิดเป็น ร้อยละ 54 และส่วนใหญ่

กาํลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 87.33 ส่วนใหญ่อาศยัในหอพกัหญิง คิดเป็นร้อยละ 18.67 

ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 3,001-4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.76 

บุรัสกร สุภาษี (2555) ศึกษาเร่ือง เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่งทางบก

ระหว่างบริษัทนครชัยแอร์ และบริษทัสมบัติทัวร์ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรม และ

เปรียบเทียบพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการขนส่งมวนชลในจงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งมวนชลในจงัหวดัเชียงใหม่  ผูว้ิจยัไดท้าํการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่ง 

100 คน ที่อยู่บริเวณสถานีขนส่งเชียงใหม่  โดยพบว่าผูโ้ดยสารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่

ในช่วง 21-30 ปี ผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา รายได้จะอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท 

ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ใชบ้ริการบริษทั นครชยัแอร์ มากกวา่ บริษทั สมบติัทวัร์ จากการสาํรวจความพึง

พอใจในดา้นการบริการของบริษทั นครชยัแอร์ 57 คน (รวมผูท้ี่เคยใชท้ั้ง 2 บริษทั) ผลการสาํรวจ

พบว่า คะแนนในดา้นต่าง ๆ  อยูใ่นระดบัปานกลางถึงดี ผูใ้ชบ้ริการมีความพงึพอใจในดา้นการขบัขี่

อยา่งระมดัระวงั ปลอดภยั โดยไดรั้บคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียสูงถึง 3.84  คะแนน จากคะแนน

เตม็ 5 คะแนน ส่วนความพงึพอใจในดา้นการบริการของบริษทัสมบติัทวัร์ 52 คน (รวมผูท้ี่เคยใชท้ั้ง 

2 บริษทั) ผลการสาํรวจพบวา่ คะแนนในดา้นต่าง ๆ อยูใ่นระดบัปานกลางถึงดี ผูใ้ชบ้ริการมีความพงึ

พอใจในดา้นอาหารที่จดัไวบ้ริการ มีความสะอาด อร่อย น่ารับประทาน โดยไดรั้บคะแนนความพงึ

พอใจเฉล่ียสูงถึง 3.86  คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน บริษทันครชยัแอร์ มีระดบัคะแนนความ

พงึพอใจ เฉล่ีย 43.78 คะแนน จากคะแนนเตม็ 65 คะแนนและบริษทัสมบติัทวัร์มีระดบัคะแนนความ

พงึพอใจ เฉล่ีย 42.15 คะแนน จากคะแนนเตม็ 65 คะแนน จากคะแนนของทั้ง 2 บริษทั จะเห็นไดว้่า

ผูใ้ชบ้ริการมีความพงึพอใจบริษทันครชยัแอร์ มากกวา่บริษทัสมบติัทวัร์ 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

ประชากร ที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศในการ

เดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ 14 จงัหวดั ภาคใต ้ ไดแ้ก่ ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส 

ปัตตานี พงังา พทัลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง และยะลา ซ่ึงมีจาํนวนผูโ้ดยสาร
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ทั้งหมด 1,408,922 คน (สถิติการเดินรถ บริษทั ขนส่งจาํกัด กองการเดินรถภาคใตปี้งบประมาณ 

2557) 

กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การกาํหนดขนาดของตวัอยา่งและการสุ่มตวัอยา่งมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) โดยคาํนวณจากสูตร Taro Yamane (1973) อา้ง

ถึงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2551) ที่ระดบัความเช่ือมัน่  95% หรือค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 

(กลัยา วินิชยบ์ญัชา, 2551:70)  เป็นสูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบทราบจาํนวนประชากร

ผลจากการคาํนวณจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 ชุด ดงันั้น ผูว้จิยัจึงเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 

ชุด 

2. การสุ่มตัวอย่าง ใช้แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตาม

วตัถุประสงคข์องการทาํวิจยั โดยการเลือกเฉพาะเป้าหมายที่เป็นกลุ่มของผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการรถ

โดยสารปรับอากาศในการเดินทางกรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้ณ สถานีขนส่งสายใต ้ซ่ึงมีจาํนวน

ผูโ้ดยสารทั้งหมด 1,408,922 คน (สถิติการเดินรถ บริษัท ขนส่งจาํกัด กองการเดินรถภาคใต้

ปีงบประมาณ 2557) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศ

ในการเดินทาง กรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการขนส่ง ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถ

โดยสารปรับอากาศในการเดินทาง กรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ เสน้ทางการ

ขนส่ง 5 ขอ้ พาหนะที่ใชใ้นการขนส่ง 4 ขอ้ สถานีให้บริการ 5 ขอ้ และผูป้ระกอบการกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ 5 ขอ้ รวมทั้งหมดจาํนวน 19 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศใน

การเดินทางกรุงเทพมหานคร-ภาคใต ้จาํนวน 4 ขอ้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีสมบูรณ์แลว้ ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการ 

ดงัน้ี 

 1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้จิยัตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและ

แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
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 2. นาํแบบสอบถามที่ถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัเพือ่ประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพวิเตอร์ 

 3. นําขอ้มูลที่ลงรหัสแล้วมาบนัทึกโดยใช้เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์เพื่อทาํการประมวลผล

ขอ้มูล โดย การวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้

สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูโ้ดยสาร  

ข้อมูลทั่วไปของผู้โดยสาร ร้อยละ 

เพศหญิง 63.50 

อาย ุ21-30 ปี 33.50 

สถานภาพโสด 54.25 

ข้อมูลทั่วไปของผู้โดยสาร ร้อยละ 

ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 29.25 

อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 25.50 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-22,500 บาท 26.25 

 

ส่วนที่ 2 ปัจจยัดา้นการขนส่ง  

ปัจจัยด้านการขนส่ง รายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 𝐱𝐱� SD ระดับ 

ผูป้ระกอบการ กฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  

(Carrier Regulation) 

การบริการเป็นมาตรฐาน  

เปิดบริการทุกวนั 

3.79 0.87 มาก 

สถานีให้บริการผูโ้ดยสาร 

(Terminal) 

ส ถ า นี จํา น่ า ย ตั๋ว มี ค ว า ม

สะดวก 

3.54 0.66 มาก 

พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 

(Vehicle) 

สภาพของรถโดยสารอยู่

สภาพดี 

3.54 0.68 มาก 

เสน้ทางการขนส่ง (Way) ระยะเวลาในการเดินทางกบั

เสน้ทางการเดินทาง 

3.51 0.68 มาก 
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  ส่วนที่ 3 ความพงึพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศในการเดินทาง  

 รายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 𝐱𝐱� SD ระดับ 

ความพึงพอใจในการใช้

บ ริการรถโดยสารปรับ

อากาศในการเดินทาง 

การมี ส่วนลดค่ าโดยสาร 

เช่น นักเรียน ทหาร ตาํรวจ 

พระภิกษุ ผูสู้งอายุ และการ

สะสมตัว๋โดยสาร 

3.78 0.69 มาก 

 

 อภิปรายผล 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เน่ืองจากรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัมี

ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศในการเดินทางท่ีแตกต่างกัน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มริษา ไกรงู (2552 : บทคดัยอ่) เร่ือง ความพงึพอใจของผูโ้ดยสารต่อการ

ใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารปรับอากาศประจาํเส้นทางกรณีศึกษา : สายกรุงเทพฯ-เพชรบุรี (หมายเลข

เสน้ทางเดินรถ 73)  

2. ปัจจยัด้านการขนส่ง ทุกรายด้านของปัจจยัด้านการขนส่งในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมาก  

สถานีให้บริการผูโ้ดยสาร (Terminal) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานี มีที่จอดรถใน

การซ้ือตัว๋/จองตัว๋ มีความสะดวก มีป้ายช่ือบริษทัจาํหน่ายตั๋วติดไวอ้ย่างชัดเจน บริเวณจอดรถ

กวา้งขวาง เพียงพอ ไม่แออดั มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของจุดพกัรถ มีป้ายบอก

ประเภทรถสาํหรับขึ้นรถโดยสารอยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรัญญา แกว้ศรี (2554 หนา้ 

175) เร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศ เสน้ทางสุราษฎร์ธานี-

กรุงเทพมหานคร ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี. 

ผูป้ระกอบการ กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ (Carrier Regulation) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

ทั้งน้ีเน่ืองจาก การปฏิบติัหน้าที่ของพนังงาน การเก็บค่าโดยสารอยา่งสุภาพ คนขบัจะส่งผูโ้ดยสาร

จนถึงปลายทาง (แมผู้โ้ดยสารเหล่ือเพยีง 1-2 คน) และมีความปลอดภยัจากภยัต่าง ๆ ทาํใหผู้ด้ดยสาร

มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มริษา ไกรงู (2552 : บทคดัยอ่) เร่ือง 

ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารปรับอากาศประจาํเส้นทางกรณีศึกษา : 

สายกรุงเทพฯ-เพชรบุรี (หมายเลขเสน้ทางเดินรถ 73) 

เสน้ทางการขนส่ง (Way) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก มีเสน้ทางในการขนส่งที่

ครอบคลุม หรือมีเสน้ทางเดินรถที่ทัว่ถึงและเพยีงพอ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐาปนา พงศไ์พบูลย ์
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และ ไชยยศ ไชย-รุ่งเรือง (2557) เร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบติดตามการขนส่งของบริษทั 

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั 

พาหนะที่ ใช้ในการขนส่ง (Vehicle) มีค่า เฉล่ียอยู่ในระดับมาก ทั้ ง น้ี เ น่ืองจาก เ ม่ือ

เปรียบเทียบบริษทันครชัยแอร์ และบริษทัสมบติัทวัร์ บริษทันครชยัแอร์ มีคะแนนความพึงพอใจ

เฉล่ีย มากกว่าบริษทัสมบติัทวัร์ ไดแ้ก่ ดา้นเบาะที่นั่งกวา้งขวาง ความสะดวกสบาย สะอาดไร้กล่ิน 

ดา้นหอ้งนํ้ าภายในตวัรถสะอาด สะดวก น่าใชง้าน  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุรัสกร สุภาษี (2555 

หน้า 38) เร่ือง เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่งทางบก ระหว่างบริษทันครชยัแอร์

กบับริษทัสมบติัทวัร์ 

ข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูโ้ดยสาร จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง (ร้อยละ 63.50) มีอาย ุ21-30 ปี (ร้อยละ 33.50) สถานะโสด (ร้อยละ 54.25) ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี (ร้อยละ 29.25) มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 25.50) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

15,001-22,500 บาท (ร้อยละ 26.25) ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรหาวธีิตอบสนองกบัความตอ้งการของ

ผูโ้ดยสารให้ตรงจุด เพื่อให้ผูโ้ดยสารเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการรถโดยสารปรับ

อากาศในการเดินทาง 

ส่วนที่ 2. ปัจจยัดา้นการขนส่ง 

1. จากผลการศึกษาพบว่าในส่วนของ เส้นทางการขนส่ง (Way) ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ 

สภาพการจราจรไม่ติดขดั มีความคล่องตวั ซ่ึงมีความพึงพอใจน้อยสุด เพราะเน่ืองจากปัจจุบนัการ

ขนส่งทางถนนยงัคงเป็นการขนส่งที่นิยมใชม้ากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก  

2. จากผลการศึกษาพบวา่ในส่วนของพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง (Vehicle) ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง 

คือ ความตรงต่อเวลาในการรถออกจากสถานี ซ่ึงมีความพงึพอใจนอ้ยสุด ฉะนั้นผูป้ระกอบการควร

รักษาเวลาใหต้รงตามทีก่าํหนดในตัว๋โดยสาร  

3. จากผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของ สถานีให้บริการผูโ้ดยสาร (Terminal) ส่ิงที่ตอ้ง

ปรับปรุง คือป้ายช่ือบริษทัจาํหน่ายตัว๋ติดไวอ้ยา่งชดัเจน และความปลอดภยัระหว่างรอรถโดยสาร

ปรับอากาศที่สถานี ซ่ึงมีความพึงพอใจน้อยสุด เพราะ ป้ายโดยสารจะทาํให้ผูโ้ดยสารไดรั้บความ

สะดวกในการใช้บริการ และความปลอดภัยก็ เป็นส่ิงสําคัญที่ผู ้โดยสารจะได้รับ ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการควรจะมีเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยัในแต่ละจุด ภายในสถานี อยา่งเคร่งครัด 

4. จากผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของผูป้ระกอบการ กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ (Carrier 

,Regulation) ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุงคือการปฏิบติัหน้าที่ของพนกังาน ซ่ึงมีความพงึพอใจนอ้ยสุด ดงันั้น

ผูป้ระกอบการควรมีการอบรมพนักงาน และช้ีแนะแนวทางการปฏิบติังาน เพื่อให้การปฏิบติังาน

เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษทั 
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาความคิดเห็นจากผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศใน

การเดินทาง ไปภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือไปจังหวดัต่าง ๆ ในภาคกลาง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

หลากหลาย 

2. ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ  เพิ่มดว้ย เช่น การขนส่งส่ิงของที่ใชร้ถโดยสารปรับอากาศใน

การขนส่ง 

3. จากกการศึกษาคร้ังน้ี สามารถนําขอ้มูลการวิจยั มาปรับปรุง แก้ไขเพื่อหาแนวทางมา

พฒันาการขนส่งผูโ้ดยสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น และสามารถประกอบการตัดสินใจให้กับ

ผูโ้ดยสารในการเลือกใชบ้ริการในการเดินทาง 
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ปัจจยัทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือนํา้ด่ืมบรรจุขวดพลาสติก 

ในกรุงเทพมหานคร 

MARKETING FACTORS INFLUENCING THE BUYING DECISION OF 

READY WATER DRINKING IN BANGKOK AREA 

ฐิติพร สว่างอารมณ์1 และ ดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกในกรุงเทพมหานคร

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคือผูซ้ื้อนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 

ชุด เคร่ืองที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบด้วย การใช้สถิติเชิง

พรรณนา การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าความเบ่ียงมาตรฐาน เพือ่อธิบายขอ้มูลโดยสรุป การ

วเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) เพือ่ศึกษาความแตกต่างระหวา่งตวัแปร

ตน้และตวัแปรตาม และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Vegression Analysis) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกในกรุงเทพมหานคร โดย

กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 21 - 30ปี สถานภาพ

โสดการศึกษาระดบัปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และ รายไดต่้อเดือนระหว่าง 20,001-

30,000 บาทปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากซ่ึงเม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านราคา ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบัระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ยนิดีแนะนาํเพือ่นและคนใกลชิ้ดใหม้าซ้ือผลิตภณัฑมี์

ความเช่ือถือในคุณภาพของผลิตภณัฑมี์ความตอ้งการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์และมีความพึงพอใจใน

ผลิตภณัฑแ์ละจะยงัคงซ้ือต่อไปตามลาํดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ พบวา่ ดา้นอาย ุ

และ อาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาดสามารถทาํนายการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 65.3 

คาํสําคญั:  การตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกในกรุงเทพมหานคร 
1
นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
อาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต
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Abstract 

 The objectives of this research were to study the differences between personal factors with 

marketing mix factors that the buying decision of ready water drinking in Bangkok area. 

 The samples of the research are a group of buyers of ready water drinking in Bangkok area. 

Collect data by the 400 questionnaires including Descriptive Statistics , Frequency , Percentage , 

Standard Deviation to desceibe summary. Analysis of variaree for study the difference between the 

independent variables and the dependent variables with multiple regression analysis significant at 

the 0.05 Level. To study factors effecting to the buying decision of ready water drinking in Bangkok 

area. By the statistical significance at the 0.05 level. 

 The result found that the most sample persons are woman between 21-30 years old with 

marital status , bachelor education level , private employees and monthly income not exceeding 

30,000 bath. Marketing mix factors overall found that high level , when considering the location 

found that were high level all side including product followed by channel of distribution , prices , 

promotion, respectively. The buying decision of ready water drinking overall found that high level 

, when considering the location found that refer friends and acquaintances to buy products with a 

reliable product quality. Needed buy products and satisfaction in our products and will continue to 

buy forwards , respectively. Factors influencing the buying decision found that age and carrer 

effected to buying decision difference of statistically significant at the 0.05 level. And marketing 

mix factor sinfluencing the buying decision significant at the 0.05 level. Including product , channel 

of distribution , promotions can predict the buying decision of ready water drinking in Bangkok 

area was 65.3% 

 

KEYWORDS  : DECISION TO BUY , DRINKING WATER IN PLASTIC PACKAGING 

 

บทนํา 

นํ้ าเป็นแหล่งพื้นฐานของชีวิตบนโลกและเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษยใ์น

การนาํมาอุปโภคบริโภค ในแต่ละวนันํ้ าจะถูกนาํมาใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ในปริมาณมาก ไม่วา่จะเป็น

ลา้งจาน หุงขา้วซกัผา้ อาบนํ้ า ฯลฯ โดยเฉพาะนาํมาเพือ่การบริโภคซ่ึงเรียกวา่ “นํ้ าด่ืม” มนุษยจ์ะด่ืม

นํ้ าประมาณ 2-3 ลิตรต่อวนั แต่เดิมนํ้ าที่นาํมาบริโภคเป็นนํ้ าที่มาจากแหล่งนํ้ าที่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

จากแม่นํ้ า นํ้ าบาดาล โดยมีวิธีการทาํให้นํ้ าบริสุทธ์ิหลายวิธี เช่น นํามาต้ม ใช้ความร้อนจาก
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แสงอาทิตย ์ทาํการกรองผ่านทรายและก้อนกรวดฯลฯ ในอดีตความกังวลเก่ียวกับเช้ือโรคและ

สารพิษที่อยู่ในนํ้ ายงัมีไม่มากนัก แต่ในปัจจุบันแหล่งนํ้ าต่างๆ มีปริมาณนํ้ าลดน้อยลงและมี

อุตสาหกรรมต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจาํนวนมากทาํใหอ้าจมีการปนเป้ือนของสารพษิไปยงับริเวณแหล่งนํ้ า

ที่มีการนํามาบริโภคมากขึ้นทาํให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของผูบ้ริโภคได้ ปัจจุบัน

ทางเลือกในการด่ืมนํ้ าด่ืมมีหลายวิธีด้วยกัน อาทิ การด่ืมนํ้ าจากนํ้ าประปาหรือนํ้ าด่ืมบรรจุขวด 

โดยเฉพาะนํ้ าด่ืมบรรจุขวดนั้นกลายเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีมีผูป้ระกอบการสนใจและแพร่หลาย

ในปัจจุบนั จากการที่มีอุตสาหกรรมนํ้ าด่ืมที่มากขึ้นทาํให้เกิดการเพิ่มสารพิษที่เป็นสารประกอบ

อินทรียแ์ละอนินทรียม์ากขึ้นเช่นกนัส่งผลให้คุณภาพของนํ้ าผิวดินลดลงอยา่งรุนแรง ซ่ึงเป็นแหล่ง

นํ้ าด่ืมสําหรับประชากรส่วนใหญ่ การเกิดมลภาวะทางนํ้ าไม่เพียงแต่จะทาํให้เกิดสารพิษและ

อนัตรายกบัมนุษยเ์ท่านั้น แต่ยงัมีผลกระทบกบัพืชและสัตวอี์กดว้ย (Biziuk, Marek and Michalska, 

Malgorzata, 2005) 

นํ้ าถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษยอ์าจกล่าวไดว้่า นํ้ าเป็นส่ิงจาํเป็นรองจาก

ออกซิเจนเลยก็วา่ไดเ้พราะนํ้ าในร่างกายส่วนใหญ่มาจากนํ้ าท่ีเราด่ืม และอาหารท่ีเรารับประทาน นํ้ า

มีคุณประโยชน์หลายประการเช่น ทาํหนา้ท่ีช่วยยอ่ยและดูดซึมอาหารรวมทั้งของเสียไปตามกระแส

เลือดช่วยสร้างปฏิกิริยาทางเคมีของร่างกายช่วยหล่อล่ืนและรับการเคล่ือนไหวของเอ็น และขอ้ต่อ

ต่างๆช่วยให้ปฏิกิริยาทางเคมีและการเผาผลาญอาหารในร่างกายเป็นไปตามปกติช่วยควบคุม

อุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสม ช่วยในการสะสมอาหารเช่น ไขมันและโปรตีน และช่วยให้

ผิวพรรณสดช่ืน นอกจากนั้น นํ้ ายงัเปรียบเหมือนยารักษาโรค เพราะเราสามารถใชน้ํ้ าช่วยในการ

บาํบดัรักษาเพือ่สร้างความสมดุลใหแ้ก่ร่างกาย  

นํ้ าด่ืมเป็นส่ิงจาํเป็นต่อชีวิตมนุษย ์ในแต่ละวนัผูค้นตอ้งด่ืมนํ้ าเป็นจาํนวนมาก ในอดีตผูค้น

ด่ืมนํ้ าจากนํ้ าประปา หรือ นํ้ าที่ผา่นการตม้มาแลว้สาํหรับผูท่ี้ไม่แน่ใจวา่นํ้ าประปาจะสะอาดเพียงพอ

จากการที่เทคโนโลยดีา้นการกรองนํ้ ามีการพฒันามากขึ้น ระบบการกรองนํ้ าไม่มีอะไรท่ีซับซ้อน 

และค่าใชจ่้ายในการกรองนํ้ าถูกลง จึงมีผูผ้ลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวดมาจาํหน่ายในราคาท่ีผูบ้ริโภคสามารถ

รับได ้สภาพอากาศของประเทศที่ร้อนขึ้นส่งผลใหค้วามตอ้งการเคร่ืองด่ืม เพือ่ช่วยดบักระหายคลาย

ร้อนเพิม่สูงขึ้น ไม่วา่จะเป็นนํ้ าด่ืมบรรจุขวด นํ้ าอดัลม นํ้ าผลไม ้เป็นตน้ โดยเฉพาะนํ้ าด่ืมบรรจุขวด

มีขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ในขณะเดียวกนั นํ้ าด่ืมบรรจุขวดยงัเป็นสินคา้ที่เหมาะ

สาํหรับผูท้ี่เนน้เคร่ืองด่ืมเพือ่สุขภาพ เพราะไม่มีสารปรุงแต่งอ่ืนๆ  

นบัวนัความตอ้งการบริโภคนํ้ าด่ืมบรรจุขวดจะเพิม่ขึ้นตามจาํนวนประชากรและรายไดข้อง

ครัวเรือน โอกาสในการทาํธุรกิจนํ้ าด่ืมยงัมีมากเพราะอุตสาหกรรมผลิตนํ้ าด่ืมมีการขยายตวัค่อนขา้ง

สูง ปัจจุบนั ธุรกิจผลิตนํ้ าด่ืมมีมูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 4,000 ลา้นบาทต่อปี และมีผูป้ระกอบการ

ทั้งรายเล็กและรายใหญ่รวมกนัประมาณ 2,000 ราย การผลิตนํ้ าด่ืมมีแนวโนม้ขยายตวัไดอี้กมากจาก
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หลายปัจจยัเช่น ปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งนํ้ าธรรมชาติ ตามการพฒันาทางเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม แต่ก่อนแหล่งนํ้ าต่างๆ สามารถนํามาใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคได้ ทว่าปัจจุบัน 

มลภาวะจากแหล่งต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมรถยนต ์เป็นตน้ ทาํให้แหล่งนํ้ ามีภาวะปนเป้ือน 

รวมถึงจาํนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นตน้ สาํหรับผูป้ระกอบการที่สนใจเขา้มาในตลาดน้ีสูงถึง

ร้อยละ 20-30 ต่อปี 

นํ้ าด่ืมที่วางจาํหน่ายในทอ้งตลาดจาํแนกตามบรรจุภณัฑป์ระกอบดว้ยนํ้ าด่ืมแบบบรรจุขวด

พลาสติกใสหรือขวด PET คิดเป็นร้อยละ 50 ของตลาดนํ้ าด่ืมแบบบรรจุขวดรองลงมาคือขวดแกว้

ร้อยละ 20 ขวดขาวขุ่นร้อยละ 20 และถงัใหญ่ร้อยละ 10 นอกจากน้ียงัมีนํ้ าด่ืมประเภท ตูน้ํ้ าด่ืมหยอด

เหรียญซ่ึงตั้งอยูใ่นยา่นชุมชนต่างๆเช่น คอนโดมิเนียมอพาร์ทเมนตเ์ป็นตน้อีกประมาณร้อยละ 10 

ของมูลค่าตลาดนํ้ าด่ืมโดยรวม(สุภาพร ศรีสมบูรณ์. 2550) ผูบ้ริโภคจะนิยมด่ืมนํ้ า ในภาชนะบรรจุที่

เป็นพลาสติกใสมากกวา่ เพราะมีความเช่ือมัน่ต่อความสะอาดและปลอดภยั เน่ืองจากจาํนวนผูท่ี้เขา้

มาทาํธุรกิจน้ีมีเป็นจาํนวนมาก การแข่งขนัจึงค่อนขา้งรุนแรง  

โดย หน่วยงานภาครัฐไดร้ะบุว่า การแข่งขนัของตลาดนํ้ าด่ืมใน 2558 มีการเติบโตร้อยละ 

11 และมีมูลค่า 32,000 ลา้นบาท โดยส่วนแบ่งตลาดอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ นํ้ าด่ืมสิงห์ ดว้ยส่วนแบ่งตลาด

ร้อยละ 21 ลองลงมาเป็นนํ้ าด่ืมคริสตลั จากค่ายเสริมสุขร้อยละ 17 ซ่ึงตลาดนํ้ าด่ืมมีการแข่งขนัอยา่ง

รุนแรงตลอดทั้งปี โดยที่ทุกแบรนดน์าํกลยทุธท์ั้งเร่ืองราคา ขนาด และโปรโมชัน่มาใชก้นัอยา่งหนัก

หน่วงเพือ่กระตุน้ยอดขายและช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด 

สถานการณ์ตลาดนํ้ าด่ืมบรรจุขวดในปัจจุบันปัจจุบันมูลค่าตลาดนํ้ าด่ืมบรรจุขวดใน

ประเทศไทยมากกว่า 20,000 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 และคาดว่ายงัมี

การขยายตวัเพิ่มขึ้นตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่ ช่ืนชอบความสะดวกรวดเร็วและสะอาด

ปลอดภยั แต่มูลค่าตลาดดังกล่าว ผูป้ระกอบการยงัมองว่ามีโอกาสขยายไดเ้พิ่มขึ้นอีกในอนาคต 

เน่ืองจากปัจจุบนัมีประชาชนเพียงร้อยละ 30 ที่ซ้ือนํ้ าบริโภคด่ืมเป็นประจาํทุกวนั ส่วนอีกร้อยละ 70 

ยงัสามารถจดัหานํ้ าด่ืมได้เองจากแหล่งธรรมชาติ ซ่ึงนับวนันํ้ าด่ืมจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติจะลด

ความสาํคญัลงตามขอ้จาํกดัทางธรรมชาติ รวมถึงวิถีชีวิตของผูค้นยคุใหม่ที่ตอ้งการความสะดวก

ปลอดภยัในการบริโภค จึงเป็นโอกาสของนํ้ าด่ืมบรรจุขวดที่จะเติบโตสูงยิง่ขึ้นในอนาคตที่ผา่นมา 

ธุรกิจนํ้ าด่ืมมีทั้งแบรนดห์ลกัที่เป็นที่รู้จกัในกลุ่มผูบ้ริโภคในเมืองกบัแบรนดท์อ้งถ่ินในต่างจงัหวดัที่

สามารถเลือกซ้ือไดง่้าย อีกทั้งยงัมีนํ้ าด่ืม House brand ที่ผลิตเพื่อใชใ้นหน่วยงาน โรงแรม องคก์ร 

หรืองานส่งเสริมการขายต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ในส่วนของการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมพบว่ามีการแข่งขนัอยา่งรุนแรงโดยเฉพาะดา้นราคา เน่ืองจากธุรกิจนํ้ าด่ืมบรรจุขวด

ค่อนข้างมีกําไรต่อหน่วยไม่สูง ทาํให้ผูป้ระกอบการต้องใช้กลยุทธ์ด้านอ่ืนๆ ในการทาํตลาด 

โดยเฉพาะการลดตน้ทุนการผลิต การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ ์และการจดัหาช่องทาง



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1063 Journal of Business Research and 

Administration 

การกระจายสินคา้ให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ปัจจุบนันํ้ าด่ืมสิงห์ครองส่วนแบ่งตลาดนํ้ าด่ืม

บรรจุขวดอนัดบัหน่ึงในประเทศไทยโดยมีสดัส่วนอยูท่ี่ประมาณ 25% ของมูลค่าตลาด ซ่ึงในช่วง 2-

3 ปีที่ผา่นมา ส่วนแบ่งตลาดของผูค้รองตลาดอนัดบัรองลงมามีการเปล่ียนแปลงไปบา้ง เพราะสินคา้

สามารถทดแทนกนัไดง่้าย เน่ืองจากตอ้งยอมรับว่านํ้ าด่ืมบรรจุขวดเป็นสินคา้ที่สามารถหาซ้ือได้

ทัว่ไปตั้งแต่ร้านโชวห่์วยจนกระทัง่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ ดงันั้น โปรโมชัน่การ

ส่งเสริมการขายหรือช่องทางการจาํหน่ายในแต่ละช่วงเวลา ย่อมส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการ

บริโภคในอนาคตการแข่งขันจะมุ่งสู่มาตรฐานสากลตลาดนํ้ าด่ืมบรรจุขวดในอนาคตยงัคงมี

แนวโน้มการขยายตวัเพิ่มขึ้น ดว้ยปัจจยัหลกัจากกลุ่มผูบ้ริโภคที่ใส่ใจดา้นสุขภาพ และกลุ่มคนรุ่น

ใหม่ที่มีไลฟ์สไตลก์ารใชชี้วิตนอกบา้นเพิ่มมากขึ้น จึงจาํเป็นตอ้งมีสินคา้ที่สอบสนองมีไลฟ์สไตล์

ดังกล่าว ซ่ึงผูป้ระกอบการน่าจะเขา้มาแบ่งส่วนตลาดจากเคร่ืองด่ืมบรรจุขวดอ่ืนๆ ทั้งเคร่ืองด่ืม

ประเภทอดัก๊าซและชาบรรจุขวดที่มีแนวโน้มความนิยมลดลง อยา่งไรก็ตาม ตลาดก็มิไดย้ ัง่ยนืนกั

เพราะผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมดงักล่าวพร้อมที่จะทาํกลยทุธ์ส่งเสริมการขายใหม่ๆ เพื่อดึงผูบ้ริโภคกลบัคืน

ไปทุกเม่ือ ดงันั้น ตลาดผูบ้ริโภคที่เคยจดัหานํ้ าด่ืมจากแหล่งธรรมชาติอีกร้อยละ 70 ดูเป็นเป้าหมาย

ทางการตลาดที่ผูป้ระกอบการนํ้ าด่ืมบรรจุขวดของไทยให้ความสนใจมากกว่ากา้วต่อไปของธุรกิจ

นํ้ าด่ืมจะแข่งขนักันในเร่ืองของตราสินคา้ (Branding) และมาตรฐาน (Standard) มากขึ้น เพราะ

ผูบ้ริโภคจะเร่ิมยดึติดกบัแบรนด์ที่ช่ืนชอบ เกิดการยอมรับและยดึติด ผนวกกบัมาตรฐานท่ีเขม้งวด

จะทาํใหผู้ผ้ลิตรายใหญ่ที่ครองตลาดในปัจจุบนัเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ส่วนกิจการขนาด

เล็กควรเร่งพฒันาศกัยภาพในด้านมาตรฐานเพื่อเป็นจุดแข็งให้กิจการสามารถเขา้มาแข่งขนักับ 

แบรนด์ใหญ่ได้ในอนาคต แม้ว่าผูผ้ลิตรายใหม่ที่ตอ้งการเขา้มาในตลาดนํ้ าด่ืมบรรจุขวดอาจมี

อุปสรรคในการลงทุนดา้นเทคโนโลยแีละมาตรฐานผลิตภณัฑใ์นระดับสูง แต่จะช่วยสร้างความ

มัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคไดว้่าเป็นสินคา้ที่แตกต่างจากนํ้ าด่ืมทัว่ไป ซ่ึงเป็นปัจจยัที่สาํคญัในการขยาย

ตลาดนํ้ าด่ืมบรรจุขวดในประเทศไทยใหข้ยายตวัในอนาคต 

การที่ธุรกิจนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก ทวีความรุนแรงมากขึ้นเน่ืองจากมีผูป้ระกอบการราย

ใหม่ที่เพิ่มเขา้มาสู่ธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นเพราะธุรกิจนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกเป็นสินคา้ที่ง่าย

ต่อการเร่ิมตน้ธุรกิจและนํ้ าด่ืมถือเป็นสินคา้ที่สามารถเลือกซ้ือและทดแทนกันได้ ดังนั้น ยิ่งการ

แข่งขนัรุนแรงมากขึ้น ก็จาํเป็นที่ผูผ้ลิตจะตอ้งตระหนกัถึงกลยทุธท์างการตลาดที่จะช่วยเพิม่ยอดขาย

และส่วนแบ่งตลาดให้มากขึ้น ผูว้ิจยัซ่ึงมีความสนใจในธุรกิจนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก จึงมีความ

ประสงคท์ี่จะทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวด

พลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวจิยัคร้ังมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุ

ขวดพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวด

พลาสติกในกรุงเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

ปรมะ สตะเวทิน (2546, หนา้ 112-118) ไดอ้ธิบายถึงคุณสมบติัเฉพาะของตนซ่ึงแตกต่างกนั

ในแต่ละคนคุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการทาํการส่ือสารอย่างไรก็ตามในการ

ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆกนันั้นจาํนวนของผูรั้บสารก็มีปริมาณแตกต่างกนัดว้ยการวเิคราะห์ผูรั้บ

สารท่ีมีจาํนวนนอ้ยคนนั้นมกัไม่ค่อยมีปัญหาหรือมีปัญหานอ้ยกว่าการวิเคราะห์ผูรั้บสารที่มีจาํนวน

มากเน่ืองจากการวิเคราะห์คนที่มีจาํนวนน้อยเราสามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารทุกคนได้แต่ในการ

วิเคราะห์คนจาํนวนมากเราไม่สามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารแต่ละคนไดเ้พราะมีผูรั้บสารจาํนวนมาก

เกินไปนอกจากน้ีผูส่้งสารยงัไม่รู้จกัผูรั้บสารแต่ละคนดว้ยดงันั้นวธีิการที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผูรั้บ

สารที่ประกอบไปดว้ยคนจาํนวนมากก็คือการจาํแนกผูรั้บสารออกเป็นกลุ่มๆตามลกัษณะประชากร

(Demographic Characteristics) ได้แก่อายเุพศสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจการศึกษาศาสนา

สถานภาพสมรสเป็นตน้ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลต่อการรับรู้การตีความและการเขา้ใจ

ในการส่ือสารทั้งส้ิน ( 

ฉลองศรีพิมลสมพงศ ์(2548 : 22) ได้กล่าวถึงความหมายของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

(Demographic Factor) หมายถึงลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ขนาดขององคป์ระกอบของครอบครัว

เพศอายกุารศึกษาประสบการณ์ระดบัรายไดอ้าชีพเช้ือชาติสญัชาติซ่ึงโดยรวมแลว้จะมีผลต่อรูปแบบ

ของอุปสงคแ์ละปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑท์างการท่องเที่ยว 

สรุปไดว้่าปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์เป็นส่ิงที่ทาํให้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีความแตกต่าง

กันซ่ึงส่ิงแวดล้อมทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วยการเพิ่มขึ้นและการลดลงของประชากร

โครงสร้างอายุของประชากรการยา้ยถ่ินรูปแบบของครอบครัวการศึกษารายได้เช้ือชาติและ

วฒันธรรม 
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แนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีองคป์ระกอบ 7 P’s เพื่อตอบสนองความตอ้งการใหก้บั

ผูบ้ริโภคที่ไม่เพียงแต่ตอ้งการตวัผลิตภณัฑ์เท่านั้นการให้บริการยงัเก่ียวเน่ืองถึงผูใ้ห้บริการได้แก่

บุคลากรซ่ึงเป็นผูท้ี่ทาํใหก้ระบวนการจดัการให้เกิดการบริการขึ้นและภาพลกัษณ์ทางกายภาพยงัจะ

ส่งเสริมให้การบริการสามารถจบัและมองเห็นได้มีรายละเอียดของส่วนประสมทางการตาลาด

บริการ (7 P’s of marketing) ประกอบดว้ย (ฉตัยาพรเสมอใจและฐิตินนัทว์ารีวนิช, 2551 : 51 – 54) 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ผลิตภณัฑ์หมายถึงส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคโดยการ

ตอบสนองความตอ้งการผลิตภณัฑท์ี่เสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่ก็ไดผ้ลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยสินคา้

การบริการและความคิดผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีมูลค่า (Value) ในสายตาของ

ผูบ้ริโภคจึงทาํใหผ้ลิตภณัฑข์ายได ้

2. ด้านราคา (Price) 

ราคาหมายถึงมูลค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปตัวเงินอันเป็นต้นทุน (Cost) ของสินคา้ในการ

ตัดสินใจซ้ือผู ้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) กับราคาของผลิตภัณฑ์ถ้ามูลค่า

ผลิตภณัฑใ์นสายตาหรือความรู้สึกของผูบ้ริโภคเห็นว่ามีมูลค่าสูงกว่าหรือเหมาะสมกบัราคาแล้ว

ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place / Distribution channel) 

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายเป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับบรรยากาศส่ิงแวดล้อมในการ

นาํเสนอการบริการให้แก่ผูบ้ริโภคซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ

บริการที่นําเสนอซ่ึงต้องพิจารณาถึงด้านทาํเลท่ีตั้ ง (Location) ช่องทางในการนาเสนอบริการ

(Channels) เป็นสถานที่และเวลาที่ผูบ้ริโภคจะสามารถซ้ือสินคา้และบริการไดแ้บ่งเป็นสองส่วน

ไดแ้ก่ 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาดและการส่ือสารทางการตลาด (Promotion & IMC) 

การส่งเสริมการตลาดหมายถึงการส่ือสารของผูผ้ลิตไปยงัตลาดเป้าหมายโดยมีวตัถุประสงค์

เพือ่เป็นการใหข้อ้มูลข่าวสารชกัจูงใจรวมทั้งการเปล่ียนแปลงในทศันคติของผูบ้ริโภคเพือ่ก่อให้เกิด

การซ้ือเกิดขึ้นการส่งเสริมการตลาดจึงเป็นความพยายามของผูข้ายที่จะชกัชวนผูซ้ื้อให้ยอมรับใน

ผลิตภณัฑน์ั้นหรือความพยายามที่จะให้มีผลต่อความรู้ทศันคติและพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อชกัชวน

ใหย้อมรับแนวความคิดในสินคา้และบริการนั้น 
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แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2557 : 73) กล่าววา่ พฤติกรรรมผูบ้ริโภคสาํหรับตลาดสินคา้ผูบ้ริโภค 

หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ที่เป็นผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย ซ่ึงไดแ้ก่ผูบ้ริโภคที่ซ้ือผลิตภณัฑ์

ชนิดใด ยีห่อ้ใด ราคาเท่าไรและจาํนวนเท่าใด  

ชูชัย สมิทธิไกร(2553 :6) ได้ให้ความหมายของคาํว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การ

กระทาํของบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก การซ้ือ การใช ้และการกาํจดัส่วนที่เหลือ ของ

สินคา้หรือบริการต่างๆ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของตน  

นิเวศน์ ธรรมะ (2552) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํ

ของบุคคลในการซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการทั้งกระบวนการภายในจิตใจและสังคมภายนอกที่

เกิดขึ้นก่อนและหลงัการกระทาํนั้นๆโดยกล่าวถึงสินคา้หรือบริการใดๆก็ตามท่ีสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจไม่มีคุณค่าเลย ถา้ผูบ้ริโภคนั้นไม่มีความสามารถในการซ้ือ  

สุวิมล แมน้จริง (2552) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง หมายถึง 

การกระทาํที่ผูบ้ริโภคแสดงออก ไดแ้ก่ การคน้หา การเลือกซ้ือ การเลือกใช ้การประเมินผลในการ

ใชส้อยผลิตภณัฑน์ั้นๆ รวมถึงการบริการที่ผูบ้ริโภคไดรั้บหรือพึงจะไดรั้บ ซ่ึงการกระทาํดงักล่าว

เป็นที่คาดวา่จะสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคนั้นๆไดซ่ึ้งการวเิคราะห์พฤติกรรมของผูซ้ื้อเป็น

ส่ิงที่จาํเป็นสาํหรับนกัการตลาด เน่ืองจากพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้จะมีอิทธิพลต่อการกาํหนดกล

ยทุธ์ทางการตลาด รวมทั้งเป้าหมายของการตลาดในปัจจุบนั คือ การเขา้ถึงและการสร้างความพึง

พอใจใหเ้กิดขึ้นกบัลูกคา้  

สรุป พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลในการซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑห์รือ

บริการทั้งกระบวนการภายในจิตใจและสังคมภายนอกที่เกิดขึ้นก่อนและหลงัการกระทาํนั้นๆโดย

ประเมินผลจากการรับรู้การเรียนรู้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนทั้งทางกายภาพและทาง

จิตวทิยา 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

สุพานี สฤษฎ์วานิช. (2552 : 133) กล่าวไวว้่าการตดัสินใจหมายถึงกระบวนการของการ

เลือกจากหลาย ๆทางเลือกที่มีอยูณ่วนัน้ีเวลาน้ีเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์อยา่งที่ตอ้งการหรือเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงการตดัสินใจจึงเก่ียวขอ้งกบัมิติของเวลาเพราะเป็นการตดัสินใจ 

ณขณะน้ีเวลาน้ีซ่ึงจะส่งผลถึงอนาคตและการตดัสินใจจะเก่ียวขอ้งกับมิติของทางเลือกด้วยเสมอ

เพราะถา้เราไม่มีทางเลือกเราก็ไม่ตอ้งเลือกเราก็ไม่ตอ้งตดัสินใจดังนั้นเม่ือตอ้งตดัสินใจจะตอ้งมี

ทางเลือกเสมอ 

ฉตัยาพร เสมอใจ. (2550 : 46) ไดใ้หค้วามหมาย การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง

กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้ง
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ตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยูเ่สมอในชีวติประจาํวนั โดยที่เขาจะเลือกสินคา้

หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัและอยู่

ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

สรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง กระบวนการคิดโดยใชเ้หตุผลในการเลือกส่ิงใดส่ิง

หน่ึงจากหลาย ๆ ทางเลือกที่มีอยู ่โดยพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบเพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

และตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดม้ากที่สุด โดยในความหมายของการวิจยัคร้ังน้ีหมายถึง 

การการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชากรที่อาศยัในกรุงเทพมหานครและเลือกซ้ือ

นํ้ าด่ืมบริโภค 

ขอบเขตด้านตัวแปรในการวิจัย 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

 1.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและปัจจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด   

 1.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

สมมติฐานการวิจัย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนที่แตกต่างกนั โดยมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกในกรุงเทพมหานครที่

แตกต่างกนั 

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผูซ้ื้อนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกในกรุงเทพมหานคร

เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจาํนวนประชากรที่ซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกในกรุงเทพมหานคร จึง

กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณแบบไม่ทราบจํานวนประชากร (Infinite 

ปัจจัยส่วนบุคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศกึษา 

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- รายได้เฉล่ียตอ่เดือน การตดัสนิใจเลือกซือ้นํา้ด่ืม 
บรรจขุวดพลาสตกิ 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด  

- ด้านผลติภณัฑ์  

- ด้านราคา  

- ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 

- ด้านการสง่เสริมการตลาด   
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n = (0.5)(1 - 0.5)(1.96) 2 

 (0.05) 2 
  
 

Population) ในการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง จากการสุ่มตวัอยา่งที่มีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คาํนวณหา

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งกรณีไม่ทราบจาํนวนปะชากร ดงันั้นขนาดตวัอยา่งสามารถคาํนวณไดจ้าก

สูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G.Cochran 

ดงัน้ี 

 

ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 

 

เม่ือ n   = ขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

  P   =  แทนสดัส่วนของประชากรที่ผูศึ้กษาวจิยัตอ้งการจะสุ่ม  

    สามารถนาํค่าสถิติในอดีตมาใชแ้ทนได ้(ค่า P ที่กาํหนดไวไ้ม่ควร 

    ต ํ่ากวา่ร้อยละ 50 หรือ 0.5 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจึงอยูใ่นระดบั 

    ที่เช่ือถือได)้ 

  Z   =   ระดบัความเช่ือมัน่ที่ผูว้จิยักาํหนดไวใ้ห ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96  

    ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95) (ระดบั 0.05) 

  e    = สดัส่วนของความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได ้

 

ในที่น้ี สามารถแทนค่าสูตรได ้คือ 

 

 

 

= 384.16         385  

 

ขนาดของตวัอย่างที่คาํนวณได ้เท่ากับ 385 ตวัอย่าง โดยในการวิจยัคร้ังน้ีได้เพิ่มจาํนวน

ตวัอยา่งอีก 4% เพือ่ลดความผดิพลาดในการเก็บแบบสอบถาม ดงันั้นขนาดตวัอยา่งจึงเท่ากบั 

 

385*4% = 15.4 

≈   15   

เพราะฉะนั้นจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมด  385+15  = 400 ชุด 

 

n =  P        (1 - P) z2 

       e2 

≈
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ขั้นที่ 1 วิธีสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างประชากรแบบที่

ประชากรอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ๆ โดยแบ่งกลุ่มประชากรตามในเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 4 เขต

การปกครอง โดยใชว้ธีิสุ่มจบัฉลากขึ้นมาไดข้อ้มูลดงักลุ่มตวัอยา่งและคาํนวณตามกลุ่มตวัอยา่งของ

ประชากร ดงัตารางที่ 3.1 

   

ลําดับที่ เขต/แขวง กลุ่มตัวอย่าง (คน)  

1. เขตจตุจกัร  100 

2. เขตลาดพร้าว  100 

3. เขตสายไหม  100 

4. เขตหว้ยขวาง  100 

รวม  400 

 

ขั้นที่ 2ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามกบั

ตวักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงมีเวลาและเต็มใจจะตอบแบบสอบถาม และกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูก้รอกคาํตอบใน

แบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Administered Questionnaires) จนครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นเองซ่ึงเป็นแบบสอบ 

ถามที่มีทั้งแบบปลายปิด    (Close - ended question) และแบบปลายเปิด(Open - ended question) ซ่ึง

แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น

แบบสอบถามแบบสาํรวจรายการ (Check List) ประกอบดว้ยเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีทั้งหมด 6 ขอ้ 

ส่วนที่ 2เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของนํ้ าด่ืมบรรจุขวด

พลาสติกของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํนวน 16 ขอ้ ประกอบดว้ย 5 ระดบั (Rating Scale) ของLikert’s 

Scale อา้งถึงใน ศิริชยักาญจนวาสีทววีฒัน์ ปิตยานนท ์และดิเรก ศรีสุโข. 2555 : 65) ดงัน้ี 

กาํหนดให ้5 คะแนน  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

กาํหนดให ้4 คะแนน  เห็นดว้ย 

กาํหนดให ้3 คะแนน  ไม่แน่ใจ 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1071 Journal of Business Research and 

Administration 

กาํหนดให ้2 คะแนน  ไม่เห็นดว้ย 

กาํหนดให ้1 คะแนน  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์จะให้แสดงความคิดเห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

โดยนาํขอ้มูลมาแจกแจงความถ่ี คาํนวณเฉล่ีย ( Χ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อนาํมาจดั

ระดบัความสาํคญั ซ่ึงสามารถแบ่งคะแนนเฉล่ียออกไดเ้ป็น 5 ระดบั ดงัน้ี(ศิริชยักาญจนวาสีทวีวฒัน์ 

ปิตยานนท ์และดิเรก ศรีสุโข. 2555: 65) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00   หมายถึง   ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20   หมายถึง   ระดบัความสาํคญัมาก 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40   หมายถึง   ระดบัความสาํคญัปานกลาง 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60   หมายถึง   ระดบัความสาํคญันอ้ย 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80   หมายถึง   ระดบัความสาํคญันอ้ยที่สุด 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกใน

กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 4 ขอ้ 

ส่วนที่  4 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผู ้บริโภคที่ ซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกใน

กรุงเทพมหานคร 

การทดสอบเคร่ืองมือ 

การวจิยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดวธีิการทดลองเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ศึกษาคน้ควา้รายละเอียดต่าง ๆ จากหนงัสือ เอกสารทางวชิาการ ทฤษฎีและงานวจิยั

ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของนํ้ าด่ืมบรรจุขวด

พลาสติกในกรุงเทพมหานคร 

2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม กาํหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถาม

เพื่อให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยอาศยัแนวทางการศึกษา

เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งจากหนงัสือวิธีวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดของนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกในกรุงเทพมหานคร 

3. นาํแบบสอบถามเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาเพื่อตรวจทาน และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขให้

สมบูรณ์ 

4. หาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยนาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้

ไปทดลองใช ้(Try Out) เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือกบัผูบ้ริโภคที่

ซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 30 คน ของเคร่ืองมือทั้ งหมด โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach (Cronbach’s Alpha 
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Coefficient อ้างถึงใน กัลยา วานิชยบ์ญัชา. 2555 : 34 - 35) ซ่ึงได้ค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั .75 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการ

ตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกในกรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ีทาํการรวบรวมจาก

แหล่งขอ้มูล ดงัน้ี 

1.สร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และทดสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา 

โดยคาํถามไปวเิคราะห์และเปรียบเทียบใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์แนวคิด และทฤษฎี 

2.นาํแบบสอบถามที่ไดแ้กไ้ขและปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) โดยวธีิการ

หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach อ้างถึงใน 

กัล ยา  ว า นิ ชย์บัญ ชา . 2555 : 34 - 35) กับ ผู ้บ ริ โ ภ ค ที่ เ ค ย ซ้ื อนํ้ า ด่ืม บร ร จุข วด พ ลาส ติกใน

กรุงเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ จาํนวน 30 

คน 

3.เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามจริง แลว้นาํแบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการตามขั้นตอน

การวิจยั ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ จากผูบ้ริโภคที่ซ้ือนํ้ าด่ืม

บรรจุขวดพลาสติกในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่งและรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่

ไดม้า ทาํการดาํเนินการขั้นตอนของการวจิยั 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามนาํมาดาํเนินการวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ รวมทั้งสถิติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการทดสอบสมมุติฐาน โดย

การวิจยัคร้ังน้ีใช้ระดับนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 (Level of significance)โดยดาํเนินการตาม

ขั้นตอนดงัน้ี 

1. จดัระเบียบขอ้มูล และลงรหสั 

2. นาํขอ้มูลดงักล่าวไปคาํนวณหาค่าทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยมี

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ และตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามหลงัจาก

ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.2 บนัทึกขอ้มูลที่เป็นรหสัลงในแบบบนัทึกขอ้มูลและโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

2.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

2.4 ประมวลผลขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาขอ้มูล 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผล 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือด่ืมบรรจุขวดพลาสติกของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจากผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

จาํนวน 266 คน เพศชาย จาํนวน 134 คน อายุระหว่าง 21 - 30ปี สถานภาพโสดการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-

30,000 บาทมากที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ระดับความเห็นด้วยที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ระดบัความเห็นด้วยของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑข์องผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบัมาก ซ่ึงเม่ือแยกตามปัจจยัแลว้ พบวา่ ระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบั

มาก (x�= 3.91) โดยผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยดา้นความน่าเช่ือถือของตราสินคา้มาก

ที่สุด (x�= 4.04) 

2. ระดบัความเห็นของปัจจยัดา้นราคาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 

ซ่ึงเม่ือแยกตามปัจจยัแลว้ พบวา่ ระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.61) 

โดยผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยดา้นราคาเป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกสถานท่ีจาํหน่าย

มากที่สุด (x�= 3.90)  

3. ระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายของผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับมาก ซ่ึงเม่ือแยกตามปัจจัยแล้ว พบว่า ระดับความเห็นด้วยของปัจจัยด้านช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.68) โดยผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยดา้น

บริการจดัส่งถึงที่ตามบา้น/คอนโดมิเนียม/อพาร์ตเมน้ทม์ากที่สุด (x�= 3.76)  

4. ระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่น

ระดบัมาก ซ่ึงเม่ือแยกตามปัจจยัแลว้ พบวา่ ระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด

อยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.54) โดยผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยดา้นความหลากหลายของ

โปรโมชัน่มากที่สุด (x�= 3.72)  

ผลการวิเคราะห์ระดับความเห็นด้วยต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก 

 ระดับความเห็นด้วยต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือนํ้ า ด่ืมบรรจุขวดพลาสติกของผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเม่ือแยกตามปัจจยัแลว้ พบวา่ ระดบัความเห็นดว้ยต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.85 โดยผูต้อบแบบสอบถาม
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มีระดบัความเห็นดว้ยดา้นความเช่ือถือในคุณภาพของผลิตภณัฑน์ํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกมากที่สุดมี

ค่าเฉล่ีย 3.80  

อภิปรายผล 

1.ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ่ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นอาย ุและ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุ

ขวดพลาสติกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดิฐวฒัน ์

ธิปัตดี (2551) ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้นํ้ าด่ืมบรรจุขวดตราสิงห์ของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลอาชีพที่แตกต่างกันมีความ

จงรักภกัดีในตราสินคา้นํ้ าด่ืมบรรจุขวดตราสิงห์แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรินทร์ อินต๊ะสงค ์(2553) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 

ดา้นอาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนํ้ าด่ืมบรรจุขวดแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ ทิพยว์รรณอิมะไชย (2552) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนํ้ าด่ืมบรรจุภาชนะของ

ผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลจากการศึกษา พบว่า อาชีพและอายุ มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคนํา้ด่ืมบรรจุภาชนะ ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 และ95 

ตามลาํดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ หรรษาเมฆกุลวิโรจน์ (2552) ศึกษาคุณค่าตราสินค้า

คริสตัลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพ มี

ความสมัพนัธก์บัตราสินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้น

การส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกที่แตกต่าง

กนั ส่วนดา้นราคาไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีรนุชรัตนากร (2550) ศึกษาความ

คิดเห็นที่มีต่อนํ้ าด่ืมตราเกษตรศาสตร์ของนิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรวทิยาเขตบางเขนพบวา่เหตุผลใน

การเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมที่แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบันํ้ าด่ืมตราเกษตรในดา้นราคาไม่ต่างกนั และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมหมาย พลูศรี (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุ

ขวดพลาสติก ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ผลจากการศึกษา พบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกของผูบ้ริโภคด้านผลิตภณัฑ์ที่มีความสําคญัในระดับมากคือ 

ลกัษณะเป็นขวดพลาสติกแบบใส มีเคร่ืองหมายมาตรฐาน อ.ย. รับรองปัจจยัดา้นราคาที่มีอิทธิพลต่อ

การเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก มีความสาํคญัในระดบัมากคือราคาเหมาะสมกบัปริมาณและ

คุณภาพ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก มี

ความสาํคญัในระดบัมากคือนิยมซ้ือท่ีร้านโชห่วยปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก มีความสาํคญัในระดบัมากคือการส่งเสริมการขายโดยการแถมกบั
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สินคา้ตวัอ่ืน และการโฆษณาผา่นส่ือวทิย ุและส่ือโทรทศัน์และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรินทร์ 

อินต๊ะสงค ์(2553) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนํ้ าด่ืมบรรจุขวดของประชาชนในเขตเมืองจังหวด

ฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านจิตวิทยา ปัจจยัด้านสังคมและปัจจัยด้านการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคนํ้ าด่ืมบรรจุขวด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุติมา ชุติ

เนตร (2554) ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเพิม่คุณค่าเพื่อ

สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครและ ผลจากการศึกษา พบว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในดา้นการ

เลือกผลิตภณัฑก์ารเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้ายและการเลือกเวลาซ้ือมีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือนํ้ าด่ืมเพิม่คุณค่าเพือ่สุขภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1.ผลการวิจยัมีขอ้คน้พบที่สามารถพยากรณ์ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืม

บรรจุขวดพลาสติกของผูบ้ริโภคได ้3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่มีต่อ

การเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกจึงควร

ให้ความสําคญัพฒันากลยุทธ์ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ เพื่อนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการที่จะ

ตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้ริโภค 

2.ดา้นผลิตภณัฑ ์จากผลการวิจยั พบว่าความน่าเช่ือถือของตราสินคา้คุณภาพของสินคา้ดี 

รูปทรงทนัสมยั ความหลากหลายของยีห่อ้นํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก ตราสินคา้เป็นที่รู้จกัและยอมรับ

ของผูบ้ริโภคมีรายละเอียดขอ้มูลสินคา้ชดัเจน ครบถว้นดงันั้นผูผ้ลิตตอ้งเน้นเร่ือง นํ้ าด่ืมบรรจุขวด

พลาสติกตอ้งไดรั้บ อ.ย. มีมาตรฐาน มีความสะอาด ซ่ึงผลการวจิยัผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ

คิดเห็นดา้นความน่าเช่ือถือของตราสินคา้มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด 

(x�= 4.04) รองลงมาคือ คุณภาพของสินคา้ดี รูปทรงทนัสมัยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x�= 

4.03) ต่อมาคือ ความหลากหลายของยีห่้อนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

(x�= 4.00) 

3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายซ่ึงผลจากการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ

คิดเห็นในการบริการจดัส่งถึงที่ตามบา้น/คอนโดมิเนียม/อพาร์ตเมน้ทมี์คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด (x�= 3.76) รองลงมาคือ หาซ้ือง่ายตามร้านคา้ทัว่ไปมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่น

ระดับมาก(x�= 3.73) รองมาตามลําดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ มีจาํหน่ายใน

ร้านอาหารทัว่ไปมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก(x�= 3.57) ดงันั้นผูผ้ลิตตอ้งเพิ่มบริการจดัส่งสินคา้

ถึงบา้นเพียงโทรศพัทส์ั่งซ้ือสินคา้บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัส่งสินคา้ใหภ้ายในวนัท่ีท่านสั่งซ้ือ โดย

คิดค่าบริการตามระยะทาง 
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4.ดา้นการส่งเสริมการตลาดซ่ึงผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัคิดเห็นใน

ความหลากหลายของโปรโมชั่นมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด (x�= 

3.72) รองลงมาคือ มีการสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x�= 

3.56) ต่อมาคือ มีกิจกรรมส่งเสริมการขายอยูเ่สมอมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.53) รองมา

ตามลาํดับดังนั้นผูผ้ลิตตอ้งเน้นย ํ้าในเร่ืองความหลากหลายของโปรโมชั่น และควรทาํกิจกรรม

ช่วยเหลือสังคมในดา้นต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูบ้ริโภคมีความน่าเช่ือถือในตราสินคา้

จึงควรมีการส่งเสริมและพฒันาใหเ้กิดความดึงดูดและน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงพฒันาภาพลกัษณ์ของ

นํ้ าด่ืมใหดี้ขึ้นอยา่งต่อเน่ืองเพือ่เป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิมและเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.การวจิยัคร้ังต่อไปควรขยายกลุ่มตวัอยา่งไปในกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆเพิม่เติม

2.ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ที่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเช่น การส่ือสารการตลาด การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงคาดวา่จะ

เป็นส่วนสาํคญัและมีความสัมพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 

3. การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเนน้ศึกษาเฉพาะตวัแปรที่มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตามกรอบแนวคิด

แค่เพียงบางตวัแปรตามบริบทของงานวิจยั ซ่ึงยงัไม่มีทฤษฎีมารองรับอยา่งเพียงพอในระดบัสากล 

และการศึกษาที่ศึกษาในปัจจุบนัส่วนใหญ่มกัศึกษาในเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัคิดว่าน่าจะมีการศึกษาใน

เชิงลึกเพื่อทาํให้ทราบถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึ้นโดยการสงัเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฎีอ่ืนที่สอดคลอ้งใน

ลาํดบัต่อไป 
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อการคดัเลือกผู้ส่งมอบช้ินส่วนในอตุสาหกรรมรถยก 
Factors effecting the selection of part supplier in forklift industry 

อธิวฒัน์  อภิสรานุวฒัน์1 

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

บทคดัย่อ 
การศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อการคัดเลือกผู ้ส่งมอบช้ินส่วนในอุตสาหกรรมรถยกมี

วตัถุประสงค ์(1) เพือ่ศึกษาปัจจยัของลกัษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนใน
อุตสาหกรรมรถยก และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยของลักษณะงานที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผูส่้งมอบ
ช้ินส่วนในอุตสาหกรรมรถยก ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา คือ พนักงานในระดบัเจา้หน้าที่ จนถึง
ระดบัผูบ้ริหารจาก 4 หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง คือ หน่วยงายขาย หน่วยงานจดัซ้ือ หน่วยงานควบคุม
คุณภาพ และหน่วยงานวางแผน ซ่ึงมีส่วนในการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วน ซ่ึงมีจ านวนประชากร
ทั้งส้ิน 256 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม ส าหรับ
สถิติที่ใชใ้นการวิจยัคือ สถิติแบบพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพือ่การทดสอบสมมติฐานใช ้Independent Sample T-test, One-Way 
ANOVA และ LSD ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ค าส าคญั : ผูส่้งมอบช้ินส่วนรถยก 

1นักศึกษาปริญญาโท แขนงการจดัการโลจิสติกส์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 
Study factors affecting the selection of parts supplier in forklift industry. The main aims of 

this study are (1) to study the factors of personal characteristics that effect the selection of part 
suppliers in forklift industry and (2) to study the factors of job description that effect the selection 
of part suppliers in forklifts industry. The population of the study was the staff officer to manager 
from 4 section involved sales, purchasing, quality control and planning which involved the selection 
of part suppliers that the population was 256 people. Use a simple random that tools used in this 
study was a questionnaire. For statistics used descriptive statistics include the frequency, 
percentage, average, standard deviation and inferential statistics to test hypotheses used 
Independent Sample T-test, One-Way ANOVA and LSD at a significance level of 0.05. 
 
Keywords: Part Supplier Forklift. 
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บทน า 
ในปัจจุบนัจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากมาย มีการผนัผวนอยู่

ตลอดเวลา และมีการแข่งขนักนัในระดบัสูง และมากยิง่ขึ้นในภาคธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศ ท า
ให้ธุรกิจไม่สามารถหยดุน่ิงได ้ ท  าให้ภาคธุรกิจโลจิสติกส์มีการแข่งขนักนัอยา่งสูง เพื่อสร้างความ
แตกต่างในการแข่งขนัให้เหนือกว่าคู่แข่งขนั  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จึงตอ้งมีการปรับปรุงด้านการ
คดัเลือกผูส่้งมอบให้มีความหลากหลาย  และคุณภาพของผูส่้งมอบ   เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ และสร้างความเช่ือมัน่ใจ  ความน่าเช่ือถือ   ให้แก่ลูกคา้ที่มาใชบ้ริการเกิดความพงึพอใจ
มากที่สุด 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมค่อนขา้งสูง และการใหค้วามส าคญั
กบัการพฒันาประเทศในระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอก คาดว่าธุรกิจน้ีน่าจะเติบโตได้ดี 
ในขณะที่มีการน าเข้ารถยกเข้ามาจ าหน่าย มีการรับประกันด้วยมาตรฐาน สินค้ามีคุณภาพสูง 
ทนทาน ใชง้านง่าย และที่ส าคญัช่วยผูป้ระกอบการลดค่าใชจ่้าย และช่วยประหยดัพลงังาน-ลดโลก
ร้อน ที่สามารถตอบสนองความตอ้งการตรงกบัสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัที่น ้ ามนัมีราคาผนั
ผวน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยของลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนใน
อุตสาหกรรมรถยก 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะงานที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนในอุตสาหกรรมรถ
ยก 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ลกัษณะส่วนบุคคลอนัประกอบดว้ย (1) เพศ (2) อาย ุ(3) ระดบัการศึกษา (4) รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน (5) ต าแหน่งงาน (6) ระยะเวลาการท างาน และ (7) หน่วยงานที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการ
คดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนแตกต่างกนั 
 2. ลกัษณะงานที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนแตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา  
  ตัวแปรอิสระ  
  ท าการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างาน และหน่วยงาน 
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            ท  าการศึกษาปัจจยัลักษณะงาน ซ่ึงประกอบด้วย ขนาดของอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจของ
อุตสาหกรรม ยอดขายรถต่อปี สถานการณ์รับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 
และจ านวนพนกังานของบริษทั 
  ตัวแปรตาม  
  ท าการศึกษาการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วน ซ่ึงประกอบดว้ย ความน่าเช่ือถือ ความ
ยดืหยุน่และการตอบสนอง ตน้ทุน และสินทรัพย ์
 ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ 
  ท าการศึกษาประชากรกลุ่มตวัอย่างในบริษทัตวัแทนจ าหน่ายรถยก และบริษทั
ตวัแทนจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมรถยก 5 บริษทั ไดแ้ก่ (1) บริษทั ลินเด ้แมททีเรียล แฮนดล่ิ์ง (ประเทศ
ไทย) จ  ากดั (2) บริษทั ผลิตภณัฑว์ศิวไทย จ ากดั (3) บริษทั ที ซีอาร์ ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั 
(4) บริษทั ซีพทีีเอส อินเตอร์-เทรดด้ิง ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั และ(5) บริษทั อาร์บี เทค-เอ็น
จิเนียร่ิง จ  ากดัใชบ้ริการโรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ขอบเขตด้านเวลา 
  ท าการศึกษาวจิยัใชร้ะยะเวลาระหวา่ง เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2559 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อเป็นขอ้มูลสนับสนุนให้กบับริษทัในอุตสาหกรรมรถยกทั้งในระดับบริษทัตวัแทน
จ าหน่ายรถยก และบริษทัตวัแทนจ าหน่ายอุปกรณ์เสริมรถยกน ามาประยกุตใ์ชใ้นการคดัเลือกผูส่้ง
มอบช้ินส่วน 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนบริษัท หรือสถานประกอบการรายใหม่ ที่ก  าลังจะเข้าสู่
อุตสาหกรรมรถยก ได้น าข้อมูลไปประกอบในการพิจารณาและประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกบัองคก์ร 
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กรอบแนวความคดิในการวิจัย 
    ตัวแปรอิสระ (Independent variable)                       ตัวแปรตาม  (Dependent variable) 

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
5. ต าแหน่งงาน 
6. ระยะเวลาการท างาน 
7. หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 ปัจจัยลักษณะงาน 
1. ขนาดของอุตสาหกรรม 
2. กลุ่มธุรกิจของอุตสาหกรรม 
3. ยอดขายรถต่อปี 
4. สถานะการรับรองระบบ

บริหารคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 

5. จ านวนพนกังานของบริษทั 

     การคดัเลือกผู้ส่งมอบช้ินส่วน 
1. ความน่าเช่ือถือ 
2. ความยดืหยุน่และการตอบสนอง 
3. ตน้ทุน 
4. สินทรัพย ์
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นิยามศัพท์ 
 Forklift หมายถึง รถยก หรือเรียกว่า รถปากส้อม เป็นรถที่ใชย้ก เคล่ือนยา้ย แท่นรองรับ
บรรจุภณัฑ ์(pallet) ดา้นหนา้รถ มีปลายคลา้ยสอ้ม ใชเ้สียบเขา้ไปในช่องของแท่นรองรับสินคา้ อาจ
ขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต ์หรือแบตเตอร่ี 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538: 41-42) กล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย อาย ุเพศ 
ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ี่นิยมใช ้ในการ
แบ่งส่วนการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วดัได้ของ 
ประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน  
ปัจจัยลักษณะองค์กร อุตสาหกรรมรถยก  
 ตลาดรถยกแบ่งคู่แข่งที่ส าคญัออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
 กลุ่มที่ 1 กลุ่ม Brand ญี่ปุ่ น เช่น Toyota, TCM, Komatsu, Mitsubishi, Nissan และอ่ืนๆ 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่ม Brand ยโุรป เช่น Jungheinrich, Crown, Linde, Caterpillar และอ่ืนๆ 
กลุ่มที่ 3 กลุ่ม Brand จีน เช่น Heli, Hyundai และอ่ืนๆ 
มาตรวัดในการคดัเลือกผู้ส่งมอบ 

การคัดเลือกผูส่้งมอบให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่จะต้องประเมินวดัประสิทธิภาพใน  
โซ่อุปทานนั้น การวดัประสิทธิภาพภายในโซ่อุปทานที่ดีนั้น ตอ้งค านึงว่าโซ่อุปทานนั้นคือระบบ 
เดียวกนั การวดัการประเมินผลควรจะเป็นภาพรวมของระบบทั้งหมดของโซ่อุปทาน มิใช่การวดัการ
ประเมินโดยแบ่งเป็นหน่วยงาน นอกจากน้ีปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากในการวดัประเมินผล มักจะ
มุ่งเนน้ที่การวดัไปที่การเงิน โดยไม่ไดค้  านึงถึงประสิทธิภาพที่ไมใช่ตวัเงิน เช่น ปริมาณงานภายใน
กระบวนการผลิต (Work in process level) ปริมาณสินคา้คงคลงั (Inventory level) เป็นตน้  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ตรีทศ  เหล่าศิริหงส์ทอง  (2551) ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาล าดบัความส าคญัของตวับ่งช้ี
ประเมินการจดัการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนตใ์นมิติเชิงดุลยภาพ โดยมีวตัถุประสงคข์องการ
วิจยัคร้ังน้ีเพื่อจดัล าดับความส าคญัของตวับ่งช้ีประสิทธิภาพในการจดัการโซ่อุปทานโดยอาศยั
กระบวนการการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP)   
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการคัดเลือกผู ้ส่งมอบช้ินส่วนในอุตสาหกรรมรถยก  
ไดก้ าหนดขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

ส่วนที่  1 ข้อมูลปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนในการคดัเลือกผูส่้งมอบ
ช้ินส่วน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างานและ 
หน่วยงานโดยมี 4 หน่วยงาน คือ หน่วยงานขาย หน่วยงานจดัซ้ือ หน่วยงานควบคุมคุณภาพ และ
หน่วยงานวางแผน ซ่ึงลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check list) เพียงค าตอบเดียวตาม
สถานภาพขอ้มูลตามความเป็นจริงของผูต้อบ 

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลดา้นลกัษณะงานของผูท้ี่มีส่วนในการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนไดแ้ก่ ระดบั
ของอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจของอุตสาหกรรม ยอดขายรถต่อปี สถานะการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001และจ านวนพนกังานของบริษทั ซ่ึงลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (check list) 

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลปัจจยัที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ ความ
ยดืหยุน่และการตอบสนอง ตน้ทุนและสินทรัพย ์
ลักษณะของแบบสอบส่วนที่ 3 ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยแบ่งเป็นช่วงๆ ตั้งแต่ซ้ายสุด
ไปถึงขวาสุด แต่ละสเกลแทนระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อการคดัเลือกมากที่สุด ส่งผลต่อการคดัเลือกมาก 
ส่งผลต่อการคดัเลือกปานกลาง ส่งผลต่อการคดัเลือกนอ้ยและส่งผลต่อการคดัเลือกนอ้ยที่สุด  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบ
ช้ินส่วนในอุตสาหกรรมรถยกโดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี    
 - แจกแบบสอบถามให้แก่เจ้าหน้าที่  ซ่ึงเป็นตัวแทนของแต่ละบริษัทพร้อมทั้งอธิบาย
วตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม 
 - ขอความร่วมมือ เจา้หน้าที่ตวัแทนของแต่ละบริษทัเป็นผูแ้จกและอธิบายรายละเอียดใน
แบบสอบถามรวมถึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด 
 - น า แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่ ไ ด้ รั บ คื น ม า ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย ใ น ก า ร  
ตอบแบบสอบถาม 
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 - น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปลงรหัสบันทึกข้อมูลแล้วน าไปวิ เคราะห์ข้อมูล 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานที่ไดต้ั้งไว ้
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
              หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ท  าการตอบเรียบร้อยแลว้  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 
 1.   การจดัท าขอ้มูล 
2.   การวเิคราะห์ขอ้มูล 
     ท าการวเิคราะห์หาสถิติต่างๆ ผูว้จิยัไดน้ าโปรแกรมส าเร็จรูปมาท าการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 (1)   การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) แสดงผลการวเิคราะห์
ในรูปตารางประกอบค าอธิบายเชิงเหตุผล ค่าสถิติที่ใช ้คือ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              (2)    การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (inferential statistics Analysis) หรือเรียกว่า สถิติภาค
สรุปอ้าง อิง  เ ป็นสถิติ เพื่อในการหาความสัมพันธ์ของข้อ มูล  และทดสอบสัมพันธ์ของ 
ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในสมมติฐานการวิจยัที่ต ั้งไว ้ ในการวิจยัคร้ังน้ีจะใช้การทดสอบ
สมมติฐาน (Testing Hypothesis) โดยใชว้เิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ดงัน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต  าแหน่งงาน 
ระยะเวลาการท างานและหน่วยงานที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนแตกต่างกนั 
ใชก้ารวเิคราะห์สถิติแบบ Independent sample t-test และ One-way ANOVA 
 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะงานได้แก่ ระดับของอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจของอุตสาหกรรม 
ยอดขายรถต่อปี สถานะการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001และจ านวน
พนกังานของบริษทัที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนแตกต่างกนั ใชก้ารวเิคราะห์
สถิติแบบ Independent sample t-test และ One-way ANOVA 
และในกรณีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
ดว้ยวธีิการของ LSD (Least Significant Difference) ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
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ผลการวิจัย 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วน ได้แก่ ความ

น่าเช่ือถือ ความยดืหยุน่และการตอบสนองตน้ทุนและสินทรัพย ์
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานขอ้ที่ 1 ลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วน
แตกต่างกนั 
 สมมติฐานขอ้ที่ 2 ลกัษณะงาน/หน่วยงาน และองคก์รภายในบริษทัที่แตกต่างกนัส่งผลต่อ
การคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนแตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์ 
 จากผลการทดสอบในแต่ละสมมติฐานสามารถน ามาสรุปไดด้งัน้ี 
 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการคัดเลือกผู ้ส่งมอบช้ินส่วน 
ในอุตสาหกรรมรถยกแตกต่างกนั 
ผลการสรุปสมมติฐานที่ 1 
 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

การคดัเลือกผู้ส่งมอบช้ินส่วน 

ความน่าเช่ือถือ ความยดืหยุน่และ
การตอบสนอง 

ตน้ทุน สินทรัพย ์ ภาพรวม 

เพศ 
อาย ุ
ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต าแหน่งงาน 
ระยะเวลาการท างาน 
หน่วยงาน 

- 
/ 
- 
/ 
/ 
/ 
/ 

- 
/ 
- 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
- 
/ 
/ 
/ 
- 

- 
/ 
- 
/ 
/ 
/ 
/ 

- 
/ 
- 
/ 
/ 
/ 
/ 

เม่ือ / คือ ระดบัความคิดเห็นแตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
- คือ ระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการ

ท างาน และหน่วยงานมีผลต่อปัจจยัการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนในภาพรวม เม่ือพิจารณาเป็น 
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รายดา้นพบว่าอาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการท างานมีผลต่อดา้นความ
น่าเช่ือถือ ความยดืหยุน่และการตอบสนอง ตน้ทุนและสินทรัพย ์ส่วนหน่วยงานมีผลต่อดา้นความ
น่าเช่ือถือ ความยดืหยุน่และการตอบสนอง และสินทรัพย ์
ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน/หน่วยงาน และองคก์รที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วน 
ในอุตสาหกรรมรถยกแตกต่างกนั 
ผลการสรุปสมมติฐานที่ 2 

 
 
ปัจจัยลักษณะงาน 

การคดัเลือกผู้ส่งมอบช้ินส่วน 

ความน่าเช่ือถือ ความยดืหยุน่และ
การตอบสนอง 

ตน้ทุน สินทรัพย ์ ภาพรวม 

ขนาดของบริษทั 
กลุ่มธุรกิจ 
ยอดขายรถต่อปี 
ระบบ ISO 9001 
จ านวนพนกังาน 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
- 
/ 

/ 
/ 
/ 
- 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
เม่ือ / คือ ระดบัความคิดเห็นแตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

- คือ ระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ขนาดของบริษทั กลุ่มธุรกิจ ยอดขายรถต่อปี การรับรอง

ระบบ ISO 9001และจ านวนพนักงานมีผลต่อปัจจยัการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนในภาพรวม เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าขนาดของบริษทั กลุ่มธุรกิจ ยอดขายรถต่อปี และจ านวนพนักงาน 
มีผลต่อดา้นความน่าเช่ือถือ ความยดืหยุน่และการตอบสนอง ตน้ทุนและสินทรัพย ์ส่วนการรับรอง
ระบบ ISO 9001 มีผลต่อดา้นความน่าเช่ือถือ และความยดืหยุน่และการตอบสนอง 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

จากปัจจยัลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด 
จ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มากที่สุด จ  านวน 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.3 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มากที่ สุด จ  านวน 56 คน  
คิดเป็นร้อยละ 34.6 ต  าแหน่งงานเซลล์และช่าง มากที่สุด จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5  
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มีระยะเวลาการท างาน 6-10 ปี มากที่สุด จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 และมีหน่วยงานควบคุม
คุณภาพ มากที่สุด จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะงาน/หน่วยงาน และองค์กร 

จากปัจจยัลกัษณะงาน/หน่วยงาน และองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปไดว้่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานที่บริษทั TCR Supply&Service จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 
ท างานในบริษทัขนาดกลาง มากที่สุด จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 ท างานในกลุ่มซ่อมบ ารุง 
มากที่สุด จ  านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 มียอดขายรถต่อปี ในส่วนที่ น้อยกว่า 100 คนัต่อปี 
จ  านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และท างานที่มีจ  านวนพนักงาน น้อยกว่า 200 คน มากที่สุด 
จ  านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผู้ส่งมอบช้ินส่วน 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วน ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ ความยดืหยุน่และการ
ตอบสนอง ตน้ทุนและสินทรัพย ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัที่ส่งผลต่อ
การคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบ
ช้ินส่วน เร่ืองความน่าเช่ือถือ โดยที่ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบ ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.77 โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี คือ ตอ้งมีวธีิการแกปั้ญหาเฉพาะ
หน้า ในกรณีที่ไม่สามารถหาวตัถุดิบจากแหล่งเดิมได ้มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.25 รองลงมาคือ การส่ง
มอบครบตามจ านวน และตรงเวลาตามที่ลูกคา้ตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 4.12 ตอ้งมีวธีิการหรือหลกัการใน
การวางแผนเตรียมวตัถุดิบเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต มีค่าเฉล่ีย 4.10 ตอ้งมีระบบในการวางแผน
และก าหนดผูรั้บผดิชอบตั้งแต่ไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.06 มีการควบคุมสถานะของการ
ผลิตระหว่างแผนการผลิตกบัการผลิตจริงและจดัท าเป็นเอกสารชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 4.01 มีระบบการ
ตรวจสอบวตัถุดิบก่อนน าเขา้ไปในกระบวนการผลิต และมีบนัทึกการตรวจสอบ มีค่าเฉล่ีย 3.89 มี
การติดตามเฝ้าระวงัคุณภาพของสินคา้ โดยการเก็บขอ้มูลไวใ้นเชิงสถิติ มีค่าเฉล่ีย 3.88 ผูส่้งมอบมี
การก าหนดพื้นที่จดัเก็บ ช้ินงาน / วตัถุดิบ และมีป้ายช้ีบ่งอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.85 มีการเก็บรักษา
เคร่ืองมือ อุปกรณ์เพื่อการผลิต เคร่ืองมือวดัต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 3.78 มีมาตรฐานการ
ท างานติดที่หน้างาน เช่น Work Instruction (WI) หรือ Drawing และพร้อมใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.77  
มีการควบคุมวตัถุดิบเขา้กระบวนการผลิตตามล าดับการใช้ตามหลกั  FIFO มีค่าเฉล่ีย 3.70 มีการ
ทบทวนเป้าหมายการส่งมอบ คุณภาพและประสิทธิภาพรวมในการส่งมอบงานให้ลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 
3.67 มีหลกัการวิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีป้องกนัการเกิดซ ้ า เช่น 5W1H มีค่าเฉล่ีย 3.62 ไดรั้บการ
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รับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 มีค่าเฉล่ีย 2.99 และ ไดรั้บการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน TS 16949 มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุดคือ 2.83 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบ
ช้ินส่วน เร่ืองความยดืหยุน่และการตอบสนอง โดยที่ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบ 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.81 โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี คือ ความรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาดา้นคุณภาพ และการส่งมอบ และความพร้อมของก าลงัการ
ผลิตที่จะสามารถรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.93 รองลงมาคือ 
ระยะเวลาในการผลิต และการส่งมอบที่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และมีวิธีการแกปั้ญหา
ล่วงหน้าอยา่งเป็นระบบ หากก าลงัการผลิตเต็ม เช่น แผนการว่าจา้งภายนอกผลิต มีค่าเฉล่ีย 3.89 
ความสามารถในการตดัสินใจของระดบัปฏิบติัการหากบุคคลใดไม่อยูใ่นระหวา่งการปฏิบติัหนา้ที่ มี
ค่าเฉล่ีย 3.88 มีแผนฉุกเฉินหรือวิธีการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการสินคา้เร่งด่วน มี
ค่าเฉล่ีย 3.85 มีการท า Safety Stock ให้กับลูกค้า ตามสัดส่วนที่ ลูกค้าก าหนดอย่างเหมาะสม  
มีค่าเฉล่ีย 3.81 ความเร่งด่วนในการตอบสนองเพือ่แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ทางดา้นคุณภาพและการให้
ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อการพฒันาผูส่้งมอบ มีค่าเฉล่ีย 3.73 และมีระบบการผลิต 
ที่ตอบสนองการสัง่ซ้ือของลูกคา้แบบ Just in Time (JIT) มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุดคือ 3.49 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบ
ช้ินส่วน เร่ืองตน้ทุน โดยที่ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.83 โดยเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียได้ดังน้ี คือ ราคาสินคา้เหมาะสมกับสินคา้ที่ผลิต  
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.03 รองลงมาคือ การเสนอราคาตอ้งเป็นไปตามตน้ทุนที่ต  ่าที่สุด มีค่าเฉล่ีย 3.95 
มีมาตรฐานการก าหนดราคาตามโครงสร้างของกระบวนการผลิตที่เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.81 การให้
ความร่วมมือในการลดราคาสินคา้อยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 3.70 และมีกิจกรรมปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเพือ่ลดของเสีย เพิม่ผลผลิต และลดตน้ทุนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุดคือ 3.65 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบ
ช้ินส่วน เร่ืองสินทรัพย ์โดยที่ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.80 โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี คือ การให้เครดิตทางการคา้ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ 3.99 รองลงมาคือ ความพร้อมในการลงทุนเพิ่ม เพื่อขยายกิจการหรือเพื่อเพิ่มก าลังการ
ผลิต มีค่าเฉล่ีย 3.98 ความมัน่คง และความแข็งแกร่งในการด าเนินกิจการของผูส่้งมอบ มีค่าเฉล่ีย 
3.83 มีสภาพคล่องทางการเงินสูง ผูส่้งมอบไม่มีประวติัคา้งช าระหน้ีทางการคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.81  
มีเทคโนโลยกีารผลิต เคร่ืองมือวดั และเคร่ืองทดสอบคุณสมบตัิของสินคา้ที่ไดม้าตรฐานมีค่าเฉล่ีย 
3.63 และมีเคร่ืองจกัรใหม่ที่ทนัสมยั มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุดคือ 3.59 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับปัจจยัที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบ

ช้ินส่วน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้ งด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความยืดหยุ่นและการ
ตอบสนอง ด้านตน้ทุน ด้านสินทรัพย ์และการเปรียบเทียบปัจจยัการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วน 
จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ ซ่ึงหมายถึงปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่าง ท าใหก้ารใหค้วามส าคญั
ต่อปัจจยัที่ส่งผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนแตกต่างกนั ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองความรู้สึกนึกคิดที่บ่ง
บอกถึงอารมณ์ความรู้สึกได ้เป็นไปตามมาตรวดัและการปฏิบตัิที่ดีที่สุดของ SCOR-model มาตรวดั 
(Metric) ในแบบจ าลอง SCOR  
งานวิจัยนี้ควรปรับปรุงเร่ืองใดบ้าง 
น าเอาแบบจ าลอง SCOR มาประยกุตท์  าใหอ้งคก์รเกิดความสามารถดงัต่อไปน้ี 
1. สามารถติดต่อส่ือสารกับผู ้จัดส่งวัตถุ ดิบ (Suppliers) ทั้ งในปัจจุบันและอนาคตโดยใช ้
ค าจ  ากดัความหรือค านิยามเดียวกนัโดยใชค้  าอธิบายที่เป็นมาตรฐาน 
2. ใชแ้บบจ าลองส าหรับการวางแผนและเป็นเคร่ืองมือในส าหรับการพยากรณ์ 
3. สามารถสร้างมาตราวดัที่มีความคล่องตวัในการใชง้าน และการวดัเปรียบเทียบ (Benchmarking) 
เพือ่ที่จะก าหนดเป็นเป้าหมายของสมรรถนะ การก าหนดความส าคญัก่อนหลงัและประโยชน์ในการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการ (Process Reengineering) 
4. สามารถเช่ือมโยงฟังชั่นหน้าที่การใช้งาน และมาตราวัดของแต่ละกระบวนการและ 
มาตรวดัของวสิาหกิจอยา่งเป็นระบบและมีโครงสร้างรองรับ 
5. สามารถเขา้ใจของการปฏิบตัิที่ดีที่สุด (Best Practice) เพื่อที่จะไดส้มรรถนะ (Performance) ที่ดี
ที่สุด 
6. สามารถที่จะเลือกใช ้ซอฟทแ์วร์ส าหรับการใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการส่งมอบช้ินส่วน ในอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ 
2. ควรขยายการศึกษาในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตามสายการผลิตรถยกได ้
3. ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการต่อลกัษณะงานที่มีการส่งมอบช้ินส่วน
อุตสาหกรรม 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการไปรษณย์ีเอกชนของผู้บริโภคใน          
กรุงเทพมหานคร :  กรณศึีกษาไปรษณย์ีเอกชนหงส์หยวน 

FACTORS AFFECTING THE CUSTOMER’S DECISION TO USE PRIVATE 
POSTAL BUSINESS 

zhong yu1 และ ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์2 
------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
 กรณีศึกษาไปรษณียเ์อกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคเ์พือ่ 1) เปรียบเทียบ
การตดัสินใจใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค และ 2) ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการไปรษณีย์
เอกชนของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษา คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใชบ้ริการไปรษณีย์
เอกชนจ านวน 388 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที สถิติการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพยีร์สนั  
 ผลการวิจยัพบว่า (1) ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
จ านวนใกลเ้คียงกนั ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี โดยมากมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั/เอ
กช (2) ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการไปรษณียเ์อกชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชน
ของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมากเช่นกนัและ (3) ผูบ้ริโภคที่มีเพศต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ไปรษณียเ์อกชนแตกต่างกนั ส่วนผูบ้ริโภคที่มี อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ 
และอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05  และ (4) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการในการบริการ มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภค 
 
ค าส าคญั: บริษทัไปรษณียเ์อกชน, ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
1นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 
The purposes of case study of private postal in Bangkok were: 1.To compare the choosing 

of private postal services by the personal nature of consumers. 2.To study the relationship between 
marketing mix decisions based on the behavior of consumers. 

The results showed that: 1) There is similar number on both male and female, mostly 
between 31-40 years of study at the undergraduate level.  Moreover, most average income of the 
consumer is around 20,001-25,000 baht per month, most of them were married, and the occupation 
is a private employee.  2) The average of consumers who chose private postal service is on high 
level, and the factor in the overall marketing mix that influenced the consumers to choose private 
postal service was in the high level as well.  3) Consumers with different sex got different decision 
for opting the private postal services (depend on consumers with age and education). The average 
monthly income status and professional differences did not affect the decision to opt for a private 
postal service, statistically significant at the 0.05 level. 4) The marketing mix in all aspects 
(promotion, price, etc.) was associated with the decision to opt for private postal services consumer. 
 
