
วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ
และ
การบริหาร ปที่  5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

VoL.5 No.1  JANUARY - JUNE 2017
ISSN 2350-9430

Journal of Business Research
and Administration



ISSN 2350-9430

วารสาร
ปที่ 5 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2560
Vol.5 No.1  JANUARY - JUNE 2017

การบริหาร
และ

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

•

•

การวิจัยทางธุรกิจ

Journal of Business Research and Administration



วารสารการวิจัยธุรกิจ และการบริหาร 

 ปีที ่5 ฉบบัที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 

 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 
 

ปัจจัยทางการตลาดบริการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันบนเครือข่าย 

สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร                 1 

 แสงประเสริฐ คาํชนะ และดร.สุมาลี สวา่ง 

ปัจจัยทางการตลาดบริการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พกัประเภทรีสอร์ท  

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี               20 

จริยา นกวอน และดร.สุมาลี สวา่ง 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผู้บริโภคใน 

จังหวัดปทุมธานี                     44 

อคัรเดช โพธ์ิอ่อน และดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร 

ปัจจัยจูงใจในการทาํงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงาน  

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากดั                  65 

เพญ็พรรณ พกิุลทอง และดร.พชัร์หทยั จารุทวผีลนุกูล 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกําลังของผู้ใช้แรงงาน 

ภายในตลาดส่ีมุมเมือง                    82 

ธญัลกัษณ์ ลาภทรัพยท์วคูีณ และผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกสร 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC             96 

รุ่งมณี เอ่ียมสะอาด และ ผศ.ดร.พฒัน์ พสิิษฐเกษม 

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณศึีกษา :ร้านซ่อมและขายอะไหล่ 

รถมอเตอร์ไซค์ ส.เจริญชัย                 119 

เมฆินทร์ คาํตนั และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดซ้ือของพนักงาน Modern Trade ABC           143 

นริศรา หลอดทอง และผศ.ดร.พฒัน์  พสิิษฐเกษม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผู้ให้บริการขนส่งทางถนนในจังหวัดสุรินทร์          158 

ณรินรัตน์  ชยัศิริ และ ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงาน  

ร้านอาหารญี่ปุ่ น Kin Japanese Buffet & Ramen               180 

ธนพล ธาราวชัรศาสตร์ และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์

  



สารบัญ 
 

ระดับการรับรู้ด้านการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร                  201 

 นํ้ าทิพย ์อรรถการพงษ ์และดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร 

การตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลัยรังสิต           218 

อาทิตย ์วงษท์น และดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบํารุงผิวหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร          235 

วภิาวรรณ วชิยั และ ดร.พชัร์หทยั จารุทวีผลนุกูล 

ปัจจัยคํา้จุนและปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณศึีกษา  

พนักงานบริษัท สยาม ดี.เอฟ.เอส จํากัด                255 

ปฏิญญา บุญขนัธ ์และดร.ณกมล จนัทร์สม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมสินค้าคงคลังของผู้จําหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไป 

(เซียงกง) ในกรุงเทพและปริมณฑล                277 

ทสัรา ตาสาํโรง และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์

ทัศนคติที่มีผลต่อการให้บริการและภาพลักษณ์องค์กรต่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC             294 

สุรัก ศีลอวยพร และดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี          305 

สุรัตน์ ศีลอวยพร และดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร 

คุณภาพชีวิตทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต            322 

วภิาพร กลัน่คาํ และดร.เฉลิมพร  เยน็เยอืก 

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน  สังกัดหน่วยงาน  

มหาวิทยาลัยรังสิต                  337 

นาตยา  สมุทรถา และดร.เฉลิมพร  เยน็เยอืก 

 



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

1 
Journal of Business Research and 

Administration 

ปัจจยัทางการตลาดบริการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันบนเครือข่าย 

สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Services Marketing Mix factors to purchase fashion clothes  

On Facebook in Bangkok. 