Keyword: private postal, marketing mix 
 
บทน า 
 ธุรกิจไปรษณียเ์อกชนนั้นเป็นหน่วยงานภาคเอกชนในการให้บริการไปรษณีย ์ (Postal 
Services) ซ่ึงธุรกิจไปรษณียเ์อกชนเร่ิมเขา้มาในประเทศไทย เม่ือบริษทัเมลบ์อ๊กซ์ อีทีซี (ไทยแลนด)์ 
จ  ากดั หรือ MBE ผูไ้ดรั้บสิทธิสัมปทานธุรกิจในประเทศไทยในลกัษณะให้บริการรับส่งจดหมาย 
และไปรษณียภณัฑเ์พยีงอยา่งเดียว ขณะเดียวกนัคนไทยอีกหลายคนยงัไม่รู้วา่ธุรกิจไปรษณียเ์อกชน 
มีไวเ้พื่ออะไรและจะดีไปกว่าการเขา้ไปใชบ้ริการในที่ท  าการไปรษณียข์อง กสท.ไดอ้ยา่งไร เพราะ
ตอ้งเสียค่าบริการเพิ่ม ซ่ึงเหตุผลดงักล่าวท าให้ไปรษณียเ์อกชนไม่สามารถเล้ียงธุรกิจให้อยูร่อดได ้
ดงันั้น หากไม่มีการท าธุรกิจดา้นอ่ืนควบไปดว้ยก็คงไม่สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัไปรษณียเ์อกชน 
ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงเป็นธุรกิจไปรษณียเ์อกชน (Franchise Business Category Private Post 
Office) ยงัคงให้บริการดา้นไปรษณีย ์ไดแ้ก่ การจ าหน่ายสินคา้ไปรษณีย ์การรับ-ส่งข่าวสารและ
ส่ิงของทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นงานหลัก (Core Business) เช่น จดหมาย 
ลงทะเบียน ตอบรับ EMS ธนาณัติ รับจัดส่งพสัดุภัณฑ์และบริการให้เช่าตู ้ไปรษณีย์ส่วนตัว 
นอกจากน้ี มีบริการจุดรับช าระเงิน บริการจองตัว๋เดินทางดว้ยระบบออนไลน์ ศูนยป์ระกนัวนิาศภยั
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และบริการดา้นรถยนต ์บริการถ่ายรูปด่วน ศูนยถ่์ายเอกสาร บริการเติมเงินออนไลน์ บริการขายบตัร
เครดิต/ยืน่ขออนุมติัสินเช่ือและศูนยบ์ริการเติมหมึกพิมพด์ว้ย เพื่อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ และสร้างความ
พงึพอใจใหเ้กิดกบัลูกคา้มากที่สุด 
 ส าหรับประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายใด ๆ ที่ใชค้วบคุมธุรกิจไปรษณียเ์อกชนโดยตรง แต่จะ
น ากฎหมายที่ใช้ในการก าหนดสัมพนัธภาพ ตลอดทั้งสิทธิและหน้าที่ หรือที่เรียกว่านิติสัมพนัธ์
ระหว่างผูใ้ห้สิทธ์ิกบัผูรั้บสิทธิ นั่นคือ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัสัญญาซ่ึงประเทศไทยจะก าหนดเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรในมาตราต่าง ๆ เร่ืองนิติกรรมและสญัญา ขอ้ความในสญัญาที่เป็นมาตรฐานหลายๆ
ขอ้ สอดคล้องกับหลกัที่มีอยู่ในประมวลแพ่งและพาณิชยท์ี่ก  าหนดเร่ืองความสมบูรณ์ในการท า
สญัญา และหนา้ที่ของคู่สญัญาที่มีการบงัคบักนัเพียงไม่ใหส้ญัญานั้นมีขอ้ก าหนดที่ขดัต่อความสงบ
เรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีงามเท่านั้น ซ่ึงจะแตกต่างกบักฎหมายของต่างประเทศที่มองไปถึงการ
เอารัดเอาเปรียบของคู่สัญญาที่บังคบัให้อีก ฝ่ายหน่ึงท าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถ้าสัญญามี
ลกัษณะที่ท  าใหอี้กฝ่ายหน่ึงเสียเปรียบ สญัญานั้นก็จะตกเป็นโมฆะได ้(พงษศ์กัด์ิ วนานุภณัฑ,์ 2547 : 
34 -37) กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดดงักล่าวไดก้ าหนด สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ไปรษณีย์
เอกชนประกอบด้วย 7P’s ได้แก่ P-Product, P-Price, P-Place, P-Promotion, P-People, P-Process 
และP-Physical evidence (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541: 337-338) ซ่ึงพื้นฐานที่ส าคญัคือ การท าไปรษณีย์
เอกชนไม่ใช่คู่แข่งของไปรษณีย ์กสท. รายไดท้ี่จะเพิม่นั้นก็ขึ้นอยูก่บัปริมาณผูใ้ชบ้ริการและรายได้
หลกั ก็ไม่ใช่การรับฝากส่งจดหมายกบัพสัดุกบัขายแสตมป์เพยีงอยา่งเดียว 
 จากการกล่าวถึงกลยทุธส่์วนประสมทางการตลาดประเภทไปรษณียเ์อกชนเพือ่ใหไ้ปรษณีย์
เอกชนอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบนันั้น ไปรษณียเ์อกชนจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดอย่างไร ส่วนในด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเก่ียวกับการใช้บริการธุรกิจ
ไปรษณียเ์อกชนต่างกันผูบ้ริโภคมีการตอบสนองต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน 
หรือไม่ อยา่งไร ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษากลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจไปรษณีย์
เอกชน ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชน และ
ศึกษาหาแนวทางการปรับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดไปรษณียเ์อกชนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพือ่เปรียบเทียบการตดัสินใจใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภค 

2. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภค 
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สมมติฐานในการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1  ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้

บริการไปรษณียเ์อกชนแตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภค 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผู ้วิจัยได้ท  าการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภค โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใชบ้ริการ
ไปรษณียเ์อกชนจ านวน 388 คน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ท าให้ทราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้มาใช้บริการ
ไปรษณียเ์อกชน เพื่อให้ผูป้ระกอบการได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะเขา้มาใช้บริการและ
สามารถก าหนดสินคา้ตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ที่ไดรั้บ สามารถน าผลการวจิยัที่ไดไ้ปวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดในอนาคตและทราบว่าลูกค้าต้องการส่ิงใดมากที่สุด รวมทั้งท  าให้ทราบถึง
แนวโน้มและความตอ้งการในอนาคตของผูบ้ริโภคที่มีต่อการใช้บริการไปรษณียเ์อกชน เพื่อที่
ผูป้ระกอบการสามารถน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงสินคา้และบริการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 
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กรอบแนวคดิของการศึกษา

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยค ร้ัง น้ี เ ป็นการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research)  โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยผูว้ิจยัได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการวิจยั ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใชบ้ริการไปรษณีย์
เอกชน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งนั้นใชจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งจากการใชสู้ตรค านวณแบบไม่
ทราบจ านวนประชากรของ Yamane (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2549:177) โดยใช้ระดับความ
เช่ือมัน่ที่ร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเลือกตวัอยา่งร้อยละ 5 ไดจ้  านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีเท่ากบั 385 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจัย คือ แบบสอบถามโดยลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  
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         ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน สถานภาพ และอาชีพ โดยทุกขอ้เป็นขอ้ค าถามแบบตรวจรายการ (Checklist) 
         ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็น 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคาด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ดา้นกระบวน การในการบริการ และดา้นบุคลากร โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) มีระดบัความคิด หรือความรู้สึก 5 ระดบั คือ ระดบัความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด    ในการแปลผลคะแนนการแบ่งระดบัแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ผูว้ิจยัไดจ้ดัระดบัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้นโดยสูตร
การหาคือ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ , 2549 : 129) อันตรภาคชั้ น  =  ค่าพิสัย หรือคะแนน
สูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ และรายได ้โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
             การวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกใช้บริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภคโดยใช้ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การวเิคราะห์ความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปรษณีย์
เอกชนหงส์หยวน ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ ค่าที (t-test) ในการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์แบบการทดสอบ 2 กลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA)   
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับการตดัสินใจเลือกใช้
บริการไปรษณียเ์อกชน Hong Yuan ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติโดยใช้สถิติ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดก้  าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั.05 หรือ .01 และค่าความสมัพนัธก์  าหนดตามเกณฑ ์(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2554) ดงัน้ี 
 ค่า r  =   0.80  ขึ้นไป หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะดบัสูงหรือสูงมาก 
 ค่า r  =   0.61 – 0.80 หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งสูง 
 ค่า r  =   0.41 – 0.60 หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 
 ค่า r  =   0.20 – 0.40 หมายถึง มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า 
 ค่า r  =   ต ่ากวา่ 0.20 หมายถึง มีความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามาก 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร :   กรณีศึกษาไปรษณียเ์อกชนหงส์
หยวน” สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

     1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.1 เพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีจ  านวนใกลเ้คียงกนั คือ เพศชาย ร้อยละ 52.8 และเพศหญิง 
ร้อยละ 47.2 
 1.2 อาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอาย ุ31 -40 ปี เป็นอนัดบัหน่ึงร้อยละ 43.3 อาย ุ21-
30 ปี ร้อยละ 24.2 อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี ร้อยละ 16.5 และอายมุากกวา่ 41 ปี ร้อยละ 16  
1.3 ระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที่สุดร้อยละ 58.2 
รองลงมา คือ สูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 29.4 และระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 12.4 ตามล าดบั  
 1.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีรายได ้20,001-25,000 บาท มาก
เป็นอนัดบัหน่ึง เป็นร้อยละ 30.7 รองลงมา คือ มีรายไดม้ากกว่า  25,001 บาทคิดเป็นร้อยละ 21.6  
รายได้ 15,001 -20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.3 รายได้ 10,001 -15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.5 
และรายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.9 ตามล าดบั 
1.5 สถานภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีสถานภาพสมรสเป็นอันดับหน่ึงร้อยละ 42.3 รองลงมา คือ 
สถานภาพโสด ร้อยละ 29.9  สถานภาพหยา่ร้างร้อยละ 18.0 และสถานภาพแยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อย
ละ 9.8  
 1.6 อาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพพนักงานบริษทั/เอกชน มากเป็นอนัดบัหน่ึง คิดเป็น
ร้อยละ 36.6 รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั และนักเรียน/นักศึกษา จ านวนเท่ากนัคือ ร้อยละ 
22.4 และอาชีพแม่บา้น/พอ่บา้น คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดบั 
     2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภค 
 2.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภค พบว่า 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภคโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.85, SD 
= .784) โดยขอ้ค  าถามที่มีค่าเฉล่ียอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ “หากตอ้งใชบ้ริการเก่ียวกบัไปรษณียท์่านมกัจะ
เลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชน” ( x = 3.96, SD = .703)  
     2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการไปรษณียเ์อกชน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 
3.89, SD = .789) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุด ( x = 4.00, SD = .848)  
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการไปรษณียเ์อกชนของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาไปรษณียเ์อกชนหงส์หยวน” สามารถอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภค  พบว่า 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภคโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือพจิารณา
รายขอ้พบว่า ขอ้ค  าถามที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ไดแ้ก่ “หากตอ้งใชบ้ริการเก่ียวกบัไปรษณียท์่านมกัจะ
เลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชน” และ “ท่านคิดว่า ตนเองคิดไม่ผิดที่ใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนที่น่ี” 
ที่เป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะ ไปรษณียเ์อกชนสามารถให้บริการแก่ผูบ้ริโภคอย่างมีคุณภาพ ท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจในการใชบ้ริการ จึงท าให้การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชน
ของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัมากได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ที่
กล่าววา่ ก่อนการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคจะตอ้งผา่นล าดบัขั้นในกระบวนการตดัสินใจ 
ได้แก่ การรับรู้ความตอ้งการของตนเอง การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลก่อนการตดัสินใจ และ
น าไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการในที่สุด โดยในการประเมินทางเลือกสินคา้ก่อนตดัสินใจ
ซ้ือ ผูบ้ริโภคอาจประเมินจากความพงึพอใจ และเลือกในส่ิงที่จะตอบสนองความตอ้งการของตนได้
มากที่สุด  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Maslow (1970) ที่ว่าบุคคลจะพยายามแสวงหาความพึง
พอใจหรือพยายามจะให้ได้ในส่ิงที่ตนพอใจ และหากได้รับการตอบสนองในส่ิงที่ตอ้งการแลว้ 
บุคคลก็จะมีความพึงพอใจเกิดขึ้นได ้ซ่ึงผลการวิจยั คลา้ยกบังานวิจยัของ จิรนันท ์(2553) ที่ศึกษา
เร่ือง เปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อให้บริการไปรษณียไ์ทย 
แบบ One Stop Service กรณีศึกษา เขตบางขุนเทียน ผลการวิจยั พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัความพงึพอใจมาก 
 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในภาพรวมที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภค อยูใ่น
ระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะ 
ไปรษณียเ์อกชนให้ความส าคญักบัผูบ้ริโภค จึงมีการพฒันา ปรับปรุงคุณภาพทั้งดา้นสินคา้ และ
บริการที่ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความพอใจ ไวว้างใจ และเลือกใช้
บริการ รวมทั้งอาจเป็นเพราะ ไปรษณียเ์อกชนมีบริการในการส่งสินค้าที่หลากหลาย มีการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกบัไปรษณียใ์ห้ผูบ้ริโภคทราบอยู่เสมอ เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด จึงท าให้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมากได้ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ลกัขณา พรหมสกุล (2555) เร่ืองกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
ประเภทไปรษณียเ์อกชน พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ประเภท
ไปรษณียเ์อกชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และงานวิจยัของ ศุภธร ชีถนอม (2555) ที่ศึกษาเร่ือง
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พฤติกรรมและทศันคติของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดร้านคา้ปลีกไปรษณียพ์ทัลุง พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกด้านมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านคา้ปลีกไปรษณีย์
พทัลุงอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
 3.  ผูบ้ริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ จากผลการวิจัย พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ และอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ไปรษณีย์เอกชน แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ผู ้บริโภคที่ มี เป็นเพศหญิงและเพศชายมีความ
ละเอียดอ่อนในการเลือกใช้บริการที่ต่างกนั เช่น นอกจากคุณภาพในการให้บริการแล้ว ก่อนใช้
บริการไปรษณียเ์อกชน เพศหญิงอาจมีการเปรียบเทียบทางดา้นอ่ืนๆ อาทิ การเปรียบเทียบราคากบั
ไปรษณียข์องรัฐ ความคุม้ค่าในการเลือกใชบ้ริการ เป็นตน้ จึงท าใหเ้พศทางการตลาดบริการที่ส่งผล
ต่อ แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการไปรษณีย ์กลุ่มธุรกิจส่ือสาร ของผูใ้ชบ้ริการในเขตพื้นที่
จงัหวดักาฬสินธุ์ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการในเขตพื้นที่จงัหวดักาฬสินธุ์ ที่
แตกต่างกนั มีแนวโนม้การเลือกใชบ้ริการไปรษณีย ์กลุ่มธุรกิจส่ือสารไม่ต่างกนั 
 4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้
บริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภค ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้น 
(ผลิตภณัฑร์าคา ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด บุคคล และกระบวนการในการ
บริการ) มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภคอยู่
ในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า ที่เป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะใน
การที่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือหรือเลือกใช้บริการ ผูบ้ริโภคจะมีการคน้หาขอ้มูล และประเมิน
ทางเลือกก่อนตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจดัเป็นส่ิงส าคญัหน่ึง
ที่ผูบ้ริโภคใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาก่อนการตดัสินใจ และไปรษณียก์็สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ ทั้งการมีผลิตภณัฑ์ที่ทนัสมยั หลากหลาย ราคาเหมาะสม มีท าเลที่ตั้งที่
สะดวก มีการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้ผูบ้ริโภครู้อยูเ่สมอ รวมทั้งการให้บริการที่สะดวก
และรวดเร็ว ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ เสรี วงษม์ณฑา (2542) ที่กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด
เป็นปัจจยัส าคญัส าหรับสินคา้และบริการ เน่ืองจาก การมีสินคา้ที่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
กลุ่มเป้าหมายขายในราคาที่ผูบ้ริโภคยอมรับได ้มีส่วนท าใหผู้บ้ริโภคยนิดีจ่ายเพราะมองเห็นวา่คุม้ค่า 
รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหา เพือ่ใหเ้กิดความสะดวก
แก่ลูกคา้ ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจกัรพนัธ์ ศรีช่วยชนม์ (2556) ที่ศึกษาปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ  “อร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่
ไปรษณีย”์ ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้น
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ “อร่อยทั่วไทยสั่งได้ที่ไปรษณีย”์ ของผูบ้ริโภค โดยรวมทุก
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พฤติกรรม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พสุิทธินี พานทอง (2552) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางไปรษณียข์องผูป้ระกอบการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางไปรษณียข์องผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ใน
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05     
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
  จากผลการวิจยั พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภคโดยรวมอยู่ในระดบัมาก รวมทั้งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนของผูบ้ริโภค   ดงันั้น เพื่อ
เป็นการเพิม่ความพงึพอใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชน
มากขึ้น ผูว้จิยัจึงขอเสนอวา่ ไปรษณียเ์อกชนควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 ด้านผลิตภณัฑ์ ควรมีการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพสินคา้และบริการอยู่เสมอ พฒันา
สินคา้และบริการให้มีความหลากหลายตามที่ลูกคา้ตอ้งการ มีความทนัสมัย แปลกใหม่ และให้
ความส าคญักับความตอ้งการของลูกคา้ โดยอาจมีการสอบถามลูกคา้เก่ียวกับความตอ้งการดา้น
ผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีเพื่อให้ไปรษณียเ์อกชนไดท้ราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ในเชิงลึก และน าขอ้มูล
ไปใชใ้ชป้รับปรุงผลิตภณัฑแ์ละการบริการได ้
 ดา้นราคา ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในเร่ืองราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ
ของบริการ ไปรษณียเ์อกชนจึงควรมีการส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่มาใชบ้ริการว่าอัตรา
ค่าบริการที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัน้ีมีความเหมาะสมหรือไม่ เน่ืองจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ ค่าคลองชีพที่สูงขึ้น มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด เพื่อที่จะไดน้ามาก าหนดนโยบาย
การตั้งราคาใหเ้กิดความเหมาะสมแก่ผูบ้ริโภคมากที่สุด 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไปรษณียเ์อกชนควรให้ความส าคัญกับช่องทางในการ
ใหบ้ริการ โดยอาจมีการอ านวยความสะดวกดา้นที่จอดรถที่เพยีงพอ มีเวลาเปิดปิดที่เหมาะสม อาจมี
การเปิดท าการในช่วงนอกเวลาท างาน เพือ่อ  านวยความสะดวกใหลู้กคา้มากขึ้น 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไปรษณียเ์อกชนควรมีการประชาสัมพนัธ์รายละเอียดเก่ียวกับ
การใหบ้ริการ มีการโฆษณาประชาสมัพนัธต่์าง ๆ เพือ่สร้างความสนใจแก่ลูกคา้ มีช่องการทางท าให้
ลูกคา้ทราบข่าวสารไดห้ลากหลายยิ่งขึ้น ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ลูกคา้พึง
ไดรั้บจากการใชบ้ริการไปรษณียเ์อกชนอยา่งละเอียดและทัว่ถึง รวมทั้งมีการรับประกนัสินคา้ ให้
ความมัน่ใจกบัลูกวา่เพือ่ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการที่ไปรษณียเ์อกชนแห่งน้ีแลว้ สินคา้จะมีความปลอดภยั 
ส่งถึงปลายทาง เพือ่ใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจ เช่ือถือ และไดรั้บความพงึพอใจสูงสุด 
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 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไปรษณียเ์อกชนควรให้ความส าคญักบัลกัษณะทางกายภาพของ
การใหบ้ริการ เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพเป็นส่ิงแรกที่ลูกคา้จะสมัผสัไดเ้ม่ือเขา้มาใชบ้ริการ โดย
การจดัแต่งสถานที่ให้บริการที่มีความสะอาด สะดวกสบาย สถานที่ใหบ้ริการควรมีความโปร่ง โล่ง 
เพือ่ไม่ใหลู้กคา้รู้สึกแออดัมากนกัเม่ือเขา้มาใชบ้ริการ  
 ดา้นกระบวนการให้บริการ ไปรษณียเ์อกชน ควรมีกระบวนการให้บริการที่เป็นระบบ มี
ความรวดเร็วในการให้บริการ มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือให้บริการที่ทนัสมยั มีการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั
การบริการอยา่งรวดเร็ว มีการให้บริการมีความถูกตอ้ง แม่นย  า ไม่ผิดพลาด ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้เกิด
ความไวว้างใจ และมีความเช่ือถือ น าไปสู่การตดัสินใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าได ้
 ด้านบุคลากร พนักงานผูใ้ห้บริการ เป็นส่วนส าคญัต่อการบริการของไปรษณียเ์อกชน 
เน่ืองจากเป็นผูท้ี่ลูกคา้จะตอ้งท าการติดต่อโดยตรงเม่ือเขา้มาใชบ้ริการ ดงันั้น ไปรษณียเ์อกชนจึง
ควรให้ความส าคญักับภาพลักษณ์ของพนักงาน  พนักงานควรมีความสุภาพ ชัดเจน และเต็มใจ
ให้บริการ แต่งกายสุภาพ สะอาด มีความเหมาะสม และมีความช านาญในงานที่ตนปฏิบัติ ซ่ึง
ไปรษณียเ์อกชนควรมีการอบรมพนักงานก่อนเขา้มาท าหน้าที่ให้บริการ เพื่อให้การบริการมีความ
เรียบร้อยและราบร่ืนมากที่สุด 
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจของลกูค้าทีซ้ื่อคอนโดมเินียมของ 
บริษัท เมเจอร์ ดเีวลลอปเม้นท์ เอสเตท จ ากดั 

FACTORS  INFLUCEING THE CUSTOMER SATISFACTION TO 
PURCHASE CONDOMINIUM FROM MAJOR DEVELOPMENT ESTATE 

LIMITED COMPANY 
นิตินยั  หลกัค ำ1 และ ดร.กิตติพนัธ ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

บทคดัย่อ 
กำรศึกษำน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้ที่ซ้ือ

คอนโดมิเนียมของบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั โดยก ำหนดขอบเขตดำ้นประชำกร 
ที่ใชใ้นกำรศึกษำในคร้ังน้ีเป็นบุคคลที่ช้ือคอนโดมิเนียมของ เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ เอสเตท จ ำกดั  
ในจ ำนวน 7 โครงกำร ดงัน้ี โครงกำร Aguston โครงกำร M ลำดพร้ำว  โครงกำร M สีลม โครงกำร 
M พญำไท โครงกำร Maestro 39 โครงกำร Maestro 12 โครงกำร Maestro 02 จ ำนวนผู ้ช้ือ
คอนโดมิเนียมของ เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกัด 293 คน เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเป็นแบบสอบถำมปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อควำมพงึพอใจของลูกคำ้ที่ซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั 
เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั และกำร
วเิครำะห์ขอ้มูลโดยค่ำควำมถ่ีร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบที่เป็นอิสระ      (T- 
Test Independent ) กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One – Way ANOVA ) กำรวิเครำะห์ค่ำ
ควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำมพจิำรณำจำกค่ำสมัประสิทธ์ิของครอนบำช (Cronbach’s Alpha)  และ 
Multiple Linear Regression Analysis (MRA) ในกำรวเิครำะห์หำควำมสมัพนัธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
1นักศึกษำปริญญำโท หลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรตลำด มหำวทิยำลยัรังสิต 
2อำจำรยท์ี่ปรึกษำวชิำกำรศึกษำคน้ควำ้อิสระมหำวทิยำลยัรังสิต 
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Abstract 
 The aim of this study is to find the factors that influence on customer satisfaction to 
purchase condominium from major development estate limited company. The population selection 
used in this study are 293 customers who purchased condominium from major development estate 
limited company including 7 projects which are  Aguston, M Ladprao, M Silom , M Phayathai, 
Maestro 39, Maestro 12 and Maestro 02. Research methodology used in this study is questionnaire 
and its research instrument are rating scale and summarized the collected data i.e. frequencies, 
mean, standard deviation with  T-Test Independent and  One-Way ANOVA.  Cronbach’s  Alpha 
used to test the research reliability and Multiple Linear Regression analysis (MRA).  
            The results for this study are demographic factor, marketing factor, psychological factor 
influenced on customer satisfaction to purchase condominium from major development estate 
limited company. The demographic factor such gender, age, academic level, occupation, number of 
sibling that indicated it has a negative relation on customer satisfaction. However, the difference of 
monthly incomes is equal 0.05 percent has influenced on customer satisfaction to purchase 
condominium from major development estate limited company. Secondly, marketing factor has a 
high influential on customer satisfaction which can be classified into 4 main importance; product, 
promotion, process and people and lastly, psychological factor has a high influential on customer 
satisfaction by motivation and consumer behavior.   
บทน า 
 คอนโดมิเนียมเป็นที่พกัอำศัยส ำหรับคนที่อยู่ในใจกลำงเมืองใหญ่และเป็นศูนยก์ลำง
ทำงดำ้นเศรษฐกิจและเป็นที่อำศยัของคนทัว่ไป ช่ึงบำงคนซ้ือเป็นบำ้นหลงัที่ 2 หรือคนรุ่นใหม่ที่มี
ครอบครัวที่มีขนำดเล็กลงก็นิยมที่จะซ้ือคอนโดมิเนียมเป็นที่พกัอำศยั ซ่ึงกำรเติบโตของที่อยูอ่ำศยัที่
เป็นคอนโดมิเนียมนั้นมีกำรเติบโตเป็นอยำ่งมำก และมีหลำยบริษทัที่ไดเ้ขำ้มำท ำธุรกจิกำรคำ้ดำ้น
กำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ เขำ้มำพฒันำและก่อสร้ำงคอนโดมิเนียมเพื่อขำยในตลำด และบริษทั
เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ เอสเตท จ ำกดั ก็เป็นผูป้ระกอบกำรดำ้นพฒันำอสังหำริมทรัพยโ์ดยสร้ำง
ดอนโดมิเนียมขำยในเขตกรุงเทพมหำนคร และมีลกัษณะของคอนโดมิเนียมโดยมีให้เลือกช้ือทั้ง
แบบเป็นอำคำรสูง ตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไปจนถึง 55 ชั้น อยใูนเขตกรุงเทพชั้นในและแนวเส้นรถไฟฟ้ำ
มุ่งเน้นที่กำรคมนำคมสะดวกและสภำพแวดที่ดีส ำหรับผูพ้กัอำศยั ดงันั้นกำรศึกษำควำมพึงพอใจ
จำกลูกคำ้ที่ซ้ือโครงกำรคอนโดมิเนียมของบริษัทเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จ ำกัด เป็น
แนวทำงในกำรที่จะทรำบถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ที่ช้ือและพกัอำศยัแล้ว มีควำมพึงพอใจใน
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คอนโดมิเนียมหรือไม่ เพื่อจะไดท้รำบถึงจุดเด่นและจุดด้อย เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรซ้ือ 
คอนโดมิเนียมและสำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ใหม่ๆ ของบริษทัเมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั 
ได ้และจะน ำจุดดอ้ยมำวเิครำะห์เพื่อหำแนวทำงกำรปรับปรุงและพฒันำใหดี้ขึ้นโดยไม่ตอ้งกงัวลัว่ำ
จะมีผูแ้ข่งขนัเขำ้มำแยง่ชิงลูกคำ้จำกบริษทัไปได ้  
 โดยภำพรวมธุรกิจอสังหำริมทรัพยใ์นกรุงเทพมหำนคร แม้จะมีควำมผนัผวนทำงด้ำน
เศรษฐกิจซ่ึงจะมีผลกระทบต่อตลำดอสังหำริมทรัพยท์ุกประเภท แต่พบว่ำส่วนใหญ่สำมำรถฟ้ืนตวั
กลบัมำดีขึ้นไดแ้มว้ำ่แนวโนม้เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอำจจะยงัไม่สดใสมำกนกัแต่เช่ือว่ำภำค
ธุรกิจอสงัหำริมทรัพยจ์ะมีภำวะที่ดีกวำ่ปีที่ผำ่นมำ โดยภำพรวมแลว้ ทิศทำงตลำดในอนำคตก็คือ  
 1.  เนน้กำรผลิตคอนโดมิเนียมใหร้ำคำที่ต  ่ำลงกวำ่แต่ก่อน เพรำะจะสำมำรถขำยไดม้ำกกวำ่  
 2.  ให้ควำมส ำคญักบัรูปแบบห้องชุดให้มำกขึ้นโดยเฉพำะในกลุ่มรำคำถูก และระดบัปำน
กลำง โดยเฉพำะที่อยูใ่กลเ้สน้ทำงหรือสถำนีรถไฟฟ้ำ  
         ดว้ยเหตุที่ผูท้  ำวจิยัไดม้องเห็นวำ่ควำมพงึพอใจของลูกคำ้มีควำมส ำคญัมำกในกำรที่จะรักษำ
ฐำนลูกคำ้ไวไ้ดแ้ละเป็นกำรเพิ่มโอกำสในกำรขยำยช่องทำงในกำรเพิ่มยอดขำยในอนำคตและมอง
ถึงกำรแข่งขันที่ รุ่นแรงมำกขึ้ นในปัจจุบัน ของธุรกิจด้ำนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ที่ได้สร้ำง
คอนโดมิเนียมขำย ผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจในกำรศึกษำควำมพึงพอใจของลูกคำ้ที่มีต่อปัจจยัส่วน
ประสมทำงกำรตลำดของ บริษทั เมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดัตลอดจนท ำกำรศึกษำดูวำ่มี
ปัจจยัใดบำ้งที่มีอิทธิพลและมีส่วนส ำคญัในควำมพึงพอใจของลูกคำ้ เพื่อน ำผลของกำรวิจยัมำใช้
เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกลยทุธ์ทำงกำรตลำดและกำรพฒันำปรับปรุงในดำ้นต่ำงๆที่ผูว้จิยัใช้เป็น
ตวัแปรในกำรวิจยัด้ำนควำมพึงพอใจกำรเลือกช้ือคอนโดมิเนียมของ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
เอสเตท จ ำกดั เพือ่ใหเ้หมำะสมและตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคต่อไป  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
            1.  เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้ที่ซ้ือคอนโดมิเนียม
ของบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั 
 2.  เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด 7P ที่มีควำมสัมพนัธ์กบัควำมพึงพอใจของ
ลูกคำ้ที่ซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั 
 3.  เพื่อศึกษำปัจจยัดำ้นทศันคติ ควำมเช่ือ ควำมรู้สึก พฤติกรรม ที่มีควำมสัมพนัธ์กบัควำม
พงึพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียมของ เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั 
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สมติฐานการวิจัย 
            1.  ปัจจยัของส่วนบุคคลที่ประกอบดว้ย เพศ  อำย ุ กำรศึกษำ  รำยได ้สถำนภำพ อำชีพ และ
จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว ที่มีควำมแตกต่ำงกันมีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่ ช้ือ
คอนโดมิเนียมของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั ต่ำงกนั  
 2.  ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ประกอบดว้ย ดำ้นผลิตภณัฑ ์ดำ้นรำคำดำ้นสถำนที่จดั
จ  ำหน่ำยสินค้ำ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนกระบวนกำรต่ำงๆ ด้ำนบุคลำกรปัจจัยด้ำน
ส่ิงแวดลอ้มทำงกำยภำพมีควำมสมัพนัธก์บัควำมพงึพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียมของเมเจอร์ดี
เวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั   
ขอบเขตของการวิจัย 
          ศึกษำปัจจยัที่มีผลต่อควำมพงึพอใจของลูกคำ้ที่ซ้ือคอนโดมิเนียมของ เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์
เอสเตท จ ำกดั โดยไดมี้กำรก ำหนดขอบเขตของกลุ่มประชำกรที่เป็นผูช้ื้อโครงกำรคอนโดมิเนียม
ของบริษทัเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จ ำกัด จ  ำนวน 7 โครงกำร ดังน้ี โครงกำร Aguston
โครงกำร M ลำดพร้ำว  โครงกำร M สีลม  โครงกำร M พญำไท  โครงกำร Maestro 39 โครงกำร 
Maestro 12 และ โครงกำร Maestro 02 
            1.  ปัจจยัส่วนบุคคล 
 2.  ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด   
 3.  ปัจจยัดำ้นทศันคติ ควำมเช่ือ ควำมรู้สึก พฤติกรรมที่แสดงออก   
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            1.  เพื่อให้ทรำบถึงควำมพึงพอใจของลูกคำ้ ที่ซ้ือและอำศยัคอนโดมิเนียมของ เมเจอร์  ดี
เวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ไดไ้ปใชใ้นกำรวำงแผนและก ำหนดกลยทุธ์
ทำงกำรตลำด 
 2.  เพื่อน ำข้อมูลที่ได้จำกงำนวิจัยไปปรับปรุงพัฒนำเพื่อให้เพิ่มส่วนแบ่งยอดขำย
คอนโดมิเนียมใหม้ำกขึ้น 
 3.  เพื่อน ำขอ้มูลที่ไดรั้บน ำไปสร้ำงควำมไดเ้ปรียบต่อคู่แข่งในตลำดธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
ประเภทคอนโดมิเนียม 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 
กำรศึกษำวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้ ที่ซ้ือคอนโดมิเนียมของ เมเจอร์ ดี
เวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั 
                            ตวัแปรตน้ 

                                                                  
                                       
 
 
 
 
 
 
   

                               ตวัแปรตำม 

 
ปัจจยัดำ้นทศันคติ 
1. ควำมเช่ือ 
2. ควำมรู้สึก 
3. พฤติกรรมที่แสดงออก   
 
  

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อำย ุ
3. ระดบักำรศึกษำ 
4. สถำนภำพ 
5. อำชีพ 
6. รำยได ้
7. จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด  
1. ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ ์
2. ปัจจยัดำ้นรำคำ 
3. ปัจจยัดำ้นสถำนที่จดัจ  ำหน่ำยสินคำ้ 
4. ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 
5. ปัจจยัดำ้นกระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรจดักำรดำ้น

สินคำ้และบริกำร 
6. ปัจจยัดำ้นบุคลำกร 
7. ปัจจยัดำ้นส่ิงแวดลอ้มทำงกำยภำพ 

 

 
 
 
 
ควำมพงึพอใจของลูกคำ้ที่ซ้ือคอนโดมิเนียม 
ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั 
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นิยามศัพท์ 
  ควำมพึงพอใจของลูกคำ้ หมำยถึง ควำมรู้สึกของลูกคำ้ทั้งที่เกิดควำมพึงพอใจและไม่พึง
พอใจ อนัเกิดจำกกำรเปรียบเทียบระหวำ่งควำมคำดหวงักบัส่ิงที่ไดรั้บรู้จำกกำรซ้ือและอยูอ่ำศยั 
 ผูบ้ริโภค  คือ กลุ่มลูกคำ้ที่ซ้ือคอนโดมิเนียมของ เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั 
 ผลิตภณัฑ ์ คือ คอนโดมิเนียมของ เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั  
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
           สุวสำ ชยัสุรัตน์ (2537, หนำ้ 30-37) กล่ำววำ่ ส่วนประสมกำรตลำด (Marketing Mix) ในกำร
ด ำเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปัจจยัต่ำง ๆ มำกระทบกำรท ำงำน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรด ำเนินงำนทำง
กำรตลำด จะมีปัจจัย 2 อย่ำงคือ  ปัจจัยภำยในของกิจกำร ( Internal Factors) ผู ้บริหำรหรือ
ผูป้ระกอบกำรสำมำรถควบคุมให้เป็นไปตำมนโยบำยของกิจกำร คือ ส่วนประสมกำรตลำดปัจจยั
ภำยนอก (External Factors) ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำรไม่สำมำรถควบคุมได ้
ดังนั้น ตอ้งปรับปัจจยัภำยในให้สอดคล้องกับปัจจยัภำยนอก เช่น สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ 
สงัคม กำรเมือง คู่แข่งขนั วฒันธรรม กฎหมำย และเทคโนโลย ี
          ธงชยั สนัติวงษ ์(2540, หนำ้ 34-38) กล่ำววำ่ ส่วนประสมทำงกำรตลำด หมำยถึง กำรประสม
ที่เขำ้กนัไดอ้ยำ่งดีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของกำรก ำหนดรำคำ กำรส่งเสริมกำรขำย ผลิตภณัฑ์ที่
เสนอขำยและระบบกำรจดัจ ำหน่ำย ไดมี้กำรจดัออกแบบเพื่อใชส้ ำหรับกำรเขำ้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคที่
ตอ้งกำร 
          พษิณุ จงสถิตวฒันำ (2544, หนำ้ 10) กล่ำววำ่ ส่วนประสมทำงกำรตลำด คือปัจจยัผนัแปรทำง
กำรตลำดที่ผูบ้ริหำรกำรตลำดเสนอให้แก่ตลำดเป้ำหมำย เพื่อบ ำบดัควำมตอ้งกำรพร้อมทั้งน ำควำม
พอใจสูงสุดมำสู่ตลำดเป้ำหมำย ส่วนประสมกำรตลำดเป็นปัจจยัแปรผนัทำงกำรตลำดที่ผูบ้ริหำร
สำมำรถควบคุมได ้และเป็นหน้ำที่ของผูบ้ริหำรที่จ  ำตอ้งปรับปัจจยัผนัแปรเหล่ำน้ีให้สอดคลอ้งกบั
กำรเปล่ียนแปลงของตลำดเป้ำหมำยและสภำวะกำรแข่งขนั เพือ่สร้ำงควำมไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนั 
และสร้ำงควำมพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้เป้ำหมำย 
 จิตตินันท ์เดชะคุปต ์(2538) กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจในบริกำร หมำยถึง ภำวะทำงอำรมณ์
หรือควำมรู้สึกทำงบวกของบุคคลที่เป็นผลมำจำกกำรประเมินเปรียบเทียบส่ิงที่บุคคลจะไดรั้บจริง
ในระดบัที่สอดคลอ้งกบัส่ิงที่บุคคลที่เป็นผลมำจำกกำรประเมินเปรียบเทียบส่ิงที่บุคคลจะไดรั้บจริง
ในระดบัที่สอดคลอ้งกบัส่ิงที่บุคคลคำดหวงัเอำไว ้ในสถำนกำรณ์กำรบริกำรนั้นๆ 
       ชยัสมพล ชำวประเสริฐ (2547) กล่ำววำ่ ควำมพอใจของลูกคำ้เป็นเป้ำหมำยทำงกำรตลำด ที่
ส ำคญัที่ทุกธุรกิจให้บริกำรจะตอ้งบรรลุให้ได ้เน่ืองจำกควำมพอใจน ำมำซ่ึงกำรใชบ้ริกำรซ ้ ำ ควำม
จงรักภกัดี และกำรแนะน ำควำมพอใจนั้นให้ผูอ่ื้นทรำบ กำรสร้ำงควำมพอใจใหก้บัลูกคำ้นั้นเป็นส่ิง
ที่ท  ำไดย้ำก แต่สำมำรถท ำได ้ผูบ้ริหำรจะตอ้งท ำให้พนักงำนส่งมอบบริกำรอนัประทบัใจ ให้ลูกคำ้
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ทุกขั้นตอน ควำมพอใจของลูกคำ้จึงเกิดจำกกำรที่ลูกคำ้ไดรั้บกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรตำมที่ตน
ไดค้ำดหวงัไวห้รือไดรั้บบริกำรที่มีคุณค่ำ รวมทั้งกำรบริกำรตอ้งตอบสนองสิทธิประโยชน์เฉพำะได ้
 หลุย จ ำปำเทศ (2533) ไดก้ล่ำวว่ำ “ควำมพึงพอใจหมำยถึงควำมตอ้งกำร (Needs) ไดบ้รรลุ
เป้ำหมำยพฤติกรรมที่แสดงออกมำก็จะมีควำมสุขสงัเกตไดจ้ำกสำยตำค ำพดูและกำรแสดงออก”       
 ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยำ (2547) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจว่ำ “ควำมพึงพอใจ
หมำยถึงควำมรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่ำงๆที่เก่ียวขอ้งควำมรู้สึก
พอใจจะเกิดขึ้นเม่ือควำมตอ้งกำรของบุคคลไดรั้บกำรตอบสนองหรือบรรลุจุดหมำยในระดบัหน่ึง
และควำมรู้สึกดงักล่ำวจะลดลงหำกควำมตอ้งกำรหรือจุดหมำยนั้นไม่ไดรั้บกำรตอบสนอง”  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
           จิรำพร ก ำจดัทุกข ์(2552) กำรวจิยัเพือ่ศึกษำควำมพงึพอใจหลงักำรตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
เพือ่วเิครำะห์ลกัษณะของผูท้ี่ไม่พงึพอใจหลงักำรตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม และเพือ่ศึกษำปัจจยัที่มี
ผลต่อควำมพึงพอใจหลังกำรตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม โดยตัวอย่ำงเป็นผู ้ตัดสินใจซ้ือ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงสร้ำงแลว้เสร็จในช่วงปี 2549 - 2551 และมีระดบัรำคำขำย
ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท จ ำนวน 236 รำย ที่ได้มำจำกกำรสุ่มตวัอย่ำงสำมขั้นแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยใช้
แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ที่อยู่อำศยัเดิม ที่
ท  ำงำนปัจจุบนั พฤติกรรมในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนกำรตดัสินใจซ้ือ และควำมพึงพอใจหลงั
กำรตดัสินใจซ้ือใน 4 ด้ำน คือ ผลิตภณัฑ์ รำคำ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และสภำพแวดลอ้มรอบ
โครงกำร สถิติที่ใช ้คือ สถิติพรรณนำ กำรวเิครำะห์เปรียบเทียบระหวำ่งควำมคำดหวงักบัส่ิงที่ได้รับ
และกำรวิเครำะห์ตน้ไมก้ำรตดัสินใจ (Decision Tree) ดว้ยเทคนิค CHAID ผลกำรศึกษำ พบว่ำโดย
ภำพรวมทุกดำ้นผูต้ดัสินใจซ้ือไม่พึงพอใจหลงักำรตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม อยำ่งไรก็ตำม เม่ือ
จ ำแนกเป็นรำยดำ้น พบว่ำ ผูต้ดัสินใจซ้ือไม่พึงพอใจใน 3 ดำ้น คือ ผลิตภณัฑ ์รำคำ และส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวก และพงึพอใจใน 1 ดำ้น คือ สภำพแวดลอ้มรอบโครงกำร โดยส่ิงที่ไม่พงึพอใจ 3 ล ำดบั
แรกในแต่ละด้ำน เป็นดังน้ี ด้ำนผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ควำมพร้อมเขำ้อยู่ได้ทนัที ควำมสวยงำมของ
เฟอร์นิเจอร์ที่ใชต้กแต่งหอ้งชุด และคุณภำพและมำตรฐำนของเฟอร์นิเจอร์ที่ใชต้กแต่งหอ้งชุด ดำ้น
รำคำ ไดแ้ก่กำรจดัเก็บค่ำใชจ่้ำยส่วนกลำง ควำมคุม้ค่ำเม่ือเปรียบเทียบรำคำขำยกบัเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้
ตกแต่งห้องชุด และกำรจดัเก็บค่ำสำธำรณูปโภค ดำ้นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ตไร้
สำย ร้ำนอำหำร และร้ำนคอฟฟ่ีช็อป ส ำหรับส่ิงที่พึงพอใจในดำ้นสภำพแวดลอ้มรอบโครงกำร 3 
ล ำดับแรก ได้แก่ ควำมปลอดภยัรอบโครงกำร กำรคมนำคมที่สะดวกรวดเร็ว และกำรปรำศจำก
มลภำวะที่ไม่ดี เม่ือวเิครำะห์ลกัษณะของผูต้ดัสินใจซ้ือที่ไม่พึงพอใจในดำ้นผลิตภณัฑ ์รำคำ และส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ มีควำมคลำ้ยคลึงกนั  ดงัน้ี ผูต้ดัสินใจซ้ือที่ไม่พงึพอใจส่วนใหญ่ร้อยละ 
58 เป็นเพศหญิง มีอำยรุะหวำ่ง 25-35 ปี (ร้อยละ 56) ประกอบอำชีพพนักงำนบริษทัเอกชนและธุรกิจ
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ส่วนตวั/งำนอิสระ (ร้อยละ 68) และร้อยละ 55 มีสถำนภำพโสด โดยผูต้ดัสินใจซ้ือร้อยละ 56 จบ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี มีรำยได้ส่วนตวั 20,000 - 30,000 บำท/เดือน (ร้อยละ34) และเม่ือ
พิจำรณำถึงรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของครอบครัว พบว่ำ ร้อยละ 20 อย่ำงละเท่ำๆ กัน มีรำยได้ของ
ครอบครัว 20,000–30,000 บำท/เดือน และมำกกวำ่ 60,000 บำท/เดือน ขณะที่ร้อยละ 48 มีค่ำใชจ่้ำย
ของครอบครัว 10,000-20,000 บำท/เดือน ในดำ้นกำรพกัอำศยัในคอนโดมิเนียมที่ซ้ือพบว่ำ ร้อยละ 
75 เป็นครัวเรือนที่มีสมำชิกพกัอำศยัไม่เกิน 2 คน ส ำหรับปัจจยัที่มีผลต่อควำมพึงพอใจหลังกำร
ตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม จำกกำรวจิยัพบวำ่ มี 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ จ  ำนวนคอนโดมิเนียมที่คน้หำขอ้มูล 
ระยะเวลำที่ใช้เดินทำงจำกที่อยูอ่ำศยัเดิมไปสถำนที่ท  ำงำนปัจจุบนั กำรใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นแหล่ง
คน้หำขอ้มูลคอนโดมิเนียมค่ำใชจ่้ำยของครอบครัวต่อเดือน และระยะเวลำที่ใชต้ดัสินใจซ้ือ ซ่ึงทั้ง 5 
ปัจจยัดงักล่ำวสำมำรถแบ่งกลุ่มผูต้ดัสินใจซ้ือได ้6 กลุ่ม โดยพงึพอใจ 2 กลุ่ม และไม่พงึพอใจ 4 กลุ่ม
อำคำรชุดรำคำถูกต่อระบบกำรใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภคส่วนกลำง  
 สมฤทยั ผยุวรรณ์ (2556) ศึกษำวจิยัคร้ังน้ีมี วตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษำพฤติกรรม และปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตำมแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน รวมทั้ง
เปรียบเทียบปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตำมแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำสำย   
สีน ้ ำเงิน จ  ำแนกตำมลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ ตลอดจนศึกษำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งลกัษณะทำง
ประชำกรศำสตร์กบัพฤติกรรมกำรเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตำมแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน   
กลุ่มตวัอยำ่งที่ใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคที่อำศยัอยูใ่นเขตฝ่ังธนบุรี จ  ำนวน 400 คน โดยใช้
วธีิกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบตำมสะดวก สถิติที่ใชใ้นกำรวเิครำะห์ขอ้มูล คือ กำรแจกแจงควำมถ่ี             ค่ำ
ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ส ำหรับผลกำรทดสอบสมมติฐำนใชส้ถิติ t-test     กำร
วเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว และสถิติไควสแควร์ ผลกำรวจิยัพบวำ่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชำยมำกกว่ำเพศหญิง มีอำย ุ26 – 35 ปี มีกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี มีสถำนภำพสมรส ประกอบ
อำชีพพนกังำนเอกชน/หำ้งร้ำน และมีรำยไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บำท ส่วนพฤติกรรมกำรเลือก
ซ้ือคอนโดมิเนียมตำมแนวเสน้ทำงรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน พบวำ่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมตำมแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงินเพือ่อำศยัอยูเ่อง ส่วนเหตุผลที่
เลือกซ้ือเน่ืองจำกสะดวกในกำรเดินทำง โดยก่อนจะตดัสินใจซ้ือจะเปรียบเทียบโครงกำรอ่ืน 1 – 3 
โครงกำร และตัดสินใจซ้ือด้วยตัวเอง นอกจำกน้ียงัพบว่ำ ผู ้บริโภคมีกำรวำงแผนที่จะ ซ้ือ
คอนโดมิเนียมมำกกวำ่ 3 ปี โดยขนำดพื้นที่ใชส้อยที่ตอ้งกำรมำกที่สุดคือ ขนำด 36 - 40 ตำรำงเมตร 
ส่วนรำคำคอนโดมิเนียมที่เลือกซ้ือมำกที่สุด คือ รำคำ 1,500,000 – 2,000,000 บำท ประเภทของส่ือที่
มีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมำกที่สุดไดแ้ก่ ส่ือโทรทศัน์ และผูบ้ริโภคตอ้งกำรซ้ือคอนโน
มิเนียมที่มีระยะห่ำงจำกสถำนีรถไฟฟ้ำต ่ำกวำ่ 200 เมตร ทำงดำ้นปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มี
อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมตำมแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน พบว่ำ 
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ผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัต่อปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมตำมแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก โดยให้ควำมส ำคญั
ต่อปัจจัยด้ำนรำคำมำกที่สุด ให้ควำมส ำคัญต่อปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย เป็นอันดับ
รองลงมำ และใหค้วำมส ำคญัต่อปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด เป็นอนัดบัสุดทำ้ย 
 สิโรรส รัชตเศรษฐ ์(2556) กำรวจิยัน้ีมีควำมมุ่งหมำยเพือ่ศึกษำ ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด
ดำ้นผลิตภณัฑ ์และ รูปแบบกำรด ำเนินชีวติที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบำงนำ 
ของผูบ้ริโภค โดยกลุ่มตวัอย่ำงม่ีใช้ในกำรวิจยัคือ กลุ่มผูบ้ริโภคที่เลือกซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต     
บำงนำ จำนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใชท้ดสอบ
สมมุติฐำน ไดแ้ก่ กำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงโดยกำรทดสอบค่ำที กำรวิเครำะห์ค่ำควำมแปรปรวน
ทำงเดียว และกำรวเิครำะห์ค่ำสมัประสิทธ ์สหสมัพนัธเ์พยีร์สนั ผลกำรวจิยัพบวำ่ 
 1.  ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำย ุระหวำ่ง 35- 44 ปี มีสถำนภำพสมรส
แล้ว ประกอบอำชีพ พนักงำนบริษทัเอกชน มีรำยได้ต่อเดือน ระหว่ำง 20,001 – 40,000 บำท มี
ลกัษณะกำรพกัอำศยัที่เป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง และ แรงจูงใจในกำรซ้ือคอนโดมิเนียม คือซ้ือเพือ่
พกัอำศยั 
 2.  ทศันคติของผูต้อบแบบสอบถำม ที่มีผลต่อปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ ์พบวำ่ ในดำ้น ผลิตภณัฑ์
ที่คำดหวงั ดำ้นผลิตภณัฑค์วบ และ ดำ้นศกัยภำพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์มีควำมส ำคญัอยูใ่นระดบัมำก 
ขณะที่ ดำ้น ผลิตภณัฑห์ลกั และ ดำ้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์มีควำมส ำคญัอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 3.  ด้ำนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ของผูต้อบแบบสอบถำม พบว่ำ มีระดับกำรท ำกิจกรรม 
ค่อนขำ้งบ่อย ดำ้นควำมสนใจอยูใ่นระดบัมำก ส่วนดำ้นควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
 4.  ในดำ้นพฤติกรรมกำรซ้ือคอนโดมิเนียม พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมเห็นว่ำ กำรส่งเสริม
กำรตลำดมีผลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือ ในระดบัมำกที่สุด ส่วน เหตุผลดำ้นท ำเลมีผลต่อพฤติกรรมกำร
ซ้ือในระดบั มำก และจะตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง มีแนวโน้มที่จะซ้ือคอนโดมิเนียมในเขตบำงนำอีก 
และซ้ือคอนโดมิเนียมในรำคำเฉล่ีย 1.5 ลำ้นบำท 
 5.  ผลกำรทดสอบสมมุติฐำนที่ระดบันัยส ำคญัทำงสถิติ 0.05 พบวำ่ ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วน
บุคคล ดำ้น อำชีพ และ ดำ้นแรงจูงใจ แตกต่ำงกนัมีผลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือคอนโดมิเนียมในดำ้น
ค่ำใชจ่้ำย และ ดำ้นส่งเสริมกำรตลำด ที่แตกต่ำงกนั 
 6.  ผลกำรทดสอบสมมุติฐำนที่ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 พบว่ำ ดำ้นผลิตภณัฑค์วบ มี
ควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรซ้ือดำ้นท ำเล ในขณะที่ ดำ้นศกัยภำพผลิตภณัฑ ์มีควำมสัมพนัธก์บั
พฤติกรรมกำรซ้ือดำ้น แนวโนม้พฤติกรรม และ ดำ้นค่ำใชจ่้ำย 
 7.  ผลกำรทดสอบสมมุติฐำนที่ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 พบวำ่ ปัจจยัดำ้น รูปแบบกำร
ด ำเนินชีวิต ด้ำนกิจกรรมมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรซ้ือ ด้ำนท ำเล ด้ำนควำมสนใจมี
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ควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรซ้ือ ดำ้นท ำเล กำรส่งเสริมกำรตลำด และ ดำ้นค่ำใชจ่้ำย ส่วนดำ้น
ควำมคิดเห็นมีควำมสัมพนัธ์กับพฤติกรรมกำรซ้ือ ด้ำนท ำเล กำรส่งเสริมกำรตลำด และด้ำน
แนวโนม้พฤติกรรม  
ระเบียบวิธีวิจัย 
    1.  ศึกษำคน้ควำ้ทฤษฎี และงำนวิจยัที่เก่ียวขอ้งตำมควำมสนใจของผูว้ิจยั และน ำขอ้มูลมำ
เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดตวัแปรที่ใชใ้นแบบสอบถำม 
  2.   น ำข้อมูลที่ได้มำวิ เครำะห์เ น้ือหำ ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัยและสร้ำง
แบบสอบถำม ใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้กำรวจิยัที่ตอ้งกำรศึกษำ 
   3.   น ำแบบสอบถำมใหอ้ำจำรยท์ี่ปรึกษำช่วยพจิำรณำและแนะน ำเพือ่ใหมี้ควำมถูกตอ้งและ 
และเน้ิอหำในแต่ละขอ้ค  ำถำมมีควำมถูกตอ้ง 
 4.   น ำแบบสอบถำมมำปรับปรุงแกไ้ขตำมค ำแนะน ำของอำจำรยท์ี่ปรึกษำและท ำกำรหำ
ควำมเช่ือมัน่ (Reliability) โดยกำรน ำแบบสอบถำมไปทดสอบ (Pre-Test) กบัผูซ้ื้อคอนโดมิเนียม
ของบริษทัเมเจอร์ ดี เวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั  ท  ำกำรศึกษำ จ ำนวน 30 คน เพื่อทดสอบควำม
เขำ้ใจที่ถูกตอ้งตรงกนัของขอ้ค  ำถำม หลงัจำกนั้นน ำมำวเิครำะห์หำค่ำควำมเช่ือมัน่โดยใชว้ธีิกำรของ        
ครอนบำค Cronbach (Alpha Coefficient) ไดค้่ำระดบัควำมเช่ือมัน่ (Reliability Coefficients)  เท่ำกบั 
0.765 
    5.   น ำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วไปเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตัวอย่ำงที่ผูว้ิจ ัยได้
ก ำหนดไวใ้นขำ้งตน้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล          

เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถำมจำกกลุ่มตวัอยำ่ง ลูกคำ้ที่ช้ือหรืออำศยัคอนโดมิเนียมของ 
เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั ใน  7 โครงกำร จ ำนวน 293 คน โดยเก็บขอ้มูล ระหวำ่งวนัที่ 
6 กนัยำยน 2559 ถึงวนัที่ 30 กนัยำยน 2559 ระยะเวลำ 25 วนัในกำรเก็บแบบสอบถำม    

ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีไดป้ระมวลผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป
และใชส้ถิติดงัน้ี 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
              ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ สถำนภำพ  อำชีพ  รำยไดต่้อเดือน 
จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว ที่แตกต่ำงกนัมีผลต่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียม ของ
เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จ ำกัด ที่แตกต่ำงกัน พบว่ำมีกำรปฏิเสธ 6 สมมติฐำน และ กำร
ยอมรับ 1 สมมติฐำน ซ่ึงหมำยควำมว่ำปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกนัส่งผลต่อควำมพึงพอใจของ
ลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียม ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์ เอสเตท จ ำกดั ที่แตกต่ำงกนัอยู ่ 1 ปัจจยัคือ 
รำยไดต่้อเดือน 
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   ผลกำรวเิครำะห์พบวำ่กำรทดสอบทำงสถิติปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดมีควำมสัมพนัธ์
กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียม ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั  พบว่ำมี
กำรปฏิเสธ 3 สมมติฐำน และ กำรยอมรับ 4 สมมติฐำน ซ่ึงหมำยควำมว่ำปัจจยัส่วนประสมทำง
กำรตลำดมีควำมสัมพนัธ์กบัพึงพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียม ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท์ 
เอสเตท จ ำกดั ที่มีควำมสัมพนัธ์กนัอยู ่ 4 ปัจจยัคือดำ้นผลิตภณัฑ ์ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ดำ้น
กระบวนกำร ดำ้นบุคลำกร 
       ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำกำรทดสอบทำงสถิติปัจจยัด้ำนทัศนคติมีควำมสัมพนัธ์กับควำม          
พงึพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียม ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั พบวำ่มีกำรปฏิเสธ 
1 สมมติฐำน และ กำรยอมรับ 2 สมมติฐำน ซ่ึงหมำยควำมว่ำปัจจยัดำ้นทศันคติมีควำมสัมพนัธก์บั
พึงพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียม ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั ที่มีควำมสมัพนัธ์
กนัอยู ่2 ปัจจยัคือดำ้นควำมรู้สึก ดำ้นพฤติกรรมที่แสดงออก 
  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1115 
Journal of Business Research and 

Administration 

กรอบแนวคดิใหม่ 
                 ตัวแปรต้น 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
  

ปัจจยัดำ้นส่วนบุคคล 
1.  รำยไดต่้อเดือน 

 
 
 
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่ ซ้ือคอนโดมิเนียม
ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั 
  
 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด  
1.  ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ ์
2.  ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 
3.  ปัจจยัดำ้นกระบวนกำร 
4.  ปัจจยัดำ้นบุคลำกร 
 
 

ปัจจยัดำ้นทศันคติ 
1.  ควำมรู้สึก 
2.  พฤติกรรมที่แสดงออก   

ตัวแปรตาม 
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
5.1.1  กำรศึกษำด้ำนคุณสมบติัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่ำง ซ่ึงได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ 
สถำนภำพ อำชีพ รำยไดต่้อเดือน จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว ผลสรุปมีดงัน้ี 
  5.1.1.1  ปัจจยัส่วนบุคคล ดำ้นเพศ จำกกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชำย 
คิดเป็นร้อยละ 50.2 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.8 ตำมล ำดบั 
            5.1.1.2  ปัจจยัส่วนบุคคล ดำ้นอำย ุจำกกำรศึกษำพบวำ่กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ มีอำยรุะหวำ่ง 
31 – 40 ปี  มีจ  ำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6  รองลงมำคืออยูใ่นช่วงอำย ุ41 – 50 ปี มีจ  ำนวน 86 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 อยูใ่นช่วงอำย ุ20 – 30 ปี มีจ  ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7  อยูใ่นช่วงอำย ุ
51 – 60 ปี มีจ  ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 อำยมุำกกวำ่ 60 ปีขึ้น มีจ  ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.0 ตำมล ำดบั 
             5.1.1.3  ปัจจยัส่วนบุคคล ดำ้นระดบักำรศึกษำ จำกกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่
จบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีมีจ ำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมำคือระดบักำรศึกษำ
ปริญญำโท มีจ ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ระดบักำรศึกษำต ่ำกวำ่ปริญญำตรี มีจ  ำนวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.3  ระดบักำรศึกษำปริญญำเอก มีจ ำนวน 17คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตำมล ำดบั 
       5.1.1.4  ปัจจัยส่วนบุคคล ด้ำนสถำนภำพ จำกกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่
สถำนภำพสมรถมีจ ำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8  รองลงมำคือสถำนภำพโสด มีจ ำนวน 106 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 สถำนภำพหยำ่ร้ำง  มีจ  ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2  สถำนภำพหมำ้ย  มี
จ  ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตำมล ำดบั 
        5.1.1.5  ปัจจยัส่วนบุคคล ด้ำนอำชีพ จำกกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่อำชีพ
พนกังำนบริษทัเอกชั้นมีจ  ำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3  รองลงมำคือธุรกิจส่วนตวั มีจ  ำนวน 87 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.7  รัฐวิสำหกิจมีจ ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6  รับรำชกำร มีจ  ำนวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.5  อำชีพอ่ืนๆ มีจ ำนวน23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9  ตำมล ำดบั 
          5.1.1.6  ปัจจยัส่วนบุคคล ดำ้นรำยไดต่้อเดือน จำกกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มี
รำยได้ต่อเดือน 30,000-50,000 บำท  มีจ  ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6  รองลงมำคือต ่ำกว่ำ 
30,000 บำท มีจ ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6  รำยได ้50,000-70,000 บำท มีจ ำนวน 44 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.0  รำยได ้70,000-90,000  บำท มีจ ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7  รำยได ้100,000 
บำทขึ้นไปมีจ ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6  รำยได ้90,000-100,000  บำท มีจ ำนวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.1  ตำมล ำดบั 
              5.1.1.7  ปัจจยัส่วนบุคคล จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว จำกกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตวัอยำ่ง
ส่วนใหญ่สมำชิกในครอบครัวจ ำนวน 3 คน มีจ  ำนวน 93 ตวัอยำ่ง คิดเป็นร้อยละ 31.8  รองลงมำคือ
สมำชิกในครอบครัวจ ำนวน 2 คน มีจ  ำนวน 66 ตวัอยำ่ง คิดเป็นร้อยละ 22.5  สมำชิกในครอบครัว
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จ ำนวน 4 คน มีจ  ำนวน 63 ตวัอยำ่ง คิดเป็นร้อยละ 21.5  สมำชิกในครอบครัวจ ำนวน 5 คน มีจ  ำนวน 
39 ตวัอยำ่ง คิดเป็นร้อยละ 13.3 สมำชิกในครอบครัวมำกกวำ่ 5 คน มีจ  ำนวน 32 ตวัอยำ่ง คิดเป็นร้อย
ละ 10.9 ตำมล ำดบั 
           5.1.2  ปัจจยัด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่ ซ้ือ
คอนโดมิเนียมของบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั โดยให้ ควำมส ำคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทำงกำรตลำดโดยรวมอยู่ในระดับมำก เ ม่ือพิจำรณำทุกตัวแปร จะเห็นว่ำ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถำมให้ควำมส ำคญัคือ ดำ้นผลิตภณัฑ ์ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ดำ้นกระบวนกำร ดำ้น
บุคลำกร ตำมล ำดบั 
           5.1.3  ปัจจยัด้ำนทศันคติที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้ที่ซ้ือคอนโดมิเนียมของ
บริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั โดยให ้ควำมส ำคญักบัปัจจยัดำ้นทศัคติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมำก เม่ือพิจำรณำทุกตวัแปรจะ เห็นว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคญัคือ ดำ้นควำมรู้สึก 
ดำ้นพฤติกรรมที่แสดงออก  ดำ้นควำมเช่ือมัน่ ตำมล ำดบั 

5.1.4  ควำมพึงพอใจของลูกคำ้ที่ซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
เอสเตท จ ำกดั โดยให ้ควำมส ำคญักบัดำ้นคุณภำพควำมเรียบร้อยและควำมสะดวกสบำยโดยรวม อยู่
ในระดับมำก และรองลงมำ ด้ำนรำคำที่ซ้ือโครงกำรเทียบกบัคุณภำพโครงกำรเม่ือท ำเสร็จ ด้ำน
สภำพแวดลอ้มโดยรวมของโครงกำร  ดำ้นกำรบริกำรหลงักำรขำยโดยรวมของโครงกำร  ตำมล ำดบั 

5.1.5  สรุปผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลทำงสถิติที่ใชท้ดสอบระดบัควำมส ำคญัของตวัแปร ดงัน้ี  
          5.1.5.1  ผลกำรวิเครำะห์ค่ำ R Square แสดงให้เห็นว่ำตวัแปรดำ้นปัจจยัส่วนประสมทำง
กำรตลำด และปัจจยัดำ้นทศันคติ  มีผลต่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียมของเมเจอร์ดี
เวลลอปเมน้ท ์ 52.7% ส่วนอีก 47.3% จะเป็นอิทธิพลจำกตวัแปรอ่ืนๆที่ไม่ไดอ้ยูใ่นแบบสอบถำม 
หรืออำจกล่ำวไดว้ำ่ตวัแปรอิสระทั้งหมดสำมำรถท ำนำยควำมพงึพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียม
ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ทไ์ด ้ 52.7% 
            5.1.5.2  ผลกำรวเิครำะห์ค่ำ Adjusted R Square แสดงถึง R Square ที่ปรับแกแ้ลว้  แสดงให้
เห็นวำ่ถำ้ตวัแปรอิสระมีกำรเปล่ียนแปลง ตวัแปรตำมจะมีแนวโนม้เปล่ียนแปลงตำม 51.0% 
          5.1.5.3  ผลกำรวิเครำะห์ค่ำ Std. Error of the Estimate แสดงถึงค่ำที่แสดงระดับของ
ควำมคลำดเคล่ือนที่เกิดจำกกำรใชต้วัแปรอิสระทั้งหมดมำพยำกรณ์ตวัแปรตำม อำจกล่ำวไดว้ำ่ควำม
พึงพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียมของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์อำจจะมีควำมคลำดเคล่ือนหรือ
ควำมผดิพลำดประมำณ .50397 
             5.1.5.4  ผลกำรวิเครำะห์ค่ำ  Durbin-Watson แสดงถึงค่ำสถิติที่ ใช้ในกำรทดสอบ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ เพื่อทดสอบค่ำควำมคลำดเคล่ือนจำกกำรกระจำยของ
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สหสมัพนัธข์องตวัรบกวนค่ำที่ไดค้ือ 2.115 ซ่ึงมีค่ำเขำ้ใกล ้2 หรือไม่ต่ำงจำก 2 มำก แสดงใหเ้ห็นว่ำ
ควำมสมัพนัธข์องตวัรบกวนดงักล่ำวมีกำรกระจำยเป็นอิสระ 
 5.1.5.5  ผลกำรวิเครำะห์ค่ำ F = 31.401 แสดงถึงตวัแปรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ตวั มีอิทธิพลต่อ
ตวัแปรตำม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวำ่ปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำด และปัจจยัดำ้นทศันคติอยำ่งนอ้ย 
1 ตวั มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียมของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท 
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
                5.1.5.6  ผลกำรวเิครำะห์ค่ำ Sig. แสดงถึงควำมสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตวั
แปรตำมอยำ่งมีนัยส ำคญัทำงสถิติไวท้ี่ .05 เน่ืองจำกค่ำ  Sig.  จำกตำรำงที่โปรแกรมค ำนวณไดค้ือ 
.000a ซ่ึงมีค่ำนอ้ยกวำ่ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติที่ก  ำหนดไวค้ือ .05 ดงันั้นท ำใหผ้ลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล
มีควำมสอดคลอ้งกบัสมมติฐำน ซ่ึงสำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ไดว้่ำปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำง
กำรตลำดและปัจจยัด้ำนทศันคติมีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้ที่ ช้ือคอนโดมิเนียม ของ
เมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
       5.1.5.7  ผลกำรวิเครำะห์ค่ำ Beta สำมำรถสรุปไดว้่ำ ปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำด 
และปัจจยัดำ้นทศันคติ มีผลต่อควำมพงึพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียม ของเมเจอร์     ดีเวลลอป
เมน้ท ์เอสเตท ในทิศทำงเดียวกนัอยำ่งมีนัยส ำคญั ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดมีค่ำ 
Beta = .140 ดำ้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดำ้นทศันคติควำมเช่ือมัน่มีค่ำ Beta = .103 ซ่ึงจำกผลของตวั
แปรอิสระทั้ง 2 ตวัจะเห็นไดว้่ำ ตวัแปรปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดและปัจจยัดำ้นทศันคติ 
มีควำมสมัพนัธไ์ปในทิศทำงเดียวกนั 
 5.1.5.8  ผลกำรวิเครำะห์กำรทดสอบสมมติฐำนปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ผลกำร
วิเครำะห์พบว่ำกำรทดสอบทำงสถิติปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดมีควำมสัมพนัธ์กับควำม         
พงึพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียม ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั  พบวำ่มีกำรปฏิเสธ 
3 สมมติฐำน และ กำรยอมรับ 4 สมมติฐำน ซ่ึงหมำยควำมว่ำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดมี
ควำมสมัพนัธก์บัพงึพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียม ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั มี
ควำมสัมพนัธ์กนัอยู ่4 ปัจจยัคือดำ้นผลิตภณัฑ ์ ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ดำ้นกระบวนกำร ดำ้น
บุคลำกร 
    5.1.5.9  ผลกำรวิเครำะห์กำรทดสอบสมมติฐำน ปัจจยัด้ำนทศันคติ ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ
กำรทดสอบทำงสถิติปัจจัยด้ำนทัศนคติมีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่ ช้ือ
คอนโดมิเนียม ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั  พบวำ่มีกำรปฏิเสธ 1 สมมติฐำน และ กำร
ยอมรับ 2 สมมติฐำน ซ่ึงหมำยควำมวำ่ปัจจยัดำ้นทศันคติมีควำมสมัพนัธก์บัพึงพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือ
คอนโดมิเนียม ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั ที่มีควำมสัมพนัธ์กนัอยู ่ 2 ปัจจยัคือดำ้น
ควำมรู้สึก ดำ้นพฤติกรรมที่แสดงออก 
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 5.1.5.10  ผลกำรวิเครำะห์กำรทดสอบสมมติฐำน ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่ ซ้ือ
คอนโดมิเนียมของบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั ผลกำรวเิครำะห์พบวำ่กำรทดสอบ
ทำงสถิติต่อควำมพงึพอใจของลูกคำ้ที่ซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท 
จ ำกัด โดยให้ ควำมส ำคญั กับด้ำนคุณภำพโดยรวม ด้ำนรำคำโดยรวม ด้ำนสภำพแวดล้อมของ
โครงกำรโดยรวม ดำ้นกำรบริกำรหลงักำรขำยโดยรวม   
แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐำน ตวัแปรอิสระ สถิต ิ Sig. ผลลพัธ ์
ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ T- Test .486 ปฏิเสธ 

อำย ุ F- Test .372 ปฏิเสธ 
ระดบักำรศึกษำ F- Test .139 ปฏิเสธ 
สถำนภำพ F- Test .579 ปฏิเสธ 
อำชีพ F- Test .055 ปฏิเสธ 
รำยไดต่้อเดือน F- Test .002 ยอมรับ 
จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว F- Test .869 ปฏิเสธ 

ปัจจยัดำ้นส่วน
ประสมทำง
กำรตลำด 

ดำ้นผลิตภณัฑ ์ r .023 ยอมรับ 
ดำ้นรำคำ r .585 ปฏิเสธ 
ด้ำนสถำนที่ จัดจ ำห น่ ำย
สินคำ้ 

r .714 ปฏิเสธ 

ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด r .006 ยอมรับ 
ดำ้นกระบวนกำร r .018 ยอมรับ 

ดำ้นบุคลำกร r .000 ยอมรับ 
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มโครงกำร r 876 ปฏิเสธ 

ปัจจยัดำ้นทศันคติ ดำ้นควำมเช่ือมัน่ r .103 ปฏิเสธ 

ดำ้นควำมรู้สึก r .000 ยอมรับ 
ดำ้นพฤติกรรมที่แสดงออก r .050 ยอมรับ 

อภิปรายผลการวิจัย   
 จำกผลกำรศึกษำเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียม ของ
เมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั  ไดน้ ำแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งมำประกอบกำรอภิปรำย
ผลกำรวจิยัไดด้งัน้ี 
  5.2.1  ดำ้นปัจจยัส่วนบุคคล จำกกำรศึกษำสำมำรถอภิปรำยผลไดด้งัน้ี 
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             5.2.1.1  ผลจำกกำรศึกษำวิจัย พบว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับ
กำรศึกษำ สถำนภำพ อำชีพ จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว มีอิทธิพลต่อควำมพงึพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือ
คอนโดมิเนียม ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดัที่ไม่แตกต่ำงกนัจึงปฎิเสธสมมติฐำนที่ตั้ง
ไว ้ และพบว่ำปัจจยัส่วนบุคคล รำยไดต่้อเดือนที่แตกต่ำงกนั ซ่ึงผลในกำรวิจยัพบว่ำมีอิทธิพลต่อ
ควำมพงึพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียม ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์ เอสเตทจ ำกดั ที่แตกต่ำงกนั 
อยู ่1 คู่ คือ รำยไดต่้อเดือนต ่ำกวำ่ 30,000 บำท กบั รำยไดต่้อเดือน100,000 บำทขึ้น อยำ่งมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติ 0.05   มีผลแตกต่ำงกนั จึงยอมรับสมมติฐำนที่ตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำของ 
(สมฤทยั ผยุวรรณ์ 2552)รำยไดท้ี่แตกต่ำงกนั ยอ่มใหค้วำมส ำคญักบักำรส่งเสริมกำรตลำดไม่เท่ำกนั 
โดยผูมี้รำยไดต้  ่ำกวำ่จะใหค้วำมส ำคญัมำกกวำ่ผูท้ี่มีรำยไดสู้ง  
          5.2.1.2  ผลจำกกำรศึกษำวิจยั พบวำ่ปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดมีอิทธิพลต่อควำม
พงึพอใจของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียม ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั อยูใ่นระดบัสูง เม่ือ
พจิำรณำทุกตวัแปรจะเห็นว่ำ ควำมส ำคญัจะมี 4 ดำ้นดว้ยกนัมีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้ที่
ช้ือคอนโดมิเนียม ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์ เอสเตท จ ำกดั คือ ดำ้นผลิตภณัฑ ์ดำ้นกำรส่งเสริม
กำรตลำด ด้ำนกระบวนกำร ด้ำนบุคลำกร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำของ(ธงชัย ชูสุ่น 2557 ) 
ปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม โดยรวมอยูใ่น
ระดับมำกที่สุดเม่ือพิจำรณำทุกตัวแปรจะเห็นว่ำ ควำมส ำคัญสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ควำม
หลำกหลำยของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ควำมสะดวกในกำรเดินทำง และกำรมอบส่วนลดพิเศษ
ตำมล ำดบั 
    5.2.1.3  ผลจำกกำรศึกษำวจิยั พบวำ่ปัจจยัดำ้นทศันคติมีอิทธิพลต่อควำมพงึพอใจของลูกคำ้
ที่ช้ือคอนโดมิเนียม ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั  อยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจำรณำทุกตวั
แปรจะเห็นว่ำ ควำมส ำคัญจะมี 2 ด้ำน ด้วยกันมีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่ ช้ือ
คอนโดมิเนียม ของเมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จ ำกัด คือ ด้ำนควำมรู้สึก ด้ำนพฤติกรรมที่
แสดงออก   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำของ(ธงชยั ชูสุ่น 2557 )ปัจจยัดำ้นช่ือเสียงและภำพลกัษณ์
ที่มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม เม่ือพจิำรณำทุกตวัแปรจะเห็นวำ่ ควำมส ำคญัสูงสุด 3 
อนัดบัแรก คือ มัน่ใจในช่ือเสียงของบริษทั ควำมมีช่ือเสียงของบริษทัจะท ำใหท้่ำนไดรั้บกำรบริกำร
ที่ดี และภำพลกัษณ์ของคอนโดมิเนียมมีควำมทนัสมยัสวยงำม 
  5.2.1.4  ผลจำกกำรศึกษำวิจยั พบวำ่ควำมพงึพอใจของลูกคำ้ที่ซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั 
เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั อยูใ่นระดบัสูง ผลกำรวเิครำะห์พบวำ่กำรทดสอบทำงสถิติต่อ
ควำมพึงพอใจของลูกคำ้ที่ซ้ือคอนโดมิเนียมของบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั โดย
ให้ ควำมส ำคัญจะมี 4 ด้ำน ด้ำนคุณภำพโดยรวม ด้ำนรำคำโดยรวม ด้ำนสภำพแวดล้อมของ
โครงกำรโดยรวม ดำ้นกำรบริกำรหลงักำรขำยโดยรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำของ          (จิรำ



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1121 
Journal of Business Research and 

Administration 

พร ก ำจดัทุกข,์ 2552) พบว่ำ ปัจจยัที่มีผลต่อควำมพึงพอใจหลงักำรตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมมี 5 
ปัจจยั ได้แก่ จ  ำนวนคอนโดมิเนียม ระยะเวลำที่ใช้เดินทำงจำกที่อยู่อำศยัเดิมไปสถำนที่ท  ำงำน
ปัจจุบนั กำรใชอิ้นเทอร์เน็ต ค่ำใชจ่้ำยของครอบครัวต่อเดือน ที่ขำดไม่ไดค้ือ กำรเปรียบเทียบรำคำ
และคุณภำพของคอนโดมิเนียม และสอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำของ (นฤพนธ์ ไชยยศ, 2559) ควำม
พึงพอใจของกำรอยู่อำศัย จำกกำรศึกษำพบว่ำ ประเด็นรำคำ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมี
ควำมส ำคญัระดบัปำนกลำง ส่วนต ำแหน่งที่ตั้ง และพื้นที่กำรใชง้ำน ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของ
ผู ้อยู่อำศัยเป็นปัจจัยส ำคัญเน่ืองจำกกำรอยู่อำศัยทำงตั้ งได้เ อ้ือประโยชน์สูงสุดต่อกำรใช้
ชีวิตประจ ำวนั สอดคลอ้งกบังำนวิจยัที่ระบุว่ำ โดยรวมแลว้ที่พกัอำศยัประเภทคอนโดมิเนียมมกัมี
รำคำต่อหน่วยถูกกว่ำบำ้นเด่ียวและบำ้นแฝด แต่ขณะเดียวกนั ตอบสนองต่อควำมสะดวกสบำยใน
กำรอยูอ่ำศยัโดยไม่จ ำเป็นตอ้งเดินทำงไกล และรองรับกบักำรใชชี้วติประจ ำวนั ดงันั้นองคป์ระกอบ
หลักทั้ ง 4 ส่วนของที่พกัอำศัยทำงตั้ ง กล่ำวคือ กำรออกแบบสถำปัตยกรรม รำคำต่อหน่วย 
สภำพแวดลอ้ม/ท ำเลที่ตั้ง และ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกที่ตอบสนองกำรอยูอ่ำศยั 
ข้อเสนอแนะ 
       5.3.1  ขอ้เสนอแนะส ำหรับงำนวจิยัคร้ังน้ี 
 ประโยชน์ที่ไดรั้บจำกงำนวิจยัคร้ังน้ี สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นกำรวำงแผนเพื่อก ำหนด
กลยุทธ์ทำงกำรตลำด และพฒันำแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อให้เพิ่มส่วนแบ่งยอดขำย
คอนโดมิเนียมให้มำกขึ้ นโดยน ำขอ้มูลที่ได้รับน ำไปก ำหนดแนวทำงกำรตลำดโดยสร้ำงควำม
ไดเ้ปรียบต่อคู่แข่งในตลำดธุรกิจอสังหำริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจ
ของลูกคำ้ที่ช้ือคอนโดมิเนียม ของเมเจอร์ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอดงัน้ี 
    5.3.1.1  ด้ำนกำรวำงแผนก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ก ำหนดกลยุทธ์ส่วนประสม
กำรตลำด และน ำขอ้มูลที่ไดจ้ำกกำรวิจยัน ำไปสร้ำงควำมไดเ้ปรียบต่อคู่แข่ง เพื่อให้มีอิทธิต่อควำม
พงึพอใจ โดยมุ่งเนน้ไปที่  ดำ้นผลิตภณัฑ ์ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ดำ้นกระบวนกำร ดำ้นบุคลำกร 
ใหม้ำกขึ้น 
          5.3.1.2  ด้ำนข้อมูลจำกงำนวิจัยน ำไปปรับปรุงพัฒนำเพื่อให้เพิ่มส่วนแบ่งยอดขำย
คอนโดมิเนียมให้มำกขึ้น  กำรสร้ำงทศันคติที่ดีและภำพลักษณ์ของของเมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ 
เอสเตท จ ำกดั ใหเ้ป็นที่น่ำเช่ือถือ ซ่ึงจะตอ้งท ำกำรประชำสมัพนัธใ์หม้ำกขึ้น ใหเ้หมำะสมกบัสภำวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั 
 5.3.2  ขอ้เสนอแนะในงำนวจิยัคร้ังต่อไป 
 เพื่อให้ผลกำรศึกษำในคร้ังน้ีสำมำรถน ำไปขยำยต่อไปในอนำคตโดยใชปั้จจยัและแบบส ำ
ถำมใหเ้จำะจงในประเด็นที่ตอ้งกำรรู้ในรำยละเอียดใหม้ำกขึ้นอนัจะเป็นประโยชน์ในกำรอธิบำยถึง
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม หรือปัญหำที่มีควำมเก่ียวขอ้งกัน
ผูท้  ำวจิยัจึงขอน ำเสนอประเด็นส ำหรับกำรท ำวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
 1.  ในกำรศึกษำคร้ังต่อไปแนะน ำให้ท  ำกำรวิจยัเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล ด้ำนรำยไดต่้อ
เดือนที่เกิน 100,000 บำทนั้น วำ่ดำ้นใดที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจที่ซ้ือคอนโดมิเนียมของเมเจอร์ 
ดีเวลลอปเมน้ท ์เอสเตท จ ำกดั เพรำะกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่มีก  ำลงัซ้ือสูง 
 2.  ศึกษำที่เก่ียวกับผูท้ี่มีควำมพึงพอใจที่ ซ้ือคอนโดมิเนียมของเมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ 
เอสเตท จ ำกดั วำ่ ปัจจยัใดที่ท  ำใหเ้กิดควำมพงึพอใจมีดำ้นใดบำ้ง 
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการสินเช่ือ SMEs ของธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดัสุพรรณบุรี 
THE CUSTOMER’S SATISFACTION ON LOAN FOR SMEs ON 

KASIKORNBANK IN SUPHANBURI 
กมลรส ด ำรงคเ์ดชำกลู1 และ ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

บทคดัย่อ 
กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรสินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกรไทยในจงัหวดั

สุพรรณบุรี มีวตัถุประสงค์ดังน้ี 1. เพื่อศึกษำควำมแตกต่ำงด้ำนลักษณะประชำกรศำสตร์ของ
ผูใ้ช้บริกำรสินเช่ือ SMEs ที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรธนำคำรกสิกรไทยในจงัหวดั
สุพรรณบุรี 2. เพือ่ศึกษำปัจจยัทำงดำ้นส่วนผสมทำงกำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps) ที่ส่งผลต่อควำมพงึ
พอใจของผูใ้ช้บริกำรธนำคำรกสิกรไทยในจงัหวดัสุพรรณบุรี กลุ่มตวัอย่ำงที่ใช้คือ ผูใ้ช้บริกำร
สินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกรไทยจงัหวดัสุพรรณบุรี จ  ำนวน 227 คน สถิติที่ใชใ้นกำรวเิครำะห์
ขอ้มูล คือ ควำมถ่ี (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation: S.D) และใช้ค่ำ REGRESSION เพื่อวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิง
กลุ่ม 2 ตวั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .050 

ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลพบว่ำ ขอ้มูลดำ้นลกัษณะประชำกรศำสตร์ผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs 
ของธนำคำรกสิกรไทยในจงัหวดัสุพรรณบุรี ประกอบดว้ย เพศ อำย ุกำรศึกษำ สถำนภำพ อำชีพ 
ยอดขำยต่อเดือน และระยะเวลำในกำรใชบ้ริกำรสินเช่ือ โดยมีระดบักำรศึกษำ และยอดขำยต่อเดือน
ที่แตกต่ำงกนั ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ธนำคำรกสิกรไทยในจงัหวดั
สุพรรณบุรีที่แตกต่ำงกนั และขอ้มูลส่วนผสมทำงกำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps) ประกอบดว้ย ดำ้น
ผลิตภณัฑ ์(Product) ดำ้นค่ำใชจ่้ำย (Price) ดำ้นช่องทำงกำรให้บริกำร (Place) ดำ้นกำรส่งเสริมทำง
กำรตลำด (Promotion) ด้ำนกระบวนกำร (Process) ด้ำนบุคลำกร (People) และด้ำนส่ิงแวดลอ้มที่
มองเห็นได ้(Physical Evidence) พบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรมีควำมพงึพอใจดำ้นผลิตภณัฑ ์ดำ้นกำรใหบ้ริกำร
ของพนักงำน ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนกระบวนกำรให้สินเช่ือ และด้ำนช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำย อยูใ่นระดบัควำมพงึพอใจมำก ส่วนดำ้นรำคำ อยูใ่นระดบัควำมพงึพอใจปำนกลำง  

 
ค ำส ำคญั  : สินเช่ือ SMEs, ความพึงพอใจ 
 
1นักศึกษำปริญญำโท หลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัรังสิต 
2อำจำรยท์ี่ปรึกษำวชิำกำรศึกษำคน้ควำ้อิสระ มหำวทิยำลยัรังสิต 
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Abstract 
 Educational research. The customer’s satisfaction on loan for SMEs on Kasikornbank in 
Suphanburi. The objective: 1. To study the factor population with differently affecting the 
customer’s satisfaction on loan for SMEs on Kasikornbank in Suphanburi. 2. To study Marketing 
mix’ 7Ps affecting the customer’s satisfaction on loan for SMEs on Kasikornbank in Suphanburi. 
The sample population is customer of Kasikornbank amount 227, using descriptive statistics as 
Frequency, Mean, Percentage and Standard deviation, and Regression statistics to analyze the 
relationship of the two variables. Level of .050 
 The study found the demographic data of loan SMEs customer on kasikornbank in 
suphanburi such as gender, age, education, status, occupation, sales per month and the period of the 
loan. Find education and sales per month differently affecting the customer’s satisfaction on loan 
for SMEs on Kasikornbank in Suphanburi. And Marketing mix’ 7Ps such as Product, Price, Place, 
Promotion, Process, People and Physical Evidence. Found that customer's satisfaction with Product, 
Place, Promotion, Process, People and Physical Evidence in the high level of satisfaction. The Price 
in the moderate level of satisfaction. 
 
Keyword : loan for SMEs, satisfaction 
บทน า 
 เน่ืองจำกปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยไดป้ระสบกบัวิกฤตเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบอยำ่งต่อ
ธุรกิจเ ป็นอย่ำงมำก  โดยเฉพำะผู ้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  ทุก
ภำคอุตสำหกรรมต่ำงไดรั้บผลกระทบกนัถว้นหนำ้ ต่อมำกรมส่งเสริมอุตสำหกรรมไดต้ระหนกัถึง
ควำมส ำคญัของ SMEs ที่สะทอ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงไดเ้สนอโครงกำรจดัตั้ง
สถำบนัพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มต่อรัฐบำล เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยมุ่งหวงัเป้ำหมำยระยะสั้น คือ กำรช่วยกอบกูแ้ละเสริมศกัยภำพธุรกิจ SMEs ซ่ึงถือ
เป็นรำกฐำนของระบบเศรษฐกิจไทย และมุ่งหวงัเป้ำหมำยระยะยำว คือ กำรสร้ำงผูป้ระกอบกำร 
SMEs รำยใหม่ที่มีควำมเขม้แข็ง และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เพื่อส่งเสริมให้ระบบ
เศรษฐกิจฟ้ืนตวัอยำ่งย ัง่ยนื ดงันั้น คณะรัฐมนตรีจึงไดมี้มติเม่ือวนัที่ 5 เมษำยน พ.ศ.2542 อนุมตัิใน
หลกักำรกำรจดัตั้งสถำบนัพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม กระทรวงอุตสำหกรรมได้มี
ค  ำสั่งที่ 153/2542 ลงวนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ.2542 ให้จดัตั้งสถำบนัพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดยอ่ม เพือ่ถ่ำยโอนภำรกิจกำรพฒันำจำกภำครัฐมำด ำเนินกำรในรูปองคก์รสำธำรณประโยชน์ 
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 จำกกำรศึกษำขอ้มูลพบว่ำ GDP ของวหิำกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (SMEs) มีมูลค่ำมำก
ขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 มีมูลค่ำ 4,277,135 ลำ้นบำท จนถึงปี พ.ศ.2557 มีมูลค่ำ 5,212,004 ลำ้น
บำท จึงท ำให้เห็นไดว้่ำประเทศไทยมีกำรเกิดผูป้ระกอบกำรรำยใหม่เพิ่มขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง และจำก
ขอ้มูลในปี พ.ศ.2557 ปรำกฏว่ำเม่ือจ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจพบว่ำร้อยละ 10.50 เป็นมูล
ค่ำที่เกิดจำกภำคกำรเกษตร และอีกร้อยละ 89.50 เป็นมูลค่ำที่เกิดนอกภำคกำรเกษตร โดยมีภำค
บริกำรเป็นกิจกรรมที่มีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจสูงสุด มูลค่ำสูงถึง 3,880,406 ลำ้นบำท คิดเป็น
ร้อยละ 38.80 ของมูลค่ำ GDP รวม รองลงมำไดแ้ก่ ภำคกำรผลิตมีมูลค่ำ 2,630,642 ลำ้นบำท คิดเป็น
ร้อยละ 27.70 และภำคกำรคำ้และกำรซ่อมบ ำรุงมีมูลค่ำ 1,353,797 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 13.90  
ตำรำงแสดงมูลค่ำผลิตภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ 

  2553 2554 2555 2556 2557 

มูลค่ำผลิตภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ ณ รำคำประจ ำปี จ ำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ (ลำ้นบำท) 

รวมทั้งประเทศ        10,802,402         11,300,485         12,354,656        12,910,038          13,148,601  
ภาคเกษตร         1,137,578          1,310,993          1,429,362          1,459,151          1,378,386  

ภาคนอกเกษตร         9,664,824          9,989,492        10,925,294        11,450,887        11,770,215  

   - การเหมืองแร่           366,999            400,575            484,261            495,341            493,216  

   - การผลิต         3,358,274          3,294,333          3,478,562          3,578,425          3,644,683  

   - การก่อสร้าง           302,792            306,622            338,360            345,955            335,819  

   - การค้าและการซ่อมบ ารุง         1,568,570          1,628,794          1,779,692          1,813,322          1,825,009  

   - การบริการ         3,771,621          4,055,880          4,517,477          4,864,077          5,100,120  

   - ไฟฟ้า แก๊ส และน ้าประปา           296,568            303,288            326,942            353,767            371,368  

   วิสาหกิจขนาดใหญ่         4,746,875          4,867,445          5,299,660          5,558,520          5,739,264  

   SMEs         4,277,135          4,441,393          4,892,641          5,122,642          5,212,004  

      - วิสาหกิจขนาดย่อม         2,941,284          3,084,580          3,421,545          3,593,581          3,655,830  

      - วิสาหกิจขนาดกลาง         1,335,851          1,356,812          1,471,096          1,529,061          1,556,174  

   วิสาหกิจอ่ืนๆ           640,814            680,654            732,993            769,725            818,847  

ที่มำ : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ, 2559 
 ผูว้ิจัยเห็นว่ำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) มีกำรขยำยตวัอย่ำงสม ่ำเสมอ 
ประกอบกบัไดรั้บกำรสนับสนุนจำกภำครัฐเป็นอย่ำงดี เช่น เม่ือปลำยปี 2558 มีโครงการสินเช่ือ
ดอกเบี้ยต ่าเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs มีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทำปัญหำ
กำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบกำร SMEs ช่วยเสริมสภำพคล่องให้ SMEs ที่มีปัญหำขำด
สภำพคล่องสำมำรถประคองตวัให้อยูร่อดและสำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปไดใ้นภำวะเศรษฐกิจซบ
เซำ โดยก ำหนดให้สินเช่ือแก่ผูป้ระกอบกำรในอตัรำร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลำให้สินเช่ือสูงสุด 7 ปี 
วงเงินรวม 100,000 ล้ำนบำท โดยผูป้ระกอบกำรสำมำรถด ำเนินกำรขอสนับสนุนเงินทุนผ่ำน
ธนำคำรพำณิชยท์ี่เขำ้ร่วมโครงกำรได ้ทั้งน้ี ธนำคำรแห่งประเทศไทยคำดว่ำภำวะธุรกิจยงัสำมำรถ
ขยำยตวัไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองจำกควำมเช่ือมัน่ของภำคเอกชนที่ปรับดีขึ้นและผลของมำตรกำรกระตุน้
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เศรษฐกิจรวมถึงนโยบำยกำรลงทุนของภำครัฐที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้ น จึงท ำให้
ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ที่ตอ้งกำรเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ และผูป้ระกอบกำรรำยเก่ำที่
ตอ้งกำรเงินทุนเพื่อเสริมสภำพคล่องจำกผลกระทบดำ้นระบบเศรษฐกิจหรือภยัธรรมชำติ จึงท ำให้
ธนำคำรพำณิชยมี์กำรแข่งขนัสูงขึ้นตำมไปด้วย เพรำะปัจจุบนักำรให้สินเช่ือแก่ผูป้ระกอบกำรถือ
เป็นรำยไดห้ลกัของธนำคำรในกำรเก็บค่ำธรรมเนียม ซ่ึงแต่ละธนำคำรต่ำงมีค่ำธรรมเนียมที่แตกต่ำง
กนั รวมถึงกำรบริกำรที่แตกต่ำงกนัดว้ย ผูว้จิยัจึงตอ้งกำรศึกษำควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือ 
SMEs ของธนำคำรกสิกรไทยในจงัหวดัสุพรรณบุรี 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษำควำมแตกต่ำงด้ำนลักษณะประชำกรศำสตร์ที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกรไทยในจงัหวดัสุพรรณบุรี  

2. เพื่อศึกษำปัจจยัทำงดำ้นส่วนผสมทำงกำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps) ที่ส่งผลต่อควำมพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกรไทยในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผูใ้ชบ้ริกำรที่มีลกัษณะประชำกรศำสตร์ที่แตกต่ำงกนัมีผลต่อระดบัควำมพึงพอใจใน

กำรใชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกรไทยในจงัหวดัสุพรรณบุรี ที่แตกต่ำงกนั 
2. ส่วนผสมทำงกำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps) มีควำมสัมพนัธ์กบัระดบัควำมพึงพอใจใน

กำรใชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกรไทยในจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ผลกำรวิจัยในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์อย่ำงมำกในกำรพฒันำกำรน ำเสนอสินเช่ือ SMEs 
กระบวนกำรท ำงำน กำรเจรจำต่อรอง กำรปิดกำรขำย และกำรให้บริกำรหลังกำรขำย เพื่อให้
ผูใ้ชบ้ริกำรเกิดควำมพงึพอใจสูงสุดในกำรใหบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกรไทยในจงัหวดั
สุพรรณบุรี 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 SMEs ย่อมำจำก Small and Medium Enterprises หมำยถึง วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ยอ่ม 
 สินเช่ือ SMEs หมำยถึง กำรกู้ยืมเงินทุนจำกธนำคำรพำณิชยเ์พื่อไปลงทุนในธุรกิจขนำด
กลำงและขนำดยอ่ม ภำยใตว้งเงินไม่เกิน 33 ลำ้นบำท ซ่ึงมีหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำอนุมติัสินเช่ือ
เป็นไปตำมนโยบำยของธนำคำร 

ตัวแปรอิสระ 

ลกัษณะดำ้นประชำกรศำสตร์ 
 เพศ 
 อำย ุ
 กำรศึกษำ 
 สถำนภำพ 
 อำชีพ 
 รำยได ้
 ระยะเวลำในกำรใชบ้ริกำรสินเช่ือ 

     ควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริกำร
สินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกร
ไทยในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

ส่วนผสมทำงกำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps)   
 ผลิตภณัฑ ์(Product)  
 ค่ำใชจ่้ำย (Price) 
 ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร (Place) 
 กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) 
 กระบวนกำร (Process) 
 บุคลำกร (People) 
 ส่ิงแวดลอ้มที่มองเห็นได ้ 

(Physical Evidence)  

ตัวแปรตาม 
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 ทีมลูกค้าผู้ประกอบการ หมำยถึง กลุ่มที่ดูแลกำรใหบ้ริกำรสินเช่ือ เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
และแนะน ำธุรกิจ ซ่ึงประกอบไปดว้ยผูจ้ดักำรทีม 1 คน เจำ้หน้ำที่ลูกคำ้ผูป้ระกอบกำร 4 คน และ
เจำ้หนำ้ที่วเิครำะห์ 3 คน ในพื้นที่จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 ความพึงพอใจ หมำยถึง ควำมสมหวงัของผูใ้ช้บริกำรสินเช่ือ SMEs รวมไปถึงควำมรู้สึก
และทศันคติที่ดีต่อกำรบริกำรที่ไดรั้บจำกทีมลูกคำ้ผูป้ระกอบกำร 
 ผู้ใช้บริการ หมำยถึง กลุ่มคนที่ใชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกรไทยในจังหวดั
สุพรรณบุรี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมำยถึง รูปแบบของสินเช่ือ SMEs ที่สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของผูใ้ช้บริกำรสินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกรไทย ทั้ งในรูปแบบที่อยู่ภำยใตมู้ลค่ำ
หลกัประกนั และเกินมูลค่ำหลกัประกนั 
 ด้านค่าใช้จ่าย (Price) หมำยถึง ค่ำธรรมเนียม อตัรำดอกเบี้ย ค่ำเบี้ยประกนัที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในกำรขอสนบัสนุนสินเช่ือ SMEs กบัธนำคำรกสิกรไทย 
 ด้านช่องทางการให้บริการ (Place) หมำยถึง ช่องทำงกำรในเขำ้ถึงบริกำรสินเช่ือ SMEs และ
รวมไปถึงกำรรับกำรบริกำรทำงกำรเงิน ของธนำคำรกสิกรไทย 
 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)  หมำยถึง กำรยื่นขอ้เสนอเพื่อกระตุ ้นกำร
ตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ใหเ้ลือกใชบ้ริกำรกบัธนำคำรกสิกรไทย  
 ด้านกระบวนการ (Process) หมำยถึง ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรขอ้สนบัสนุนสินเช่ือ SMEs 
กบัธนำคำรกสิกรไทย ตั้งแต่กำรศึกษำวงจรธุรกิจ ไปจนถึงกำรตั้งวงเงิน 
 ด้านบุคลากร (People) หมำยถึง เจำ้หน้ำที่ลูกคำ้ผูป้ระกอบกำรและพนักงำนธนำคำรของ
กสิกรไทยทุกคนที่ดูแลผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs 
การทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของความพึงพอใจ 
 ทวพีงษ ์หินค ำ (2541: 8) ไดใ้หค้วำมหมำยของควำมพึงพอใจว่ำเป็นควำมชอบของบุคคลที่
มีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงสำมำรถลดควำมตึงเครียดและตอบสนองควำมตอ้งกำรของบุคคลไดท้  ำให้เกิด
ควำมพงึพอใจต่อส่ิงนั้น 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 24) กล่ำววำ่ ควำมพงึพอใจในกำรปฏิบติังำนของบุคคลเป็นทศันะ
คติควำมพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ หรือเป็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำงวลัของแรงงำนที่ไดรั้บ และ
จ ำนวนรำงวลัที่เขำเช่ือวำ่เขำควรจะไดรั้บ บุคคลที่เกิดควำมพงึพอใจจะมีผลผลิตมำกกวำ่บุคคลที่ไม่
พึงพอใจ และยงัเก่ียวขอ้งกบักำรขำดงำน หรือกำรลำออกจำกงำนดว้ยจึงอำจกล่ำวได้ว่ำ ควำมพึง
พอใจในกำรปฏิบติังำนจะสะทอ้นถึงทศันคติมำกกวำ่พฤติกรรม  
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 ธนียำ ปัญญำแกว้ (2541: 12) ไดใ้ห้ควำมหมำยว่ำ ส่ิงที่ท  ำให้เกิดควำมพึงพอใจที่เก่ียวกับ
ลกัษณะของงำน ปัจจยัเหล่ำน้ีน ำไปสู่ควำมพอใจในงำนที่ท  ำ ไดแ้ก่ ควำมส ำเร็จ กำรยกยอ่ง ลกัษณะ-
งำน ควำมรับผดิชอบ และควำมกำ้วหนำ้ เม่ือปัจจยัเหล่ำน้ีอยูต่  ่ำกวำ่ จะท ำใหเ้กิดควำมไม่พอใจงำนที่
ท  ำ ถ้ำหำกงำนให้ควำมก้ำวหน้ำ ควำมทำ้ทำ้ย ควำมรับผิดชอบ ควำมส ำเร็จและกำรยกย่องแก่
ผูป้ฏิบติังำนแลว้ พวกเขำจะพอใจและมีแรงจูงใจในกำรท ำงำนเป็นอยำ่งมำก 
 กำญจนำ อรุณสุขรุจี (2546 : 5)  กล่ำววำ่ ควำมพงึพอใจของมนุษย ์เป็นกำรแสดงออกทำง
พฤติกรรมที่เป็นนำมธรรม ไม่สำมำรถมองเห็นเป็นรูปร่ำงได ้กำรที่เรำจะทรำบว่ำ บุคคลมีควำมพงึ
พอใจหรือไม่ สำมำรถสงัเกตโดยกำรแสดงออกที่ค่อนขำ้งสลบัซบัซอ้น และตอ้งมีส่ิงที่ตรงต่อควำม
ตอ้งกำรของบุคคล จึงจะท ำให้บุคคลเกิดควำมพึงพอใจ ดงันั้นกำรสร้ำงส่ิงเร้ำจึงเป็นแรงจูงใจของ
บุคคลนั้นใหเ้กิดควำมพงึพอใจในงำนนั้น 
 จำกควำมหมำยที่กล่ำวมำทั้งหมด สรุปควำมหมำยของควำมพึงพอใจไดว้่ำ เป็นควำมรู้สึก
ของบุคคลในทำงบวก ควำมชอบ ควำมสบำยใจ ควำมสุขใจต่อสภำพแวดลอ้มในดำ้นต่ำง ๆ หรือ
เป็นควำมรู้สึกที่พอใจต่อส่ิงที่ท  ำให้เกิดควำมชอบ ควำมสบำยใจ และเป็นควำมรู้สึกที่บรรลุถึงควำม
ตอ้งกำร 
การตลาดบริการ (Service marketing) 
 มีองคป์ระกอบส่วนผสมทำงกำรตลำดที่แตกต่ำงกนั เพรำะกำรบริกำรมีควำมหลำกหลำย 
กำรจดักำรดำ้นกำรตลำดบริกำรจึงตอ้งผสมผสำนกนัไปกบัตวัสินคำ้หรือผลิตภณัฑ ์ไม่อำจแบ่งแยก
ออกจำกกนัไดอ้ยำ่งชดัเจนขึ้นอยูก่บัแต่ละบริกำร ส่วนประสมของตลำดบริกำร (Marketing mix: 
7Ps) (Philip Kotler and Kevin Lane Keller, 2012: 47)   จึงสำมำรถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1) ผลิตภณัฑ ์(Product) สินคำ้ที่ผูผ้ลิตตอ้งกำรน ำเสนอให้กับผูบ้ริโภค โดยตอ้งค ำนึงถึง
ควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ (Customer’s needs or wants) ที่ลูกคำ้คำหวงัที่
จะได้รับจำกสินคำ้หรือบริกำรนั้นๆ จึงท ำให้ผลิตภณัฑ์ในธุรกิจบริกำรแตกต่ำงจำก
สินคำ้ทั้งในรูปแบบและกำรด ำเนินงำน ดังนั้นกลยุทธ์ที่ใช้ในธุรกิจจึงตอ้งมีควำม
แตกต่ำงกนัตำมไปดว้ย 

2) รำคำ (Price) รำคำของสินคำ้และบริกำรตอ้งมีควำมเหมำะสมกัน คุณค่ำผลิตภณัฑ์
สำมำรถบ่งช้ีไดใ้นรูปตวัเงิน เน่ืองจำกลูกคำ้จะเปรียบเทียบระหวำ่งคุณค่ำ (Value) ของ
บริกำรกบัรำคำ (Price) ของบริกำรนั้น ถำ้คุณค่ำสูงกวำ่รำคำลูกคำ้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น 
กำรก ำหนดรำคำกำรใหบ้ริกำรควรมีควำมเหมำะสมกบัระดบักำรใหบ้ริกำรชดัเจน และ
ง่ำยต่อกำรจ ำแนกระดบับริกำรที่ต่ำงกนั 

3) ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย (Place) สถำนที่ในกำรน ำเสนอ/ขำยสินคำ้และบริกำร เป็นจุด
เช่ือมโยงระหว่ำงลูกคำ้และผูผ้ลิต โดยตอ้งค ำนึกถึงควำมสะดวกสบำย (Convenience) 
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ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยสำมำรถเป็นทั้งท  ำเลที่ตั้ง และช่องทำงที่ท  ำใหสิ้นคำ้และบริกำร
เขำ้ถึงลูกคำ้ได ้เช่น อินเตอร์เน็ต กำรส่งมอบ ผ่ำนตวัแทน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นส่ิงส ำคญัที่
ผูผ้ลิตตอ้งเลือกใหต้รงกบักลุ่มเป้ำหมำย  

4) กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) เป็นกิจกรรมทำงกำรตลำดที่ช่วยกระตุน้ใหลู้กคำ้ท ำ
ตำมในส่ิงที่เรำคำดหวงั ที่ชักจูงให้ลูกคำ้ได้รับรู้ถึงผลิตภณัฑ์และบริกำร เกิดควำม
ตอ้งกำรใช ้และตดัสินใจเลือกซ้ือมำกขึ้นตำมมล ำดบั โดยตอ้งอำศยัเคร่ืองมือในกำร
ส่งเสริมกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกคำ้ที่แตกต่ำงกนั ไดแ้ก่ กำรโฆษณำ กำร
ประชำสมัพนัธ ์กำรส่งเสริมทำงกำรขำย ใชพ้นกังำนขำย และกำรตลำดขำยตรง เป็นตน้ 
โดยตอ้งค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ดว้ย 

5) กระบวนกำร (Process)  เป็นกำรส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริกำรที่ตอ้งอำศยักำรวำงแผน
อย่ำงเป็นระบบ เป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินงำนและกำรปฏิบตัิงำนของ
องคก์ำร โดยมีกลยทุธ์ที่ส ำคญัที่สุดคือเวลำและประสิทธภำพในกำรให้บริกำร ดงันั้น 
กระบวนกำรที่ดีจะตอ้งสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรใหลู้กคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพ รวมถึงง่ำยต่อกำรปฏิบติักำรด้วย ทั้งน้ี เพื่อลดขอ้ผิดพลำดและควำม
สบัสนต่อพนกังำนที่ปฏิบตัิหนำ้ที่อีกดว้ย 

6) บุคลำกร (People) เน่ืองจำกกำรบริกำรมีควำมเก่ียวขอ้งกับคนโดยตรง จึงเป็นปัจจยั
ส ำคญัที่ท  ำให้ลูกคำ้สำมำรถรับรู้ไดถึ้งคุณภำพของบริกำรนั้นได ้องคก์ำรจึงตอ้งเตรียม
กระบวนกำรเก่ียวกับคนตั้งแต่กำรคดัเลือก กำรเลือก กำรฝึกอบรม กำรจูงใจ เพื่อให้
สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกคำ้ได้แตกต่ำงหรือกว่ำเหนือคู่แข่ง บุคลำกรจึง
เป็นส่ิงส ำคัญที่ท  ำให้ธุรกิจประสบควำมส ำเร็จ เน่ืองจำกต้องเข้ำมำเก่ียวข้องกับ
กระบวนกำรบริกำรมำกที่สุด ทศันคติที่ดีสำมำรถตอบสนองผูบ้ริโภคไดอ้ยำ่งดี กำรมี
ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์มีไหวพริบในกำรแกไ้ขปัญหำ สำมำรถสร้ำงค่ำนิยมให้กับ
องคก์ำร จนสำมำรถกล่ำวไดว้ำ่ “บุคลำกรเป็นทรัพยสิ์นที่มีค่ำที่ส ำคญัที่สุดในองคก์ำร”  

7) ส่ิงที่มองเห็นไดท้ี่เขำ้มำเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำร (Physical Evidence) เป็นองคป์ระกอบ
โดยรวมของธุรกิจบริกำรที่ลูกคำ้สำมำรถมองเห็นได ้ เป็นส่ิงที่องคก์ำรน ำเสนอลกัษณะ
ทำงกำยภำพเพื่อสร้ำงคุณค่ำและควำมประทบัใจให้กับลูกคำ้ เช่น บรรยำกำศของ
สถำนที่ใหบ้ริกำร กำรแต่งกำยของพนกังำน ท ำเลที่ตั้ง เคร่ืองมือ-สญัลกัษณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้
ประกอบ 
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ความหมายของสินเช่ือ  
 อ ำนำจในกำรเขำ้ถึงกำรใชสิ้นคำ้และบริกำร โดยให้ค  ำมัน่สัญญำว่ำจะชดใชค้ืนเป็นเงินสด
หรือสินคำ้ใหต้ำมระยะเวลำที่ก  ำหนด โดยสินเช่ืออำจแฝงอยูใ่นรูปสินคำ้และบริกำร หรือเป็นตวัเงิน
ก็ได ้ 
 ในแง่ของดำ้นกำรคำ้ เป็นกำรแสดงควำมน่ำเช่ือถือที่ผูข้ำยมีต่อผูซ้ื้อ และยอมมอบสินคำ้
และบริกำรให้ผูซ้ื้อไปก่อน โดยไม่ตอ้งช ำระเป็นเงินสด แต่มีสัญญำกำรช ำระเงินในอนำคตตำม
ขอ้ตกลงระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย  
 ในแง่ของสถำบนัทำงกำรเงิน สินเช่ือเป็นบริกำรหน่ึงของสถำบนัทำงกำรเงิน ที่ก่อให้เกิด
เป็นรำยไดห้ลกัของสถำบนัทำงกำรเงินก็ว่ำได ้เน่ืองจำกสถำบนัทำงกำรเงินจะไดรั้บผลตอบแทน
จำกกำรให้สินเช่ือในรูปแบบของ “ดอกเบี้ย” ซ่ึงสินเช่ือเป็นส่วนประกอบส ำคญัที่ช่วยผลกัดันให้
ธุรกิจเดินหนำ้ต่อ หรือขยำยธุรกิจไดอ้ยำ่งไม่สะดุด (มุกดำ โควหกุล, 2549: 2) 
ค านิยามของสินเช่ือ 

1) ควำมเช่ือถือที่เจำ้หน้ีมีต่อลูกหน้ี 
2) อ ำนำจที่จะไดรั้บสินคำ้และบริกำร หรือเงินในปัจจุบนั เพื่อแลกกบัค ำมัน่สัญญำที่อำจ

ไม่แน่นอนในอนำคต 
3) ควำมเต็มใจ (willingness) กับควำมสำมำรถ (ability) ของลูกหน้ีที่จะใช้คืนแก่เจำ้หน้ี

ตำมสญัญำ  
4) ช่ือเสียงของลูกหน้ีที่สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือให้กบัเจำ้หน้ี ว่ำจะสำมำรถช ำระคืนให้ตำม

สญัญำ 
5) สิทธิของเจำ้หน้ีที่จะสำมำรถเรียกร้องใหลู้กหน้ีช ำระเงินหรือใชค้ืนตำมสญัญำ 

 นภสัชน สุวรรณ (2555) กำรวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมของผูป้ระกอบกำร SME ในกำรใชบ้ริกำร
สินเช่ือจำกทีมลูกคำ้ผูป้ระกอบกำรนครศรีธรรมรำช ของธนำคำรกสิกรไทย” โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่
ศึกษำปัจจยัที่มีผลต่อผูป้ระกอบกำร SME และควำมพึงพอใจของผูป้ระกอบกำร SME ในกำรใช้
บริกำรสินเช่ือจำกทีมลูกคำ้ผูป้ระกอบกำรนครศรีธรรมรำช โดยมีกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 120 คน พบวำ่
เป็นเพศชำย อำยเุฉล่ีย 45 ปี สถำนภำพสมรส ระดบักำรศึกษำปริญญำตรี ลกัษณะกำรจดัตั้งธุรกิจเป็น
บุคคลธรรมดำ ประกอบธุรกิจกำรคำ้ส่ง อำยกิุจกำร 12 ปี มีรำยไดเ้ฉล่ีย 4,126,214 บำท มีควำมพงึ
พอใจดำ้นผลิตภณัฑ ์และดำ้นกำรให้บริกำรของพนกังำนมำกที่สุด ที่คะแนนเฉล่ีย 4.1 (ระดบัมำก) 
รองลงมำคือดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ดำ้นกระบวนกำรให้สินเช่ือ ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย อยู่
ในระดบัควำมพงึพอใจมำก ส่วนดำ้นรำคำ อยูใ่นระดบัควำมพงึพอใจปำนกลำง 
 ธวชัชัย พนัธุ์วิเชียร (2548)  กำรวิจัยเร่ือง “ควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรด้ำนสินเช่ือ
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำและ
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เปรียบเทียบระดับควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรด้ำนสินเช่ือธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลที่มีลักษณะประชำกรศำสตร์และพฤติกรรมในกำรใช้บริกำรที่
แตกต่ำงกัน จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผูม้ำใช้บริกำรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุระหว่ำง 41-50 ปี 
สถำนภำพสมรส มีกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี ประกอบอำชีพพนักงำนบริษทัเอกชน และมีรำยได้
เฉล่ียเดือนละ 10,001-20,000 บำท ด้ำนพฤติกรรม ผูใ้ช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
ระดบัมำกคือ ป้ำยแนะน ำขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร เอำใจใส่และควำมพร้อมในกำรใหบ้ริกำร เจำ้หนำ้ที่
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเสมอภำค รวมไปถึงควำมเพียงพอของเจำ้หน้ำที่ และผลกำรศึกษำ
เปรียบเทียบระดบัควำมพึงพอใจพบว่ำผูใ้ช้บริกำรที่มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน และระดบักำรศึกษำที่
แตกต่ำงกนั มีผลต่อควำมพงึพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรโดยรวมที่แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่
ระดบั .05 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชำกรที่ใชใ้นกำรวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกรไทย จงัหวดั
สุพรรณบุรี โดยมีเจำ้หน้ำที่ลูกคำ้ผูป้ระกอบกำร 4 คนดูแลผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือกบัธนำคำรคนละ 130 
คน รวมเป็นจ ำนวน 520 คน 
 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูใ้ช้บริกำรสินเช่ือกับธนำคำรกสิกรไทย จังหวัด
สุพรรณบุ รี  คัดเลือกโดยใช้วิ ธี สุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling)  ด้วยกำรแจก
แบบสอบถำม และมีกำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำงของกลุ่มน้ีโดยกำรใช้สูตรของ ทำโร ยำมำเน่  
(Yamane) ที่ระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

  
 n = ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งที่ตอ้งกำร 
 N = ขนำดของประชำกร 
 E = ควำมคลำดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยำ่งที่ยอมรับได ้
แทนค่ำ 

𝑛 =
520

1 + 520(0.052)
 

 
        𝑛 = 226.09  ~ 227 คน 
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 จำกกำรค ำนวณหำขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง ไดก้ลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 227 คน มีกำรคดัเลือก
กลุ่มตวัอย่ำงจำกเจำ้หน้ำที่ลูกคำ้ผูป้ระกอบกำร 4 คน ซ่ึงแบ่งตำมพื้นที่ตำมอ ำเภอ 10 อ ำเภอใน
จงัหวดัสุพรรณบุรีดงัน้ี 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในกำรวจิยัคร้ังน้ีมีกำรใชแ้บบสอบถำมเป็นกำรเก็บขอ้มูล ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนไดแ้ก่ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค ำถำมเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม เป็นแบบเลือกตอบ 
(Checklist) ได้แก่ เพศ อำยุ กำรศึกษำ สถำนภำพ อำชีพ รำยได้ และระยะเวลำในกำรใช้บริกำร
สินเช่ือ  
 ส่วนที่ 2 เป็นค ำถำมเก่ียวกบัควำมพึงพอใจดำ้นส่วนผสมทำงกำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps) 
ของผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกรไทยในจงัหวดัสุพรรณบุรีโดยมีเกณฑก์ำรวดัแบบ 
Rating scale 5 ระดบั แบ่งออกเป็น 7 ปัจจยัหลกั ดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑ ์(Product)  

คนที ่1 

อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช 

อ ำเภอด่ำนชำ้ง 

อ ำเภอศรีประจนัต ์

ดูแล 130 คน กลุ่มตวัอยำ่ง 
57 คน 

คนที ่2 

อ ำเภอหนองหญำ้ไซ 

อ ำเภอสำมชุก 

อ ำเภอบำงปลำมำ้ 

ดูแล 130 คน กลุ่มตวัอยำ่ง
57 คน 

คนที ่3 

อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี 

 
อ ำเภอสองพ่ีนอ้ง 

 

ดูแล 130 คน กลุ่มตวัอยำ่ง
57 คน 

คนที ่4 

อ ำเภออู่ทอง 

อ ำเภอดอนเจดีย ์

 

ดูแล 130 คน กลุ่มตวัอยำ่ง
57 คน 
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2) ค่ำใชจ่้ำย (Price) 
3) ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร (Place) 
4) กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) 
5) กระบวนกำร (Process) 
6) บุคลำกร (People) 
7) ส่ิงแวดลอ้มที่มองเห็นได ้(Physical Evidence)  

 ส่วนที่ 3 เป็นค ำถำมเก่ียวกบัควำมพงึพอใจกำรบริกำรสินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกรไทย
ในจงัหวดัสุพรรณบุรี ที่มีต่อผูใ้ชบ้ริกำรธนำคำรกสิกรไทย โดยมีเกณฑก์ำรวดัแบบ Rating scale 5 
ระดบั  
 ทั้งน้ีมีกำรทดสอบเคร่ืองมือที่ใชใ้นกำรวจิยัเพือ่เพิม่ควำมน่ำเช่ือถือดว้ยกำรน ำแบบสอบถำม
ไปทดลองกับกลุ่มผูใ้ช้บริกำรสินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกรไทย จ ำนวน 30 คน เพื่อหำควำม
เช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำม โดยวิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำของ ครอนบำค 
(Cornbrash’s Alpha coefficient) ซ่ึงมีค่ำเท่ำกบั0.943 (ค่ำมำตรฐำนตอ้งมำกกวำ่ 0.70) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใชก้ำรวเิครำะห์ขอ้มูลและประมวลผลทำงสถิติดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS โดยสถิติที่ใชมี้ดงัน้ี 
1) ค่ำร้อยละ (Percentage) เป็นกำรเปรียบเทียบจ ำนวนที่ตอ้งกำรทรำบกบัจ ำนวนทั้งหมดในสัดส่วน 
100 โดยใชส้ญัลกัษณ์ %  
2) กำรหำค่ำเฉล่ียมธัยฐำน (Mean) เป็นกำรน ำผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด หำรดว้ยจ ำนวนของขอ้มูล 
เพือ่หำค่ำเฉล่ียของขอ้มูลดงักล่ำว 
 3) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) เป็นค่ำวดักำรกระจำยของขอ้มูล 
 4) กำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (ONE WAY ANOVA) หรือ F-test 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
 ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ ำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 และมีอำย ุ41-50 ปี จ  ำนวน 83 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.56 และมีระดบักำรศึกษำปริญญำตรี จ  ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 48.46 และ
มีสถำนภำพสมรส จ ำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 66.52 และมีอำชีพคำ้ขำย จ ำนวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.34 และมียอดขำยต่อเดือน 2,000,000-5,000,0000 บำท จ ำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.89 และมีระยะเวลำในกำรใชบ้ริกำรสินเช่ือ 3-5 ปี จ  ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 25.99 
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ด้านส่วนผสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) 
 จำกกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนผสมทำงกำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps) ของผูใ้ช้บริกำร
สินเช่ือกบัธนำคำรกสิกรไทย จงัหวดัสุพรรณบุรี จ  ำนวน 227 คน สำมำรถสรุปผลกำรศึกษำไดด้งัน้ี 
 1. ด้ำนผลิตภณัฑ์ (Product) จำกกำรศึกษำพบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนส่วนผสมทำง
กำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps) จ  ำแนกตำมด้ำนผลิตภณัฑ์ (Product) โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
(ค่ำเฉล่ีย 3.88 และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .701) เม่ือพจิำรณำรำยละเอียดแลว้ พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งพงึ
พอใจกบัควำมหลำกหลำยของรูปแบบสินเช่ือ อยูใ่นระดบัมำกที่สุด (ค่ำเฉล่ีย 4.22 และมีค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน .604)  
 2. ด้ำนค่ำใช้จ่ำย (Price) จำกกำรศึกษำพบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนส่วนผสมทำง
กำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps) จ  ำแนกตำมดำ้นค่ำใชจ่้ำย (Price) โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
(ค่ำเฉล่ีย 3.30 และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .811) เม่ือพจิำรณำรำยละเอียดแลว้ พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งพงึ
พอใจกบัค่ำประกนัอคัคีภยั อยูใ่นระดบัปำนกลำง (ค่ำเฉล่ีย 3.37 และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .865)  
 3. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร (Place) จำกกำรศึกษำพบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำน
ส่วนผสมทำงกำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps) จ  ำแนกตำมด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร (Place) โดย
ภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 4.18 และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .706) เม่ือพิจำรณำรำยละเอียด
แลว้ พบว่ำ กลุ่มตวัอยำ่งพึงพอใจกบัระบบธนำคำรบนโทรศพัทมื์อถือ (K-Mobile banking) อยูใ่น
ระดบัมำกที่สุด (ค่ำเฉล่ีย 4.41 และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .687)  
 4. ดำ้นกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด (Promotion) จำกกำรศึกษำพบวำ่ ระดบัควำมพงึพอใจดำ้น
ส่วนผสมทำงกำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps) จ  ำแนกตำมดำ้นกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด (Promotion) 
โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.41 และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .892) เม่ือพิจำรณำ
รำยละเอียดแลว้ พบว่ำ กลุ่มตวัอยำ่งพึงพอใจกบัแคมเปญ/บตัรก ำนัลที่ไดรั้บหลงัจำกตั้งวงเงิน เช่น 
ทุกๆ 1 ลำ้นบำทจะไดรั้บบตัรเติมน ้ ำมนั 1,000 บำทฟรี เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.50 และมี
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .884)  
 5. ดำ้นกระบวนกำร (Process) จำกกำรศึกษำพบว่ำ ระดบัควำมพึงพอใจดำ้นส่วนผสมทำง
กำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps) จ  ำแนกตำมดำ้นกระบวนกำร (Process) โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก 
(ค่ำเฉล่ีย 3.75 และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .803) เม่ือพจิำรณำรำยละเอียดแลว้ พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งพงึ
พอใจกบักำรจ ำนอง และกำรเซ็นตส์ัญญำมีนัดหมำยที่ชดัเจน อยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 4.19 และมี
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .776)  
 6. ด้ำนบุคลำกร (People) จำกกำรศึกษำพบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนส่วนผสมทำง
กำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps) จ  ำแนกตำมด้ำนบุคลำกร (People) โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
(ค่ำเฉล่ีย 4.18 และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .710) เม่ือพจิำรณำรำยละเอียดแลว้ พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งพงึ



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1138 
Journal of Business Research and 

Administration 

พอใจกบัเจำ้หน้ำที่ลูกคำ้ผูป้ระกอบกำร/พนักงำนธนำคำรมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี อยูใ่นระดบัมำกที่สุด 
(ค่ำเฉล่ีย 4.30 และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .691) 
 7. ดำ้นส่ิงแวดลอ้มที่มองเห็นได ้ (Physical Evidence) จำกกำรศึกษำพบว่ำ ระดบัควำมพึง
พอใจด้ำนส่วนผสมทำงกำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps) จ  ำแนกตำมด้ำนส่ิงแวดล้อมที่มองเห็นได้ 
(Physical Evidence) โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.87 และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .772) 
เม่ือพิจำรณำรำยละเอียดแลว้ พบว่ำ กลุ่มตวัอยำ่งพึงพอใจกบัศูนยดู์แลลูกคำ้ผูป้ระกอบกำรสินเช่ือ 
SMEs (สำขำถนนมำลยัแมน ชั้น 2) มีควำมสะดวกในกำรติดต่อ อยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 4.16 และ
มีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .761)  
ด้านความพึงพอใจการบริการสินเช่ือ SMEs ที่ผู้ใช้บริการมีต่อธนาคารกสิกรไทย 
 จำกกำรศึกษำพบวำ่ระดบัควำมพงึพอใจกำรบริกำรสินเช่ือ SMEs ที่ผูใ้ชบ้ริกำรมีต่อธนำคำร
กสิกรไทย อยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.75 และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .876) เม่ือพจิำรณำรำยละเอียด
แล้วพบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงมีควำมพึงพอใจที่เกิดจำกกำรลดควำมเส่ียง เช่น มีกำรดูแลลูกคำ้ตลอด
ระยะเวลำกำรใชว้งเงิน, มีกำรสอบถำมถึงสถำนกำรณ์ปัจจุบนัที่ลูกคำ้อำจไดรั้บผลกระทบ) อยูใ่น
ระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.85 และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .870) รองลงมำคือ ควำมพงึพอใจที่เกิดจำกกำร
ไดรั้บขอ้มูลเฉพำะบุคคล  มีรูปแบบสินเช่ือเฉพำะธุรกิจที่ไดรั้บสิทธิประโยชน์มำกกว่ำปกติ อยูใ่น
ระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.77 และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .899) และควำมพงึพอใจที่ไดรั้บจำกควำมรู้ใน
กำรใชว้งเงินอยำ่งถูกวิธี เช่น กำรลงทุนระยะยำวและระยะสั้นควรใชว้งเงินแบบใดจึงจะเหมำะสม 
เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมำก (ค่ำเฉล่ีย 3.75 และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .847) ตำมล ำดบั 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ตัวแปรอิสระ สถิติ Sig. ผลลัพธ์ 
ลกัษณะ
ประชำกรศำสตร์ 

เพศ T-Test .086 ปฏิเสธ 
อำย ุ  F-Test .177 ปฏิเสธ 
ระดบักำรศึกษำ     F-Test .004 ยอมรับ 
สถำนภำพ F-Test .748 ปฏิเสธ 
อำชีพ  F-Test .408 ปฏิเสธ 
ยอดขำยต่อเดือน     F-Test .005 ยอมรับ 
ระยะเวลำในกำรใช้บริกำร
สินเช่ือ      

F-Test .089 ปฏิเสธ 

ส่วนผสมทำง
กำรตลำดธุรกิจ
บริกำร (7Ps) 

ดำ้นผลิตภณัฑ ์(Product)  r .240 ปฏิเสธ 
ดำ้นค่ำใชจ่้ำย (Price) r .034 ยอมรับ 
ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
(Place) 

r .963 
ปฏิเสธ 

ด้ ำ น ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม ท ำ ง
กำรตลำด (Promotion) 

r .151 ปฏิเสธ 

ดำ้นกระบวนกำร (Process) r .000 ยอมรับ 
ดำ้นบุคลำกร (People) r .000 ยอมรับ 
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มที่มองเห็นได ้
(Physical Evidence) 

r .000 ยอมรับ 

 จำกตำรำงสรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน  จ ำนวนสมมติฐำนที่ Sig. จำกผลกำรวิเครำะห์
พบว่ำกำรทดสอบทำงสถิติลักษณะประชำกรศำสตร์ ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ 
สถำนภำพ อำชีพ ยอดขำยต่อเดือน ระยะเวลำในกำรใชบ้ริกำรสินเช่ือที่แตกต่ำงกนัส่งผลต่อระดบั
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรสินเช่ือ SMEs ที่แตกต่ำงกัน พบว่ำมีกำรปฏิเสธสมมติฐำน 5 
สมมติฐำน คือลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ดำ้นเพศ อำย ุสถำนภำพ อำชีพ และระยะเวลำในกำรใช้
บริกำรสินเช่ือที่แตกต่ำงกนัไม่มีผลต่อระดบัควำมพงึพอใจในกำรใชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ที่แตกต่ำง
กนั และยอมรับ 2 สมมติฐำน คือลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ดำ้นระดบักำรศึกษำ และยอดขำยต่อ
เดือนที่แตกต่ำงกนัมีผลต่อระดบัควำมพงึพอใจในกำรใชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ที่แตกต่ำงกนั 
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 กำรทดสอบสมมติฐำนดำ้นส่วนผสมทำงกำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps) ประกอบไปดว้ย ดำ้น
ผลิตภณัฑ ์(Product) ดำ้นค่ำใชจ่้ำย (Price) ดำ้นช่องทำงกำรให้บริกำร (Place) ดำ้นกำรส่งเสริมทำง
กำรตลำด (Promotion) ด้ำนกระบวนกำร (Process) ด้ำนบุคลำกร (People) และด้ำนส่ิงแวดลอ้มที่
มองเห็นได้ (Physical Evidence) มีควำมสัมพนัธ์ต่อระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรสินเช่ือ 
SMEs ของธนำคำรกสิกรไทยในจงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่ำมีกำรปฏิเสธสมมติฐำน 3 สมมติฐำน คือ 
ด้ำนผลิตภณัฑ์ (Product) ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร (Place) และด้ำนกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด 
(Promotion) ไม่มีควำมสมัพนัธต่์อระดบัควำมพงึพอใจในกำรใชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ที่แตกต่ำงกนั 
และยอมรับ 4 สมมติฐำน คือ ด้ำนค่ำใช้จ่ำย (Price) ด้ำนกระบวนกำร (Process) ด้ำนบุคลำกร 
(People) และดำ้นส่ิงแวดลอ้มที่มองเห็นได ้(Physical Evidence) มีควำมสัมพนัธ์ต่อระดบัควำมพึง
พอใจในกำรใชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ที่แตกต่ำงกนั 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จำกกำรศึกษำ ควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรสินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกรไทยใน
จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้ิจยัไดน้ ำแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งมำประกอบกำรอภิปรำยผลกำรวิจยัได้
ดงัน้ี 
 1. ดำ้นลกัษณะประชำกรศำสตร์ จำกกำรศึกษำสำมำรถอภิปรำยไดด้งัน้ี 
 จำกกำรศึกษำขอ้มูลดำ้นลกัษณะประชำกรศำสตร์ผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ของธนำคำร
กสิกรไทยในจงัหวดัสุพรรณบุรี ประกอบด้วย เพศ อำยุ กำรศึกษำ สถำนภำพ อำชีพ ยอดขำยต่อ
เดือน และระยะเวลำในกำรใช้บริกำรสินเช่ือ ทั้งน้ีเพรำะลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ดำ้นระดับ
กำรศึกษำ และยอดขำยต่อเดือนที่แตกต่ำงกนัมีผลต่อระดบัควำมพึงพอใจในกำรใชบ้ริกำรสินเช่ือ 
SMEs ที่แตกต่ำงกนั 
 สอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของรัชนู ล ำเปิงมี (2551) ไดศึ้กษำเร่ือง “ควำมพึงพอใจในบัตร
เครดิตของธนำคำรยโูอบี จ  ำกดั (มหำชน)” พบวำ่ ผูใ้ชบ้ตัรเครดิตธนำคำรยโูอบี จ  ำกดั (มหำชน) ที่มี
ระดบักำรศึกษำและรำยไดท้ี่แตกต่ำงกนั มีระดบัควำมพงึพอใจแตกต่ำงกนั ทั้งในดำ้นผลิตภณัฑแ์ละ
กำรบริกำร ดำ้นรำคำ ดำ้นสถำนที่ และดำ้นกำรตลำด  
 สอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของธวชัชยั พนัธุว์เิชียร (2548) ไดศึ้กษำเร่ือง “ควำมพงึพอใจของ
ผูใ้ช้บริกำรด้ำนสินเช่ือธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล” พบว่ำ 
ผูใ้ชบ้ริกำรที่มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่ำงกนัมีควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำรโดยรวมแตกต่ำงกนั
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .050 
 สอดคลอ้งกบัผลกำรวจิยัของคุณสุปรำณี วโิรจน์พำนิช (2553) ไดศึ้กษำเร่ือง “ปัจจยัส่ือสำร
กำรตลำดที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของผูถื้อบตัรเครดิต บริษทั บตัรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ในเขต
กรุงเทพมหำนคร” พบวำ่ รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลกบัควำมพงึพอใจของผูใ้ชจ่้ำยบตัรเครดิต 
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 2. ส่วนผสมทำงกำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps) จำกกำรศึกษำสำมำรถอภิปรำยไดด้งัน้ี 
 จำกกำรศึกษำขอ้มูลส่วนผสมทำงกำรตลำดธุรกิจบริกำร (7Ps) ประกอบดว้ย ดำ้นผลิตภณัฑ ์
(Product) ดำ้นค่ำใชจ่้ำย (Price) ดำ้นช่องทำงกำรให้บริกำร (Place) ดำ้นกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด 
(Promotion) ดำ้นกระบวนกำร (Process) ดำ้นบุคลำกร (People) และดำ้นส่ิงแวดลอ้มที่มองเห็นได ้
(Physical Evidence) ส่งผลต่อระดบัพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกรไทย
ในจงัหวดัสุพรรณบุรี ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 
  2.1 ด้ำนผลิตภณัฑ์ (Product) จำกกำรศึกษำพบว่ำ มีระดับควำมพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑม์ำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.88 
  2.2 ดำ้นค่ำใชจ่้ำย (Price) จำกกำรศึกษำพบว่ำ มีระดบัควำมพึงพอใจอยูใ่นเกณฑ์
ปำนกลำง มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.30 
  2.3 ดำ้นช่องทำงกำรให้บริกำร (Place) จำกกำรศึกษำพบว่ำ มีระดบัควำมพึงพอใจ
อยูใ่นเกณฑม์ำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.18 
  2.4 ดำ้นกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด (Promotion) จำกกำรศึกษำพบว่ำ มีระดบัควำม
พงึพอใจอยูใ่นเกณฑม์ำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.41 
  2.5 ดำ้นกระบวนกำร (Process) จำกกำรศึกษำพบว่ำ มีระดบัควำมพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑม์ำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.75 
  2.6 ดำ้นบุคลำกร (People) จำกกำรศึกษำพบว่ำ มีระดบัควำมพึงพอใจอยูใ่นเกณฑ์
มำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.18 
  2.7 ดำ้นส่ิงแวดลอ้มที่มองเห็นได ้(Physical Evidence) จำกกำรศึกษำพบวำ่ มีระดบั
ควำมพงึพอใจอยูใ่นเกณฑม์ำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.87 
 ทั้งน้ีเพรำะดำ้นค่ำใชจ่้ำย (Price) ด้ำนกระบวนกำร (Process) ด้ำนบุคลำกร (People) และ
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มที่มองเห็นได ้(Physical Evidence) มีควำมสมัพนัธต่์อระดบัควำมพงึพอใจในกำรใช้
บริกำรสินเช่ือ SMEs ที่แตกต่ำงกนั 
 สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของนภัสชน สุวรรณ (2555) ได้ศึกษำเร่ือง “พฤติกรรมของ
ผูป้ระกอบกำร SME ในกำรใช้บริกำรสินเช่ือจำกทีมลูกคำ้ผูป้ระกอบกำรนครศรีธรรมรำชของ
ธนำคำรกสิกรไทย” พบวำ่ ควำมพงึพอใจของกลุ่มตวัอยำ่ง มีควำมพงึพอใจดำ้นผลิตภณัฑ ์ดำ้นกำร
ให้บริกำรของพนักงำน ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ดำ้นกระบวนกำรให้สินเช่ือ ดำ้นช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำย อยูใ่นระดบัควำมพงึพอใจมำก ส่วนดำ้นรำคำ อยูใ่นระดบัควำมพงึพอใจปำนกลำง 
 สอดคลอ้งกับผลกำรวิจยัของพรทิพย ์สุวรรณพุ่ม (2555) ไดศึ้กษำเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อ
ลูกคำ้ในกำรเลือกใชบ้ริกำรสินเช่ือ : กรณีศึกษำธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม
แห่งประเทศไทย” พบว่ำ ปัจจยัที่มีผลต่อกำรตดัสินใจในกำรเลือกใช้บริกำรสินเช่ือ ด้ำนตวัช้ีวดั
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เครดิตของผูข้อสินเช่ือ ดำ้นอตัรำดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียม ดำ้นเง่ือนไขในกำรเลือกใชบ้ริกำร ดำ้น
กระบวนกำรขอสินเช่ือ ดำ้นกำรให้บริกำรของพนักงำน ดำ้นช่องทำงในกำรเลือกใชบ้ริกำร ดำ้น
ลกัษณะทำงกำยภำพ และดำ้นกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด อยูใ่นระดบัมำก 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู ้ใช้บริกำรสินเช่ือ SMEs ของธนำคำรกสิกรไทยในจังหวดั
สุพรรณบุรี มีระดบัควำมพงึพอใจดำ้นค่ำใชจ่้ำย (Price) นอ้ยที่สุด รองลงมำคือ ดำ้นกำรส่งเสริมทำง
กำรตลำด (Promotion) ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวำ่ ธนำคำรควรมีกำรพจิำรณำปรับลดดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียม
ให้กบัลูกคำ้เก่ำที่มีประวติักำรผ่อนช ำระที่ดีมำโดยตลอด และมีกำรช้ีแจงขอ้มูลเก่ียวกับแคมเปญ
สินเช่ือในแต่ละช่วงอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงพนกังำนผูดู้แลตอ้งกระจำยข่ำวสำรดำ้นกำรจดัอบรม ให้
ควำมรู้ที่เก่ียวขอ้งแก่ผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs อยำ่งทัว่ถึง เพือ่สร้ำงควำมแข็งแกร่งและควำมมั่นคง
ทำงกำรเงนิใหก้บัผูใ้ชบ้ริกำรสินเช่ือ SMEs ในระยะยำว ทั้งน้ีส่งผลดีใหก้บัธนำคำรและผูใ้ชบ้ริกำร
สินเช่ือ SMEs ดว้ย 
 พนักงำนควรมีควำมเป็นมืออำชีพในกำรให้บริกำรสินเช่ือ SMEs เพื่อสร้ำงจุดแข็งในดำ้น
บุคลำกร (People) และยงัช่วยสนบัสนุนดำ้นกระบวนกำร (Process) ที่ช่วยลดกระบวนกำรที่ซ ้ ำซ้อน
อนัเกิดจำกควำมผิดพลำดของบุคคล (Human Error) ซ่ึงก่อให้เกิดควำมล่ำชำ้ โดยตอ้งมุ่งเน้นศึกษำ
ถึงควำมถูกตอ้งตำมนโยบำยและหลกัเกณฑข์องธนำคำร เร่ิมตั้งแต่กำรเจรจำตกลงกบัลูกคำ้ ศึกษำ
วงจรธุรกิจของลูกคำ้ เก็บเอกสำรประกอบกำรขอสินเช่ือ จนถึงกำรนดัจ ำนองและตั้งวงเงินที่ไดรั้บ
อนุมตัิ 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรเพิ่มกลุ่มตวัอย่ำงให้มำกขึ้น เช่น ทั้งเขตธุรกิจสินเช่ือ SMEs ซ่ึงจะท ำให้เห็นภำพ
โดยรวมของระดบัควำมพงึพอใจกวำ้งมำกยิง่ขึ้น 
 2. ควรท ำกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริกำรในระดบับริษทั (Corporate) เพื่อศึกษำวำ่
ขนำดของธุรกิจที่แตกต่ำงกนั ส่งผลต่อควำมพงึพอใจที่แตกต่ำงกนัหรือไม่ 
 3. ควรเพิ่มตวัแปรที่ใชใ้นกำรศึกษำควำมพึงพอใจให้มำกขึ้น หรือหำทฤษฎีอ่ืน ๆ เช่น น ำ
กระบวนกำรตดัสินใจของลูกคำ้เขำ้มำศึกษำด้วย เพื่อศึกษำปัจจยัที่ท  ำให้ผูใ้ช้บริกำรเกิดควำมพึง
พอใจที่หลำกหลำยมำกยิง่ขึ้น 
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ (Functional Drink) ของ
ผู้บริโภค บริเวณเมืองเอก จังหวดัปทุมธานี  

FACTORS INFLURNCING THE DECISION TO PURCHASE A HEALTH 
DRINK (FUANCTIONL DRINK) OF CONSUMERS AROUND THE CAPITAL. 

PATHUM THANI 
ทิพยว์ารี  น ้ าหอม1 และ ผศ.ดร.รุจาภา  แพ่งเกษร2 
------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย   เพศ  สถานภาพ  อาย ุ 

ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉล่ียต่อคนต่อเดือน  ผูบ้ริโภคต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
(Functional Drink)เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพ (Functional Drink)และเพื่อศึกษาการตดัสินใจที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพือ่
สุขภาพ (Functional Drink) ของผูบ้ริโภค ในบริเวณเมืองเอก จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้น
การศึกษาคือ  ผูบ้ริโภค ในบริเวณเมืองเอก จงัหวดัปทุมธานี  จ  านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ  t-test , ANOVA และ Regression ที่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า  1) ระดับปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
(Functional Drink)โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( = 3.66)  2) การตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองด่ืมเพือ่สุขภาพ (Functional Drink)โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.76) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) ต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ   2) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ (Functional 
Drink) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ.05 สามารถท านายการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพ (Functional Drink) ไดร้้อยละ 39.80 

 
ค าส าคญั : การตดัสินใจซ้ือ,เคร่ืองด่ืม Functional Drink 
 
1นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 
This research aims to study the personal factors include gender, marital status, age, 

education ,career , average income. Consumers to buy a healthy drink (Functional Drink) to study 
the marketing mix affects the health drink (Functional Drink) and to study the decisions that 
influence the decision to buy a healthy drink. (Functional Drink) of consumers in the capital. Pathum 
Thani The samples used in the study is that consumers in the capital. Pathumthani 400  using a 
questionnaire to collect data. The statistics used for data analysis were percentage, average, and 
standard deviation. The hypotheses by statistical t-test, ANOVA and Regression significance level 
of 0.05. 

The study found that 1 )  the factors influencing consumption of healthy beverages 
(Functional Drink) total scores at a high level (= 3 .66 )  2 )  the decision to buy a healthy drink 
(Functional Drink). Overall scores are level (= 3.76). 

The results hypothesis testing found 1)  personal factors including age, different effect on 
the decision to buy a healthy drink (Functional Drink) differ significantly statistically 2 )  the 
marketing mix towards. deciding to buy a drink (Functional drink) statistically significant level. 05. 
Predicted the decision to buy a healthy drink (Functional Drink) has 39.80 percent 
Keyword : decision,healthy drink (Functional Drink) 
 
บทน า             

เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบันน้ีได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการ
ด ารงชีวิตของคนในสังคมเมืองที่ตอ้งท างานมากขึ้น ใชเ้วลาพกัผ่อนน้อยลง วิถีชีวิตด าเนินไปดว้ย
ความเร่งรีบโดยเน้นความสะดวกสบาย ผูบ้ริโภคจึงไม่ค่อยมีโอกาสที่จะบริโภคอาหารให้ครบตาม
ความตอ้งการของร่างกาย ท าใหต้อ้งมองหาอาหารที่สามารถชดเชยสารอาหารที่ขาดไปและบวกกบั
กระแสนิยมการรักสุภาพในปัจจุบนัน้ีด้วยจึงท าให้ผูค้นส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้ น 
เพราะในสภาพแวดลอ้มลอบๆตวัเรามีแต่ มลพิษ ที่ส่งผลท าให้สุขภาพร่างการของคนเราเกิดความ
เส่ียงในการเกิดโรคภยัไขเ้จ็บและโรคภยัร้ายแรงต่างๆไดง่้ายมากขึ้นและการหันมาดูแลสุขภาพร่าง
การจึงเป็นเร่ืองส าคญัจึงส่งผลใหค้นในปัจจุบนัน้ี สนใจหนัมาดูแลรักษาสุขภาพกนัมากยิง่ขึ้น 

ส าหรับตลาดเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) ในประเทศไทยนั้น กล่าวไดว้่าเป็น
ตลาดที่อยู่ในระหว่างช่วงของการเติบโต ความหลากหลายและชัดเจนของผลิตภณัฑ์ยงัน้อยกว่า
ตลาดต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัเคร่ืองด่ืม Functional Drink ของไทยไดพ้ฒันาไปมากจาก
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เดิมที่ผูป้ระกอบการเร่ิมท าการตลาดโดยเน้นคุณประโยชน์ผ่านการเติมคุณค่าจากสารต่างๆ เขา้ไป
ในเคร่ืองด่ืมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Emotional Functional Drink) ซ่ึงผูบ้ริโภคอาจไม่เห็นถึงความ
แตกต่างจากเคร่ืองด่ืมในกลุ่มอ่ืนๆ มากนัก เช่น น ้ าผลไม้หรือชาเขียว เป็นต้น แต่ปัจจุบัน
ผูป้ระกอบการไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยเน้นเติมสารอาหารลงไปเพื่อให้เห็นผลไดจ้ริงมากขึ้น
(Real Functional Drink) และจากการปรับเปล่ียนผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการท าให้ในช่วง 1-2 ปีที่
ผ่านมา ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจต่อเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) กันอย่างมา
(http://cooking.kapook.com) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย   เพศ  สถานภาพ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  
รายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อเดือน  ผูบ้ริโภคต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืมเพือ่สุขภาพ( Functional Drink) 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเพื่อสุขภาพ( 
Functional Drink)  

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับ 
ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเพื่อสุขภาพ( Functional Drink) เพื่อ

น าไปใช ้เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ( Functional Drink) ให้มี
ประสิทธิภาพเพือ่ใหต้รงความตอ้งการใหเ้ป็นที่พงึพอใจของผูบ้ริโภค 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะศึกษาถึงปัจจยัต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพือ่สุขภาพ( Functional 
Drink) โดยศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัการตดัสินใจ
ซ้ือ Functional Drink.  

2. ขอบเขตดา้นประชากรโดยประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประชากรที่อยูบ่ริเวณเมือง
เอกรังสิต จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 400 คน 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดท้ี่แตกต่าง

กนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ( Functional Drink) 
ที่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
(Functional Drink )ของผูบ้ริโภค ในเขตมหาวทิยาลยัรังสิต 
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กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวิจัย 
      ตวัแปรตน้ (Independent Variables)                              ตวัแปรตาม (Dependent Variables ) 
  
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์ 
 
 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง ตัวแปรที่เข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่ิงทางการจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสริมทางการตลาด 

2. การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนของกระบวนการการตดัสินใจซ้ือ เร่ิมตั้งแต่การรับรู้ถึง
ความตอ้งการหรือปัญหา การแสวงกาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ จนถึง
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

3. เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ( Functional Drink)หมายถึงเคร่ืองด่ืมที่มีคุณประโยชน์ที่จบัตอ้งได้
และเป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ หรือเป็นเคร่ืองด่ืมที่บ่งบอกชันเจนถึงคุณประโยชน์ที่
เฉพาะเจาะจง เช่นน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม ที่มีส่วนผสมของแอล - คาร์เนทีน ชาเขียวผสมคลอลา
เจน นมพร้อมด่ืมผสม คลอลาเจน ที่ช่วยให้สุขภาพและผิวที่ดีขึ้น เคร่ืองด่ืมที่ช่วยลดความ
อว้นที่มีส่วนผสมแอล-คาร์เนทีน หรือสารสกดัอ่ืนๆ 

 ปัจจยัส่วนบุคคล 
  -เพศ 
  -อาย ุ
  -สถานภาพ 
  -การศึกษา 
  -อาชีพ 
  -รายไดต่้อเดือน 

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม Functional 
Drink 
-การรับรู้ถึงความตอ้งการ 
-การคน้หาขอ้มูล 
-การประเมินทางเลือก 
-การตดัสินใจซ้ือ 
-ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
4Ps 
- ผลิตภณัฑ ์(Product) 
-ราคา (Price) 
- การจดัจ าหน่าย (Place) 
- การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 
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4. ผูบ้ริโภค หมายถึง บุคคลที่ซ้ือหรือบุคคลที่มีความสามารถที่จะซ้ือสินคา้และบริการที่เสนอ
ขายในตลาด โดยอาจจะเป็นบุคคลที่มีก  าลงัซ้ือในปัจจุบนั หรือผูท้ี่มีก  าลงัซ้ือในอนาคต 

5. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยที่เป็นลักษณะของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างของนักศึกษาหมาวิทยาลัยรังสิต 
จงัหวดัปทุมธานี 

6. พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง  ผูบ้ริโภคที่เก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจซ้ือ จากการศึกษา
บทบาทพฤติกรรมของผูบ้ริโภค นักการตลาดไดน้ ามาประยกุต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์
การตลาด  

7. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึงองคป์ระกอบที่ส าคญัในการด าเนินงานทางการตลาด 
ซ่ึงเป็นปัจจยัที่องคก์รสามารถควบคุมได ้องคก์รธุรกิจจะตอ้สร้างส่วนประสมทางการตลาด
ที่เหมาะสมในการวางกลยทุธท์างทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย 

       -       ผลิตภัณฑ์  (Product)  หมายถึง  เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) ได้แก่ Real 
Functional Drink หมายถึง เคร่ืองด่ืมที่มีการใส่สารส าคญัในปริมาณมากพอที่จะท าให้เกิดผลดีต่อ
สุขภาพได้ และ  Emotional Functional Drink หมายถึง  เคร่ืองด่ืมที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการเติม
สารอาหารเขา้ไป โดยใส่ในปริมาณต ่ากวา่ที่ร่างกายตอ้งการ  

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place)  หมายถึง  ช่องทางที่ผูจ้ดัจ  าหน่ายจดัเพือ่ใหบ้ริการแก่ผู ้
ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการซ้ือ ทั้งการตั้งร้าน  การจ าหน่ายผา่นส่ือออนไลน์  รวมถึงการ
กระจายสินคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึงเหมาะสม 

- การก าหนดราคา(Price)  หมายถึง  การใหมู้ลค่าแก่สินคา้ที่เหมาะสมตามขนาด  ปริมาณ  
และคุณภาพของสินคา้ 

- การส่งเสริมการตลาด(Promotion)  หมายถึง  การกระตุน้หรือการส่งเสริมการการขาย
สินคา้ดว้ยกลยทุธ์ต่างๆ  เช่น  การจดัโปรโมชัน่  การโฆษณาประชาสัมพนัธ์  หรือการ
ใหบ้ริการ ค  าแนะน าโดยเจา้หนา้ที่หรือพนกังานขาย 

แนวคดิส่วนประสมทางการตลาด 
เสรี วงษม์ณฑา (2542: 11) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

การมีสินคา้ที่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาที่ผูบ้ริโภคยอมรับได ้
และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้
และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ( 2543:35-36 ) กล่าววา่ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
คือ เคร่ืองมือหรือปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ที่ธุรกิจตอ้งใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความ
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ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหรือเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิด
ความตอ้งการสินคา้และบริการของตน ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 4 ประการ หรือ 4P’s คือ 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายผลิตภณัฑโ์ดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
จ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยส่ิงที่สัมผสัไดแ้ละสัมผสั
ไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย 

2. ราคา (Price) หมายถึงจ านวนเงินที่จ่ายเพือ่ใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ ์หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์
ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้ นถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกคา้ 
ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้
คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 

3. การจดัจาหน่าย (Place หรือ Distribution) คือ ช่องทางหรือสถานที่ที่ในการจดัจาหน่าย
สินคา้และบริการ ซ่ึงประกอบ การขนส่ง การคลงัสินคา้ และสถานที่จาหน่ายสินคา้ 

4. การส่งเสริมการตลาด ( Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพือ่สร้างความพงึพอใจต่อ
ตราสินคา้หรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พือ่จูงใจ ( Persuade) ใหเ้กิดความตอ้งการ 
เพื่อเตือนความทรงจา (Remind) ในผลิตภณัฑ ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และ
พฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ หรือเป็นการติดต่อ 
ส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู ้ขายกับผู ้ซ้ือ เพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือการ
ติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย (Personal selling) ทาการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น 
(No person selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการองค์การอาจเลือกใช้หน่ึงหรือ 
หลายเคร่ืองมือซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน
[Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์
คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้
 ยุพาวรรณ วรรณาวาณิชย ์(2548 : 29 - 33) อธิบายส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ ประกอบไปดว้ย 4 ประการ มีดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) การพิจารณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริการ จะตอ้งพิจารณาถึงขอบเขต
ของบริการ คุณภาพของบริการ ระดบัชั้นของบริการ ตราสินคา้ สายการบริการ การรับประกนัและ
การบริการหลงัการขายนั้น  

2. ราคา (Price) การพิจารณาดา้นราคานั้นจะตอ้งรวมถึง ระดบัราคา ส่วนลด เงินช่วยเหลือ
ค่านายหนา้ และเง่ือนไขการช าระเงิน สินเช่ือการคา้ เน่ืองจากราคามีส่วนในการท าให ้บริการต่าง ๆ 
มีความแตกต่างกนั และมีผลต่อผูบ้ริโภคในการรับรู้ถึงคุณค่าที่ไดรั้บจากบริการ โดยเทียบระหว่าง
ราคา และคุณภาพของบริการ 
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3. ช่องทางการจ าหน่าย (Place) ที่ตั้งของให้ผูบ้ริการและความยากง่ายในการเขา้ถึงเป็น
ปัจจยัที่ส าคญัของการตลาดบริการ ทั้งน้ีความยากง่ายในการเขา้ถึงบริการนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะ การ
เน้นทางกายภาพเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการติดต่อส่ือสาร ดงันั้นประเภทของช่องทางการจดัจ าหน่าย
และความครอบคลุมจะเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเขา้ถึงบริการอีกดว้ย 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดรวบรวมวิธีการที่หลากหลาย
ของการส่ือสารกับตลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะผ่านการโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคล กิจกรรม
ส่งเสริมการขายและรูปแบบอ่ืนทั้งทางตรงสู่สาธารณะและทางออ้มผา่นส่ือ เช่น การประชาสมัพนัธ ์
จากแนวคิดดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือหรือ
ปัจจยัทางการตลาดที่ควบคุมไดท้ี่ธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความ
พึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหรือเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และ
บริการ  จึงสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการบรรลุวตัถุประสงค์ในการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ (Functional Drink)ของผูบ้ริโภคในบริเวณเมืองเอก จงัหวดั
ปทุมธานีต่อไป 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภค ในบริเวณเมืองเอก จงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 24,000  คน 
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งวจิยั  คือ  ผูบ้ริโภค ในบริเวณเมืองเอก จงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 24,000  คน จึง
ใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบ Taro Yamane โดยยอมให้มีค่าความเคล่ือนได้ 5% 
และความเช่ือมัน่ที่ 95% และก าหนดความมีนยัส าคญัที่ 0.05 ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี 
และสามารถค านวณตามสูตรดงัน้ี 

2)(1 eN

N
n




 
เม่ือ   โดย n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง. 
       N = จ านวนประชากร 
        e = 0.05 ที่ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 

))05.0(24,0001

24,000
2

n

 
=  393.44  คน 

กลุ่มตวัอยา่งจากการค านวณ  จ  านวน 400  คน คือ  ผูบ้ริโภค ในบริเวณเมืองเอก จงัหวดัปทุมธานี 
  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1151 
Journal of Business Research and 

Administration 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
แบบสอบถามดว้ยตวัเอง ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุดของ
ท่าน อาชีพหลกัของท่าน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืม Functional Drink ประกอบด้วย 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด ลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม Functional Drink ประกอบดว้ย ดา้นขั้นตอนการ
รับรู้ปัญหา ด้านขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ด้านขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ด้านขั้นตอนการ
ตดัสินใจซ้ือ และ ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

ส่วนที่ 4 ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นอ่ืนๆลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด 
เพือ่ใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 
การตรวจสอบความเช่ือมั่นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การตรวจสอบความเช่ือมั่น (reliability) หลังจากที่แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษาและผูท้รงคุณวฒิุเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัไดน้ าเสนอแบบสอบถามไป
ท าการทดสอบ (try out) จ  านวน 30 ชุด กบัประชากรที่มิใช่กลุ่มตวัอย่าง แลว้น าแบบสอบถามมา
ทดสอบค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและความเช่ือมั่น (reliability ) ด้วยสูตรสัมประสิทธ์แอลฟ่า 
(coefficient alpha) ของครอบบาซ (Cronbranch’s alpha) (Cronbach, 1990, pp. 202-204) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการวดัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามนั้น สูตรในการค านวณตามที่ 
Nunnally (1978) ไดเ้สนอแนะเป็นเกณฑก์ารยอมรับไวค้ือ ค่า α มากกวา่และเท่ากบั 0.7  จึงจะสรุป
ไดว้า่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือสูง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เม่ือแบบสอบถามผ่านการหาค่าความเช่ือมัน่ของขอ้ค  าถาม และผ่านเกณฑท์ี่ก  าหนดจน
สามารถน ามาใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์ จึงด าเนินการแจกแบบสอบถามแก่ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวนรวม 400 ชุด เพือ่ใหด้ าเนินการตอบแบบสอบถาม 

2. แบบสอบถามที่ไดรั้บการตอบแบบสอบถามเรียบร้อย น ากลบัมาตรวจสอบเพื่อคดัเลือก
ชุดแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์เรียบร้อย ลงรหสัเพือ่ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามน ามาด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ รวมทั้งสถิติอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในการทดสอบสมมุติฐาน โดยการวจิยัคร้ัง
น้ีใชร้ะดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (Level of significance) โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. จดัระเบียบขอ้มูล และลงรหสั 
2. น าขอ้มูลดงักล่าวไปค าณวนหาค่าทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยมี

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ และตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามหลังจากท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
2.2 บนัทึกขอ้มูลที่เป็นรหสัลงในแบบบนัทึกขอ้มูลและโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
2.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
2.4 ประมวลผลขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาขอ้มูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใชส้ถิติที่ใชว้เิคราะห์ คือ 
 1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณา (descriptive analytical statistics) สถิติที่น ามาใช้บรรยาย
คุณลกัษณะของขอ้มูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งที่น ามาศึกษาไดแ้ก่ 
   1.1 หาค่าจ  านวนความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (percentage) อธิบายลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์  
 1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) เพื่อวดัความ
คิดเห็นต่อใช้วิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม 
Functional Drink  

2. สถิติวเิคราะห์เชิงอนุมาน (inferential analytical statistics)     
2.1 ค่าสถิติทดสอบที (t-test)  

  2.2 ค่าสถิติ(One Way ANOVA)  
    2.3 การวิเคราะห์เชิงอนุมาน ( Inferential Analysis) การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพือ่หาความสมัพนัธแ์ละอ านายในการพยากรณ์  
อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม Functional Drink ของนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัรังสิต จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี   

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย   เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อเดือน ผูบ้ริโภคต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืม Functional Drink พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล
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ดา้นอายทุี่แตกต่างกนัผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม Functional Drinkต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา สหัสเนตร.(2548) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมธัญญาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ15-24 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากว่า 10,000 บาท ทางดา้นปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด  ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
ธญัญาหารของผูบ้ริโภค โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีปัจจยัยอ่ยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ การมี
เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพหรือมาตรฐาน  เช่น มีตรา อ.ย.ด้านราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมธญัญาหารของผูบ้ริโภค โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยที่มีอิทธิพล
มากที่สุดคือ ราคาของเคร่ืองด่ืมธัญญาหารเหมาะสมกับคุณภาพด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมธญัญาหารของผูบ้ริโภคโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
โดยมีปัจจยัยอ่ยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ดา้นความสะดวกและง่ายในการหาซ้ือเคร่ืองด่ืมธญัญาหาร 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมธญัญาหารของผูบ้ริโภค 
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
ประโยชน์ของเคร่ืองด่ืมธญัญาหารผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคทราบอยา่งทัว่ถึง ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต  โดยเฉล่ียอยู่ในระดับบางคร้ัง  โดยกิจกรรมย่อยในเร่ืองการ
รับประทานอาหารครบ 3 ม้ือ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงผูบ้ริโภคปฏิบติัในระดบับ่อยคร้ัง 

2. เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพือ่สขภาพ 
(Functional Drink) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม
เพื่อสขภาพ (Functional Drink) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ.05 สามารถท านายการตดัสินใจ
เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสขภาพ (Functional Drink)ร้อยละ 39.80 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จริยวฒัน์ ป้ันดี (2548) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม
เพือ่สขภาพ (Functional Drink) กรณีศึกษา ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่การตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมเพื่อสขภาพ (Functional Drink) มากหรือน้อยขึ้นอยู่กบัอายุการศึกษา และ ระดับรายได้ 
โดยมีความถ่ีในการบริโภคมากกวา่ 1 คร้ังต่อสปัดาห์ กลุ่มผูบ้ริโภคตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร
นั้นให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ากที่สุด รองลงมา คือ ดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดตามล าดับ ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบว่า ระดบัการศึกษามีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น ในขณะที่ระดบั
อายุและระดับรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจะมีผลต่อปัจจยัด้านราคาและด้านส่งเสริมการตลาด ส าหรับ
ขอ้เสนอแนะดา้นกลยทุธผ์ลิตภณัฑน์ั้น เน่ืองจากการด่ืม Functional Drink เป็นเคร่ืองด่ืมเพือ่สุขภาพ
ผูบ้ริโภคจะค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ที่ได้รับจากการด่ืมจึงควรเพื่อชนิดของ
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ผลิตภณัฑใ์ห้มากขึ้น ในขณะเดียวกนัควรใชก้ลยทุธ์ดา้นช่อง ทางการจดัจ าหน่ายโดยมีการกระจาย
สินคา้แบบขายตรงเพิม่ขึ้นอีกช่องทางหน่ึง 
 3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมเพื่อสขภาพ (Functional 
Drink) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จังหวดัปทุมธานี พบว่า ระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองด่ืม Functional Drinkโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.76) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั (S.D. = 0.43) ซ่ึงเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือโดยมี
คะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ( x  = 4.20) รองลงมาคือ ดา้นขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ( x  = 3.72) 
ต่อมาคือ ดา้นขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล และ ดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ (
x  = 3.69) รองมาตามล าดบั ส่วนดา้นที่มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยที่สุดคือ ดา้นขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ( x  
= 3.50) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ น ้ าฝน ตรันเจริญ (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพล
ต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืม Functional Drink ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อการศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจและอิทธิพลที่มี ต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 
(Functional Drink) ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 120 
ตวัอยา่ง พลการศึกษาพบวา่ ยีห่อ้เคร่ืองด่ืมเพือ่สุขภาพ (Functional Drink) ที่ผูบ้ริโภคเลือกมากที่สุด
คือยีห่อ้แบรนด ์โดยประโยชน์ที่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้การคือมีคุณประโยชน์ตามที่ตอ้งการมีความถ่ี
ในการบริโภคสัปดาห์ละ 2 -3 คร้ัง และเลือกซ้ือชนิดขวด และมีปริมาณในการด่ืมต่อคร้ัง 1 กล่ิง/
ขวด ปัจจยัส่วนประสมทางการที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคมากที่สุดคือปัจจยัทางดา้นการผลิตภณัฑ ์
รองลงมาปัจจยัทางดา้นราคา และผูบ้ริโภคมีความพงึพอใจทางดา้นผลิตภณัฑม์ากที่สุด 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 

1. ควรส่งเสริมให้มีการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลูกคา้เน่ืองจากการมีความสัมพนัธท์ี่ดีกบั
ลูกคา้เป็นการรักษาลูกคา้เก่าไว ้ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการท าก าไรใหก้บักิจการ โดย
เน้นให้มีพนักงานขายท าหน้าที่ประสานงานขายต่อผูซ้ื้อโดยตรง เพื่อสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที และตรงความตอ้งการ เพื่อให้ลูกคา้ประทบัใจ ร้านคา้มีความ
สะอาดและจดัวางสินคา้ใหส้ะดวกต่อการเลือกซ้ือ  

2. ควรมีการดึงจุดเด่นของสินคา้ ใหมี้หลากหลายใหลู้กคา้เลือกไดซ้ื้อ และเพยีงพอต่อความ
ตอ้งการ เป็นส่ิงยนืยนัไดว้า่ร้านคา้มีความสามารถในการจดัซ้ือ จดัหาสินคา้ที่ดีมีคุณภาพ  

3. ควรเน้นย  ้าถึงคุณภาพของสินค้า พนักงานขายมีความสุภาพ และอัธยาศัยดี พร้อม
ใหบ้ริการพนกังานสามารถใหค้  าแนะน าไดอ้ยา่งตรงความความตอ้งการ อีกทั้งลูกคา้สามารถแนะน า 
ติชมการใหบ้ริการไดโ้ดยตรง เพือ่ใหลู้กคา้เกิดการรับรู้อยา่งต่อเน่ือง และเกิดความเช่ือมัน่ 
  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1155 
Journal of Business Research and 

Administration 

ข้อเสนอแนะงานวิจัยในคร้ังต่อไป 
ในการวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้จิยัควรเพิม่เติมการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในปัจจยัทางดา้นการส่ือสารเชิงบูรณาการ ที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจเ ลือก ซ้ือ เค ร่ือง ด่ืม เพื่อสขภาพ (Functional Drink)  ของนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัรังสิต จงัหวดัปทุมธานี 

2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพือ่สขภาพ 
(Functional Drink) ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จงัหวดัปทุมธานี เพื่อศึกษาแนว
ทางการจดัจ าหน่ายและน าสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการตลาดต่อไป 

3. ในการศึกษาคร้ังน้ีจ  ากดัเฉพาะ ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดงันั้นควรมีการกระจายกลุ่ม
ตวัอยา่งไปยงัจงัหวดัใกลเ้คียงดว้ยเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่แตกต่างและสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 

4. ควรใชว้ธีิเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิอ่ืนประกอบดว้ย เช่น การสมัภาษณ์ เพือ่น าขอ้มูลมาใชใ้นการ
พฒันาดา้นการตลาดต่อไป 

5. ควรมีการศึกษาการวดัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมเพือ่สข
ภาพ (Functional Drink) ของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต จงัหวดัปทุมธานีเพือ่ใหมี้ความ
ครอบคลุมถึงมิติคุณค่าการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือก
ซ้ือเคร่ืองด่ืม Functional Drink ของนักศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต จงัหวดัปทุมธานีซ่ึงมี
ความแตกต่างกนัในแต่ละตลาด 
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ส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธิผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าร้านวตัสัน ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

MARKETING MIX INFLUENCE TO DECISION MARKING PURCHASE  
IN WATSONS STORE AT BANKOK 
เบญจมาส แกว้ส าอางค์1 และ ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร2 

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

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านวตัสนั ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  เป็นงานวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey research)  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จ  านวน 400 ชุด การ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ในการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบสมมติฐาน โดยการใช้การถดถอย (Regression Analysis) 
ผลการวจิยัพบวา่  

ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีช่วงอายุ 26-30 ปี 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานะภาพโสด มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 
20,000 บาท  

ขอ้มูลส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในระดบัความส าคญั
มากที่ค่าเฉล่ีย 3.80 โดยเรียงล าดบัไดด้งัน้ี ดา้นผลิตภณัฑท์ี่ค่าเฉล่ีย 3.97 ดา้นกระบวนการบริการ ที่
ค่าเฉล่ีย 3.96 ด้านลักษณะทางกายภาพ ที่ค่าเฉล่ีย 3.82 ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ค่าเฉล่ีย 3.81 
ดา้นราคา ที่ค่าเฉล่ีย 3.72 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ที่ค่าเฉล่ีย 3.71 และดา้นบุคคลที่ค่าเฉล่ีย 3.64 
ตามล าดบั  

ขอ้มูลการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ร้านวตัสันมีระดับความส าคญัในระดับมาก ที่ค่าเฉล่ีย 
3.73 โดยเรียงล าดับระดับความส าคญัพบว่า ขั้นตอนการตัดสินใจที่ค่าเฉล่ีย 4.15 ขั้นตอนการ
เปรียบเทียบขอ้มูลที่ค่าเฉล่ีย 4.12 ขั้นตอนความตอ้งการ  สาเหตุการเลือกซ้ือ มีที่ค่าเฉล่ีย 3.73 
ขั้นตอนแหล่งขอ้มูลที่ไม่ใช่จากบุคคลที่ค่าเฉล่ีย 3.66และ ขั้นตอนแหล่งขอ้มูลจากบุคคล ที่ค่าเฉล่ีย 
3.01 ตามล าดบั 

การทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ร้านวตัสนั ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 และปัจจยัส่วน 
1นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ สินค้า ร้านวัตสัน  ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ในระดบัปานกลาง  โดยพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย , ดา้นการส่งเสริมการตลาด , ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ร้านวตัสนั ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่ระดบันยัส าคญั 0.05   
 
ค าส าคญั: ส่วนประสมทางการตลาด,การตดัสินใจ,ร้านวตัสนั 
 

Abstract 
The purposes of this independent study were to study demography factors and marketing 

mix factors (7Ps) influence customers decision marking purchase in Watsons store. This is a Survey 
research. The samples in this study were 400 people. Convenience sampling method was used in 
data collection. The statistics used in data analysis were Percentage, Mean, Standard Deviation 
while hypotheses were tested by Regression Analysis. The research found that : 

Demography factors  : Most of respondents were female  aged between 26 – 30 years old. 
Their educate bachelor’s degree ,single status and income between 10,001 – 20,000 baht. The most 
common 

Marketing mix factors (7Ps)  influence customers decision marking in high level . The 
descending order of product , process, physical environment, promotion, price, place, people. 

Decision marking in Watsons store were high level. The descending order of  Purchase, 
Pre-purchase Evaluation of Alternatives, Need recognition, Search for not people , Search for 
people. 

The result of hypothesis testing that  different demography factors  had an effect to decision 
making purchase in Watsons store not different statistically significant  at 0.05 level and marketing 
mix factors were related to decision marking in Watsons store in middle level . Marketing mix 
factors that place , promotion and physical environment were related to decision marking in 
Watsons store statistically significant  at 0.05 level. 
 
KEYWORDS : MARKETING MIX, DECISION MARKING, WATSONS STORE 
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บทน า 
ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในการดูแลสุขภาพมากขึ้ นจากเดิม เน่ืองจากคนมี

การศึกษาที่สูงขึ้น มีค่านิยมที่เปล่ียนแปลงไป จึงท าใหต้ลาดเพือ่สุขภาพและความงามมีการเติบโตที่
สูงขึ้น พร้อมกบัการแข่งขนัสูงขึ้น โดยร้านวตัสนัเป็นร้านคา้เพือ่สุขภาพและความงามที่มีสาขามาก
ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบัน ร้านวตัสันมีจ านวนสาขามากกว่า 340 สาขาทั่วประเทศ และมี
ผูเ้ช่ียวชาญด้านความงามและเภสัชกรคอยให้ค  าปรึกษาและแนะน า ร้านวตัสันจ าหน่ายสินคา้
ครอบคลุมตั้งแต่สินคา้อุปโภค บริโภค สินคา้เพื่อสุขภาพและความงาม โดยมีความมุ่งมัน่ในการ
น าเสนอผลิตภณัฑคุ์ณภาพที่คุม้ค่าในเร่ืองของราคา พร้อมมอบการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกคา้ จึง
ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในสุดยอดแบรนด์ชั้นน าแห่งปี (Superbrands Thailand) ติดต่อกนัเป็น
ปีที่ 6 โดยมีสโลแกนว่า “ที่วตัสัน ให้คุณสวย ดูดีได้ไม่รู้จบ (LOOK GOOD, FEEL GREAT)” 
นอกจากน้ี ร้านวตัสนัมีการพฒันาสินคา้ใหม่ๆโดยเฉพาะภายใตแ้บรนด ์"วตัสนั" หรือสินคา้เฮา้ส์แบ
รนด ์ที่สร้างการเติบโตไดถึ้ง 30% ซ่ึงปี 2558 มีแผนเปิดตวัสินคา้ใหม่ในแบรนด์วตัสนั 200 รายการ 
จากเดิมที่มี 600 รายการ ส่งผลใหใ้นร้านวตัสนัมีสินคา้ต่างๆ วางจ าหน่ายทั้งหมด 5,000 รายการ โดย
จะเนน้ในส่วนของกลุ่มผลิตภณัฑดู์แลผวิ ดูแลผม และของใชส่้วนบุคคล เพือ่รองรับความตอ้งการที่
เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถแบ่งประเภทสินคา้ภายในร้าน ได ้4 ประเภทใหญ่ดงัน้ี ประเภท
ผลิตภณัฑดู์แลผวิ ประกอบดว้ย เวชส าอาง,มาส์ก,ผิวหนา้,ผิวกาย,ครีมกนัแดดและหลงัออกแดด,มือ
และเล็บ ประเภทของใชส่้วนตวัประกอบด้วย ดูแลผม,ผลิตภณัฑอ์าบน ้ า,ผลิตภณัฑส์ าหรับผูช้าย,
ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก,กระดาษ ส าลี ไวพส์,ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก,ผลิตภัณฑ์ระงับกล่ินกาย,
ผลิตภณัฑ์ก าจดัขน,อุปกรณ์เสริมเพื่อดูแลตนเอง ประเภทเคร่ืองส าอาง ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์
เก่ียวกับดวงตา,ผลิตภณัฑ์เก่ียวกับใบหน้า,ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับปาก,ผลิตภณัฑ์ล้างเคร่ืองส าอาง,
อุปกรณ์เสริมความงาม ประเภท สุขภาพ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมและวติามิน,ผลิตภณัฑ์
ดูแลสุขภาพ โดยที่ปัจจุบนัตลาดร้านคา้ปลีกเพื่อ สุขภาพและความงามมีมูลค่ากว่า 20,000 ลา้นบาท 
แต่มีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง เพราะมีทั้งผูป้ระกอบการรายเดิม อาทิ บู๊ทส์ วตัสัน โอเกนกิ และ
รายใหม่ เช่น มตัสึโมโตะ คิโยชิ ซ่ึงตลาดร้านคา้ปลีกเพื่อสุขภาพและความงามปี 2558 น้ียงัเติบโต
ต่อเน่ือง แหล่งที่มาจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ โดยร้านวตัสนัถือวา่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมาก
ที่สุดในตลาดค้าปลีกเพื่อสุขภาพและความงาม โดยดูได้จากการขยายสาขาที่ เพิ่มขึ้ นเพื่อให้
ครอบคลุมลูกคา้ จ  านวนประเภทสินคา้ภายในร้านที่ให้เลือกจ านวนมาก และกิจกรรมการส่งเสริม
ทางการตลาดเช่น การซ้ือสินคา้ราคาหน่ึงบาท ที่ไดรั้บการตอบรับที่ดีจากลูกคา้  

จากการที่ร้านวตัสันสามารถมียอดขายในอนัดบัหน่ึงของตลาดร้านคา้ปลีกเพื่อสุขภาพแล
ความงามมาตลอดนั้น ในสภาพการแข่งขนัที่สูงขึ้นเร่ือยๆของตลาดร้านคา้เพือ่สุขภาพและความงาม
นั้น ส่งผลใหผู้ว้จิยัมีความสนใจถึงส่วนประสมทางการตลาดของวตัสนัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
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ซ้ือสินคา้ในร้านวตัสนั วา่เพราะปัจจยัใดที่ท  าใหผู้บ้ริโภคนิยมเลือกซ้ือสินคา้ในร้านวตัสนั โดยผูว้จิยั
ไดน้ าทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดมาศึกษา ถึงปัจจยัการที่ท  าใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านวตัสันใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านวตัสนั
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านวตัสันใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านวตัสันใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตการวิจัย 
1. ดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
2. ดา้นเน้ือหา ตวัแปรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาด การตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ 
3. ดา้นระยะเวลาการศึกษา การเก็บขอ้มูลจ านวน 2 เดือน ระหวา่ง เดือน กนัยายน – ตุลาคม 2559  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงความแตกต่างทางดา้นประชากรที่มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านวตัสนั และมา

น ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางการวางแผนทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้
นั้นๆ 

2. ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านวตัสนั วา่ปัจจยัใดมี
ผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้มากที่สุด และสามารถมาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนทางการตลาดให้
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้เพื่อเสริมสร้างความประทบัให้แก่ลูกคา้และรักษาลูกคา้ได้ใน
ระยะยาว 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
         ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ดา้นประชากรศาสตร์ 

 เพศ 

 อาย ุ

 สถานะภาพ 

 การศึกษา 

 รายได ้

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 ผลิตภณัฑ ์

 ราคา 

 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 การส่งเสริมการตลาด 

 บุคคล 

 กระบวนการใหบ้ริการ 

 ลกัษณะทางกายภาพ 

 

 
 
 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านวตัสนั 
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการให้บริการ การน าเสนอและ
ลกัษณะทางกายภาพ ที่มีความสอดคลอ้งกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด โดยเกิดความพึง
พอใจทั้งผูข้ายและผูซ้ื้อ 
องค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ(์Product) หมายถึง สินคา้และบริการที่น าเสนอเขา้สู่ตลาด โดยสินคา้หรือบริการ
นั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในลกัษณะต่างๆ ผลิตภณัฑมี์ทั้งผลิตภณัฑท์ี่จบั
ตอ้งไดเ้รียกวา่ “สินคา้” และผลิตภณัฑท์ี่จบัตอ้งไม่ได ้เรียกวา่ “บริการ 

ราคา (Price) หมายถึง การก าหนดมูลค่าให้ผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน โดยเป็นตน้ทุนที่ลูกคา้
ตอ้งจ่าย เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑท์ี่ตอ้งการ  ผูข้ายจะบวกก าไรเขา้กบัตน้ทุนผลิตภณัฑ ์ เป็นราคาของ
ผลิตภณัฑ ์

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง การน าผลิตภณัฑก์ระจายเขา้สู่สถานที่ที่ลูกคา้มี
ความสะดวกต่อการซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีทั้งแบบทางตรงและแบบมีคนกลาง  
การส่งเสริมการตลาด(Promotion)หมายถึงกระบวนการติดต่อส่ือสารทางการตลาด เพื่อแจง้ขอ้มูล
ข่าวสาร การจูงใจ กระตุ้นให้ผู ้บริโภคเกิดการรับรู้ โดยใช้เคร่ืองมือดังน้ี การโฆษณา การ
ประชาสมัพนัธ ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง 

บุคคล (People) หมายถึง เจา้หน้าที่ผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ  ขององคก์ร เจา้หน้าที่
ตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ ผูบ้ริหารจะตอ้งก าหนดนโยบาย
การให้บริการ ความรับผิดชอบของพนักงานให้ชดัเจน สามารถสร้างค่านิยมในการให้บริการกับ
องคก์ร 

กระบวนการให้บริการ(Process) หมายถึง กิจกรรมการปฏิบติังานในด้านการบริการ ที่
น าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพือ่มอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความ
ประทบัใจ โดยเร่ิมจากพนักงานส่งมอบการบริการอยา่งมีคุณภาพและการสร้างความสัมพนัธ์กับ
ลูกคา้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก  หากเกิดความผดิพลาดในขั้นตอนแรก จะส่งผลต่อการบริการในขั้นต่อไป 
แมจ้ะบริการดีเพียงใดลูกคา้ยอ่มไม่พอใจหรือพอใจน้อยลง เน่ืองจากลูกคา้ยงัติดกบัความรู้สึกคร้ัง
แรกอยู ่ลูกคา้ไม่ไดต้อ้งการความรวดเร็วตลอดกระบวนการบริการ แต่ตอ้งการความมีคุณภาพและ
ความรวดเร็วไปพร้อมกนั 

ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)หมายถึง การสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทางดา้ยกายภาพและการใหบ้ริการเพือ่สร้าง
คุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็น การแต่งกายของพนกังานตอ้งสะอาดเรียบร้อย การตกแต่งร้านคา้ให้
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มีความสะดวกสบาย  ป้ายประชาสมัพนัธ ์หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ลูกคา้ควรไดรั้บ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ี
เป็นส่ิงที่ลูกคา้ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายแทนคุณภาพของการบริการ ลูกคา้จะใชล้กัษณะทางกายภาพที่รับรู้
ได้เป็นปัจจยัในการเลือกใช้บริการ  ดังนั้นร้านคา้ที่ประดับตกแต่งร้านในลกัษณะที่หรูหราและ
สวยงามมากเพยีงใด ลูกคา้จะคิดวา่การบริการนั้นจะมีคุณภาพตามดว้ยเช่นกนั 
กระบวนการตดัสินใจ(Buyer Decision Process) ประกอบดว้ย 
1. การตระหนักถึงความตอ้งการ (Need recognition) อาจเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานหรือความ

จ าเป็น (need)เพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือแกไ้ขปัญหานั้นๆ หรือเป็นความตอ้งการใน
ระดบัสูงหลงัจากการไดรั้บกระตุน้จากปัจจยัภายนอก มากระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ เช่น การ
เห็นโฆษณาสินคา้แลว้เกิดความตอ้งการในสินคา้นั้นๆ 

2. การหาขอ้มูล (Search) ผูบ้ริโภคตอ้งการผลิตภณัฑช์นิดใด จะท าการคน้หาขอ้มูลเป็นขั้นตอน
ของการรวบรวมขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการที่ตนตอ้งการจะซ้ือ โดยแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ  
 ข้อมูลภายใน เป็นการพิจารณาจากความรู้อันเกิดจากความทรงจ าที่ได้สั่งสมจาก

ประสบการณ์ที่ผา่นมา เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือตราที่จะซ้ือน ้ าเป็นเบื้องแรกก่อนอยา่งเช่น 
การซ้ือผลิตภณัฑท์ี่ซ้ือบ่อย ๆ ซ้ือซ ้ า ๆ เป็นประจ า เช่น การซ้ือแชมพสูระผม  

 ขอ้มูลภายนอก เม่ือการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น มีความเส่ียงต่อความผดิพลาดสูง และ
สินคา้หรือบริการนั้นมีมูลค่าที่สูง และไม่ใชผ้ลิตภณัฑท์ี่ซ้ือบ่อย ผูบ้ริโภคจึงหาขอ้มูล
จากแหล่งข้อมูลภายนอก ได้แก่  แหล่งบุคคล (personal sources) แหล่งโฆษณา 
(commercial sources)แห ล่ งส า ธ า รณะ  (public sources)  แห ล่ งป ร ะสบก าร ณ์  
(experiential source) การคน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  

3. การประเมินทางเลือก (Pre-purchase Evaluation of Alternatives) ทางเลือก เป็นขั้นตอนที่ผูซ้ื้อ
เปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัราคา คุณภาพ ช่ือเส่ียง ภาพลกัษณ์ หรือคุณสมบติัอ่ืนๆ ของสินคา้ แต่
ละทางเลือกหลงัจากการประเมินผลทางเลือกแลว้ จะคงเหลือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ซ่ึงจะ
เป็นทางเลือกที่จะถูกด าเนินการต่อในขั้นต่อไป 

4. การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ  (Purchase) การตดัสินใจซ้ือ ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑจ์ะ
มีการพิจารณาเก่ียวกบัแหล่งขาย เง่ือนไขการขาย การรับประกนั การบริการหลงัการขาย หาก
จ าเป็นและไดสิ้นคา้มาครอบครองในที่สุด 

5. การบริโภค (Consumption) ขั้นตอนการใชสิ้นคา้หรือบริการที่ไดซ้ื้อมา โดยอาจเกิดทนัทีหรือ
ภายหลงัการซ้ือ ลกัษณะการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคแต่ละคนอาจแตกต่างกนั และส่งผลต่อ
ความรู้สึกพงึพอใจต่อสินคา้หรือบริการ 
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6. การประเมินผลหลังการใช้ (Post-Consumption Evaluation)  เป็นการเปรียบเทียบผลการใช้
สินคา้กบัความคาดหวงัที่มีต่อสินคา้ชนิดนั้น หากผลการใชสิ้นคา้เป็นไปตามความคาดหวงั ผู ้
ซ้ือจะเกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ผลการใชสิ้นคา้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวงัไว ้ผูซ้ื้อจะรู้สึกไม่พึง
พอใจต่อสินคา้ยีห่้อนั้น ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจะส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ในคร้ังต่อไป 
รวมทั้งการเป็นแหล่งขอ้มูลใหแ้ก่บุคคลอ่ืนดว้ย 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
คุลิกา วฒันสุวกุล (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือ ความพงึพอใจและความตั้งใจซ้ือซ ้ าของลูกคา้ กรณีศึกษาแผนกยาของร้านวตัสัน 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือแผนกยาร้าน
วัตสัน  มีก ลุ่มตัวอย่าง เ ป็นลูกค้าที่มา ซ้ือเวชภัณฑ์ในแผนกยาร้านวัตสัน ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูล พบว่า ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อาย ุ21-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
รายได ้20,001-30,000 บาทต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมในระดบัมาก โดยดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย พนักงาน ลกัษณะทาง
กายภาพและกระบวนการ ให้ความส าคญัในระดบัมาก ส่วนราคาและการส่งเสริมทางการตลาดใน
ระดับปานกลาง ลูกคา้ที่มีเพศ สถานภาพ อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือที่
ต่างกนั 

เพญ็พิชญา วิริยะอ่องศร(2557) ไดศ้ึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางใน
ร้านวตัสนัเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล
และ  ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือเวชส าอางใน
ร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร มีกลุ่มตวัอย่างเป็น ผูบ้ริโภคที่ซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้ งแต่ 15-55 ปี จ  านวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูล พบว่า  
ผูต้อบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-40 ปี มีสถานภาพ สมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
อาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ 10,001-20,000บาท ส่วนประสมทาง
การตลาด มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานครใน
ระดับสูง โดยปัจจยัด้านลักษณะราคา ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานที่ 
ดา้นบุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้มภายในร้าน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสัน
เขตกรุงเทพมหานคร 

พิทยุตม์ สงค์มาลัย(2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริโภคที่ใชบ้ตัรสมาร์ทเพร์ิสในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน โดยใชแ้บบสอบเก็บขอ้มูล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อาย ุ21-30 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท มีจ  านวนบตัรสมาร์ทเพิร์สไวใ้ช้จ  านวน 1 ใบมากที่สุด โดยมี 7-
Eleven Value Card มากที่สุด โดยปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บัตร
สมาร์ทเพิร์สมากที่สุดคือ ปัจจยัดา้นราคา (Price) มีผลมากที่สุด รองลงมาตามลาดบัคือ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) และปัจจยัดา้น
ดา้นพนกังานหรือเจา้หนา้ที่ใหบ้ริการ (People) 

ออมทอง ทิพยภ์ูวตานนท(์2557) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกร้านขายยาของผูบ้ริโภค :กรณีศึกษา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมการตลาด (7Ps) และอิทธิพลของปัจจยัด้าน
สังคม  ที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้านขายยาของผู ้บริโภค  ในอ าเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้บริโภคที่ ซ้ือยาจากร้านขายยาในอ าเภอบางพลี  จังหวดั
สมุทรปราการ จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบเก็บขอ้มูล พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
สญัชาติไทย เพศหญิง อาย ุ26-35 ปี ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเท่า อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 10,001-15,000 บาท ปัจจยัดา้นกระบวนการ มีความส าคญัมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.54  รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นสถานที่ ตามล าดบั และ ปัจจยัดา้นสังคมมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกร้านขายยาของผูบ้ริโภค พบวา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม คือ ฉนัเลือกร้านขายยาเอง มี
ความส าคญัมากที่สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกลุ่มอา้งอิง และ ปัจจยัดา้นครอบครัว ตามล าดบั 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร (Population)  หมายถึง ผูใ้ช้บริการร้านวตัสันใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) เน่ืองจาก
ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของประชากรจึงใช้สูตรการค านวณของ W.G.cochran  (กัลยา วานิชย์
บญัชา,2544) เพือ่ก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
                                           n = P(1-P)Z2  
                             d2 

               n =  0.3(1-0.3)1.962 

                                                            0.052 

    n = 322.68 
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จากการแทนค่าในสูตร ไดค้่า n เท่ากบั 322.68 ดงันั้น  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั   400  คน   
การสุ่มตัวอย่างเป็นประเภทไม่สุ่ม (Non –Random Sampling) แบบตามเหตุการณ์ (Incidental 
Sampling) จ  านวน 400 คน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม  โดยแบ่งเน้ือหาได ้3 ส่วนดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 ได้แก่ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได ้ 

ส่วนที่ 2 ได้แก่ ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
สินคา้ในร้านวตัสัน โดยใช้มาตราวดัแบบ Rating Scale 5 ล าดับ เพื่อวดัระดับความส าคญัในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านวตัสนั  มีเกณฑใ์นการวดัดงัน้ี 
คะแนน       ความหมาย 
    5   มีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านวตัสนัมากที่สุด 
   4   มีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านวตัสนัมาก 
   3   มีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านวตัสนัปานกลาง 
   2   มีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านวตัสนันอ้ย 
   1   มีระดบัความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านวตัสนันอ้ยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านวตัสนั ประกอบดว้ย การ
ตระหนักถึงความตอ้งการ การหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ 
การประเมินผลหลงัการใช ้

การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัยโดยการหาค่ าความน่า เ ช่ือ ถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม  จ  านวน 30 ชุด โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจริง พบว่า 
แบบสอบถามส่วนที่ 2 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสินคา้
ในร้านวตัสันมีค่าสัมประสิทธ์อลัฟ่าที่  0.942 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ในร้านวัตสันมีค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าที่   0.895 โดยใช้สูตรของ  Cronbach's Alpha แสดงว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือได ้และสามารถน าไปใชใ้นการศึกษาต่อกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 
คน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานะภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้ซ่ึงเป็นส่วนที่ 1 
ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าร้อยละ (percentage) และใชส้ถิติเชิงพรรณนาใน
การบรรยาย 

ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้บริการ บุคคล ลักษณะทางกายภาพ  ซ่ึงเป็นส่วนที่  2 ใน
แบบสอบถาม โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
แปลความหมายของค่าเฉล่ีย และใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการบรรยาย 

การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านวตัสัน ใชก้ระบวนการในการตดัสินใจในการตั้งค  าถาม 
และการวเิคราะห์ขอ้มูลหาค่าร้อยละ (percentage) และใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการบรรยาย 
การทดสอบเพือ่สมมติฐาน  

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือสินคา้
ร้านวตัสัน ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน ทดสอบโดยการใช้ (t-test for Independent 
Samples) หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม  และใช ้F test (One-way Analysis of Variance) 
หาความแตกต่างระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม และใชส้ถิติเชิงอนุมานในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ร้านวตัสัน ในจังหวดักรุงเทพมหานคร  ทดสอบโดยการใช้วิเคราะห์การถดถอย  (Regression 
Analysis) และใชส้ถิติเชิงอนุมานในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

ผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงมากที่สุด 
จ านวน  279 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเป็นชาย จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30 มีช่วงอาย ุ26-30 
ปีมากที่สุด จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือ  ช่วงอาย ุ20-25 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.75 ช่วงอาย ุ31-35 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ช่วงอาย ุ36-40 ปี จ านวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.75 ช่วงอาย ุ41-45 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ช่วงอาย ุ45ปีขึ้นไป จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และ ต ่ากว่า 20 ปี จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 รองลงมาคือ ปริญญาโท 
จ านวน  58 คน  คิดเป็นร้อยละ14.5 และต ่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน  25 คน  คิดเป็นร้อยละ  6.25  
ตามล าดบั มีสถานะภาพโสดมากที่สุด จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.75 รองลงมาคือสถานะภาพ
สมรส จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 สถานะภาพหยา่ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 และ
สถานะภาพหมา้ย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1168 
Journal of Business Research and 

Administration 

10,001 - 20,000 บาทมากที่สุด จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท 
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 30,001-40,000 บาท จ านวน 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 40,001-50,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,001 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 ตามล าดบั 

ผลการศึกษาดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการให้บริการ บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ โดยปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในระดบัความส าคญัมากที่ค่าเฉล่ีย 3.80 โดยพบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในระดบัความส าคญั มาก 
ที่ค่าเฉล่ีย 3.97 รองลงมา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในระดับความส าคญัมาก  ที่ค่าเฉล่ีย 3.96 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการด้าน
ลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในระดบัความส าคญัมาก ที่ค่าเฉล่ีย 3.82 ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในระดบัความส าคญัมาก ที่
ค่าเฉล่ีย 3.81 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในระดบัความส าคญั
มาก ที่ค่าเฉล่ีย 3.72 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจในระดับความส าคญัมาก ที่ค่าเฉล่ีย 3.71 และปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในระดบัความส าคญัมาก ที่ค่าเฉล่ีย 3.64 ตามล าดบั  

ผลการศึกษาดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ในร้านวตัสัน การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ร้าน
วตัสนัมีระดบัความส าคญัในระดบัมาก ที่ค่าเฉล่ีย 3.73 โดยพบวา่ การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ร้านวตั
สนั ในขั้นตอนการตดัสินใจมีระดบัความส าคญัมาก ที่ค่าเฉล่ีย 4.15 รองลงมา การตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ร้านวตัสัน ในขั้นตอนการเปรียบเทียบขอ้มูลมีระดบัความส าคญัมาก ที่ค่าเฉล่ีย 4.12 การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ร้านวตัสนั ในขั้นตอนความตอ้งการ  สาเหตุการเลือกซ้ือ มีระดบัความส าคญั
ระดบัมาก ที่ค่าเฉล่ีย 3.73 การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ร้านวตัสนั ในขั้นตอนแหล่งขอ้มูลที่ไม่ใช่จาก
บุคคลมีระดบัความส าคญัมาก ที่ค่าเฉล่ีย 3.66และ การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ร้านวตัสนั ในขั้นตอน
แหล่งขอ้มูลจากบุคคล มีระดบัความส าคญั ปานกลาง ที่ค่าเฉล่ีย 3.01 ตามล าดบั 
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัส่งผลใหก้ารตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้าน
วตัสนั ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ผลจากการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกนัส่งผลใหก้ารตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านวตัสนั ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ที่
ระดบันัยส าคญั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน โดยปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา และรายได ้ 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ร้านวตัสัน ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านวตัสัน ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในระดบัปานกลาง  
โดยพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย , ดา้นการส่งเสริมการตลาด , 
ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือสินค้า ร้านวัตสัน ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่ระดบันยัส าคญั 0.05   
อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผลการวิจัย ผลจากการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้
ร้านวตัสนั ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านวตัสัน ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่ไม่แตกต่างกนั โดยปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา และรายได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เพญ็พิชญา วิริยะอ่องศรี (2557) ได้
ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสนัเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 
เพศชายและหญิง ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร อายทุี่
แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร สถานภาพที่
แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาที่
แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสนัเขตกรุงเทพมหานคร รายไดต่้อเดือน
ที่แตกต่างกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสนัเขตกรุงเทพมหานคร อาชีพ ไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเวชส าอางในร้านวตัสนัเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านวตัสัน ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานครในระดบัปานกลาง  โดยพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านวตัสนั ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 มีความสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ อลิสา องัศิริ (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
การส่ือสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) และส่วนประสมทาการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในช่วงอายเุจนวาย ในร้านวตัสนั ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานที่จดัจ  าหน่ายมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ภายในร้าน
วตัสนั พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านวตัสัน ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ในระดบัปานกลาง  โดยพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ร้านวตัสัน ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ที่ระดับนัยส าคญั 0.05  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ละออทิพย ์เกิดน้อย (2555) ได้ศึกษาเร่ือง 
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ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด7P’s ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ที่ระดบันยัส าคญั 0.05  
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

จากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่าขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ที่ความแตกต่างไม่ส่งผลต่อการเลือก
ซ้ือสินคา้ในร้านวตัสนัเน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยคุที่ทุกคนต่างใหค้วามส าคญัดา้นสุขภาพและความงาม 
ดงันั้นสินคา้ประเภทสุขภาพและความงามมีโอกาสจ าหน่ายไดสู้งไดต้ลาดเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายมี
จ านวนมากถือไดว้า่เป็นผลิตภณัฑท์ี่มีความน่าสนใจในการท าการตลาด  โดยควรใหค้วามส าคญัแก่
ตวัผลิตภณัฑ์มากที่สุด รองลงมาด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นราคาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นบุคคล ซ่ึงเป็นผลมากจากการวจิยั
ในส่วนของการให้ความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ  ส าหรับในส่วนของการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าร้านวตัสันควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนการตัดสินใจมากที่สุด โดยจะตัดสินจากการ
เปรียบเทียบราคาของสินคา้ แหล่งขอ้มูลที่ควรโฆษณาประชาสมัพนัธโ์ปรโมชัน่ต่างๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ทางอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากเป็นแหล่งขอ้มูลที่เขา้ถึงไดง่้าย แพร่กระจายข่าวสารไดก้วา้ง และเสีย
ค่าใชจ่้ายนอ้ย 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ผูศึ้กษาพบขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไปดงัน้ี  

1. การเพิ่มตวัแปรต่างๆ ในการศึกษาที่จะส่งผลกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เช่น  ปัจจยั
ดา้นสงัคม  การรับรู้ เป็นตน้ 

2. การเลือกพื้นที่ในการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูล ควรมีการกระจายให้ครอบคลุมทัว่
พื้นที่จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพือ่จะไดข้อ้มูลเชิงลึกของผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ใน
ร้านวตัสนั และไดข้อ้มูลในมุมมองที่กวา้งขึ้น  
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คน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเนชัน่. 
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อแรงจูงใจในการใช้พลงังานแสงอาทติย์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

Influenced precipitation factor effecting solar energy motivation for population 
area Bangkok and suburb 

มหดล  ศรีชยัศกัด์ิ1 และ ดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร2 
------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
พลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัหน่ึงที่ช่วยขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ของ

ประเทศให ้เจริญเติบโต ภาครัฐจึงหาแนวทางการพฒันาแหล่งพลงังานทดแทนต่างๆ เพือ่น ามาช่วย
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อความตอ้งการที่เพิ่มสูงขึ้น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยจึ์งเป็นพลงังานทางเลือกอีกชนิดหน่ึงที่ภาครัฐให้การสนับสนุน การวิจยัคร้ังน้ี
ท  าการวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกที่มีต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจ
ในการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์และรวมทั้งศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัประชากรศาสตร์ที่มีต่อ
ปัจจยัด้านแรงจุงใจในการใช้พลังงานแสงอาทิตย ์ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แลว้ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ 
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ วเิคราะห์หาคาความเที่ยงตรงของขอ้มูลนอกจากนั้นใชส้ถิติเชิงอา้งอิงเพือ่วิเคราะห์หาค่าความ
แตกต่างระหวางกลุ่มด้วย T-test และคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และใช้ 
เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอย (Multiple Regression Analysis: MRA) ในการพยากรณ์ที่ระดบั 
นยัส าคญั 0.05 ผลการวจิยัพบวา่ 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ , ระยะเวลาการท างาน , การศึกษา, รายได้, 
ประเภทที่อยูอ่าศยั และขนาดของบา้นที่แตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการประโยชน์ใชพ้ลงังาน
แสงอาทิตยท์ี่แตกต่างกนั ปัจจยัภายในที่เก่ียวกบั ความคุม้ค่า และ ทศันคติ มีความสมัพนัธ ์กบัปัจจยั
แรงจูงใจในการใช้พลังงานแสงอาทิตยอ์ย่างมีนัยส าคญัทาง สถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจยัภายนอกที่
เก่ียวกบั สงัคม มีความสมัพนัธก์บั ปัจจยัแรงจูงใจในการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยอ์ยา่งมีนยัส าคญั ทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 
ค าส าคญั พลงังานแสงอาทิตย,์ แรงจูงใจ, ปัจจยัแรงจูงใจภายใน, ปัจจยัแรงจูงใจภายนอก 
 
1นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 
Electricity is one of factor that to propel economic, social and environment of Thailand 

grows up and brighten. Thailand Government tries the best to identify and crate roadmap for 
develop the other alternative energy in order to support Thailand electricity generate authority 
(EGAT) covering electricity demand that is increased steadily. Electricity from Solar generate is 
alternative energy that Thai government tries to encourage and support. This independent study 
(IS), author tries to research about influenced precipitation factor that effecting solar energy 
motivation for population area Bangkok and suburb including internal and external factor in order 
to affect motivation for consumed Solar energy. Moreover, author also studies the different 
demographic that might affect with solar consumption motivation. The sampling is 400 people who 
reside area Bangkok and suburb. In order to analyze the data, both descriptive statistics such as the 
frequency, the per cent frequency, the mean, the standard deviation and inference statistics 
particularly the t-test statistics, and the Multiple Regression Analysis are applied in this study at the 
significant level of 0.05. 
The result obtained from study suggest that.- 

Demographic factor generates the differences in motivation for using solar energy which 
are gender, period of working, education, income, resident type and resident size 

Internal factor generates the difference in motivation for using solar energy which are 
worthiness and attitude at the significant level of 0.05. 