แสงประเสริฐ คาํชนะ1 และ ดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พือ่ (1) เพือ่

ศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟ

ซบุ๊กและ (2) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

บนบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ชุด 

วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ 

One-way Anova และการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffé โดยผลการวจิยั พบวา่ 

1. ผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหวา่ง 24 - 28 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาโทเป็นพนกังานบริษทั รายไดต่้อเดือน 

17,001–25,000 บาท ซ่ึงภายใน 1 ปี จะซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเฟซบุก๊ 1 - 3 คร้ัง มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

501–1,000 บาท นอกจากเฟซบุ๊กผูซ้ื้อส่วนใหญ่จะเคยซ้ือสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ผ่าน Instagram และ

ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ผูซ้ื้อรับทราบขอ้มูลการขายผา่นเครือข่ายของเพือ่นของเพือ่นในเฟซบุก๊และ

มีการชาํระเงินผา่นระบบ ATM หรือ Mobile banking  

2. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.92, S.D. = 0.90) เม่ือ

พิจารณาผลในรายด้านจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด กล่าวคือ (1) ด้านการจัดจาํหน่าย (2) ด้าน

กระบวนการใหบ้ริการ (3) ดา้นบุคลากร (4) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (5) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(6) ดา้นผลิตภณัฑ ์และ (7) ดา้นราคา ตามลาํดบั

3. การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ โดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.67, S.D. = 0.78) อนัดบัหน่ึง จะเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟ

ซบุก๊อีกในอนาคต มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด (  = 3.81, S.D. = 0.79)  
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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อันดับสองคือ คิดว่าเฟซบุ๊กจะเป็นช่องทางการขายที่ดีและเหมาะสมที่สุด สําหรับธุรกิจการขาย

เส้ือผา้แฟชัน่ผา่นส่ือออนไลน์ มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.78, S.D. = 0.84) อนัดบัสามคอื 

มีความมัน่ใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก (x� = 3.66, S.D. = 0.70)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน (1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

พบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก (2) เพื่อหาความสัมพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการและการ

ตดัสินใจซ้ือ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

บุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือผา้แฟชั่นบน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

คาํสําคญั: ส่วนประสมการตลาดบริการ, เฟซบุก๊ 

Abstract 

The study of “Services Marketing Mix factors to purchase fashion clothes on Facebook in 

Bangkok” aim to study the behavior purchasing of fashion clothes on Facebook. Services marketing 

mix significant factors influencing the decision to buy fashion clothes on Facebook. The total 

sample included 400 respondents by using questionnaire. Statistics used were percentage, mean, 

standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Scheffé method. The result found that:  

1. Most of consumers were female and single. The ages were between 24 – 28 years old,

education levels are master degree, most of them were officers, they earned a monthly income of 

17,001 – 25,000 Baht/month. Most of them intended to buy fashion clothes on Facebook 1-3 

pieces/years, with 501 – 1,000 Baht/times and also used Instagram to purchase. Most consumers 

decided by themselves, they are reading information from friends and other users. Payment transfer 

on ATM and Mobile banking. 

2. Services Marketing Mix factors affecting consumers purchasing of fashion clothes on

Facebook, the result has shown mostly high level (x� = 3.92, S.D. = 0.90) by Place, Process, People, 

Physical, Promotion, Product and Price were arrange in descending order. 

3. Purchasing decision of consumers to buy fashion clothes on Facebook were mostly high

level. Who used to purchase the product tent to repurchase in the future as a high level (x� = 3.81, 

S.D. = 0 . 79 ), they think fashion clothes store on Facebook were appropriate and the best channel



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

3 Journal of Business Research and 

Administration 

for business (x� = 3.78,  S.D. = 0.84) and purchased fashion clothes fashion clothes on Facebook 

were confident (x� = 3.66, S.D. = 0.70). 

The hypothesis results indicated that education, income and occupation have significant to the 

purchasing behaviors, the correlation with services marketing mix factors and purchased decision 

found correlation to the purchasing behaviors, product, price, place, promotion, people and process 

have significant correlation to purchase behaviors. 