External factor generates the difference in motivation for using solar energy which is only 
social at the significant level of 0.05. 
Keywords:  Solar Energy, Motivation, Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation 
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บทน า 
พลังงานเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ส าคัญในการตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของ

ประชาชน และ เศรษฐกิจของทุกประเทศทัว่โลก  ดงันั้นรัฐบาลในแต่ละประเทศตอ้งใหค้วามส าคญั
ของการจดัหาพลงังาน ให้มีปริมาณเพียงพอ มีราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพดี สมกบัการค านวณ
และปริมาณการใช้หรือปริมาณการบริโคของประชาชนและ เศรษฐกิจของประเทศให้ได้อย่าง
แม่นย  า เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และ ปริมาณในกิจกรรมต่างๆที่ใช้
ในการพฒันาประเทศอยา่งพอเพยีง 

พลงังาน (Energy) หมายถึง ความสามารถซ่ึงมีอยูใ่นตวัของส่ิงที่อาจให้แรงงานได ้เป็นผล
จากการถ่ายทอดหรือการเปล่ียนสภาพของพลงังาน มีทรัพยากรหลายชนิดที่สามารถน ามาใชใ้ห้เป็น
ประโยชน์ในด้านพลังงานได้ ส าหรับประเทศไทยแม้ว่าจะสามารถจัดหาได้จากแหล่ง
ภายในประเทศ แต่ยงัไม่เพยีงพอ จ าเป็นตอ้งน าเขา้เช้ือเพลิงและแหล่งพลงังานจากต่างประเทศ จาก
ผลของวิกฤตการณ์พลงังานเช้ือเพลิงเม่ือ พ.ศ. 2516 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้
ลดสัดส่วนการพึ่งพาเช้ือเพลิงจากต่างประเทศลง โดยเร่งรัดส ารวจและพฒันาแหล่งพลังงาน
ภายในประเทศ รวมทั้งการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แหล่งพลงังานใน
ประเทศไดแ้ก่ พลงังานสมยัใหม่ เช่น ปิโตรเลียม(น ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท) ถ่าน
ลิกไนต ์พลงัน ้ า และวสัดุทางการเกษตร เช่น แสงอาทิตย ์ความร้อนใตพ้ภิพ และลม เป็นตน้ ส าหรับ
เช้ือเพลิงและพลังงานที่ตอ้งน าเขา้ได้แก่ น ้ ามันดิบ น ้ ามันส าเร็จรูป ถ่านหิน  และไฟฟ้า แต่ละปี 
ประเทศไทยไดสู้ญเสียเงินตราต่างประเทศเป็นจ านวนมากในการจดัหาเช้ือเพลิงและพลงังาน แมว้า่
ความพยายามในการลดสัดส่วนการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศจะประสบผลส าเร็จ แต่ก็ยงัมี
สัดส่วนที่สูงอยู ่ดงันั้นสถานการณ์พลงังานของโลกจะยงัคงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยอยู่
มาก ในขณะที่ความตอ้งการพลงังานรวมภายในประเทศเพิม่ขึ้นตลอดเวลา  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปัจจยัประชากรศาสตร์ที่มีต่อปัจจยัด้านแรงจุงใจในการใช้

พลงังานแสงอาทิตย ์
2) เพือ่ศึกษาอิทธิพลระหวา่งปัจจยัภายในที่มีต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์
3) เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างปัจจัยภายนอกที่ มี ต่อปัจจัยด้านแรงจูงใจในการใช้พลังงาน

แสงอาทิตย ์
สมมติฐานการวิจัย 
1)    ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย รายได้ , อาชีพ , การศึกษา , ขนาดของบ้าน และ  
ภูมิประเทศที่ตั้งของบา้นที่แตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยท์ี่แตกต่างกนั 
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2)    ปัจจยัภายในที่ประกอบไปด้วย กระแสนิยม, ความคุม้ค่า ค่านิยม และทศันคติ มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์
3)    ปัจจยัภายนอกที่ประกอบไปดว้ย เศรษฐกิจ, สงัคม, การเมือง และ นโยบายของรัฐ มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์
ความส าคญัของการวิจัย 
1) เพื่อให้ทราบถึงอิทธิพลของประชากรที่เลือกรับรู้การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงาน

แสงอาทิตย ์
2) เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตไฟฟ้าใน

ประเทศไทย 
3) เพื่อน าขอ้มูลที่ได้จากการวิจยัมาเป็นแนวทางการกระตุน้ให้ประชากรไม่เฉพาะในส่วนของ

กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล มาสนใจเก่ียวกบัพลงังานแสงอาทิตย ์
4) เพื่อกระตุน้ให้ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล มีจิตส านึกเก่ียวกับปัญหา

สภาวะโลกร้อนซ่ึงเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศชองโลกที่ สืบ
เน่ืองมาจากการใชพ้ลงังานจากฟอสซิล 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผูท้ี่อยู่อาศัยที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่มี

บา้นเลขที่ก  ากบัโดยส านักงานเขต หรือ เทศบาลอ าเภอในส่วนปริมณฑล การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
ค  านวณจากสูตรค านวณการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ในกรณีไม่ทราบขนาดของประชากร ใชสู้ตร  
Cochran (1993) ผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งสดัส่วนประชากรเท่ากบั 0.30 ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95% และ
ยอมใหค้วามคาดเคล่ือนได ้5% โดยจะใชป้ระชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 369 - 400 คน   
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กรอบแนวความคดิ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
ประชากร หมายถึง บุคคลที่มีบา้นที่อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
พลังงานแสงอาทิตย์ หมายถึง พลงังานที่เกิดจากแสงอาทิตยซ่ึ์งเป็นพลงังานของแสงและพลงังาน
ความร้อนที่แผรั่งสีมาจากดวงอาทิตย ์
แรงจูงใจภายใน หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความ ตอ้งการหรือแสดงบางอยา่งตามความชอบของ
ตวัเอง เพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่มี แรงจูงใจภายในยอ่มแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ดว้ยความยนิดี 
และนกัจิตวทิยาเช่ือวา่ แรงจูงใจภายในมีความส าคญัมากกวา่แรงจูงใจภายนอก     
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แรงจูงใจภายนอก หมายถีง สภาวะของบุคคลที่ได้รับแรง กระตุ ้นจากภายนอกท าให้มองเห็น
จุดหมายปลายทาง และน าไปสู่การแสดงพฤติกรรม ของบุคคลโดยทัว่ไป นักจิตวิทยาเช่ือว่าการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลส่วนใหญ่เกิดจาก แรงจูงใจภายนอกเกือบทั้งส้ิน     
แนวคดิ และ ความหมายของแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง ส่ิงที่กระตุน้ใหอิ้นทรียก์ระท ากิจกรรมใดกิจกรรม หน่ึงอยา่งมี
จุดหมายปลายทาง ซ่ึงอาจเกิดจากส่ิงเร้าภายในหรือภายนอกก็ได ้ เป็น แรงผลกัดนัที่ท  าให้บุคคล
กระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงจนส าเร็จ หรืออาจกล่าวว่า เป็นแรง ชกัน าจากส่ิงที่มาเร้าให้ความตอ้งการ
เกิดแรงขบัขึ้นมา ท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมไป ในแนวทางใดแนวทาง 
 การจูงใจ หมายถึงสภาวะที่อินทรียถู์กกระตุน้หรือผลกัดนัโดยแรงจูงใจ ใหแ้สดงพฤติกรรม
อยา่งหน่ึงอยา่งใดออกมา เพือ่บรรลุเป้าประสงคท์ี่หวงัไว ้มีค  าหลายค าซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจูงใจอยา่ง
ใกลชิ้ด เช่น ความตอ้งการ (need) ความพยายาม (striving) ความปรารถนา (desire) แรงขบั (drive) 
ความทะเยอทะยาน (ambition) เป็นตน้ แต่ละค ามีความหมายทั้งเหมือนกนั และแตกต่างกนัไม่มากก็
นอ้ย  

ค าว่า แรงจูงใจ มีความหมายเช่นเดียวกบัคาดว่า ส่ิงจูงใจหรือเคร่ืองล่อ (Incentive) คือ ส่ิง
เร้าที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย ์เป็นส่ิงที่ช่วยให้เกิดการจูงใจอนั เป็นตวัท าใหเ้กิด
พฤติกรรมต่าง ๆ (อารี พนัธม์ณี อา้งถึงใน รังสรรค ์แสงสุข และคณะ 2544, หนา้ 8) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
นกัการศึกษาหลายท่าน อาทิเช่น จรูญ โกมลบุณย ์(2528, หนา้ 27) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจว่า
เป็น ภาวการณ์ที่อินทรียถู์กกระตุน้และช้ีแนะแนวทางให้อินทรียมี์การตอบสนองไปสู่ เป้าหมาย 
หรือเป็นเคร่ืองล่อใจ ซ่ึงเป็นความตอ้งการเฉพาะอยา่งที่ให้ความพึงพอใจแก่ บุคคล ส่วนดวงเดือน 
พนัธุมนาวิน (2528, หน้า 18) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจยั ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลเป็นแรงผลกัดนั
ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม  

Gilford & Gray (อ้างถึงใน จินตนา สายทองค า 2539 , หน้า23) ได้ให้ความหมาย ของ
แรงจูงใจวา่เป็นสถานการณ์ภายใน ซ่ึงไปกระตุน้และริเร่ิมของกิจกรรมการ เคล่ือนไหว แลว้น าไปสู่
การประพฤติปฏิบติัตามช่องทางภายใตก้ารน าของเป้าหมาย     
คิตด์ ( Kidd 1973, 101 อ้างถึงในรังสรรค์ แสงสุข และคณะ 2544 , หน้า 9) กล่าว ว่าแรงจูงใจ 
(Motives) มาจากค ากริยาในภาษาละตินว่า  “Movere” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  “to move” มี
ความหมายวา่ “เป็นส่ิงที่โนม้นา้วหรือมกัจะชกัน าใหบุ้คคลเกิดการกระท า หรือปฏิบติัการ” แรงจูงใจ
ใชก้นัมากในวงการศึกษาผูใ้หญ่ทุก ๆ โครงการ  

นกัจิตวทิยาและนกัวชิาการหลายท่านไดเ้สนอแนวความคิดในเชิงทฤษฎีต่าง ๆ ในเร่ืองของ
เหตุจูงใจและทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไป คือ ทฤษฎีล าดบัขั้นความ ตอ้งการของ มาสโลว ์
(พรรณี ชูชยัเจนจิต 2533, หน้า 299 – 300) มาสโลว ์เป็น นักจิตวิทยาผูมี้ช่ือเสียง ผูก่้อตั้ง จิตวิทยา 
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สาขามนุษยนิ์ยม ไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษยโ์ดยมองวา่ มนุษยท์ุกคนลว้นแต่มี
ความตอ้งการที่จะตอบสนองความ ตอ้งการให้กับตนเองทั้งส้ิน ความตอ้งการของมนุษยมี์หลาย
อย่างด้วยกัน มาสโลวไ์ด้น าความตอ้งการเหล่านั้นมาจดัล าดับเป็น 5 ล าดับขั้น เรียงล าดับความ
ตอ้งการจากขั้นต ่าสุด ไปสู่ความตอ้งการขั้นสูงสุด คือ   

1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs)   
2. ความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยั (Safety needs)  
3. ความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Social or belonging needs  
4. ความตอ้งการมีช่ือเสียงเกียรติยศไดรั้บการยกยอ่งทางสงัคม (Esteem needs 
5. ความตอ้งการที่จะไดรั้บความส าเร็จในชีวติ (Self-actualization needs) 

แนวความคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
ซิมบาโดและเอบบี เซน (Zimbardo and Ebbesen, 1970, p. 7) นัก จิตวิทยาสังคมได้  

ท าการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยแ์ละให้นิยามว่าทศันคติป็นองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม โดยที่ 
บุคคลมีความโน้มเอียงไปตามบุคคล หรือส่ิงของซ่ึงมีองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้คิด ดา้น 
ความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม 

นิวสตอร์ม และเดวสิ (Newstorm and Davis, 1993, pp. 194-195) ไดศ้ึกษา เก่ียวกบัทศันคติ
ของพนักงาน และให้นิยามว่าทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกและความเช่ือของ พนักงาน ซ่ึงพนักงาน
ใช้ในการตดัสินสภาพแวดล้อมการท างาน ท าให้พนักงานมีเจตนาตั้งใจที่จะ กระท าหรือแสดง
พฤติกรรมออกมา ทศันคติของพนกังานเป็นส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกและจิตใจที่ พนกังานใชเ้ป็น
กรอบ ในการพจิารณาตดัสินบางส่ิงบางอยา่ง ท าใหเ้รามองเห็นส่ิง 

ศศิวมิล ปาลศรี (2538, บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และ 
พฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดัของเจา้หน้าที่ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ 
เอกชน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับทราบข่าวสารการรณรงค์จากส่ือมวลชนใน
ระดบัต่า ความรู้ เก่ียวกบัการใช ้พลงังานพลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดัไม่มีความสมัพนัธก์บัทศันคติ
และ  พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยดั แต่ทัศนคติต่อการใช้พลังงานไฟฟ้ามี
ความสมัพนัธเ์ชิง บวกกบัพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั 

สุนทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ (2522) ไดใ้ห้ความหมายของค่านิยมตามกรอบทฤษฎี 
Rokeach (1968) เพือ่ใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือการวจิยัเร่ือง “ค่านิยม และ ระบบค่านิยมไทย เคร่ืองมือ 
ในการวดั” หมายถึงความเช่ืออยา่งหน่ึงซ่ึงมีลกัษณะถาวร เช่ือว่าวิถีปฏิบติบางอยา่งหรือ เป้าหมาย
ของชีวิตบางอย่างนั้น เป็นส่ิงที่ตัวเองหรือสังคมเห็นดีเห็นชอบ และสมควรที่จะยึดถือปฏิบติั 
มากกวา่ วธีิปฏิบติัหรือเป้าหมายอยา่ง 
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พงษเ์ทพ พินัยนิติศาสตร์ (2549) ไดท้  าการศึกษาในเร่ือง กระบวนงานนโยบายสาธารณะ  
ด้านพลังงานในสังคมไทย พฒันาการและกรอบการวิเคราะห์ โดยมีการท าการศึกษาถึงปัจจัย  
แวดล้อมที่มีส่วนส าคญัในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 5 ปัจจยัคือ ปัจจยัแวดล้อมทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลย ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยใชแ้นวทางศึกษาถึงสาเหตุ 
ที่มาและผลกระทบของนโยบาย (Cause-Effect Approach) นอกจากน้ี ยงัศึกษาวิเคราะห์นโยบาย 
พลงังานในรูปโครงการจากกรณีศึกษา 3โครงการ คือ โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย- 
สหภาพพม่า โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซไทย- มาเลเซีย และโครงการก่อสร้างหินกรูด- บ่อนอก 
โดยท าการศึกษาถึงปัจจยัสาเหตุที่มาและผลกระทบของโครงการ รวมถึงปัจจยัสาเหตุของการ  
คดัคา้นโครงการ 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ ในการใช้พลังงานแสงอาทิตยข์องผูบ้ริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยที่
ผูว้ิจยัใช้กระบวนการทางสถิติ เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานทางการวิจยั อีกทั้งผูว้ิจยัยงัไดอ้อกแบบ
สอบถามเชิงปริมาณ ระดบั 0 – 10 โดยการส ารวจจากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูท้ี่อยู่
อาศยัที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่มีบา้นเลขที่ก  ากบัโดยส านักงานเขต หรือ เทศบาล
อ าเภอในส่วนปริมณฑล โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง (Sampling) เลือกแบบไม่สุ่ม (Type of 
Non-Random Sampling) โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Convenience Sampling) และ การ
การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งค  านวณจากสูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในกรณี ไม่ทราบขนาดของ
ประชากรโดยใชสู้ตรของ W.G. Cochran (1953) 

ผูว้จิยัจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งสดัส่วนของ ประชากรเท่ากบั 0.50 ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95 % และ
ยอมให้คลาดเคล่ือนได้ 5%  จากการค านวณจะได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ตอ้งการทราบ (n) = 
384.16  ตวัอย่างและได้ท  าการเพิ่มแบบสอบถามเขา้ไปอีก 15 ตวัอย่าง เพื่อเป็นการส ารองความ
ผดิพลาดของขอ้มูล ดงันั้น ผูว้จิยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งที่ตอ้งการศึกษาจ านวน 400 ตวัอยา่ง 

การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ส่วนการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)  
ทั้งทาง เน้ือหา และความครอบคลุมของค าถามนั้น ผูว้ิจยไดน้ า แบบสอบถามฉบบัร่างที่สร้างขึ้น 
น าไปใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาท า การตรวจสอบความถูกตอง้สอดคลอ้งของเน้ือหา ความครอบคลุมของ
ประเด็นค าถาม อีกทั้ง ลกัษณะของขอ้ความที่ใชแ้หลงัจากนั้นปรับปรุงตามค าแนะน า ของอาจารย ์
ที่ปรึกษาก่อนน า ไปเก็บขอ้มูลจริง และส่วนการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผูว้ิจยัได้น า 
แบบสอบถามที่ได้ผ่านการแก้ไขไปทดสอบกับ กลุ่มตวัอย่างที่ตอ้งการ จ านวน 40 ชุด เพื่อหา 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbrach’s Alpha) โดยผลของแบบสอบถามจ าแนก 
เป็นรายตอนดงัน้ี 
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ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวข้องกับปัจจัยภายในมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้การใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.893  
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวขอ้งกับปัจจยัภายนอก มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้การใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพและ ปริมณฑล มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.892 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวขอ้งกับปัจจยัแรงจูงใจ มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้การใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.754 
ผลการทดสอบโดยรวมพบว่า มีค่าความเช่ือมัน่โดยรวมเท่ากบั 0.918 ซ่ึงถือว่ามีความเช่ือมัน่เป็นที่
ยอมรับไดส้ าหรับการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีแลว้น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการท าวจิยั เป็นการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้จิยัไดส้ร้างขึ้น 
ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามแบบเลือกตอบ ค าถามเลือกประเมินค่าเป็นมาตราส่วน (Rating Scale)โดย
การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีค  าตอบให้เลือก 10 ระดับ  0 
หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  และ 10 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัน าขอ้มูลแบบสอบถามในส่วนที่ 1 ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษา 
มาการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency = F) และหาค่าร้อยละ (Percentage) จ าแนกตาม ดว้ย เพศ, อา
ยุ,การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อครอบครัว, ประเภทที่อยู่อาศยั และขนาดบา้นต่อมา ผูว้ิจยัน าขอ้มูล
แบบสอบถามในส่วนที่ 2, 3 และ 4 ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก และ ปัจจยั
แรงจูงใจ มาท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean = X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation = S.D.) ซ่ึงผูว้ิจยัได้ก าหนดน ้ าหนักการให้คะแนน ในระดับความคิดทั้ง 10 ระดับ การ
ทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับคุณภาพการให้บริการ กับขอ้มูล
ทัว่ไปดา้นเพศ ใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) ส่วนการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
Way ANOVA or F - test) ใชเ้พือ่ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของขอ้มูล 2 ชุด หรือตวัแปรสอง
ตวั  ซ่ึงตอ้งเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้คือ ปัจจยัประชากรศาสตร์ กบัตวัแปรตาม คือ 
ปัจจัยแรงจูงใจการใช้พลัง งานแสงอาทิตย์ ( เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ประชากรศาสตร์) ใช้ในสมมติฐานที่ 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได ้ชนิดของบา้น และขนาดของบา้น ที่แตกต่างกนัส่งผลการตดัสินใจของผูบ้ริโภคที่
แตกต่างกนั 
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์จากกลุ่มตัวอย่างจากการแจกแบบสอบถาม

จ านวน 400 ชุด สามารถจ าแนกเป็นหวัขอ้ต่างๆไดด้งัน้ี เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 274 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.5 เป็นเพศชาย จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5  ระยะเวลาการท างาน ส่วน
ใหญ่ท างานมานานมากกวา่ 20 ปี จ  านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และนอ้ยที่สุดท างานระหว่าง 
16 -20 ปี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 การศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ  านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 และนอ้ยที่สุดจบการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.5 รายได ้ส่วนใหญ่มีรายไดต้  ่ากว่า 50,000 บาท จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 
และน้อยที่สุดมีรายได้ระหว่าง 75,001 – 100,000 จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ประเภทที่อยู่
อาศยั ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นบา้นเด่ียว จ  านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 และน้อยที่สุดอาศยัอยูใ่น
แฟลต จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ขนาดของบา้น ส่วนใหญ่ขนาดของบา้นต ่ากวา่ 50 ตารางวา 
จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 และน้อยที่สุดขนาดของบา้นที่ 120 ตารางวา จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.5 

จากผลการวิเคราะห์ของปัจจยัภายในที่มีผลต่อการใชป้ระโยชน์พลงังานแสงอาทิตย ์ จาก
กลุ่มตวัอย่างจากการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดสามารถจ าแนกเป็นหัวขอ้ต่างๆได้ดังน้ี
กระแสนิยม พบว่าความตอ้งการการประหยดั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 8.06 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.875 และความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การรับรู้
พลงังานแสงอาทิตยจ์ากบุคคลโดยตรง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.99  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
2.877 ความคุม้ค่า พบวา่ความสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบสูบน ้ าและระบบคมนาคม มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.56 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.880 และ
ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ผลตอบแทนการลงทุน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.16  และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.981 ค่านิยม ที่ผูต้อบแบบสอบถามคิดวา่ พลงังานจากธรรมชาติสะอาดและไม่ก่อ
ให้ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.07 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.718 และความคิดเห็นนอ้ยที่สุด คือ อุปกรณ์ไม่มีช้ินส่วนใดเคล่ือนไหว 
จึงไม่เกิดการเคล่ือนไหว โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.76  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.136 
ทศันคติ ที่ผูต้อบแบบสอบถามคิดเก่ียวกับพลังงานแสงอาทิตยว์่า สภาพภูมิอากาศมีผล มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.19 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.153 และ
ความคิดเห็นนอ้ยที่สุด คือ การตอ้งการพื้นที่ในการติดตั้งแผงมากเม่ือเทียบกบัก าลงัไฟฟ้า จึงไม่เกิด
การเคล่ือนไหว โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.83  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.463 

จากผลการวเิคราะห์ของปัจจยัภายนอกที่มีผลต่อการใชป้ระโยชน์พลงังานแสงอาทิตย ์  จาก
กลุ่มตวัอย่างจากการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดสามารถจ าแนกเป็นหัวขอ้ต่างๆได้ดังน้ี
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เศรษฐกิจ พบวา่หน้ีครัวเรือนต่อ GDP ยงัคงอยูใ่นระดบัสูง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.56 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.587 และความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ 
ผลกระทบจากนโยบายการเงินต่างประเทศที่ส าคญั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.15  และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.410 สังคม พบว่าโครงสร้างพน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภคของชุมชน มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.68 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.459 และ
ความคิดเห็นนอ้ยที่สุด คือ ยา่นที่อยูอ่าศยัและลกัษณะที่อยูอ่าศยั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.50 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.647 เทคโนโลย ีพบวา่ การซบัซอ้นของเทคโนโลยพีลงังานแสอาทิตย ์มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.90 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
1.396 และความคิดเห็นนอ้ยที่สุด คือ ความแตกต่างของระบบของพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 7.49  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.500 นโยบายภาครัฐ พบว่า การขาดนโยบาย
สนบัสนุนจากภาครัฐที่มีความชดัเจนและต่อเน่ือง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 7.95 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.781 และความคิดเห็นนอ้ยที่สุด คือ รัฐบาลมีการน า
ราคาพลงังานมาใชใ้นการหาคะแนนนิยม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.29  และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.727 

จากผลการวเิคราะห์ของปัจจยัแรงจูงใจที่มีผลต่อการใชป้ระโยชน์พลงังานแสงอาทิตย ์  จาก
กลุ่มตวัอยา่งจากการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดพบว่า พลงังานจากแหล่งธรรมชาติสามารถ
น ามาใชอ้ยา่งไม่มีวนัหมดไปจากโลกน้ี มีความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.78 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.997 และความคิดเห็นนอ้ยที่สุด คือ ความตอ้งการในดา้นความสวยงาม
เชิงสถาปัตยกรรม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.73 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.032 
อภิปรายผล 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ, ระยะเวลาการท างาน, 
การศึกษา, รายไดต่้อครอบครัว, ประเภทที่อยูอ่าศยั และขนาดของที่อยูอ่าศยั ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยท์ี่แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของธิติมา พดัลม และ ผศ.ดร กุลเชษฐ ์มงคล (2558) ไดศ้ึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมการตดัสินใจ ซ้ืออาหารคลีนฟู้ดส์ ผ่านส่ืออิเลกทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ สถานภาพการสมรส, ระดบัการศึกษา, อาชีพ 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของปริญญา นรพกัตร์ (2557) ไดศ้ึกษาเร่ือง ทศันคติของผูบ้ริโภค
ที่มีต่อรถยนต ์ที่ใชก้๊าซธรรมชาติอดัเป็นเช้ือเพลิง (NGV) ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่าผูบ้ริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส แตกต่างกัน พฤติกรรมก่อนการ
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ตดัสินใจใช ้แตกต่างกนัดงัต่อไปน้ีผูบ้ริโภคเพศชายมีความสนใจในก๊าซธรรมชาติอดัเป็นเช้ือเพลิง
รถยนตม์ากกวา่เพศหญิง 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัภายในที่ประกอบไปด้วย กระแสนิยม, ความคุม้ค่า, ค่านิยม และ
ทศันคติ  มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์กระแสนิยม และความคุ้มค่า จากผล
การวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน พบวา่ปัจจยัภายในที่เก่ียวกบั กระแสนิยม และความคุม้ค่าไม่มีผล
ต่อปัจจยัแรงจูงใจในการใช้พลังงานแสงอาทิตย ์จึงท าการปฏิเสธสมมติฐานขอ้ที่ 2 ในส่วนของ 
กระแสนิยม และความคุม้ค่า  ค่านิยม และ ทัศนคติ จากผลการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน พบวา่
ปัจจยัภายในที่เก่ียวกับ ที่ประกอบไปดว้ย ค่านิยม และทศันคติ มีผลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการใช้
พลงังานแสงอาทิตย ์ที่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สอดคล้องกบังานวิจยัของวทญัญู ลีวงศ์วรกุล (2559) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการติดตามกีฬาฟุตบอลไทยของคนไทย พบว่า ค่านิยมของคนไทยที่มีต่อแรงจูงใจใน
การติดตามกีฬาฟุตบอลไทย และ กีฬาฟุตบอลไทยมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดบั 0.05  

สอดคล้องกับงานวิจยัของวทญัญู ลีวงศ์วรกุล (2559) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการติดตามกีฬาฟุตบอลไทยของคนไทย ยงัพบอีกวา่ ทศันคติของคนไทยมีต่อแรงจูงใจ
ในการติดตามกีฬาฟุตบอลไทย ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุลลดา ใชฮ้วดเจริญ (2536) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรม
การประหยดัพลงงัานไฟฟ้า พบวา่แม่บา้นที่มีความรู้และทศันคติเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที
ระดบั 0.001 
 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัภายนอกที่ประกอบไปด้วย เศรษฐกิจ, สังคม, เทคโนโลยี และ
นโยบายของภาครัฐ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์สังคม จากผลการวเิคราะห์ 
กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจยัภายนอกที่ประกอบไปดว้ย 
สงัคมมี ผลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์ที่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธีรวร์ี รุจพงษจ์นัทร์ และ ประพนัธ ์ชยักิจอุราใจ (2559) ไดศึ้กษา
เร่ือง ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการท า งาน บรรยากาศองคก์าร และความผูกพนัต่อองคก์ารที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองคก์ารฯ พบว่าสังคม และการท างานร่วมกนั จะส่งผลต่อการท า 
นายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์ารของบริษทั เมืองโบราณ จ ากดั แตกต่างกนั 
 เศรษฐกิจ, เทคโนโลยี, และ นโยบายของรัฐ จากผลการวเิคราะห์ กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน และ
ทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจยัภายนอกที่ประกอบไปดว้ย เศรษฐกิจ, เทคโนโลย,ี 
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และ นโยบายของรัฐไม่มีผลต่อปัจจัยแรงจูงใจในการใช้พลังงานแสงอาทิตย ์ จึงท าการปฏิเสธ
สมมติฐานขอ้ที่ 3 ในส่วนของ เศรษฐกิจ, เทคโนโลย,ี และ นโยบายของรัฐ  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปปฏิบัติจริง 
                ปัจจัยประชากรศาสตร์ เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ ไม่ว่าจะเป็น เพศ, 
ระยะเวลาการท างาน, การศึกษา, รายไดต่้อครอบครัว, ประเภทที่อยูอ่าศยั และขนาดของบา้น ดงันั้น
หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ ควรศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดของปัจจยัประชากรศาสตร์ 
แต่ละตวั เพื่อท าให้ประชากรของประเทศไทยมีความรู้เก่ียวกบัพลังานแสงอาทิตย ์หรือพลงังาน
ทดแทน หรือ พลงังานทางเลือกอ่ืนๆมากขึ้น ปัจจยัภายใน ในส่วนของความคุม้ค่าและทศันคติ เป็น
ส่วนส าคัญที่ประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความคิดว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อแรงจูงใจในการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์ดงันั้นหน่วยงานของรัฐ หรือผูป้ระกอบการในการติดตั้ง 
Solar Rooftop ควรจะตอ้งพยายามท าให้ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกคุม้ค่า เม่ือได้ติดตั้ง Solar Rooftop 
หมายความว่าผลตอบแทนในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็น ผลตอบแทนจากการขายไฟ หรือ จากการลด 
ค่าไฟ จะเป็นส่วนส าคญัในการตดัสินใจ นอกจากนั้น ทศันคติที่เป็นบวกของกลุ่มประชากร เช่น 
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย หรือ ความตอ้งการในดา้นความสวยงามเชิงสถาปัตยกรรม ก็เป็น
ส่วนส าคญัที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจในการใชล้ังงานแสงอาทิตย ์ ปัจจยัภายนอก เป็นส่ิงที่กลุ่ม
ตัวอย่างควบคุมไม่ได้ ดังนั้ น สังคม เช่น ย่านที่อยู่อาศยั พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าของคน 
ในชุมชน รวมถึง การแบ่งชนชั้นทางสังคมโดยใชเ้กณฑ ์รายไดต่้อครัวเรือน, การศึกษา และอาชีพ 
จะเป็นส่ิงที่มีความส าคญัในการตดัสินใจติคตั้ง Solar Rooftop ในขณะที่เศรษฐกิจ, เทคโนโลย ีและ 
นโยบายของรัฐ ไม่ต่อยจะมีผลในการตัดสินใจของกลุ่มประชากรมากนัก ดังนั้ น ไม่ว่า GDP  
ของประชากรในประเทศเป็นเช่นไร เทคโนโลยขีองพลงังานแสงอาทิตยจ์ะกา้วหน้าไปเพียงไหน 
และรัฐจะสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลืกมากแค่ไหน ประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ก็ไม่ไดใ้หค้วามสนใจมากเท่าที่ควร 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
                   เน่ืองจาก ปัจจยัประชากรศาสตร์, ปัจจยัภายใน, ปัจจยัภายนอก ของประชากรจะมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนั้ น จึงมีการศึกษาและท าการวิจัยต่อเน่ืองทุกๆปี เพื่อให้ได้ขอ้มูล 
ที่ทนัสมยัและสามารถน าขอ้มูลไปประยกุตใ์นการวางแผนการตลาดของบริษทัที่ท  าธุรกิจที่เก่ียวกบั
พลังงานทางเลือกโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย ์หรือ หน่วยงานของรัฐ คือ กระทรวงพลังงาน  
ที่จะตอ้งวางแผนการใช้พลังงานของประเทศไทยในระยะยาวต่อไป ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ควรที่จะท าการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งควรจะตอ้งท าทัว่ประเทศไทย
ใหค้ลอบคลุมทุกพื้นที่ เพือ่ใหไ้ดข้อัมูลที่ถูกตอ้งกบัความตอ้งการของประชากรที่แทจ้ริงในประเทศ
มากขึ้น เพราะการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท  าการวิจัยแค่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้ น  
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ควรท าการวิจยัต่อไปว่าท าไม กระแสนิยม และความคุม้ค่า ซ่ึงเป็นปัจจยัภายใน และ เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ีและ นโยบายภาครัฐ ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก จึงไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ได้วางแผน ในการใช้พลังาน , การผลิตพลังงาน และ  
การน าเขา้เช้ิอเพลิงจากต่างประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1187 
Journal of Business Research and 

Administration 

บรรณานุกรม 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน กบั ศูนยเ์ช่ียวชาญพเิศษเฉพาะ 

ดา้นเทคโนโลยไีฟฟ้าก าลงั คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2548) “แนว
ทางการลงทุนจดัตั้งอุตสาหกรรมผลิตเซลลแ์สงอาทิตยใ์นประเทศไทย”, กรุงเทพมหานคร 

จุลลดา  ใชฮ้วดเจริญ (2536), “ปัจจยทัี่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานในครัวเรือน ของ 
แม่บา้นในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์  สาขาส่ิงแวดล้อม, 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

จินตนา  สายทองค า (2539), “การศึกษาปัจจยทัี่เกยีว่ขอ้งกบัการศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อของ 
นักเรียน วิทยาลยันาฏศิลป์” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ (2528), “จิตวทิยาสงัคม” กรุงเทพมหานคร, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ      
ประสานมิตร 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547), “ทฤษฎีองคก์ารสมยัใหม่ (พมิพค์ร้ังที่ 5)” กรุงเทพมหานคร,    
ส านกัพมิพแ์ซทโฟร์ พร้ินต้ิง 

ถวลิ เก้ือกูลวงศ ์(2528), “การจูงใจเพือ่ผลงาน” กรุงเทพมหานคร, ภาควชิาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ธิติมา พดัลม และ ผศ.ดร กุลเชษฐ ์มงคล (2558), “พฤติกรรมการตดัสินใจ ซ้ืออาหารคลีนฟู้ดส์ ผา่น 
ส่ืออิเลกทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร” นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยขัอนแก่น   

ปริญญา นรพกัตร์ (2557), “ทศันคติของผูบ้ริโภคที่มีต่อรถยนต ์ที่ใช ้ก๊าซธรรมชาติอดัเป็นเช้ือเพลิง  
(NGV) ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โครงการปริญญาโท คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

พงษเ์ทพ พนิยันิติศาสตร์ (2549), “กระบวนงานนโยบายสาธารณะดา้นพลงงัานในสงัคมไทย:  
พฒันาการและกรอบการวิเคราะห์”  วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต, มหาวิทยาลยธัรรม
ศาสตร์ 

พรรณี ชูชยัเจนจิต (2533), “แรงจูงใจและความตอ้งการ”,  จิตวทิยาและสงัคมวทิยาพื้นฐานเพือ่การ 
แนะแนว, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รังสรรค ์แสงสุข (2544), “เหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท  
สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ” มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

วทญัญู ลีวงศว์รกุล (2557) “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการติดตามกีฬาฟุตบอลไทยของคน 
ไทย” การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1188 
Journal of Business Research and 

Administration 

 
ศศิวมิล  ปาลศรี (2538), “บทคดัยอ่ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม 

การใช ้พลงังานอยา่งประหยดขัองเจา้หนา้ที่ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ใน เขตกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์ มหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
พฒันาการ, บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สุนทรี โคมิน และ สนิท สมคัรการ (2522), “รายงานการวจิย ัเร่ือง ค่านยมิและระบบค่านิยมไทย  
เคร่ืองมือในการส ารวจวดั” กรุงเทพมหานคร, ส านกังานวจิยั สถาบนัพฒันาบริหารศาสตร์ 

อารี พนัธม์ณี (2546),  “จิตวทิยาสร้างสรรคก์ารเรียนการสอนกรุงเทพ” ใยใหม ครีเอทีฟ กรุ๊ป 
Cochran, W.G (1977), “Sampling Techniques, 3rd edition”, New York: John Wiley and Sons Inc.  
Kidd, J. R (1973), “How Adults Learn”, New York, Association Press 
Knowles (1980), “The Modern Practice of Adult Education” What is Andragogy. Chicago, Follet,  
Maslow Abraham (1970), “Motivation and Personnality” New York: Harper and Row 
Newstrom, J. W. & Davis, K (1993), “Organizational Behavior: Human Behavior at Work”,   New  

York, McGraw – Hill 
Zimbardo, P. G. and E. Ebbesen, (1970) “Influence Attitude and Changing Behavior”,  

Massachusetts, Addison- Wesly Publishing 
 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปีที่ 4 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1189 
Journal of Business Research and 

Administration 

ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเทีย่วชาวจนีทีเ่ลือกมาท่องเทีย่วเมืองพทัยา 
POLICE MAJOR. NONTHAPAT RUNGDUMRONG : FACTORS  

INFLUENCING  THE  DECISION MAKING OF CHINESE TOURISTS 
TRAVELLING IN MAUNG PATHAYA 

พนัต ำรวจตรีนนทพฒัน์  รุ่งด ำรงค์1 และ ดร.ปริญญ ์ ศุกรีเขตร2 
------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
 กำรศึกษำเร่ือง เพื่อศึกษำปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่มำ
ท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ และเพือ่เปรียบเทียบปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำว
จีนที่มำท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจยั   คือ  
นักท่องเที่ยวชำวจีนที่มำท่องเที่ยวเมืองพทัยำ โดยก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่ง จ  ำนวน 400 คน เคร่ืองมือที่
ใชใ้นกำรวจิยั  คือ  แบบสอบถำม กำรวเิครำะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย กำรใชส้ถิติเชิงพรรณนำ  กำรหำ
ค่ำควำมถ่ีร้อยละ  ค่ำเฉล่ีย  ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน  เพื่ออธิบำยขอ้มูลโดยสรุป  กำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวน (ANOVA  T-Test, F-test) เพื่อศึกษำควำมแตกต่ำงระหว่ำงตวัแปรตน้และตวัแปรตำม 
และวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple  Regression  Analysis) เพื่อศึกษำปัจจยัที่มีอิทธิพล
ต่อกำรตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมืองพทัยำ โดยก ำหนดนยัส ำคญัที่ระดบั 
.05 
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ  ปัจจยัส่วนบุคคลพบว่ำ อำย ุสถำนภำพ และรำยได ้มีอิทธิพลต่อกำร
ตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมืองพทัยำ อย่ำงระดับนัยส ำคญัทำงสถิติที่
ระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมือง
พทัยำ  พบว่ำ ปัจจยัดำ้นส่ิงจูงใจในกำรท่องเที่ยว  บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ  ช่วงเวลำในกำร
ท่องเที่ยว ระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว และแหล่งขอ้มูลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ  ส่งผลต่ออิทธิพลต่อ
กำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมืองพทัยำ อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติที่
ระดบั 0.05 

 
ค าส าคญั : กำรตดัสินใจ, นกัท่องเที่ยวชำวจีน, เมืองพทัยำ 
 
 
1นักศึกษำปริญญำโท หลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัรังสิต 
2อำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัรังสิต 
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Abstract 
The  purposes  of   this  research  were  to study  the  factors  influencing  the  decision  

making  of  Chinese  tourists  travelling  in Pataya. To  study  Compare  factors  influencing  the  
decision  making  of  Chinese  tourists  travelling  in  Pataya  device  followed personal  factors.  
The  samples  used  in  this  research  were  Chinese  tourists  travelling  in  Pataya  400  persons. 
The  questionnaires  were  used  as  the  ted  of  data  collection.  The  data  was  analyzed  via  
descriptive  statistics  which  are  frequency,  percentage,  mean  and  standard  deviation  to  describe  
and  summarize  overall  data.  Analysis  of  variance  t-test and  F-test (One–way ANOVA) were  
used  for  study  the  difference  between  independent  variables  and  dependent  variable.  Multiple  
regression  analysis  was  used  for  data  analysis   factors  influencing  the  decision  making  of  
Chinese  tourists  travelling  in  Pataya  by  significant  at  .05. 

The  results  found  that  the  personal  factors  which  are  difference  in  age, education,  
marital  status, and  income,  have  affect  the  decision  making  of  Chinese  tourists  travelling  in  
Pataya  by  significant  at .05. The factors  influencing  the  decision  making  of  Chinese  tourists  
travelling  in  Pataya  found  that  attraction, person, season, period, and resources factors have  
affect  the  decision  making  of  Chinese  tourists  travelling  in  Pataya  by  significant  at  .05. 
 
Keywords : Decision  making,   Chinese  tourists,  Pataya 
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บทน า 
ประเทศไทยมีภำพลกัษณ์ที่ดีและเป็นที่นิยมในกลุ่มนกัท่องเที่ยวไดเ้ป็นอยำ่งดี นอกจำกน้ียงั

แสดงให้เห็นว่ำสถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคญัในแต่ละจงัหวดัของประเทศไทยต่ำงก็มีช่ือเสียงดำ้นกำร
ท่องเที่ยว เช่น กรุงเทพมหำนคร อยธุยำ เชียงใหม่ ภูเก็ต และโดยเฉพำะจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงถือเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีจ  ำนวนนักท่องเที่ยวเดินทำงเขำ้มำท่องเที่ยวมำกเป็นอนัดบัสองของประเทศ รองจำก
กรุงเทพมหำนครเพยีงจงัหวดัเดียว ซ่ึงจุดหมำยปลำยทำงหลกัในกำรเดินทำงมำของนกัท่องเที่ยว คือ 
เมืองพทัยำ พทัยำไดเ้ปล่ียนจำกหมู่บำ้นชำยทะเลที่สงบเงียบมำเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงซ่ึงเป็น
ที่รู้จกัในสำยตำของนักท่องเที่ยวทัว่โลก ดว้ยลกัษณะทำงกำยภำพที่โดดเด่น อนัประกอบดว้ยทะเล 
แสงแดด หำดทรำยและกำรบริกำรดำ้นกำรท่องเที่ยวที่สร้ำงควำมประทบัใจใหน้กัท่องเที่ยว จ ำนวน
มำกจนท ำให้พทัยำกลำยเป็นเมืองอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวหลักของประเทศ  (ชิดศุภำงค์ ฉำย
วโิรจน์, 2552 : 31) จำกกำรเติบโตทำงกำรท่องเที่ยวขำ้งตน้ส่งผลใหเ้กิดกำรสร้ำงงำนและกำรพฒันำ
อำชีพด้ำนกำรบริกำรทำงกำรท่องเที่ยวอย่ำงต่อเน่ือง อันก่อให้เกิด รำยได้จำกแหล่งใหม่ๆ เสริม
รำยไดห้ลกัที่มีอยูเ่ดิม (สนใจ รชตวฒันกุล,2548 : 2)  

นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทำงเขำ้มำท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่วนมำกเป็นกลุ่มผูใ้ช ้แรงงำน
มำกที่ สุด  รองลงมำ  คือ  กลุ่มนักธุรกิจ/ค้ำขำย นักวิชำชีพ  และนัก  บริหำร/จัดกำร ตำมล ำดับ                        
(กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552 : 8) อยำ่งไรก็ตำม ถึงแมต้ลำดนักท่องเที่ยวจีนจะเป็นตลำด
เป้ำหมำย ที่ส ำคญัที่ท  ำรำยไดใ้ห้กบัประเทศไทยโดยเฉพำะเมืองพทัยำ แต่ปัญหำส ำคญัที่เทศบำล
เมืองพทัยำต้องเผชิญก็คือปัญหำทัวร์คุณภำพต ่ำปัญหำทัวร์คุณภำพต ่ำ เกิดขึ้ นอย่ำงแพร่หลำย 
โดยเฉพำะกับนักท่องเที่ยวชำวจีนและถือเป็นปัญหำที่สัมพนัธ์กบัภำพลกัษณ์กำรท่องเที่ยวเมือง
พทัยำ มำจนถึงปัจจุบนั กล่ำวคือกำรที่ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเสนอค่ำบริกำรน ำเที่ยว 
(Tour Fare) ในรำคำถูกจำกคู่ค้ำหรือบริษัทท่องเที่ยว โดยมีกำรตัดรำคำจนถึงกับไม่เรียกเก็บ
ค่ำบริกำร (ค่ำบริกำรเท่ำกับศูนยจึ์งเรียกทัวร์ประเภทน้ีว่ำทัวร์ศูนยเ์หรียญ) และผูป้ระกอบกำร                
บำงรำยยงัเตม็ใจ จ่ำยเงินซ้ือหวันกัท่องเที่ยวจำกบริษทัจีนเป็นรำยหรือเรียกวำ่ ค่ำเคบี (KB หรือ Kick 
Back) หลงัจำกบริษทัน ำเที่ยวรับคณะนกัท่องเที่ยวจีนมำแลว้ก็จะหำวิธีกำรต่ำงๆ ที่จะหำรำยไดแ้ละ
ก ำไรคืนจำกกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น ขำย Optional Tour ในรำคำที่สูง กว่ำรำคำจริง ผูป้ระกอบกำร
ท่องเที่ยว ฝ่ำยไทยไดน้ ำเสนอค่ำทวัร์ในรำคำถูก โดยบิดเบือนกลไกตลำดให้กบัผูป้ระกอบกำรจีน 
จำกนั้นผูป้ระกอบกำรจีนก็จะน ำไปขำยใหก้บันกัท่องเที่ยวจีนในรำคำถูกหรือต ่ำกวำ่รำคำจริงโดยไม่
แจง้ รำยละเอียดของรำยกำรท่องเที่ยว (วภิำ อุตมฉนัท ์และคณะ, 2548 : 68-69)  

เม่ือนกัท่องเที่ยวเห็นวำ่ทวัร์มีรำคำถูก และก็ไม่ไดเ้ฉลียวใจ พวกเขำจึงมกัไดรั้บควำมรู้ควำม
เขำ้ใจที่ไม่ถูกตอ้งและตอ้งตกเป็นผูเ้ครำะห์ร้ำยไปโดยปริยำย ซ่ึงเม่ือนกัท่องเที่ยวชำจีนเดินทำงมำถึง
เมืองพทัยำก็จะโดนมคัคุเทศก์เถ่ือนพำตระเวนซ้ือสินคำ้ที่ระลึกที่มีรำคำแพงรวมถึงพำดูกำรแสดงที่
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หำดูไม่ไดใ้น ประเทศจีนเพรำะถือเป็นส่ิงผิดกฎหมำย เช่น ไปดูกำรแสดงของสำวประเภทสองหรือ
ไปดูโชวล์ำมก อนำจำรต่ำงๆ โดยใชก้บัดกัน้ีแสวงหำผลประโยชน์จำกเงินนักท่องเที่ยวเพื่อรีดเอำ
ก ำไร หำกนักท่องเที่ยวไม่ยอมจ่ำยหรือจ่ำยน้อยก็จะถูกขู่เข็ญเพรำะนักท่องเที่ยวจีนไม่สำมำรถ
ส่ือสำรภำษำองักฤษได ้เม่ือถูก ข่มขู่จึงจ  ำตอ้งยนิยอม (ชชัวนนัท ์ สนัธิเดช, 2551 : เวบ็ไซต)์ และเม่ือ
ภำพลกัษณ์ดำ้นกำรท่องเที่ยวถูกสะทอ้นออกมำในลกัษณะน้ียอ่มกระทบกระเทือนแนวโนม้ของคน
ที่ก  ำลงัจะตดัสินใจเดินทำงมำท่องเที่ยว ซ่ึงส่งผลใหน้กัท่องเที่ยวจำกประเทศจีนเดินทำงมำท่องเที่ยว
ลดน้อยลง และหันไปท่องเที่ยวในสถำนที่ท่องเที่ยวอ่ืนแทน (ไพลิน เชิญเพชร, 2551 : 2) และผลที่
ตำมมำก็คือประเทศเสียประโยชน์และรำยได ้จำกกำรท่องเที่ยวเป็นอยำ่งมำก ดงันั้น กำรเร่งฟ้ืนฟู
ภำพลกัษณ์เพือ่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวชำวจีนและสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อกำรท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในสำยตำ
ของนกัท่องเที่ยวชำวจีนใหก้ลบัฟ้ืนคืนมำดัง่เดิมจึงเป็นส่ิงส ำคญั ถึงแมว้ำ่ในช่วงที่ผำ่นมำจะมีปัญหำ
มำกมำยจำกพฤติกรรมที่ไม่ดีของผูป้ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวของไทยบำงรำยและจำกมคัคุเทศก์เถ่ือน 
แต่ในปัจจุบนันกัท่องเที่ยวชำวจีนก็ยงัหลัง่ไหลเขำ้มำท่องเที่ยวประเทศไทยเพิม่ขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึง
สังเกตไดจ้ำกขอ้มูลของนักท่องเที่ยวที่เขำ้มำเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558 พบว่ำ 
จ  ำนวนนักท่องเที่ยวชำวจีน มีจ  ำนวนเพิ่มขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง ปี พ.ศ.2556 จ ำนวน 1,176,917  คน ปี 
พ.ศ.2557 จ ำนวน 1,036,938 คน และปี พ.ศ.2558 จ ำนวน 2,033,495  คน (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2552 
: 2) 

จำกปรำกฏกำรณ์ดงักล่ำวขำ้งตน้ ท ำให้ผูว้ิจยัสนใจที่จะศึกษำเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำร
ตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่มำท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ เพื่อน ำขอ้มูลที่ไดจ้ำกกำรวิจยัไปใช้
เป็นแนวทำงในกำรพฒันำพฒันำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในเมืองพทัยำใหดี้ยิง่ขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

กำรวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่มำท่องเที่ยวใน
เมืองพทัยำ มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่มำท่องเที่ยว
ในเมืองพทัยำ จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล 

2. เพือ่ศึกษำปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชำวจีนที่มำท่องเที่ยวในเมือง
พทัยำ 
ขอบเขตของการวิจัย 

กำรวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่มำท่องเที่ยวใน
เมืองพทัยำ ผูว้จิยัก ำหนดขอบเขตในกำรวจิยัดงัน้ี 
1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ กำรวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยท ำกำรศึกษำทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจยัที่
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชำวจีนที่มำท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ 
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2. ขอบเขตดำ้นประชำกร ประชำกรที่ใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ  
2.1 นักท่องเที่ยวชำวจีนที่เขำ้มำท่องเที่ยวในเมืองไทยในช่วงเดือน กันยำยน พ.ศ. 2559 

จ ำนวน  891,382  คน (กรมกำรท่องเที่ยว, 2559 : 1)  
2.2 กลุ่มตวัอยำ่ง ไดแ้ก่  นักท่องเที่ยวชำวจีนที่เขำ้มำท่องเที่ยวในเมืองพทัยำในช่วงเดือน 

กนัยำยน ปี พ.ศ. 2559 จ ำนวน 400  คน โดยก ำหนดขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งโดยกำรค ำนวณดว้ยวิธี 
Yamane (1973) จะได้กลุ่มตวัอย่ำงทั้งหมด 400 คน จำกนั้นท ำกำรสุ่มแบบสะดวก (convenience 
Sampling) 
3. ขอบเขตดำ้นสถำนที่ สถำนที่ที่ใชใ้นกำรเก็บขอ้มูล คือ เมืองพทัยำ  จงัหวดัชลบุรี 
4. ขอบเขตดำ้นตวัแปร ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดำ้นส่ิงจูงใจในกำรท่องเที่ยว ปัจจยั
ดำ้นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ ปัจจยัดำ้นช่วงเวลำในกำรท่องเที่ยว ปัจจยัดำ้นระยะเวลำในกำร
ท่องเที่ยว ปัจจยัดำ้นค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเที่ยว และปัจจยัดำ้นแหล่งขอ้มูลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ 
สมมติฐานของการวิจัย  

กำรวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่มำท่องเที่ยวใน
เมืองพทัยำ ผูว้จิยัไดก้  ำหนดสมมติฐำนของกำรวจิยั ดงัน้ี 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ สถำนภำพสมรส  อำชีพ และ
รำยได้ ต่ำงกัน มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่มำท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ
แตกต่ำงกนั 

2. ปัจจยัดำ้นส่ิงจูงใจในกำรท่องเที่ยว ปัจจยัดำ้นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ ปัจจยัดำ้น
ช่วงเวลำในกำรท่องเที่ยว ปัจจยัดำ้นระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว ปัจจยัดำ้นค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเที่ยว 
และปัจจยัดำ้นแหล่งขอ้มูลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชำว
จีนที่มำท่องเที่ยวในเมืองพทัยำแตกต่ำงกนั 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
กำรวจิยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชำวจีนที่มำท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ มี
ประโยชน์ในดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 

1. ท ำให้ทรำบปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่มำท่องเที่ยวใน
เมืองพทัยำ 

2. ท ำให้ทรำบควำมแตกต่ำงของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชำวจีน
ที่มำท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล 

3. ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นทวัร์น ำเขำ้ จำกประเทศจีนสำมำรถใชเ้ป็นแนวทำงในกำร
วำงแผนกำรตลำดและจดักำรธุรกิจกำรท่องเที่ยวใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของนกัท่องเที่ยวชำว
จีนได ้
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
จำกกำรศึกษำเอกสำรทฤษฎีและงำนวิจยัที่เก่ียวขอ้งผูว้ิจยัได้สรุปแนวคิดและทฤษฎีของ  

คอตเลอร์และอำร์มสตรอง (Kotler and Armstrong, 2008 : 171) มำสร้ำงกรอบแนวคิดในกำรวิจยั
ดงัน้ี 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา หมำยถึง กำรที่บุคคล
พิจำรณำถึงควำมส ำคญัในแต่ละเหตุปัจจยัที่มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกมำท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ 
แลว้ตกลงใจที่จะมำท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศกึษา 

5. อาชีพ 

6. รายได้ 

 การตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยว            ชาวจีนที่

เลือกมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา 
  

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตดัสินใจของ

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกท่องเที่ยวเมือง

พัทยา  
1. สิง่จงูใจในการท่องเท่ียว 

2. บคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การจงูใจ 

3. ช่วงเวลาในการท่องเท่ียว 

4. ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 

5. คา่ใช้จ่ายในการท่องเท่ียว 

6. แหลง่ข้อมลูท่ีมีอิทธิพลตอ่การจงูใจ 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หมำยถึง ส่ิงที่มีผลต่อกำรแสดงออกซ่ึงควำมคิดที่เกิดจำก
ควำมคำดหวงั แรงจูงใจ กำรรับรู้ของนกัท่องเที่ยวชำวจีนอนัมีต่อกำรเลือกเดินทำงมำท่องเที่ยว เมือง
พทัยำ จงัหวดัชลบุรี ประกอบดว้ย ส่ิงจูงใจในกำรท่องเที่ยว บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ ช่วงเวลำ
ในกำรท่องเที่ยว  ระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว ค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเที่ยว  แหล่งขอ้มูลที่มีอิทธิพลต่อ
กำรจูงใจ 

ส่ิงจูงใจในการท่องเที่ยว  หมำยถึง  ส่ิงที่กระตุน้ให้นักท่องเที่ยวชำวจีนมำท่องเที่ยวที่เมือง
พทัยำ ไดแ้ก่  กำรเป็นเมืองที่มีกิจกรรมกำรท่องเที่ยวทำงทะเลที่หลำกหลำย มีช่ือเสียงระดบัโลก มี
สถำนบนัเทิงยำมรำตรี  มีช่ือเสียงดำ้นกำรแสดงของสำวประเภทสอง มีสภำพอำกำศดีเหมำะสมกบั
กำรพกัผอ่น 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจ หมำยถึง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยว
ชำวจีนที่เดินทำงมำท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ ไดแ้ก่   ตวัเอง  สมำชิกในครอบครัว เพื่อน ญำติ/พีน่อ้ง 
และผูน้ ำทวัร์ 

ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว หมำยถึง ช่วงเวลำที่ชำวจีนสะดวกในกำรเดินทำงท่องเที่ยวใน
เมืองพทัยำ  ไดแ้ก่  วนัธรรมดำ (จนัทร์-ศุกร์)  วนัเสำร์-อำทิตย ์วนัตรุษจีน วนัปีใหม่ วนัชำติจีน  

ระยะเวลาในการท่องเทีย่ว หมำยถึง จ ำนวนวนัเวลำที่ชำวจีนสำมำรถใชเ้ดินทำงท่องเที่ยวใน
เมืองพทัยำ ไดแ้ก่  1 - 2 วนั,  3 – 5 วนั, 6 – 10 วนั 11 - 15  วนั  และ  15 วนัขึ้นไป 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว  หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่นักท่องเที่ยวชำวจีนได้ใช้ไประหว่ำง
ท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ ไดแ้ก่ รำคำตัว๋เขำ้แหล่งท่องเที่ยว  รำคำของที่ระลึก  กำรแสดงรำคำ  กำร
บริกำรรับบตัรเครดิตในกำรช ำระเงนิ และส่วนลด 

แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจ หมำยถึง ขอ้มูลที่ไดจ้ำกกำรรวบรวมหรือบนัทึกจำก
ผูใ้ห้ขอ้มูลโดยตรงหรือทำงออ้ม ซ่ึงอำจไดจ้ำกกำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำรส ำรวจ และกำรจด
บนัทึก ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่   ข่ำวจำกวิทย ุ /โทรทศัน์  วำรสำรกำรท่องเที่ยว / แผ่นพบั  ญำติ / เพื่อน
แนะน ำอินเตอร์เน็ต และหนงัสือพมิพ/์วำรสำรต่ำงๆ 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมำยถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของกลุ่มตวัอยำ่งที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจ
ของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่เดินทำงมำท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ ได้แก่  เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ 
สถำนภำพสมรส  อำชีพ และรำยได ้

เพศ  หมำยถึง เพศของกลุ่มตวัอยำ่งแบ่งเป็นเพศชำยและเพศหญิง  
อายุ หมำยถึง ระยะเวลำนบัตั้งแต่เกิดจนถึงปีที่ตอบแบบสอบถำมของผูท้ี่ตอบแบบสอบถำม 

แบ่งเป็น 5 ช่วง ไดแ้ก่ 1) ต  ่ำกวำ่ 25 ปี, 2) 26-30 ปี, 3)31-35 ปี, 4) 36 -40 ปี, 5) 41 ปีขึ้นไป 
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สถานภาพ หมำยถึง สถำนภำพทำงกำรสมรสซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของสถำนภำพที่แบ่ง
ออกเป็น 3 สถำนภำพ ไดแ้ก่ 1) โสด,  2) หมำ้ย และ 3) หยำ่ร้ำง 

ระดับการศึกษา หมำยถึง ระดับกำรศึกษำสูงสุดที่ผูต้อบแบบสอบถำมส ำเร็จกำรศึกษำ 
ไดแ้ก่  1) ต  ่ำกวำ่ปริญญำตรี,  2) ปริญญำตรี และ 3) ปริญญำโทขึ้นไป 

อาชีพ หมำยถึง อำชีพของกลุ่มตวัอย่ำง ได้แก่  1) นักเรียน/นักศึกษำ, 2) เจำ้ของกิจกำร/
ธุรกิจส่วนตวั, 3) พนักงำนบริษทัเอกชน, 4) ขำ้รำชกำร/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ,  5) รับจำ้งทัว่ไป และ                 
6) อ่ืนๆ  

รายได้ หมำยถึง  รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยำ่ง แบ่งเป็น 4  ช่วง ไดแ้ก่ 1) ต  ่ำกว่ำ 
15,000 บำท  2) 15,001 – 20,000 บำท  3) 20,001 – 25,000  บำทขึ้นไป 
การทบทวนวรรณกรรม 

กำรวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศ้ึกษำคน้ควำ้งำนวิจยัที่เก่ียวขอ้งและมีกำรทบทวนวรรณกรรม โดยอำศยั 
แนวคิดและทฤษฎีเพือ่น ำมำเป็นกรอบและแนวทำงในกำรศึกษำ โดยน ำเสนอตำมหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กำรศึกษำเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำท่องเที่ยว
เมืองพทัยำ ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษำแนวคิดและทฤษฎีต่ำงๆ ตลอดจน ผลงำนวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.  แนวคิดเก่ียวกบักำรท่องเที่ยว 
2.  แนวคิดเก่ียวกบักำรตดัสินใจ  
3. ขอ้มูลเก่ียวกบักำรท่องเที่ยวของชำวจีนในประเทศไทย 
4. ขอ้มูลเมืองพทัยำ 
5. งำนวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  

แนวคดิเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ธุรกิจกำรท่องเที่ยว เป็นธุรกิจที่มีควำมส ำคัญต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำ เสถียรภำพทำง

เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย และเป็นที่เช่ือกนัวำ่ควำมส ำคญัของกำรท่องเที่ยวเป็นกิจกรรม
ธรรมชำติของมนุษยท์ี่มีมำแต่โบรำณกำลและไดพ้ฒันำกำรมำเป็นล ำดบั อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจซ่ึงน ำไปสู่กำรจำ้งงำน สร้ำงอำชีพ กำรกระจำยรำยได้
และกำรลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองมำกมำยหลำยร้อยสำขำ เป็นกำรสร้ำงควำมมัง่คัง่ใหก้บัประชำชน
และประเทศชำติอย่ำงเอนกอนันต์ และน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนไทย 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548 : IV) ได้อธิบำยว่ำ กำรท่องเที่ยว (tourism) หมำยถึง กำร
เดินทำงเพือ่ควำมเพลิดเพลินและพกัผอ่นหยอ่นใจ และเป็นกำรเดินทำงที่มีเงื่อนไขส ำคญั 3 ประกำร 
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1. เดินทำงจำกที่อยูอ่ำศยัปกติไปยงัที่อ่ืนเป็นกำรชัว่ครำว 
2. เดินทำงดว้ยควำมสมคัรใจ 
3. เดินทำงดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ได ้แต่ไม่ใช่เพือ่ประกอบอำชีพหรือรำยได ้
พิมพรรณ  สุจำรินพงค ์(2549 : 5) ไดอ้ธิบำยว่ำ กำรท่องเที่ยว คือ กำรที่มนุษยเ์ดินทำงออก

จำกที่พกั ไปยงัสถำนที่อ่ืนๆ ในระยะเวลำสั้นๆ และมีกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ ในระหว่ำงพกัอำศยั
ชัว่ครำวในสถำนที่ท่องเที่ยวโดยมีวตัถุประสงคก์ำรท่องเที่ยวดงัต่อไปน้ี 

1. ท่องเที่ยวเพือ่พกัผอ่นหยอ่นใจ และเดินทำงไปเยีย่มญำติมิตร 
2. เดินทำงเพือ่ไปประชมสมัมนำ 
3. เดินทำงเพือ่วตัถุประสงคอ่ื์นๆ เช่น กำรศำสนำ กำรศึกษำ เล่นกีฬำ และรักษำสุขภำพ 
แมคอินทอช และโกลด์เนอร์ (Mclntosh and Wall, 1995) อธิบำยว่ำ กำรท่องเที่ยวเป็น

กระบวนกำรนันทนำกำรรูปแบบหน่ึง โดยเป็นกำรเดินทำงจำกที่อยูอ่ำศยัไปยงัอีกที่หน่ึงที่ถือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเพือ่เป็นกำรเปล่ียนบรรยำกำศและส่ิงแวดลอ้ม 

สรุปไดว้ำ่ กำรท่องเที่ยว หมำยถึง กิจกรรมที่มนุษยก์ระท ำเพือ่ไปสมัผสัสภำพที่แตกต่ำงจำก
ที่เป็นอยู่โดยอำจพกัแรม หรือไม่พกัแรม ณ ที่นั้ นก็ได้ เพื่อผ่อนคลำย พกัผ่อนหย่อนใจ ศึกษำ
ประชุมสมัมนำ ประกอบธุรกิจ ชมนิทรรศกำร เยีย่มเยยีนเพือ่นหรือญำติมิตร และสร้ำงควำมร่ืนรมย์
ใหก้บัชีวติ 
แนวคดิเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

มนุษยไ์ดรั้บส่ิงกระตุน้จำกปัจจยัต่ำงๆ ส่ิงกระตุน้ทั้งหมดเป็นปัจจยัน ำเขำ้ ฟ(input factors) 
ซ่ึงจะผำ่นขั้นตอนกำรคิดและกำรตดัสินใจภำยในกล่องด ำ (black box) หรือสมองของแต่ละคนตำม
คุณลักษณะของแต่ละผูซ้ื้ออำจแตกต่ำงกันไป กำรคิดและกำรตัดสินใจหรือทัศนคติของผูซ้ื้อ
หลงัจำกที่จะไดรั้บส่ิงกระตุน้ทำงกำรตลำดและส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ แลว้นั้น เป็นส่ิงที่ผูผ้ลิตหรือผูข้ำยไม่
สำมำรถคำดคะเนได้ ดงันั้นผูผ้ลิตหรือผูข้ำยตอ้งพยำยำมคน้ควำ้ถึงควำมรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อที่มีต่อ
สินคำ้ใหพ้บ เพือ่ที่จะไดจ้ดัส่วนผสมทำงกำรตลำด ใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูซ้ื้อให้
ถูกตอ้ง กำรคิดและกำรตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิผลจำกส่ิงต่อไปน้ี 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

คอตเลอร์ และอำร์มสตรอง (Kotler & Armstrong, 2006 : 174) อธิบำยตวัแบบพฤติกรรม
กำรซ้ือของผูบ้ริโภค ว่ำมูลเหตุจูงใจที่ท  ำให้เกิดกำรตดัสินใจซ้ือ มีจุดเร่ิมตน้ที่ผูซ้ื้อไดรั้บส่ิงกระตุน้
เขำ้สู่ควำมนึกคิดท ำให้เกิดควำมตอ้งกำรผูซ้ื้อจะแสวงหำสินคำ้และบริกำรใดมำตอบสนองควำม
ตอ้งกำรขึ้นอยูก่บัลกัษณะของผูซ้ื้อและกระบวนกำรตดัสินใจของผูซ้ื้อ ขั้นตอนสุดทำ้ยคือ ท ำกำร
ตดัสินใจ ซ่ึงสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของตวัแบบดงักล่ำวไดด้งัน้ี 
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1. ส่ิงกระตุน้ ส่ิงกระตุน้อำจเกิดเองจำกภำยในร่ำงกำยและส่ิงกระตุน้จำกภำยนอกซ่ึงผูผ้ลิต
หรือผูข้ำยสินคำ้ จะตอ้งใส่ใจและจดักำรเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดควำมตอ้งกำรในสินคำ้โดยถือเป็นเหตุ
จูงใจให้เกิดกำรซ้ือ ซ่ึงอำจใช้เหตุจูงใจซ้ือด้ำนเหตุผลและด้ำนจิตวิทยำก็ได้ ส่ิงกระตุน้ภำยนอก
ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 

1.1 ส่ิงกระตุน้กำรตลำด เป็นส่ิงกระตุน้ที่นักกำรตลำดสำมำรถควบคุมและตอ้งให้มีขึ้น
ประกอบด้วย ส่ิงกระตุน้ด้ำนผลิตภณัฑ์ ส่ิงกระตุน้ด้ำนรำคำ ส่ิงกระตุน้ด้ำนกำรจดัช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยและส่ิงกระตุน้ดำ้นกำรส่งเสริมกำรขำย 

1.2 ส่ิงกระตุ้น อ่ืนๆ  เป็นส่ิงซ่ึงอยู่ภำยนอกธุรกิจผู ้ผลิตหรือผู ้ขำยมิอำจควบคุมได้
ประกอบด้วย ส่ิงกระตุน้ทำงเศรษฐกิจ ส่ิงกระตุน้ทำงเทคโนโลยี ส่ิงกระตุน้ทำงกฎหมำยและ
กำรเมืองและส่ิงกระตุน้ทำงวฒันธรรม 

2. ลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจำกปัจจยัต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นวฒันธรรมปัจจัยด้ำน
สงัคม ปัจจยัดำ้นส่วนบุคคล และปัจจยัดำ้นจิตวทิยำ 

2.1 ปัจจยัด้ำนวฒันธรรม วฒันธรรมเป็นเคร่ืองผูกพนับุคคลในกลุ่มไวด้้วยกนั บุคคลจะ
เรียนรู้วฒันธรรมภำยใตก้ระบวนกำรทำงสังคม  วฒันธรรมจะเป็นส่ิงที่ก  ำหนด ควำมตอ้งกำรและ
พฤติกรรมของบุคคลแบ่งออกเป็น 
วฒันธรรม เป็นส่ิงที่ก  ำหนดควำมตอ้งกำรซ้ือและพฤติกรรมกำรซ้ือของบุคคลวฒันธรรมกลุ่มยอ่ย
หรือขนบธรรมเนียม มีรำกฐำนจำกเช้ือชำติ ศำสนำ สีผวิ พื้นที่ภูมิศำสตร์ที่แตกต่ำงท ำให้วฒันธรรม
ยอ่ยแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมกำรซ้ือและบริโภคสินคำ้ที่แตกต่ำงกนั 
ชั้นของสังคม เป็นกำรจดัล ำดบับุคคลในสังคมออกเป็นกลุ่มที่มีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั จำกระดบัสูง
ไประดับต ่ำส่ิงที่น ำมำใช้แบ่งชั้นของสังคม คือ อำชีพ ฐำนะ รำยได้ ชำติก ำเนิด ต ำแหน่งหน้ำที่ 
บุคลิกลักษณะบุคคล กำรศึกษำ ชั้นของสังคมจะเป็นแนวทำงในกำรแบ่งส่วนตลำดและก ำหนด
ตลำด เป้ำหมำยก ำหนดต ำแหน่งผลิตภณัฑ ์รวมทั้งจดัส่วนผสมทำงกำรตลำดใหส้ำมำรถสนองควำม
ตอ้งกำรไดถู้กตอ้ง 

2.3 ปัจจยัดำ้นสงัคม เป็นปัจจยัที่เก่ียวขอ้งในชีวิตประจ ำวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำร
ซ้ือ ซ่ึงประกอบไปด้วย กลุ่มอ้ำงอิง เป็นกลุ่มที่บุคคลเขำ้ไปเก่ียวขอ้งด้วยคือ กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ 
ครอบครัว เพือ่นสนิท เพือ่นบำ้น และกลุ่มทุติยภูมิ ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นน ำในสงัคมเพือ่นร่วมอำชีพ
และร่วมสถำบนั บุคคลต่ำงๆ ในสังคม กลุ่มอำ้งอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทำงดำ้นกำรเลือก
พฤติกรรมและกำรด ำเนินชีวิต รวมทั้งทศันคติและแนวควำมคิด ของบุคคล เน่ืองจำกบุคคลตอ้งกำร
ใหเ้ป็นที่ยอมรับของกลุ่ม 

2.4 ปัจจยัดำ้นส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย 
เพศ หญิงหรือชำยจะมีควำมตอ้งกำรและกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑต่์ำงกนั 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1199 
Journal of Business Research and 

Administration 

อำย ุอำยทุี่แตกต่ำงกนัจะมีควำมตอ้งกำรผลิตภณัฑต่์ำงกนั 
รำยได ้รำยไดข้องบุคคลจะกระทบต่อสินคำ้และบริกำรที่เขำตดัสินใจซ้ือซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ำย

ตอ้งค  ำนึงถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจ และรำยได้ของบุคคล อันจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงผลิตภณัฑ์ 
รำคำ ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย และกำรส่งเสริมกำรขำย 

อำชีพ อำชีพของแต่ละบุคคลจะน ำไปสู่ควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรของสินคำ้บริกำรที่
แตกต่ำงกนั 

กำรศึกษำ ผูท้ี่มีกำรศึกษำสูงมักมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์มีคุณภำพดีมำกกว่ำผูมี้
กำรศึกษำต ่ำ 

รูปแบบกำรด ำรงชีวิต แบบกำรด ำรงชีวิตขึ้นอยูก่บัวฒันธรรมชั้นของสังคมและกลุ่มอำชีพ
ของแต่ละบุคคล เช่น คนที่ชอบเที่ยวกลำงคืน จะบริโภคสินคำ้ต่ำงจำกคนที่สมถะ 

2.5 ปัจจยัดำ้นจิตวิทยำ กำรเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจำกกระบวนกำรทำงจิตวทิยำ 
ประกอบดว้ยกำรจูงใจ กำรรับรู้ กำรเรียนรู้ ทศันคติและบุคลิกภำพ ดงัน้ี 

กำรจูงใจ เป็นวธีิกำรที่จะชกัน ำพฤติกรรมของบุคคลใหป้ฏิบตัิตำมวตัถุประสงค ์พฤติกรรม
มนุษยเ์กิดขึ้นตอ้งมีส่ิงจูงใจ หรือส่ิงกระตุน้กำรจูงใจมีวตัถุประสงคเ์พือ่กระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดควำม
ตอ้งกำร โดยอำศยัส่ิงจูงใจหรือส่ิงกระตุน้กำรตลำด กำรที่จะจดัส่ิงกระตุน้อยำ่งไรนั้นจ ำเป็นตอ้ง
ศึกษำควำมตอ้งกำรของมนุษย ์

กำรรับรู้ เป็นกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็นผลจำกประสบกำรณ์ของบุคคลกำรเรียนรู้
ของบุคคลเกิดขึ้นเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงกระตุน้ และจะเกิดกำรตอบสนอง ส่ิงกระตุน้นั้นซ่ึงกำรโฆษณำ
ซ ้ ำและซ ้ ำอีก ถือว่ำเป็นส่ิงกระตุน้ให้เกิดกำรเรียนรู้และซ้ือสินคำ้และใชสิ้นคำ้นั้นเป็นประจ ำ (เป็น
กำรตอบสนองของผูบ้ริโภค) 

ทศันคติ เป็นตวัที่ท  ำให้เกิดกำรตอบสนองในระหวำ่งบุคคลออกมำแตกต่ำงกนั ซ่ึงหมำยถึง 
ควำมโนม้เอียงที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ในกำรตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ไปในทิศทำงที่สม ่ำเสมอ ทศันคติ
เป็นส่ิงที่มีอิทธิพลต่อควำมเช่ือ ในขณะเดียวกนัควำมเช่ือก็มีอิทธิพลต่อทศันคติและควำมเช่ือเป็น
พลงัโดยตรงที่ส่งผลกระทบถึงกำรรับรู้ของผูบ้ริโภค พฤติกรรมในกำรซ้ือ และกำรรับรู้ของบุคคล
โดยกำรเลือกกลั่นกรองเอำตวักระตุน้ใด ๆ ที่ขดัแยง้กับทศันคติที่มีอยู่ของบุคคล นอกจำกน้ียงั
สำมำรถบิดเบือนกำรรับรู้ข่ำวสำรและส่งผลกระทบต่อระดบัควำมทรงจ ำของบุคคลบุคลิกภำพ เป็น
โครงสร้ำงทำงจิตวิทยำที่มีควำมซับซ้อนเก่ียวกบัเร่ืองของควำมเขำ้ใจตนเองของบุคคล คุณลกัษณะ
ท่ำทำงและบทบำท บุคลิกภำพหมำยถึง ผลรวมของแบบแผนของคุณลกัษณะของบุคคลแต่ละคนที่
ใหมี้ลกัษณะเฉพำะควำมเขำ้ใจตนเอง เป็นปัจจยัหน่ึงที่ก  ำหนดพฤติกรรมของบุคคลไดมี้นกัจิตวิทยำ
บำงคนไดแ้ยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงเขำ้ใจตนเองที่แทจ้ริง คือวิธีที่บุคคลเขำ้ใจเก่ียวกบัตนเอง และ
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ควำมเขำ้ใจตนเองที่เป็นอุดมคติ คือ วธีิกำรที่บุคคลตอ้งกำรใหต้นเองถูกมองหรือปรำรถนำใหต้นเอง
เขำ้ใจเก่ียวกบัคนในแบบใด ซ่ึงท ำใหน้กักำรตลำดสำมำรถคำดไดว้ำ่ อะไรคือเป้ำหมำยของผูบ้ริโภค 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
เอกสำรและงำนวจิยัที่เก่ียวขอ้งสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

วนัวสำ วโิรจนำรมย ์ (2551) ศึกษำเร่ืองกำรประมำณอุปสงคก์ำรท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว
ต่ำงชำติในประเทศไทย โดยใช้กำรวิเครำะห์ขอ้มูลพำแนลแบบไม่น่ิง ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำร
ทดสอบด้วยวิธี IPS Test และวิธี Fisher-Type Tests โดยใช้ Fisher-PP ตวัแปรทุกตวัมีควำมน่ิง ณ 
ระดบั First Difference หรือมีอนัดบัควำมสมัพนัธข์องขอ้มูล เท่ำกบั 1 หรือ I (1) ผลกำรประมำณอุป
สงคก์ำรท่องเที่ยว ดว้ยวธีิ Group-Mean FMOLS พบวำ่ปัจจยัดำ้นระดบัรำยได ้และอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ มีอิทธิพลต่ออุปสงค์กำรท่องเที่ยวในทิศทำงเดียวกัน ส่วนระดับรำคำโดย
เปรียบเทียบ และค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง มีอิทธิพลในทิศทำงตรงกนัขำ้ม เม่ือพจิำรณำโดยกำรแยก
กลุ่มประเทศตน้ทำงของนักท่องเที่ยวออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มประเทศเอเชีย และกลุ่มประเทศ
นอกเอเชีย ผลกำรทดสอบพำแนล โคอินทิเกรชนั พบวำ่กำรประมำณอุปสงคก์ำรท่องเที่ยวนั้นปัจจยั
ดำ้นระดบัรำยได้ และอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ มีอิทธิพลต่ออุปสงคก์ำรท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวจำกกลุ่มประเทศเอเชียในทิศทำงเดียวกัน ส่วนระดับรำคำโดยเปรียบเทียบ และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง  มีอิทธิพลในทิศทำงตรงกันข้ำม ส ำหรับอุปสงค์กำรท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวจำกกลุ่มประเทศนอกเอเชียนั้ น ปัจจัยด้ำนระดับรำยได้มีอิทธิพลต่ออุปสงค์กำร
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจำกกลุ่มประเทศนอกเอเชียในทิศทำงเดียวกัน ส่วนระดับรำคำโดย
เปรียบเทียบ มีอิทธิพลในทิศทำงตรงกนัขำ้ม ผลกำรประมำณอุปสงคก์ำรท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว
จำกประเทศตน้ทำงแต่ละประเทศด้วยวิธี FMOLS พบว่ำระดับรำยได้ มีอิทธิพลต่ออุปสงค์กำร
ท่องเที่ยวของทุกประเทศในทิศทำงเดียวกนั ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง มีอิทธิพลต่ออุปสงค์
กำรท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ในทิศทำงตรงกนัขำ้มเพียงประเทศเดียว ส ำหรับระดบัรำคำโดย
เปรียบเทียบ มีอิทธิพลต่ออุปสงค์กำรท่องเที่ยวแตกต่ำงกัน 2 แบบ คือ มีอิทธิพลต่ออุปสงค์กำร
ท่องเที่ยวของประเทศเกำหลี ไตห้วนั จีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกำ ในทิศทำงตรงกนัขำ้ม และ
มีอิทธิพลต่ออุปสงคก์ำรท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ และญี่ปุ่ น ในทิศทำงเดียวกนั ส ำหรับอตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศมีอิทธิพลต่ออุปสงคก์ำรท่องเที่ยวของประเทศไตห้วนัในทิศทำง
เดียวกนัเพยีงประเทศเดียว  

สวรรยำ วฒันศิริเสรีกุล (2554) ศึกษำเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อกำรตดัสินใจกลบัมำเที่ยวประเทศ
ไทยซ ้ ำของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ตวัแปรดำ้นอำย ุรำยได ้และตวัแปรด้ำน
ควำมพึงพอใจที่ไดรั้บจำกกำรท่องเที่ยว ไดแ้ก่ ควำมคุม้ค่ำกบัเงินที่จ่ำยไป ควำมคุม้ค่ำกบัเวลำที่ใช้
ไป ควำมยนิดีที่จะจ่ำยเพื่อกลบัมำเที่ยวอีกคร้ัง และกำรไดรั้บควำมพึงพอใจมำกกว่ำที่คำดไวจ้ะท ำ
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ให้โอกำสในกำรกลบัมำเที่ยวประเทศไทยมีมำกขึ้น ส่วนตวัแปรกำรมีภูมิล ำเนำอยูใ่นภูมิภำคเอเชีย 
กำรศึกษำตั้งแต่ระดบัปริญญำตรีขึ้นไป และกำรประกอบอำชีพอิสระ เป็นตวัแปรที่ท  ำให้โอกำสใน
กำรกลบัมำเที่ยวประเทศไทยลดลง และตวัแปรที่ไม่มีอิทธิพลต่อโอกำสในกำรกลบัมำเที่ยวประเทศ
ไทยซ ้ ำ คือ เพศ  

แสงเดือน  รตินธร (2555) ศึกษำเร่ืองปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยว
ชำวจีนในกำรตดัสินใจเลือกมำท่องเที่ยวในประเทศไทย ผลกำรศึกษำพบวำ่พฤติกรรมกำรท่องเที่ยว
ที่เป็นปัจจยัผลกัดนัในกำรตดัสินใจเลือกมำท่องเที่ยวประเทศไทยคือ กำรมีประสบกำรณ์ในกำรมำ
เยอืนประเทศไทยแลว้อยำ่งน้อย 1 คร้ัง มีเพื่อนหรือญำติเป็นผูร่้วมเดินทำง และมีกำรคน้หำขอ้มูล
กำรท่องเที่ยวผ่ำนส่ืออินเตอร์เน็ตก่อนมำท่องเที่ยว โดยวตัถุประสงคก์ำรท่องเที่ยว คือ มำเพื่อกำร
พกัผอ่นในวนัหยดุ ส่วนดำ้นปัจจยัดึงดูดที่มีอิทธิพล คือ อำหำรไทย วฒันธรรมไทย ควำมงดงำมของ
ธรรมชำติ และควำมพร้อมของขอ้มูลกำรท่องเที่ยว จำกกำรวิเครำะห์ทำงสถิติพบว่ำ นักท่องเที่ยว
ชำวจีนที่มีอำย ุระดบักำรศึกษำ และรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่ำงกนั จะมีปัจจยัผลกัดนัในกำรตดัสินใจ
เลือกมำท่องเที่ยวในประเทศไทยต่ำงกนั 

พชรำวลี  พิเสฏฐศลำศยั (2552) ศึกษำเร่ืองพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชำวไทยที่มีต่อตลำดน ้ ำบำงน้อย จังหวดัสมุทรสงครำม  ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชำวไทยที่มีต่อตลำดน ้ ำบำงนอ้ย จงัหวดัสมุทรสงครำม ส่วนใหญ่บุคคลที่ร่วมเดินทำง
มำเที่ยวกับนักท่องเที่ยวชำวไทยคือ สำมีหรือภรรยำ  กำรเดินทำงมำเที่ยวตลำดน ้ ำบำงน้อย
นกัท่องเที่ยวชำวไทยมีค่ำใชจ่้ำยประมำณไม่เกิน 1,000 บำท สำเหตุในกำรมำเที่ยวตลำดน ้ ำบำงน้อย
ของนักท่องเที่ยวชำวไทยเพรำะชมวถีิชีวิตริมคลอง จ ำนวนสมำชิกที่ร่วมเดินทำงมำท่องเที่ยวตลำด
น ้ ำบำงนอ้ยกบันกัท่องเที่ยวชำวไทย 2-5 คน นกัท่องเที่ยวชำวไทยที่มำเที่ยวตลำดน ้ ำบำงนอ้ยมำเที่ยว
ในช่วงวนัเสำร์-อำทิตย ์ส ำหรับกำรมำเที่ยวตลำดน ้ ำบำงน้อยนักท่องเที่ยวชำวไทยมีควำมสนใจภูมิ
ทศัน์หรือบรรยำกำศและนักท่องเที่ยวชำวไทยรู้จกัตลำดน ้ ำบำงน้อยจำกญำติหรือเพื่อนแนะน ำ  2) 
ระดบัควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวไทยที่มีต่อตลำดน ้ ำบำงน้อย จงัหวดัสมุทรสงครำม โดย
ภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำงและเม่ือพจิำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่ มีควำมพงึพอใจอยูใ่นระดับปำน
กลำงทุกดำ้น เรียงตำมล ำดบัได้ดงัน้ี ดำ้นสถำนที่ ดำ้นสินคำ้ ดำ้นกำรบริกำร และดำ้นกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก 3) นกัท่องเที่ยวชำวไทยที่มีเพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ อำชีพ รำยไดส่้วนบุคคลต่อเดือน 
สถำนภำพกำรสมรสและภูมิล ำ เนำต่ำงกัน  มีควำมพึงพอใจต่อตลำดน ้ ำบำงน้อย  จังหวัด
สมุทรสงครำม แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั .05 และ 4) แนวทำงพฒันำตลำดน ้ ำบำง
น้อยมีควำมจ ำเป็นที่ตอ้งอำศยัควำมร่วมมือกนัระหว่ำงเจำ้ของพื้นที่ตลำดน ้ ำ คือ วดัเกำะแกว้ ซ่ึงเจำ้
อำวำสเป็นผูดู้แลเพรำะตลำดน้ำอยูใ่นพื้นที่ของวดั ควำมร่วมมือของคนในชุมชนก็คือ พ่อคำ้แม่คำ้ 
ผูผ้ลิตสินคำ้และบริกำร และผูเ้ป็นเจำ้ของหรือผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตลำดน ้ ำบำงนอ้ย ตลอดจนกำร
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บริกำรที่ประทบัใจ และควำมร่วมมือของทำงเทศบำลอีกทั้งกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ จึงตอ้งมี
กำรประสำนงำนและสร้ำงควำมเขำ้ใจไปในทิศทำงเดียวกนั โดยตอ้งยดึแนวทำงกำรพฒันำที่เป็น
แนวทำงเด่ียวกนั คือ ตลำดน ้ ำที่คงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เพื่อกำรพฒันำที่ถูกตอ้งและเป็นแนวทำงกำร
พฒันำที่ย ัง่ยนื 

จตุภทัร เบี้ ยวบรรจง (2553) ศึกษำเร่ืองพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่ของ
นักท่องเที่ยวชำวไทยที่เดินทำงมำจำกกรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่
เป็นเพศชำย สถำนภำพโสด ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี เป็นพนักงำนบริษทัรำยได้เฉล่ีย
มำกกวำ่ 30,000 บำทต่อเดือน วตัถุประสงคใ์นกำรเดินทำงมำจงัหวดัเชียงใหม่เพือ่ท่องเที่ยวพกัผ่อน 
ตอ้งกำรเยี่ยมชมชมควำมเป็นอยู่และวฒันธรรมสถำนที่ท่องเที่ยวที่นิยมไปเที่ยวชม ได้แก่  ถนน
นิมมำนเหมินทร์ ใชบ้ริกำรโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  ำนวน 3 คืน เดินท่องเที่ยวในช่วงวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ ์เดินทำงมำจงัหวดัเชียงใหม่โดยใชร้ถส่วนตวั ไดรั้บขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวจำกเพือ่น/ญำติ 
นิยมเดินทำงด้วยตนเอง เดินทำงมำ จ ำนวน 2 คน ร่วมเดินทำงมำกับกลุ่มเพื่อนสนิท มีกำรวำง
แผนกำรเดินทำงมำอย่ำงดี มีกำรจองที่พกั จองพำหนะร่วงหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยรวมเฉล่ียต่อคน ต่อวนั
เท่ำกบั 1,001-1,500 บำท ค่ำที่พกัต่อวนัต ่ำกว่ำ 500 บำท ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมต่อวนัต ่ำกว่ำ 500 
บำท ซ้ือสินค้ำและของที่ระลึกต่อวนัต ่ำกว่ำ 500 บำท เคยมำเที่ยวจังหวดัเชียงใหม่ก่อนหน้ำน้ี
มำกกว่ำ 5 คร้ัง ปัจจัยด้ำนกำรตลำดที่กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญระดับมำก ได้แก่ ปัจจัยด้ำน
ผลิตภณัฑ ์(3.71) ปัจจยัดำ้นอ่ืนๆ (3.64) ปัจจยัดำ้นสถำนที่ (3.62) ให้ควำมส ำคญัปำนกลำง ไดแ้ก่ 
ปัจจยัด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด (3.36) ปัจจยัด้ำนรำคำ (3.19) โดยปัจจยัย่อยที่มีควำมส ำคัญต่อ                 
กำรตัดสินใจอันดับ  5 อันดับแรกตำมล ำดับค่ำเฉล่ีย คือ ปัจจัยด้ำนแหล่งท่องเที่ยววฒันธรรม
ประเพณี (4.05) ปัจจยัดำ้นแหล่งท่องท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่สวยงำม (4.04) ปัจจยัดำ้นภตัตำคำรมี
ใหเ้ลือกหลำยประเภท (3.92) ปัจจยัดำ้นผูค้นในแหล่งท่องเที่ยวเป็นมิตรและมีน ้ ำใจกบันกัท่องเที่ยว
และปัจจัยด้ำนสภำพของแหล่งท่องเที่ยวซ่ึงมีควำมสมบูรณ์ของธรรมชำติ (3.82) เท่ำกัน กลุ่ม
ตวัอยำ่งมีควำมพึงพอใจต่อกำรท่องเที่ยวในระดบัมำก จะเดินทำงกลบัมำเที่ยวเชียงใหม่อีกและจะมี
กำรแนะน ำใหญ้ำติ เพือ่น หรือคนรู้จกัมำเที่ยวจงัหวดัเชียงใหม่ 

พิมำพร งำมศรีวิเศษ (2555) ศึกษำเร่ืองปัจจยัส่วนประสมดำ้นกำรตลำดบริกำรที่มีอิทธิผล
ต่อพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวสวนสัตวดุ์สิตและสวนสัตวซ์ำฟำรีเวิลด์ของนักท่องเที่ยว ผลกำรวิจยั
พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยอุยูร่ะหว่ำง 25-34 ปี อำชีพพนักงำนเอกชน 
รำยไดเ้ฉล่ียระหว่ำง 10,000-20,000 บำทต่อเดือนและวงจรชีวิตอยู่ในช่วงโสด ปัจจยัส่วนประสม
กำรตลำดบริกำรดำ้นผลิตภณัฑแ์ละบริกำรของสวนสตัวดุ์สิตและสวนสตัวซ์ำฟำเวลิดท์ี่นกัท่องเที่ยว
ให้ควำมส ำคญัมำกที่สุด ไดแ้ก่ สภำพแวดลอ้มภำยในสวนสัตวท์ี่มีควำมเป็นธรรมชำติร่มร่ืน ปัจจยั
ส่วนประสมกำรตลำดบริกำรดำ้นรำคำค่ำบตัรเขำ้ชมของสวนสัตวดุ์สิตและสวนสัตวซ์ำฟำรีเวลิดท์ี่
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นกัท่องเที่ยวให้ควำมส ำคญัมำกที่สุด ไดแ้ก่ รำคำค่ำบตัรเขำ้ชมมีควำมเหมำะสมและคุม้ค่ำกบัควำม
หลำกหลำยของสตัวท์ี่จดัแสดงภำยในสวนสตัว ์ช่องทำงกำรเดินทำงมำสวนสัตวข์องสวนสตัวดุ์สิต
และสวนสัตวซ์ำฟำรีเวิลด์ที่นักท่องเที่ยวให้ควำมส ำคญัมำกที่สุดไดแ้ก่ สถำนที่ตั้งของสวนสัตวท์ี่
สะดวกต่อกำรเดินทำงมำท่องเที่ยว กำรส่งเสริมกำรตลำดของสวนสัตวดุ์สิตและสวนสัตวซ์ำฟำรี
เวลิดท์ี่นกัท่องเที่ยวให้ควำมส ำคญัมำกที่สุด ไดแ้ก่ กำรมีส่วนลดรำคำค่ำเขำ้ชมในวนัหยดุเทศกำล บุ
คลกรของสวนสัตวดุ์สิตและสวนสัตวซ์ำฟำรีเวิลด์ที่นักท่องเที่ยวให้ควำมส ำคญัมำกที่สุด ไดแ้ก่ 
พนักงำนของสวนสัตวท์ี่ให้บริกำรดว้ยควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี เป็นมิตรกบัสัตวแ์ละนักท่องเที่ยว 
ลกัษณะทำงกำยภำพของสวนสัตวดุ์สิตและสวนสัตวซ์ำฟำรีเวิลด์ที่นักท่องเที่ยวใหค้วำมส ำคญัมำก
ที่สุด ไดแ้ก่ สภำพแวดลอ้มที่อยูอ่ำศยัของสัตวมี์ควำมเหมำะสมตำมธรรมชำติ ปลอดภยัแก่กำรเขำ้
ชมมำกที่สุด กระบวนกำรของสวนสตัวดุ์สิตและสวนสตัวซ์ำฟำรีเวลิดท์ี่นกัท่องเที่ยวใหค้วำมส ำคญั
มำกที่สุด ไดแ้ก่ สวนสัตวมี์ระบบรักษำควำมปลอดภยัที่เหมำะสมมำกที่สุด ในดำ้นพฤติกรรมกำร
ท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตและซำฟำรีเวิลด์ พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มำท่องเที่ยวใน
วนัหยดุเสำร์-อำทิตยใ์นช่วงเวลำ 10.31-13.00 น. โดยส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลในกำรมำท่องเที่ยวจำก
พ่อแม่และครอบครัว มีวตัถุประสงคใ์นกำรมำท่องเที่ยงเพื่อพกัผ่อนหยอ่นใจ ส่วนค่ำใชจ่้ำยในกำร
มำท่องเที่ยวต่อ 1 คน ซ่ึงไม่รวมค่ำเดินทำง คือไม่เกิน 500 บำท และในกำรท่องเที่ยวคร้ังต่อไปจะให้
ควำมส ำคญักับเร่ืองควำมน่ำสนใจของกิจกรรมหรือกำรแสดงโชวภ์ำยในสวนสัตวม์ำกที่สุด ผู ้
ทดสอบสมมติฐำนดว้ยวิธีกำรทำงสถิติที่ระดบันัยส ำคญั .05 พบวำ่ 1. ลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ อำย ุ
อำชีพ รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และลกัษณะวงจร ที่แตกต่ำงกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว
สวนสัตวดุ์สิตและสวนสัตวซ์ำฟำรีเวิลด์แตกต่ำงกนัในเกือบทุกพฤติกรรมโดยลกัษณะส่วนบุคคล 
ดำ้นเพศ ที่แตกต่ำงกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวสวนสตัวดุ์สิตและสวนสัตวซ์ำฟำรีเวิลด์
แตกต่ำงกนัเพยีงดำ้นเดียว ไดแ้ก่ ดำ้นวตัถุประสงคใ์นกำรเดินทำงมำท่องเที่ยว 2. ปัจจยัส่วนประสม
ทำงกำรตลำดบริกำร ไดแ้ก่ ดำ้นผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ดำ้นรำคำ ดำ้นช่องทำงกำรเดินทำงมำส่วน
สัตว  ์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคคลกร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ และด้ำนกระบวนกำรมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวสวนสตัวดุ์สิตและสวนสตัวซ์ำฟำรีเวลิดใ์นเกือบทุกพฤติกรรม 
จำกกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัที่เก่ียวขอ้ง สรุปได้ว่ำ ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อกำร
ตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนเลือกท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ ได้แก่ สำเหตุที่มำท่องเที่ยว กลุ่ม
อำ้งอิง โอกำสในกำรท่องเที่ยว ระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว ค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเที่ยวและแหล่งขอ้มูล 
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ กำรตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมืองพทัยำ 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประชากร ที่ใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ นกัท่องเที่ยวชำวจีนที่เขำ้มำท่องเที่ยวในเมืองไทยในช่วงเดือน 
กนัยำยน พ.ศ. 2559 จ ำนวน  891,382  คน (กรมกำรท่องเที่ยว, 2559 : 1)  
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ  ท  ำกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกนักท่องเที่ยวชำวจีนที่เขำ้มำ
ท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ  ในช่วงเดือนกันยำยนถึงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2559 จ ำนวน 891,382  คน                  
โดยอำ้งอิงจำกกรมกำรท่องเที่ยว จ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งสำมำรถค ำนวณดว้ยวิธี Yamane (1973) จะได้
กลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด 400 คน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถำมซ่ึงไดส้ร้ำงขึ้นตำมวตัถุประสงค ์
ขอบเขตเน้ือหำและกรอบแนวคิดที่ผูว้จิยัก ำหนดไวข้ำ้งตน้แบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล แบบสอบถำมเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist)  
ตอนที่ 2 ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมือง

พทัยำ รวมทั้งส้ิน ได้แก่  ด้ำนส่ิงจูงใจในกำรท่องเที่ยว ด้ำนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ ด้ำน 
ช่วงเวลำในกำรท่องเที่ยว ด้ำนระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยว ด้ำน
แหล่งขอ้มูลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ  

ตอนที่ 3 กำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมืองพทัยำ รวมทั้งส้ิน 
จ ำนวน 5 ขอ้ เป็นแบบสอบถำมใชม้ำตรส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถำม
เลือกระดบัควำมคิดเห็น จ ำนวน 5 ระดบั คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง นอ้ย และ  นอ้ยที่สุด  
การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
ส ำหรับกำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือเพือ่ใชใ้นกำรวจิยัคร้ังน้ี มีวธีิด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. ศึกษำขอ้มูลจำกกำรทบทวนวรรณกรรมเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพฒันำแบบสอบถำม
ใหค้รอบคลุมตำมวตัถุประสงคข์องงำนวจิยั 

2. ขอค ำปรึกษำจำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำสำรนิพนธ์ ตรวจสอบเคร่ืองมือที่สร้ำงไวเ้พือ่พิจำรณำ
ใหเ้หมำะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตที่ก  ำหนดไว ้ 

3. กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรง (Validity) ผูว้ิจยัไดน้ ำแบบสอบถำมให้อำจำรยท์ี่ปรึกษำ
ตรวจสอบก่อนเบื้องตน้ และมีกำรปรับปรุงแกไ้ขแลว้ น ำเสนอต่อผูเ้ช่ียวชำญ หรือผูท้ี่รอบรู้เฉพำะ
เร่ือง (Subject Matter Specialist) จ ำนวน 3 ท่ำน ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงและควำมครอบคลุม
สมบูรณ์ของเน้ือหำ และหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (Index of Item - Objective Congruence : IOC) 
ระหว่ำงขอ้ค  ำถำมกบัเน้ือหำ ซ่ึงทุกขอ้ค  ำถำมที่มีมีดชันีควำมสอดคลอ้งต ่ำกว่ำ 0.5 จะท ำกำรตดัขอ้
ค  ำถำมนั้นออก  
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4. น ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (Try out) กับผู ้ใช้อินเทอร์เน็ต จ  ำนวน  30 คน  เพื่อ
ตรวจสอบหำควำมเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรกำรหำค่ำสมัประสิทธ์ิแอลฟำ (Alpha Coefficient 
Method) ตำมวิธีของครอนบำด (Cronbatch 1971 : 160 อำ้งถึงใน จกักภพ ไทยมณี, 2549 : 90) โดย
ผลกำรทดสอบค่ำระดับควำมเช่ือมั่นของครอนบำค อยู่ระหว่ำง 0.754 และ 0.979 ซ่ึงถือว่ำเป็น
เคร่ืองมือที่มีคุณภำพและน ำไปใชใ้นกำรวิจยัไดต้ำมเกณฑข์องนันเนลลี  (Nunnally, 1978 : 245-246 
อ้ำงถึงใน รัศมีไข่มุก พร้อมเพรียง) ที่ได้เสนอแนะไวค้ือค่ำ 0.7 ส ำหรับงำนวิจยัเชิงส ำรวจ และ
สำมำรถแยกผลทดสอบค่ำระดบัควำมเช่ือมัน่ของครอนบำค เป็นปัจจยัได ้ดงัน้ี 
ตำรำงที่ 1 แสดงค่ำสมัประสิทธ์ิแอลฟ่ำ (Alpha Conbach Coeffcient) 
ตวัแปร Alpha 
ดำ้นส่ิงจูงใจในกำรท่องเที่ยว .956 
ดำ้นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ .953 
ดำ้นช่วงเวลำในกำรท่องเที่ยว .945 
ดำ้นระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว .947 
ดำ้นค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเที่ยว .951 
ดำ้นแหล่งขอ้มูลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ   .937 
รวม .957 

5. น ำแบบสอบถำมที่ไดน้ ำมำปรับปรุงแกไ้ข เสนอต่ออำจำรยท์ี่ปรึกษำ เพือ่ขอควำมคิดเห็น
และจดัพมิพแ์บบสอบถำมเป็นฉบบัสมบูรณ์ เพือ่ใชใ้นกำรวจิยั 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัน ำมูลมำประมวลผลและวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปทำงสถิติ              
โดยใชว้ธีิทำงสถิติที่น ำมำใชใ้นกำรวเิครำะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล เพศ, อำย,ุ สถำนภำพ, กำรศึกษำ, อำชีพ, รำยได ้วิเครำะห์ขอ้มูล
โดยใช้สถิติควำมถ่ี (Frequency)และสรุปออกมำเป็นค่ำร้อยละ (percentage) ซ่ึงจะแสดงผลใน
รูปแบบตำรำงเพือ่ใหเ้ห็นสดัส่วนของขอ้มูลต่ำงๆ 

2.  ขอ้มูลปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมือง
พทัยำ วเิครำะห์ขอ้มูลโดยใชห้ำค่ำเฉล่ีย ( ) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 

3. กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียของตวัแปรอิสระที่เป็นตวัแปรเชิงคุณภำพและ
ตวัแปรเชิงปริมำณ วเิครำะห์โดยกำรใช ้กำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวน (ANOVA  T-Test, F-test) เพือ่
ศึกษำควำมแตกต่ำงระหว่ำงตัวแปรต้นและตัวแปรตำม และวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุคูณ 
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(Multiple  Regression  Analysis) เพื่อศึกษำปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำว
จีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมืองพทัยำ โดยก ำหนดนยัส ำคญัที่ระดบั .05 
สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จำกกำรศึกษำกลุ่มตวัอยำ่ง จ  ำนวน 400 คน สำมำรถจ ำแนกปัจจยัส่วนบุคคลไดด้งัน้ี กลุ่ม
ตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ ำนวน 217 คนคิดเป็นร้อยละ 54.3  กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีอำย ุ31-
35 ปี จ  ำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีสถำนภำพสมรสโสด จ ำนวน 197  
คน คิดเป็นร้อยละ 49.3  กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดบัต ่ำกวำ่ปริญญำตรี จ  ำนวน 272  คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.0  กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีอำชีพพนักงำนบริษทัเอกชน  จ ำนวน 196คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.0  กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มี รำยได ้20,001 – 25,000  บำทขึ้นไปจ ำนวน 205 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.3   
2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกมาท่องเที่ยวเมือง
พัทยา 

จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำ
ท่องเที่ยวเมืองพทัยำ โดยรวมทุกด้ำนมีค่ำเฉล่ีย 3.41 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .39  ด้ำนบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อกำรจูงใจ อยูใ่นระดบัสูงสุดมีค่ำเฉล่ีย 3.75 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .69 รองลงมำคือ ปัจจยั
ดำ้นส่ิงจูงใจในกำรท่องเที่ยว มีค่ำเฉล่ีย 3.54  ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .76  และปัจจยัที่อยูใ่นระดบันอ้ย
ที่สุดคือดำ้นระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว มีค่ำเฉล่ีย 2.85 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน .64 
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ สถำนภำพสมรส  
อำชีพ และรำยได ้ต่ำงกนั มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชำวจีนที่มำท่องเที่ยวในเมือง
พทัยำแตกต่ำงกนั ผลกำรศึกษำพบว่ำ อำยุ สถำนภำพ และรำยได ้มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของ
นกัท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมืองพทัยำ  อยำ่งระดบันยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้ำนส่ิงจูงใจในกำรท่องเที่ยว บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ  
ช่วงเวลำในกำรท่องเที่ยว ระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว ค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเที่ยว และแหล่งขอ้มูลที่มี
อิทธิพลต่อกำรจูงใจ มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจมำท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ 
กำรทดสอบปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมืองพทัยำ  
โดยใช ้Multiple Regression Analysis (MRA) ไดผ้ลดงัน้ี  
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ตำรำงที่ 2 แสดงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัดำ้นส่ิงจูงใจในกำรท่องเที่ยว  บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำร
จูงใจ  ช่วงเวลำในกำรท่องเที่ยว ระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว ค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยว และ
แหล่งขอ้มูลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจมำท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ 
ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 
 Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

 B SE Beta   
อิทธิพลต่อกำรตดัสินใจ      
ค่ำคงที่ .641 .065  9.931 .000* 
ส่ิงจูงใจในกำรท่องเที่ยว   -.115 .032 -.161 -3.552 .000* 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ   -.122 .031 -.193 -3.899 .000* 
ช่วงเวลำในกำรท่องเที่ยว .273 .026 .395 10.522 .000* 
ระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว .165 .022 .224 7.624 .000* 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเที่ยว .032 .040 .045 0.807 .420 
แหล่งขอ้มูลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ .639 .028 .636 22.705 .000* 
*มีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั 0.05 

จำกตำรำงที่ 2  พบว่ำตัวแปรทั้ ง 6  ตัวแปรมีปัจจัยที่ส่งผลต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำร
ตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมืองพทัยำ  อยำ่งมีนัยส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั 
0.05 ทั้งหมด 5 ตวัแปร 

ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำว
จีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมืองพทัยำ ส่ิงจูงใจในกำรท่องเที่ยว  บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ  ช่วงเวลำ
ในกำรท่องเที่ยว ระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว ค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเที่ยว และแหล่งขอ้มูลที่มีอิทธิพล
ต่อกำรจูงใจ พบว่ำ ปัจจยัดำ้นส่ิงจูงใจในกำรท่องเที่ยว  บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ  ช่วงเวลำใน
กำรท่องเที่ยว ระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว และแหล่งขอ้มูลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ  มีค่ำ Sig. 0.000
แสดงวำ่ปัจจยัดำ้นส่ิงจูงใจในกำรท่องเที่ยว  บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ  ช่วงเวลำในกำรท่องเที่ยว 
ระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว และแหล่งขอ้มูลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของ
นักท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมืองพทัยำ  อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั 0.05 แต่ปัจจยั
ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยว ค่ำ Sig. 0.420 แสดงว่ำปัจจยัด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรท่องเที่ยวไม่มี
อิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมืองพทัยำ 
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การอภิปรายผล 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกมาท่องเที่ยวเมืองพัทยำ  

พบว่ำ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อำย ุสถำนภำพ และรำยได ้ ส่งผลต่ออิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของ
นกัท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมืองพทัยำ อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคลอ้ง
กบัผลงำนวิจยัของ สอดคลอ้งกบัผลงำนวิจยัของ วนัวสำ วิโรจนำรมย ์(2551) ที่ศึกษำกำรประมำณ
อุปสงคก์ำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติในประเทศไทย ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจยัดำ้นระดบั
รำยไดมี้อิทธิพลต่ออุปสงคก์ำรท่องเที่ยว   

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา   
ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นส่ิงจูงใจในกำรท่องเที่ยว บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ  ช่วงเวลำในกำรท่องเที่ยว 
ระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว และแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ ส่งผลต่ออิทธิพลต่อกำร
ตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกมำท่องเที่ยวเมืองพทัยำ สอดคล้องกับผลงำนวิจยัของ 
สวรรยำ วฒันศิริเสรีกุล (2554) ทีศึ่กษำปัจจยัที่มีผลต่อกำรตดัสินใจกลบัมำเที่ยวประเทศไทยซ ้ ำของ
นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ตวัแปรดำ้นควำมพึงพอใจที่ได้รับจำกกำรท่องเที่ยว 
ไดแ้ก่ ควำมคุม้ค่ำกบัเงินที่จ่ำยไป ควำมคุม้ค่ำกบัเวลำที่ใชไ้ป ควำมยนิดีที่จะจ่ำยเพือ่กลบัมำเที่ยวอีก
คร้ัง และกำรไดรั้บควำมพงึพอใจมำกกวำ่ที่คำดไวจ้ะท ำให้โอกำสในกำรกลบัมำเที่ยวประเทศไทยมี
มำกขึ้น  
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 

จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือก
ท่องเที่ยวเมืองพทัยำ ไดแ้ก่ ส่ิงจูงใจในกำรท่องเที่ยว บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรจูงใจ ช่วงเวลำในกำร
ท่องเที่ยว ระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว ค่ำใชจ่้ำยในกำรท่องเที่ยว และ  แหล่งขอ้มูลที่มีอิทธิพลต่อกำร
จูงใจ มำท ำกำรวิจัย ซ่ึงอำจจะไม่เพียงพอต่อข้อสรุปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกท่องเที่ยวเมืองพทัยำ อยำ่งแทจ้ริง เพรำะนอกจำกปัจจยัที่กล่ำวมำยงัมี
ปัจจยัดำ้นอ่ืนๆ  อีก เช่น ปัจจยัดำ้นศิลปวฒันธรรม บรรยำกำศ ธุรกิจและค่ำนิยม เป็นตน้ ที่ส่งผลต่อ
กำรตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกท่องเที่ยวเมืองพทัยำ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีกำรศึกษำวิจยัปัจจยัอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อกำรตดัสินใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกท่องเที่ยว
เมืองพทัยำ  เช่น  ควำมปลอดภยั  กำรคำ้กำรลงทุน ศิลปวฒันธรรม  
2. ควรมีกำรศึกษำปัญหำและอุปสรรคของนกัท่องเที่ยวชำวจีนที่มำท่องเที่ยวในเมืองพทัยำ 
3. ควรมีกำรศึกษำเชิงคุณภำพ โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเพื่อเจำะลึกถึงปัจจยัที่มีผลต่อกำร
ตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชำวจีนที่เลือกท่องเที่ยวเมืองพทัยำ 
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อศักยภาพในการปฏบิัติงานของพนักงานบริษัทเพาเวอร์  
โซลช่ัูน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)   

FACTORS  POTENTIAL  THAT  EFFECTING  THE  PERFORMANCE  OF 
EMPLOYEES POWER  SOLUTION  TECHNOLOGIES  PUBLIC  COMPANY  

LIMITED 
มณญัญา  น่ิมมาศ1 และ ดร.ณกมล  จนัทร์สม2 
------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่นเทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านเจา้หน้าที่และ
บุคลากรที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่นเทคโนโลยี 
จ  ากดั (มหาชน)  เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลยทีี่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังาน
ของพนักงานบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่นเทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) และ เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน
งบประมาณที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ี
จ  ากดั (มหาชน)  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั   คือ  พนักงานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี 
จ  ากดั (มหาชน) จ  านวน 142 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั  คือ  แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูล
ประกอบดว้ย การใชส้ถิติเชิงพรรณนา  การหาค่าความถ่ีร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพือ่
อธิบายขอ้มูลโดยสรุป  การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA  T-Test, F-test) เพื่อศึกษาความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple  
Regression  Analysis) เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษัท 
เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)  โดยก าหนดนยัส าคญัที่ระดบั .05 

ผลการศึกษา  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
รายไดต่้อเดือน และลกัษณะงานที่ปฏิบติัต่างกนัไม่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ ปัจจยัที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ 
โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) พบว่า ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของเจา้หน้าที่และบุคลากร ส่งผล
ต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในส่วนของเคร่ืองมือและเทคโนโลย ีและงบประมาณ ไม่ 
 
1นักศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั 
(มหาชน)  
ค าส าคญั : ศกัยภาพ, การปฏิบตัิงาน, พนกังาน 

Abstract 
The  purpose  of   this  research  is  to study  the  personal  factors  potential  that  effecting  

the  performance  of  employees,  power  solution  Technologies  public  company  limited.                 
To study  the  officer  and  personnel factors  potential  that  effecting  the  performance  of  
employees,  power  solution  Technologies  public  company  limited. To study  the  tools and  
technology   factors  potential  that  effecting  the  performance  of  employees,  power  solution  
Technologies  public  company  limited. And  to study  the  budgets factors  potential  that  effecting  
the  performance  of  employees,  power  solution  Technologies  public  company  limited. The  
sample  used  in  this  research  are  employees  of  power  solution  Technologies  public  company  
limited  142  persons.  The  questionnaires  were  used  as  the  ted  of  data  collection.  The  data  
was  analyzed  via  descriptive  statistics  which  are  frequency,  percentage,  mean  and  standard  
deviation  to  describe  and  summarize  overall  data.  Analysis  of  variance  t-test and  F-test (One–
way ANOVA) were  used  for  study  the  difference  between  independent  variables  and  
dependent  variable.  Multiple  regression  analysis  was  used  for  data  analysis   factors  potential  
that  effecting  the  performance  of  employees,  power  solution  Technologies  public  company  
limited  by  significant  at  .05. 

The  results  found  that  the  personal  factors  which  are  difference  in  sex, age, education,  
marital  status, income and  job  performance, they  have  not   affect  to  potential  that  effecting  
the  performance  of  employees,  power  solution  Technologies  public  company  limited.    The  
factors  potential  that  effecting  the  performance  of  employees,  power  solution  Technologies  
public  company  limited  found  that  behavior  of  officers  and  employees  have affect to  potential  
that  effecting  the  performance  of  employees,  power  solution  Technologies  public  company  
limited  by  significant  at  .05. But  tools, technology, and  budgets factors  have  not  affect  to  
potential  that  effecting  the  performance  of  employees,  power  solution  Technologies  public  
company  limited. 
 
Keywords : Potential, Performance, Employees 
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บทน า 
ปัจจุบนัสภาวะเศรษฐกิจมีความรุนแรงในการแข่งขนัเพิม่มากขึ้นเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นผู ้

แข่งขนัรายเดิม ผูแ้ข่งขนัรายใหม่ ลูกคา้ สินคา้ทดแทนและซัพพลายเออร์ ซ่ึงลว้นแต่มีความส าคญั
ต่อการด าเนินกิจการทั้งส้ิน ดงันั้นการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์ร นอกจากจะ
ขึ้นอยูก่บัสินคา้ และผลิตภณัฑย์งัตอ้งรวมถึงคุณภาพของบุคลากรภายในองคก์รดว้ยซ่ึงแต่ละองคก์ร
มีลกัษณะเฉพาะของตนเอง ไม่วา่จะเป็นวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วฒันธรรมองคก์ารและระเบียบ
กฎเกณฑต่์างๆ ทั้งน้ีผูบ้ริหารขององคก์รจึงตอ้งค  านึงถึงการใชท้รัพยากรขององคก์รอยูเ่สมอ โดย
ทรัพยากรเหล่าน้ีแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ มนุษย ์เงินวตัถุดิบ และทุน โดยทรัพยากรบุคคล 
(มนุษย)์ นบัเป็นปัจจยัที่ส าคญัยิง่ต่อความส าเร็จขององคก์รซ่ึงหากองคก์รเร่ิมตน้ดว้ยการมีบุคลากร
ความรู้ที่มีความสามารถปัจจยัในด้านอ่ืนๆ ก็จะสามารถพฒันาให้มีความกา้วหน้าตามมาเช่นกนั 
บุคลากรจึงมีบทบาทส าคัญต่อการผลักดันภารกิจขององค์กรให้สามารถประสบผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร องคก์รจึงตอ้งพฒันาใหบุ้คลากรเป็นผูมี้ความรู้ ความช านาญ 
ธ ารงรักษา และส่ิงที่ส าคญัท าอยา่งไรจะให้ทรัพยากรบุคคลเหล่านั้นท างานเต็มที่เต็มความสามารถ
เพื่อให้ไดง้านที่มีคุณภาพดีที่สุด ดงันั้นการเสริมสร้างให้บุคลากรท างานไดเ้ป็นอยา่งดีนั้นนอกจาก
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการท างานที่มุ่งเพิ่มปริมาณและคุณภาพแล้วยงัเน้นบรรยากาศที่ผูป้ฏิบติัมี
ความสุขความพอใจและเตม็ใจลงทุนลงแรงเพื่อให้ผลงานบรรลุวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไวก้ารท างานใน
ลักษณะดงักล่าวคือการจูงใจในการท างาน (Work Motivation) ซ่ึงองค์กรควรให้ความส าคญัและ
สนใจศึกษาเพือ่พฒันางานใหเ้จริญกา้วหนา้ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) หรือพีเอสที ก่อตั้ งเม่ือวนัที่ 25 
มิถุนายน 2544 โดยมีวตัถุประสงเร่ิมตน้เพื่อประกอบธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการระบบส ารอง
ไฟฟ้าส าหรับระบบส่ือสารโทรคมนาคมให้กับหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนต่อมาด้วย
ประสบการณ์ความรู้และความเช่ียวชาญของบุคลากรในองคก์รรวมถึงวสิัยทศัน์ทางดา้นธุรกิจที่กา้ว
ไกลของคณะผูบ้ริหารบริษทัจึงไดข้ยาดธุรกิจไปในดา้นระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดล้อม 
การให้บริการออกแบบทางวิศวกรรม จดัหาอุปกรณ์และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน (EPC) 
ไม่ว่าจะเป็นพลงังานแสงอาทิตยพ์ลงังานลมพลงังานชีวมวลธุรกิจดา้นประหยดัระบบพลงัรวมถึง
การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทัยอ่ยต่างๆ 

ทั้งน้ีตลอดเส้นทางการเจริญเติบโตตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทัเม่ือปี 2544 ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 
5 ล้านบาท บริษทัได้ท  าการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินส าหรับการด าเนิน
โครงการต่างๆ ของบริษทัตลอดมาโดยก่อนจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนบริษทัที่มีทุน
จดทะเบียนและช าระแลว้ 175 ลา้นบาท และต่อมาในปี 2557 บริษทัไดท้  าการแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจ ากดั และท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 225 ลา้นบาท เม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2557 ก่อน
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ได้รับอนุมัติให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และเร่ิมท าการซ้ือขาย
หลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ วนัแรกเม่ือวนัที่ 19 ธันวาคม 2557 ซ่ึงจะเป็นการ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือรวมถึงโอกาสที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตไดอ้ยา่งแข็งแกร่ง
และมัน่คงต่อไป 

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานเอกชน ซ่ึงยงัมีการ
บริหารจดัการและการแกปั้ญหายงัไม่ตรงจุด เกิดปัญหาขึ้นมากมายตามลกัษณะของงานที่ปฏิบติั
เพราะงานที่ปฏิบติันั้นขึ้นอยูก่บัพนักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้งบประมาณ เป็นตน้ และการบริหาร
จดัการที่มีความขดัแยง้และการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกตอ้งเหมาะสมอาจมีผลให้เกิดความล่าชา้ในการ
ปฏิบติังานและท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร (ศิรวิชญ์ เวชกิจ, 2556) นอกจากนั้นยงัมีปัญหา
ต่างๆ ที่ประสบในองคก์ารดงัน้ี (สุรชาติ ณ หนองคาย, 2543) ขาดความร่วมมือประสานงานระหวา่ง
หน่วยงาน อ านาจหน้าที่ไม่ก าหนดไวใ้ห้แน่ชดั การแกปั้ญหาใชเ้วลานานเกินไป โครงการทดลอง
หรืองานบางอยา่ง ตอ้งมีการติดต่อสมัพนัธก์นัภายในระหวา่งบุคคล ตอ้งการเปล่ียนกลวธีิการจดัการ 
ตอ้งการเปล่ียนทศันคติของพนกังานและผูบ้ริหาร ตอ้งการวางแผนงานที่ดีกว่า ตอ้งการปรับตวัให้
เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งการปรับปรุงการท างานร่วมกนัระหวา่งกลุ่ม ตอ้งการใชร้ะบบการติดต่องาน
อยา่งกวา้งขวางและตอ้งการเปล่ียนการจูงใจของหน่วยงาน  

จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ ส่งผลต่อศักยภาพในการ
ปฏิบติังานของพนักงานของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงหัวขอ้วิจยัน้ี
น่าจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการช่วยส่งเสริมการพฒันางานดา้นทรัพยากรบุคคลและช่วยผลกัดนัการ
ด าเนินงานในดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์ลกัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และพนกังานของ
บริษทัฯ ก็จะสามารถท างานได้อย่างมีความสุข เต็มศกัยภาพของตนเอง อันจะส่งผลให้น าไปสู่
ประสิทธิภาพในการท างาน และองคก์รประสบความส าเร็จ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจยัเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ 
โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั 
เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านเจา้หน้าที่และบุคลากรที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลยทีี่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 
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4. เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นงบประมาณที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 
เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ 
โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตในการวจิยัดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัท  าการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั
ที่เก่ียวขอ้งกับปัจจยัที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนักงานบริษทั เพาเวอร์ 
โซลูชั่น เทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) จ  านวน 142 คน (ขอ้มูล ณ วนัที่ 30 เมษายน 2559 ; บริษทั 
เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน), 2559) โดยผูว้ิจยัใช้ประชากรทั้งหมดคือ พนักงาน
บริษัท  เพา เวอ ร์  โซ ลูชั่น  เทคโนโลยี  จ  ากัด  (มหาชน)  จ  านวน  142 คน  โดยคิ ด เ ป็น 
ร้อยละ 100 

3. ขอบเขตด้านสถานที่  สถานที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 

4. ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเจา้หนา้ที่และบุคลากร 
ปัจจยัดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลยแีละปัจจยัดา้นงบประมาณและตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ศกัยภาพใน
การปฏิบตัิงานของพนกังาน 
สมมติฐานในการวิจัย  

การวิจยัเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ 
โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)  ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐานของการวจิยั ดงัน้ี 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรสต่างกัน 
ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของเจา้หน้าที่และบุคลากร ดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลยี และดา้น
งบประมาณ ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ี
จ  ากดั (มหาชน) 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังาน ผูว้จิยัสามารถออกแบบกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การวิจยัเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ 
โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ผูว้จิยัไดรั้บประโยชน์ดงัน้ี 

1. เพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั 
(มหาชน) ในการน าขอ้มูลที่ไดไ้ปใชป้รับปรุงแนวทางการบริหารงานในองคก์ร เพื่อการท างานที่มี
ประสิทธิภาพของพนกังานต่อไป 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) และ
บริษทัอ่ืนๆ ที่มีโครงสร้างคลา้ยคลึงกนัไดรั้บทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  

ปัจจยัสว่นบคุคล 

1) เพศ  

2) อาย ุ

3) ประสบการณ์ในการท างาน 

4) รายได้ตอ่เดือน  

5) การศกึษาสงูสดุ 

6) สถานภาพสมรส  

7) ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 
  

 

ปัจจยัพฤตกิรรม 
1) ปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ีและบคุลากร  
2) ปัจจยัด้านเคร่ืองมือและเทคโนโลยี 

3) ปัจจยัด้านงบประมาณ 
 
  

ศกัยภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท 
เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี  

จ ากดั (มหาชน) 
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นิยามศัพท์ 
ปัจจัย หมายถึง องค์ประกอบที่ส าคญัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบริษทั 

เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) เช่น ปัจจยัด้านเจา้หน้าที่และบุคลากร ปัจจยัด้าน
เคร่ืองมือและเทคโนโลยแีละปัจจยัดา้นงบประมาณ รวมถึงปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน 

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความพร้อมของพนักงานที่จะรับงานที่ยากขึ้ นใน
อนาคตดงันั้นพนักงานคนใดที่มีศกัยภาพก็คือ พนักงานที่มีความพร้อมจะรับมือกบัปัญหาต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นในการท างานในอนาคต  

พนักงาน หมายถึง พนักงานที่ปฏิบติัหน้าที่ต่างๆ ในบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่นเทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) 

เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจา้หนา้ที่ที่ท  างานประจ าอยูใ่นบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั 
(มหาชน) 

เคร่ืองมือและเทคโนโลยี หมายถึง เคร่ืองมือส านักงานต่างๆ ที่อยู่ในในบริษทั เพาเวอร์ 
โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) เพือ่ใชป้ฏิบติังานในดา้นต่างๆ ของบริษทั 

งบประมาณ หมายถึง เงินหรืองบประมาณต่างๆ ที่ใชใ้นการลงทุนของบริษทัไม่ว่าจะเป็น
การลงทุนดา้นการซ้ือขาย ซ้ืออุปกรณ์ตลอดจนใชจ้า้งพนกังานของบริษทั 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศ้ึกษาคน้ควา้งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรม โดยอาศยั 
แนวคิดและทฤษฎีเพือ่น ามาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยน าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ 
โซลูชั่น เทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) ผูว้ิจยัได้ด าเนินการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. แนวคิดปัจจยัส่วนบุคคล 
2. แนวคิดดา้นองคก์ร/เจา้หนา้ที่และบุคลากร 
3. แนวคิดดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลย ี
4. แนวคิดดา้นงบประมาณ 
5. แนวคิดศกัยภาพ/ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 
6. ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
7. ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 
8. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
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แนวคดิปัจจัยส่วนบุคคล 
Belch and Belch (2005 ; อ้างถึงใน อัจฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550) ได้กล่าวถึงปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์ไดแ้ก่  
1. อาย ุ(Age) บุคคลที่มีอายแุตกต่างกนั จะมีความศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงาน

แตกต่างกนัออกไป 
2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรที่มีความส าคญัเช่นกนัซ่ึงเพศก็แสดงถึงศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน

ของพนกังาน 
3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หยา่ร้างหรือเป็นหม่ายก็แสดงถึงศกัยภาพใน

การปฏิบตัิงานของพนกังาน 
4. การศึกษา (Education) ผูท้ี่มีการศึกษาสูง มีแนวโนม้ที่แสดงถึงศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน

ของพนักงานมากกวาผูท้ี่มีการศึกษาต ่า เน่ืองจากผูท้ี่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ 
สูงกวา่ผูท้ี่มีการศึกษาต ่า  

5. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นในการแสดงถึง
ศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

6. รายได ้(Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพทาง
เศรษฐกิจของบุคคลก็แสดงถึงศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 
จากแนวคิดปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคลหรือประชากรศาสตร์เหล่าน้ีลว้นมี
ความหมายที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานทั้งนั้นเพือ่ใหง้านที่ไดท้  ามีประสิทธิภาพสูงสุดและ
นอกจากนั้นยงัแสดงให้เห็นว่า เม่ือพนักงานมีปัจจยัส่วนบุคคลหรือลักษณะประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกนั ยอ่มมีประสิทธิภาพในการท างานที่แตกต่างกนั 
ด้าน/เจ้าหน้าที่และบุคลากร 

Baron and Greenberg (1989) กล่าววา่พฤติกรรมองคก์าร หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมของ
มนุษยใ์นองคก์าร โดยศึกษากระบวนการของปัจเจกระดบับุคคล ระดบักลุ่มและระดบัองคก์ารอยา่ง
เป็นระบบ เพือ่น าความรู้ดงักล่าวไปใชใ้นการเพิม่ประสิทธิผลของ องคก์ารและท าใหบุ้คคลที่ท  างาน
ในองคก์ารมีความสุข 

ดงันั้น การที่จะบริหารจดัการใหม้นุษยท์  างานไดส้ าเร็จ เกิดประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายของ
องคก์าร ตลอดจนสามารถแข่งขนัและท าใหอ้งคก์ารอยูร่อดไดน้ั้น ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งท าการศึกษา
พฤติกรรมภายในองค์การ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและสามารถท านายพฤติกรรมในองค์การได้ 
ตลอดจนสามารถควบคุมปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค ์ทั้งน้ีการศึกษา
พฤติกรรมองคก์ารมีความส าคญัต่อผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 
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1. ท  าให้เกิดความเขา้ใจและสามารถท านายและควบคุมพฤติกรรมของตนเอง การศึกษา
พฤติกรรมองคก์ารจะช่วยใหผู้บ้ริหารเขา้ใจพฤติกรรมและความรู้สึกของตนเอง  

2. ท  าให้เกิดความเขา้ใจและสามารถท านายและควบคุมพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เน่ืองจากผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งรับผิดชอบในการวางแผน การจดัองคก์ารและการควบคุมให้มีการ
ท างานที่น าไปสู่ผลส าเร็จขององคก์าร  

3. ท  าให้เกิดความเขา้ใจและสามารถท านายและควบคุมพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน 
เ น่ื อ งจากผู ้บ ริหารจ า เ ป็นต้อ งท า ง านและ มีปฏิสัมพันธ์กับ เพื่ อนร่วมงานในองค์การ 
การเขา้ใจกระบวนการเกิดทศันคติของบุคคล การเขา้ใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล  

4. ท  าให้เกิดความเขา้ใจและสามารถท านายพฤติกรรมของผูบ้ริหาร บุคคลอ่ืนและสภาวะ
ต่างๆ ทีเก่ียวขอ้งในการก าหนดนโยบายขององคก์าร เน่ืองจากผูบ้ริหารมีหลายระดับผูบ้ริหารใน
ระดบัที่อยูเ่หนือขึ้นไปจะมีอิทธิพลต่อผูบ้ริหารในระดบัรองลงมาและบุคคลอ่ืนและสภาวะต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งในการก าหนดนโยบาย 

จากแนวคิดพฤติกรรมของเจา้หน้าที่และบุคลากร พบว่า พฤติกรรมของเจา้หน้าที่และ
บุคลากรนั้นที่มีอายุ ประสบการณ์ในการท างานต่างกันก็จะมีพฤติกรรมองค์กรในการท างานที่
แตกต่างกนัออกไป 
ด้านเคร่ืองมือและเทคโนโลยี 

วาสนา สุขกระสานติ  (2540)  ได้ให้ความหมายของค าว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วา่กระบวนการต่างๆ และระบบงานที่ช่วยใหไ้ดส้ารสนเทศที่ตอ้งการรวมถึงเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ
กระบวนการจดัเก็บ ประมวลผลและแสดงผลลพัธใ์นรูปแบบต่างๆ 
จากแนวคิดดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลยจีะเห็นไดว้า่ เคร่ืองมือและเทคโนโลยทีี่ใชใ้นส านกังานนั้น
ลว้นมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานอยา่งยิง่ ดงันั้นบริษทัต่างๆ หรือองคก์รต่างๆ ควรใหค้วามส าคญั
กบัเคร่ืองมือและเทคโนโลยดีว้ย 
ด้านงบประมาณ 

Sherwood (1954; อา้งถึงใน ณรงค ์ดุษฎีรักษ,์ 2527) ให ้ความหมายวา่ งบประมาณ คือแผน
เบ็ดเสร็จ ซ่ึงแสดงออกในรูปตวัเงิน แสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหน่ึงแผนน้ีจะ
รวมถึงการประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและค่าใชจ่้าย ตลอดจนทรัพยากรที่จ  าเป็นในการ
สนบัสนุนในการด าเนินงานใหบ้รรลุตามแผนที่ก  าหนด 
ลักษณะที่ ดีของงบประมาณ  ลักษณะงบประมาณที่ ดีต้องประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญ 
6 ประการดงัน้ี (พรศิริ ศรีโพธ์ิงาม, 2543)  
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1. หลักการคาดการณ์ไกล (Foresight) หมายความว่าจะท าอะไร จะใช้เงินในปีใด เท่าใด 
ตอ้งคิดวางแผนไวไ้ม่ใช่นึกจะท าก็ท  าตอ้งการให้เงินเท่าใดก็เพียงหาเงินโดยไม่ค  านึงถึงวา่มีอนุญาต 
ไวใ้นงบประมาณหรือไม่  

2. หลกัประชาธิปไตย (Democracy) คือจะตอ้งให้ราษฎรเจา้ของเงินได้รูเห็นและให้ความ
เห็นชอบดว้ยทั้งเงินไดแ้ละเงนิจ่าย  

3. หลักดุลยภาพ (Balance) งบประมาณจะตอ้งสมดุลกันแต่ไมให้ หมายความว่ารายได้ 
รายจ่ายจะตอ้งเท่ากนัทุกปี  

4. หลกัสารัตถประโยชน (Utility) ตอ้งค านึงถึงประโยชน์ปัจจุบนัและอนาคตจึงตอ้งให้มี 
รายจ่ายลงทุนไวใ้หม้ากพอเป็นสดัส่วนเหมาะสมกบัรายจ่ายประจ าปี  

5. หลกัความยตุิธรรม (Equity) ตอ้งให้มีความยุติธรรมทั้งในดา้นรายได้และรายจ่าย เช่น 
กรณีรายได้จากการจัดเก็บภาษีตอ้งให้ยุติธรรมที่สุด คนมีเงินมากย่อมจะตอ้งเสียภาษีมากกว่า 
คนจน เป็นตน้ 

6. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) หลกัน้ีเก่ียวกบัการควบคุมงบประมาณรายไดแ้ละรายจ่าย
ที่สวนราชการผูมี้หนา้ที่จะตอ้งระมดระวงัสอดส่องใหเ้กิดสมรรถภาพขึ้น 
ศักยภาพ/ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

สมใจ ลกัษณะ (2544; อา้งถึงใน ชลนิศา พรหมเผือก, ม.ป.ท.) กล่าวว่า การมีประสิทธิภาพ
ในการท างานของตวับุคคล หมายถึง การท างานให้เสร็จโดยสูญเวลาและเสียพลงังานน้อยที่สุด
ไดแ้ก่ การท างานไดเ้ร็วและไดง้านที่ดีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างาน เป็นบุคลากรที่ตั้งใจ
ในการปฏิบตัิงานเต็มความสามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานได้มากเป็น
ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจโดยส้ินเปลือง ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย พลงังานและเวลานอ้ยที่สุด  
           ปัจจยัส าคญัในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพนั้น สมยศ นาวกีาร (2544) กล่าววา่มีปัจจยั 
7 ประการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในองคก์าร คือ 

1. กลยทุธค์ือ กลยทุธเ์ก่ียวกบัการก าหนดภารกิจ การพจิารณาจุดอ่อน จุดแขง็ภายในองคก์าร 
โอกาสและอุปสรรคภายนอก 

2. โครงสร้าง โครงสร้างขององคก์ารที่เหมาะสมจะช่วยในการ ปฏิบติังาน 
3. ระบบ ระบบขององคก์ารที่จะบรรลุเป้าหมาย 

 4. แบบ แบบของการบริหารเพือ่บรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
5. บุคลากร ผูร่้วมองคก์าร 
6. ความสามารถ  

 7. ค่านิยม ค่านิยมร่วมของคนในองคก์าร 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
อภิชัย จตุพรวาท (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

อาสาสมคัรคุมประพฤติ จงัหวดันครสวรรค ์การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคศึ์กษาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของอาสาสมคัรคุมประพฤติจงัหวดันครสวรรค ์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรคุมประพฤติจงัหวดันครสวรรคก์ารศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การวิจยัแบบผสมโดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ ใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ ประชากรไดแ้ก่ อาสาสมคัรคุม
ประพฤติในเขตจงัหวดันครสวรรค ์จ  านวน 122 คน โดยใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นหน่วยการศึกษา
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและส าหรับทดสอบสมมุติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยที่
เก่ียวกบัการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในปฏิบติังานของอาสาสมคัรคุมประพฤติ การวเิคราะห์โดย
หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัและการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล
กบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของอาสาสมคัรคุมประพฤติ โดยใชก้ารทดสอบไคสแควร์และ
การวจิยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลส าคญัและใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา
ประกอบบริบท 1) ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของอาสาสมัครคุมประพฤติ
จงัหวดันครสวรรคโ์ดยภาพรวมอยู ่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการออกไป
สอดส่อง ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ดา้นการควบคุมดูแลและดา้นการเขียนรายงาน อยูใ่นระดบัมาก
ทุกด้าน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
อาสาสมคัรคุมประพฤติจงัหวดันครสวรรค ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ
รายได ้ระยะเวลาการปฏิบติังานอาสาสมคัรคุมประพฤติ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของอาสาสมคัรคุม
ประพฤติไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของอาสาสมคัรคุมประพฤติ จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัยความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยที่เก่ียวกับการปฏิบติังานกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของอาสาสมัครคุมประพฤติ พบว่า ปัจจยัที่เก่ียวกับการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรคุมประพฤติทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 ยกเวน้ปัจจยัที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานดา้นการฝึกอบรมและสัมมนา ดา้นการมอบหมายงานมี
ความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการการปฏิบติังานของอาสาสมคัรคุมประพฤติด้านการเขียน
รายงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

เสพบณัฑิต โหน่งบณัฑิตและวรรณวลี อินทร์ป่ิน (2557) ศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจยัที่มีผล
ต่อศกัยภาพ ในการจดัการแหล่งน ้ าเพื่อการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระบวั อ าเภอ 
ปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อศกัยภาพในการจดัการแหล่ง
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น ้ าเพื่อการเกษตร ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระบวั อ าเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด และ 2) 
เพือ่หาแนวทางในการเสริมสร้างศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระบวั ในการจดัการแหล่ง
น ้ าเพือ่การเกษตรในอนาคตโดยเก็บขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูน้า้อยา่งเป็น
ทางการ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น 17 คน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 51 คน สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 34 
คน อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น 85 คน รวม 187 คน และผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 4 
คน คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เจา้หนา้ที่นโยบายและแผน
และเจา้หนา้ที่ฝ่ายการคลงั รวมทั้งหมดเป็น 191 คนโดยน าขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามมาแปรเป็น
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าค่าที่ไดม้าวดัเกรดคะแนนเฉล่ียระดบั
ศกัยภาพที่ตั้งไว ้เพือ่ใหรู้้ระดบัศกัยภาพ จากนั้นนา้ไปตรวจสอบกบัสมมติฐาน เพือ่ใหท้ราบปัจจยัที่
มีผลต่อศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลและเพื่อให้ทราบแนวทางในการแกไ้ขและพฒันา
ศกัยภาพสืบต่อไปในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระบวั อ าเภอปทุมรัตต ์
จงัหวดัร้อยเอ็ด มีศกัยภาพที่ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.93 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ยอมรับว่า
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระบวั มีศกัยภาพในการจดัการแหล่งน าเพื่อการเกษตร ในระดบัปาน
กลาง แต่เม่ือศึกษาเชิงลึกพบวา่ ในการยอมรับทางสถิตินั้น เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจใน
ขอ้จา้กดัต่างๆ ในการปฏิบติัหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จึงท าให้ตวัช้ีวดัศกัยภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงไม่อาจกล่าวได้ว่าศกัยภาพในการจดัการแหล่งน ้ าอยู่ในระดับปานกลางโดย
แทจ้ริง เพราะกลุ่มเป้าหมายยงัคาดหวงัให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพิ่มศกัยภาพให้สูงกว่าระดบัที่
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

ธกรศกัด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อผลการปฏิบติังานของ
พนักงานกรณีศึกษา สถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับก การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ปัจจยัที่มีผลต่อผลการปฏิบติังานของพนักงานเพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั
ดา้นภาวะผูน้ า ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างานและปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองคก์ารที่มีผลต่อผล
การปฏิบตัิงานของพนักงาน สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 
พนกังานของสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับก จ านวน 311 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษา สถิติที่ใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน การวิเคราะห์สถิติ t-test และ F-test (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา่ 1) ความแตกต่างดา้นอาย ุอายกุารท างาน
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานที่แตกต่างกนั โดยพบวา่กลุ่มที่มีอายุ
นอ้ยกวา่ 25 ปี กลุ่มที่มีอายงุาน 50 ปีขึ้นไปและกลุ่มที่มีรายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 30,001-40,000 บาทมีผล
ปฏิบัติงานที่สูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 2) ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัยจูงใจมีผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยพบว่าปัจจัยจูงใจมีผลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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กล่าวคือ เม่ือพนักงานได้รับแรงจูงใจในการท างาน ด้านปัจจัยจูงใจที่สูงขึ้ นย่อมท าให้ผลการ
ปฏิบติังานของพนักงานสูงขึ้นตามไปดว้ย โดยปัจจยัจูงใจในด้านความส าเร็จในการท างาน การ
ยอมรับนบัถือและลกัษณะของงานที่ทา้ทายมีค่าเฉล่ียที่สูงที่สุดตามล าดบั 

ศิรวชิญ ์เวชกิจ (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการปฏิบติังานของกองช่างองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการปฏิบติังานกองช่างขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติเก่ียวกับปัจจัยด้านต่างๆ อันมี
ความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาและน าผลการศึกษาที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของกองช่างต่อไป การศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลจากสมาชิกสภาจังหวดั คณะผูบ้ริหาร ขา้ราชการและพนักงานจ้างของกองช่าง
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ  านวน 150 คน และน าขอ้มูลที่ไดม้าท าการวเิคราะห์
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคล
นั้ นไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานและไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน ส่วนปัจจัยที่ เ ป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานและมีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาที่
ควรได้รับการแก้ไขในอันดับแรกคือ ปัจจยัด้านขั้นตอนการปฏิบติังาน รองลงมาคือปัจจยัด้าน
อุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลยปัีจจยัดา้นงบประมาณ ปัจจยัดา้นเจา้หนา้ที่และบุคลากร และปัจจยั
ดา้นภาวะผูน้ าตามล าดบั กองช่างควรมีการปรับปรุงวิธีบริหารจดัการองคก์ร โดยใชท้กัษะความรู้
ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหารในการขบัเคล่ือนนโยบายใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบ
และขอ้บงัคบั น าไปสู่การปฏิบติัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นเอกภาพและเป็นระบบ ตลอดจนควร
สร้างความสมัพนัธอ์นัดีต่อบุคลากรของกองช่างอยา่งเสมอภาค รวมทั้งควรจดัสรรงบประมาณดา้น
บุคลากรและวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือครุภณัฑใ์ห้เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานซ่ึงจะ
ส่งผลถึงภาพรวมผลงานที่ดีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาต่อไป 

อญัชลี มนัตะรักษแ์ละสุรางค ์ณรงคศ์กัด์ิสกุล (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังาน: กรณีศึกษาองคก์ารมหาชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร การวจิยัใน
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพือ่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์ารมหาชนแห่งหน่ึง
ในกรุงเทพมหานคร คือ สถาบันพฒันาศักยภาพการผลิต 2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับ
แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน และ 4) เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานสถาบนัพฒันาศกัยภาพการผลิต จ านวน 120 คน 
เคร่ืองมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น ซ่ึงหาค่าความเช่ือมัน่ไดเ้ท่ากบั .910 สถิติที่ใชใ้น
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การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการวิจยัพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่
ในระดบัมาก ผลการทดสอบ สมมติฐานพบวา่ 1) พนกังานที่มี เพศ อาย ุประสบการณ์ในการท างาน 
และรายได ้ต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วน
พนกังานที่มีวฒิุการศึกษา และสถานภาพการสมรสต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่าง
กนั 2) ปัจจยัดา้นงานและปัจจยัดา้นการพฒันาบุคลากรมีความสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 3) ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยั
ดา้นการพฒันาบุคลากรสามารถร่วมกนัพยากรณ์แรงจูงในในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 
.05  
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั 
(มหาชน) จ านวน 142 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 100.0  (ข้อมูล ณ วนัที่ 30 เมษายน 2559; บริษทั 
เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน), 2559)  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ 
โซลูชั่น เทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถามซ่ึงไดส้ร้างขึ้นตามวตัถุประสงค ์ขอบเขตเน้ือหาและกรอบแนวคิดที่ผูว้ิจยัก าหนดไว้
ขา้งตน้แบ่งออกเป็น  ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
ตอนที่ 2 ปัจจยัที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่

เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของเจา้หนา้ที่และบุคลากร          2) 
ปัจจยัดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลย ี3) ปัจจยัดา้นงบประมาณ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยเป็นขอ้ค  าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) จ  านวน 17 ขอ้  

ตอนที่ 3 ศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั 
(มหาชน) ลกัษณะแบบสอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยเป็นขอ้ค าถามปลาย
ปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ  านวน 5 ขอ้  
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การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
1. การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเก่ียวกับความ
เที่ยงตรงของเน้ือหา 

2. การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability)  ผูว้ิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
สมบูรณ์จ านวน 30 ชุดไปท าการทดสอบกบัพนักงานบริษทัอ่ืน โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิความ
สอดคลอ้งภายในของครอนบาค (Alpha Conbach Coeffcient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ตามตาราง 
ตารางที่ 1 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Conbach Coeffcient) 
ตวัแปร Alpha 
ดา้นพฤติกรรมของเจา้หนา้ที่และบุคลากร .850 
ปัจจยัดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลยปัีจจยั .879 
ดา้นงบประมาณ .859 
รวม .904 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1.  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ประสบการณ์
ในการท างานรายไดต่้อเดือน และลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ ซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติความถ่ี (Frequency)และสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (percentage) 

2.  ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงเป็นตัวแปรเชิง
ปริมาณ วเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ค่าต  ่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) 

3.  ขอ้มูลปัจจยัศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ วเิคราะห์
โดยใชค้่าเฉล่ีย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ค่าต  ่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) 

4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระที่เป็นตวัแปรเชิงคุณภาพและ
ตวัแปรเชิงปริมาณ วเิคราะห์โดยการใช ้การวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA  T-Test, F-test) เพือ่
ศึกษาความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple  Regression  Analysis) เพือ่ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)  โดยก าหนดนยัส าคญัที่ระดบั .05 
สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาประชากร จ านวน 142 คน สามารถจ าแนกปัจจยัส่วนบุคคลไดด้ังน้ี ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 90 คนคิดเป็นร้อยละ 63.4 และเพศชายจ านวน 52 คน
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คิดเป็นร้อยละ 36.6  จ  าแนกตามอาย ุพบว่าส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 59คน คิดเป็นร้อยละ 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 94 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.2  จ าแนกตามสถานภาพสมรสส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสโสด จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.6 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 5 ปี  จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2   จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน20,001-25,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 จ  าแนกตามลักษณะงานที่
ปฏิบตัิส่วนใหญ่เป็นผูป้ฏิบตัิการจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 74.6 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน 
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

จากผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
พนกังานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นพฤติกรรมของ
เจา้หน้าที่และบุคลากร ปัจจยัดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลยแีละปัจจยัดา้นงบประมาณ โดยรวมทุก
ดา้น ปัจจยัดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลย ีอยูใ่นระดบัสูงสุดมีค่าเฉล่ีย 3.91 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .60 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นงบประมาณมีค่าเฉล่ีย 3.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .74และปัจจยัที่อยูใ่นระดบั
นอ้ยนอ้ยสุดคือดา้นเจา้หนา้ที่และบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 2.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .58 
ดา้นพฤติกรรมของเจา้หน้าที่และบุคลากร พนักงานของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั 
(มหาชน) ยงัขาดทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ  อยูใ่นระดบัสูงสุดมีค่าเฉล่ีย 3.63 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .81 รองลงมาคือบุคลากรของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่นเทคโนโลยี จ  ากัด ขาดความ
กระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ีย 3.15  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .69 และปัจจยัที่อยู่
ในระดับน้อยน้อยสุดคือบุคลากรที่ปฏิบัติงานของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่นเทคโนโลยี จ  ากัด 
(มหาชน) มีจ  านวนไม่เพยีงพอขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถอีกจ านวนมากมีค่าเฉล่ีย 2.35 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .88 

ดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลย ี บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ไม่มีการ
ตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือและเทคโนโลยีประจ าปีอยู่ในระดับสูงสุดมีค่าเฉล่ีย 4.01 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .99 รองลงมาคือบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ไม่มีเจา้หน้าที่ดูแล
เคร่ืองมือและเทคโนโลย ีมีค่าเฉล่ีย 3.99  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 และปัจจยัที่อยูใ่นระดบัน้อย
น้อยสุดคือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ไม่มีความ
ทนัสมยั คุณภาพต ่าและไม่เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 3.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .94 

ดา้นงบประมาณ การจดัสรรงบประมาณดา้นการจดัซ้ือ อุปกรณ์เคร่ืองมือไม่เพยีงพอต่อการ
ปฏิบตัิงานอยูใ่นระดบัสูงสุดมีค่าเฉล่ีย 3.96 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .97 รองลงมาคือบริษทั เพาเวอร์ 
โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ขาดงบประมาณในการจดัซ้ือหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ทนัสมยั มี
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ค่าเฉล่ีย 3.92  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06และขอ้ที่อยู่ในระดับน้อยน้อยสุดคือ บริษทั เพาเวอร์ 
โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ไม่มีขอ้ก าหนดในการเบิกจ่ายเงินอยา่งเป็นระบบมีค่าเฉล่ีย 3.39 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .94 
3.  ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  

จากผลการศึกษาพบว่า ศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่
เทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) ความคล่องตวัในการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัยของพนักงานบริษัท 
เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ดีขึ้นมากนอ้ยเพยีงใด อยูใ่นระดบัสูงสุดมีค่าเฉล่ีย 3.61 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 รองลงมาคือเจ้าหน้าที่และบุคลากรของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น
เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) มีความรู้ความเขา้ใจ ขั้นตอนการท างาน เบิกจ่าย มากน้อยเพียงใด มี
ค่าเฉล่ีย 3.57  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 และขอ้ที่อยูใ่นระดบัน้อยน้อยสุดคือ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) มีแนวโน้มดี
ขึ้นมากนอ้ยเพยีงใด มีค่าเฉล่ีย 3.39 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.19 
การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสต่างกนั 
ส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน แตกต่างกัน 

ผลการศึกษาพบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือน และลกัษณะ
งานที่ปฏิบตัิต่างกนัไม่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 ในทุกทุกดา้น 
 สมมติฐานที่  2  ปัจจัยด้านพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่และบุคลากร ด้านเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยี และด้านงบประมาณ ส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เพาเวอร์ 
โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของเจา้หน้าที่และบุคลากร ส่งผลต่อศกัยภาพใน
การปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในส่วนของเคร่ืองมือและเทคโนโลยี และงบประมาณ ไม่ส่งผลต่อศกัยภาพ
ในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)  
การอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) สรุปได้ว่าปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์ในการท างาน และลกัษณะงานที่
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ปฏิบตัิ  ไม่ส่งผลต่อศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี 
จ  ากดั (มหาชน) สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวคิดปัจจยัส่วนบุคคลของ ศิรวิชญ ์เวชกิจ (2556) ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัที่มีผลต่อการปฏิบติังานของกองช่างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆ อนัมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานในกองช่างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและน าผลการศึกษาที่
ได้เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของกองช่างต่อไป 
การศึกษาใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากสมาชิกสภาจงัหวดั คณะผูบ้ริหาร 
ขา้ราชการและพนกังานจา้งของกองช่างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ  านวน 150 
คน และน าขอ้มูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ผล
การศึกษาสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลนั้นไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้  
การวจิยัในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. ด้านบุคลากรที่ปฏิบติังานของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่นเทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) มี
จ  านวนไม่เพยีงพอขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถอีกจ านวนมาก ตอ้งมีการเพิม่จ  านวนบุคลากร
ใหเ้พยีงพอต่อการปฏิบติังาน 
 2. ดา้นบุคลากรของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ไม่มีความรู้ความ
เขา้ใจในระเบียบขอ้บงัคบัและขาดทกัษะที่จ  าเป็นในการปฏิบตัิงานจึงจ าเป็นตอ้งเพิม่พนูทกัษะต่างๆ 
ใหเ้พยีงพอต่อการปฏิบติังาน 
 3. ด้านบุคลากรของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่นเทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) ขาดทกัษะและ
ประสบการณ์ในการใชว้สัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือและเทคโนโลย ีควรมีการอบรมประจ าปี ประจ าเดือน
ในการใชเ้คร่ืองมือส านกังาน 
 4. ดา้นบุคลากรของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ไม่มีความสามคัคี
และไม่ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังาน ตอ้งเสริมสร้างความสามคัคีภายในบริษทัใหอ้ยา่งต่อเน่ือง
เพือ่ประสิทธิภาพในการท างาน 
 5. บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ไม่มีขอ้ก าหนดในการเบิกจ่ายเงิน
อยา่งเป็นระบบ ควรมีการจดัตั้งระบบระเบียบในการเบิกจ่ายเงินใหมี้ประสิทธิภาพาพกวา่น้ี 
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 6. ด้านศักยภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบตัิงานของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) มีแนวโนม้ดีขึ้นมากนอ้ยเพียงใด
ยงัอยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการเสริมสร้างการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการส่งเจา้หน้าที่ 
พนกังานในต าแหน่งต่างๆ ไปอบรมเสริมทกัษะในดา้นที่ควรจะรู้ 
 7. ดา้นศกัยภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน ศกัยภาพในการท างานของพนักงานบริษทั 
เพาเวอร์ โซลูชัน่เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) ดีขึ้นมากนอ้ยเพียงใดอยูใ่นระดบัปานกลาง ควรมีการ
ประเมินศกัยภาพในการท างานของพนกังานในบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
 8. การท างานโดยภาพรวมของของพนักงานบริษทั เพาเวอร์ โซลูชั่นเทคโนโลยี จ  ากัด 
(มหาชน) ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด ยงัอยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการตรวจสอบ ประเมินผลโดย
ภาพรวมของบริษทัทุกๆ 6 เดือนหรือ 1 ปี เพือ่หาปัญหาของการท างานและน ามาเป็นนโยบายในการ
ท างานของบริษทัใหมี้การท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากกวา่น้ี 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพร่วมกับการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อที่จะท าให้ไดข้อ้มูลที่
ถูกตอ้ง แม่นที่เก่ียวขอ้งกบัศกัยภาพในการปฏิบติังาน 

2. ควรมีการศึกษาเชิงลึกกบัเจา้หนา้ที่ พนกังานในต าแหน่งต่างๆ ของบริษทัเพือ่หาขอ้มูลที่
ถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ในคร้ังถดัไป 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ ที่ลกัษณะของงานมีความคลา้ยคลึงกนั เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการท างานอีกทางหน่ึง 
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 

กรณศึีกษา: มหาวทิยาลยัรังสิต 

Factors Influencing The Decision making to Study Bachelor’s Degree 

Case Study of Rangsit University 

เชาวลิต  ธนโชติวรากลุ1  

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

บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีที่1 กรณีศึกษา:มหาวทิยาลยัรังสิต วตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาปัจจยัส่วน

บุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี ของมหาวทิยาลยัรังสิต โดยศึกษาไดใ้ชแ้บบสอบถามกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปี

ที่ 1 จาํนวน 400 คน โดยสุ่มตวัอยา่งจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา RSU 101 ธรรมาธิปไตย    

การประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อหาความถ่ี( Frequency)   ร้อยล่ะ (Percent)  

ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยใช ้  T-

Test และ F-Test ในการทดสอบสมมุติฐานว่าปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีท่ีแตกต่างกนั  

จากการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่กาํลังศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการ

ท่องเที่ยวและการบริการ และคณะนิเทศศาสตร์ เน่ืองจากมีนักศึกษาจาํนวนที่สูงกว่าทุกคณะ โดย

ดา้นปัจเจกบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลยัรังสิต เกิดจากความสนใจ

ของนักศึกษาเอง ตลอดจนคาดหวงัจะมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา 

ในขณะที่ดา้นบุคคลอ่ืนในการไดรั้บการชกัชวนจากเพือ่นก็มีอิทธิพลเช่นเดียวกนั   

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ในส่วนของหลกัสูตรและระบบการศึกษา ซ่ึงนกัศึกษา

ให้ความสาํคญักบัหลกัสูตร/สาขาวชิาที่เปิดสอนมีความทนัสมยักบัสถานการณ์ปัจจุบนั ตลอดจนมี

ความหลากหลาย และการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั เป็นปัจจยัที่สําคญัมากต่อ

ระดบัการยอมรับสถาบนัการศึกษา อีกทั้งการที่มีดารา นกัร้อง และนกัแสดงชั้นนาํของวงการบนัเทิง

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัรังสิต และการเป็นผูน้าํดา้นการศึกษาท่ีส่งเสริมและสร้างสรรคส์งัคม 

ส่งผลต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัรังสิตเป็นอยา่งมาก  และในดา้นราคา ซ่ึงมีระบบ

การผอ่นชาํระค่าเรียนสาํหรับนกัศึกษา และกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา กรอ. และ กยศ. ไดรั้บ  

 
1
นักศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรังสิต 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1233 Journal of Business Research and 

Administration 

IPAD ฟรี ทุนการศึกษาเรียนฟรีสาํหรับนักศึกษาเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ ทุนความสามารถ

พิเศษอ่ืนๆ และหลกัสูตรที่ไดรั้บ Double Degree (รับปริญญา 2 ใบ) ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์

ของมหาวทิยาลยัรังสิต โดยทาง Face book ของมหาวทิยาลยัรังสิต หรือการจดักิจกรรมการแนะแนว

สัญจรเพื่อสร้างความเขา้ใจในระบบการรับเขา้ศึกษา  ส่งผลต่อการกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจของ

นักศึกษาได้มาก นอกจากนั้นแล้ว นักศึกษายงัให้ความสําคญัในระดับมาก กับส่ิงอาํนวยความ

สะดวกใกลม้หาวทิยาลยัเคร่ืองมือที่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนที่ทนัสมยั มีอาคารเรียนที่สวยงาม

และทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีบริเวณกวา้งขวางและบรรยากาศร่มร่ืนของ

มหาวทิยาลยัรังสิตดว้ย 

 ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 

นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมากกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีเป็น

สถาบันการศึกษาเอกชน ที่นิยมของบุคคลที่มีช่ือเสียงระดับประเทศเข้าศึกษาต่อในทุกระดับ 

สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาได้  และนักศึกษามีความเช่ือมั่นในความรู้และ

ความสามารถของอาจารยใ์นระดบัมากเช่นกนั   

คาํสําคญั : 1) ปัจจยั   2) การตดัสินใจ  3) นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีที่1 
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Abstract 

 The main purpose of this dissertation is to study the factors influencing the decision-making 

of students to enroll in Bachelor-degree studies at  Rangsit University. This is in response to the 

objective of Rangsit University in studying both the personal factor and  the variegated marketing 

factors influencing the decision made by the students. The study is undertaken by using the 

questionnaires enquiring the sampling group of 400 first year Bachelor degree students enrolled in 

RSU 101 Subject (Justice Governance Democracy). Data processing program SPSS was used to 

note frequency, percent, mean, standard deviation with hypotheses testing through T-Test and F-

Test whether the difference in personal factor and the variegated marketing factor influencing 

different decision-marketing of students in enrolling in Bachelor-Degree studies 

 Based on the results of the study, it was found that the majority of the students are enrolled 

in the Faculty of Business Management, College of Tourism and Hospitality and Faculty of 

Communication Arts whereby the  total number of students is higher than those of  other faculties, 

schools and Institutes.  Concerning the personal factors influencing the decision-making, it  was 

found that individual interest is the main reason in as much as the expectation for progress in future 

career and also persuasion from friends. 

 Regarding the variegated marketing factors, in view of curriculum and overall educational 

system, students are found to be in favor of the curriculum and major subjects which are modern 

and meet with current situation, diversified together with the student-based teaching and learning 

methodologies, all of which are key factor influencing their acceptance in the institution. Together 

with having several graduates being movie stars, singers and leading performance artists from 

Rangsit University and being leader in education that promote and contribute to social 

responsibilities build up the image and reputation of Rangsit University immensely.  In tuition fees 

University provides instalment payments and student foams for educations like ICL and SLF and 

free IPAD, scholarships for good academic students, special talent students and double degree 

curriculum together with public relations programs through facebook of  university or counseling 

and guiding road shows for students to clearly understand educations admission system of 

university greatly help student decision. Besider, students give importance to beautiful and modern 

classroom buildings, safety and security systems, wide and peaceful ambience environment of 

Rangsit Univeristy.  
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 Influential factors that students decide to study at Rangsit University at bachelor degree 

level are mainly on preferable image and recoguition as private outstanding university that they can 

be proud of and they are also confident in quality and high ability of professors 
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บทนํา 

ระบบการศึกษามีการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์โลกในปัจจุบนั  และพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดการจดัการการศึกษาให้มีการขบัเคล่ือนและรองรับการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีได้  

ทั้งในแง่สังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ตลอดจนความรุ่งเรืองของเทคโนโลยีต่าง ๆ  ดาํเนินไป

พร้อมกนัไดด้ว้ยดี  ส่งผลใหร้ะบบการศึกษาอุดมศึกษาของไทยในปัจจุบนั  ไดมี้การปรับปรุงพฒันา

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ  และวิถีการดาํรงชีวิต  อีกทั้งระบบ

การศึกษายงัมีอิทธิพลและความสาํคญัในการสร้างชีวิตและอาชีพที่ดีให้กบัประชาชนได ้ ส่งผลให้

นักศึกษาใหม่ไดใ้ชก้ารศึกษาในระดบัอุดมศึกษาทั้งทางรัฐบาลและเอกชน  เป็นส่วนหน่ึงของการ

พฒันาชีวติตนเองในสงัคม ตลอดจนเป็นบรรไดกา้วสูก้ารสร้างแรงบนัดาลใจ ในการประกอบอาชีพ

ในอนาคต  

จากการพฒันาการศึกษาของมหาวิทยาลยัทั้งทางดา้นรัฐบาลและเอกชน เพือ่การแข่งขนัรับ

นักศึกษาเขา้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเขม้ขน้ขึ้นทุกปี เน่ืองจากจาํนวนที่นั่งเรียนมีมากกว่า

จ ํานวนนักศึกษา รวมถึงการขยายหลักสูตรอย่างอิสระของมหาวิทยาลัยของรัฐ และการที่

มหาวิทยาลยัรัฐเกือบทุกแห่งเปิดรับสมคัรตรงเขา้ศึกษาหลายสาขาวิชา ซ่ึงมีนักศึกษาในระบบการ

รับตรงกวา่ 30,000 คน ทั้งยงัตอ้งแข่งขนักบัมหาวทิยาลยัราชภฏัที่เปิดรับนกัศึกษาจาํนวนมาก   ความ

ไดเ้ปรียบดา้นช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัรัฐทาํให้เด็กและผูป้กครองตดัสินใจเลือกสอบเขา้เรียนต่อ

จาํนวนมาก  ในขณะที่ม.เอกชนใชข้อ้ไดเ้ปรียบดา้นความคล่องตวัในการจดัหาอุปกรณ์การเรียนที่

ทนัสมยัและคณาจารยมื์ออาชีพ รวมทั้งความน่าสนใจของหลกัสูตรเป็นแรงดึงดูด จากจาํนวนเด็กที่

สมคัรแอดมิสชัน่ลดลงจากปีที่ผา่นมา ทาํใหป้ระเมินไดว้า่ มีเด็กจาํนวนไม่นอ้ยท่ีเลือกสมคัรเรียนใน

มหาวทิยาลยัเอกชนโดยไม่รอประกาศผลแอดมิสชัน่ (ที่มา:http://www.unigang.com/Article/11001)  

ดงันั้นมหาวิทยาลยัเอกชนจึงวางแผนทาํการตลาดตลอดทั้งปีในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเขา้ถึงและ

สร้างความผูกพนักบักลุ่มเป้าหมาย พร้อมเสริมแรงกระตุน้ดว้ยการอดัโปรโมชั่น เพื่อให้เกิดการ

ตดัสินใจ "ซ้ือ" หรือเลือกสมัครเขา้เรียนมหาวิทยาลัยของตนให้เร็วท่ีสุด   เพราะการแข่งขนัใน

ปัจจุบนัไม่ใช่แค่การแข่งขนักันระหว่างมหาวิทยาลัยเอกชนเท่านั้น เราตอ้งแข่งขนักับวิทยาลัย

อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลยัรัฐที่มีการเปิดรับนกัศึกษาใหม่หลายรอบ ทั้งรับตรง โควตา หรือหลงั

แอดมิสชัน่ ซ่ึงเป็นการดึงเด็กที่จะเขา้มหาวทิยาลยัเอกชน  (ที่มา:ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 16 ต.ค. 

2558) 

ในปัจจุบนัน้ีการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัจากหลายสถาบนัช่ือดงั ทั้งอนัดบัโลก และอนัดบั

ของเอเชีย หรืออนัดบัมหาวทิยาลยัในประเทศไทย  และจดัวา่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ

ในระดบัมหาวิทยาลยั  ซ่ึงมหาวิทยาลัยรังสิตจะติดอยู่ 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลยัเอกชนชั้นนาํของ

ประเทศไทย ที่ไดรั้บการประเมินจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
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ศ.) ใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัเอกชนเพยีงแห่งเดียวท่ีไดรั้บการจดัใหอ้ยูใ่นระดบั “ดีมาก” ในกลุ่มสถาบนั

ที่เน้นการผลิตบณัฑิต และยงัติดอยูใ่นอนัดบัที่ 20 มหาวิทยาลยัที่ดีที่สุดในประเทศไทย จากการจดั

อันดับของ Webometrics ประจาํปี 2559 อีกด้วย มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้ งขึ้ นเม่ือปี พ.ศ.2528 

ปัจจุบนัมหาวิทยาลัยรังสิตมีความหลากหลายของหลักสูตรที่เปิดสอน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-

ปริญญาเอก และยงัเป็นมหาวิทยาลยัอนัดับตน้ๆ ที่ขึ้นช่ือว่ามีศิลปิน นักร้อง และนักแสดงช่ือดงั

มากมาย ที่จบการศึกษาจากมหาวทิยาลยัแห่งน้ี  

นกัศึกษาที่กาํลงัจะเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในปัจจุบนัน้ี จดักลุ่มอยูใ่น Generation C 

หรือ Generation Connected  ซ่ึงเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่ผูบ้ริโภคใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ รอบตวั ไม่ใช่

แค่อินเตอร์เนตหรือเวบ็ไซต ์แต่รวมไปถึง Smartphone Social Media และอ่ืนๆ อีกมากมายเพื่อเกิด

ส่ิงที่เรียกกนัวา่ Digital Lifestyle นัน่เอง กล่าวคือ Digital Lifestyle นั้นจะไปไกลกวา่การเขา้เวบ็ไซต์

ทัว่ๆ ไป แต่หมายถึงวิถีการ “เช่ือมต่อ” Gen Cกับโลกนั้นจะเปล่ียนไปจากเดิม นั่นรวมไปถึงการ

คน้หาขอ้มูล การสร้างกลุ่มสังคม การเผยแพร่ข่าวสาร การรับขอ้มูลใหม่ๆ รวมไปถึงการตดัสินใจ

ในการซ้ือสินคา้บริการต่างๆ นั้นจะเปล่ียนไปหมดพฤติกรรมของGen C ซ่ึงพฤติกรรมน้ีไม่ใช่แค่

เร่ืองของการรับขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางออนไลน์อยา่งเดียว   แต่รวมไปถึงพฤติกรรมการในเลือก

เช่ือขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ที่กาํลงัเปล่ียนไปดว้ย ดงัท่ีเราเร่ิมเห็นจากผลสาํรวจหลายๆ แห่งวา่ผูบ้ริโภค

ไดรั้บอิทธิพลและตดัสินใจจากขอ้มูลท่ีต่างไปจากเดิม ที่มา:http://www.nuttaputch.com/generation-

c-and-digital-marketing/)  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ ระดบัปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของมหาวิทยาลัยรังสิตที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นําเอาปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัรังสิต เพือ่นาํไปใชใ้นการวางแผนในการรับสมคัรและคดัเลือกนกัศึกษา 

2) นาํเอาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของมหาวิทยาลยัรังสิตที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิตไปใชใ้นการวางกลยทุธ์ในดา้นต่างๆ

ของมหาวทิยาลยัรังสิต โดยเฉพาะกลยทุธท์างการตลาด 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย คณะ  เพศ ศาสนา รายได้ครอบครัว จาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว  จาํนวนพีน่อ้งทีก่าํลงัศึกษา  สถานภาพของบิดามารดา  ภูมิลาํเนา (จงัหวดั) และ

ลกัษณะที่พกัอาศยัปัจจุบนั 

2) ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านบุคคล(Personal) ด้านหลักสูตร 

ระบบการศึกษา และดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั  (Product)  ดา้นราคาค่า

เล่าเรียน (Price)   การประชาสัมพันธ์ (Public  Relation)   ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion)  สภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยั (Physical Evidence/Environment) 

3) การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประกอบดว้ย ทศันคติท่ีมีต่อภาพลักษณ์

ของมหาวทิยาลยั ความคาดหวงัในคุณภาพหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ความเช่ือมัน่ในความรู้และ

ความสามารถของอาจารย ์

สมมติฐานการศึกษา 

1) ปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี

ต่างกนั 

2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบั

ปริญญาตรีที่แตกต่างกนั 
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กรอบงานวิจัย 

 ผูศึ้กษาได้กาํหนดกรอบแนวคิดของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต   ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ดงัภาพที่ 1 

      ตัวแปรอิสระ 

           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

  

 (มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ) 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  

• คณะ 

• เพศ  

• ศาสนา  

• รายไดค้รอบครัว  

• จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

• จาํนวนพ่ีนอ้งท่ีกาํลงัศึกษา 

• สถานภาพของบิดามารดา 

• ภูมิลาํเนา (จงัหวดั) 

• ลกัษณะท่ีพกัอาศยัปัจจุบนั 

2.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

• ดา้นบุคคล (Personal) 

• ด้านหลักสูตรระบบการศึกษา ด้านภาพลักษณ์

และช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั (Product) 

• ดา้นราคาค่าเล่าเรียน (Price) 

• การประชาสัมพนัธ ์(Public  Relation) 

• ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

• สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย  (Physical 

Evidence/Environment) 

การตดัสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี ประกอบด้วย  

• ทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยั 

• ความคาดหวัง ในคุณภาพ

หลกัสตูรท่ีเปิดสอน 

• ความเช่ือมั่นในความรู้และ
ความสามารถของอาจารย์ 
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วิธีการศึกษา 

 ผูว้ิจยัศึกษารวบรวมขอ้มูลที่ได้ จากการใช้แบบสอบถามตรวจสอบขอ้มูล และลงรหัส

ป ร ะ ม ว ล ผ ล  โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม สํ า เ ร็ จ รู ป  ส ถิ ติ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ดั ง น้ี 

1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 1.1 ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษา ไดแ้ก่ คณะ  เพศ ศาสนา 

รายได้ครอบครัว จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  จาํนวนพี่น้องที่กาํลงัศึกษา   สถานภาพของบิดา

มารดา  ภูมิลาํเนา (จงัหวดั)  และลกัษณะที่พกัอาศยัปัจจุบนั  มาวเิคราะห์ความถ่ีและนาํเสนอค่าร้อย

ละ 

 1.2 ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 ปัจจยัในการตดัสินใจดา้นส่วนประสมการตลาดของ

นักศึกษาประกอบดว้ย ดา้นบุคคล (Personal) ดา้นหลกัสูตร ระบบการศึกษา และดา้นภาพลกัษณ์

และช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั  (Product)  ดา้นราคาค่าเล่าเรียน (Price)  การประชาสัมพนัธ ์(Public  

Relation)  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (Physical 

Evidence/Environment)  นาํมาวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.3 ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

ประกอบดว้ย ทศันคติที่มีต่อภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ความคาดหวงัในคุณภาพหลกัสูตรที่เปิด

สอน ความเช่ือมัน่ในความรู้และความสามารถของอาจารย ์

ในส่วนที่ 2 และ 3 ซ่ึงเป็นคาํถามเลือกตอบแบบมีผลต่อการตดัสินใจ  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า (Rating Scale) โดยมีระดับการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นคาํถาม

เลือกตอบแบบมีผลต่อการตดัสินใจ  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยมี

ระดบัการใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

1   หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจ นอ้ยที่สุด 

2   หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจ นอ้ย 

3   หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจ ปานกลาง 

4   หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจ มาก 

5   หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจ มากที่สุด 

 

จากสูตร ความกวา้งของอตัราภาคชั้น     =     
ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด−ขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าสุด

จาํนวนชั้น
   

           =      5−1
5

 

                 =     0.08 
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ตารางที่ 1 สรุปเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย ความตอ้งการส่วนบุคคล ระดบัความสาํคญั 

4.21-5.00 สาํคญัมากที่สุด สาํคญัมากสุด 

3.41-4.20 สาํคญัมาก สาํคญัมาก 

2.61-3.40 สาํคญัปานกลาง สาํคญัปานกลาง 

1.81-2.60 สาํคญันอ้ย สาํคญันอ้ย 

1.00-1.80 สาํคญันอ้ยที่สุด สาํคญันอ้ยที่สุด 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Independent Sample t-test) มีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ

ต่อกนัโดยใช้สถิติ (Independent Sample t-test) ทีระดบันัยสาํคญั 0.05 (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา,2553 

:110) ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 

 2.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มขึ้น

ไปโดยใชส้ถิติค่าทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (ONE-WAY ANOVA) ที่ระดบันัยสาํคญั ทาง

สถิติแล้วตอ้งทาํการทดสอบเป็นรายต่อไปว่าเพื่อดูว่ามีคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนั ใช้ในการทดสอบ

สมมุติฐาน 

ผลการศึกษา 

การศึกษาปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา 

มหาวทิยาลยัรังสิต โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน แลว้ทาํการวเิคราะห์

ขอ้มูลตามโครงสร้างแบบสอบถามและสมมติฐาน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 

จากการรวบรวมขอ้มูล พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยูค่ณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 25 

โดยเป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.5  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.8 ซ่ึงมีรายได้รวมของ

ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จาํนวน ร้อยละ 32.5 และส่วนใหญ่มีสมาชิกใน

ครอบครัว 3 – 4 คน ร้อยละ 45 รวมทั้งมีพี่น้องที่กาํลังศึกษาอยู่ 1 – 2 ร้อยละ 47.7 โดยพบว่า

สถานภาพบิดา-มารดาของนักศึกษาอยู่ด้วยกนั ร้อยละ 47.3 มีภูมิลาํเนาในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ร้อยละ 50.5 และนกัศึกษามีลกัษณะท่ีพกัอาศยัปัจจุบนัเป็นบา้นพกัพอ่แม่ ร้อยละ 41.2  

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

2.1 ดา้นบุคคล ให้ความสาํคญัโดยรวมระดบักลาง แยกเป็นดา้นปัจเจกบุคคล ซ่ึงนักศึกษา

ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลยัรังสิต เพราะคาดหวงัจะมีความกา้วหน้าในการประกอบอาชีพ
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หลังจบการศึกษา ระดับมากจากค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ท่ากับ 3.81 และนักศึกษาตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

มหาวิทยาลยัรังสิต เพราะความสนใจของนักศึกษาเอง จากค่าเฉล่ียที่ไดเ้ท่ากบั 3.8 ส่วนดา้นบุคคล

อ่ืนนักศึกษาตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลยัรังสิต เพราะไดรั้บการชกัชวนจากเพื่อน ในระดบั

มาก จากค่าเฉล่ียที่ไดเ้ท่ากบั 3.41 

2.2 ด้านผลิตภณัฑ์ ให้ความสําคญัโดยรวมระดับมาก แยกเป็นด้านหลักสูตรและระบบ

การศึกษาของมหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงนักศึกษาให้ความสําคญักบัหลกัสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอนมี

ความทนัสมยักบัสถานการณ์ปัจจุบนั จากค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ท่ากบั 3.91 รองลงมาคือ หลกัสูตร/สาขาวิชา

ที่เปิดสอนมีความหลากหลาย จากค่าเฉล่ียที่ได้เท่ากับ 3.85 และการจดัการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั จากค่าเฉล่ียที่ไดเ้ท่ากบั 3.81 ส่วนดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย

รังสิต นกัศึกษาใหค้วามสาํคญักบัมีดารา นกัร้อง และนกัแสดงชั้นนาํของวงการบนัเทิงจบการศึกษา

จากมหาวิทยาลยัรังสิต จากค่าเฉล่ียที่ได ้3.94 การเป็นผูน้าํดา้นการศึกษาที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์

สงัคม จากค่าเฉล่ียที่ได ้3.92  ภาพลกัษณ์การเป็นมหาวทิยาลยัเอกชนชั้นนาํท่ีไฮโซ จากค่าเฉล่ียท่ีได้

เท่ากบั 3.86 การเป็นผูน้าํดา้นการศึกษาในระดบัที่มีคุณภาพ เช่น การไดรั้บรางวลัดา้นการประกนั

คุณภาพจาก สกอ. จากค่าเฉล่ียที่ไดเ้ท่ากบั 3.83 

2.3 ดา้นราคา ใหค้วามสาํคญัระดบัมาก ซ่ึงนกัศึกษาใหค้วามสาํคญักบัมีระบบการผอ่นชาํระ

ค่าเรียนสาํหรับนักศึกษา จากค่าเฉล่ียที่ไดเ้ท่ากบั 3.63 และกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา กรอ. 

และ กยศ. จากค่าเฉล่ียที่ไดเ้ท่ากบั 3.60 

2.4 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยัรังสิต ให้ความสาํคญัระดบัมาก ซ่ึงนักศึกษา

ใหค้วามสาํคญัจาก Face book ของมหาวทิยาลยัรังสิต จากค่าเฉล่ียที่ไดเ้ท่ากบั 3.67 รองลงมาคือ การ

จดักิจกรรมการแนะแนวสัญจรเพื่อสร้างความเขา้ใจในระบบการรับเขา้ศึกษา จากค่าเฉล่ียที่ได้

เท่ากบั 3.59 เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัรังสิตแจง้ข่าวสารการรับสมคัร/หลกัสูตรท่ีเปิดสอน/ค่าใช้จ่าย 

จากค่าเฉล่ียที่ไดเ้ท่ากบั 3.56 กิจกรรม Open House ของมหาวิทยาลยัสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และโรงเรียนที่นกัเรียนศึกษาอยู ่จากค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ท่ากบั 3.42 

2.5 ด้าน ด้านการส่งเสริมการตลาดของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความสําคญัระดับมาก ซ่ึง

นักศึกษาให้ความสําคญักับได้รับ IPAD ฟรี จากค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ท่ากับ 4.01 มหาวิทยาลัยรังสิตให้

ทุนการศึกษาเรียนฟรีสาํหรับนักศึกษาเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ ทุนความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 

จากค่าเฉล่ียที่ไดเ้ท่ากบั 3.72 และนักศึกษาไดรั้บ Double Degree (รับปริญญา 2 ใบ) จากหลกัสูตร

ร่วมมือทางดา้นการศึกษากบัมหาวทิยาลยัต่างประเทศ จากค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ท่ากบั 3.64 

2.6 ดา้นสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัรังสิต ใหค้วามสาํคญัระดบัมาก แยกเป็นดา้นปัจจยั

ภายนอก ซ่ึงนักศึกษาให้ความสาํคญักบัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกใกลม้หาวิทยาลยั เช่น ร้านอาหาร 

ร้านสะดวกซ้ือ 24 ชัว่โมง หา้งสรรพสินคา้ ตลาดพลาซ่า ฯลฯ จากค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ท่ากบั 3.66 และการ
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คมนาคมสะดวกสบายในการเดินทางเขา้ถึง จากค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ท่ากบั 3.47 ส่วนปัจจยัภายใน นกัศึกษา

ให้ความสาํคญักบัมีอุปกรณ์การเรียน และเคร่ืองมือที่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนที่ทนัสมยั จาก

ค่าเฉล่ียที่ได้เท่ากบั 3.79 มีอาคารเรียนท่ีสวยงามและทนัสมยั มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี มี

บริเวณกวา้งขวางและบรรยากาศร่มร่ืน จากค่าเฉล่ียที่ไดเ้ท่ากบั 3.68ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

มากมาย เช่น ร้านคา้ ไปรษณีย ์อินเตอร์เน็ต สถานที่ออกกาํลงักาย และอ่ืนๆ ฯลฯ จากค่าเฉล่ียที่ได้

เท่ากบั 3.66 

 ส่วนที่ 3 การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

นกัศึกษามีการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี  

 3.1 ทศันคติที่มีต่อภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัในระดบัมาก ซ่ึงนกัศึกษาใหค้วามสาํคญัต่อ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบนัการศึกษาเอกชน ที่นิยมของบุคคลที่มีช่ือเสียง

ระดบัประเทศเขา้ศึกษาต่อในทุกระดบั สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นกัศึกษาได ้จากค่าเฉล่ีย

ที่ได้เท่ากับ 3.82 รองลงมาคือ เป็นที่รู้จกัดีแก่บุคคลทัว่ไป ที่สามารถเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่

สังคมไดจ้ริง จากค่าเฉล่ียที่ไดเ้ท่ากบั  3.78 สถาบนัการศึกษาเอกชนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากค่าเฉล่ียที่ไดเ้ท่ากบั 3.75 สามารถ

สร้างโอกาสในการยอมรับให้กับสถานประกอบการต่างๆ พิจารณารับบณัฑิตที่จบการศึกษาเขา้

ทาํงานได ้จากค่าเฉล่ียที่ไดเ้ท่ากบั 3.72 

 3.2ความคาดหวงัในคุณภาพหลักสูตรท่ีเปิดสอนในระดับปานกลาง ซ่ึงนักศึกษาให้

ความสาํคญัหลกัสูตรที่เปิดสอนสามารถสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ได ้ในระดบัมาก จากค่าเฉล่ียทีไ่ดเ้ท่ากบั 3.52 ความเช่ือมัน่ในความรู้และความสามารถของอาจารย์

ในระดบัมาก ซ่ึงนักศึกษาให้ความสาํคญัต่อคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัรังสิตมีความเป็นกนัเองกบั

นกัศึกษา สามารถปรึกษาไดท้ั้งเร่ืองเรียนและปัญหาส่วนตวั จากค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ท่ากบั 3.74 รองลงมา

คือ คณาจารยข์องมหาวิทยาลยัรังสิตมีการประยกุตเ์ทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนการสอน เพิ่มความ

น่าสนใจในการเรียนใหก้บันกัศึกษา จากค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ท่ากบั 3.72 คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัรังสิตมี

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาที่มีความทนัสมัย เหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบนั จากค่าเฉล่ียที่ไดเ้ท่ากบั 3.61 และมีความสามารถในการสร้างบณัฑิตให้เป็นผูท้ี่

มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี จากค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ท่ากบั 3.60 

ผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 ผลจากการวจิยัทาํใหไ้ดข้อ้สรุปวา่สมมติฐานท่ีผูว้จิยัไดต้ั้งไวด้งัน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของนักศึกษากาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีที่ 1 ของ

มหาวทิยาลยัรังสิต ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีที่แตกต่างกนันัน่ ปรากฎวา่ 

นกัศึกษาที่กาํลงัศึกษาในแต่ละคณะมีความคาดหวงัในคุณภาพหลกัสูตรที่เปิดสอนและความเช่ือมัน่
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ในความรู้และความสามารถของอาจารยแ์ตกต่างกัน     ตลอดจนนักศึกษาที่มีจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัวต่างกัน สถานภาพบิดามารดาต่างกัน จาํนวนพี่น้องที่กาํลังศึกษาอยู่   รายได้รวมของ

ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนที่ต่างกัน  มีท่ีพกัอาศยัปัจจุบนัต่างกัน  และลักษณะที่พกัอาศยัปัจจุบัน

ต่างกนั  ไดส่้งผลต่อทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ความคาดหวงัในคุณภาพหลกัสูตรที่

เปิดสอนและความเช่ือมัน่ในความรู้และความสามารถของอาจารยท์ี่แตกต่างกนั มีเพียงแค่ในส่วน

ของเพศและศาสนาต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐานที่ 2ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยัรังสิต   ผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นปัจเจกบุคคลต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ทางทศันคติต่อ

ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยแตกต่างกนั โดยทีปัจจยัดา้นบุคคล ผลิตภณัฑ ์ราคา ประชาสัมพนัธ์  

การส่งเสริมการตลาด  สภาพแวดลอ้มภายนอก และสภาพแวดลอ้มภายใน มีอิทธิพลกบัทศันคติที่มี

ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ความคาดหวงัในคุณภาพหลักสูตรที่เปิดสอน ความเช่ือมั่นใน

ความรู้และความสามารถของอาจารย ์แตกต่างกนั 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาตรีกรณีศึกษา: มหาวทิยาลยัรังสิต มีประเด็นสาํคญัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ให้ความสาํคญักบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยจดัได้เป็น 3 ส่วนได้ดังน้ีคือ ส่วนที่ 1 

ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของนักศึกษา       ส่วนที่ 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และส่วนที่ 3 

การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 

 ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

 นักศึกษาท่ีมีรายได้รวมของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาตรีแตกต่างกนั ดงันั้นนักศึกษาที่มีรายไดร้วมของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนต่างกนั จะ

ส่งผลต่อความคาดหวงัในคุณภาพหลกัสูตรท่ีเปิดสอนและความเช่ือมัน่ในความรู้และความสามารถ

ของอาจารยแ์ตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด George E.Belch & Michael A.Belch (2005) ดา้น

รายได้รายได้ (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพทาง

เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการที่เขาตดัสินใจซ้ือ สถานภาพเหล่าน้ีประกอบดว้ย 

รายได ้การออมทรัพย ์อาํนาจการซ้ือ และทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน นักการตลาดตอ้งสนใจใน

แนวโน้มของรายไดส่้วนบุคคล เน่ืองจากรายไดจ้ะมีผลต่ออาํนาจการซ้ือ คนที่มีรายไดต้ ํ่าจะมุ่งซ้ือ

สินคา้ที่จาํเป็นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อราคามาก ส่วนคนที่มีรายไดสู้งจะมุ่งซ้ือสินคา้ที่มี

คุณภาพดีและราคาสูงโดยเนน้ที่ภาพพจน์ตราสินคา้เป็นหลกั 
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 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 ดา้นหลกัสูตรและระบบการศึกษาของมหาวิทยาลยัรังสิต นักศึกษาให้ความสาํคญัโดยรวม

ระดับมาก แยกเป็นด้านหลักสูตรและระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงนักศึกษาให้

ความสําคญักบัหลกัสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอนมีความทนัสมยักบัสถานการณ์ปัจจุบนั ตลอดจนมี

ความหลากหลาย และการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เป็นปัจจยัที่สาํคญั ต่อระดบั

การยอมรับสถาบันการศึกษา  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงธรรม ธีระกุลและคณะ 

(2553:บทคัดย่อ) ในการจัดการศึกษาทุกระดับนั้ นให้ความสําคัญกับเร่ืองหลักสูตรมากท่ีสุด 

เน่ืองจากหลกัสูตรเป็นส่ิงสาํคญัที่จะนาํไปสู่การจดัการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จะ

เห็นไดจ้ากการที่กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และออก

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพือ่ใหทุ้กมหาวทิยาลยัใชเ้ป็นแนวปฏิบติัใน

การจดัการศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 

 ดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของมหาวทิยาลยัรังสิต ให้ความสาํคญัโดยรวมระดบัมาก โดย

มาจากการที่มีดารา นักร้อง และนักแสดงชั้นนําของวงการบนัเทิงจบการศึกษาจากมหาวิทยาลยั

รังสิต การเป็นผูน้าํดา้นการศึกษาที่ส่งเสริมและสร้างสรรคส์ังคม ภาพลกัษณ์การเป็นมหาวิทยาลยั

เอกชนชั้นนาํที่ไฮโซ การเป็นผูน้าํดา้นการศึกษาในระดบัที่มีคุณภาพ เช่น การไดรั้บรางวลัดา้นการ

ประกนัคุณภาพจาก สกอ. ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดผูท้าํการตลาดอาจลดความไม่สอดคลอ้งดา้นการ

รู้คิดโดยส่ือสารกับลูกค้า เช่น อาจจัดให้มีบัตรขอบคุณหรือโทรศัพท์มาสอบถามเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพการใช้งานหลงัจากท่ีลูกคา้ซ้ือไปแลว้ หรืออาจใช้การโฆษณาท่ีแสดงคุณภาพของ

ผลิตภณัฑเ์ราที่เหนือกว่าของคู่แข่ง การโฆษณาที่ใชผู้มี้ช่ือเสียงหรือดาราให้การยนืยนัคุณภาพของ

สินคา้ เป็นตน้   (สิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2551 : 92-95) 

ดา้นราคา ใหค้วามสาํคญัระดบัมาก ซ่ึงนกัศึกษาใหค้วามสาํคญักบัมีระบบการผอ่นชาํระค่า

เรียนสําหรับนักศึกษา และกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. และ กยศ. ส่งผลต่อปัจจยัที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษา ซ่ึงผูศึ้กษาเช่ือวา่ปัจจยัดา้น

ราคาน้ีไดส่้งผลต่อการกระตุน้ใหเ้กิดการสร้างการตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็วมากขึ้นของนกัศึกษา เพือ่

สร้างแรงจูงใจ และเป็นการเช้ือเชิญให้นักศึกษาตอบรับกลับมาโดยการตัดสินใจซ้ือในทนัที 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัศึกษาที่มีขอ้จาํกดัเร่ืองการจ่ายค่าเล่าเรียน 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความสาํคญัระดบัมาก ซ่ึงนักศึกษาให้

ความสําคญัจาก Face book ของมหาวิทยาลยัรังสิต การจดักิจกรรมการแนะแนวสัญจรเพื่อสร้าง

ความเขา้ใจในระบบการรับเขา้ศึกษา ซ่ึงส่งผลต่อปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอเรนส์(2002:6) การตลาดทางตรง (Direct 

Marketing หรือ Direct Response Marketing) เป็น การติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพือ่ให้เกิดการ
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ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือ หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่นักการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์

โดยตรงกบัผูซ้ื้อ และทาํใหเ้กิดการตอบสนองในทนัที ทั้งน้ีตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และการใชส่ื้อ

ต่าง ๆ เพือ่ส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้  

ดา้นการส่งเสริมการตลาดของมหาวทิยาลยัรังสิต ใหค้วามสาํคญัระดบัมาก ซ่ึงนกัศึกษาให้

ความสาํคญักบัไดรั้บ IPAD ฟรี มหาวิทยาลยัรังสิตให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีสาํหรับนกัศึกษาเรียนดี 

ทุนความสามารถพเิศษ ทุนความสามารถพเิศษอ่ืนๆ และนกัศึกษาไดรั้บ Double Degree (รับปริญญา 

2 ใบ) จากหลกัสูตรร่วมมือทางดา้นการศึกษากบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ จากค่าเฉล่ียที่ไดเ้ท่ากบั 

ซ่ึงการใหข้องแถม (Premiums and Gifts) จะเป็นการเสนอให้ของแถมท่ีเป็นสินคา้พเิศษหรือการให้

เพิ่มเติมไปจากการซ้ือตามปกติให้กบันักศึกษา โดยท่ีทางมหาวิทยาลยัรังสิตไม่คิดมูลค่าของราคา

สินคา้ที่แถมให ้ ซ่ึงการใหข้องแถมน้ีจะเป็นการเสนอส่ิงจูงใจพเิศษใหก้บันกัศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพือ่กระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั 

สภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัรังสิต นกัศึกษาใหค้วามสาํคญัโดยรวมระดบัมาก แยกเป็น

ดา้นปัจจยัภายนอก ซ่ึงนักศึกษาให้ความสาํคญักับมีส่ิงอาํนวยความสะดวกใกลม้หาวิทยาลยั เช่น 

ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ 24 ชั่วโมง ห้างสรรพสินค้า ตลาดพลาซ่า ฯลฯ และการคมนาคม

สะดวกสบายในการเดินทางเขา้ถึง ส่วนปัจจยัภายใน นกัศึกษาใหค้วามสาํคญักบัมีอุปกรณ์การเรียน 

และเคร่ืองมือที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอนที่ทนัสมยั มีอาคารเรียนที่สวยงามและทนัสมัย มี

ระบบรักษาความปลอดภยัที่ดี มีบริเวณกวา้งขวางและบรรยากาศร่มร่ืน ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

มากมาย เช่น ร้านคา้ ไปรษณีย ์อินเตอร์เน็ต สถานที่ออกกาํลงักาย และอ่ืนๆ ฯลฯ     ซ่ึงเป็นปัจจยัที่

สําคัญส่งผลต่อการการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรังสิต 

สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ของศศิวิมล แสนเมือง (2554 :หน้า  120-121)   ความพร้อมเป็น

องคป์ระกอบทางกายภาพที่สามารถจบัตอ้งได ้และสามารถวดัได ้อนัประกอบไปดว้ยความพร้อม

ของอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องเรียนที่เพียงพอสะอาด ความทนัสมยัของเคร่ืองมือในการเรียน

การสอน อุปกรณ์การทดลองในหอ้งปฏิบติัมีอยา่งครบครัน และเพยีงพอต่อจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 

นอกเหนือจากน้ี หอ้งสมุดก็เป็นอีกปัจจยัที่สาํคญัที่ตอ้งมีการบริการหนังสือทั้งไทยและต่างประเทศ 

รวมไปถึงข้อมูลข่าวสาร และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากท่ีสุด พร้อมทั้ งการบริการ

อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตไร้สายที่นักศึกษาสามารถเขา้ถึงไดง่้าย และรวดเร็ว ตลอดจนส่ิงอาํนวย

ความสะดวกต่าง ๆ  ซ่ึงภาพลกัษณ์ของ มทส. ดงักล่าวนักเรียนกลุ่มตวัอยา่งรับรู้เป็นอยา่งดี และให้

ความสาํคญัในระดบัมากต่อการเลือกมหาวทิยาลยัส่งผลใหน้กัเรียนตอ้งการเลือก มทส.  

 ส่วนที่ 3 การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

 ทศันคติที่มีต่อภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยในระดบัมาก โดยนักศึกษาให้ความสาํคญัต่อ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ท่ีนิยมของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
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ระดบัประเทศเขา้ศึกษาต่อในทุกระดบั สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นกัศึกษาได ้  เป็นที่รู้จกัดี

แก่บุคคลทัว่ไป ที่สามารถเป็นที่พึ่งทางวชิาการใหแ้ก่สงัคมไดจ้ริง สถาบนัการศึกษาเอกชนที่มีความ

เป็นเลิศทางวชิาการ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สามารถ

สร้างโอกาสในการยอมรับให้กบัสถานประกอบการต่างๆ พิจารณารับบณัฑิตท่ีจบการศึกษาเขา้

ทาํงานได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ของรัชตนนัท ์หมัน่มานะ (2557:บทคดัยอ่) ความมีช่ือเสียง

ของสถาบนัและการไดรั้บการยอมรับในสังคมมีความสมัพนัธ์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในระดบั

บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพ   

  ความเช่ือมัน่ในความรู้และความสามารถของอาจารย ์ ซ่ึงนักศึกษาให้ความสาํคญัต่อใน

ระดบัมาก ในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัรังสิต  โดยนักศึกษา

ตอ้งการให้คณาจารยข์องมหาวิทยาลยัรังสิตมีความเป็นกนัเองกบันักศึกษา สามารถปรึกษาไดท้ั้ง

เร่ืองเรียนและปัญหาส่วนตวั และยงัมีการประยกุตเ์ทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนการสอน   เพิม่ความ

น่าสนใจในการเรียนให้กับนักศึกษา ตลอดจนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ในรายวิชาที่มีความทนัสมยั เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ในการสร้างบณัฑิตให้

เป็นผูท้ี่มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี พีร

ภาว ์พแุค  (2551 : 1 – 2 ) ไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบั

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับปัจจยัด้านคณะ

อาจารย ์และบุคลากรสูงสุดในการตัดสินใจเลือกเขา้ศึกษา  และสอดคล้องกับจิตติมา พดัโบก 

(2552:บทคดัยอ่)  ดา้นหลกัสูตรและระบบการศึกษา มีน้าหนักในการตดัสินใจในระดบัสาคญัมาก

ที่สุด โดยเฉพาะในเร่ืองของมีคณาจารยท์ี่มีความรู้ ความสามารถและมากดว้ยประสบการณ์ในการที่

จะถ่ายทอดความรู้และเน้ือหาวชิา และทุกหลกัสูตรยงัจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกเขา้มาถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ใหก้บันิสิต 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

จากผลการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญา

ตรี กรณีศึกษา: มหาวทิยาลยัรังสิต ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1) นักศึกษารู้สึกภูมิใจกับการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน และอยากให้

มหาวิทยาลยัมีการพฒันารูปแบบการเรียนให้มีความเสถียรภาพมากขึ้น เช่น การสอบผ่าน

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซ่ึงช่วยลดการใชก้ระดาษ การเรียนผา่น IPAD เป็นตน้ 

2) นกัศึกษาตอ้งการใหมี้การพฒันาระบบการบริการรถรับ-ส่งภายในมหาวทิยาลยัใหเ้กิดความ

เหมาะสม และเพียงพอต่อจาํนวนของนกัศึกษา เน่ืองจากจาํนวนนักศึกษามากแต่รถรับส่ง

ภายในมหาลยัยงัไม่เพยีงพอ  ส่งผลใหน้กัศึกษาไม่สามารถวางแผนดา้นเวลาท่ีแน่นอน หรือ

เวลาที่ใกลเ้คียง ในการเขา้เรียนได ้ 
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3) นักศึกษาต้องการให้มีการพัฒนาระบบแก้ไขปัญหาการระบายนํ้ าขังหลังฝนตกใน

มหาวทิยาลยั เน่ืองจากทุกคร้ังที่ฝนตกหนกัจะเกิดปัญหานํ้ าขงัในระดบัที่สูงตามจุดต่างๆ ซ่ึง

ส่งผลใหน้กัศึกษาเกิดอุปสรรคในการเดินทางไปเรียนตามอาคารที่ไดรั้บผลกระทบ 

4) ผลการวิจยั พบว่า มหาวิทยาลยัรังสิตควรมีการประชาสัมพนัธ์แนะนาํหลกัสูตรของแต่ละ

คณะให้มากยิง่ขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงขอ้มูลเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ในส่วนของคณะ

หรือวทิยาลยัต่าง ๆ ใหท้นัสมยัเป็นปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง  และสมํ่าเสมอ ควรมีโครงการให้

นิสิตรุ่นพีไ่ปประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรู้เก่ียวกบัการศึกษาต่อในระดบัปริญญาใหรุ่้นน้อง

ฟัง เพือ่เพิม่ช่องทางการตลาดต่อไป  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาโดยเจาะจงเฉพาะกลุ่มในระดบัหลกัสูตรหรือสาขาวิชา เก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี ของมหาวทิยาลยัรังสิต เพือ่จะไดข้อ้มูล

ที่ตรงตามความเป็นจริงในแต่ละกลุ่มเป้าหมายของหลกัสูตรหรือสาขาวิชามากที่สุด และ

ทั้งน้ีเพือ่เป็นขอ้มูลในการวางกลยทุธ ์ดา้นการเรียนการสอน ใหเ้หมาะสมกบันกัศึกษา  และ

เพือ่การกาํหนดกลยทุธท์างการตลาดของมหาวทิยาลยัต่อไป 

2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของ

มหาวิทยาลัยรังสิต  จากสถานประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่นักศึกษา

จะตอ้งไปประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อจะไดน้าํมาเป็นแผนการกาํหนดนโยบายและการ

จดัการรูปแบบการเรียนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งไปประกอบอาชีพในอนาคต 
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ปัจจยัการขนส่งภายในประเทศทีม่ผีลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า 

กรณศึีกษาบริษัทลกิซิล (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน 

FACTORS OF DOMESTIC TRANSPORTATION AFFECTS COST 

REDUCTION: CASE STUDY OF LIXIL (THAILAND) PUBLIC COMPANY 

LIMITED 

พชัรี  อู่พิทกัษ์1 และ พฒัน์  พิสิษฐเกษม2 

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

บทคดัย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการลดตน้ทุน

การขนส่ง 2) ปัจจยัการขนส่งภายในประเทศ ที่มีผลต่อการลดตน้ทุนการขนส่ง ของบริษทัลิกซิล 

(ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ซ่ึงใชว้ธีิการวิจยัโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 

จากพนักงานแผนกโลจิสติกส์ พนักงานแผนกบริการลูกคา้ และพนักงานขาย จาํนวน 140 คน 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคาํนวณ เพื่อหาค่าสถิติ

พื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรโดยใช้ค่าสถิติ 

Independent Sample T-Test, One-Way ANOVA และ Pearson Correlation  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ที่ประกอบดว้ย เพศ อาย ุที่แตกต่างกนัส่งผลต่อ

การลดต้นทุนการขนส่งภายในประเทศที่ไม่แตกต่างกัน ส่วน อายุ ระดับการศึกษา รายได ้

ต่อเดือน เน่ืองด้วยประสบการณ์ และทศันคติของพนักงานท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความเขา้ใจขอ้มูล  

ที่ส่งผลต่อการลดตน้ทุนการขนส่งไม่เท่ากนั 

โดยปัจจัยการการขนส่งมีความสัมพันธ์ต่อการลดต้นทุนการขนส่งในทุกๆ ด้าน 

ประกอบดว้ยการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในระดบัความสมัพนัธสู์ง การขนส่งแบบทนัเวลา, 

การขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป ในระดบัความสัมพนัธ์ปานกลาง 

และการขนส่งสินคา้เตม็ตู ้ทั้งเที่ยวไปและกลบั ในระดบัความสมัพนัธต์ ํ่า ตามลาํดบั 

คาํสําคญั : การขนส่งภายในประเทศ, ตน้ทุนการขนส่งสินคา้, การลดตน้ทุน 

1
นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
อาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 The objectives of this research were to study for 1) the demography that consist with 

transportation affects cost reduction 2) factors of domestic transportation of  

LIXIL (Thailand) Public company Limited. The objectives accumulating data by using  

a questionnaire from logistics, Customer service and sales staff of 140 people.  

The computer program to calculate was then used to analyze the frequency, percentage average 

(Mean) and standard deviation of the data. In addition, the programs such as  

T-test, One Way ANOVA and Pearson Correlation were important tools to analyze  

the relationship of variables in statistical Independent Sample. 

 The results revealed that the demography that consist with the difference of gender, age 

that not consist with factors of domestic transportation affects cost reduction but the age, educational 

level ,monthly income, with the difference of  experience and employee attitudes that affects with 

the difference understanding information that consist with transportation affects cost reduction. 

 The factors of transportation is related with cost reduction all kinds of sides that consist 

with the usage of the Transportation management system in high level of relations then real time 

JUST IN TIME, incorporating Multimodal Transport, in middle level of relations and Full Truck 

Load in lower level of relations, respectively. 

 

Keywords: Domestic Transportation, Transportation cost, Cost reduction 
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บทนํา 

 ในปัจจุบนัภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม หนัมาใหค้วามสาํคญักบัการขนส่งมากขึ้น เน่ืองจาก

ประเทศไทยพึ่งพิงการส่งออกเป็นหลัก โดยเฉพาะการส่งออกสินคา้ไปยงัภูมิภาคอาเซียน ทั้งน้ี 

ภาครัฐพยายามผลักดันนโยบายให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางการขนส่งสินค้า 

ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย” ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน เพิ่มคุณค่า และสร้างประสิทธิภาพ

ทางดา้นโลจิสติกส์มากยิง่ขึ้น (ปานหทยั นิติลทัธิ, 2557) 

 ตน้ทุนดา้นการขนส่งถือเป็นตน้ทุนหลกั และเป็นองคป์ระกอบใหญ่ที่สุดตวัหน่ึง จากสถิติ

ด้านคมนาคมขนส่ง พบว่าการขนส่งทางถนนภายในประเทศเป็นรูปแบบการขนส่งท่ีสําคัญ  

และเป็นรูปแบบหลักของการขนส่งสินคา้ในระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย มากกว่า 87%  

ของปริมาณการขนส่งสินคา้ทั้งหมดของประเทศ (กระทรวงคมนาคม, 2556) ทั้งในเชิงโครงข่าย

ถนนและปริมาณการขนส่งทั้งผูโ้ดยสารและสินคา้ ทั้งน้ีการขนส่งทางถนนเก่ียวขอ้งกับการใช้

ชีวิตประจาํวนัของคนจาํนวนมากที่มีความจาํเป็นในการเดินทางในเขตเมืองและระหว่างเมือง 

เพื่อไปยงัจุดหมายปลายทางที่ตอ้งการ (ธีระพงษ ์ปะโพธ์ิสังข ์และคณะ, 2552) การขนส่งทางถนน

เป็นการขนส่งแบบจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดปลายทางท่ีตอ้งการ (Door-To-Door) ทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค

ไดรั้บความสะดวกสบายมากกวา่รูปแบบการขนส่งอ่ืน (ศกัรธร บุญทวยีวุฒัน์, 2558) 

 เน่ืองดว้ยสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูใ่นช่วงวิกฤต ประกอบกบัความผนัผวน

ของราคานํ้ ามัน ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก (ภัทรภรณ์ หิรัญวงศ์, 2558)  

ซ่ึงประสบปัญหาด้านการแข่งขันทางธุรกิจท่ีสูงขึ้ น ต้นทุนในการดําเนินงานที่สูงขึ้ น รวมถึง 

ความตอ้งการของลูกคา้มีความหลากหลายไม่มีขอบเขต ผูบ้ริโภคมีอาํนาจต่อรองสูงกว่าผูผ้ลิต  

ซ่ึงถือไดว้่าตลาดเป็นของผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผลให้หลายองคก์รหันมามุ่งเน้นให้ความสาํคญั

ดา้นโลจิสติกส์มากขึ้น เน่ืองจากโลจิสติกส์สามารถลดตน้ทุนและสร้างกาํไรทางธุรกิจ ทั้งยงัช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกคา้ เพื่อส่งผลให้เกิดความพึงพอใจทั้งตวัผลิตภณัฑ ์ราคา และ

เวลาในการส่งมอบที่รวดเร็ว ซ่ึงประโยชน์ เหล่า น้ีจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัท  

ซ่ึงส่งผลให้ลูกคา้เกิดความเช่ือมั่นในตวัผลิตภณัฑ์ และเป็นจุดที่ทาํรายได้ และยอดขายเพิ่มขึ้น 

โลจิสติกส์จึงถือไดว้่าเป็นเคร่ืองมือที่สาํคญัในการแข่งขนัทางธุรกิจ ซ่ึงในปัจจุบนัมีการลดตน้ทุน

การขนส่งสินคา้ของบริษทัต่างๆ เท่ากบัเป็นการยกระดบัขีดความสามารถการแข่งขนัดา้นระบบการ

ขนส่งของประเทศ ใหส้ามารถแข่งขนักบัต่างประเทศไดม้ากขึ้น (กุลนนัทน์ คนัธิก, 2553) 

 ดัง นั้ น   ผู ้วิ จัย จึ ง มี ค ว า ม ส น ใจที่ จะ ทํา ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ด้า น โ ล จิส ติ ก ส์  เ ก่ี ยว กับ 

ปัจจยัการขนส่งภายในประเทศที่มีผลต่อการลดตน้ทุนการขนส่ง ของบริษทัลิกซิล (ประเทศไทย) 

จ ํากัด มหาชน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจะสามารถนําข้อมูลไปพัฒนาการจัดการด้านการขนส่ง  

เพือ่สามารถใชใ้นการวางแผนการดาํเนินงานธุรกิจต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1 .  เพื่ อ ศึ ก ษ า ข้อ มู ล ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์  ท่ี มี ผ ล ต่ อ ก า ร ล ด ต้น ทุ น ก า ร ข น ส่ ง  ข อ ง บ ริ ษัท 

ลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัการขนส่งภายในประเทศ ที่มีผลต่อการลดตน้ทุนการขนส่ง ของบริษทัลิกซิล 

(ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน 

สมมติฐานการวิจัย 

-   ขอ้มูลประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการลดตน้ทุนการขนส่งท่ีแตกต่างกนั 

-  ปัจจัยการขนส่งภายในประเทศมีความสัมพันธ์ต่อการลดต้นทุนการขนส่ง ของบริษัท 

ลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ได ้

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยันาํมากาํหนดเป็นกรอบ

แนวคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 

 

 ตัวแปรอิสระ (X)       ตัวแปรตาม (Y) 

       

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

  

ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

1. เพศ       4. ระดบัการศกึษา 

2. อาย ุ       5. รายได้ตอ่เดือน 

3. สถานภาพ    

 

 
 

ต้นทุนการขนส่ง ของ 

บริษัทลิกซลิ (ประเทศไทย) 

จาํกัด มหาชน ปัจจัยการขนส่ง 

1. ระบบการขนสง่แบบทนัเวลา 

2. การขนสง่ท่ีผสมผสานระหวา่ง 

การขนสง่ตัง้แต ่2 รูปแบบขึน้ไป 

3. การขนสง่สนิค้าเต็มตู้  ทัง้เท่ียวไป 

และกลบั 

4. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ทางวชิาการ 

-  ไดท้ราบถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการลดตน้ทุนการขนส่ง ของบริษทั  

ลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน 

- ไดท้ราบถึงปัจจยัการขนส่งภายในประเทศที่ส่งผลต่อการลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ของ

บริษทั ลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน 

ประโยชน์ทางธุรกิจ 

- ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในวางแผนกลยุทธ์ทางด้าน 

การจัดส่งสินค้า และการดําเนินงาน เพื่อให้สามารถลดต้นทุนและสามารถพฒันาการขนส่ง 

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

นิยามศัพท์ 

การขนส่ง หมายถึง การจัดการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากบริษัท จากที่หน่ึงไปยงัอีกที่หน่ึง  

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง เพือ่ใหเ้กิดอรรถประโยชน์ตามตอ้งการ 

การลดตน้ทุน หมายถึง การลดค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจากการดาํเนินการ และจะตอ้งไม่กระทบ

ต่อคุณภาพของสินคา้หรือบริการของบริษทั 

ปัจจยัการขนส่ง หมายถึง องคป์ระกอบที่มีความสาํคญัต่อการจดัการเคล่ือนยา้ยสินคา้ของ

บริษทั  

ระบบการขนส่งแบบทนัเวลา หมายถึง บริษทัส่งสินคา้ไดท้นัเวลาที่ลูกคา้กาํหนด และไม่

ไปส่งสินคา้ชา้กวา่เวลาที่ลูกคา้กาํหนด รวมถึงส่งสินคา้ในจาํนวนท่ีถูกตอ้ง เพือ่ใหต้รงกบัส่ิงท่ีลูกคา้

ตอ้งการ 

การขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป หมายถึง การเคล่ือนยา้ย

สินคา้ของบริษทัที่มีการขนส่งหลายรูปแบบมาผสมผสานกนั ภายใตผู้ใ้ห้บริการขนส่งรายเดียว  

ซ่ึงจะตอ้งรับผิดชอบตั้งแต่สินคา้ตน้ทางไปถึงผูรั้บปลายทาง หรือท่ีเรียกว่า Door to Door Delivery 

คือการขนส่งจากประตูจนถึงประตู 

การขนส่งสินคา้เตม็ตู ้ทั้งเที่ยวไปและกลบั หมายถึง การที่บริษทัตอ้งการเพิม่ประสิทธิภาพ

การขนส่งดว้ยการลดการวิง่เที่ยวเปล่า และคาํนวณปริมาณการส่งของใหเ้ตม็ตู ้เพือ่ลดการเกิดตน้ทุน

การขนส่งที่สูงเกินไป 

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง  บริษัทได้นํา เค ร่ืองมือมาช่วยใน 

การลดตน้ทุนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ทาํให้สามารถวางแผนการขนส่ง  

จัดวางเส้นทางในการขนส่ง สามารถตรวจสอบและติดตามการขนส่งได้ เพื่อ ก่อให้เ กิด 

ความรวดเร็วและก่อใหเ้กิดตน้ทุนที่ประหยดั 
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ต้นทุนการขนส่ง หมายถึง รายจ่ายที่ เกิดขึ้ น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้ นและทําให้ธุรกิจ 

ได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนในรูปของสินทรัพย ์หรือการบริการตน้ทุนที่เกิดขึ้นของธุรกิจ 

ในดา้นการขนส่งสินคา้ 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นควา้งานวิจัยที่เก่ียวข้องและมีการทบทวนวรรณกรรม 

โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีหลากส่วนมาเป็นกรอบ และแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับ ปัจจัยการขนส่ง 

1. ระบบการผลิตแบบทันเวลา 

 ระบบการผลิตหรือการส่งมอบส่ิงของที่ตอ้งการ ในเวลาที่ตอ้งการ ดว้ยจาํนวนที่ตอ้งการ 

ซ่ึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส่ิงกาํหนดปริมาณการผลิตและการใชว้ตัถุดิบ ซ่ึงผูบ้ริโภคในที่น้ี

ไม่ไดห้มายถึงเฉพาะผูซ้ื้อสินคา้เท่านั้น ยงัรวมถึงบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ  ท่ีตอ้งการงานระหวา่ง

ทาํ หรือวตัถุดิบ เพื่อให้เกิดการผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยใชว้ิธีดึง ควบคุมวสัดุคงคลงัและการผลิต 

ณ สถานีที่ทาํการผลิตนั้นๆ ซ่ึงวิธีการน้ีจะสามารถกาํจดัวสัดุคงคลงัที่ไม่จาํเป็นในรูปของวตัถุดิบ, 

งานระหว่างทาํ และสินคา้สาํเร็จรูป จะถูกขจดัออกไปอยา่งส้ินเชิงจนกลายเป็นศูนย ์(สุขุม มัน่คง, 

2554) 

ในแง่มุมของการขนส่ง ระบบการการส่งมอบแบบทันเวลา จะเป็นการขนส่งให้ทัน 

ตามเวลาที่กาํหนด โดยมีเง่ือนไขในการขนส่ง 4R ประการ (ศิริวรรณ โพธ์ิทอง, 2553) ดงัน้ี 

1.  ส่งสินค้าได้ทันเวลา (Right Time) คือ  ไม่ส่งสินค้าก่อนเวลาท่ีผู ้บริโภคกําหนด  

และไม่ส่งหลงัเวลาที่ผูบ้ริโภคตอ้งการ 

2. ส่งสินคา้ไดถู้กตอ้ง (Right Goods) คือ การขนส่งสินคา้ตรงกบัส่ิงที่ผูบ้ริโภคตอ้งการ 

3. สินคา้มีจาํนวนถูกตอ้ง (Right Quantity) คือ การขนส่งสินคา้ตรงตามจาํนวนที่ผูบ้ริโภค

ตอ้งการ ไม่มีจาํนวนที่เกินหรือขาด 

4. ส่งสินค้าได้ถูกสถานท่ี (Right Place) คือ การขนส่งสินค้าไปยงัสถานท่ี ท่ีผูบ้ริโภค

ตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. การขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการขนส่งต้ังแต่ 2 รูปแบบขึน้ไป 

 เป็นรูปแบบการขนส่งสินคา้ดว้ยวิธีผสมผสานการขนส่งหลายรูปแบบ จากสถานที่หน่ึง

หรือจากผูส่้งสินคา้ตน้ทางไปสู่สถานหน่ึงหรือต่อเน่ืองไปจนถึงสถานที่หรือผูรั้บสินคา้ปลายทาง 

โดยการส่งมอบนั้นอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของผูป้ระกอบการขนส่งรายเดียว หรือภายใตส้ัญญา

ขนส่งเพียงฉบบัเดียว เป็นลกัษณะการขนส่งที่เหมาะสําหรับการขนส่งเช่ือมโยงในระดับภูมิภาค

หรือการขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาของการขนส่ง, ลดตน้ทุน,  

เพิ่มประสิทธิภาพให้มีศักยภาพการแข่งขัน และส่งผลให้สินค้ามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้ น  
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ซ่ึง เป็นการขนส่งสินค้าแบบเบ็ดเสร็จที่ครอบคลุมการขนส่งทุกประเภท เพื่อตอบสนอง 

ความตอ้งการของกระบวนการในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัโลจิสติกส์และลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของธุรกิจ 

เ ก่ี ยวข้องกับกระบวนการห่วงโซ่ อุปทานในส่วนที่ เ ก่ี ยวข้องกับต้นทุนของคลัง สินค้า ,  

ตน้ทุนที่เก่ียวกบัการผลิต และการกระจายสินคา้ (ธนิต โสรัตน์, 2550) 

 องคป์ระกอบของการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ มีดงัต่อไปน้ี 

 1. รูปแบบการขนส่งสินค้าหรือเคล่ือนยา้ยสินค้าท่ีมีลักษณะการขนส่งหลายรูปแบบ 

มาผสมผสานกัน ภายใต้ผู ้ให้บริการขนส่งรายเดียว ซ่ึงต้องรับผิดชอบสินค้าต้นทางไปถึง 

ผูรั้บปลายทาง 

 2. การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ มุ่งเนน้ใหเ้กิดประสิทธิภาพดา้นตน้ทุน เม่ือเปรียบเทียบ

กับการขนส่งทางถนน ซ่ึงการขนส่งประเภทน้ีจะให้ความสําคญัต่อประเภทการขนส่งเป็นหลกั 

ได้แก่ การขนส่งทางรถไฟ หรือการขนส่งทางนํ้ า โดยจาํกัดระยะทางในการขนส่งทางถนนให ้

นอ้ยท่ีสุด รวมถึงการใชใ้นระยะทางสั้นๆในช่วงตน้ทางหรือในช่วงการส่งมอบสินคา้ปลายทาง 

 3. เป็นลกัษณะของการขนส่งท่ีเรียกวา่ Door to Door Delivery คือ การขนส่งจากตน้ทางไป

ถึงผูรั้บปลายทาง มีลักษณะเป็นการขนส่งสินคา้ แบบส่งต่อกันเป็นทอดๆ การขนส่งประเภทน้ี

เหมาะสาํหรับการขนส่งเช่ือมโยงภูมิภาค หรือการขนส่งระหวา่งประเทศ 

3. การขนส่งสินค้าเต็มตู้ ทั้งเที่ยวไปและกลับ  

 กลยุทธ์การขนส่งสินค้าทั้ งเที่ยวไปและกลับ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง 

ดว้ยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่า การออกแบบการขนส่งตามขนาดลูกคา้ ตามความหนาแน่น ระยะทาง 

ต า ม อุ ป ส ง ค์ แ ล ะ มู ล ค่ า ข อ ง ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  ถื อ เ ป็ น ก า ร จัด ก า ร ก า ร ข น ส่ ง ที่ มี เ ป้ า ห ม า ย 

ให้เกิดการใชป้ระโยชน์จากยวดยาน เป็นแนวคิดหรือกลยทุธ์ที่นาํมาใชล้ดตน้ทุนการขนส่งสินคา้  

(ศุภวฒิุ พทุธวงศ,์ 2553) 

 การจดัการการขนส่งมีวตัถุประสงคเ์พือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นเวลาและ

ดา้นตน้ทุน (ปรานิสา ศรีเขม็, 2553) ดงัน้ี 

 ขอ้ดีของการขนส่งตรงแบบเตม็ตู ้คือ 

 1. ไม่ตอ้งใชค้ลงัสินคา้หรือศูนยก์ระจายสินคา้ทาํใหไ้ม่เสียเวลาและค่าใชจ่้าย 

 2. รวดเร็ว การขนส่งตรงยานพาหนะไม่ต้องแวะส่งสินค้าจุดอ่ืนทําให้ใช้เวลาน้อย  

เอ้ือต่อการใชร้ะบบ Just In Time (JIT) 

 3. ระยะทางขนส่งสั้น การขนส่งตรงสินคา้ไม่ตอ้งผ่านศูนยก์ระจายสินคา้ ทาํให้สามารถ

เลือกเสน้ทางขนส่งที่สั้นได ้

 ขอ้เสียของการขนส่งตรงแบบเตม็ตู ้คือ การขนส่งแบบการขนส่งตรงแบบเตม็ตูจ้ะประหยดั

หรือมีตน้ทุนตํ่านั้นสินคา้จะตอ้งเตม็คนัรถ ถา้สินคา้ไม่เตม็คนัรถตน้ทุนขนส่งก็จะสูง การออกแบบ
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การขนส่งตรงยงัจะตอ้งพิจารณา ความถ่ีของการส่งมอบอีกด้วย ความถ่ีของการขนส่งมีผลต่อ 

การให้บริการลูกคา้ การขนส่งตรงเต็มคนัรถใช้ได้กับลูกค้ารายใหญ่ ลูกคา้รายใหญ่ขายสินค้า

ปริมาณมากในแต่ละวนัซ่ึงจะไม่กระทบต่อตน้ทุนสินคา้คงคลงั ร้านคา้ปลีกขนาดเล็กถา้ส่งมอบ

แบบเตม็คนัรถจะมีสินคา้คงคลงัมากซ่ึงทาํใหมี้ตน้ทุนสินคา้คงคลงัสูง 

4. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า กล่าวคือระบบที่จะช่วยให้บริษัทมีการบริหาร 

จัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได้ และจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพใน 

การขนส่งสินคา้ ซ่ึงการขนส่งสินคา้จากตน้ทางไปยงัปลายทาง จะครอบคลุมกระบวนการแก้ไข

ปัญหาสําหรับการยา้ยการขนส่งสินคา้ในทุกรูปแบบ รวมถึงการขนส่งสินคา้ขาเขา้หรือขาออก

ภายในประเทศหรือต่างประเทศ การใชสิ้นทรัพยแ์ละบุคลากรของบริษทัที่ขนส่งเอง  หรือแมก้ระทัง่

ใช้บริการผูใ้ห้บริการขนส่งภายนอก  ซ่ึงการใช้ระบบบริหารจดัการการขนส่งสินคา้ มาช่วยใน 

การลดตน้ทุนโลจิสติกส์ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งน้ี ถือเป็นเคร่ืองมือในการวางแผน 

การขนส่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจการขนส่ง นั่นก็คือความรวดเร็วและตน้ทุนที่ประหยดั

ที่สุด องคป์ระกอบของระบบบริหารจดัการการขนส่งสินคา้คือ การบริหารการจดัการดา้นขนส่ง 

(Transportation Manager) ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการวางแผนการดาํเนินงานขนส่งและอีกองคป์ระกอบหน่ึง 

คือการเพิม่ประสิทธิภาพในการขนส่ง (Transportation Optimizer) มีหนา้ที่ช่วยการตดัสินใจในเร่ือง

การบรรทุกสินคา้และการจดัวางเส้นทางใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดภายใตข้อ้จาํกดัต่างๆ (ปัทมา ทอง

ศร, 2557) 

 การเ ลือกใช้ระบบบริ หาร จัดกา รกา รขน ส่ง สินค้า  ต้องค ํา นึง ถึงความสาม า ร ถ 

ในการลดค่าใช้จ่าย เวลาในการเดินทาง และความปลอดภัยเป็นหลัก ซ่ึงต้องพิจารณา  

รวมถึงการเช่ือมโยงขอ้มูลไปยงัระบบงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งดว้ยเพื่อความถูกตอ้งและความสามารถ 

ในการใชง้านไดจ้ริง (รัตนพล เปรมใจ, 2555)  

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับ ต้นทุนการขนส่ง   

 ต้น ทุ น ก า ร ข น ส่ ง นั บ เ ป็ น ต้น ทุ น ที่ สํ า คัญ  แ ล ะ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ต้น ทุ น ร ว ม 

ของผลิตภณัฑ์และบริการ ซ่ึงโครงสร้างตน้ทุนของผูป้ระกอบการขนส่ง (มณิสรา บารมีชัย และ  

บุศรินทร์ ศรีสตรียานนท,์ 2552) ประกอบดว้ยตน้ทุนดงัต่อไปน้ี 

 1. ตน้ทุนคงที่ (Fixed Cost) เป็นตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงตามปริมาณ 

การขนส่งสินคา้  

 2 .  ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เ ป็นต้นทุนหรือค่ าใช้จ่ ายที่ มีการเป ล่ียนแปลง  

ตามปริมาณการใหบ้ริการการขนส่ง อาจเรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืนไดอี้ก คือตน้ทุนดาํเนินงาน (Operation 

Cost)  
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3. ต้นทุนรวม (Total Cost หรือ Joint Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยรวม 

เอาตน้ทุนคงที่และตน้ทุนผนัแปรมารวมกนั ถือเป็นตน้ทุนของการบริการทั้งหมด  

4. ต้นทุนเที่ยวกลับ (Back Haul Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รวมเอาลักษณะ 

ของค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) เข้าไปด้วย ถือเป็นค่าชดเชยที่ต้องทาํให้เสียโอกาสขึ้ น  

ในกรณีของการขนส่งหมายถึง การที่ตอ้งบรรทุกผูโ้ดยสาร สินคา้หรือบริการ ไปส่งยงัจุดหมาย

ปลายทางแลว้ ในเที่ยวกลบันั้น ไม่ไดบ้รรทุกอะไรกลบัมาเลย  

ตน้ทุนของการขนส่งจะแตกต่างกนัมากนอ้ยเพยีงใดขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

• ลกัษณะของเสน้ทางที่ใชใ้นการขนส่ง 

• ระยะทางและระยะเวลาของการขนส่ง 

• อุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆ ในการขนส่ง 

• ลกัษณะของสินคา้และบริการท่ีจะทาํการขนส่ง 

• สภาพแวดลอ้มและภูมิประเทศที่จะทาํการขนส่ง 

Donald J. Bowersox, David J. Closs, M. Bixby Cooper. (2007) ได้กล่าวถึงปัจจยัหลักที่มี

ผลต่อ เศรษฐศาส ต ร์กา รขนส่ ง  ได้แ ก่  ระยะทาง ปริมาณ ความหนาแน่น การจัด เก็ บ  

การจดัการ ความรับผดิชอบ และการตลาด ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

ระยะทาง (Distance) ระยะทางเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อตน้ทุนการขนส่ง เน่ืองจากมีความ

เก่ียวข้องกับต้นทุนผันแปร คือ  ค่าแรง เ ช้ือ เพลิงและการบํา รุงรักษา ซ่ึงมีความสัมพันธ ์

อยู ่2 ประการ ประการแรกคือ ตน้ทุนของการรับและส่งสินคา้ที่ไม่คาํนึงถึงระยะทาง ประการที่สอง

คือ เสน้ตน้ทุนเพิม่ขึ้นในอตัราที่ลดลงตามระยะทาง เรียกวา่ tapering principle  

จาํนวน (Volume) แสดงให้เห็นถึงตน้ทุนการขนส่งต่อนํ้ าหนักสินคา้ลดลงเม่ือปริมาณ

สินคา้มีจาํนวนเพิม่ขึ้น  

ดงันั้น เม่ือปริมาณสินคา้น้อยก็ควรทาํการรวบรวมสินคา้ให้มีมากพอเพื่อความได้เปรียบ

ตามหลกัของเศรษฐศาสตร์ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชเ้คร่ืองมือเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในงานวจิยัคร้ังน้ีดว้ยแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนและวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนกังานในบริษทัลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน  

ในส่วนสายงานที่เก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง ไดแ้ก่ แผนกโลจิสติกส์, แผนกบริการลูกคา้ และฝ่ายขาย  

จ ํานวน 210 คน ผู ้วิจัยใช้การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane (1970)  

ในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ5 

ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งที่คาํนวณไดจึ้งเท่ากบั 140 คน 
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 การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

 1. ก า ร สุ่ ม แ บ บ แ บ่ ง ชั้ น ภู มิ  ( Stratified Random Sampling) เ ป็ น ก า ร สุ่ ม ตัว อ ย่ า ง 

จากประชากรที่มีจาํนวนมากและมีความแตกต่างกันระหว่างหน่วยสุ่มท่ีสามารถจาํแนกออก 

เป็นชั้ นภูมิ (Stratum) เพื่อให้ข้อมูลท่ีได้มีความครบถ้วนและครอบคลุม จะต้องดําเนินการ 

สุ่มกลุ่มตวัอย่างจากชั้นภูมิบนพื้นฐานของระดับตวัแปรที่สําคญั ที่ส่งผลต่อตวัแปรตามโดยจะ

แบ่งกลุ่มประชากรตามแผนกที่เก่ียวขอ้งกบัสายงานการขนส่ง ของบริษทัลิกซิล (ประเทศไทย) 

จาํกดั มหาชน  

 2. การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะพนกังาน

ในบริษทัลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ในส่วนสายงานที่เก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง จาํนวน 140 

คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถาม 

ที่จดัทาํขึ้นโดยผูท้าํวิจยั ได้กาํหนดจากเน้ือหา ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียด 

ในแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี คือ 

ส่วนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะของแบบสอบถามเป็น 

แบบปลายปิด โดยเป็นคาํถามแบบให้เลือกตอบเพยีงคาํตอบเดียว จาํนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และระดบัรายได ้

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ ปัจจัยการขนส่งที่ ส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่ง  

ของบริษทั ลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน โดยใชแ้บบสอบถาม แบบมาตรส่วนประเมินค่าของ 

Likert Scale (โดยเรียงลาํดับความสาํคญัจากมากไปน้อย) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ประกอบด้วย

คํา ถ า ม จํา น ว น  1 7  ข้อ  แ บ่ ง เ ป็ น  4  ปั จ จัย  ไ ด้ แ ก่  ร ะ บ บ ก า ร ข น ส่ ง แ บ บ ทัน เ ว ล า ,  

การขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป, การขนส่งสินคา้เต็มตู ้ทั้งเท่ียวไป

และกลบั และการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับตน้ทุนการขนส่งของบริษทัลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกดั 

มหาชน โดยใช้แบบสอบถาม แบบมาตรส่วนประเมินค่าของ Likert Scale (โดยเรียงลําดับ

ความสาํคญัจากมากไปนอ้ย) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 5 ขอ้ 

ผูว้ิจยัได้เสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสําหรับการศึกษา ไปทาํการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง 

(Validity) การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) และการหาค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) ของ

แบบสอบถามดงัน้ี 
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1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) จากผลการทดสอบ IOC ข้อคาํถามจาํนวน 27 ข้อ  

ซ่ึงทุกขอ้มีคะแนน IOC มากกว่า 0.5 ซ่ึงถือว่า ขอ้คาํถามทุกขอ้มีความเที่ยงตรงในการถามตวัแปร

อยา่งครบถว้น ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

2. การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) ผู ้วิจัยจะหาค่าความเช่ือมั่นโดย 

การนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยวิธีการ 

ของ Cronbach’s Alpha (Cronbach: 1951., 297-334) ซ่ึงแบบสอบถามงานวิจัยน้ี ค ํานวณค่า 

ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา มากกวา่ 0.700 ถือวา่แบบสอบถามสามารถนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

3. การหาค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) โดยใชว้ิธีสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายแบบเพียร์สัน

โดยการหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item Total Correlation) ปรากฏ

วา่ขอ้คาํถามผา่นเกณฑท์ุกขอ้โดยมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.567 – 0.878 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ผลการวิ เคราะห์  พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เ ป็น เพศหญิง  อยู่ในช่วง 

อายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ีย 

ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการขนส่งที่ส่งผลต่อการลดต้นทุน 

 ด้านการขนส่งแบบทันเวลา ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับไม่แน่ใจ (𝑿𝑿�-= 3.36) เม่ือพิจารณา 

เป็นรายข้อพบว่า สามารถกําหนดเวลาในการรับ-ส่งสินค้าตรงทุกคร้ัง อยู่ในระดับเห็นด้วย  

(𝑿𝑿�-= 3.53) รองลงมาคือ การมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณท่ีเพียงพอ และทันต่อ 

ความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งสามารถส่งสินคา้ได้ทนัทีที่ลูกคา้ตอ้งการ อยู่ในระดับไม่แน่ใจ  

(𝑿𝑿�-= 3.37)  สามารถลดการผลิตสินค้าเกินความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับไม่แน่ใจ  

(𝑿𝑿� -= 3 . 2 7 )  แ ล ะ ส า ม า ร ถ ล ด เ ว ล า ใ น ก า ร ผ ลิ ต  แ ล ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ส่ ง ม อ บ 

ที่รวดเร็วขึ้น อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ (𝑿𝑿�-= 3.26) ตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย 

 ดา้นการขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดับ

เห็นดว้ย (𝑿𝑿�-= 3.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เกิดความเช่ือมโยงในการขนส่งสินคา้รูปแบบ

ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (𝑿𝑿�-= 3.69) รองลงมาคือ สามารถเคล่ือนยา้ยสินคา้ โดยใช้

การขนส่งที่ผสมผสานกัน ภายใต้ผูข้นส่งรายเดียวกัน อยู่ในระดับเห็นด้วย (𝑿𝑿�-= 3.49) และ

ก่อให้เกิดการผสมผสานรูปแบบการขนส่ง เพื่อให้ผูจ้ดัส่งสามารถตอบสนองทนัต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (𝑿𝑿�-= 3.41) ตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย 
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 ดา้นการขนส่งสินคา้เต็มตู ้ ทั้งเที่ยวไปและกลบั ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดับเห็นดว้ย (𝑿𝑿�-= 3.55)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า สามารถจดัรูปแบบเส้นทางการขนส่งสินคา้ให้มีปริมาณมาก และ

ประหยดัที่สุด อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (𝑿𝑿�-= 3.80) รองลงมาคือ สามารถรับ – ส่งสินคา้ระหว่างทาง 

เพื่อป้องกนัการวิง่รถเที่ยวเปล่า อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (𝑿𝑿�-= 3.60) สามารถออกแบบบรรจุภณัฑ ์เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพต่อการจัดวางสินค้าในการจัดส่ง อยู่ในระดับเห็นด้วย (𝑿𝑿�-= 3.59) สามารถ

ออกแบบการขนส่งตามขนาดของสินคา้ และระยะทางท่ีขนส่งได ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (𝑿𝑿�-= 3.44) 

และไม่ตอ้งใชค้ลงัสินคา้หรือศูนยก์ระจายสินคา้ ทาํให้ไม่เสียเวลาและเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้น อยูใ่น

ระดบัไม่แน่ใจ (𝑿𝑿�-= 3.35) ตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย 

 ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับไม่แน่ใจ (𝑿𝑿�-= 3.27)  

เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ก่อให้เ กิดความปลอดภัยของสินค้า  อยู่ในระดับเห็นด้วย  

(𝑿𝑿�-= 3.48) รองลงมาคือ สามารถช่วยด้านการรับคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ จนถึงกระบวนการส่งมอบ

สินค้าให้กับลูกค้า อยู่ในระดับไม่แน่ใจ (𝑿𝑿�-= 3.24) ช่วยให้สามารถเลือกประเภทรถที่ใช้ใน 

การขนส่งให้เหมาะสมกับปริมาณของสินคา้ได้ อยู่ในระดับไม่แน่ใจ (𝑿𝑿�-= 3.23) และสามารถ

ติดตามสถานะของสินคา้ในระหว่างการขนส่งได้ อยู่ในระดับไม่แน่ใจ (𝑿𝑿�-= 3.16) ตามลาํดับ 

จากมากไปนอ้ย 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยต้นทุนการขนส่ง ของบริษัทลิกซิล (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน 

 ด้านการลดตน้ทุนการขนส่ง ของบริษทัลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกัด มหาชน ค่าเฉล่ียอยู ่

ในระดับไม่แน่ใจ (𝑿𝑿�-= 3.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านคิดว่า 

การรวมเส้นทางในการจดัส่งสินคา้ สามารถลดตน้ทุนการขนส่งไดม้ากยิง่ขึ้น อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ 

(𝑿𝑿�-= 3.40) รองลงมาคือในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่าการจดันํ้ าหนักบรรทุกสินคา้ที่เหมาะสม 

สามารถลดตน้ทุนเช้ือเพลิงไดม้ากยิง่ขึ้นกวา่เดิม อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ (𝑿𝑿�-= 3.34) ในช่วง 1 ปีที่ผา่น

มา ท่านคิดวา่การนาํรูปแบบการขนส่งเท่ียวกลบัมาใชใ้นการรับสินคา้คืน สามารถลดจาํนวนเท่ียวรถ

ไดม้ากยิง่ขึ้น อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ (𝑿𝑿�-= 3.31) ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่าการจดัเรียงสินคา้ใน

ปริมาณที่เหมาะสม สามารถลดความเสียหายในการขนส่งไดม้ากยิง่ขึ้น อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ (𝑿𝑿�-= 

3.21) และในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่าตน้ทุนดา้นการจดัส่งของบริษทั สามารถลดลงไดม้ากขึ้น

กวา่เดิม อยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ (𝑿𝑿�-= 3.20) ตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานที่  1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ  สถานภาพ  

ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกัน สามารถส่งผลต่อการลดตน้ทุนการขนส่งกรณีศึกษา 

บริษทัลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกัด มหาชน ที่แตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ t-test  
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(t-test Independent) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA สําหรับตัวแปร

อิสระอ่ืนๆ สรุปไดด้งัน้ี 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบ สมมติฐานความแตกต่างของปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคญั* 

(Sig) 

ผลการทดสอบ 

เพศที่แตกต่างกันสามารถส่งผลต่อการ 

ลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท 

ลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน  

Independent 

samples t - test 

.115 ไ ม่ ส อ ด ค ล้อง

กบัสมมติฐาน 

อายุที่แตกต่างกันสามารถส่งผลต่อการ 

ลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท 

ลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน 

One-Way 

ANOVA 

.209 ไ ม่ ส อ ด ค ล้อง

กบัสมมติฐาน 

สถานภาพที่แตกต่างกันสามารถส่งผล 

ต่อการลดตน้ทุนการขนส่ง กรณีศึกษา 

บ ริ ษัท ลิ ก ซิ ล  ( ป ร ะ เท ศ ไท ย)  จ ํา กัด 

มหาชน 

One-Way 

ANOVA 

.000* สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันสามารถ

ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ล ด ต้น ทุ น ก า ร ข น ส่ ง 

กรณีศึกษา บริษทัลิกซิล (ประเทศไทย) 

จาํกดั มหาชน 

One-Way 

ANOVA 

.002* สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันสามารถ

ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ล ด ต้น ทุ น ก า ร ข น ส่ ง 

กรณีศึกษา บริษทัลิกซิล (ประเทศไทย) 

จาํกดั มหาชน 

One-Way 

ANOVA 

.000* สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ท่ีแตกต่างกันส่งผล 

ต่อการลดต้นทุนการขนส่งภายในประเทศท่ีไม่แตกต่างกัน ส่วน อายุ ระดับการศึกษา รายได ้

ต่อ เ ดือน ที่ แตกต่างกันส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งภายในประเทศที่ แตกต่างกัน  

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 
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 สมมติฐานข้อที่  2 ปัจจัยการลดต้นทุนการขนส่งมีความสัมพันธ์ต่อการลดต้นทุน 

การขนส่ง ของบริษทัลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกัด มหาชน โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของ 

เพยีร์สนั (Correlation Analysis : r)  

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการลดตน้ทุนการขนส่ง จาํแนกตามปัจจัย 

การลดตน้ทนุการขนส่ง 

ปัจจัยการลดต้นทุน 

การขนส่ง 

สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคญั* 

(Sig) 

ผลการทดสอบ 

การขนส่งแบบทนัเวลา Correlation 

Analysis 

.000* สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

การขนส่งที่ผสมผสานระหวา่งการขนส่ง 

ตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป 

Correlation 

Analysis 

.000* สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

การขนส่งสินค้าเต็มตู ้ ทั้ งเที่ยวไปและ

กลบั 

Correlation 

Analysis 

.006* สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

การใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ Correlation 

Analysis 

.000* สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัการลดตน้ทุนการขนส่งท่ีประกอบดว้ย การขนส่งแบบทนัเวลา การ

ขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป การขนส่งสินคา้เต็มตู ้ทั้งเที่ยวไปและ

กลับ และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ต่อการลดต้นทุนการขนส่ง  

ของบริษทัลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

อภิปรายผลตามสมมติฐาน 

อภิปรายผลตามสมมติฐาน ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 จากผลการวิจยั ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่ประกอบไปดว้ย สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทลิกซิล 

(ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ที่แตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานดงัน้ี 

 กัญญาภัค จิระภคเดช (2557) ได้ศึกษา ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการทํางานที่ มีผล 

ต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ของบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์แห่งหน่ึง 

ในจงัหวดัชลบุรี พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีประสิทธิภาพต่อการลดตน้ทุน 

ที่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สยมุพร บวับุศย ์(2555) พบวา่ 
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ลักษณะของผู ้ตอบแบบสอบถามที่ต่ างกัน  จะส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า 

ที่แตกต่างกนัออกไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

อภิปรายผลตามสมมติฐาน ปัจจัยด้านการขนส่ง 

 ปัจจยัการขนส่งแบบทนัเวลา มีความสัมพนัธ์ต่อการลดตน้ทุนการขนส่ง ของบริษทัลิกซิล  

(ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานดงัน้ี  

 สมฤดี  ก ล่ินหอม และ  พงษ์ธนา  วณิชย์กอบจินดา  (2555)  ได้ศึกษา  การศึกษา 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการให้บริการ ของบริษทั  

อิมเพรส เซอร์วิส จาํกดั พบว่า การขนส่งแบบทนัเวลาพอดี สามารถลดตน้ทุนสินคา้ในการจดัเก็บ 

ลดค่าขนส่ง ลูกค้าเกิดความพึงพอใจกระบวนการทาํงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สามารถรักษาลูกคา้เก่าไว ้ ลูกคา้ใหม่เขา้มาเพิ่มมากขึ้น เพิ่มพื้นที่ในตลาดมากขึ้น ซ่ึงจะส่งผล 

ให้รายได้เพิ่มขึ้ นด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ ขวัญฤทัย เ ริงธรรม ,วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ และ 

ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล (2556) ไดใ้ห้ความคิดเห็นต่อการใช้ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดีใน 

การจดัส่งสินคา้ สามารถส่งมอบสินคา้ในแตกต่างกนัปริมาณความตอ้งการ และสามารถลดตน้ทุน

การขนส่งลดได ้ 

 ปัจจยัการขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป มีความสัมพนัธ ์

ต่อการลดตน้ทุนการขนส่ง ของบริษทัลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ซ่ึงมีความสอดคล้อง 

กบัผลงานดงัน้ี 

 ศักรธร บุญทวียุวฒัน์ (2559) ได้ศึกษา การออกแบบเส้นทางการขนส่งหลายรูปแบบ 

เพือ่การส่งออกผลไม ้พบวา่ การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งโดยใชก้ารขนส่งหลายรูปแบบสามารถ

ช่วยในการลดตน้ทุนและเวลาที่ใช้ในการขนส่งได้มากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ วรพจน์ มีถม และ 

สมชาย พรชยัววิฒัน์ (2554) ไดใ้หค้วามคิดเห็น การเลือกเสน้ทางการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ที่

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูต้ดัสินใจในดา้นต่างๆ ทั้งงบประมาณ เวลาในการขนส่งและ

ระดบัความเส่ียงของเสน้ทางที่ยอมรับได ้

 ปัจจยัการขนส่งสินคา้เตม็ตู ้ทั้งเที่ยวไปและกลบั มีความสมัพนัธต่์อการลดตน้ทุนการขนส่ง 

ของบริษทัลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานดงัน้ี 

  วิภาวรรณ พนัธุ์สังข ์(2554) ไดศึ้กษา การพฒันาระบบวางแผนการขนส่งเพื่อลดการเดิน

รถบรรทุกเที่ยวเปล่า พบว่า สามารถลดจาํนวนรถบรรทุกเท่ียวเปล่าไดม้ากขึ้น สามารถลดตน้ทุน

รถบรรทุกเที่ยวเปล่า ทั้งน้ีภาคการขนส่งท่ีมีการประสานความร่วมมือในการบริหารงานขนส่งสินคา้ 

สามารถนําระบบที่พฒันาขึ้ นไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินการขนส่งเพื่อลดการเดินรถบรรทุก 

เที่ยวเปล่าได้มากยิ่งขึ้ น เช่นเดียวกับ จามร แซ่เบ๊ (2553) ได้ศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในกระบวนการทาํงานเพื่อหาทางเลือกในการลดต้นทุนการผลิตและการลดต้นทุนค่าขนส่ง  
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พบวา่ วธีิการลดตน้ทุนโดยการรวบเสน้ทางที่ไปในทิศทางเดียวกนัและเปล่ียนประเภทของรถขนส่ง 

ส่งผลทาํใหต้น้ทุนลดลงมากขึ้น และส่งผลใหค้่าใชจ่้ายส่วนน้ีจะกลายเป็นกาํไร 

 ปัจจัยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพนัธ์ต่อการลดต้นทุนการขนส่ง  

ของบริษทัลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานดงัน้ี  

 ไพฑูรย ์ศิริโอฬาร (2557) ไดศึ้กษา การลดตน้ทุนการขนส่ง โดยการจดัเส้นทางพาหนะ 

ที่เหมาะสม กรณีศึกษา ธุรกิจเคร่ืองด่ืมชานม พบวา่ การลดตน้ทุนในการเดินรถขนส่งสินคา้ดว้ยการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาวางแผนการจัดสรรเส้นทางการขนส่งสินค้าให้เกิดระยะทางใน 

การเดินทางน้อยที่สุด จะส่งผลให้เกิดต้นทุนการใช้พลังงานเช้ือเพลิงน้อยท่ีสุดด้วย สามารถ 

ลดต้นทุนในการขนส่งลงได้ เพียงจัดลําดับการขนส่งใหม่เท่านั้ น หากผู ้ประกอบการอ่ืนๆ  

ที่เก่ียวขอ้งกับการขนส่งสินคา้ นําหลักการเดียวกันไปใช้ในการวางแผนการขนส่งก็จะสามารถ 

ลดตน้ทุนในการขนส่งใหต้ ํ่าลงได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วงจิตร ภูพวก และ วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์ (2557) 

พบว่า การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในบริษทั มีการวางแผนการพฒันาระบบเทคโนโลยี 

ตั้ ง แ ต่ จุ ด กํ า เ นิ ด จ น ถึ ง จุ ด ก า ร บ ริ โ ภ ค สิ น ค้ า  เ พื่ อ ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ต อ บ ส น อ ง 

ความตอ้งการของลูกคา้ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคร้ังนี้ 

 จากการศึกษา ปัจจยัการขนส่งภายในประเทศที่มีผลต่อการลดตน้ทุนการขนส่งสินค้า 

กรณีศึกษาบริษทัลิกซิล (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1. ดา้นปัจจยัการขนส่งแบบทนัเวลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผูบ้ริหารองค์กร

ควรมุ่งเนน้อยูบ่นพื้นฐานที่เป็นการขนส่งสินคา้ในจาํนวนที่ลูกคา้ตอ้งการจริง ภายในเวลาที่กาํหนด

ไว ้เพื่อส่งผลต่อการดาํเนินงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองตามสภาพของตลาดและ 

กลยทุธข์องบริษทัไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

 2. ดา้นปัจจยัการขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป โดยภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ผูบ้ริหารองค์กรควรสร้างเครือข่ายพนัธมิตรและเช่ือมโยงการขนส่งเพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสินคา้ เพื่อลดระยะเวลาของการขนส่ง, ลดตน้ทุน,เพิ่มประสิทธิภาพ 

ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนั และส่งผลใหสิ้นคา้มีความปลอดภยัมากยิง่ขึ้น 

 3. ด้านปัจจัยการขนส่งสินค้าเต็มตู ้ ทั้ งเที่ยวไปและกลับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

ป า น ก ล า ง  ผู ้บ ริ ห า ร อ ง ค์ ก ร ค ว ร มี ก า ร แ บ่ ง ป ร ะ เ ภ ท สิ น ค้า ค ง ค ลัง ด้ ว ย ร ะ บ บ  ABC  

( ABC Classification ) เพือ่ใหง่้ายต่อการตรวจสอบและการกระจายสินคา้ไดม้ากยิง่ขึ้น 

 4. ด้านปัจจัยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ผูบ้ริหารองค์กรควรจะใช้ระบบการขนส่งที่เช่ือมโยงกัน สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้า 

ได ้และทาํใหสิ้นคา้ไปถึงปลายทางอยา่งปลอดภยั  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. การวิจัยคร้ังต่อไป ควรจะทดสอบกับอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบ 

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการลดตน้ทุน 

 2. การวิจัยคร้ังต่อไป ควรจะทดสอบกับตัวแปรอ่ืน เช่น การใช้พลังงานทางเลือก ,  

การใชศู้นยก์ระจายสินคา้ , การขนส่งแบบมิลครั์น 

 3 .  การศึกษาค ร้ัง ต่อไป ควรศึกษา  “ ปัจจัยการขนส่งภายในป ระเท ศที่ มี ผ ล ต่ อ 

การลดตน้ทุน” ในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก

ในการศึกษา 
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ความพงึพอใจในการปฏบิัติงานของพนักงานบริษัท อชู่า สยาม สตีล อนิดสัตรียส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

SATISFACTION IN PERFORMING OF EMPLOYEES IN  USHA SIAM 

STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED. 

ประศาสน์  ถิราติ1 และ ดร.กิตติพนัธ ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล 

อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน)  มีวตัถุประสงคเ์พือ่ ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน  และปัจจยัที่

มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานจาํนวน 12 ดา้น  รวมทั้งนาํผลการศึกษาไป

ปรับปรุงการบริหารงานของบริษทัให้ดียิง่ขึ้น  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่พนกังานบริษทั 

อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 230 คน โดยทาํการสุ่มตวัอยา่งโดยสะดวก 

(Simple random sampling) ด้วยวิธีการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane   ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั มีลักษณะแบบเลือกตอบและแบบมาตราส่วนของลิเกิร์ต 

(Likert) ตามระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  โดย

จาํแนกขอ้มูลตาม เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส  การศึกษา  ตาํแหน่งงาน  อายงุานกบับริษทั  และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มาทาํการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency)   ร้อยละ(Percentage)  และนาํขอ้มูล

เก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จากแบบสอบถาม มาทาํการวิเคราะห์โดย

การหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation = SD) โดยการหาค่าความแตกต่าง

ดว้ยตวัแปรดา้นสถิติ  T-Test   และ F-Test  ในการเปรียบเทียบระดบัความพงึพอใจในการปฏิบติังาน

ในแต่ละดา้นกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ผลจากการศึกษาพบวา่  

1. พนักงานของบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์  จาํกดั (มหาชน)  มีความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้นทั้ง 12 ดา้นพบว่ามีความพึงพอใจ

มากทุกด้าน โดยด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.12  รองลงมาได้แก่ ด้านการประสบ

ความสาํเร็จในหน้าที่การงาน  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา ดา้น

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล      ดา้นลกัษณะของงาน  ดา้นสถานภาพในการทาํงาน  ดา้นความมัน่คง

ในงาน  ด้านการได้รับการยกย่องนับถือด้านความกา้วหน้าในการทาํงาน ดา้นนโยบายและการ

บริหารของบริษทั  ตามลาํดบั และความพึงพอใจในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด

คือ 3.47 
1
นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
อาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 2. ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจในการปฏิบติังานพบวา่ พนกังานที่มีปัจจยัส่วนบุคคลที่

แตกต่างกนัในเร่ือง อาย ุการศึกษา ตาํแหน่งงาน อายงุานกบับริษทั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  มี

ระดบัความพงึพอใจการปฏิบติัโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วน

พนกังานที่มีปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัในเร่ืองเพศ และสถานภาพการสมรส  มีระดบัความพงึ

พอใจการปฏิบติังานโดยรวมที่ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

คาํสาํคญั  :  ความพงึพอใจในการปฏิบติังาน, พนกังาน  บริษทั    อูช่า  สยาม สตีล  อินดสัตรียส์ 

จาํกดั   (มหาชน) 

Abstract 

 This research on “ Satisfaction in performing of  employees  in Usha Siam Steel  Industries 

Public Company Limited  ” aims to study of the personal factors and the other factors which effects 

satisfaction in performing of  employees consisting of 12 aspects and to pave this research as a way 

to development and improvement the  form of an operation of the company. The study was 

conducted by using a sample of 230 people from the total population of  Usha Siam Steel  Industries 

Public Company Limited employees. The sampling was done by simple random sampling method 

and computing the sample by Yamane formular. Data collection was done by questionnaire 

including multiple choices scale of  Likert  ranging between 5 levels as a tool to collect information. 

Data was analyed by a finished-program of statistics. Research classified data by gender, age, 

marital status, education , job position , period of employment with the firm and average monthly 

income. The results were distributed by frequency and percentage. Research analyzed the the 

average ( X ) and standard deviation (SD) of the factors which effect satisfaction in performing of 

employees from the questionnaire . The research compared the satisfaction in performing of 

employees and the individual characteristics by the variance of  statistics which consisted of T-test 

and F-test . The results of study showed as followed : 

 1. Usha Siam Steel Industries Public Company Limited employees  were satisfied with 

overall performing at a high level.  When categorizing into 12 aspects, it’s found that all are at a 

high level and  responsibility was the highest which was 4.12 followed by achievement , working 

conditions ,supervision-technical ,interpersonal relations-supervisor, work itself, status, job 

security, recognition, advancement , company policy and administration. The result showed that the 

satisfaction in salary and welfare had the lowest average which was 3.47. 
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 2. The results from comparing the satisfaction in performing showed that the employees 

who had varied personal factors including age,education,job position, period of employment with 

the firm and average monthly income were satisfied with an overall performance differently when 

a level of satatistical significance is at 0.05. And employees who had different personal factors 

including gender and marital status had no difference in an overall satisfaction in performing when 

a level of statistical significance is at 0.05.                                                  

 

KEYWORD : Satisfaction in performing, Employees  in Usha Siam Steel  Industries Public 

Company Limited   

 

บทนํา 

 ในปัจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากร   หากบุคลากรขององคก์ารนั้นปราศจากความตั้งใจและความเต็มใจใน

การปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ  จะก่อใหเ้กิดความสูญเสียใหแ้ก่องคก์าร (จิรประภา อคัรบวร

,2547) การที่บุคลากรจะปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถดงักล่าวจนเกิดผลการปฏิบติังานที่ดีได้

นั้น  ส่ิงสําคญัประการหน่ึงขึ้นอยู่กับความสุขและความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่องานใน

องค์การนั้ น  ปัจจุบันการจูงใจคนในการทํางานกับองค์การ  มิได้ค ํานึงถึงเฉพาะความรู้  

ความสามารถของบุคคลเพยีงอยา่งเดียวเท่านั้น   แต่องคก์ารสมยัใหม่ไดย้ดึมัน่เอาความพงึพอใจของ

บุคลากรที่จะทาํงานในองคก์ารนั้นๆ เป็นสาํคญั   ความพึงพอใจของบุคลากรต่อส่ิงต่างๆ ภายใน

องคก์ารจึงเป็นเร่ืองที่สาํคญัที่องคก์ารจะตอ้งตระหนักและคาํนึงถึงอยูเ่สมอ  เพราะความพึงพอใจ

ของบุคลากรในองคก์ารมีผลต่อความสาํเร็จของงานและองคก์าร  หากบุคลากรในองคก์ารไม่มีความ

พงึพอใจในงานที่ทาํหรือที่รับผดิชอบ  ก็จะทาํใหผ้ลการปฏิบติังานตํ่า  คุณภาพของงานลดลง  มีการ

ขาดงาน  ลางาน ออกจากงานและเป็นปัญหาทางวนิยัไดอี้กทางหน่ึงดว้ย (ณัทฐา กรีหิรัญ,2550)   

 บริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน)  ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตลวด

เหล็ก มีโรงงานอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 46 อาํเภอ

คลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี  บนพื้นที่ประมาณ 6,485  ไร่ พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทเป็น

พนักงานที่ประจาํอยูใ่นโรงงาน โดยนิคมอุตสาหกรรมแห่งน้ีจดทะเบียนประกอบกิจการทางด้าน

เขตอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  มีนกัลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศรวมกนัอยู่ใน

โครงการมากกวา่  200  บริษทั และมีโรงงานผลิตสินคา้อยูจ่าํนวนหลายโรงงาน    จึงเป็นแหล่งรวม

ของพนักงานและแรงงานที่มีฝีมือจาํนวนมาก  และมกัพบปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในนิคมอุตสาหกรรม

ต่างๆ ตามมาหลายดา้น เช่น ปัญหามลพิษ จากการที่มีโรงงานตั้งอยูภ่ายในนิคมอุตสาหกรรมเป็น



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1273 Journal of Business Research and 

Administration 

จาํนวนมาก  และขาดการควบคุมดา้นมลพษิอยา่งเพียงพอจากผูป้ระกอบการ ขาดการกาํกบัดูแลจาก

ภาครัฐ  ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อพนักงานท่ีทาํงานในนิคมฯ จากโรคทางเดินหายใจและ

โรคมะเร็ง และมลพษิทางนํ้ ารวมทั้งนํ้ าใตดิ้นทีมี่การปนเป้ือนโลหะหนกัและสารอินทรียร์ะเหยอยา่ง

ง่าย    ปัญหาในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม จากการที่คนงานวยัหนุ่มสาวเขา้มาอยูร่วมกนั

ภายในนิคมฯ จาํนวนมาก  ก่อให้เกิดค่านิยมในการเปล่ียนคู่นอนซ่ึงส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัว

ตามมา  ทั้งครอบครัวแตกแยกรวมถึงการหยา่ร้าง  ปัญหาปล่อยใหเ้ด็กอยูห่อพกัตามลาํพงั  เน่ืองจาก

ขาดสถานทีรั่บเล้ียงเด็ก  การยา้ยงานภายในนิคมฯ อยูเ่ป็นประจาํ เม่ือพนกังานไดรั้บขอ้เสนอการจา้ง

งานท่ีดีกว่าที่ทาํงานเดิม   ปัญหาจากการจราจรและอุบติัเหตุซ่ึงเกิดขึ้นจากการขยายตวัของชุมชน

และการเพิ่มขึ้นของประชากรพนักงานที่เพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วในนิคมฯ  เน่ืองจากมีแรงงานยา้ยถ่ิน

เขา้มาอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนเร่ิมลดลง  การช่วยเหลือซ่ึงกัน

และกนัมีนอ้ยลง  เป็นตน้ (บรรพต ศรีวเิศษ,2550) 

จากปัญหาดงักล่าวจึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนกังานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีตอ้งทาํงานในนิคมอุตสาหกรรมใน

แต่ละดา้นที่สาํคญั  เพือ่ที่จะนาํผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันารูปแบบ

การดาํเนินการของบริษทัฯ ใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัปัจจยัต่างๆ เพือ่สร้างความพงึพอใจให้

เกิดขึ้นกับพนักงานเป็นการสร้างขวญัและกาํลังใจให้พนักงานสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพือ่ตอ้งการทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น  เพศ   อาย ุ สถานภาพการสมรส  การศึกษา  

ตาํแหน่งงาน   อายุงานกับบริษัท  รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์  จาํกัด (มหาชน)  โดยรวมต่างกัน

เพยีงใด 

2. เพือ่ตอ้งการทราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบีติงานของพนกังาน   ไดแ้ก่     

ดา้นนโยบายและการบริหารงานบริษทั  ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา  ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  ดา้นความมัน่คงในงาน  ดา้น

สถานภาพในการทาํงาน   ดา้นการประสบผลสาํเร็จในหนา้ที่การงาน  ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนับ

ถือ  ดา้นลกัษณะของงาน  ดา้นความรับผดิชอบ  และดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน  มีผลต่อความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์  จาํกัด (มหาชน)  

โดยรวมต่างกนัเพยีงใด  
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3. เพื่อนําผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ

ดาํเนินการของบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์  จาํกดั (มหาชน)  ใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้ง

กบัปัจจยัต่างๆ เพือ่สร้างความพงึพอใจใหเ้กิดขึ้นกบัพนกังาน 

สมมติฐานทางการวิจัย 

ผูว้ิจยัได้ศึกษาเน้ือหาจากทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Theory)  ทฤษฎี

เก่ียวกบัการจูงใจของมาสโลว ์(Maslow)  และทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของ Mc Gregor  ที่กล่าวถึง

ความพงึพอใจในการปฏิบติังานและนาํมาสรุปเป็นสมมุติฐานทางการวจิยัจาํนวน 7  หวัขอ้ คือ 

 สมมติฐานที่  1 พนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน)  ที่มีปัจจยั

ส่วนบุคคลในดา้น  เพศ   ที่แตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่  2 พนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน)  ที่มีปัจจยั

ส่วนบุคคลในดา้น  อาย ุ ที่แตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั 

สมมุติฐานที่  3 พนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน)  ที่มีปัจจยั

ส่วนบุคคลในดา้น สถานภาพการสมรส   ที่แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวม

แตกต่างกนั 

สมมุติฐานที่  4 พนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน)  ที่มีปัจจยั

ส่วนบุคคลในดา้น  การศึกษา   ที่แตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั 

สมมุติฐานที่  5 พนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน)  ที่มีปัจจยั

ส่วนบุคคลในดา้น  ตาํแหน่งงาน   ที่แตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่าง

กนั 

สมมุติฐานที่  6  พนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน)  ที่มีปัจจยั

ส่วนบุคคลในดา้น   อายงุานกบับริษทั   ที่แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวม

แตกต่างกนั 

สมมุติฐานที่  7 พนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน)  ที่มีปัจจยั

ส่วนบุคคลในดา้น  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    ที่แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวม

แตกต่างกนั 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหาไดแ้ก่ ปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ประกอบด้วย  ด้านนโยบายและการบริหารงานของบริษทั  ด้านการควบคุมบงัคบับญัชา  ด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้น

ความมัน่คงในงาน  ดา้นสถานภาพในการทาํงาน ดา้นการประสบผลสาํเร็จในหน้าที่การงาน  ดา้น

การไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ  ดา้นลกัษณะของงาน  ดา้นความรับผดิชอบ   และ ดา้นความกา้วหนา้ใน
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การทาํงาน  โดยศึกษาจากทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Theory)  ทฤษฎีเก่ียวกบัการ

จูงใจของมาสโลว ์(Maslow)  และทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของ Mc Gregor 

ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร ไดแ้ก่  พนกังานบริษทั อูช่า สยาม สตีล 

อินดัสตรียส์  จาํกัด (มหาชน)   มีจาํนวนทั้งส้ิน 523  คน    กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรการ

คาํนวณของ ทาโรยามาเน่  (Taro-Yamane,1967)  มีกลุ่มตวัอยา่งที่ตอ้งสุ่มสาํรวจอยา่งน้อยจาํนวน   

227   คน   ไดด้าํเนินการสุ่มตวัอยา่งจริงทั้งหมดจาํนวน 230 คน 

ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการศึกษา ในช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  พ.ศ. 

2559 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

    ตัวแปรอิสระ                                                                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย 

1. ทาํให้ทราบระดบัความพึงพอใจในการปฎิบติังานของพนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล 

อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน)   

2. นาํขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและพฒันาองคก์ารใหมี้ 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และใชเ้ป็นแนวทางการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานของบริษทั อูช่า 

สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) 

3. เพื่อนาํขอ้มูลที่ไดไ้ปปรับปรุงทรัพยากรบุคคลของบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ 

จาํกดั (มหาชน)   ใหมี้ความรู้  ความสามารถ  ปรับปรุง ขวัญกาํลงัใจในการปฏิบติังานให้ดีขึ้น  โดย

เนน้ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานของพนกังาน 

  

ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ตาํแหน่งงาน 

6. อายงุานกบับริษทั 

7. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ความพึงพอใจในการปฏบิัตงิาน 

ของพนักงาน 

บริษัท อูช่า สยาม สตลี อนิดัสตรียส์ 

จํากดั (มหาชน)  
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ทฤษฎี แนวคดิ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประชากรศาสตร์ 

 ปรมะ  สตะเวทนิ (2546, 112-118) ไดอ้ธิบายถึงคุณสมบติัเฉพาะของตน ซ่ึงแตกต่างกนัใน

แต่ละคน  คุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการทาํการส่ือสาร   อย่างไรก็ตามในการ

ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ กนันั้น จาํนวนของผูรั้บสารก็มีปริมาณแตกต่างกนัดว้ย  การวิเคราะห์

ผูรั้บสารที่มีจาํนวนน้อยคนนั้นมกัไม่ค่อยมีปัญหา  หรือมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผูรั้บสารที่มี

จาํนวนมาก  เน่ืองจากการวเิคราะห์คนท่ีมีจาํนวนนอ้ย เราสามารถวเิคราะห์ผูรั้บสารทุกคนได้แต่ใน

การวิเคราะห์คนจาํนวนมากเราไม่สามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารแต่ละคนได ้ เพราะมีผูรั้บสารจาํนวน

มากเกินไป  นอกจากน้ีผูส่้งสารยงัไม่รู้จกัผูรั้บสารแต่ละคนด้วย  ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการ

วิเคราะห์ผูรั้บสารที่ประกอบไปด้วยคนจาํนวนมากก็คือการจาํแนกผูรั้บสารออกเป็นกลุ่ม ๆ ตาม

ลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ  

การศึกษา  ศาสนา  สถานภาพการสมรส เป็นตน้ ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลต่อการรับรู้  

การตีความ และเขา้ใจในการส่ือสารทั้งส้ิน (กิติมา  สุรสนธิ,2541 : 15-17) 

 1. เพศ (Sex) หญิง ชาย มีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นสรีระ ความถนัด  สภาวะทางจิตใจ 

อารมณ์  จากการวิจยัทางดา้นจิตวิทยาทั้งหลายไดแ้สดงให้เห็นถึงความแตกต่างอยา่งมากในเร่ือง

ความคิดค่านิยม  และทศันคติทั้งน้ี  เพราะวฒันธรรมและสงัคมไดก้าํหนดบทบาท และกิจกรรมของ

คนทั้งสองเพศไวแ้ตกต่างกนั 

 2. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยท่ีสําคัญประการหน่ึงต่อพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย ์ 

เน่ืองจากอายจุะเป็นตวักาํหนดหรือเป็นส่ิงที่บ่งบอกเก่ียวกบัความมีประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ ของ

บุคคล  ดงัคาํกล่าวที่วา่ผูใ้หญ่อาบนํ้ าร้อนมาก่อน เกิดมาหลายฝน หรือเรียกคนที่มีประสบการณ์น้อย

กว่าเด็กเม่ือวานซืน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นเคร่ืองบ่งช้ีหรือแสดงความคิด ความเช่ือลกัษณะ

การโตต้อบต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของบุคคล คนเราโดยทัว่ไปเม่ืออายเุพิ่มขึ้นประสบการณ์

สูงขึ้น  ความฉลาดรอบคอบก็เพิม่มากขึ้น  วธีิคิดและส่ิงที่สนใจก็เปล่ียนแปลงไปดว้ย 

 3. การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้เป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อ

ผูรั้บสารที่คนไดรั้บการศึกษาที่ต่างกนั ในยคุสมยัที่ต่างกนั  ในระบบการศึกษาที่แตกต่างกนัจึงยอ่ม

มีความรู้สึก นึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการที่แตกต่างกนั คนทัว่ ๆ ไปมักจะสนใจหรือยดึ

แนวคิดในนวสาขาของตนเป็นสําคญั และบุคคลมักมีลักษณะบางประการที่แสดงหรือบ่งช้ีถึง

พื้นฐานการศึกษาหรือสาขาวชิาที่เรียนมา  เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาเป็นสถาบนัท่ีอบรมกล่อมเกลา

ให้บุคคลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางที่แตกกต่างกนั  ทางดา้นครูผูส้อนก็มีอิทธิพลต่อความคิดของ

ผูเ้รียน  โดยการสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดของตวัให้แก่ผูเ้รียน  ดงันั้นการศึกษาจึงเป็นตวักาํหนด

ในกระบวนการเลือกสรรของผูรั้บ 
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 4. สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อนัไดแ้ก่ เช้ือชาติและชาติ

พนัธุ์ ถ่ินฐาน ภูมิลาํเนา พื้นฐานของครอบครัว อาชีพ รายไดแ้ละฐานะทางการเงิน ปัจจยัเหล่าน้ีมี

อิทธิพลอยา่งสาํคญัต่อผูรั้บ ซ่ึงในการวิจยัทางดา้นนิเทศศาสตร์ไดช้ี้ให้เห็นวา่สถานะทางสงัคมและ

เศรษฐกิจของผู ้รับสารมีอิทธิพลอย่างสําคัญต่อปฏิกิริยาของผู ้รับสารที่ มีผู ้ส่งสารและสาร

สถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจทาํให้คนมีวฒันธรรมที่ต่างกัน มีประสบการณ์ที่ต่างกัน มี

ทศันคติค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกนั 

 5. ศาสนา (Religion) การนบัถือศาสนาเป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงของผูรั้บสารที่มีอิทธิพล

ต่อตวัผูรั้บสาร ทั้งทางดา้นทศันคติค่านิยมและพฤติกรรม โดยศาสนาไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัคนและ

กิจกรรมต่างๆ ในชีวติคนตลอดทั้งชีวติ 

 ยุคล  เบ็ญจรงค์กิจ (2542 : 44-52) ได้อธิบายเก่ียวกับแนวความคิดด้านประชากรว่าเป็น

ทฤษฎีที่ใชห้ลกัการของความเป็นเหตุและผล กล่าวคือพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดขึ้นจากแรงบงัคบั

หรือจูงใจจากภายนอกมากระตุน้ โดยมีความเช่ือที่วา่คนที่มีคุณสมบติัทางประชากรที่แตกต่างกนัจะ

มีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัไป ซ่ึงตรงกบัทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ Defleur 

and Bell-Rokeaoh (1996)  ซ่ึงอธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ ของบุคคล 

หรือลกัษณะทางประชากรซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็นกลุ่ม ๆ  ไดค้ือ บุคคลที่มีพฤติกรรม

คลา้ยคลึงกนัมกัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั  ดงันั้นบุคคลที่อยูใ่นลาํดบัชั้นทางสังคมเดียวกนัจะเลือกรับ 

และตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในแบบเดียวกนั 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดอ้ธิบายวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อาย ุเพศ 

ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ี่นิยม

นาํมาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีสาํคญัและสถิติท่ีวดัได้ของ

ประชากรที่จะสามารถช่วยกาํหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งทาํให้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวั

แปรทางดา้นอ่ืน ๆ  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

สุระ หีบโอสถ (2540:  38)  กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึงความรู้สึก

หรือทศันคติที่มีต่อการปฏิบติังาน เกิดความสุขสบายที่ไดจ้ากการทาํงาน ความสุขที่ไดท้าํงานกับ

เพือ่นร่วมงานและมีความพึงพอใจเก่ียวกบัลกัษณะงาน ค่าตอบแทน การบงัคบับญัชา กลุ่มงานและ

ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

นเรศ ภูโคกสูง (2541: 7) มีความเห็นวา่ ความพงึพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึก

ที่ มีความสุขหรือเจตคติของบุคคลที่ มีต่อการปฏิบติังาน ซ่ึ งเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองความ

ตอ้งการในปัจจยัต่างๆ ในการปฏิบติังาน ถา้บุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีต่อการปฏิบติังานใน
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ทางบวก จะมีผลทาํให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีการเสียสละ อุทิศกาย แรงใจ และ

สติปัญญาให้แก่งานมาก ตรงกนัขา้มถา้บุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติที่ มีต่อการปฏิบติังานในทาง

ลบ จะทาํให้เกิดความไม่พงึพอใจแก่งาน ทาํให้ไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน ขาดความ

รับผิดชอบในการปฏิบติังาน ทั้งน้ีเน่ืองจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลไม่คงท่ี

แน่นอน อาจเปล่ียนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ฉะนั้น 

ผูบ้ริหารจึงควรทาํการตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของหน่วยงาน เพื่อที่จะไดท้าํการ

แกไ้ขปรับปรุงบทบาทหนา้ที่ ในการปฏิบติังานใหเ้อ้ือหรือสนองตอบต่อความตอ้งการของบุคลากร 

เพือ่เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความเตม็ใจที่ จะใชพ้ลงัปฏิบติังาน ทาํให้

องคก์รเกิดความเจริญและประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

ทฤษฎีทัว่ไปเก่ียวกบัการจูงใจของมาสโลว ์(Maslow)   

เป็นทฤษฎีลําดับขั้นของความต้องการของมนุษย ์ โดยตั้ งสมมติฐานว่ามนุษยมี์ความ

ตอ้งการอยู ่เสมอไม่มีส้ินสุด เม่ือความตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง หรือพงึพอใจอยา่งหน่ึงอย ่างใด

แลว้ ความตอ้งการส่ิงอ่ืน ๆ ก็จะเกิดขึ้นมาอีก ความตอ้งการของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นลาํดบัขั้นจากตํ่า

สุดไปหาสูงสุด ซ่ึง แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ 

1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน

เพือ่ใหบุ้คคลสามารถดาํรงชีวติอยูไ่ดแ้ละเป็นความตอ้งการที่ทุกคนมีมาตั้งแต่เกิด เช่นความตอ้งการ

อาหาร อากาศ นํ้ า ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม การพกัผ่อน เป็นตน้ ความพึงพอใจที่ไดรั้บในขั้นน้ีจะ

กระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในขั้นทีสู่งกวา่ 

2) ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety and Security Needs) เป็นความตอ้งการที่

รู้สึก วา่ตนไดรั้บการปกป้องคุม้ครองให้พน้จากอนัตราย  สาํหรับความตอ้งการในระดบัน้ีจะเห็นได้

จากการที่ คนมีการออมทรัพย ์ มีการทาํประกนัชีวิต การประกนัสุขภาพ  ตลอดจนพยายามที่จะหา

งานท่ีมีความมัน่คงเน่ืองจากความผนัผวนไม่แน่นอนของเหตุการณ์ต่างๆ เป็นปัญหาท่ีมนุษยทุ์กคน

ต้องเผชิญในการดํารงชีวิตอยู่ต่อไปความล้มเหลวในชีวิตอาจเกิดขึ้ นได้ทุกขณะ เช่น การขาด

ทรัพยสิ์นเงินทอง ขาดเพื่อนฝูงที่ให้ ความหวงัดีและกาํลังใจ ไม่แน่ใจว่าจะถูกให้ออกจากงาน  

เม่ือใดซ่ึงจะอยูใ่นสภาพหดหู่และกงัวลใจอยา่งแรง ขาดกาํลงัใจและความสามารถในการควบคุม

การกระทาํของตนเอง ดว้ยเหตุน้ีมนุษยจึ์งมีความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยัขึ้นมา 

3)  ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Love and  Belongings Needs) สภาพจิตใจ

มนุษย ์ มีความอ่อนไหวมาก ความเช่ือมัน่ของตนเองขึ้้นอยูก่บัการตอบสนองที่บุคคลไดรั้บจากผูอ่ื้น 

มนุษยท์ุกคน  ตอ้งการให้ผูอ่ื้นรักชอบตน ตอ้งการมีคนที่ตนรัก ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม

ตอ้งการมีสิทธิเป็นเจา้ของส่ิงที่คิดวา่เป็นของตน ตอ้งการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการ
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ทาํงานเป็นกลุ่ม มีลกัษณะของการร่วมใจในการทาํงานมากกว่าที่จะมุ่งการแข่งขนัและตอ้งยอมรับ

ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

4) ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ (Esteem Needs) มนุษยท์ุกคนตอ้งการไดรั้บการยก

ยอ่ง นับถือจากผูอ่ื้น โดยให้ผูอ่ื้นมองเห็นความสาํคญัของตน และเม่ือกระทาํในส่ิงที่ดีงามแล้ว ก็

ตอ้งการใหผู้อ่ื้นรับรู้  และแสดงความยอมรับนับถือ เพราะฉะนั้้น เขาจึงตอ้งการให้ผูอ่ื้นแสดงความ

สนใจใหเ้กียรติเขา เขารู้สึกมีกาํลงัใจในการดาํรงชีวติมากขึ้น เช่นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะรู้สึกมีขวญัใน

การทาํงานสูง  ถา้ผูบ้งัคบั   บญัชาไม่ไดส้นใจเฉพาะเร่ืองงานอยา่งเดียว แต่สนใจไต่ถามชีวติส่วนตวั

ของเขาดว้ย ความตอ้งการการยก ยอ่งนับถือในบางคร้ังอาจทาํให้บุคคลมีการกระทาํแปลก ๆ  เพื่อ

เรียกร้องความสนใจ เพื่อป้องกนัการกระ   ทาํเหล่าน้ี   เราจึงควรป้องกนัไม่ให้เขาเกิดความรู้สึกวา่

ไม่มีผูใ้ดใหค้วามสนใจใยดีต่อปัญหาของเขา 

5) ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวติ  (Needs for  Self  Actualization)  เป็นความตอ้งการขั้น

สูงสุดของชีวติมนุษย ์ ในการน้ีจะทาํใหเ้กิดความสาํเร็จในทุกส่ิงทุกอยา่งตามความนึกคิดของตนเอง 

เป็นการ พฒันาศกัยภาพของตนเอง เพื่อความเป็นมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงความ

ต้องการของ มนุษย ์(Human Needs) ไวอี้กว่ามนุษยมี์ความตอ้งการมากมายเหลือคณานับ เช่น 

ตอ้งการเงินทอง ทรัพยสิ์น ส่ิงของต่างๆรางวลั อาหาร ที่อยูอ่าศยั   เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค รถยนต ์ 

ช่ือเสียง ตาํแหน่ง เกียรติยศ คาํชมเชย คาํยกยอ่งสรรเสริญ และความเคารพนับถือ ช่ือเสียงของวงศ ์

ตระกูล  มิตรสหายคนรัก คนศรัทธา ยกย่อง นับถือ สุขภาพท่ีดี   บุคลิกภาพท่ีดี  ลักษณะรูปร่าง

สัดส่วนดีความรู้  ความคิด  ความเช่ือมัน่ในตนเองความกา้วหน้า   โอกาสกา้วหน้า ความเสมอภาค 

เป็นอิสระ สิทธิเสรีภาพ ความมัน่คงทางสังคม ประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอดจนการแสดงออก พูด

เขียน อ่าน คิด เที่ยว และความสุขทางเพศ เป็นตน้ 

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอ ร์สเบอร์ก   (Herzberg’s  Two-Factor  Theory)  Herzberg, 

Mausner  and  Snyderman    ไดท้าํการศึกษาปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน 

โดยเฉพาะ ปัจจยัที่ทาํให้เกิดความพึงพอใจ  การศึกษาของ  Herzberg  เป็นการเก็บขอ้มูลจากนัก

บญัชีและวิศวกร   จาํนวนประมาณ  200  คน โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์นั้นเป็นการขอให้ผูถู้ก

สัมภาษณ์คิดถึงเวลาการ ทาํงานที่เขามีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจปัจจยัที่เป็นตวัจูงใจ  ( 

Motivate  Factor)  หรือ อาจกล่าว ไดว้่าเป็นปัจจยัที่เป็นตวักระตุน้ปัจจยัเหล่าน้ี ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้ง

กบัการประกอบกิจกรรมต่างๆ  ซ่ึงมีอยู ่ 5 ปัจจยั   คือ  

1.  การประสบความสาํเร็จในหน้าที่การงาน  (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลทาํงาน

ตามความสามารถแห่งสติปัญญาไดอ้ยา่งอิสระ จนไดรั้บความสาํเร็จเป็นอยา่งดี  เกิดความรู้สึกภูมิใจ

และปลาบปล้ืมในผลสาํเร็จแห่งงานนั้น    
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2.  การได้รับการยกย่องนับถือ  (Recognition)  หมายถึง  การได้รับการยอมรับจาก

ผูบ้งัคบับญัชาจากเพือ่น  จากผูม้าขอรับคาํปรึกษา  หรือจากบุคคลในหน่วยงาน  ในรูปแบบของการ

ยกยอ่งชมเชย แสดงความยนิดี  การใหก้าํลงัใจ หรือการยอมรับในความสามารถ 

3.  ลกัษณะของงาน (Work  Itself)  หมายถึง  งานที่น่าสนใจ  ทา้ทาย  ตอ้งอาศยัความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์  หรือเป็นงานทีมี่สามารถทาํไดโ้ดยลาํพงัเพยีงผูเ้ดียว 

4.  ความรับผิดชอบ  (Responsibility)  หมายถึง  ความพึงพอใจที่ได้รับมอบหมายให้

รับผดิชอบงานและมีอาํนาจในการรับผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ที่ 

5.  ความก้าวหน้าในการทาํงาน  (Advancement)  หมายถึง  ผลหรือการมองเห็นการ

เปล่ียนแปลงในสถานภาพของบุคคลในสถานท่ีทาํงาน   เช่น  การไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งและการมี

โอกาสไดศึ้กษาหาความรู้เพิม่เติม  

ปัจจัยค ํ้ าจุน  (Hygiene  Factor)  เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จ ําเป็นที่ทุกคนจะต้องได้รับการ

ตอบสนอง ปัจจยัเหล่าน้ีไม่ใช่ส่ิงจูงใจท่ีจะทาํใหค้นทาํงานมากขึ้น  แต่เป็นปัจจยัเบื้องตน้เพือ่ป้องกนั

ไม่ให้คนไม่พอใจในงานที่ทาํนั้น  ปัจจยัเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเก่ียวพนักบัสภาพแวดลอ้มของงานที่มี

อยู ่ 7 ปัจจยั คื อ 

1.  นโยบายและการบริหารงานของบริษัทฯ  (Company  Policy  and  Administration) 

หมายถึงการจดัการ  การบริหารงานขององคก์ารซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ารนั้น 

2.  การควบคุมบังคับบัญชา  (Supervision-Technical)  หมายถึง  ความสามารถของ

ผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงาน  ความยติุธรรมในการบริหาร 

3.  ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล (Interpersonal  Relations-Supervisor)  หมายถึง  การติดต่อ

ระหว่างบุคคลกบัผูบ้งัคบับญัชาที่แสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั   สามารถทาํงานร่วมกนัและ

เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั      

4.  สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (Working Conditions) หมายถึง  สภาพทางกายภาพของ

งาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงการทาํงาน รวมถึงลกัษณะสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ  เช่นอุปกรณ์หรือ

เคร่ืองมือต่างๆ 

5.  เงินเดือนและสวสัดิการ  (Salary)  หมายถึง  รายได ้  ค่าจา้งประจาํเดือนท่ีเป็นธรรมซ่ึง

บุคคลได้รับอนัเป็นผลตอบแทนจากการทาํงานของบุคคลนั้น   หากบุคคลได้รับเงินเดือนที่เป็น

ธรรมจะส่งผลต่อการเพิม่ผลผลิต  มีความพงึพอใจในงานทีท่าํและมีผลต่อความภกัดีกบับริษทั  

6.  ความมัง่คงในงาน  (Job Security)  หมายถึง  ความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อความมัน่คง

ในงาน ความย ัง่ยนืในอาชีพหรือความมัน่คงขององคก์าร 

7.  สถานภาพในการทาํงาน (Status)  หมายถึง  อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมมี

เกียรติ และมีศกัด์ิศรี 
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ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor (Theory X and Theory Y Assumption)  แมคเกรเกอร์ ไดต้ั้ง

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัแบบแผนพฤติกรรมของคนในองคก์ารไวใ้นรูปทฤษฎี X และทฤษฎี Y  

ทฤษฎี X  มีสมมติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของคนคือ 

1. คนโดยส่วนเฉล่ียมีสัญชาติญาณเกียจคร้าน ไม่ชอบทาํงาน จะพยายามหลีกเล่ียงการ

ทาํงาน 

2. เน่ืองจากคนที่ไม่ชอบทาํงาน จึงตอ้งมีการใชอ้าํนาจบงัคบั  ควบคุม  แนะนาํหรือขู่ว่าจะ

ลงโทษ เพือ่ใหง้านสาํเร็จ 

3. คนโดยส่วนมากชอบให้มีผูค้อยแนะนําช้ีแนวในการทาํงาน พยามยามหลีกเล่ียงความ

รับผดิชอบ มีความทะเยอทะยานนอ้ย ตอ้งการความปลอดภยัมากกวา่ส่ิงใด 

ทฤษฎี Y  มีสมมติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของคน คือ 

1. คนมักจะทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กับงานตามปกติราวกับว่าเป็นการเล่นหรือการ

พกัผอ่น 

2.  การควบคุมจากบุคคลอ่ืนและการบงัคบัข่มขู่ ไม่ใชว้ิธีเดียวที่จะทาํให้คนทาํงานบรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร ทุกคนปรารถนาที่จะเป็นตวัของตวัเองและควบคุมตวัเองในการทาํงาน                

เพือ่สมัฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงคท์ี่เขามีส่วนผกูพนั 

3. การที่คนมีความผูกพนั (Commitment)  ต่อวตัถุประสงคจ์ะเป็นแรงจูงใจอยา่งหน่ึงที่จะ

ผลกัดนัใหเ้กิดสมัฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงคท์ี่ตนมีส่วนผกูพนั 

4. คนเราไม่เพียงแต่ต้องการมีความรับผิดชอบด้วยตนเองเท่านั้ น แต่ยงัแสวงหาความ

รับผดิชอบ    เพิม่ขึ้นอีกดว้ย 

5. คนส่วนมากมีความสามารถค่อนขา้งสูงในการใช้จินตนาการ ความเฉลียวฉลาดและ

ความคิดสร้างสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาองคก์าร 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปริญญา สัตยธรรม ( 2550) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติั งานของพนักงาน 

กรณีศึกษา  :  บริษทั วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่่นแนล จาํกดั เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานในแต่ละดา้นของพนักงาน เพื่อนาํผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา

รูปแบบการดาํเนิ นงานของบริษทัฯ ให้ มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัจจยัดา้นต่างๆ เพื่่อ

สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกบัพนักงาน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นพนักงาน บริษทั วาย เอช เอส 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํนวน  120 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านเงินเดือนและสวสัดิการอยู่ในระดับปานกลาง มีความพึง

พอใจลกัษณะงานที่ทาํอยู ่ในระดบัมาก ความพึงพอใจต่อความกา้วหน้าในการทาํงานอยู ่ในระดบั
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ปานกลาง ความพึงพอใจต่อผูบ้งัคบับญัชาอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน และ

ความมั่่นคงในการทาํงานอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

 ณัทฐา กรีหิรัญ (2550)ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวจิยั พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 25 

ปี ถึง 35 ปี มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ประสบการณ์ทาํงานมากกวา่ 5 ปี เม่ือพจิารณาความ

พึงพอใจในการปฏิบติังาน พบว่า พนักงานมหาวิทยาลยั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพจิารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นความมัน่คงในงานมีความพงึพอใจอยูใ่น

ระดบัมาก ส่วนดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน ดา้นนโยบาย/แผนงานและ

การบริหารงาน ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล ด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นลกัษณะงาน มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

 วราภรณ์   คาํเพชรดี (2552) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร สาํนกังาน

สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ผลการวจิยั พบวา่ (1) แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ตามความคิดเห็นของ

บุคลากร สาํนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความสาํเร็จในการ

ทาํงาน ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งงาน ดา้นการยอมรับนับถือ ดา้นลกัษณะงานที่ทาํและด้าน

ความรับผิดชอบ โดยภาพรวม มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณาจาก

องคป์ระกอบของแรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็นรายดา้น ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความ

รับผิดชอบ ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งการงาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นการยอมรับ

นับถือ โดยมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง ส่วนดา้นลกัษณะงานที่ทาํอยูใ่นระดบัปาน

กลาง (2) บุคลากรของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ี อุบลราชธานี ท่ี มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส รายได ้และประสบการณ์ในการปฏิบติังานที่ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนบุคลากรที่ฝ่ายปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานในด้านความรับผิดชอบแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.01 

จักรกฤษณ์  ม่วงสอน (2558) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ราชการ กองผลิตส่ิงอุปกรณ์สายพลาธิการทหารบก เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนักงาน จาํนวน 190 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล พบว่า 

พนกังานมีความพงึพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีระดบัความพงึพอใจใน

แต่ละดา้นจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ดา้นลกัษณะงานและดา้นความกา้วหน้าและการยอมรับในการ

ปฏิบติังาน มีคะแนนเฉล่ียมากที่สุดเท่ากนั ลาํดบัถดัมาเป็นดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสถาพแวดลอ้มใน

การปฏิบติังานและดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ  ปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
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โดยรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั มีหลายปัจจยัได้แก่ สถานภาพสมรส อาย ุรายได้ต่อ

เดือน และประสบการณ์ในการทาํงาน และมีระดบัความพงึพอใจในแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนั 

วิธีการดําเนินงาน 

รูปแบบการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาแบบงานการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey  Research) เพือ่หาระดบั

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในแต่ละดา้นของพนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั 

(มหาชน) จาํนวน ทั้งส้ิน   523    คน (ขอ้มูลแผนกบุคคล บริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั 

(มหาชน) ประจาํเดือน มิถุนายน 2559)  

 การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1967) ตอ้งมีจาํนวนไม่

นอ้ยกวา่   227   คน ไดด้าํเนินการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 230 คน 

 การสุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 230 คน 

โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งโดยถือว่าพนักงาน

บริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) ทุกคนมีโอกาสจะถูกเลือกเท่าๆ กนั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่เป็นมาตรฐาน

ส่วนประมาณค่า  5  ระดบัตามวธีิการของ ลิเกิร์ต (Likert)  เก่ียวกบัความพงึพอใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  การศึกษา  

ตาํแหน่งงาน  อายงุานกบับริษทั  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  จาํนวน  7  ขอ้  ลกัษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบเลือกตอบ 

ส่วนที่  2 ปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานประกอบดว้ยขอ้มูล

ปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน     ลักษณะของคาํตอบเป็นแบบ

ประมาณค่า  5  ระดบั  (5 : ความพึงพอใจมากที่สุด   4 : ความพึงพอใจมาก  3 : ความพึงพอใจปาน

กลาง  2 : ความพึงพอใจนอ้ย  1 : ความพึงพอใจน้อยที่สุด)  แบ่งตามดา้นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งจาํนวน  

12 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารงานของบริษทั ด้านการควบคุมบังคบับญัชา ด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้น

ความมัน่คงในงาน ดา้นสถานภาพในการทาํงาน ดา้นการประสบผลสาํเร็จในหน้าที่การงาน ดา้น
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การไดรั้บการยกยอ่งนับถือ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหน้าใน

การทาํงาน 

ส่วนที่  3   ปัญหา/ขอ้เสนอแนะของพนกังาน เป็นคาํถามปลายเปิด ใหผู้ต้อบแบบสอบถาม

แสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี ประกอบดว้ย ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงในการ

บริหารงานของบริษทั 

ผูศึ้กษาดาํเนินการสร้างแบบสอบถาม ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1 ศึกษาแนวความคิดจากผูเ้ช่ียวชาญ  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน  เพือ่ที่จะกาํหนดเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2 ร่างแบบสอบถาม  โดยเขียนข้อความคําถามต่างๆ ให้สอดคล้องกับหัวข้อและ 

วตัถุประสงค์ที่ต ั้งไวเ้สนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั   เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง  พร้อมทั้ง

แนะนาํ  และแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถาม  

3 ทดสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Validity) ของแบบสอบถามโดยใชแ้บบสรุปวดัดชันี

ความสอดคลอ้ง (IOC) แลว้นาํผลที่ไดจ้ากการสอบทานและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน 

มาคาํนวณหาค่าเฉล่ีย แลว้เลือกคาํถามในแบบสอบถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  

4 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามคาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา  และ

ผูเ้ช่ียวชาญ   ใหมี้ความถูกตอ้งสมบูรณ์มากขึ้น  เพือ่นาํแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ต่อไป     

            5 นาํแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งแล้ว   มาทาํการทดสอบ (Pretest) กบั

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนคน  30  ชุด   และวดัหาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability)   ของแบบสอบถาม    โดย

ใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  ของบรอนบคั (Cronbach 1970 : 161)    ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟ่า  (α – Coefficient)  กาํหนดใหม้ากกวา่หรือเท่ากบั 0.7  แลว้จึงนาํไปจดัพมิพฉ์บบัจริง เพือ่ใช้

ในการศึกษาต่อไป ปรากฏวา่ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าที่ไดเ้ท่ากบั 0.974 แสดงวา่แบบสอบถามมีความ

น่าเช่ือถือได ้

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษานาํขอ้มูลที่ไดม้าประมวลผลและวเิคราะห์ โดยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 

 1.ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานนาํมาวิเคราะห์ โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 

 2.ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ 

จาํกดั (มหาชน)  วเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 3.เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล 

อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน 
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(Inferential  Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติ T-test และ F-test หรือความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA)  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล 

 เพศ พนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 52.61  เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 47.39 

 อาย ุพนกังานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 31 

– 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.13  อายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.26 อายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี คิด

เป็นร้อยละ 22.61  อายมุากกวา่ 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.18  อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.82 

 สถานภาพการสมรส พนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) ส่วน

ใหญ่สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 53.48  สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 33.48  สถานภาพหมา้ย/

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 13.04 

 การศึกษา พนกังานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่การศึกษา

ระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 47.39  ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 45.65 สูงกว่า

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.96 

 ตาํแหน่งงาน พนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์ จาํกัด (มหาชน) ส่วนใหญ่

ตาํแหน่งงาน ระดบัปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 47.83 ระดบัผูบ้ริหารขั้นตน้ คิดเป็นร้อยละ 30  ระดบั

ผูบ้ริหารขั้นกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.26  ระดบัผูบ้ริหารขั้นสูง คิดเป็นร้อยละ 3.91 

 อายงุานกบับริษทั พนกังานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน)  ส่วนใหญ่

อายกุารทาํงานกบับริษทั มากกว่า 5–10 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.70  อายกุารทาํงานกบับริษทั 0-5 ปี คิด

เป็นร้อยละ 31.30  อายกุารทาํงานกบับริษทัมากกวา่ 10-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.26 อายกุารทาํงานกบั

บริษทัมากกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.74 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พนักงานบริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน)  ส่วน

ใหญ่รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 40 รายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 

15,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 27.83 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 16.52 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 10.43  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 60,001 – 

80,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.48รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 80,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.74 

ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพงึพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

โดยรวม 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน X  SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ลําดับที่ 

1.ดา้นนโยบายและการบริหารของบริษทั 3.48 0.991 มาก 11 

2.ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา 3.87 0.784 มาก 4 

3.ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 3.86 0.670 มาก 5 

4.ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 3.90 0.847 มาก 3 

5.ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 3.47 0.856 มาก 12 

6.ดา้นความมัน่คงในงาน 3.65 0.734 มาก 8 

7.ดา้นสถานภาพในการทาํงาน 3.76 0.826 มาก 7 

8.ดา้นการประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน 3.93 0.768 มาก 2 

9.ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ 3.64 0.763 มาก 9 

10.ดา้นลกัษณะของงาน 3.78 0.820 มาก 6 

11.ดา้นความรับผดิชอบ 4.12 0.714 มาก 1 

12.ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน 3.60 0.798 มาก 10 

รวม 3.76 0.628 มาก  

จากตารางที่ 1 แสดงระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั อูช่า สยาม 

สตีล อินดสัตรียส์   จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.76) สามารถจาํแนกเป็น

รายด้าน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน   โดยด้านความรับผิดชอบมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด ( X  = 4.12) รองลงมาในดา้นการประสบความสาํเร็จในหน้าที่การงาน ( X  =  3.93)  

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน   ( X  =  3.90)   ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา ( X  =  3.87)  ดา้น

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล ( X  =  3.86) ดา้นลกัษณะของงาน ( X  =  3.78) ดา้นสถานภาพในการ

ทาํงาน ( X  =  3.76) ดา้นความมัน่คงในงาน  ( X  =  3.73)  ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนับถือ ( X  =  

3.64)  ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน ( X  =  3.60) ดา้นนโยบายและการบริหารของบริษทั ( X  =  

3.48)  และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ( X  =  3.47)  ตามลาํดบั 

  

  



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1287 Journal of Business Research and 

Administration 

ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ค่าสถิติ 

(Sig.) 

วิธีการ

ทดสอบ 

ความหมาย สรุปผล 

1. พนักงานบริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัส

ตรียส์ จํากัด (มหาชน)  ที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลในด้าน  เพศ ที่แตกต่างกันมีความ

พึ ง พ อ ใ จใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น โ ด ย ร ว ม

แตกต่างกัน

0.209 T-test ไม่แตกต่าง ปฏิเสธ 

Ho 

2. พนักงานบริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัส

ตรียส์ จํากัด (มหาชน)  ที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลในด้าน  อายุ  ที่แตกต่างกันมีความ

พึ ง พ อ ใ จใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น โ ด ย ร ว ม

แตกต่างกัน

0.000 F-test แตกต่าง ยอมรับ 

H1 

3. พนักงานบริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัส

ตรียส์ จํากัด (มหาชน)  ที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลในด้าน สถานภาพการสมรส   ที่

แตก ต่า ง กั น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จใ น ก า ร

ปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน

0.109 F-test ไม่แตกต่าง ปฏิเสธ 

Ho 

4. พนักงานบริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัส

ตรียส์ จํากัด (มหาชน)  ที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลในด้าน  การศึกษา   ที่แตกต่างกันมี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม

แตกต่างกัน

0.000 F-test แตกต่าง ยอมรับ 

H1 

5. พนักงานบริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัส

ตรียส์ จํากัด (มหาชน)  ที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลในด้าน  ตําแหน่งงานที่แตกต่างกัน

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม

แตกต่างกัน

0.000 F-test แตกต่าง ยอมรับ 

H1 

6. พนักงานบริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัส

ตรียส์ จํากัด (มหาชน)  ที่มีปัจจัยส่วน

0.000 F-test แตกต่าง ยอมรับ 

H1 
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สมมติฐาน ค่าสถิติ 

(Sig.) 

วิธีการ

ทดสอบ 

ความหมาย สรุปผล 

บุคคลในด้าน  อายุ งานกับบริ ษัท   ที่

แตก ต่า ง กั น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จใ น ก า ร

ปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน 

7. พนักงานบริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัส

ตรียส์ จํากัด (มหาชน)  ที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลในด้าน  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ที่

แตก ต่า ง กั น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จใ น ก า ร

ปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน 

0.000 F-test แตกต่าง ยอมรับ 

H1 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

พนักงาน บริษทั อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์ จาํกัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียความพงึพอใจสูงกว่า

ดา้นอ่ืนทั้งหมด(4.12)  รองลงมาไดแ้ก่ดา้นการประสบความสาํเร็จในหน้าที่การงาน (3.93)  ดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (3.90) และดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา (3.87) ตามลาํดบั และดา้น

ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุด คือ 3.47  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบริษทัมอบหมายงาน

ในปริมาณที่เหมาะสม ตรงกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน ประกอบกบัพนกังานมีคุณสมบติั

ตรงตามตําแหน่งหน้าที่  มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้ งบริษัทได้จัดการ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม และสะดวก สบายต่อการปฏิบติังานของพนักงาน  

และพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านเงินเดือนและสวสัดิการ อยู่ในลาํดับ

ทา้ยที่สุด (3.47) โดยเฉพาะพนกังานท่ีมีอาย ุ ตาํแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่า  ดงันั้นบริษทั

จึงตอ้งปรับปรุงปัจจยัเหล่าน้ีใหดี้ขึ้นเพือ่ให้ระดบัความพงึพอใจของพนกังานเพิม่ขึ้น การสร้างความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานดังกล่าว บริษทัตอ้งดาํเนินการควบคู่ไปกับการบริหารจดัการที่ดีดว้ย 

ผลการวิจยัคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปริญญา สัตยธรรม ( 2550) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง 

ความพงึพอใจในการปฏิบติั งานของพนกังาน กรณีศึกษา  :  บริษทั วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่่นแนล 

จาํกดั  พบวา่พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพงึพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก โดย มีความพึงพอใจลกัษณะงานที่ทาํอยู ่ในระดบัมาก  ความพึงพอใจต่อผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่น

ระดบัมาก ความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน และความมั่่นคงในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก       และ

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวราภรณ์   คาํเพชรดี (2552) ซ่ึงศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังาน
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ของบุคลากร สาํนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่าพนักงาน มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพจิารณาจากองคป์ระกอบของแรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็นรายดา้น 

ดา้นที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งการงาน ดา้น

ความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นการยอมรับนับถือ โดยมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดับสูง 

เช่นกนั  

 จากการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้า่พนกังาน บริษทั อูช่า สยาม สตีล  อินดสัตรียส์ จาํกดั 

(มหาชน) ที่มีปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัในดา้นเพศ และ ดา้นสถานภาพการสมรส พนักงานมี

ความพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนัโดยมีค่านัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้ แต่ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัในดา้นอาย ุดา้นการศึกษา ดา้น

ตาํแหน่งงาน ด้านอายุงานกบับริษทั และด้านรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พนักงานมีความพอใจในการ

ปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั โดยมีค่านยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ที่ตั้งไว ้ จากผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวราภรณ์   คาํเพชรดี (2552) ซ่ึงได้

ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีอุบลราชธานี 

ผลการวิจยั พบว่าบุคลากรของสาํนักงานสรรพากรพื้นที่ อุบลราชธานี ที่ มีเพศ สถานภาพสมรส ที่

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  แต่ปรากฏว่า

ผลการวจิยัคร้ังน้ีขดัแยง้กบังานวจิยัของจกัรกฤษณ์  ม่วงสอน (2558) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง ความพงึพอใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานราชการ กองผลิตส่ิงอุปกรณ์สายพลาธิการทหารบก พบวา่ สถานภาพ

สมรสของพนกังาน มีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 1.บริษทั ควรเสริมสร้างความพงึพอใจในการปฏิบติังานใหพ้นกังานท่ีมีช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี 

และช่วงอายรุะหว่าง 21-30 ปี เน่ืองจากพนักงานในช่วยอายดุงักล่าวมีระดบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานน้อยที่สุด ควรส่งเสริมความพึงพอใจในดา้นความกา้วหน้าในหน้าที่การงาน พร้อมทั้ง

ควรเปิดโอกาสใหมี้การพฒันาความรู้ ความสามารถใหเ้พิม่มากขึ้น โดยการจดัฝึกอบรม เพือ่เป็นการ

สนับสนุนให้พนักงานให้มีการเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่งตามความสามารถของตน แสดงถึงเส้นทาง

ความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงานของพนกังานวา่สามารถกา้วหนา้ไปไดถึ้งระดบัใด  

 2.บริษทั ควรเสริมสร้างความพึงพอใจในงานให้พนักงานที่ระดับการศึกษาตํ่ากว่าระดับ

ปริญญาตรีเน่ืองจากพนกังานท่ีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีมีระดบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานน้อยที่สุด ควรส่งเสริมความพึงพอใจในดา้นความกา้วหน้าในหน้าที่การงาน พร้อมทั้ง

ควรเปิดโอกาสให้มีการพฒันาความรู้ ความสามารถให้เพิ่มมากขึ้น โดยการจดัฝึกอบรม พร้อมทั้ง

เปิดโอกาสใหมี้การศึกษาต่อ หรือทุนการศึกษา เพือ่เป็นการเพิม่ขวญักาํลงัใจในการทาํงาน 
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 3.บริษัท ควรเสริมสร้างความพึงพอใจในงานให้พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานในระดับ

ปฏิบติัการ และผูบ้ริหารขั้นตน้ เน่ืองจากพนกังานที่มีตาํแหน่งงานในระดบัปฏิบติัการ และผูบ้ริหาร

ขั้นตน้มีระดบัความพงึพอใจในการปฏิบติังานนอ้ย ควรส่งเสริมความพงึพอใจในทุกดา้น โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนับถือ และ

ความกา้วหนา้ในงาน  

 4.บริษทั ควรเสริมสร้างความพงึพอใจในการปฏิบติังานใหพ้นกังานท่ีมีอายงุานตํ่ากวา่ 10 ปี 

และควรดูแลเป็นพเิศษสาํหรับพนกังานท่ีมีอายงุานตํ่ากว่า 5 ปี เน่ืองจากพนกังานท่ีมีอายงุานในช่วง

กังกล่าวมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อย ควรส่งเสริมความพึงพอใจในทุกด้าน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบั

ถือ และความกา้วหนา้ในงาน 

 5.บริษทั ควรเสริมสร้างความพงึพอใจในการปฏิบติังานใหพ้นกังานที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ตํ่ากว่า 30,000 บาท และควรดูแลเป็นพิเศษสาํหรับพนักงานที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 

บาท เน่ืองจากพนักงานที่มีรายไดเ้ฉล่ียในช่วงกงักล่าวมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานนอ้ย 

ควรส่งเสริมความพงึพอใจในทุกดา้น ยกเวน้ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีความพึงพอใจดีอยู่

แลว้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาซํ้ าในเร่ืองน้ี อยา่งนอ้ยอีก 1 ปีต่อไป   เน่ืองจากความพงึพอใจเป็นเร่ืองทศันคติ

ของแต่ละคน ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก  ระยะเวลาที่

ต่างกัน เพื่อจะเป็นแนวทางในการบริหารงานของบริษัทให้พนักงานมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานในอนาคตได ้

 2. ควรศึกษาเก่ียวกบัทศันคติและความคิดเห็นดา้นอ่ืนของพนกังานที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังาน เพือ่เป็นขอ้มูลที่ครอบคลุมมากขึ้น 

 3. ควรศึกษาเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของพนกังานเพิม่เติม 

 4. ควรศึกษาเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืนที่มีลกัษณะและสถานที่ตั้งใกลเ้คียงกนั เพือ่นาํมาเป็น

ขอ้มูลในการพฒันาการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัต่อไป 
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Intention to use laundry service of female students who 

live at dormitories around Rangsit University 

Theerathat  Tiranaprakij1, Narissara Parkvithee 2 

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

Abstract 

The study aims to ( 1)  study intention to use laundry service of female students who live 

around Rangsit University, ( 2)  study factors affecting intention to use laundry service of female 

Rangsit University students, ( 3)  compare the difference of personal factors of female Rangsit 

University students and intention to use laundry service, and ( 4)  find relationship between 

marketing mix factors and intention to use laundry service of female Rangsit University students. 

A survey approach using convenience sampling to collect data from samples of 400 female students 

was conducted. The tool used for collecting data is a questionnaire. Content validity and reliability 

of research instrument were tested before conducting a pretest.  The data were analyzed by using 

percentage, average, and standard deviation.  The hypotheses were tested by using T- Test and F-

Test, as well as, Pearson correlation coefficient through a statistical software program.  

The study found that (1) the overall intention to use laundry service is high; (2) participants 

have high level of opinion towards marketing factors affecting behavior on receiving laundry 

service; ( 3)  respondents with different faculty and average monthly income have difference in 

intention to use laundry service with significance level at .05, however, there is no difference in age 

and place of living; ( 4)  marketing mix factors, including, product, price, place/ distribution, 

promotion, personnel/ staff, process, and physical characteristic have the same direction of 

relationship at medium level with intention to use laundry service at significance level of 0.01.  The 

findings can imply that laundry entrepreneurs should focus on their processes and products/services 

as major priorities by developing service system, lead- time of delivery service, and 

refund/ compensation procedures to be reliable and ease of use.  A variety of products/ services 

should also be provided to meet customers’ demand and satisfaction.  In addition, marketing plan 

and strategies might be formulated to be compatible with market segmentation or target group that 

relied on students’ faculties and a range of incomes.   

Keyword: intention to use service, laundry service, female students, dormitories. 
1Graduate Student, Rangsit University, Thailand 

2Lecturer, Faculty of Business Administration, Rangsit University, Thailand 
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INTRODUCTION 

Doing the laundry is a household choir which takes time and delicacy, especially some 

clothes which need special care. Thai society in the past, men had to go out to work, so women were 

the one who do choirs as a housewife.  Laundry has been responsibility of women.  However, at 

present, people’s living style have changed – both men and women are supposed to go to work in 

order to earn money; living with hurry; they spend time working each day; no time for preparing 

clothes. Consequently, people in this generation need laundry service for themselves or their family.  

Laundry service has played an important role in responding people’s need ( Yotsanan Dithiphen, 

2010). 

Further to the previous reasons, various forms of service have been created.  One service 

which has been increasing quickly is laundry service.  This kind of service can respond to the need 

of consumers who are supposed to have not much time and prefer convenience, quickness, 

cleanliness, and protecting clothes for social events, especially suit and dress. Laundry service can 

be divided into 2 main categories:  1)  laundry service for regular clothes by using regular tools for 

laundry, like detergent and iron; and 2)  dry cleaning for clothes with special quality and cannot be 

cleaned by regular method, because they might be deformed. Consequently, they need special tools 

for cleaning, like dry cleaning liquid and steam dryer (Anchalee Punkasirikul. 2009). 

Rangsit University has 28,134 students in 52 programs, 124 departments.  The university 

has 26 Bachelor degree programs, 82 departments; 21 Master degree programs, 34 departments; 

and 5 doctorate programs, 8 departments.  There are 2 bilingual programs, 2 departments; and 9 

international programs, 12 departments ( Rangsit University, 2012) .  Some female students of 

Rangsit University live at dormitories around the campus.  Thus the number of dormitories around 

the area has been increasing in order to support the living of students. At the same time, the number 

of laundry shops around the campus has been increasing as well.  These laundry shops are not 

different in cleaning service, ironing service, delivery service, and products.  The group of 

consumers is students, who use laundry service in order to reduce time for ironing and getting 

convenience for washing clothes which has low involvement in decision making.  It is decision for 

using service involving everyday products. Therefore, the researcher is interested to study intention 

to use laundry service of female students at Rangsit University, in order to be used as a guideline 

for determining marketing strategy for new entrepreneurs. 
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Objectives 

The main aims of this study are: 

i. To study intention to use laundry service of female students at Rangsit University. 

ii. To study factors affecting intention to use laundry service of female students at Rangsit 

University. 

iii. To compare the difference of personal factors of female students who live at dormitories 

nearby Rangsit University and intention to use laundry service. 

iv. To find the relationship and the direction of relation between marketing mix factors and 

intention to use laundry service 

Research Question 

i. What are levels of intention to use laundry service of female students at Rangsit University? 

ii. What are the factors affecting intention to use laundry service of female students at Rangsit 

University? 

iii. What is the relationship between personal factors of female students who live at dormitories 

in the area around Rangsit University and intention to use laundry service? 

iv. What is the relationship between marketing mix factors and intention to use laundry service 

of female students who live at dormitories around Rangsit University? 

Conceptual Framework 

According to research objectives, researcher proposes a conceptual framework for the study as 

demonstrated in the following figure (See: Figure 1). 
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Figure 1 Conceptual Framework 

Methodology 

The study employs survey approach to investigate the intention to use laundry service of 

Rangsit University female students by using convenience sampling and self- administered 

questionnaire as a tool. The population of the study is defined as Rangsit University female students 

who live around university area and use laundry service.  The amount of population appears to be 

unknown. Thus, sample size is expected not to be lesser than the amount of samples calculated from 

formula. Based on the level of confidence at 95 percentages with 5 percentages of error, the sample 

size is amount to 400 female students to be collected. 

Data Collection 

The questionnaires were conducted with 400 samples at laundry shops around Rangsit 

University from January 16th-30th, 2016. 

Personal Factors 

1. Age

2. Education

3. Faculty

4. Average monthly income

5. Place of living

Marketing Mix Factors 

1. Product

2. Price

3. Place / Distribution

4. Promotion

5. Personnel / Staff

6. Process

7. Physical characteristic

Intention to use laundry 

service of female 

students Rangsit 

University 

Independent Variables Dependent Variables 
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LITTERATURE REVIEW 

1.1 Concept of Consumer Behavior 

Consumer behavior as a process of decision making and characteristic of each person activities 

undertake when evaluating, obtaining, using, and disposing of products and services ( Blackwell, 

Miniard, and Engel, 2006) .  Schiffman and Kanuk, ( 2007)  argues consumer behavior refers to 

behavior that consumers display in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of 

products and services that they expect will satisfy their needs.  Solomon ( 2007)  explains that 

consumer behavior refers to behavior of decision making and action of consumer relating to 

purchasing and using products and services in order to meet their needs and satisfaction. According 

to the definitions above, it can be concluded that consumer behavior refers to expression of 

consumer on a certain product or service that includes information search, product/service selection, 

using service, and evaluation, in order to respond their own needs and desires. 

Consumer behavior analysis is a study to discover group of consumer behavior for living, as 

well as decision making for purchasing products and services. The efficient principle for consumer 

behavior analysis is 6W1H Principle that needs to consider principles relating to marketing in order 

to find answers according to 7Os Principle as follows: (Chattayaphon  Samoechai, 2007) 

1.  Who is the target market? Every consumer is not always a target group. The first objective 

of studying consumer behavior is to find the group that uses product or service or tends to use such 

product or service. It would help to know characteristics of the target group of the product, as well 

as behavior in purchasing and using of the target group. 

2.  What does the market purchase? It is necessary to know what customers really need from 

the product or the organization. 

3.  Why do they have to purchase? The analysis in this topic will help us to know the real 

reasons why customers decide to purchase the product in order to be used as a guideline for planning 

to motivate target group and meet the needs of customers for making decision to purchase. 

4.  Who has a part in purchasing? In purchase decision, there might be other people who have 

a part or influence such purchase decision because the purchaser might not be the one who uses the 

product directly; the product might be shared among many people; and they might not know much 

about the product so they need an expert or a group of purchasers to participate in decision making. 

A study of the one who has a part in purchasing is for using as data for preparing an advertising 

program to encourage decision making which needs to consider which reference group to be used 
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for reaching the group of purchasers or how to reach the group of purchasers directly or if it is a 

product that purchasers are responsible to make decision for users, the business may need to 

emphasize mainly on the group of purchasers. 

5. When do they purchase? Consumers always have different behaviors in consuming

products and services in different opportunity of using opportunity of using.  Thus analyzing 

opportunity for purchasing of customers would help marketers to produce sufficient products and 

prepare marketing promotion plan in a suitable form and period, especially products which are 

consumed the most in some seasons, like flowers during festivals and transportation during high 

season. 

6. Where do they purchase? It would help us to know popular or convenient places for

customers to purchase the product in order to manage suitable distribution channel for customers in 

each group.  For example, the target group needs convenience and has limited time to search for 

plane tickets so they need an agent, like travel agencies or plane ticket agencies, to distribute tickets 

in order to increase convenience and satisfaction for customers, besides purchasing directly from 

airlines. 

7. How do they purchase? It would help us to know steps in purchasing management of

customers, including recognizing problems, searching for information to solve or mitigate such 

problems, evaluate alternatives for solving problems, and making decision how to purchase.  It 

would help the business to obtain data for marketing promotion plan which is suitable for customers 

in the target group. 

1.2 Concept of Marketing Mix 

Marketing mix of product can refer as service marketing mix, which is composed of 7Ps by adding 

people, process, and physical evidence. The compositions are shown as follows: (Zeithaml, Bitner, 

and Gremler, 2006) 

1. Product; P1 is about our products or services, for example, characteristics of product,

quality level, product warranty, product line, accessories, brand, and package or container. 

Armstrong and Kotler ( 2006)  defined product is anything that can be provided for the market’s 

attention, acquisition, use, or consumption.  Product can satisfy customer’s wants and needs.  If 

product is service, that mainly consists of two components:  first, the core services imply a 

company’s core benefit; second is service level, such as axspecified delivery service ( Hirankitti, 
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Mechinda, & Manjing, 2009) .  which includes pick- up and delivery on- time, flight schedule’s 

multiple choice, branding of service (Aaker, 1996), and customer service (Kotler, 1994). 

2.  Price; P2 is about price, discount, flexibility, condition, price change, monetary cost, 

nonmonetary cost, including time cost, physical cost, mental cost, and emotional cost.  These costs 

are in the form of attempt, inconvenience of buyers or service receivers because of acquisition for 

purchasing and receiving service. 

Price is considered an important point in measuring repurchase intention ( Oh, 2000) . 

Different short- term selling strategies are used to increase sales such as, special sales, credit term 

and refunds (Yoo, Donthu, & Lee, 2000). 

3.  Place; P3 refers to channel for accessing products or service which is convenient; 

location which is convenient for transportation, storing products ( warehouse) , and near where 

buyers live or convenient for buyers to buy products or receive service. 

4.  Promotion; P4 refers to advertisement by using personal communications or non-

personal communications, like internet, printed media, electronic display, in order to promote image 

of an agency or selling a set of products. 

The purpose of advertising is to build brand awareness and reputation and to encourage 

consumers to buy their brand (Aaker, 1991). 

5.  People; P5 includes personnel who serve customers directly ( front personnel)  and 

supporting personnel ( back personnel) .  Both types of personnel have to work in harmony and 

deliver their work smoothly.  This is an important part of providing the service ( Rust, Zahorik, & 

Keiningham, 1996). 

6.  Process; P6 refers to a process of service which is brief, simple, flexible, and service 

receivers can participate in some parts of the service by themselves. The process may affect the 

decision of new customers to buy services, and affect customer satisfaction (Collier, 1991). 

7.  Physical evidence; P7 refers to place for service, signs, parking lot, equipment, tools, 

business card, stationery, forms, invoice, receipt, reports, webpage, uniform and personnel’s dress, 

and environment which is convenient for receiving service. It is the environment of a service. (Ivy, 

2008). 
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FINDING 

The followings are the results of data analysis of the study.  Data was collected from 400 samples 

and was analyzed by using statistical methods. 

1. Personal factors ( age, level of education, faculty, average monthly income, and place of

living)

Table 1 Numbers and percentages of the samples who answered the questionnaire which are

separated by age

Age Number Percentage 

18-19 years old 131 32.8 

20-21 years old 211 52.8 

Over 21 years old 58 14.4 

Total 400 100.0 

According to Table 1, the study revealed that most of the samples are 20- 21 years old, 211 people 

or 52.8 percent; second most are 18-19 years old, 131 people or 32.8 percent; and the least are over 

21 years old, 58 people or 14.4 percent. 

Table 2  Numbers and percentages of the samples who answered the questionnaire which 

are separated by level of education 

Level of education Number Percentage 

Bachelor degree 400 100.0 

Higher than bachelor degree - - 

Total 400 100.0 

According to Table 2, the study revealed that most of the samples are studying undergraduate level 

which is 400 people or 100 percent. 
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Table 3 Numbers and percentages of the samples who answered the questionnaire which are 

separated by faculty 

Faculty Number Percentage 

Science-health 185 46.2 

Humanities-social science 75 18.8 

Art-design 42 10.5 

Engineering-technology 32 8.0 

Economy-business 62 15.5 

Online / international / graduate courses 4 1.0 

Total 400 100.0 

According to Table 3, the study revealed that most of the samples are studying science-health, 185 

people or 46. 2 percent; second is humanities- social science, 75 people or 18. 8 percent; economy-

business, 62 people or 15.5 percent; art-design, 42 people or 10.5 percent; engineering-technology, 

32 people or 8.0 percent; and online / international / graduate courses, 4 people or 1.0 percent. 

Table 4 Numbers and percentages of the samples who answered the questionnaire which are 

separated by average monthly income 

Average monthly income Number Percentage 

Less than 15,000 baht 313 78.2 

15,001-20,000 baht 75 18.8 

20,001-25,000 baht 8 2.0 

25,001-30,000 baht 2 0.5 

More than 30,000 baht 2 0.5 

Total 400 100.0 

According to Table 4, the study revealed that most of the samples have average monthly income 

less than 15,000 baht, 313 people or 78.2 percent; the second have income 15,001-20,000 baht, 75 

people or 18.8 percent; have income 20,001-25,000 baht, 8 people or 2.0 percent; and have income 

25,001-30,000 baht and more than 30,000 baht, 2 people or 0.5 percent. 
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Table 5 Numbers and percentages of the samples who answered the questionnaire which are 

separated by place of living 

Place of living Number Percentage 

Female dormitory 240 60.0 

Apartment 104 26.0 

Condominium 26 6.5 

Rented house 18 4.5 

Other 12 3.0 

Total 400 100.0 

According Table 5, the study revealed that most of the samples live in female dormitory, 240 people 

or 60. 0 percent; the second is apartment, 104 people or 26. 0 percent; condominium, 26 people or 

6.5 percent; rented house, 18 people or 4.5 percent; and other, 12 people or 3.0 percent. 

2. Marketing factors (7Ps) affecting behavior on receiving laundry service of female students 

who live at dormitories around Rangsit University 

Table 6 Levels of opinion towards marketing affecting behavior on receiving laundry service of 

female students who live at dormitories around Rangsit University 

Marketing factors Χ  S.D. Meaning 

1. Product factors 4.00 0.747 Quite satisfied 

2. Price factors 3.89 0.927 Quite satisfied 

3. Place/Distribution factors 3.50 1.013 Quite satisfied 

4. Promotion factors 3.40 1.001 Quite satisfied 

5. Personnel/staff factors 3.93 0.879 Quite satisfied 

6. Process factors 4.19 0.898 Quite satisfied 

7. Physical characteristic factors 3.67 0.860 Quite satisfied 

Total 3.80 0.9040 Quite satisfied 

According to Table 6, the study revealed that female students who live at dormitories around 

Rangsit University have high level of opinion towards marketing factors affecting behavior on 

receiving laundry service ( Χ =3.80, S.D.=0.904). The factor with the highest average is process (

Χ =4.19, S.D.=0.898), the second is product( Χ =4.00, S.D.=0.747), and promotion has the least 

average (Χ =3.40, S.D.=1.001) 
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3. Intention to use laundry service of female students at Rangsit University who live at

dormitories around Rangsit University

Table 7 Levels of opinion towards intention to use laundry service of female students who live at

dormitories around Rangsit University

Intention to use laundry service Χ S.D. Meaning

1. You are satisfied when receiving laundry service

around Rangsit University.

3.85 0.808 Quite satisfied 

2. You are likely to receive laundry service around

Rangsit University again in the future.

3.46 1.080 Quite satisfied 

3. You definitely will suggest other people to receive

laundry service around Rangsit University.

3.67 0.873 Quite satisfied 

Total 3.66 0.920 Quite satisfied 

According to Table 7, the study revealed that female students who live at dormitories around 

Rangsit University have high level of overall opinion towards intention to use laundry service ( Χ

= 3.66, S.D.=0.920) .  The samples think you are satisfied when receiving laundry service around 

Rangsit University is the first factor which affects behavior on receiving laundry service (Χ = 3.85, 

S. D. = 0. 808) , the second is You definitely will suggest other people to receive laundry service

around Rangsit University (Χ = 3.67, S.D.=0.873), and the third is You are likely to receive laundry

service around Rangsit University again in the future (Χ = 3.46, S.D.= 1.080).

4. Results of hypothesis analysis

Hypothesis 1 :  Personal factors of female students at Rangsit University are different in intention

to use laundry service

Table 8 Results of hypothesis test on personal factors of female students at Rangsit University are

different in intention to use laundry service

Hypothesis result 

1. Ages with intention to use laundry service Reject 

2. Faculties with intention to use laundry service Accept 

3. Monthly income with intention to use laundry service Accept 

4. Place of living with intention to use laundry service Reject 
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According to Table 8, the results of the first test were accept hypothesis for the faculty and average 

monthly income data set, reject hypothesis for age and place of living. 

Hypothesis 2:  Marketing mix factors have the same direction of relationship with intention to use 

laundry service of female students who live at dormitories around Rangsit University 

Table 9 Results of hypothesis test on marketing mix factors have the same direction of relationship 

with intention to use laundry service of female students who live at dormitories around Rangsit 

University. 

Hypothesis result 

Product Has the same direction of relationship at low level 

Price Has the same direction of relationship at medium level 

Place/Distribution Has the same direction of relationship at medium level 

Promotion Has the same direction of relationship at medium level 

Personnel/Staff Has the same direction of relationship at medium level 

Process Has the same direction of relationship at medium level 

Physical Characteristic Has the same direction of relationship at medium level 

 

According to Table 9, product factors correlated a low positively with intention to use 

laundry service at significance level 0.01. However, price, place/distribution, promotion, personnel 

/ staff process, and physical characteristic factors correlated a medium positively with intention to 

use laundry service at significance level 0. 01.   The results of the second test were accepted the 

hypothesis. 

Conclusion 

The intention to use laundry service of female students at Rangsit University was high level 

of opinion towards marketing factors affecting behavior on receiving laundry service. It is probably 

a result of the variety of laundry service such as monthly laundry service, per-piece laundry service, 

dry cleaning, and ironing only service. 

The factors affecting intention to use laundry service of female students at Rangsit 

University have high level of opinion towards marketing factors affecting behavior on receiving 

laundry service.  The factor with the highest average is process, the second is product, 

personnel/ staff, Price, physical characteristic, place/ distribution and promotion has the least 

average. 
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To compare the difference of personal factors of female students who live at dormitories in 

the area around Rangsit University and intention to use laundry service.  The study revealed that 

female students at Rangsit Universitywho live at dormitories around Rangsit University with 

different faculties and monthly income have difference in intention to use laundry service with 

significance level at . 05.  Nevertheless, ages and place of living have no difference in intention to 

use laundry service with high level of intention. 

To find the relationship and the direction of relation between marketing mix factors and 

intention to use laundry service of female students who live at dormitories around Rangsit 

University. The study revealed that the 6 factors, including, price, place/ distribution, promotion, 

personnel/ staff, process, and physical characteristic, have the same direction of relationship at 

medium level with intention to use laundry service at significance level 0.01. Nevertheless, product 

factor have the same direction of relationship at low level with intention to use laundry service at 

significance level 0.01. 

Further research 

1. Study behavior on using laundry service of female students of Rangsit University who 

live at dormitories inside the campus. 

2.  Study factors affecting intention to use laundry service of male students of Rangsit 

University who live at dormitories around Rangsit University, which probably get different data 

that benefit business of laundry shops around Rangsit University. 
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บทบาทคุณค่าทีล่กูค้ารับรู้ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจ ความผูกพนัเชิงความรู้สึก  
และความภกัดขีองลูกค้า  

ROLE OF CUSTOMER PERCEIVED VALUE ON SATISFACTION,                 
AFFECTIVE COMMITMENT AND LOYALTY 

รัตติยา ศรีศิริรุ่ง1 และ ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก2 
------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
ดุษฎีนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค ์1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรมิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ 

ความพึงพอใจ ความผูกพนัเชิงความรู้สึกและความภกัดีของลูกคา้ 2) ความสามารถของมิติคุณค่าที่
ลูกคา้รับรู้ในการท านายความพึงพอใจ อิทธิพลของความพึงพอใจที่มีต่อความผูกพนัเชิงความรู้สึก
และน าไปสู่ความภกัดีของลูกคา้ 3) วเิคราะห์เสน้ทางความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุตามสมการโครงสร้าง 
ตามกรอบแนวคิดของการวจิยั  โดยทดสอบแนวคิดกบักลุ่มลูกคา้ธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ร่วมสมยัจ านวน  
873 รายในเขตกรุงเทพมหานคร และด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  

ผลการศึกษาพบว่า  มิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในทิศทางบวก 
ในทุกๆ ด้าน  โดยด้านประสบการณ์มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจมากที่ สุดและมีค่า
ความสัมพนัธ์ถึงร้อยละ 58.7 และพบว่า ปัจจยัด้านประสบการณ์ ภาพลักษณ์ คุณค่าเชิงอารมณ์ 
พนกังานบริการ เวลาและความพยายาม ผลิตภณัฑแ์ละตน้ทุนดา้นจิตใจสามารถร่วมกนัท านายความ
พึงพอใจไดร้้อยละ 47.20  ความพึงพอใจสามารถท านายความผูกพนัเชิงความรู้สึกไดร้้อยละ 45.30 
และความผูกพนัเชิงความรู้สึกสามารถท านายความภักดีของลูกค้าได้ถึงร้อยละ 60.30 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.01 เม่ือพจิารณาถึงอิทธิพลรวม พบวา่ภาพลกัษณ์ของแบรนด์
ร้านคา้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ส่งผลต่อความผูกพนัเชิงความรู้สึกและน าไปสู่ความภกัดีมาก
ที่สุด โดยมีน ้ าหนกัความสมัพนัธร์วมเท่ากบั 0.343   ดงันั้น  นกัการตลาดสามารถสร้างความภกัดีกบั
ลูกคา้โดยการสร้างและส่งมอบคุณค่าที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ และไม่เพียงท าให้
ลูกคา้มีความพึงพอใจแต่ควรสร้างความสร้างความผูกพนัเชิงความรู้สึกเพื่อให้ลูกคา้เกิดความภกัดี
มากขึ้น 
ค าส าคญั : คุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ ความพงึพอใจ ความผกูพนัเชิงความรู้สึก ความภกัดีของลูกคา้ 
 
1นักศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท์ี่ปรึกษาประจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 
    The objectives of this doctoral dissertation are to examine the relationships between 
customer perceived value, satisfaction, affective commitment, and loyalty, as well as to investigate 
the predictive power of customer perceived value on satisfaction that lead to loyalty. The data were 
analyzed by using path analysis in multiple regression. The sample of this study was 873 customers 
of contemporary fashion retailers selected by purposive sampling technique. 
 
The results of this study showed that customer perceived value is positively correlated with 
satisfaction in all aspects. Store experience relates to satisfaction and has a moderate relationship of 
58.7%. Store experience, image, emotional value, personnel, time and effort, products, and 
psychological costs can predict satisfaction at 47.20%. Satisfaction predicts the affective 
commitment at 45.30%. Affective commitment then predicts the customer loyalty at 60.30% as 
statistically significant 0.01. Store’s brand image influences satisfaction, satisfaction influences 
affective commitment, which then leads to loyalty. The total weight of the relationship is 0.343 and 
customer perceived value can be a predictor of satisfaction. Moreover, marketers should increase 
customers’ loyalty by creating and delivering value that corresponds to the different needs of 
customers through customer satisfaction and affective commitment. 
KEY WORDS : CUSTOMER PERCEIVED VALUE, SATISFACTION, AFFECTIVE   
   COMMITMENT, LOYALTY 
1. บทน า 

อุตสาหกรรมเส้ือผา้เคร่ืองนุ่มห่มเป็นอุตสาหกรรมที่ภาครัฐต้องการให้การส่งเสริม
สนบัสนุนเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีศกัยภาพในการเติบโต และมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจที่
ช่วยสร้างรายไดแ้ละก่อให้เกิดการจา้งงานในประเทศเป็นจ านวนมาก ทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่
มีวฒันธรรมการบริโภคแฟชั่นที่เป็นเอกลกัษณ์และมีความโดดเด่นกว่าประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
อาเซียน และมีก าลงัซ้ือสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ร่วมสมยัในทุกระดบัราคาและมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 
โดยมีการบริโภคในประเทศเป็นปัจจยัส าคญัที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม และมีมูลค่า
รวมของตลาดในปัจจุบนัถึงประมาณ 300,000 ลา้นบาทต่อปี นอกจากน้ีการเพิม่ขึ้นของนกัท่องเที่ยว
จากประเทศในเอเชีย ซ่ึงมีวฒันธรรมการแต่งกายที่ใกล้เคียงกับไทยก็เป็นโอกาสในการเติบโต
ส าหรับอุตสาหกรรมเส้ือผา้แฟชัน่ร่วมสมยัในประเทศไทย  แต่เม่ือพจิารณาตลาดภายในประเทศใน
ปัจจุบนัจะพบว่าผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกเส้ือผา้แฟชั่นร่วมสมัยของคนไทยตอ้งเผชิญกับการ
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แข่งขนัที่รุนแรงจากการท าตลาดของแบรนด์ช่ือดงัจากต่างประเทศ ปัจจุบนัมีแบรนด์ต่างประเทศ
จ านวนมากที่ไดเ้ขา้มาแยง่ส่วนครองตลาดภายในประเทศ ซ่ึงลว้นเป็นแบรนดท์ี่มีช่ือเสียงระดับโลก
และเจาะกลุ่มเป้าหมายระดบัมวลชน (mass) ซ่ึงมีแนวโนม้ที่ผูป้ระกอบการไทยจะเสียส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้กบัแบรนด์จากต่างประเทศมากขึ้น เน่ืองจากความกา้วหน้าของเทคโนโลยกีารส่ือสาร
ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถรับรู้ข่าวและเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายขึ้น จึงท าใหผู้บ้ริโภคติดตามและรับรู้ถึงความ
นิยมของแบรนด์เส้ือผา้ต่างๆ จากต่างประเทศ และไดใ้ห้การตอบรับแบรนดเ์หล่าน้ีเป็นอยา่งดีโดย
เห็นไดจ้ากการเพิม่ขึ้นของมูลค่าการน าเขา้เส้ือผา้แฟชัน่ร่วมสมยัของไทย ในปี พ.ศ. 2556 ไทยมีการ
น าเขา้เส้ือผา้แฟชัน่ร่วมสมัยเป็นมูลค่า 336.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ปรับตวัเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 
ร้อยละ 9.45 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2556 ไทยมีมูลค่าการน าเขา้ในอตัราที่ขยายตวัโดยเฉล่ียเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 24.56 ต่อปี โดยจะพบว่าปัจจุบนัห้างสรรพสินคา้ต่างตอ้งให้พื้นที่กบัแบรนด์ช่ือดังจาก
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพราะส่ือให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของห้าง ซ่ึงหากผูบ้ริโภคนิยมสินคา้จาก
ต่างประเทศมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ความนิยมที่มีต่อแบรนด์ของผูป้ระกอบการไทยลดลง (รัฐพล 
สวสัดี, 2557: 10-11) ดงันั้นผูป้ระกอบการไทยตอ้งสร้างความเขม้แข็งเพือ่ตั้งรับกบัตราสินคา้ชั้นน า
ของโลก เพือ่รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศที่ยงัคงมีแนวโนม้ขยายตวัเพิม่ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง
จากการขยายตวัของห้างสรรพสินคา้ และศูนยก์ารคา้ใกลบ้า้น (Community Malls) จากการที่ถูกคู่
แข่งขนัต่างชาติเขา้มารุกส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศมากขึ้น ร้านคา้ปลีกเส้ือผา้แฟชัน่ร่วม
สมัยของไทยจึงควรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรง 
Bharadwaj et al., (1993:84) กล่าวว่า แนวคิดคุณค่าที่มีต่อลูกค้า (Customer Value) หรือคุณค่าที่
ลูกคา้รับรู้ เป็นปัจจยัส าคญัส าหรับธุรกิจในการคงไวซ่ึ้งความได้เปรียบและความสามารถในการ
แข่งขนัและช่วยสร้างความแตกต่างใหก้บัตนเองเหนือกวา่คู่แข่งได ้โดยธุรกิจตอ้งใหค้วามส าคญักบั
ลูกคา้ และมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงถึงความตอ้งการของลูกคา้ในการสร้างสรรคคุ์ณค่าให้กบัลูกคา้ 
ซ่ึงคุณค่านั้นขึ้นอยูก่บัมุมมองและการรับรู้ของลูกคา้ที่มีต่อขอ้ดีและขอ้เสียของสินคา้และบริการ 
(Lin & Tang, 2006 : 97) ดังนั้น คุณค่าที่ลูกคา้รับรู้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเป็นแนวทาง
ให้กับร้านค้าปลีกเส้ือผา้แฟชั่นร่วมสมัยของไทยสามารถสร้างและส่งมอบคุณค่าให้ลูกคา้ได้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการที่นกัการตลาดและนกัวจิยัต่างใหค้วามส าคญั  เพราะเป็นตวัช้ีวดัที่ส าคญั
ที่มีผลต่อการสร้างความภกัดีกบัลูกคา้ (Parasuraman, 1997 : 154) 

Monroe (1990: 46) ได้ให้นิยาม “คุณค่า” คือการรับรู้ของผูซ้ื้อที่แลกเปล่ียนกันระหว่าง
คุณภาพหรือผลประโยชน์ (benefits) ที่รับรู้ในตวัผลิตภณัฑ ์เม่ือเปรียบเทียบกบัส่ิงที่ผูซ้ื้อตอ้งสละ
ไป (sacrifice) โดยผูซ้ื้อจะรับรู้จากราคาที่ไดจ่้ายไปส าหรับผลิตภณัฑน์ั้น ดงันั้น คุณค่าที่ลูกคา้รับรู้
จึงเป็นการประเมินทั้งหมดเก่ียวกบัอรรถประโยชน์ของสินคา้บนพื้นฐานส่ิงที่ลูกคา้รับรู้ และส่ิงที่
ลูกคา้ไดส้ละไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ ซ่ึงในสินคา้หรือบริการเดียวกนั ลูกคา้ที่แตกต่าง
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กนัจะมีการรับรู้ถึงคุณค่าที่แตกต่างกนั และลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือสินคา้บนพื้นฐานของคุณค่าที่ลูกคา้
ไดรั้บจากประสบการณ์ (Zeithaml, 1988 : 14) คุณค่าที่ลูกคา้รับรู้จึงเป็นสมดุลระหว่างการรับรู้ถึง
ผลประโยชน์และตน้ทุน (costs) ของลูกคา้ ธุรกิจจึงควรเพิ่มคุณค่าที่ลูกคา้สนใจและลดการรับรู้
ตน้ทุนที่จะเกิดกบัลูกคา้ โดยตอ้งเรียนรู้ในส่ิงที่ลูกคา้ตอ้งการและเกณฑใ์นการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ของลูกคา้วา่อะไรคือคุณค่าที่มีความส าคญัที่สุดที่เช่ือมโยงกบัความชอบและอรรถประโยชน์ที่ลูกคา้
ปรารถนา (Woodruff, 1997 : 143-144)   
 Zeithaml (1988: 2-22)   ไดก้ล่าวถึงคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ในตวัแบบวิธีการ-เป้าหมาย (Means-
End Model) ที่ท  าให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างราคาที่รับรู้ (perceived price) กับคุณภาพที่รับรู้ 
(perceived quality) โดยลูกคา้จะประเมินสินคา้หรือบริการบนพื้นฐานของการรับรู้ในเร่ืองของราคา 
และคุณภาพ หรือจากส่ิงที่ลูกค้าได้รับเม่ือเปรียบเทียบกับส่ิงที่ลูกค้าจะต้องจ่ายไป พบว่าเม่ือ
ผูบ้ริโภคไม่รู้จกัแบรนด์ของสินคา้ ผูบ้ริโภคจะประเมินคุณภาพของสินคา้จากราคา  ท  าให้เห็นถึง
ความสมัพนัธร์ะหว่างแนวคิดของราคาที่รับรู้ คุณภาพที่รับรู้ และคุณค่าที่รับรู้จากแนวคิดน้ีลูกคา้จะ
ประเมินสินคา้หรือบริการบนพื้นฐานของการรับรู้ในเร่ืองของราคากบัคุณภาพ หรือคุณค่าดา้นความ
คุม้ค่า (value for money)  
 ซ่ึงแตกต่างจาก Sweeney and Soutar (2001 : 211) ที่ไดว้ดัคุณค่าที่มีต่อลูกคา้ในหลากหลาย
มิติ และไดก้ าหนดมาตรวดั “PERVAL”  เพื่อให้ทราบว่าคุณค่าอะไรที่เป็นแรงผลกัดนัต่อทศันคติ
และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคภายในสภาพแวดลอ้มนั้นๆ โดยไดก้ล่าวถึงคุณค่าที่ลูกคา้
รับรู้ในดา้นคุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional Value) คุณค่าเชิงสงัคม (Social Value) คุณค่าดา้นคุณภาพ
กบัการท างานของสินคา้ (Quality/Performance) และ คุณค่าดา้นราคากบัความคุม้ค่า (Price/Value 
for money)  ผลจากการศึกษาพบว่า คุณค่าเชิงอารมณ์ เป็นมิติที่มีอ  านาจในการท านายความภกัดีใน
การยนิดีซ้ือ และยนิดีแนะน าสินคา้ใหก้บัเพือ่นและญาติ และทั้งมิติดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์คุณค่าเชิง
อารมณ์ ราคา และคุณค่าเชิงสังคมสามารถร่วมกนัท านายความยินดีซ้ือสินคา้ ความยินดีแนะน า
สินคา้ใหก้บัเพือ่นและญาติได ้   
 Kotler and Keller (2012 : 146-147) กล่าวว่า ผู ้บริโภคจะประเมินข้อเสนอที่ได้ รับบน
พื้นฐานความเช่ือและคุณค่าที่ตนเองรับรู้ ซ่ึงถา้ขอ้เสนอที่ไดรั้บไดต้ามที่ลูกคา้คาดหวงัก็จะส่งผลให้
ลูกคา้เกิดความพงึพอใจและท าใหลู้กคา้เกิดการซ้ือซ ้ า ดงันั้น คุณค่าที่ลูกคา้รับรู้จึงเป็นความแตกต่าง
ระหวา่งส่ิงที่ลูกคา้ประเมินจากผลประโยชน์โดยรวมที่ลูกคา้ไดรั้บกบัตน้ทุนรวมที่ลูกคา้ตอ้งสละไป 
ลูกคา้รับรู้ถึงผลประโยชน์จากขอ้เสนอที่ไดรั้บจากผลิตภณัฑ ์(Product)  บริการ  (Service) พนกังาน 
(Personnel) และภาพลกัษณ์ (Image) ขณะเดียวกนัก็จะประเมินตน้ทุนรวมที่รับรู้จากการไดม้า การ
ใช ้และการก าจดัไป ไดแ้ก่ ตน้ทุนที่รับรู้ที่เป็นตวัเงินหรือราคา (price) เวลา (time) พลงังาน (energy) 
และต้นทุนด้านจิตใจ (psychological cost หรือ psychic cost)  ดังนั้ น คุณค่าที่ ลูกค้ารับรู้อยู่บน
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พื้นฐานของความแตกต่างของผลประโยชน์รวมที่ลูกคา้ไดรั้บ (total benefits) กบัตน้ทุนรวม (total 
costs) ที่ลูกคา้ไดป้ระเมินจากทางเลือกที่แตกต่างกนั ซ่ึงนักการตลาดสามารถเพิ่มคุณค่าที่ส่งมอบ
ให้กบัลูกคา้โดยให้ลูกคา้เกิดการประหยดัมากขึ้น สร้างผลประโยชน์เชิงประโยชน์ใชส้อยหรือเชิง
อารมณ์และขณะเดียวกนัท าใหต้น้ทุนที่เกิดกบัลูกคา้ลดลง  
  สอดคล้องกันกับ Weinstein (2012 : 6) ที่ได้กล่าวถึงหัวใจของคุณค่าที่มีต่อลูกค้านั้ น
นอกจากราคาที่ลูกคา้ยนิดีจ่าย และคุณภาพของผลิตภณัฑว์่าสินคา้หรือบริการนั้นเป็นไปตามที่ได้
คาดหวงัอยา่งไรแลว้ การบริการซ่ึงเป็นคุณค่าที่จบัตอ้งไม่ไดท้ี่ธุรกิจไดม้อบใหก้บัลูกคา้จากนโยบาย
ในการบริการและประสบการณ์ที่ลูกคา้ได้รับจากการให้บริการของพนักงานในด้านต่างๆ และ
ภาพลกัษณ์ก็เป็นการรับรู้ของลูกคา้ถึงคุณค่า ธุรกิจจึงควรส่งมอบคุณค่าที่เหนือกว่าและสอดคลอ้ง
กบัส่ิงที่ลูกคา้ตอ้งการและคาดหวงัอนัจะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและความภกัดีต่อตราสินคา้ 
และท าใหธุ้รกิจมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น มีส่วนครองตลาด รายได ้ผลก าไรที่มากขึ้นและเกิดความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  
 ส าหรับคุณค่าของแบรนดร้์านคา้ปลีก Ailawadi และ Keller (2004 : 331-42) กล่าววา่ ร้านคา้
ปลีกตอ้งให้ความส าคญักับความสามารถเขา้ถึงได้ของลูกคา้คือ ต  าแหน่งที่ตั้งของร้านคา้ และ
บรรยากาศของร้านคา้ของร้านคา้ลว้นส่งผลต่อการรับรู้ในคุณภาพสินคา้ในร้านคา้ที่จะท าให้ลูกคา้
ซ้ือบ่อยขึ้น ใชเ้วลาในร้านคา้ยาวนานขึ้น และซ้ือสินคา้มากขึ้น นอกจากน้ี ราคาและการส่งเสริมการ
ขายก็มีผลต่อการเปล่ียนร้านคา้ ความหลากหลายของสินคา้ที่สร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ในดา้นความ
ง่ายและสะดวกสบายในการจบัจ่ายซ้ือสินคา้ รวมถึงการจดัผงัของร้านคา้ คุณภาพของสินคา้ และ
การใหบ้ริการของร้านคา้   
  จากการศึกษางานวิจยัที่ผ่านมาไดมี้ผูศึ้กษามิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกคา้ในด้านผลิตภณัฑ์ บริการ พนักงานบริการ ภาพลักษณ์ ประสบการณ์ในร้านคา้ คุณค่า     
เชิงอารมณ์ คุณค่าเชิงสังคม ราคาที่รับรู้ เวลาและความพยายาม (Dehghan et al. (2015) ; Loyd et 
al.(2011) ; Cassillet al. (1997) ; Carpenter and Fairhurst (2005) ; Kim et al. (2010) ; Singh and 
Pattanayak (2014) ; Islam et al. (2012 ) ; Gurbuz Esen (2008) ; Ha and Park (2012)  ; Rajahmundry 
and Udaya (2011) ; Terblanche and Boshoff  (2006) ;  Ruiz et al. (2007)) 
   Baker, Parasuraman, Grewal and Voss (2002 : 122)  ไดก้ล่าวถึงตน้ทุนดา้นจิตใจ (psychic 
cost) ที่เกิดกบัลูกคา้ว่าเป็นความกังวลใจหรือความกลัวที่เกิดขึ้นระหว่างประสบการณ์ในการซ้ือ
สินคา้และเป็นตน้ทุนที่จบัตอ้งไม่ไดอี้กมิติหน่ึงที่มีผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าของสินคา้และบริการ ซ่ึง
สอดคลอ้งกนักบั Kotler and Keller (2012 : 146) แต่จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งพบว่ายงัไม่มี
ผูใ้ดศึกษาถึงตน้ทุนดา้นจิตใจซ่ึงเป็นตน้ทุนเชิงอารมณ์ที่จบัตอ้งไม่ได ้ดงันั้นในงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยั
จึงตอ้งการศึกษาถึงการรับรู้ถึงผลประโยชน์โดยรวมที่ลูกคา้ไดรั้บจากการซ้ือสินคา้และบริการจาก
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ร้านคา้ปลีกในทั้งในดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ พนกังานขาย ภาพลกัษณ์ ประสบการณ์จากร้านคา้ คุณค่า
เชิงอารมณ์และคุณค่าเชิงสังคม และตน้ทุนโดยรวมที่ลูกคา้รับรู้ในดา้นที่เป็นตวัเงิน คือดา้นราคาที่
รับรู้ และตน้ทุนที่จบัตอ้งไม่ไดใ้นดา้นเวลาและความพยายาม รวมถึงตน้ทุนดา้นจิตใจที่อาจส่งผลต่อ
ความพงึพอใจ ความผกูพนัเชิงอารมณ์และความภกัดีของลูกคา้  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อนกัการตลาด
และผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกเส้ือผา้แฟชัน่ร่วมสมยัที่จะเขา้ใจถึงมิติต่างๆ ของคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ที่
น าไปสู่ความภกัดีของลูกคา้ โดยเฉพาะเป็นแนวทางในการสร้างความแข็งแกร่งให้กบัร้านคา้ปลีก
เส้ือผา้แฟชัน่ร่วมสมยัของไทยใหส้ามารถปกป้องส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศ 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย   

1) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรมิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ ความพึงพอใจ ความ 
ผกูพนัเชิงความรู้สึก และความภกัดีของลูกคา้                
 2)  เพื่อศึกษาความสามารถในการท านายความพึงพอใจของมิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ และ 
อิทธิพลของความพงึพอใจที่มีต่อความผกูพนัเชิงความรู้สึกและน าไปสู่ความภกัดีของลูกคา้  
 3)  เพื่อวิเคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุตามสมการโครงสร้างตามกรอบแนวคิด  
ของการวจิยั 
3.  การด าเนินการวิจัย   
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาทฤษฏีและแนวคิดการตลาดบนพื้นฐานของคุณค่าที่มีต่อลูกคา้เป็น 
หลัก โดยศึกษามิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ความผูกพนัเชิงความรู้สึก และ
น าไปสู่ความภกัดีของลูกคา้ ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการวิจยัแบบผสมผสาน (mixed methods research) 
เป็นการวิจยัแบบน า-แบบรอง (dominant-less dominant design) โดยด าเนินการดว้ยวิธีการวิจยัเชิง
ปริมาณเป็นหลกัและด าเนินการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล  (in-depth 
interview) จากผูบ้ริโภคมาเสริม (Tashakkori and Teddle, 2003 : 439) เพื่อศึกษาตวัแปรที่ยงัไม่มี
ผูใ้ดศึกษาและเพื่อตรวจสอบยืนยนัข้อมูลทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้งที่ไดมี้ผูศึ้กษามาแลว้เก่ียวกบัมิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ โดยศึกษากบักลุ่มประชากรซ่ึงเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ ผูบ้ริโภคแฟชัน่ทัว่ไป (Mass Consumers of Fashion) ที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครที่ช่ืน
ชอบการสวมใส่เส้ือผา้แฟชัน่ที่มีแบรนด์ และมกันิยมซ้ือเส้ือผา้ในห้างสรรพสินคา้ โดยศึกษากับ
ร้านคา้ปลีกเส้ือผา้แฟชัน่ร่วมสมยัที่มีช่ือแบรนด์สินคา้แบรนดเ์ดียวแบรนดร้์านคา้ (single brand) ที่
จดัอยู่ประเภทเส้ือผา้แฟชั่น High Street Brands หรือแบรนด์ที่อยู่ในระดับปานกลางที่ผูบ้ริโภค
สามารถจบัจ่ายซ้ือไดร้วมทั้งส้ิน 21 แบรนด ์เช่น AIIZ, ESPADA, ESP, CC-OO, CHAPS, UNIQLO, 
ZARA, H&M เป็นตน้  
 งานวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่ายในการจบัฉลากเพื่อเลือกตวัแทนเขตในกรุงเทพมหานครจ านวน 12 เขต จาก
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ทั้งหมด 22 เขต คิดเป็นร้อยละ 54.54  และใช้สูตรการค านวณกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane ที่
ระดับความเช่ือมัน่ 95%  และได้กลุ่มตวัอย่างประมาณ 400 รายและก าหนดการสุ่มตวัอย่างแบบ
โควตาเป็นแบรนดร้์านคา้ของคนไทยและแบรนดร้์านคา้ของต่างชาติจ านวนเท่าๆ กนั เขตละ 67 ราย  
 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัเร่ิมตน้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งที่สามารถ
เป็นตวัแทนประชากรได้เป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) แนว
ค าถามที่สร้างเสร็จแลว้ไดแ้กไ้ขปรับปรุงจากอาจารยท์ี่ปรึกษางานวิจยัจนเป็นที่พอใจก่อนน าไปใช้
จริงในการสัมภาษณ์กบัลูกคา้ที่ช่ืนชอบและมกัสวมใส่เส้ือผา้แบรนด์ร้านคา้ดงักล่าวขา้งตน้จ านวน 
22 ราย ถึงการรับรู้คุณค่าในมิติต่างๆ และตน้ทุนดา้นจิตใจ จนขอ้มูลถึงจุดอ่ิมตวั (saturate) คือไม่มี
ขอ้มูลใหม่ก็จะหยดุการเก็บขอ้มูลและเร่ิมหาขอ้สรุป (Creswell , 2007 : 66) ถึงมิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้
ที่ตอ้งการศึกษา เพือ่น าผลที่ไดไ้ปประกอบการสร้างเคร่ืองมือเพือ่งานวิจยัเชิงปริมาณต่อไป และได้
หาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบโครงสร้างค าถาม 
การใช้ภาษาและความครอบคลุมในเน้ือหาของแบบสอบถามการวิจยั เพื่อหาค่าความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ค  าถามกบัวตัถุประสงคห์รือเน้ือหา (IOC: Index of item objective congruence) และน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น ผลการตรวจวดัคุณภาพเคร่ืองมือโดยวิธีการทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหาเท่ากบั 0.949 และไดท้ดลองใช ้(Try Out) กบัประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ชุด 
เพื่อน าผลไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ
ของความเช่ือมัน่ (Coefficient of Reliability) โดยใช้สูตรคอนบคั (Cronbach) เท่ากับ .923 และค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าในแต่ละดา้นของมิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบริการ ดา้น
พนกังานบริการ ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นประสบการณ์ ดา้นคุณค่าเชิงอารมณ์ ดา้นคุณค่าเชิงสงัคม ดา้น
ราคาที่รับรู้ ดา้นเวลาและความพยายาม ดา้นตน้ทุนดา้นจิตใจ ดา้นความพึงพอใจ ดา้นความผูกพนั
เชิงความรู้สึก ดา้นความภกัดีของลูกคา้ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .870, .728, .884, .840, .863, .779, 
.934, .706, .864, .857, .902, .881, .930 ตามล าดบั และไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยการสุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กบัผูท้ี่เป็นตวัแทนที่ดีของประชากร ณ บริเวณร้านคา้ดงักล่าว 
ห้างสรรพสินคา้ อาคารส านักงาน โดยผูต้อบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามด้วยตนเองและมี
ผูต้อบแบบสอบถามมาอยา่งสมบูรณ์จ านวน 873 ราย  
 จากนั้นไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์และท าการแจกแจงรายละเอียดของตวัแปรที่ศึกษาโดยใช้
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ เ ชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรดว้ยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient: r) ใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุตวัแปร (Multiple Regression Analysis) โดยวธีิ Stepwise  เพือ่หาอ านาจการท านายความพงึ
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พอใจ ความผูกพนัเชิงความรู้สึกและความภกัดีของลูกคา้ และวิเคราะห์การถดถอยส าหรับการหา
สัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Analysis) ตามกรอบแนวความคิดการวิจัยซ่ึงประกอบด้วยสมการ
โครงสร้างดงัน้ี 
          SATIS  =  β1PRODUCT+ β2SERVICE+ β3PERSONNE+ β4IMAGE+ β5EXPERIEN 

+ β6EMOTION + β7SOCIAL+ β8PRICE+ β9TIME+ β10PSYCHIC 
         COMMIT =  β11SATIS1 + β12SATTIS2+ β13SATTIS3+ β14SATTIS4 
         LOYAL    =   β15COMM1 + β16COMM2 + β17COMM3 + β18COMM4 
4. ผลการวิจัย 
 1) สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ  านวน 
612 คน (ร้อยละ 70.1) ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 21-25 ปี จ  านวน 332 คน (ร้อยละ 38.0) มีสถานภาพ
โสดจ านวน 561 คน (ร้อยละ 64.3) มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จ  านวน 636 คน         
(ร้อยละ72.9) ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจา้งองคก์รเอกชนจ านวน 298 คน (ร้อยละ 34.1) 
ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาท จ านวน 214 คน (ร้อยละ 24.5) ส่วนใหญ่เส้ือผา้
ที่ช่ืนชอบและมกัซ้ือสวมใส่เสมอจากแบรนดร้์านคา้ของต่างประเทศ จ านวน 457 ราย (ร้อยละ 52.3) 
2) ระดับความคิดเห็นต่อมิติของคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ ความพึงพอใจ ความผูกพันเชิงความรู้สึก และ
ความภักดีต่อร้านค้า ดงัตารางสรุปดงัน้ี  

มิติคุณค่าท่ีลูกค้ารับรู้ ความพึงพอใจ ความ
ผกูพนัเชิงความรู้สึกและความภกัดี 

  S.D. ร ะดับค ว า ม
คิดเห็น 

มติคุิณค่าทีลู่กค้ารับรู้ :    
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.39 .458 มากท่ีสุด 
ดา้นบริการ 4.36 .557 มากท่ีสุด 
ดา้นพนกังานบริการ 4.32 .522 มากท่ีสุด 
มิติคุณค่าท่ีลูกค้ารับรู้ ความพึงพอใจ ความ
ผกูพนัเชิงความรู้สึกและความภกัดี 

  S.D. ร ะดับค ว า ม
คิดเห็น 

ดา้นภาพลกัษณ์ 4.37 .531 มากท่ีสุด 
ดา้นประสบการณ์ 4.31 .526 มากท่ีสุด 
ดา้นคุณค่าเชิงอารมณ์ 4.32 .564 มากท่ีสุด 
ดา้นคุณค่าเชิงสังคม 4.16 .671 มาก 
ดา้นราคาท่ีรับรู้ 4.08 .656 มาก 
ดา้นเวลาและความพยายาม 4.32 .517 มากท่ีสุด 
ดา้นตน้ทุนดา้นจิตใจ 3.29 1.049 ปานกลาง 
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ความพึงพอใจทีม่ต่ีอร้านค้า 4.29 .580 มากท่ีสุด 
ความผูกพันเชิงความรู้สึก 4.17 .669 มาก 

ความภกัดีของลูกค้า 4.20 .706 มาก 

 ผลการศึกษาจากผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อมิติของคุณค่าที่ลูกคา้
รับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุก ๆ ด้าน เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้าน โดยการ
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า มิติดา้นการรับรู้ถึงคุณค่าผลิตภณัฑมี์การรับรู้
คุณค่าอยูใ่นระดบัมากที่สุด และดา้นตน้ทุนดา้นจิตใจ ลูกคา้มีความกลวัหรือความกงัวลต่อแบรนด์
ของร้านคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นดา้นที่มีค่าเฉล่ียนอ้ยที่สุดเม่ือเทียบกบัทุก ๆ ดา้น  

ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ในภาพรวมมีความ       
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด ส่วนความผูกพนัเชิงความรู้สึกในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สุดทา้ย
ความภกัดีต่อร้านคา้ในภาพรวมมีความภกัดีต่อร้านคา้อยูใ่นระดบัมาก   

3) สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจัยสามารถแยกสรุปผลการวิจัยจากประเด็นการ
ทดสอบสมมติฐานไดด้งัน้ี  
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมิติของคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้กับความพึงพอใจ 
ดงัตารางแสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างมิติของคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้กบัความพึงพอใจของ
ลูกคา้จ าแนกรายดา้นดงัน้ี 

                    
มติขิองคุณค่าทีลู่กค้ารับรู้ 

ความพึงพอใจของลูกค้า 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
 (r) 

Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 0.570 0.000** 
ดา้นบริการ (Service) 0.482 0.000** 
ดา้นพนกังานบริการ (Person) 0.548 0.000** 
ดา้นภาพลกัษณ์ (Image) 0.531 0.000** 
ดา้นประสบการณ์ (Experien) 0.587 0.000** 
ดา้นคุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotion) 0.537 0.000** 
 
มติขิองคุณค่าทีลู่กค้ารับรู้ 

ความพึงพอใจของลกูค้า 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
 (r) 

Sig. 

ดา้นคุณค่าเชิงสังคม (Social) 0.478 0.000** 
ดา้นราคาท่ีรับรู้ (Price) 0.424 0.000** 
ดา้นเวลา/ความพยายาม (Time) 0.534 0.000** 
ดา้นตน้ทุนดา้นจิตใจ (Psychic) 0.100 0.000** 
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จากตารางพบว่าค่า Sig. = 0.000** ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันัยส าคญั 0.01 รวมถึงสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เพียร์สันมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.10 ถึง 0.587 แสดงว่า มิติของคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้มีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจของลูกคา้ในทิศทางบวก จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ผูว้ิจยัไดต้ั้งไว ้โดยดา้นประสบการณ์มี
ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในทิศทางบวกมากที่สุด เม่ือพิจารณาจากน ้ าหนักความสัมพนัธ์
พบว่ามีค่าความสัมพนัธ์ร้อยละ 58.7 รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นพนักงานบริการ ดา้นคุณค่า
เชิงอารมณ์ ดา้นเวลา/ความพยายาม ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นบริการ ดา้นคุณค่าเชิงสังคม ดา้นราคาที่
รับรู้ และด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านตน้ทุนดา้นจิตใจ มีน ้ าหนักความสัมพนัธ์เพียงร้อยละ 10.0 และ
ความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัเชิงความรู้สึกเชิงบวก มีน ้ าหนักความสัมพนัธร้์อยละ 
67.0  ความผกูพนัเชิงความรู้สึกมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความภกัดี มีน ้ าหนกัความสมัพนัธร้์อยละ 
76.10  และความพึงพอใจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดีโดยมีน ้ าหนักความสัมพนัธ์ร้อยละ 
58.8  
การทดสอบความสามารถในการท านายระหว่างมิติคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ต่อความพึงพอใจ 
ดงัตารางแสดงผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

มติขิองคุณค่าทีลู่กค้ารับรู้ สัมประสิทธิ์ การ
ถดถอย (b) 

Beta 

(  ) 

สถิต ิ
t-test 

Sig. 

ค่าคงท่ี .040 - .252       .801 
EXPERIEN .135 .123 3.018 .003** 
IMAGE .199 .182 5.581 .000** 
EMOTION .167 .163 4.856 .000** 
PERSONNE .149 .134 3.757 .000** 
TIME .134 .119 3.506 .000** 
PRODUCT .170 .134 3.549 .000** 
PSYCHIC .034 .061 2.429 .015** 

สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (
2R )                                         =   0.476 

สหสัมพนัธ์ ( R )                                                                =    0.690  

สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจปรับแก ้(Adjusted R Square 
2R )           =    0.472 

** มีนยัส าคญัที่ระดบั 0.01 * มีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 
 ผลการทดสอบในภาพรวมพบวา่ ปัจจยัมิติของคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้สามารถท านายความ      พงึพอใจ
ในภาพรวมไดอ้ยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบันัยส าคญั 0.01 จึงสนบัสนุนสมมติฐานที่ผูว้ิจยัได้ตั้ง
ไว ้ซ่ึงประกอบดว้ย มิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ดา้นประสบการณ์  ดา้นคุณค่าเชิงอารมณ์ ดา้นพนักงาน 
ดา้นเวลา/ความพยายาม ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นตน้ทุนดา้นจิตใจ ยกเวน้ปัจจยัมิติคุณค่าดา้นบริการ 
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ด้านคุณค่าเชิงสังคม และมิติคุณค่าด้านราคาที่รับรู้ไม่สามารถท านายความพึงพอใจได้ จากการ
ทดสอบสมมติฐานไดผ้ลการทดสอบในรูปสมการการท านายดงัน้ี 
สมการคะแนนดิบ 

Satis = 0.04 + 0.135*(Experien) + 0.199*(Image) + 0.167*(Emotion) + 0.149*(Personnal) 
+ 0.134* (Time) + 0.170*(Product) + 0.034*(Psychic) 

สมการคะแนนมาตรฐาน 
Satis = 0.123*(Experien) + 0.182*(Image) + 0.163*(Emotion) + 0.134*(Personnal) 0.119* 
(Time) + 0.134*(Product) + 0.061*(Psychic) 

การทดสอบความสามารถในการท านายระหว่างความพึงพอใจต่อความผูกพันเชิงความรู้สึก 
ผลการทดสอบในภาพรวมพบวา่ ความพงึพอใจที่ลูกคา้รับรู้สามารถท านายความผกูพนัเชิง

ความรู้สึกในภาพรวมไดอ้ยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.01 จึงสนับสนุนสมมติฐานที่
ผูว้ิจยัไดต้ั้งไว ้ซ่ึงประกอบดว้ย ความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดลอ้มภายในร้านการตกแต่งร้าน ส่ิง
อ านวยความสะดวก  และบรรยากาศของร้านมีน ้ าหนักสัมประสิทธ์ิการก าหนด เท่ากับ .263,            
พงึพอใจที่มีต่อบริการและพนกังานบริการมีน ้ าหนกัสมัประสิทธ์ิการก าหนด เท่ากบั .200, พงึพอใจ
ในส่ิงที่คาดหวงัแลว้เป็นอยา่งที่คาดไว ้มีน ้ าหนกัสมัประสิทธ์ิการก าหนด เท่ากบั .205, และพงึพอใจ
ต่อสินคา้ในร้านคา้มีน ้ าหนกัสมัประสิทธ์ิการก าหนด เท่ากบั .103 ตามล าดบัซ่ึงสามารถเขียนสมการ
ความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี 
สมการคะแนนดิบ 

Commit = .857+ .263*(Satis3) +.200*(Satis2) + .205*(Satis4) +.103 *(Satis1) 
สมการคะแนนมาตรฐาน 

Commit = .273*(Satis3) +.217*(Satis2) + .209*(Satis4) +.107*(Satis1) 
การทดสอบความสามารถในการท านายระหว่างความผูกพันเชิงความรู้สึกต่อความภักดีของลูกค้า  

ผลการทดสอบพบว่า ความผูกพนัเชิงความรู้สึกของลูกคา้สามารถท านายความภกัดีของ
ลูกคา้ในภาพรวมไดอ้ยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.01 ซ่ึงประกอบดว้ย ความรู้สึกที่
ผูกพันกับร้านมีน ้ าหนักสัมประสิทธ์ิการก าหนด เท่ากับ .371, รู้สึกคุ ้นเคยกับร้านมีน ้ าหนัก
สัมประสิทธ์ิการก าหนด เท่ากบั .214, รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของร้านมีน ้ าหนกัสมัประสิทธ์ิการก าหนด 
เท่ากบั .095, และความรู้สึกเชิงบวกกบัร้านน้ี และเป็นเหตุผลส าคญัที่ท  าไมยงัคงซ้ือเส้ือผา้จากที่น่ี 
เสมอมีน ้ าหนกัสมัประสิทธ์ิการก าหนด เท่ากบั .086 ซ่ึงสามารถเขียนสมการความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี  
สมการคะแนนดิบ  

Loyalty = 1.018 +.371*(Commit4) + .214*(Commit1) + .095*(Commit3) + 
.086*(Commit2)  
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สมการคะแนนมาตรฐาน 
Loyalty = .504*(Commit4) + .202*(Commit1) + .122*(Commit3) +.084*(Commit2)  

จากการทดสอบสมมติฐานการวจิยัทั้งหมดท าใหไ้ดโ้มเดลมิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ที่มี 
ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจ ความผูกพนัเชิงความรู้สึกและความภกัดีของลูกค้าตามกรอบ
แนวคิดจากผลการวจิยัดงัน้ี 

              

              

           

                    

             

        /          

                   

           
              

          
         
         

.135
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.149

.134
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.034
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2 
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SATIS2

SATIS4

SATIS1

COMM4

COMM1

COMM3

COMM2

.263

.200

.205

.103

.371

.214

.095

.086

และจากแผนภาพและผลการวจิยัสามารถสรุปผลโดยการอธิบายผลการทดสอบสมมติฐาน 
โดยการวเิคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวม ไดด้งัน้ี   
ตวัแปรท านาย ความพึงพอใจ ความผูกพันเชิงความรู้สึก ความภกัดีของลูกค้า 

ทางตรง ทางออ้ม รวม ทางตรง ทางออ้ม รวม ทางตรง ทางออ้ม รวม 
ประสบการณ์ 0.135 - 0.135 - 0.061 0.196 - 0.037 0.233 
ภาพลกัษณ์ 0.199 - 0.199 - 0.090 0.289 - 0.054 0.343 
คุณค่าเชิงอารมณ์ 0.167 - 0.167 - 0.076 0.243 - 0.046 0.289 
พนกังาน 0.149 - 0.149 - 0.067 0.216 - 0.041 0.257 
เ ว ล า /ค ว า ม
พยายาม 

0.134 - 0.134 - 
0.061 0.195 

- 
0.037 0.232 

ผลิตภณัฑ ์ 0.170 - 0.170 - 0.077 0.247 - 0.046 0.293 
ตน้ทุนดา้นจิตใจ 0.034 - 0.034 - 0.015 0.049 - 0.009 0.058 
ความพึงพอใจ - - - 0.453 - 0.453 - 0.274 0.727 
ความพึงพอใจ 0.344 - 0.344 
ความผูกพันเชิง
ความรู้สึก 

- - - - - - 0.603 - 0.603 
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จากตารางพบวา่ ปัจจยัที่สามารถท านายความภกัดีของลูกคา้ที่มีต่อแบรนดร้์านคา้ คือ ปัจจยั 
 ความผกูพนัเชิงความรู้สึก มีค่าน ้ าหนกัอิทธิพลโดยตรงเท่ากบั 0.603 หมายถึงท านายไดร้้อยละ 60.3 
เม่ือพจิารณาการท านายร่วมกบัปัจจยัอ่ืน พบวา่ปัจจยัดา้นความพึงพอใจเป็นปัจจยัสนบัสนุนร่วมกนั
กบัปัจจยัความผูกพนัเชิงความรู้สึกท านายความภกัดีของลูกคา้ไดถึ้งร้อยละ 72.7 เพราะมีน ้ าหนัก
อิทธิพลร่วมเท่ากบั 0.274 เม่ือเทียบกบัปัจจยัดา้นความพงึพอใจที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความภกัดีของ
ลูกคา้จะมีน ้ าหนกัอิทธิพลโดยตรงเพียง 0.344 หมายถึง ความพึงพอใจสามารถท านายความภกัดีได้
เพยีงร้อยละ 34.4  

เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลรวม โดยการส่งผ่านปัจจยัความพึงพอใจ และปัจจยัความผูกพนั 
เชิงความรู้สึกพบวา่  ปัจจยัของภาพลกัษณ์ มีน ้ าหนกัความสมัพนัธร์วมมากที่สุด เท่ากบั 0.343   
5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

จากผลการวเิคราะห์ไดอ้ภิปรายผลตามวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงัน้ี 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมิติคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ ความพึงพอใจ 
ความผูกพันเชิงความรู้สึก และความภักดีของลูกค้า 

ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างมิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้กบัความพึงพอใจของลูกคา้ พบว่า 
ปัจจยัมิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในทิศทางบวก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นของมิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ในทุก ๆ ดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจ  แต่
ปัจจยัตน้ทุนดา้นจิตใจมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจค่อนขา้งต ่าที่สุดเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืน โดย
ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลที่ไดจ้ากการวจิยัเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

เม่ือพิจารณาคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ด้านผลิตภัณฑ์พบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความ 
พงึพอใจถา้ลูกคา้รับรู้คุณค่าดา้นผลิตภณัฑสู์งจะมีความพึงพอใจสูง จากผลการวจิยัพบวา่ ลูกคา้รับรู้
คุณค่าดา้นความมีคุณภาพที่ดีสม ่าเสมอ การมีรูปแบบ สี ขนาดที่หลากหลาย การมีดีไซน์ที่ทนัสมยั
เสมอ ความสามารถสวมใส่กับเส้ือผา้อ่ืนได้ง่าย ซ่ึงผลการวิจยัที่ได้สอดคล้องกับ Cassill (1995)  
ผูช่้วยศาสตราจารยด์า้นการตลาดประเภทเส้ือผา้และส่ิงทอของมหาวิทยาลยั North Carolina ที่พบวา่
คุณภาพผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สุดในการสร้างคุณค่าให้แก่เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม โดยได้ให้
เหตุผลว่าผูบ้ริโภครับรู้คุณค่าของเส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่มจากคุณสมบติัผลิตภณัฑด์้านรูปลกัษณ์ 
(Features) เช่น สี สไตล ์เน้ือผา้ คุณภาพ การดูแลรักษาง่าย   

การรับรู้คุณค่าของลูกคา้ที่มีต่อบริการ พบวา่ มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความพงึพอใจ จาก
ผลที่พบแสดงให้เห็นว่าถ้าลูกคา้รับรู้ถึงคุณค่าบริการสูงลูกคา้จะมีความพึงพอใจสอดคล้องกับ 
Cassill (1995) ที่กล่าวว่าผูบ้ริโภครับรู้คุณค่าของเส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่มจากการบริการของร้านคา้
และนโยบายของร้านคา้ในการคืนสินคา้ และ ผลงานวิจยัของ Islam et al. (2012) ที่พบว่า นโยบาย
ของร้านคา้และค าสญัญา การแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจของลูกคา้ 
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การรับรู้คุณค่าของลูกคา้ที่มีต่อพนักงานบริการ พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความ    พึงพอใจ 
จากผลการวจิยัพบวา่ถา้ลูกคา้รับรู้ถึงคุณค่าการใหบ้ริการของพนกังานสูงลูกคา้จะมีความพงึพอใจสูง 
สอดคลอ้งกบั Rajahmundry and Udaya (2011) และIslam et al. (2012) พบว่าคุณภาพการให้บริการ
ในดา้นความเช่ือถือได ้มารยาทพนักงาน นโยบาย และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในร้านส่งผลต่อ
ความพงึพอใจของลูกคา้ที่มีต่อร้านคา้ปลีกเส้ือผา้แฟชัน่ 

การรับรู้คุณค่าของลูกคา้ที่มีต่อภาพลกัษณ์ พบวา่ มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความพงึพอใจ 
จากผลการวิจยัพบว่าถ้าลูกคา้รับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์สูงจะส่งผลให้มีความพึงพอใจสูง 
สอดคล้องกันกับ Dopico and Porral (2012) ที่พบว่า ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่มีบุคลิกภาพของ       
แบรนดท์ี่มีลกัษณะเฉพาะ (unique) ภาพลกัษณ์ที่ดีของแบรนดแ์ละการออกแบบ (style) ที่มีลกัษณะ
ที่โดดเด่นจากคู่แข่งขนัเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างที่ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณค่าของ        
แบรนดอ์ยา่งมีนยัส าคญั 

การรับรู้คุณค่าของลูกค้าที่มีต่อประสบการณ์ พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความ        
พึงพอใจ ผลจากการวิจยัพบว่า ประสบการณ์ที่ลูกคา้ไดรั้บภายในร้านคา้มีความสัมพนัธ์กบัความ   
พึงพอใจของลูกคา้มากที่สุด เม่ือลูกคา้รับรู้คุณค่าดา้นประสบการณ์สูงลูกคา้จะมีความพึงพอใจสูง  
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ Islam et al. (2012) ที่พบวา่ สภาพแวดลอ้มภายในร้านคา้ที่ท  าให้ลูกคา้
ไดรั้บประสบการณ์ที่ดีกบัร้านคา้และนโยบายของร้านคา้ธุรกิจร้านคา้ปลีกเส้ือผา้แฟชัน่ส่งผลต่อ
ความพงึพอใจของลูกคา้มากที่สุด   

การรับรู้คุณค่าของลูกคา้ที่มีต่อคุณค่าเชิงอารมณ์ พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความ    
พงึพอใจ เม่ือลูกคา้รับรู้คุณค่าเชิงอารมณ์สูงจะส่งผลใหมี้ความพึงพอใจสูง ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั 
Carpenter and Fairhurst (2005) ที่พบว่า คุณค่าเชิงอารมณ์ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีในการจบัจ่าย
สินคา้ของลูกคา้ ร้านคา้จึงควรตอบสนองความพึงพอใจในความปรารถนาและความตอ้งการของ
ลูกคา้ตามที่ลูกคา้คาดหวงั หรือ เกินกวา่ที่ลูกคา้คาดหวงั  

การรับรู้คุณค่าของลูกคา้ที่มีต่อคุณค่าเชิงสังคม พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความ      
พึงพอใจ เม่ือลูกคา้รับรู้คุณค่าเชิงสังคมสูงจะส่งผลให้มีความพึงพอใจ สอดคล้องกับ Kim et al. 
(2010) ที่พบว่าคุณค่าเชิงสังคมมีความส าคญัต่อการจ าหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่หรูหราในทุกช่องทางการ
จ าหน่ายเน่ืองจากท าให้ลูกค้าได้แสดงออกถึงสถานะของตนเอง แต่ผลวิจัยที่ได้แตกต่างกับ
ผลการวิจยัของ Dehghan et al. (2015)  ที่ศึกษาคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ของร้านคา้ปลีกแบบลูกโซ่ พบว่า 
คุณค่าเชิงสังคมและคุณค่าเชิงอารมณ์ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้ ท าให้
พบวา่คุณค่าเชิงสังคมมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัประเภทของสินคา้โดยจะมี
ความส าคญัอยา่งมากส าหรับสินคา้ที่ช่วยสร้างภาพลกัษณ์และแสดงออกถึงสถานภาพทางสังคม
ใหก้บัลูกคา้ 
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 การรับรู้คุณค่าของลูกคา้ที่มีต่อราคาที่รับรู้ พบวา่ มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัความพงึพอใจ 
สอดคลอ้งกบั Cassill et al. (1997) ที่พบวา่ ลูกคา้ไดใ้หนิ้ยามคุณค่าของเส้ือผา้ คือ การไดรั้บคุณภาพ
ที่ดีที่สุดในราคาที่ยอมรับได ้และราคาที่ถูกที่สุดในคุณภาพที่ยอมรับได ้ดงันั้น ราคามีความสมัพนัธ์
กบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์และสอดคลอ้งกบั Kim et al. (2010) ที่พบวา่ ในการจ าหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่
จากต่างประเทศผ่านทางช่องทางร้านคา้ปลีกแลว้ลูกคา้รับรู้คุณค่าด้านราคาจากการก าหนดราคา
สมเหตุสมผล และราคาที่ก  าหนดตอ้งไม่ท าให้ความโดดเด่นและสถานภาพทางสังคมของลูกคา้
ลดลง 

การรับรู้คุณค่าของลูกคา้ที่มีต่อเวลาและความพยายาม พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
ความพึงพอใจ จากผลการวิจยัพบว่าลูกคา้รับรู้ถึงความสะดวกสบายดา้นเวลาและสถานที่สูงท าให้
ลูกคา้ใชเ้วลาและความพยายามน้อยลงส่งผลให้ลูกคา้มีความพึงพอใจสูง สอดคลอ้งกบัIslam et al. 
(2012) ที่พบว่า ความสะดวกสบายของลูกคา้ในการจดัวางผงัของร้านที่ท  าให้ลูกคา้หาสินคา้ไดง่้าย 
การมีสินคา้ให้เลือกที่หลากหลาย รวมถึงการมีท าเลที่ตั้งหรือสาขาจ านวนมากจะอ านวยความ
สะดวกให้แก่ลูกคา้ท าให้ลูกคา้เกิดตน้ทุนดา้นเวลาและพลงังานนอ้ยลงและส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกคา้ 

การรับรู้ตน้ทุนที่ตอ้งสละไปที่จบัตอ้งไม่ไดด้า้นตน้ทุนดา้นจิตใจ พบวา่ มีความสมัพนัธเ์ชิง
บวกกบัความพึงพอใจ จากผลการวิจยัพบว่าความกลวัหรือความกงัวลของลูกคา้ที่มีต่อแบรนดข์อง
ร้านคา้ไม่ส่งผลให้ลูกคา้มีความพึงพอใจที่ลดลงตามขอ้สมมติฐาน ผลวิจยัที่ไดแ้ตกต่างจาก  Kotler 
and Keller (2012) และ Morar (2013) ที่กล่าววา่ตน้ทุนดา้นจิตใจเป็นตน้ทุนเชิงอารมณ์ตวัแปรหน่ึงที่
จบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงธุรกิจจะตอ้งท าให้ลูกคา้มีความกงัวลหรือความกลวัที่มีต่อสินคา้หรือบริการลดลง
เพื่อส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ จากผลการวิจยัพบว่าลูกคา้มีความกงัวลหรือความกลวัต่อการ
ใชสิ้นคา้แต่อยา่งไรก็ตามลูกคา้ก็ยงัคงมีความพึงพอใจต่อแบรนด์ร้านคา้ เน่ืองมาจากถึงแมว้า่ลูกคา้
จะมีความกลวัดา้นราคาที่แพง แต่ลูกคา้ก็จะรอซ้ือในช่วงลดราคา และความกลวัว่าบางคร้ังคุณภาพ
เน้ือผา้อาจสวมใส่ไม่สบายนักแต่ลูกคา้ก็ยงัคงมีความชอบในดีไซน์ของเส้ือผา้ร้านน้ี ดงันั้น ถึงแม้
ลูกคา้จะมีความกลวัหรือความกังวลต่อ ราคา และคุณภาพผลิตภณัฑ ์ก็ไม่ส่งผลให้ลูกคา้มีความ     
พึงพอใจในร้านคา้ลดลงและพบว่าตน้ทุนดา้นจิตใจส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในระดบัที่ต  ่า
มาก 
 ด้านความพึงพอใจของลูกคา้พบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพนัเชิงความรู้สึก 
จากผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจสูงจะมีความผูกพนัเชิงความรู้สึกสูงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ Ercis et al. (2012) ที่พบว่า ความพึงพอใจส่งผลต่อความผูกพนัเชิงความรู้สึกและ
เม่ือผูบ้ริโภคมีความผกูพนัที่แขง็แกร่งต่อแบรนดจ์ะเป็นการยากส าหรับผูบ้ริโภคที่จะเปล่ียนแบรนด ์ 
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ด้านความผูกพันเชิงความรู้สึก พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีของร้านค้า จาก
ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้มีความผูกพนัเชิงความรู้สึกสูงจะมีความภกัดีต่อแบรนด์สูง สอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ Ercis et al. (2012) พบว่า ความผูกพนัเชิงความรู้สึกมีผลต่อการสร้างความภกัดีกบั
ลูกคา้เป็นอยา่งมาก และ Curtis et al. (2011) พบวา่ ความผกูพนัมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกอยา่งมากกบั
การซ้ือซ ้ า  แต่แตกต่างจาก Gustafsson et al. (2012) ที่ได้ศึกษากับอุตสาหกรรมการส่ือสาร
โทรคมนาคม พบว่า ความพึงพอใจ ความผูกพันเชิงความรู้สึก และการคงอยู่ของลูกค้ามี
ความสัมพนัธ์กนัน้อย เพราะส าหรับอุตสาหกรรมน้ีแลว้ตน้ทุนในการเปล่ียนผูใ้ห้บริการของลูกคา้ 
(switching cost) มีอิทธิพลอย่างมากกับความพึงพอใจและการคงอยู่ของลูกค้า ดังนั้ น ธุรกิจที่
แตกต่างกันความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจ ความผูกพนัเชิงความรู้สึก และความภกัดีจะ
แตกต่างกนั 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาความสามารถในการท านายความพึงพอใจของมิติคุณค่าที่
ลูกค้ารับรู้ และ อิทธิพลของความพึงพอใจที่มีต่อความผูกพันเชิงความรู้สึกและน าไปสู่ความภักดี
ของลูกค้า  
 จากผลการทดสอบสมมติฐานในการหาอ านาจการท านายความพึงพอใจโดยมิติคุณค่าที่
ลูกค้ารับรู้ พบว่า มี  7 มิติของคุณค่าที่ รับรู้ที่ ร่วมกันท านายความพึงพอใจได้ ได้แก่ มิติด้าน
ประสบการณ์ในร้านคา้ ภาพลักษณ์ คุณค่าเชิงอารมณ์ พนักงานบริการ เวลาและความพยายาม 
ผลิตภณัฑ ์และตน้ทุนดา้นจิตใจโดยร่วมกนัท านายความพึงพอใจไดร้้อยละ 47.20 ตวัแปรที่เป็นตวั
แปรท านายไดดี้ที่สุดคือ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ เน่ืองจากมีน ้ าหนกัสมัประสิทธ์ิมากที่สุด รองลงมาคอื 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นคุณค่าเชิงอารมณ์ ดา้นพนักงาน และดา้นที่นอ้ยที่สุดคือ ดา้นตน้ทุน
ดา้นจิตใจ  ผลการวจิยัที่ไดแ้ตกต่างจากผลงานวิจยัของ Islam et al. (2012 : 221) ที่ศึกษาร้านคา้ปลีก
เส้ือผา้แฟชัน่ในประเทศบงัคลาเทศ พบวา่ลกัษณะทางกายภาพของร้าน ไดแ้ก่ การตกแต่งร้าน หรือ
ประสบการณ์ภายในร้านรวมถึงนโยบายของร้านคา้มีอ านาจในการท านายมากที่สุด รองลงมาคือ 
พนักงานบริการ ความสะดวกสบาย ผลิตภณัฑ ์และสัญญาและการแกปั้ญหา ตามล าดบั โดยปัจจยั
ดงักล่าวร่วมกนัท านายความพึงพอใจของลูกคา้ไดร้้อยละ 48.90 อยา่งไรก็ตามงานวิจยัของ Islam et 
al. (2012) ไดศึ้กษากบัแบรนด์ร้านคา้ซ่ึงเป็นแบรนด์ทอ้งถ่ิน (local brand) เท่านั้น จึงอาจท าให้เกิด
ความแตกต่างในมิติในการท านายได ้
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมการโครงสร้างตาม
กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 ในส่วนของความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 
พบวา่ มิติคุณค่าดา้นภาพลกัษณ์มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจของลูกคา้มากที่สุด และความพงึพอใจมี
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อ านาจร่วมกนัท านายความผูกพนัเชิงความรู้สึกร้อยละ 45.30 โดยความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม
ภายในร้านคา้มีอิทธิพลต่อความผูกพนัเชิงความรู้สึกมากที่สุด ความผูกพนัเชิงความรู้สึกมีอ านาจ
ร่วมกนัท านายความภกัดีของลูกคา้ถึงร้อยละ 60.30 โดยความรู้สึกที่ผูกพนักบัร้านคา้มีอิทธิพลต่อ
ความภกัดีของลูกคา้มากที่สุด สอดคล้องกันกับ Wu, Zhou and Wu (2012 : 1767) ได้ศึกษาความ
ผกูพนัเชิงความรู้สึกของผูบ้ริโภคพบวา่ ความผกูพนัเชิงความรู้สึกส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นผูบ้ริโภคที่มีความผกูพนัเชิงความรู้สึกมากก็จะมีความภกัดีต่อร้านคา้มาก 
และภายใตปั้จจยัคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ที่เป็นปัจจยัร่วมกนัส่งผลสนบัสนุนโดยการส่งผา่นปัจจยัความพึง
พอใจและปัจจยัความผูกพนัเชิงความรู้สึก ปัจจยัที่มีน ้ าหนักองคป์ระกอบร่วมมากที่สุด คือ ปัจจยั
ดา้นภาพลกัษณ์ มีน ้ าหนักองคป์ระกอบร่วม  0.054 และมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ความผูกพนัธ์
เชิงความรู้สึก และน าไปสู่ความภักดีมากที่สุดร้อยละ 34.3 รองลงมาคือคุณค่าเชิงอารมณ์และ
ผลิตภณัฑ ์ ตามล าดบั   
6. บทสรุป 

1) งานวิจยัน้ีสามารถน าไปประยุกตใ์นเชิงวิชาการในการสนับสนุนแนวคิดเก่ียวกบัการ
สร้างความภกัดีแก่ลูกคา้ในการสร้างและส่งมอบคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ในการสร้างผลประโยชน์ที่ลูกคา้
คาดหวงักับลดตน้ทุนรวมที่ลูกคา้ตอ้งสละไป และในการสร้างคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ที่มีต่อแบรนด์
ร้านคา้ปลีกนั้นพบว่ามิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ที่ศึกษามีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจและน าไปสู่
ความภกัดีในทุกดา้น ดงันั้น นักการตลาดควรค านึงถึงมิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ในการสร้างความภกัดี
ต่อแบรนดร้์านคา้ปลีก ดงัน้ี 
คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ที่มีต่อแบรนด์ร้านค้า 
ผลประโยชน์ :           ผลิตภณัฑ ์+บริการ+พนกังานบริการ+ ภาพลกัษณ์ +ประสบการณ์ในร้านคา้  
ที่ลูกค้ารับรู้               +คุณค่าเชิงอารมณ์ + คุณค่าเชิงสงัคม +ความสะดวกสบาย   
ต้นทุนที่ลูกค้ารับรู้ :   ราคาที่รับรู้ + ตน้ทุนดา้นจิตใจ  

โดยเฉพาะปัจจยัดา้นตน้ทุนดา้นจิตใจที่ยงัไม่มีผูใ้ดศึกษานั้นผลจากการศึกษาพบว่า ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในระดบัต ่า เม่ือแบรนด์นั้นเป็นแบรนด์ที่ลูกคา้ช่ืนชอบและคุน้เคยอยู่
แลว้ ลูกคา้จะมีความกงัวลหรือความกลวัต่อการใชสิ้นคา้และบริการนอ้ย   

นอกจากน้ี ผลจากการศึกษาคร้ังน้ียงัสนบัสนุนแนวคิดของ Johnson (1996) ที่กล่าววา่ ลูกคา้
กลุ่ม Satisfied Repeaters ที่มีความพึงพอใจกับสินคา้หรือบริการอาจจะด าเนินความสัมพนัธ์กับ
ร้านคา้ต่อไป โดยอาจจะพงึพอใจในสินคา้หรือบริการแต่ก็มีความเป็นไปไดท้ี่จะเปล่ียนไปใช้สินคา้
หรือบริการของคู่แข่ง ดังนั้น กล่าวได้ว่าความพึงพอใจอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างความภกัดีกบั
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ลูกคา้ในระยะยาว จากการศึกษาพบวา่ ถา้ลูกคา้ที่เกิดความพึงพอใจและมีความผกูพนัเชิงความรู้สึก
ร่วมดว้ยจะท าใหลู้กคา้มีความภกัดีต่อแบรนดท์ี่แขง็แกร่งมากขึ้น  
    2) การน าผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชเ้ชิงธุรกิจ ผลวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การวางกลยทุธก์ารตลาดในการสร้างและส่งมอบคุณค่าไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ทีท่  า
ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและน าไปสู่ความภกัดีของลูกคา้ส าหรับธุรกิจเส้ือผา้แฟชั่น เพื่อให้
ผูป้ระกอบการสามารถแข่งขนัได้ท่ามกลางการแข่งขนัในอุตสาหกรรมที่รุนแรง โดยร้านคา้ปลีก
แฟชัน่ควรใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณ์ของแบรนดร้์านคา้ในการมีภาพลกัษณ์ที่ดีและสอดคลอ้งกบั
บุคลิกภาพของลูกคา้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะเลือกสวมใส่เส้ือผา้ที่เขา้กบับุคลิกภาพของตนเอง และการ
ให้ความส าคญักับคุณภาพและการออกแบบผลิตภณัฑท์ี่มีเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเองเพื่อสร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่งขนั รวมถึงการมีดีไซน์ที่ทนัสมยัอยูเ่สมอและสามารถสวมใส่กบัเส้ือผา้อ่ืน
ได้ง่าย นอกจากน้ีธุรกิจตอ้งให้ความส าคญักับผลประโยชน์เชิงจิตใจที่จบัตอ้งไม่ได้ ได้แก่การ
ใหบ้ริการของพนกังาน  ดา้นคุณค่าเชิงอารมณ์ เน่ืองจากกิจกรรมการเดินซ้ือเส้ือผา้เป็นกิจกรรมที่ท  า
ให้ลูกคา้รู้สึกผ่อนคลาย ดา้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกคา้ในการสร้างบรรยากาศที่ดีของร้าน 
(atmosphere) การตกแต่ง (decoration) จดัวางสินคา้ (store display) รวมถึงสภาพแวดล้อมภายใน 
ร้านคา้ สีสนั แสงไฟ และเสียงเพลงที่น่าสบาย (ambience) ดา้นเวลาและความพยายามโดยการท าให้ 
ลูกคา้เกิดความสะดวกสบายในการเขา้ถึงสินคา้ และดา้นตน้ทุนดา้นจิตใจ ในการท าให้ลูกคา้เกิด 
ความมัน่ใจ ไม่มีความกลวัหรือกงัวลต่อคุณภาพสินคา้และการบริการ 
7. ข้อจ ากัดของงานวิจัย  

เน่ืองจากผูว้จิยัไดศึ้กษากบักลุ่มตวัอยา่งที่อาศยัอยูใ่นเขตพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครที่ 
เป็นแหล่งที่พกัอาศยัหนาแน่นและแหล่งพาณิชยกรรมจ านวน 12 เขต  จึงเป็นขอ้จ ากดัใหไ้ม่สามารถ
น าผลการทดสอบไปอา้งอิงไดอ้ยา่งกวา้งขวางกบัการรับรู้ถึงคุณค่าของผูบ้ริโภคที่มีต่อเส้ือผา้แฟชัน่
ร่วมสมยัทั้งประเทศได ้  
 8. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต  

ผูท้ี่สนใจและตอ้งการศึกษาเพิ่มเติมควรศึกษาเปรียบเทียบมิติการรับรู้คุณค่าที่มีต่อเส้ือผา้
แฟชัน่ร่วมสมยัของกลุ่มลูกคา้ที่แตกต่างกนัทางลกัษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) เช่น เพศ 
อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ และจิตวิทยา (Psychographic) เช่น วิถีการด ารงชีวิต (lifestyle) 
และบุคลิกลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Character)  เพื่อให้เห็นถึงการรับรู้คุณค่าที่แตกต่างกนัของ
กลุ่มลูกคา้ที่แตกต่างกนัซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)   

อยา่งไรก็ตาม จากผลวิจยัพบว่า มิติคุณค่าที่ลูกคา้รับรู้ดงัที่กล่าวมาขา้งตน้สามารถร่วมกนั
ท านายความพึงพอใจของลูกคา้ที่มีต่อเส้ือผา้แฟชั่นร่วมสมัยได้ร้อยละ 47.20   ซ่ึงการตลาดใน
ปัจจุบนัมีความซับซ้อนมากขึ้น ผูท้ี่สนใจอาจศึกษาถึงมิติอ่ืนๆ เช่น การบริหารความสัมพนัธ์กบั
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ลูกคา้ (Customer Relationship Management) และโปรแกรมความภกัดี  (Loyalty Program) เป็นตน้ 
ที่อาจส่งผลต่อความพงึพอใจและความภกัดีต่อร้านคา้ 
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ปัจจยัการส่ือการทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มติซูบิชิของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล 

The Marketing communication factors affect customers buying decision of 

Mitsubishi automobile in Bangkok and urban areas 

รพีพงษ ์ลู่ธนวฒัน์1 และ ดร.สุมาลี สวา่ง2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล และศึกษาความสมัพนัธข์องตวัแปร

ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งที่เป็นผูท้ี่สนใจเลือกซ้ือ

รถยนต ์มิตซูบิชิ ในกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 400 ตวัอยา่งและใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล 

ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test, F-test และ MRA ผล

การศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจาํนวน 255 คน เพศชาย 145 คน มีอายอุยูใ่นช่วง 

21 – 30 ปี มีสถานะภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทั และรายไดส่้วน

บุคคลต่อเดือนอยูท่ี่ 15,001 – 25,000 บาทมากที่สุด ดา้นการใหข้่าวและประชาสมัพนัธก์ลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้มิตซูบิชิให้ท่านรับทราบอยู่เสมอมาก

ที่สุด และด้านตลาดทางตรงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการบริการใช้จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ในการแจง้ข่าวสารมากที่สุด  

ผลการศึกษาปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ พบว่าดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

ให้ความสําคญักับ ด้านการการรับรู้ปัญหากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับท่านจะซ้ือ

รถยนตเ์พราะตอ้งการความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด  ดา้นการคน้หาขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ใหค้วามสาํคญัก่อนซ้ือรถยนตท่์านหาขอ้มูลต่างๆเช่น นิตยสาร โฆษณา โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต

มากที่สุด ดา้นการประเมินทางเลือกกลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัท่านจะเลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิ

เพราะความคุม้ค่ากับราคามากที่สุด  ด้านการตัดสินใจซ้ือกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักับท่าน

ตดัสินใจซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิเพราะมีความตอ้งการใชร้ถยนตม์ากที่สุด และดา้นพฤติกรรมหลงัการ

ซ้ือกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัท่านจะกลบัไปซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิในคร้ังหนา้อีกคร้ังถา้ผลิตภณัฑ์

นั้นมีคุณภาพดีและท่านพอใจในผลิตภณัฑม์ากที่สุด 

1
นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
อาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และ

อาชีพ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิที่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.05 และดา้นปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ พบวา่ ดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสริม

การขาย ด้านการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ และด้านตลาดทางตรงที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนตมิ์ตซุบิชิที่แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

Abstract 

The study aimed at to study the factors of integrated marketing communications affect to 

customers decision to buy Mitsubishi automobile in Bangkok and urban areas, and to study the 

relationship of variable which effect to brand value perception by collecting sampling which using 

Mitsubishi automobiles in Bangkok and urban amount 400 samplings, and information analysis by 

frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-test and MRA. 

The finding indicated that almost sampling was female 255 people, male 145 people, the 

age was between 21 - 30 years, single status, education was in bachelor degree, almost occupation 

was company career, and personal income was between 15 ,001 – 25 ,000 baht. The study result of 

factors of integrated marketing communications found that factor of advertisement the sampling 

was the most significant with the communication from radio/television, for the sale by sale man the 

sampling was the most significant with campaign of each place from staff to suggest the product, 

for the most significant promotion sampling was give the customers to test drive Mitsubishi 

automobiles for free, the notice and public relation the sampling was the most significant with 

always give details of Mitsubishi products, and the marketing the sampling was the most significant 

with sent the information to customers by e-mail . The study of perception brand value result found 

that customers want to buy an automobile for convenience transportation. Form the research found 

that the most significant information are magazine, advertisement, television, and internet. The most 

important evaluating sample for Mitsubishi automobile was worth or not when compare with price. 

The need of using automobile is the most important factor that customers buy Mitsubishi 

automobile. The behavior of customers after bought Mitsubishi automobile if the performance is 

good, they will buy again. 

  Statistical hypothesis testing results, the factor of personality found that the different of 

age, occupation, and graduation background were effected customer to buy different types of 

Mitsubishi automobile. The value perception in statistically significant at 0.05 levels and the study 
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results of integrated marketing communications found that the different of advertisement, notice, 

public relations, promotions, and marketing were effected to Mitsubishi brand value perception in 

statistically significant at 0.05. 

1.บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคญัของปัญหา 

 โลกของนวตักรรมยานยนตมี์การเจริญจะเติบโตและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีการแข่งขนักนั

ตลอดเวลา แม้ว่าในปัจจุบนัที่เศรษฐกิจไทยไม่ขยายตวัเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผล

กระทบต่อการดําเนินงานบางส่วนของภาครัฐและความเช่ือมั่น ของครัวเรือน ธุรกิจ รวมทั้ง

นกัท่องเที่ยว ประกอบกบัหน้ีครัวเรือนที่อยูใ่นระดบัสูงทาํให้ผูบ้ริโภคระมดัระวงัในการใชจ่้ายและ

สถาบนัการเงินระมัดระวงัในการปล่อยสินเช่ือ แต่อย่าไรก็ก็ตามแม้จะประสบปัญหาเศรษฐกิจ

มากมายเพียงใดแต่ความตอ้งการในความสะดวกสบาย การตอ้งการปัจจยั 4 ก็ยงัคงมีอยูซ่ึ่งระกอบ

ไปดว้ย ทีอ่ยูอ่าศยั นํ้ า อาหารและยารักษาโรค เป็นส่ิงจาํเป็นที่ทุกคนมีความตอ้งการในการดาํรงชีวิต

ความสะดวกสบายเป็นส่ิงที่มีความตอ้งการอยูต่ลอดเวลาและเพิม่มมากขึ้นอยา่งต่อเน่ืองการเดินทาง

ในปัจจุบันนั้ น รถยนต์ได้เข้ามามีบทบาทถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่   5 ที่ท ําให้การเดินทางใน

ชีวติประจาํวนัง่ายขึ้นและมีสะดวกสบาย จากสภาพภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อการเติมโตอุตสาหกรรม

รถยนต์ ถึงแม้ว่ายอดจาํหน่ายลดลงแต่การแข่งขันกับมากขึ้นเพื่อให้รถยนต์ยี่ห้อของตนมียอด

จาํหน่ายที่สูงขึ้นเพือ่ให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงยีห่อ้ตนเอง ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดจึงเป็นส่ิงจูงใจให้

ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือรถยนตย์ีห่้อของตนเอง จากการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการ

ขาย การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีทาํให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกหลากหลาย

มากขึ้ น ดังนั้ นการเลือกใช้ส่ือสารทางการตลาดเพื่อให้ผู ้บริโภคเข้าถึงยี่ห้อของตนเองนั้ นมี

ความสาํคญัอยา่งมาก 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นความสาํคญัของปัจจยัการส่ือสารทางการตลาด ที่ผูบ้ริโภคจะรับรู้และ

เขา้ถึงส่ิงที่ตอ้งการส่ือสารที่ใช้เป็นส่ิงจูงใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะไดเ้ลือกใชปั้จจยัการ

ส่ือสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ มิตซูบิชิ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและ

ปริมณฑล  

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษารายละเอียดปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

สถานะภาพ ระดบัการศึกษาและอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์มิตซูบิชิ 

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล  
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2.เพื่อศึกษาปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 

การใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์มิต

ซูบิชิ  

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.เพื่อทราบรายละเอียดปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

สถานะภาพ ระดบัการศึกษาและอาชีพ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์ มิตซูบิชิ ของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล 

2.เพือ่ทราบถึงเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์ มิตซูบิ

ชิ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล 

 3.เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานและวางแผนทางดา้นการตลาดในการเลือกใช้ปัจจยั

การส่ือสารทางการตลาดที่สามารถนาํขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาไปใช้ในการกาํหนดแนวทางการ

ดาํเนินงานในอนาคตของรถยนต ์มิตซูบิชิ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล 

1.4ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนต ์มิตซูบิชิ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

1.4.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 1.4.1.1 ตวัแปรอิสระ 

  - ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา

สูงสุด อาชีพ และรายไดส่้วนบุคลต่อเดือน 

  - ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาด ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้

พนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การใหข้่าวและประชาสมัพนัธ ์และการตลาดทางตรง 

 1.4.1.2 ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์มิตซูบิชิ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและ

ปริมณฑล ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึงปัญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการ

ตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

1.5 สมมุติฐานของงานวิจัย 

1.ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ ระดับ

การศึกษาและอาชีพมีความแตกต่างกนั ส่งผลใหมี้ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์มิตซูบิชิ ของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑลที่แตกต่างกนั 

2.ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์มิตซูบิชิ 

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑลที่แตกต่างกนั 
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1.6 กรอบแนวความคดิ 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์   

มิตซูบิชิของผูบ้ริโภคในกรุงทาํและปริมณฑล ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1แนวคดิปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

ความหมายของประชากรศาสตร์ ปรมะ สตะเวทิน (2546, หน้า 112-118) ได้อธิบายถึง

คุณสมบติัเฉพาะของตน ซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละคน คุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารในการ

ทาํการส่ือสาร อย่างไรก็ตามในการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  กันนั้น จาํนวนของผูรั้บสารก็มี

ปริมาณแตกต่างกนัดว้ยการวเิคราะห์ผูรั้บสารท่ีมีจาํนวนนอ้ยคนนั้นมกัไม่ค่อยมีปัญหา หรือมีปัญหา

นอ้ยกวา่การวเิคราะห์ผูรั้บสารทีมี่จาํนวนมาก เน่ืองจากการวิเคราะห์คนท่ีมีจาํนวนนอ้ย เราสามารถ

วิเคราะห์ผูรั้บสารทุกคนได ้แต่ในการวิเคราะห์คนจาํนวนมาก เราไม่สามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารแต่

ละคนได ้เพราะมีผูรั้บสารจาํนวนมากเกินไป นอกจากน้ีผูส่้งสารยงัไม่รู้จกัผูรั้บสารแต่ละคนด้วย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- ระดบัการศึกษาสูงสุด 

- อาชีพ 

- รายไดส่้วนตวัต่อเดือน 

 

 

 

การตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ 

มิตซูบิชิ 

 
 

ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาด 

- การโฆษณา 

- การประชาสมัพนัธ ์

- การใชพ้นกังานขาย 

- การส่งเสริมการขาย 

- การตลาดทางตรง 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
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ดงันั้น วิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีประกอบไปด้วยคนจาํนวนมากก็คือ การจาํแนก

ผูรั้บสารออกเป็นกลุ่ม ๆ  ตามลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ 

สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เป็นตน้ ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ี

ลว้นแลว้แต่มีผลต่อการรับรู้ การตีความ และการเขา้ใจในการส่ือสารทั้งส้ิน 

2.2 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการส่ือสารทางการตลาด 

ริชาร์ด (Semenik. Richard. 2002 : 563) ได้ให้ค ําจ ํากัดความไว้ว่า กลยุทธ์การส่ือสาร

การตลาด หมายถึง การประสมประสานเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดหลาย ๆ อยา่งเขา้ดว้ยกนัอยา่ง

เหมาะสม เพื่อดาํเนินการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงให้ความสําคญักบัวิธีการส่ือสารเพื่อการจูงใจทุก

รูปแบบ และแสดงบุคลิกภาพของสินคา้อยา่งชดัเจน จากความหมาย และคาํจาํกดัความต่าง ๆ ดงัที่มี

ผูก้ล่าวไวแ้ล้วนั้น อาจสรุปได้ว่า กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมทาง

การตลาด เพือ่ที่จะส่ือความหมาย สร้างความเขา้ใจ สร้างการยอมรับ ระหวา่งธุรกิจกบักลุ่มเป้าหมาย

โดยมุ่งหวงัที่จะให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวตัถุประสงคข์องธุรกิจนั้นๆ โดยใชกิ้จกรรมการ

ส่ือสาร มี 4 ตวั ดงัน้ี การโฆษณาการประชาสมัพนัธ ์การใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการขาย 

2.3 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552: 157) กระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ (Buyer’ s 

Decision Process) เป็นลาํดับขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบไปด้วย การรับรู้

ปัญหา การคน้หา ขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

2.4 ผลงานวจัยที่เกี่ยวข้อง 

ฐิตารีย ์อินเทวา ( 2550 : บทคดัย่อ ) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางด้านการส่ือสารทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตบี์เอ็มดบัเบิลย ูพบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ของกลุ่มตวัอย่างรถยนต์บีเอ็มดบัเบิลยูเป็นเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน อายุ

ระหวา่ง 26 – 30 ปี สถานะภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการเป็นส่วน

ใหญ่ และมีรายได ้50,001 – 100,000 บาท ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดว้่ารถยนตบี์เอ็มดบัเบิลยูเป็น

สินคา้ที่ค่อนขา้งจะสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคของเพศหญิงและชายท่ีมีระดับฐานะทาง

เศรษฐกิจค่อนขา้งสูง มกัจะมีรูปแบบการใชชี้วิตและค่านิยมในการบริโภคสินคา้ที่มีความพิเศษ มี

ราคาแพงมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งในระดบัฐานะทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

3.วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑโดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ

วธีิการดาํเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
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3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1  ประชากร (Population): กลุ่มประชากรที่ใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ ผูท้ี่สนใจเลือกซ้ือ

รถยนต ์มิตซูบิชิ ไวใ้นครอบครองหรือเป็นเจา้ของ ในกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงไม่ทราบจาํนวน

ประชากรที่แทจ้ริง 

3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง (Sampling Group): กลุ่มตวัอยา่งที่ทาํการศึกษาคือผูบ้ริโภคในกรุงเทพ

และปริมณฑล 

3.1.3 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไม่สามารถทราบกลุ่มตวัอยา่ง

ไดอ้ยา่งแน่นอน ผูว้จิยัจึงเลือกใชสู้ตรในการหากลุ่ม กรณีไม่ทราบขนาดประชากรดงัน้ี 

สูตรการหากลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่

แน่นอน แต่ทราบวา่มีจาํนวนมากและตอ้งการประมาณค่าสดัส่วนของประชากร  

กรณีไม่ทราบค่าสดัส่วนของประชากรหรือ p = 0.5 ใชสู้ตร 

n = 
𝑍𝑍2

4𝑒𝑒2
เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที่ตอ้งการทราบ 

P = สดัส่วนของลกัษณะที่สนใจในประชากร 

e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งที่ยอมใหเ้กิดขึ้นได ้

Z = ระดบัความเช่ือมัน่ที่กาํหนด หรือนยัสาํคญัทางสถิติ 

ระดบัความเช่ือมัน่ที่ร้อยละ 95% ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 , Z=1.96 

d = สดัส่วนความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเ้กิดขึ้นได ้

 3.1.4 ประเมินระดบัค่าเฉล่ีย (Rating Scale) 

        ดชันีในการแบ่งระดบัการประเมินซ่ึงกาํหนดเป็น 5 ระดบั ในแต่ละระดบัมีค่าพสิยัที่ไดจ้ากการ

คาํนวณจากสูตรดงัน้ี 

พสิยั =  
คะแนนสูงสุด−คะแนนตํ่าสุด

จาํนวนชั้น

= 
5−1
5

           = 0.80 

นาํช่วงคะแนนที่ไดด้งักล่าว ไปบวกเพิม่จากตํ่าสุด จะไดช่้วง ดงัต่อไปน้ี 

 ค่าเฉล่ีย  ระดบัความเห็นดว้ย 

 4.21-5.00 มากที่สุด 

 3.41-4.20 มาก 

 2.61-3.40 ปานกลาง 

 1.81-2.60 นอ้ย 
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  1.00-1.80  นอ้ยที่สุด 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือที่ใชก้ารทาํวจิยั เป็นการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้จิยัไดส้ร้างขึ้น ซ่ึง

ประกอบด้วยคาํถามแบบเลือกตอบ , คาํถามเลือกประเมินค่าเป็นมาตรส่วน (Rating Scale) และ 

คาํถามแสดงความคิดเห็นเติมคาํลงในช่องวา่ง โดยแบ่งลกัษณะแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1  เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน คาํถามเป็นแบบเลือกตอบไดค้าํตอบเดียว 

ส่วนที่ 2  เป็นขอ้มูลปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์

มิตซูบิชิ เป็นมาตราส่วนการประเมินค่าแบบ (Rating Scale) 5 ระดบั ใหค้ะแนนตามระดบัความเห็น

ส่วนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิ เป็นมาตรส่วน

การประเมินค่าแบบ (Rating Scale) 5 ระดบั ใหค้ะแนนตามระดบัความเห็น 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยจาํแนกออกตาม

ประเภทของขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บขอ้มูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามเป็น

จาํนวน 400 ตัวอย่าง ให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีมีความต้องการจะซ้ิอรถยนต์มิตซูบิชิและมีรถยนต์ใน

ครอบครอง ในกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อศึกษาปัจจัยการ

ส่ือสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและ

ปริมณฑล 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัจะศึกษาจากแหล่งขอ้มูลที่หาได้จาก ห้องสมุด

งานวจิยัต่างๆ จากหนงัสือและเวบ็ไซด ์เป็นหลกั

3.4 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

          หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีสมบูรณ์แล้ว ผูว้ิจยันําแบบสอบถามทั้งหมดมา

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

          3.4.1 การตรวจขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและ

แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 

          3.4.2 การลงรหัสแบบ (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัส เพื่อ

ประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพวิเตอร์ 

          3.4.3 การประมวลผลขอ้มูล (Processing) นําขอ้มูลที่ลงรหัสแลว้มาบนัทึกโดยใช้เคร่ืองมือ

คอมพิวเตอร์เพื่อทาํการประมวลผลขอ้มูลในโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว ้
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3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

          การวเิคราะห์ผลทางสถิติในการวจิยัแยกวเิคราะห์ผลทางสถิติออกเป็นส่วนๆ ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้่าสถิติอตัราส่วนความถ่ี/จาํนวน

ร้อยละ (Percentage %)ในการประมวลผลวจิยั 

ส่วนที่ 2 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตมิ์ต

ซูบิชิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean , x) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation , σ  )ในการประมวลผลวจิยั 

ส่วนที่ 3 วเิคราะห์ขอ้มูลการการตดัสินใจซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล 

โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean , x) และค่าเบี่ยงเบียนมาตรฐาน (Standard Deviation , σ)ในการ

ประมวลผลวจิยัการทดสอบสมมุติฐาน  

       3.5.1 ผู ้บริโภคที่ มีความต้องการจะซ้ิอรถยนต์มิตซูบิชิและมีรถยนต์ในครอบครอง ที่ มี

ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั โดยทาํการหาค่าเฉล่ีย และใชส้ถิติการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว T-test และสถิติ F-test ในการทดสอบนัยสาํคญัของความ

แตกต่างระหวา่งความแปรปรวนของ 1 กลุ่ม และมากกวา่ 1 กลุ่ม ทาํการสรุปผลวา่แตกต่าง หรือ ไม่

แตกต่าง ที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 และการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี Schiffer เพือ่วเิคราะห์หาคู่ที่แตกต่างที่

ระดบันยัสาํคญั 0.05 

        3.5.2 ผูบ้ริโภคที่มีความตอ้งการจะซ้ิอรถยนตมิ์ตซูบิชิและมีรถยนตใ์นครอบครอง มีการรับรู้

ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดที่ต่างกนัมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิที่แตกต่างกนั โดย

ทาํการหาค่าเฉล่ีย และ Multiple Regression 

4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาเร่ืองปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิ

ชิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑลมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัการ

ส่ือสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มิตซูบิชิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและ

ปริมณฑล จาํนวน 400 ชุดตวัอยา่ง ซ่ึงผลการวเิคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

ผลจากการวเิคราะห์ความถ่ีขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดร้ายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวนคน ร้อยละ 

1.เพศ

ชาย 145 36.3 

หญิง 225 63.8* 

รวม 400 100 

2.อายุ

ต ํ่ากวา่ 20 ปี 13 3.3 

21-30 ปี 286 71.5* 

31-40 ปี 75 18.8 

41-50 ปี 13 3.3 

51-60 13 3.3 

มากกวา่ 61 ปี 0 0 

รวม 400 100 

3. สถานภาพ

โสด 317 79.3* 

สมรส 76 19.0 

หยา่ร้าง/หมา้ย หรือแยกกนัอยู ่ 7 1.8 

รวม 400 100 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด

ตํ่ากวา่มธัญมศึกษษตอนปลาย/

ปวช. 

26 6.5 

อนุปริญญา/ปวส. 13 3.3 

ปริญญาตรี 266 66.5* 

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 83 20.8 

รวม 400 100 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวนคน ร้อยละ 

5.อาชีพ

นกัศึกษา 26 6.5 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 54 13.5 

พนกังานบริษทั 163 40.8* 



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1339 Journal of Business Research and 

Administration 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 157 39.3 

รวม 400 100 

6.รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน

ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 68 17 

15,001-25,000 บาท 173 43.3* 

25,001-35,000 บาท 83 20.8 

35,001-45,000 บาท 35 8.8 

45,001 บาทขึ้นไป 41 10.3 

รวม 400 100 

จากตารางที ่4.1 ผลวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกไดด้งัน้ี 

ดา้นเพศ พบวา่ผูใ้ชส่้วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเพศหญิงมีถึงร้อยละ 63.8 

และเพศชายมีเพยีงร้อยละ 36.3 

ดา้นอาย ุพบวา่ผูใ้ชส่้วนใหญ่มีอาย ุ21-30ปี อยูท่ี่ร้อยละ 71.5 รองลงมาคือ ผูใ้ชอ้าย ุ31-40 ปี 

อายตุ ํ่ากวา่20 ปี 41-50 ปี และอายมุากกวา่ 61 ปี ขึ้นไป ร้อยละ3.3 , 3.3และ 3.3 ตามลาํดบั 

ด้านสถานภาพ พบว่าผูใ้ช้ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด อยู่ท่ีร้อยละ 79.3 รองลงมาคือ

สถานภาพสมรสและหยา่ร้าง/หมา้ย หรือแยกกนัอยู ่ร้อยละ 19.0 และ 1.8 ตามลาํดบั 

ดา้นระดบัการศึกษา พบว่าผูใ้ชส่้วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี ร้อยละ

66.5 รองลงมาคือ ปริญญาโทหรือสูงกวา่ ต ํ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.และอนุปริญญา/ปวส.

ร้อยละ 20.8 ,6.5 และ 3.3 ตามลาํดบั 

ด้านอาชีพ พบว่าผูใ้ช้ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 39.3 ,13.5  และ 6.5 

ตามลาํดบั 

ดา้นรายไดส่้วนบุคคล พบวา่ผูใ้ชส่้วนใหญ่มีรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน 15,001-25,000 บาท 

อยูท่ี่ร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ 25,001-35,000 บาท ตํ่ากว่า15,000  45,001 บาทขึ้นไป และ35,001-

45,000 บาทร้อยละ 20.8 ,17 ,10.3 และ 8.8 ตามลาํดบั 

4.2 ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดของรถยนต์มิตซูบิชิ 

ผลการวิเคราะห์ระดับความเห็นด้วยปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดของรถยนตมิ์ตซูบิชิ 

ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นโฆษณา ปัจจยัดา้นการขายโดยใชพ้นักงาน ปัจจยัดา้นการ
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ส่งเสริมการขาย ปัจจยัดา้นการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ และปัจจยัดา้นการตลาดทางตรง โดยวดั

จากการประเมินระดบัความเห็นดว้ยเป็นระดบัมาตราส่วนตามความสาํคญั (Likert Scale) ดงัน้ี  

รายละเอียดผลการวิเคราะห์ความเห็นดว้ยในแต่ละปัจจยั ประกอบด้วยค่าเฉล่ีย (x̄ ) ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) และระดบัความเห็นดว้ยของแต่ละดา้น มีดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.2 ระดบัความเห็นดว้ยที่มีต่อปัจจยัการส่ือสารทางการตลาด 

1.ปัจจัยด้านโฆษณา ระดับความคดิเห็น 

x̄ SD ระดับ 

N = 400 

1.การใชโ้ฆษณาผา่นส่ือวทิย/ุโทรทศัน์ 3.45 1.020 มาก 

2.การใชโ้ฆษณาผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต 3.40 1 0. 36 ปานกลาง 

3.การใชโ้ฆษณาผา่นส่ือส่ิงพมิพ ์เช่น นิตยสาร โบชวัร์ 3.18 0.961 ปานกลาง 

4.การใชโ้ฆษณาผา่นป้ายโฆษณาตามสถานท่ีต่าง ๆ 3.13 0.947 ปานกลาง 

5.การใชโ้ฆษณาผา่นการตกแต่งของโชวรู์ม 3.35 1.053 ปานกลาง 

รวม 3.30 1.0 ปานกลาง 

2.ปัจจัยด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย ระดับความคดิเห็น 

x̄ SD ระดับ 

N = 400 

1.มีพนกังานขายมาแนะนาํท่านโดยเฉพาะเจาะจง 3.33 1.142 ปานกลาง 

2.มีพนกังานไปจดักิจกรรมตามสถานท่ีเพือ่แนะนาํสินคา้ 3.34 1.003 ปานกลาง 

รวม 3.34 1.073 ปานกลาง 

3.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ระดับความคดิเห็น 

x̄ SD ระดับ 

N = 400 

1.มีการจดังานและกิจกรรมที่โชวรู์ม 3.48 1.078 มาก 

2.มีการใหท้ดลองขบัรถยนตข์องมิตซูบิชิรุ่นใหม่ๆ 3.67 1.022 มาก 

3.มีการแจกคูปองนํ้ ามนัหรือบตัรเงินสด 3.58 1.128 มาก 

4.มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายออกแรลล่ีออกทิปกบัลูกคา้ 3.15 1.021 ปานกลาง 

รวม 3.47 1.026 มาก 
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4.ปัจจัยด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ ระดับความคดิเห็น 

x̄ SD ระดับ 

N = 400 

1.มีการแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้มิตซูบิชิใหท่้าน

รับทราบอยูเ่สมอ

3.37 1.033 ปานกลาง 

2.มีการใหข้อ้มูลถึงรายละเอียดของจุดเด่นและความพเิศษ

ในรถยนตข์องแต่ละรุ่น

3.63 0.960 มาก 

3.มีการจดักิจกรรมออกบูธประชาสัมพนัธ์สินคา้ตามสถานที่

ต่างๆ

3.42 0.983 มาก 

รวม 3.35 0.992 ปานกลาง 

5.ปัจจัยด้านการตลาดทางตรง ระดับความคดิเห็น 

x̄ SD ระดับ 

N = 400 

1.มีบริการใชโ้ทรศพัทใ์นการแจง้ข่าวสารโดยตรง 2.80 1.107 ปานกลาง 

2.มีบริการใชจ้ดหมายตรงในการแจง้ข่าวสาร 3.01 1.055 ปานกลาง 

3.มีการบริการใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการแจง้ข่าวสาร 3.22 1.011 ปานกลาง 

รวม 3.01 1.058 ปานกลาง 

จากตารางที ่4.2 ผลวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการส่ือสารทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกได้

ดงัน้ี 

1.ระดบัความเห็นดว้ยที่มีต่อปัจจยัดา้นโฆษณา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็น

ดว้ยต่อปัจจยัดา้นโฆษณาในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.30 ,SD = 1.0) และเม่ือพจิารณา

ในรายละเอียด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นด้วยต่อปัจจยัด้านโฆษณาระดบัปาน

กลางเป็นส่วนใหญ่และระดบัมาก1ขอ้ โดยด้านที่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นด้วยมาก

ที่สุด-นอ้ยที่สุด ดงัน้ี การใชโ้ฆษณาผา่นส่ือวิทย/ุโทรทศัน์ (xˉ  = 3.45 ,SD = 1.020) ,การใชโ้ฆษณา

ผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต (xˉ  = 3.40 ,SD = 1.036),การใชโ้ฆษณาผา่นการตกแต่งของโชวรู์ม (xˉ  = 3.35 

,SD = 1.053 ) , การใชส่ื้อโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพมิพ ์ (xˉ  = 3.18 ,SD = 0.961), และการใชโ้ฆษณาผ่าน

ป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ (xˉ  = 3.13 ,SD = 0.947 )  ตามลาํดบั 
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2.ระดบัความเห็นดว้ยที่มีต่อปัจจยัดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดบัความเห็นดว้ยต่อปัจจยัดา้นการขายโดยใชพ้นักงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 

3.34 ,SD = 1.073) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ย

ต่อปัจจยัดา้นการขายโดยใชพ้นักงานระดบัปานกลางทุกขอ้ โดยดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั

ความเห็นดว้ยมากที่สุด-น้อยที่สุด ดงัน้ี มีพนักงานไปจดักิจกรรมตามสถานที่เพื่อแนะนาํสินคา้ (xˉ  
= 3.34 ,SD = 1.003) และมีพนักงานขายมาแนะนาํท่านโดยเฉพาะเจาะจง  (xˉ  = 3.33 ,SD = 1.142) 

ตามลาํดบั 

3.ระดับความเห็นดว้ยที่มีต่อปัจจยัด้านการส่งเสริมการขาย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดบัความเห็นดว้ยต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (xˉ  = 3.47,SD = 

1.026) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความเห็นด้วยต่อปัจจยั

ด้านการส่งเสริมการขายระดับมากเป็นส่วนใหญ่และระดับปานกลาง1ข้อ โดยด้านท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยมากที่สุด-นอ้ยที่สุด ดงัน้ี มีการใหท้ดลองขบัรถยนตข์องมิตซูบิชิ

รุ่นใหม่ๆ (xˉ  = 3.67,SD = 1.022) ,มีการแจกคูปองนํ้ ามนัหรือบตัรเงินสด  (xˉ  = 3.58 .SD = 1.128) 

,มีการจดังานและกิจกรรมที่โชวรู์ม(xˉ  = 3.48 ,SD = 1.078) และมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย

ออกแรลล่ีออกทิปกบัลูกคา้ (xˉ  = 3.15 ,SD = 1.021) ตามลาํดบั 

4.ระดับความเห็นด้วยที่ มีต่อปัจจัยด้านการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยต่อปัจจยัดา้นการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ในภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก (xˉ  = 3.35 ,SD = 0.992) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดบัความเห็นดว้ยต่อปัจจยัดา้นการให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ระดบัมากเป็นส่วนใหญ่และระดบั

ปานกลาง1ขอ้ โดยดา้นที่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด-นอ้ยที่สุด ดงัน้ี มีการ

ใหข้อ้มูลถึงรายละเอียดของจุดเด่นและความพิเศษในรถยนตข์องแต่ละรุ่น (xˉ  = 3.63 ,SD = 0.960) 

,มีการให้ขอ้มูลถึงรายละเอียดของจุดเด่นและความพิเศษในรถยนตข์องแต่ละรุ่น (xˉ  = 3.42 ,SD = 

0.983) และมีการแจง้ข่าวสารเก่ียวกับสินคา้มิตซูบิชิให้ท่านรับทราบอยู่เสมอ (xˉ  = 3.37 ,SD = 

1.033) ตามลาํดบั 

5.ระดบัความเห็นดว้ยที่มีต่อปัจจยัดา้นการตลาดทางตรง พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั

ความเห็นดว้ยต่อปัจจยัดา้นการตลาดทางตรงในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ  = 3.01 ,SD = 

1.058) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความเห็นด้วยต่อปัจจยั

ดา้นการตลาดทางตรงระดบัปานกลางทุกขอ้ โดยดา้นผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ย

มากที่สุด-นอ้ยที่สุด ดงัน้ี มีการบริการใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการแจง้ข่าวสาร (xˉ  = 3.22 ,SD 

= 1.011) ,มีบริการใช้จดหมายตรงในการแจ้งข่าวสาร (xˉ  = 3.01 ,SD = 1.055) และมีบริการใช้

โทรศพัทใ์นการแจง้ข่าวสารโดยตรง (xˉ  = 2.80 ,SD = 1.107 ตามลาํดบั 
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สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มิตซูบิชิที่

แตกต่างกัน 

 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน สถานภาพ ระดบัการศึกษาและอาชีพมีความแตกต่างกนั ส่งผลให้มีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถยนต ์มิตซูบิชิ โดยเคร่ืองมือทางสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ Independent Sample t 

– Test และ One Way Anova ซ่ึงผลการวเิคราะห์สมมติฐานที่ 1 มีรายละเอียดดงัน้ี 

สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มิตซูบิชิที่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 

เพศ N x̄  t Sig 

ชาย 145 3.761 
-1.544 0.123 

หญิง 255 3.857 

*p – value ≤ 0.05 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า การทดสอบสอบสมมติฐานโดยใช้ t-Test พบว่าค่า p-value = 0.123 ซ่ึง

มากกว่า 0.05 แสดงว่าเพศที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิที่ไม่แตกต่าง

กนั  

สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มิตซูบิชิที่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 4.4 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุ

อายุ N x̄  F Sig 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 13 4.785 

14.773 0.000* 

21 – 30 ปี 286 3.816 

31 – 40 ปี 75 3.707 

41 – 50 ปี 13 3.303 

51 – 60 ปี 13 4.185 

61 ปีขึ้นไป 0 0 

*p – value ≤ 0.05 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า การทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-Test พบว่าค่า p-value = 0.000 ซ่ึงน้อยกวา่ 

0.05 แสดงว่าอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มิตซูบิชิ ผูท้าํวิจยัจึงทาํการ

ทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe เพือ่วเิคราะห์หาคู่ที่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ Scheffe ของขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอายทุี่มีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิ จาํแนกโดยอาย ุ

อายุ ตํ่ากวา่20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

ต ํ่ากวา่20 ปี - *0.000  0.000* 00.00 * 0.111 

21 – 30 ปี - - 0.684 0.033 0.244 

31 – 40 ปี - - - 0.213 0.087 

41 – 50 ปี - - - - 0.003* 

51 – 60 ปี - - - - - 

*p – value ≤ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.5 เม่ือทาํการทดสอบดว้ยวิธีการเปรียบเทียบรายคู่หาความแตกต่างของอาย ุพบว่า มี

เหตุผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิ พิจารณาเป็นอนัดบัแรกในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตมิ์ตซูบิชิ ที่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 ดงัน้ี 

 1. ผูต้ดัสินใจซ้ือช่วงอายุ ต ํ่ากว่า20 ปี มีการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มิตซูบิชิ ที่แตกต่างกนักบัผู ้

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิ ที่มีอาย ุ21-30 ปี, 31-40 ปี และ 41-50 ปี 

2. ผูต้ดัสินใจซ้ือช่วงอาย ุ41-50 ปี มีการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิ ที่แตกต่างกนักบัผูต้ดัสินใจ

เลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิ ที่มีอาย ุ51-60 ปี  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มิต

ซูบิชิที่แตกต่างกัน 

 การวิเคราะห์ตามสมมติฐานที่ 2 ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นโฆษณา 

ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นการใหข้่าวและประชาสัมพนัธ์ และดา้น

การตลาดทางตรง ที่แตกต่างต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์มิตซูบิชิที่แตกต่างกัน  

ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรม

หลงัการซ้ือ โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ Multiple Regression ซ่ึงผล

การวเิคราะห์สมมติที่ 2 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1345 Journal of Business Research and 

Administration 

ตารางที่ 4.6 แสดงผลปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตมิ์ตซูบิชิที่แตกต่างกนั 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

 
b 

Std. 

Error 
Beta   Tolerance VIF 

(ค่าคงที่) 2.808 .138  20.377 .000*   

ดา้นโฆษณา(X1) .229 .053 .281 5.162 .000* .519 1.927 

ด้า น ก า ร ขา ยโ ดยใช้

พนกังานขาย (X2) 
-.106 .045 -.172 1.080 .019* .405 2.472 

ด้านส่งเสริมการขาย 

(X3) 
.095 .053 .145 4.232 .076 .323 3.093 

ด้านการให้ข่ าวและ

ประชาสมัพนัธ ์(X4) 
.012 .045 .019 2.596 .784 .465 2.151 

ด้านการตลาดทางตรง 

(X5) 
.079 .039 .126 4.477 .042* .570 1.754 

*P – value ≤ 0.05  

 

จากตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้MRA พบวา่ 

 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(R) = 0.386a  แสดงวา่ การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการใน

ระดบัตํ่า  

 ค่าสมัประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) = 0.149 แสดงวา่ การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 14.9 ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปร

หรือความเปล่ียนแปลง ของตวัแปรตามได้ร้อยละ 14.9 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือร้อยละ 85.1 เป็นผล

เน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ (Standard. Error of the Estimate) เท่ากบั 

0.55065หมายความว่า การประมาณค่าของการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพและปริมณฑล มีค่าความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้นเท่ากบั 0.55065 
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 จากผลการวเิคราะห์จะพบวา่ ค่า VIF สูงสุดที่ได ้คือ 3.093 ซ่ึงไม่เกิน 10 และ ค่า Tolerance 

ที่มีค่านอ้ยที่สุด 0.570 แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่มีความสมัพนัธก์นั คือ ไม่เกิด Multicollinearity 

จากผลการวเิคราะห์ไดส้มการถดถอยในรูปแบบคะแนนเดิม และคะแนนมาตรฐานดงัน้ี 

Y = 2.808+0.229X1+ (-.0.106) X2+0.095X3+0.012X4+0.079X5 

   โดย Y หมายถึง    การตดัสินใจซ้ือ 

    Xx หมายถึง   ตวัแปรอิสระต่างๆ 

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมิ์ตซูบิชิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล อยา่งมีนัยสาํคญั .05 มีตวั

แปรอิสระของปัจจยัการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถยนตมิ์ตซูบิชิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งหมด 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นโฆษณา 

ปัจจยัดา้นการขายโดยพนกังาน และปัจจยัดา้นการตลาดทางตรง นาํเสนอกรอบแนวความคิดใหม่ได้

ดงัน้ี 

Y = 2.808+0.229X1+ (-.106) X2+ 0.079X5 

ตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคญั 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.123 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.000* ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.366 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test 0.000* ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.001* ยอมรับ 

รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน F-Test 0.261 ปฏิเสธ 

ปัจจยัดา้นโฆษณา MRA 0.000* ยอมรับ 

ปัจจยัดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย MRA 0.019* ยอมรับ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย MRA 0.076 ปฏิเสธ 

ปัจจยัดา้นการใหข้่าวและประชาสมัพนัธ ์ MRA 0.784 ปฏิเสธ 

ปัจจยัดา้นการตลาดทางตรง MRA 0.042 ยอมรับ 
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5.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

 5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมิ์ต

ซูบิชิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล จากผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน มีเพศหญิงจาํนวน 255 

คน เพศชาย 145 คน 

5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความเห็นด้วยที่มีต่อปัจจัยการส่ือสารทางการตลาด 

 1.ระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัดา้นโฆษณา, ปัจจยัดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขายของ

และปัจจยัดา้นการตลาดทางตรงของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูร่ะดบัปานกลาง 

 2.ระดับความเห็นด้วยของปัจจยัด้านการส่งเสริมการขายและปัจจยัด้านการให้ข่าวและ

ประชาสมัพนัธข์องผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 

5.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความเห็นด้วยที่มีต่อปัจจัยการตัดสินใจซ้ือ 

         1.ระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัดา้นการรับรู้ปัญหาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากที่สุด  

         2.ระดบัความเห็นด้วยของปัจจยัดา้นการแสวงหาขอ้มูล,ปัจจยัด้านการประเมินทางเลือก

,ปัจจยัด้านการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์และปัจจยัด้านพฤติกรรมหลงัการซ้ือส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์

มิตซูบิชิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล มีขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. ควรมีการศึกษาเพิม่เติมเก่ียวกบัดา้นปัจจยัทางดา้นตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตมิ์ต

ซูบิชิ ในกรุงเทพและปริมณฑลเพือ่ที่จะนาํขอ้มูลไปปรับใชแ้ละพฒันาต่อ 

2.เน่ืองจากธุรกิจรถยนต์มีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูงและคู่แข่งเดิมท่ีเป็นคู่แข่งใน

อุตสาหกรรมเดียวกนัก็ไดอ้อกรถยนตรุ่์นใหม่ๆมาแข่งขนักนัเทียบรุ่นต่อรุ่น ผูท้าํวิจยัจึงขอเสนอใน

การวิจยัคร้ังต่อไป ควรจะทาํการศึกษาปัจจยัดา้นการตลาดของรถยนตมิ์ตซูบิชิ เสนอให้ทาํวิจยัเป็น

เฉพาะรุ่นออกมา และดูความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ล่ะด้าน เพื่อที่จะไดข้อ้มูลเชิงลึกเพื่อไป

พฒันาต่อ 
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คุณค่าตราสินค้าเคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร "จบัใจ" ของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

   "JUB JAI" HERBAL TEA'S  BRAND EQUITY  

OF CONSUMERS IN BANGKOK AND METROPOLITAN  AREAS 

เจนจิรา รังสิกลุ1 และ ผศ.ดร.รุจาภา  แพ่งเกษร2 

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

บทคดัย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะของประชากรศาสตร์ศึกษาปัจจยั

ลกัษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้เคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร"จบัใจ"ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ขอ้มูล โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ราย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล แลว้นาํขอ้มูลที่ไดม้าประมวลผล สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน 

ผลวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูร่ะหวา่ง 26-35 ปี การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายได ้15,001-25,000 บาท เม่ือทดสอบสมมติฐานพบว่า

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้เคร่ืองด่ืมชา

สมุนไพร"จบัใจ" ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยั

ประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ การศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้เคร่ืองด่ืมชา

สมุนไพร"จบัใจ"ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่ไม่แตกต่างกนั 

คาํสาํคญั :  คุณค่าตราสินคา้,  เคร่ืองด่ืม,  ชาสมุนไพร 

1
นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
อาจารยท์ี่ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

This independent study was aimed (1) to learn about the individual reasons that: "Jub Jai"  

herbal tea's brand equity of consumers in Bangkok and metropolitan areas. The data was collected  

from 400 consumers in Bangkok city and surrounding regions using questionnaires. Then, the data 

was further analyzed by statistic methods, including percentage, mean, standard deviation, and 

hypothesized  

value. 

The results revealed that almost all respondents of this study were female, age ranging from 

26-35 years, undergraduate level, private employee, and have a monthly income of at least 15,001-

25 ,000  Baht. The hypothesis testing of this study indicated that the respondents with different

demographic factors including occupation and salary had "Jub Jai" herbal tea's brand equity of

consumers in Bangkok and metropolitan areas. However, the difference in sex, age, education didn't

seem to perception  of  "Jub Jai" herbal tea's brand equity of consumers in Bangkok and metropolitan

areas.

KEYWORDS : BRAND EQUITY, BEVERAGE, HERBAL TEA

บทนํา

โครงสร้างประชากรที่เปล่ียนแปลงไปสู่สังคมผูสู้งวยั สงัคมเมืองที่ขยายตวั และพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคยคุใหม่ที่เปล่ียนไป ทาํให้ผูค้นเร่ิมตระหนักในความสาํคญัของการบริโภคอาหารที่มี

คุณประโยชน์มากขึ้น กระแสอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพจึงเฟ่ืองฟูได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลาย และมิไดจ้าํกดัเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายซ่ึุงตอ้งดูแลอาหารการกินของตวัเอง แต่ยงัรวมถึงกลุ่ม

คนทัว่ไปที่มีรายไดป้านกลาง ซ่ึงมีกาํลงัซ้ือเพิม่มากขึ้นเป็นลาํดบัไปจนถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีใส่ใจใน

สุขภาพดว้ย  จากกระแสดงักล่าวทาํให้คนหันมาสนใจส่ิงที่มาจากธรรมชาติมากขึ้นเห็นไดจ้ากใน

ปัจจุบนัมีการนาํสมุนไพรมาใชป้ระโยชน์หลายอยา่ง ที่เห็นไดช้ดัเจนคือเร่ืองของเคร่ืองด่ืมที่มีการ

นําสมุนไพรมาเป็นส่วนผสม ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคกาํลังนิยมในเร่ืองของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพจาํนวนมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศ

เขตร้อน ทาํใหเ้กิดกระแสนิยมเคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรที่ช่วยดบักระหายคลายร้อน และ

จากกระแสรักสุขภาพที่ทาํให้ผูบ้ริโภคหันมาให้ความนิยมเร่ืองเคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร

น้ีเอง ทาํใหใ้นปัจจุบนัมีเคร่ืองด่ืมที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรวางจาํหน่ายในตลาดมากมายหลายชนิด 

ตลาดเคร่ืองด่ืมในประเทศไทยมีมูลค่าค่อนขา้งสูง เน่ืองจากหลากปัจจยัสนบัสนุน ทั้งปัจจยั

ทางดา้นจาํนวน ประชากร กาํลงัซ้ือ รวมทั้งปัจจยัทางดา้นจาํนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขา้มา
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ท่องเที่ยวเป็นจาํนวนมาก ประกอบ กบัสภาพอากาศที่ร้อนอบอา้วช่วยหนุนความตอ้งการบริโภค

เคร่ืองด่ืมเพิ่มขึ้ น ขณะเดียวกัน ด้วยกลยุทธ์การตลาดของ ผู ้ประกอบการ ทั้ งการโฆษณา 

ประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ชิงโชคแจกแถมของรางวลัอยา่ง ต่อเน่ืองตลอด

ทั้งปี ช่วยกระตุน้ให้ตลาดเคร่ืองด่ืมมีการเติบโตต่อเน่ือง โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา ตลาดเคร่ืองด่ืมมี

มูลค่าประมาณ 4.3-4.4 แสนลา้นบาท เพิม่ขึ้นเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบั ปี 2556 ทั้งน้ี แมว้า่ตลาดเคร่ืองด่ืม

ในปี 2557 จะได้รับผลกระทบจากปัจจยัทางด้านกาํลงัซ้ือ และปัจจยัด้านการเมืองแต่ผลจากการ

เติบโตของตลาดเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์หลายๆ ประเภท อาทิ ชาพร้อมด่ืม นํ้ าด่ืม และเคร่ืองด่ืม

เพื่อสุขภาพ ที่ผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ เพิ่มงบการตลาดส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองประกอบกบั

การปรับขึ้นภาษี สรรพสามิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เฉล่ียร้อยละ 7-8 ในช่วงเดือนกันยายน 2556 

ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการปรับราคา จาํหน่ายเพิม่ขึ้น ประกอบกบัภาครัฐมีการออกมาตรการควบคุมที่

เข้มงวดทั้ งการจัด กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจํากัดสถานท่ีวางจําหน่าย การโฆษณา

ประชาสมัพนัธ ์รวมทั้งองคก์รภาคเอกชนเองก็มี การรณรงคใ์หภ้าคประชาชนปรับลดพฤติกรรมการ

ด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงปัจจัยดังกล่าว ทําให้ตลาดเคร่ืองด่ืมขยายการแข่งขันไปสู่เคร่ืองด่ืมไม่มี

แอลกอฮอลเ์พิม่ขึ้น โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมเพือ่สุขภาพ อาทิ ชาสมุนไพรพร้อมด่ืม ซ่ึงกาํลงัไดรั้บความ

นิยมค่อนขา้งสูงและดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้

เคร่ืองด่ืมประเภทชาพร้อมด่ืมยงัคงไดรั้บความนิยมอยู ่แมใ้นปี 2558 อตัราการเติบโตของตลาดชา

พร้อมด่ืมจะชะลอตวัแต่ตลาดชาพร้อมด่ืมโดยรวมยงัคงมีมูลค่ากวา่ 14,400 ลา้นบาท ขยายตวัเฉล่ียปี

ละร้อยละ 10-15 โดยกลุ่มที่มีการเติบโตมากท่ีสุดคือชาเขียวพร้อมด่ืม เติบโตตามมาดว้ยตลาดชา

สมุนไพรพร้อมด่ืมดว้ย  ตลาดเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพจึงถูกจบัตามองว่าจะเขา้มามีบทบาทมากขึ้นใน

อนาคตซ่ึงตลาดเคร่ืองด่ืมหลายประเภทไดเ้ร่ิมพฒันา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้ เพื่อรองรับ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ขณะเดียวกันก็ตอ้งการสร้างความแตกต่าง เพื่อใช้เป็นจุดขายให้กับ

ผลิตภณัฑ ์โดยพบว่า ที่ผ่านมา มีผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพถูกพฒันาออกวางจาํหน่ายจาํนวน

มากรวมถึงตลาดชาสมุนไพรพร้อมด่ืม คาดว่าตลาดชาสมุนไพรพร้อมด่ืม จะยงัคงเติบโตต่อเน่ือง

จากผูป้ระกอบการรายใหญ่ รวมทั้งการพฒันาชาสมุนไพรพร้อมด่ืมออกสู่ตลาดมากขึ้น เพือ่ตอบรับ

กับความ ต้องการเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพส่งผลให้ตลาดชาสมุนไพรพร้อมด่ืมยงัคงมีการเติบโต

ต่อเน่ือง 

จากกระแสการแข่งขนัในที่รุนแรงในตลาดเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในขณะน้ี ตลาดที่มี

การแข่งขั้นที่รุนแรงที่สุดคงไม่พน้การแข่งขนัของตลาดชาเขียวพร้อมด่ืมท่ีมีอตัราการเติบโตแบบ

กา้วกระโดด สืบเน่ืองมาจากกระแสการนิยมบริโภคชาเขียวในกลุ่มคนรักสุขภาพ แต่ยงัมีตลาดชาอีก

ประเภทหน่ึงที่น่าสนใจไม่นอ้ย คือชาสมุนไพรที่มีอตัราการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงแบรนด์โออิชิ
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ไดส่้งเคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร"จบัใจ" ออกมาเพือ่แข่งขนักบัผลิตภณัฑช์าสมุนไพรของแบรนดอ่ื์นๆ ที่

ไดท้าํตลาดล่วงหนา้มาก่อนแลว้เพือ่เพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจ 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา “คุณค่าค่าตราสินคา้เคร่ืองด่ืมชา

สมุนไพร จบัใจ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เน่ืองจากการวางตาํแหน่ง

ทางการตลาดในดา้นการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ ์ชาสมุนไพรของผูบ้ริโภคสามารถตอบโจทยก์ระแส

ทางดา้นสุขภาพที่กาํลงัไดรั้บความนิยมอยูไ่ดใ้นปัจจุบนัน้ี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ศึกษาลกัษณะของประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อ ตราสินคา้เคร่ืองด่ืมชาสมุนไพรจบัใจ

ของประชากรในเขเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมุติฐานการวิจัย 

ปัจจยัคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ ที่ต่างกนั ส่งผลต่อ

คุณค่าตราสินคา้เคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร "จบัใจ"ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ที่แตกต่างกนั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงลักษณะของประชากรศาสตร์ที่ ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าเคร่ืองด่ืมชา

สมุนไพรจบัใจ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในปัจจุบนั เพื่อเป็นขอ้มูล

กลุ่มเป้าหมายใหแ้กผู้ป้ระกอบธุรกิจ 

2. ทราบคุณค่าตราสินคา้เคร่ืองด่ืมชาสมุนไพรจบัใจของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุงธุรกิจให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

กรอบความคดิ

ลักษณะกลุ่มประชากรศาสตร์

- เพศ

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

คุณค่าตราสินค้า

- การรับรู้ถึงตราสินคา้

- ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้

- ความภกัดีต่อตราสินคา้

- คุณภาพที่ถูกรับรู้ 
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นิยามศัพท์ 

 1. เคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร หมายถึง ผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากส่วนต่างๆ ของพืช 15 ชนิด ที่นาํไป

ตากแดด อบแหง้ แลว้ตดัสบั หรือบด โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่นาํไปบริโภคโดยการตม้หรือชงกบันํ้ า 

 2. คุณลกัษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคลของผูท้ี่ด่ืมชาสมุนไพร

ในตราสินคา้ของจบัใจ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ  และ การศึกษา 

 3. คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึง การที่ตราสินคาของบริษทัมีความหมายเชิง

บวกในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อ (Bovee and others, 1995 อา้งใน เสรีวงษม์ณฑา, 2542) นกัการ

ตลาดจะตอ้งพยายามสร้างคุณค่าให้ตราสินคาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากไดก้ล่าวคือการที่บุคคลมี

ความรู้เก่ียวกับตราสินค้าจะมีผลในการสร้างความแตกต่างให้ตราสินค้าและมีผลก่อให้เกิด

พฤติกรรมต่อตราสินคานั้น คุณค่าตราสินคา้จะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคคุน้เคยกบตราสินคา้ มี

ความรู้สึกที่ดีต่อตราสินคา้ และจดจาํตราสินคา้นั้นได้ด้วยคุณลักษณะที่ไม่ซํ้ ากบัตราสินคา้อ่ืนๆ  

ดงันั้นถา้จะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ของบริษทัตอ้งทาํให้ผูบ้ริโภคคุน้เคยกบ

ตราสินคา้ เพราะความคุน้เคยทาให้เกิดการชอบ (Familiarity feed liking) จึงตอ้ง สร้างความคุน้เคย

กบัตราสินคา้ดว้ยการให้ไดเ้ห็น ไดย้นิบ่อยๆ ไดพ้บเห็นที่ชั้นวางขายบ่อยๆ พบเห็นโฆษณาตามส่ือ

ต่างๆ บ่อยๆเพื่อให้เกิดความถ่ีที่สูง เหล่านั้นเองจึงตอ้งใชก้ารติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบครบ

เคร่ือง (Integrated Marketing Communication (IMC)) เพื่อให้เกิดความรู้และสร้างคุ ้นเคยกบตรา

สินคา้นั้นตราสินคานั้นจะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคมองเห็นความแตกต่างของตราสินคานั้นๆในเชิง

บวกถา้ผูบ้ริโภคมองไม่เห็นความแตกต่างในตราสินคา้ถือวา่ตราสินคา้นั้นไม่มีคุณค่า 

 4. การรับรู้ถึงตราสินคา้ (Brand Awareness) คือ การจดจาํหรือระลึกไดถึ้งตราสินคา้ของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่สําคญัในการสร้างคุณค่าตราสินคา้ เพราะเม่ือผูบ้ริโภคเกิดการ

ตระหนักรู้ในตราสินคา้แลว้ ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความคุน้เคย (Famillarity) ในตราสินคา้นั้นๆทาํให้

สินคา้เป็นที่น่าไววา้งใจ (Reliability) น่าเช่ือถือ(Credible)และมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล(Reasonable 

Quality) และเป็นเหตุผลหลกัในการตดัสินใจซ้ือในที่สุด ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือตราสินคา้ที่เป็นที่

รู้จกัมากกวา่ตราสินคา้ที่ผูบ้ริโภคไม่มีการตระหนกัถึงตราสินคา้มาก่อน (Aaker,1991 อา้งถึงใน สุภา

ภทัร ดิลกไชยชาญวฒิุ, 2547, หนา้ 34) นอกจากน้ีแลว้ การตระหนกัถึงตราสินคา้เป็นความแขง็แกร่ง

ที่เกิดขึ้นในใจของผูบ้ริโภค โดยการรับรู้ถึงตราสินคา้จะวดัได้จากระดับการจดจาํตราสินคา้ของ

ผูบ้ริโภค 

 5. การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) เป็นการรับรู้คุณภาพโดยรวมของผูบ้ริโภคที่มีต่อ

สินคา้ ซ่ึงการรับรู้คุณภาพจะทาํให้เกิดความสําเร็จทางดา้นการเงิน กลยทุธ์ของธุรกิจรวมถึงด้าน

อ่ืนๆ ของตราสินคา้ดว้ย ในการสร้างการรับรู้ถึงคุณภาพของผูบ้ริโภคขึ้นมาจะตอ้งทาํความเขา้ใจ

เก่ียวกบัคาํว่า“คุณค่า” ให้ถูกตอ้งก่อน และควรจะทราบถึงผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม (Segment) ในแต่



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1354 Journal of Business Research and 

Administration 

ละวฒันธรรมเป็นอยา่งไรจึงจะสร้างคุณภาพของสินคา้ที่ดีไดแ้ละจะนาํไปสู่ทศันคติที่ดีของผูบ้ริโภค

ได ้  

 6. ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) เป็นที่ส่ิงแสดงถึงความยดึมัน่ที่ผูบ้ริโภคมีต่อ

ตราสินคา้ ซ่ึงความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคเป็นองคป์ระกอบที่สาํคญัของคุณค่าตราสินคา้

เพราะจะเป็นเคร่ืองสะทอ้นความเป็นไปที่ผูบ้ริโภคจะเปล่ียนไปใชต้ราสินคา้อ่ืนๆ หรือไม่ 24 

นอกจากนั้นความภกัดีในตราสินคา้ยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและประสบการณ์ในการใช้สินคา้

และเป็นการช่วยลดตน้ทุนทางการตลาด ช่วยสร้างอาํนาจในการต่อรองร้านคา้ดึงดูดลูกคา้รายใหม่

ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการซ้ือซํ้ า และเป็นเคร่ืองสะทอ้นใหเ้ห็นถึงศกัยภาพทางการตลาดของสินคา้นั้นๆ 

และช่วยปกป้องจากการถูกคุกคามโดยคู่แข่ง  

 7. การเช่ือมโยงตราสินคา้ ( Brand Associations) เป็นความสัมพนัธ์ซ่ึงเช่ือมโยงส่ิงต่างๆ 

ของตราสินคา้เขา้กบัความทรงจาํของผูบ้ริโภค โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะช่วยสร้างทศันคติเชิง

บวกใหก้บัตราสินคา้และกลายเป็นส่ิงที่เช่ือมโยงความรู้สึกของผูบ้ริโภคเขา้กบัตราสินคา้นั้นๆ การที่

ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้จะช่วยสร้างคุณค่าให้กบัตราสินคา้ได้โดยการดึงขอ้มูลที่

เก่ียวกบัตราสินคา้ออกจากความทรงจาํ และช่วยสร้างความแตกต่างใหก้บัตราสินคา้ทาํใหผู้บ้ริโภคมี

เหตุผลในการซ้ือสินคา้ 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคดิและทฤษฏีด้านประชากรศาสตร์ 

โดยทัว่ไปบุคคลจะแตกต่างกนัทางร่างกาย ทางสติปัญญา ทางสังคม และทางอารมณ์และ

ความแตกต่างเหล่านั้นจะทาํให้บุคคลแต่ละคนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตวัที่ไม่เหมือนใคร โดย De 

Fleur (1982) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลไวว้่า บุคคลมีความแตกต่างกนัในดา้น

บุคลิกภาพและสภาพจิตวิทยา ซ่ึงความแตกต่างกนัดงักล่าวน้ีเป็นเพราะบุคคลมีการเรียนรู้จากสังคม

ที่มาแตกต่างกนั โดยบุคคลที่อยูต่่างสภาพแวดลอ้มจะไดรั้บการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มที่แตกต่าง

กนั และการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มที่แตกต่างกันทาํให้บุคคลมีทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ และ

บุคลิกภาพแตกต่างกนัดว้ย 

แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรู้ 

 กระบวนการการรับรู้ (สุดาพร กุณฑลบุตร 2549, หน้า 83) กล่าวว่าการรับรู้(Perception) 

หมายถึงการที่บุคคล ตอบสนองต่อขอ้มูลหรือส่ิงต่างๆรอบตวั และตีความหมายส่ิงเหล่านั้นออกมา

มนุษยมี์การรับรู้ อยา่งเป็นกระบวนการ (Process) กล่าวคือการสัมผสัส่ิงรอบตวัโดยอวยัวะต่างๆ 

เช่น ตา หู จมูก และอ่ืนๆ แลว้สมองตีความหมายออกมาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีผา่นมาใน

ชีวติทาํใหก้ารรับรู้ของมนุษยใ์นส่ิงเดียวกนัอาจแตกต่างกนัได ้ 
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แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า 

เสรี วงษม์ณฑา (2540, หนา้ 43)ไดใ้หค้วามหมายของคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity)ไวว้า่

การที่ตราสินคา้ของบริษทัมีความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อ (Bovee & Other, 

1995, p. 2) นักการตลาดจะต้องพยายามสร้างคุณค่าให้ตราสินค้าให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ 

กล่าวคือการที่คนมีความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ มีผลในการสร้างความแตกต่างให้ตราสินคา้และมีผล

ก่อให้เกิดพฤติกรรมของตราสินคา้นั้น คุณค่าตราสินคา้จะเกิดขึ้นต่อเม่ือผูบ้ริโภคคุน้เคยกบัตรา

สินคา้มีความรู้สึกที่ดีต่อสินคา้อยา่งมัน่คงจดจาํตราสินคา้นั้นไดด้ว้ยคุณลกัษณะท่ีไม่ซํ้ ากบัตราสินคา้

อ่ืน  

ข้อมูลประวัติสายการบินต้นทุนต่ํา 

สายการบินตน้ทุนตํ่าไดก้าํเนิดอยา่งเป็นทางการเม่ือประมาณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2547 โดยมี

สายการบินหลกัขอประเทศเป็นหุน้ส่วนใหญ่ โดยเป็นช่ือที่ส่ือถึงความเป็นมิตร และเป็นสญัลกัษณ์

ของอิสรภาพแห่งการเดินทาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นช่ือที่ย ํ้าถึงความเป็นไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง และมี

อิสระในการบินสามารถบินไปไหนต่อไหนไดอ้ยา่งมีอิสรเสรี 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ขนิษฐา องัสนานนท (2556) ไดท้าํการศึกษาในเร่ือง การรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑธู์ป

ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระคือ 

เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลถึงการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑธู์ปของ

ผูบ้ริโภคใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเคร่ืองมือ 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ กบัการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑธู์ป ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัดา้นคุณภาพกบัการรับรู้

ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑธู์ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอยา่ง

ที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคที่ซ้ือและใชธู้ป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 

400 คน เคร่ืองมือที่ใช ้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามสถิติเชิงพรรณนา ที่ใชใ้นการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติที่ใชใ้นการทดสอบ สมมติฐานคือ การ

ทดสอบค่าที่ (Independent Sample t-Test) การวเิคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว F-Test (One-way 

ANOVA) แ ล ะ ค่ า  MRA (Multiple Regression Analysis) ท ด ส อ บ ที่ ร ะดับ คว าม เ ช่ื อมั่น  95% 

ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด 

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001-20,000 บาท และมีอาชีพเป็น

พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานธนาคารผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่

ประกอบดว้ย เพศ,อาย,ุ รายได,้อาชีพไม่มีความแตกต่างกนัต่อการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์
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ธูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลปัจจยัดา้นเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด

แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ด้านการทําการตลาดทางตรงมี

ความสัมพนัธ์กบการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑธู์ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ปัจจยัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑธู์ป ประกอบดว้ย 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และด้านความปลอดภัย มีความสัมพนัธ์กบการรับรู้ตราสินค้าของ

ผลิตภณัฑธู์ปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 

 วชิรา  ศานติววิฒัน์กุล (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง“พฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณากบัการ

รับรู้ในตราสินคา้เคร่ืองด่ืม นํ้ าอดัลม EST ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” จดัทาํขึ้นเพือ่ศึกษา

ถึง ลักษณะภูมิหลังของ ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมนํ้ าอัดลม EST ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ

โฆษณา กบัการรับรู้ในตราสินคา้ เคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม EST ภายใตส้มมติฐานดงัต่อไปน้ี สมมติฐาน

การวจิยัที่ 1 ลกัษณะภูมิหลงัของผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม EST ส่งผลต่อ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ

โฆษณาเคร่ืองด่ืมนํ้ าอัดลม EST สมมติฐานการวิจยัที่ 2 ลักษณะภูมิหลังของผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืม

นํ้ าอดัลม EST ที่แตกต่างกนั จะมีการรับรู้ตราสินคา้เคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม EST แตกต่างกนั สมมติฐาน

การวิจยัที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณาเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม EST ท่ีแตกต่าง กนั มีการรับรู้ตรา

สินคา้เคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม EST แตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดย

เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55.8 และ เพศชายคิดเป็นร้อยละ 44.2 มีช่วงอายรุะหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด

คิดเป็นร้อยละ 55.5 การศึกษาใน ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 83.5 ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 45.8 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 

10,001 - 20,000 บาท มากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 36.7 พฤติกรรมการเคร่ืองด่ืมนํ้ าอัดลมนานๆ ด่ืมที 

มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70.3 ในช่วงเวลา บณัฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 2 ใน

การด่ืมเคร่ืองด่ืมนํ้ าอัดลม 12.00 – 18.00 น. มากท่ีสุดเป็นร้อยละ 74.8 โอกาสในการด่ืมเคร่ืองด่ืม 

นํ้ าอดัลม เม่ือรับประทานอาหารที่ร้าน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.4 ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์พบว่ากลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาตรงตาม กลุ่มเป้าหมายของเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม EST คือ

เป็นกลุ่มวยัรุ่น อายตุั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป และจากการนาํเสนอ พรีเซ็นเตอร์ ซ่ึงนบัวา่เป็นแผนการตลาด

ที่น่าสนใจ เพราะสามารถดึงดูดเพศตรงขา้มให้หันมาบริโภคเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม EST ไดพ้ฤติกรรม

การเปิดรับส่ือโฆษณาเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม EST พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี พฤติกรรมการเปิดรับ

ส่ือโฆษณาเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม EST ผา่นส่ือโทรทศัน์ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80.2 รองลงมาผา่นส่ือ

ป้ายโฆษณากลางแจง้เคย คิดเป็นร้อยละ 76.3 รองลงมา ผ่านส่ือหนังสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 36.5 

รองลงมา ผ่านส่ือวิทย ุคิดเป็นร้อยละ 17.5 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณาส่ือ

ป้ายโฆษณากลางแจ้งกลายเป็นส่ือท่ี น่าสนใจ โดยผูบ้ริโภคเปิดรับมากกว่าส่ือวิทยุ และส่ือ
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หนังสือพิมพ ์อาจเป็นเพราะป้ายโฆษณากลางแจง้ของเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม EST มีการออกแบบใหมี้

ความสะดุดตา ป้ายมีขนาดใหญ่มาก บาง ป้ายมีขนาดใหญ่และภาพเคล่ือนไหวไดบ้างป้ายก็มีไฟ

กระพริบสวยงามเรียกร้องความสนใจไดดี้ สามารถมองเห็นไดใ้นเวลากลางคืน รวมถึงจุดติดตั้งของ

ป้ายโฆษณามีความเด่น มองเห็นชดัเจนตาม สถานท่ีต่างๆ การรับรู้ตราสินคา้เคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม EST 

พบวา่ ดา้นภาพรวมการรับรู้ตราสินคา้ กลุ่ม ตวัอยา่งส่วนใหญ่รับรู้ตราสินคา้เคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม EST 

อยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการศึกษาพบว่า เคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม EST เป็นเคร่ืองด่ืมน้องใหม่ที่เพิ่งทา้

การเปิดตวัสินคา้ ไดไ้ม่นานประมาณ 9 เดือน (นบัตั้งแต่เปิดตวัสินคา้ จนถึงวนัประมวลผลการวิจยั) 

ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่ ผูบ้ริโภคอาจจะยงัรู้สึกไม่ผูกพนักบัตราสินคา้ เป็นช่วงเวลาที่ผูบ้ริโภคกาํลังทา้

ความรู้จกักบัตราสินคา้ และพบวา่การรับรู้ดา้นความภกัดีในตราสินคา้มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดซ่ึงการรับรู้

ในดา้นความภกัดีต่อตรา สินคา้นั้น เป็นความรู้สึกขนัสูงที่ผูบ้ริโภคจะตอ้งใชเ้วลาอีกมากในการทา้

ความรู้จกัตราสินคา้จนเกิด ความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) 

พงศศิ์ริ   คาํขนัแกว้ (2556)  ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการรับรู้ของลูกคา้ที่มีต่อคุณค่าตราสินคา้ใน

ร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งคือลูกคา้ที่ซ้ือเคร่ืองด่ืมร้านกาแฟตราทอ้งถ่ินใน

จังหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 500 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือในการวิจัย คือ

แบบสอบถาม ที่มีค่าความเช่ือมั่น 0.5 สถิติวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) และ การ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการวจิยัพบว่า การรับรู้ของลูกคา้ที่มีต่อ

คุณค่าตราสินคา้ในร้านกาแฟตราทอ้งถ่ินในภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน  กลาง มีค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.36 

- 4.18 คือ การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ ความเช่ือมโยงต่อตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และ

การรู้จกัตราสินคา้ ตามลาํดบั และการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ในร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน 

จงัหวดัเชียงใหม่ แตกต่างกนั เม่ือจาํแนกตามกลุ่มอาชีพ โดยพบวา่กลุ่มอาชีพพนกังานบริษทั/องคก์ร

เอกชน และกลุ่มอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้สูงกว่ากลุ่มนักเรียน/

นกัศึกษา 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การศึกษาเร่ือง “คุณค่าตราสินค้าเคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร จับใจของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นการวิจยัแบบปริมาณ ด้วยวิธีการวิจยัเชิงสํารวจ โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน จากประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและ โดยผูว้จิยัไดมี้การกาํหนด

วธีิดาํเนินการวจิยัและนาํเสนอไวเ้ป็นส่วนๆ ดงัต่อไปน้ี 

ลักษณะของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population) ไดแ้ก่ ประชากรชายและหญิงท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 10,733,457 คน 
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2. กลุ่มตวัอย่างและวิธีการสุ่มตวัอย่าง (Sample Size and Random Sampling) คือ ตวัแทน

ของประชากรชายและหญิงที่อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คนโดยอา้งอิง

จากวิธีการคาํนวณของ Taro Yamane โดยยอมให้ความคลาดเคล่ือนได ้5% และระดบัความเช่ือมัน่ 

95% และกาํหนดความมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.05 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น ซ่ึงเป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) แบ่งเป็น 

3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ, อายุ, 

ระดบัการศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) เป็นคาํถามทั้งหมดประกอบด้วย 

การรับรู้หรือ รู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) ,การเช่ือมโยงสินคา้เขา้กบัภาพลกัษณ์ต่างๆ (Brand 

Association), ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) และคุณภาพของตราสินค้าที่ ถูกรับรู้ 

(Perceived Quality)   

ส่วนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิดเพื่อแสดงความคิดเห็นของ

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีผลต่อการรับรู้ค่าตราสินคา้เคร่ืองด่ืมชาสมุนไพรจบัใจ 

การทดสอบเคร่ืองมือในการทําวิจัย 

หาความเช่ือมั่น (Reliability) 

 ผูว้ิจยัใชก้ารทดสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และความเท่ียงตรง (Content 

Validity) ของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ลว้ไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา

พิจารณาถึงความเที่ยงตรง ซ่ึงพิจารณาถึงความครอบคลุมและความเหมาะสมของแบบสอบถาม 

จากนั้นจะนาํแบบสอบถามมาปรับแกไ้ข เพือ่ใหน้าํไปใชจ้ริงได ้

 โดยผูว้ิจยัจะไดน้าํแบบสอบถามท่ีผ่านการวิเคราะห์แลว้ ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่ม

ประชากรจาํนวนกลุ่มละ 30 คนซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี และจะนาํผลที่ไดม้าทาํการ

วเิคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา โดยวธีิของครอนบราช (Cronbach) 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

1. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การเก็บขอ้มูลที่ไดจ้ากผลงานการวิจยัที่เก่ียวขอ้ง

ที่ผูอ่ื้นเคยวจิยัมาแลว้ เอกสารตาํราทางวชิาการ วารสาร ส่ิงพมิพ ์

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูล กระทาํโดยผูว้ิจัยซ่ึงใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 

1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและแยก

แบบที่ไม่สมบูรณ์ออก 

2. นําแบบสอบถามที่ ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัส เพื่อประมวลผลข้อมูลด้วย

คอมพวิเตอร์ 

3. นําขอ้มูลที่ลงรหัสแล้วมาบนัทึกโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (Statistic Package for the 

Social Science) เพือ่ทาํการประมวลผลขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานที่กาํหนดไว ้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่ใชบ้รรยายคุณลกัษณะของขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยล่ะ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่กาํหนดไว ้

โดยในการวิเคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน ผูว้จิยักาํหนดระดบันัยสาํคญัทางสถิติไวท้ี่ระดบั 0.05 ที่

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติดงัน้ี 

2.1 Independent Sample Test หรือ T-test เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ (เพศ) ของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ใชว้ธีิการวเิคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA  หรือ F-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียของขอ้มูล 2 ชุด หรือตวัแปรสองตวั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

ผลการวเิคราะห์จากขอ้มูลส่วนบุคคลพบวา่จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คนโดยเฉล่ีย กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 มีอายอุยูร่ะหว่าง 26-35 ปี จาํนวน 193 

คน คิดเป็นร้อยละ48.3 มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ57.5  มี

อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43. มีรายได ้15,001-25,000 บาท 

จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8  

ข้อมูลด้านคุณค่าตราสินค้า 

ด้านการรับรู้ตราสินค้า  กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัการรับรู้ ในระดบัปานกลาง เม่ือพจิารณาเป็น

รายขอ้พบว่า ให้ความสําคญัขอ้คาํถามเร่ืองการรับรู้ตราสินคา้ที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกั มากที่สุดมี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.04 รองลงมาเป็นตราสินคา้ท่ีมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์มีค่าเฉล่ีย 3.03 



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

1360 Journal of Business Research and 

Administration 

ด้านด้านการรับรู้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์  กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัการรับรู้ ในระดบัปาน

กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าให้ความสาํคญักบัขอ้คาํถาม อายเุก็บรักษา สามารถจดัเก็บได้

นาน มากที่สุดมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.49 รองลงมาเป็น ราคายุติธรรมเหมาะสมกับคุณภาพ มากที่สุดมี

ค่าเฉล่ีย 3.14 

ด้านการเช่ือมโยงความคิดกับตราสินค้า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักับในระดบัปานกลาง เม่ือ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ใหค้วามสาํคญักบัขอ้คาํถาม เป็นตราสินคา้ที่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานใน

ระดบัสากลมากที่สุดมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.27 รองลงมาเป็น ตราสินคา้สะทอ้นถึงความเป็นผูน้าํดา้นการ

ผลิตชาสมุนไพร มีค่าเฉล่ีย 3.16 

ด้านการภักดีต่อตราสินค้า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญั ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ใหค้วามสาํคญักบัขอ้คาํถามในอนาคตท่านจะซ้ือสินคา้อ่ืนของโออิชิ นอกเหนือจากเคร่ืองด่ืม

ชาสมุนไพร "จบัใจ"มากที่สุดมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.19 รองลงมาเป็นหากท่านตอ้งการซ้ือเคร่ืองด่ืมชา

สมุนไพรท่านจะยงัคงซ้ือเคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร"จบัใจ"มีค่าเฉล่ีย 2.91  

สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน แบ่งเป็นเพศชาย 138 คน และเพศหญิง 262คน โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

มีอายรุะหวา่ง   26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.3 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั

ปริญญาตรีมากที่ สุด คิดเป็นร้อยละ 57.5 ก ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ43 และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากที่สุดคือ 15,001 - 

25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.8 

ส่วนที่ 2 คุณค่าตราสินค้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณค่าตราสินคา้

โดยรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้ความสาํคญักบัให้ความสาํคญัในการรับรู้หรือ รู้จกัตรา

สินคา้ (Brand Awareness) มากที่สุด ตราสินคา้ที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกั มากที่สุดมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.04 

ดา้นการรับรู้ในคุณภาพของผลิตภณัฑ ์( Perceived Quality )ใหค้วามสาํคญักบัอายเุก็บรักษา สามารถ

จัดเก็บได้นาน มากที่สุดมีค่าเฉล่ียอยู่ที่  3.49  ด้านการเช่ือมโยงความคิดกับตราสินค้า (Brand 

Association) ใหค้วามสาํคญักบั เป็นตราสินคา้ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานในระดบัสากลมากที่สุด

มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ ดา้นการภกัดีต่อตราสินคา้(Brand Loyalty) ให้ความสาํคญักบั ในอนาคตท่านจะซ้ือ

สินคา้อ่ืนของโออิชิ นอกเหนือจากเคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร "จบัใจ"มากที่สุดมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.19  
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ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ ที่ต่างกนั ส่งผลต่อ

คุณค่าตราสินคา้เคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร "จบัใจ" ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและที่แตกต่าง

กนั 

ดา้นเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้T-test พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อส่งผล

ต่อคุณค่าตราสินค้าเคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร"จับใจ" ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลไม่แตกต่างกนั 

ดา้นอาย ุจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-test พบว่า อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อส่งผล

ต่อคุณค่าตราสินค้าเคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร"จับใจ" ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลไม่แตกต่างกนั 

ด้านระดับการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test พบว่า ระดับการศึกษาที่

แตกต่างกันส่งผลต่อส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้เคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร"จบัใจ"ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกนั 

ดา้นอาชีพ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-Test พบวา่ อาชีพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการ

รับรู้หรือรู้จกัตราสินคา้ ,ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้และส่งผลต่อการรับรู้ไม่แตกต่างกนัใน ดา้นคุณภาพของตราสินคา้

ที่ถูกรับรู้ และดา้นการเช่ือมโยงสินคา้เขา้กบัภาพลกัษณ์ต่างๆจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ย

วธีิ LSD พบวา่ อาชีพนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา อาชีพอ่ืนๆเช่น คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั มีการรับรู้ในดา้น

การรับรู้หรือรู้จกัตราสินคา้ ที่แตกต่างกนั 

รายไดสุ้ทธิ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-Test พบวา่ รายไดสุ้ทธิที่แตกต่างกนัส่งผล

ต่อการรับรู้หรือรู้จกัตราสินคา้, ความภกัดีต่อตราสินคา้ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้และ

ส่งผลต่อการรับรู้ไม่แตกต่างกนัในคุณภาพของตราสินคา้ที่ถูกรับรู้และการเช่ือมโยงสินคา้เขา้กับ

ภาพลกัษณ์ต่างๆจากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่าผูมี้รายไดไ้ม่เกิน10,000 บาท 

และผูมี้รายได้45,000 บาทขึ้นไป มีการรับรู้หรือรู้จกัตราสินคา้ ต่างกันกลับผูท้ี่มีรายได้ 15,001-

25,000 บาท ด้านรายได้สุทธิที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ ด้านรับรู้ด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ ที่

แตกต่างกัน โดยพบว่า ผูท้ี่มีรายได้มากกว่า45,000 บาท มีการรับรู้ด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ 

แตกต่างกนักบัผูมี้รายได1้0,000-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35000 บาท 
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อภิปรายผล 

จาการการศึกษาเร่ืองคุณค่าตราสินคา้เคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร"จบัใจ"ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ

ระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายได้ระหว่าง 15,001-

25,000 บาท ผลการศึกษาระดบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้หรือรู้จกัตรา, 

ดา้นคุณภาพของตราสินคา้ที่ถูกรับรู้, ดา้นการเช่ือมโยงสินคา้เขา้กบัภาพลกัษณ์ต่างๆและดา้นความ

ภกัดีต่อตราสินค ้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังาน วจิยัของ วชิรา ศานติววิฒัน์กุล (2556) ไดท้าการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับ

ส่ือโฆษณากบัการรับรู้ในตราสินคา้เคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม EST ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”

จากการวิจยัพบว่าภาพรวมการรับรู้ตราสินคา้ กลุ่ม ตวัอยา่งส่วนใหญ่รับรู้ตราสินคา้เคร่ืองด่ืมนา้อดั

ลมESTอยูใ่นระดบัปานกลางเน่ืองจากเคร่ือง ด่ืมนํ้ าอดัลม EST เป็นเคร่ืองด่ืมน้องใหม่ที่เพิ่งทา้การ

เปิดตัวสินค้าได้ไม่นานซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่ ผูบ้ริโภคอาจ จะยงัรู้สึกไม่ผูกพนักับตราสินคา้ เป็น

ช่วงเวลาที่ผูบ้ริโภคกาลงัทา้ความรู้จกักบัตราสินคา้ จึงมีการรับรู้คุณค่าตราสินคร้าอยูใ่นระดบัปาน

กลาง 

ปัจจยัดา้นอาชีพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้ ในดา้นการรับรู้หรือ รู้จกัตรา และ

ด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ ที่แตกต่างกัน จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า 

อาชีพนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาชีพอ่ืนๆเช่น คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั มีการรับรู้ในดา้นการรับรู้หรือ

รู้จกัตราสินคา้ ที่แตกต่างกนักบัอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ

อาชีพอ่ืนๆยงัมีการรับรู้ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ที่แตกต่างกนักบัอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน 

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศ์ศิริ คาขันแก้ว (2556) ได้ทา

การศึกษาเร่ือง"การรับรู้ของลูกคา้ที่มีต่อคุณค่าตราสินคา้ในร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่" 

กล่าววา่ การรับรู้ของลูกคา้ที่มีต่อคุณค่าตราสินคา้ในร้านกาแฟตราทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ แตกต่าง

กนั เม่ือจาํแนกตามกลุ่มอาชีพ โดยพบว่ากลุ่มอาชีพพนักงานบริษทั/องคก์รเอกชน และกลุ่มอาชีพ

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้สูงกวา่กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา 

ปัจจยัดา้นรายไดสุ้ทธิที่แตกต่างกนัส่งผลต่อคุณค่าตราสินคา้ในดา้นการรับรู้หรือรู้จกัตรา

สินคา้ แตกต่างกนั จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบวา่ผูมี้รายไดไ้ม่เกิน10,000 บาท 

และผูมี้รายได้45,000 บาทขึ้นไป มีการรับรู้หรือรู้จกัตราสินคา้ ต่างกันกลับผูท้ี่มีรายได้ 15,001-

25,000 บาท ด้านรายได้สุทธิที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ ด้านรับรู้ด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ ที่

แตกต่างกัน โดยพบว่า ผูท้ี่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท มีการรับรู้ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า 

แตกต่างกนักบัผูมี้รายได1้0,000-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท 25,001-35000 บาท ไม่สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ขนิษฐา องัสนานนท (2556) การรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑธู์ปของผูบ้ริโภค 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้และอาชีพ 

ไม่มีความแตกต่างกนัต่อการรับรู้ในตราสินคา้ของผลิตภณัฑธู์ป และไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของไพรัตน์ ไพบูลย ์(2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองปรุง รส

นา้ปลา พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อาชีพ รายได ้ไม่มีความแตกต่างกนัต่อการรับรู้คุณคา่

ตราสินคา้ ยกเวน้ ปัจจยัดา้นสถานภาพ และระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนัต่อการรับรู้ใน ตรา

สินคา้ของผลิตภณัฑ ์

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ในการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการสํารวจกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลในการศึกษาคร้ังต่อไป หรือผูท้ี่จะนาํไปศึกษาต่ออาจจะเลือกกลุ่มตวัอยา่งที่อยูใ่นระดบั

ภูมิภาค หรือต่างจงัหวดัเพื่อเป็นส่วนประกอบในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมชา

สมุนไพร "จบัใจ"ในวงกวา้ง 

2. ในการศึกษาคร้ังควรมีการศึกษาการรับคุณค่าตราสินคา้ ด้วยระเบียบวิธีวิจยัแบบอ่ืน

เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกจากมุมมองของลูกคา้ และเพื่อให้ผลการวิจยัทางดา้นองคป์ระกอบดารรับรู้

คุณค่าตราสินคา้มีความครอบคลุมและชดัเจนมากขึ้นอาทิการวิจยัเชิงคุณภาพ ผา่นการสมัภาษณ์เชิง

ลึกจากลูกคา้เป็นตน้ 
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