Keyword:   Services Marketing Mix, Facebook 

บทนํา 

เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มถือเป็นปัจจยัหน่ึงในปัจจยัส่ีที่มีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของ

มนุษย ์ยงัเป็นการบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของผูส้วมใส่ สถานภาพทางสังคมท่ีจะช่วยเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ แสดงให้เห็นถึงรสนิยมของผูส้วมใส่ โดยช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้รับ

วฒันธรรมการแต่งกายจากต่างประเทศผ่านส่ือกลางประเภทต่าง ๆ  เช่น ละคร ภาพยนตร์ นิตยสาร 

โดยเฉพาะส่ือบุคคล รสนิยมกายแต่งกายของบุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นอิทธิพลสาํคญัที่ทาํให้เกิดการ

ลอกเลียนแบบสไตล์การแต่งตวัของบุคคลนั้น ๆ อีกทั้งสังคมในปัจจุบนั โดยเฉพาะคนในสังคม

เมืองที่ใช้เวลาในการอยู่บา้นมากขึ้น ผูห้ญิงทาํงานนอกบา้นมากขึ้น ดังนั้นการสวมใส่เส้ือผา้ที่ดู

ทันสมัย สวยงาม จึงกลายเป็นปัจจัยสําคญัในการสร้างเสริมบุคลิกภาพ ความน่าเช่ือถือ สร้าง

ความรู้สึกกลมกลืนกบัสงัคม หรือสภาวะแวดลอ้มในช่วงเวลานั้น ๆ  อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ฉัตยาพร 

เสมอใจและคณะ (2551) กล่าวว่า พฤติกรรมของผูซ้ื้อเร่ิมตน้จากมีส่ิงเร้า (Stimulus) มากระตุน้ 

(Stimulate) ความรู้สึกของเขา ทาํใหรู้้สึกถึงความตอ้งการ จึงตอ้งทาํการหาขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงสามารถ

ตอบสนองความต้องการของเขาเพื่อทาํการตัดสินใจซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ืออันเป็นส่ิง

ตอบสนอง (Response) ในที่สุด จากรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ระบุวา่ภาพรวมตลาดเส้ือผา้สาํเร็จรูป ปี 2558 มีการปรับตวัสูงขึ้น กล่าวคือ ผลิตภณัฑ์

กลุ่มส่ิงทอในส่วนของเคร่ืองนุ่งห่ม มีอัตราส่วนของการจาํหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายชั้นในสตรี เคร่ืองแต่งกายเด็กหญิงและชุดกีฬา สาํหรับการส่งออกคาดว่าจะ

ชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้หลกั ทั้งสหภาพยโุรปและสหรัฐอเมริกา (สาํนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558) การเติบโตของธุรกิจเส้ือผา้สาํเร็จรูปอยา่งต่อเน่ือง กอปรกบัปัจจุบนัมี

ช่องทางใหม่ๆ ในการซ้ือและขายเส้ือผา้สาํเร็จรูปได้เพิ่มมากขึ้น ทุกที่ทุกเวลา นั่นคือการซ้ือขาย

เส้ือผา้ออนไลน์ผ่านระบบเฟซบุ๊ก (www.facebook.com) ซ่ึงการขายสินคา้ผ่านเฟซบุ๊ก ในรูปแบบ 

เฟซบุ๊กคอมเมริซ  F-Commerce หรือ Facebook Commerce เป็นศพัทท่ี์ถูกบญัญติัขึ้นมาใหม่ เน่ือง
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จากเฟซบุ๊ก ถูกนาํมาใชเ้ป็นช่องทางการตลาดใหม่ท่ีมาแรงในโลกออนไลน์ ทั้งน้ี สาํนักงานพฒันา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) รายงานผลการสาํรวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศ

ไทย ปี 2558 จากขอ้มูลสถิติพบว่า หมวดสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บความนิยมสั่งซ้ือออนไลน์มาก

ที่สุด คือ สินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบัสูงถึง 42.6 % ดว้ยสาเหตุดงักล่าว

ขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่บนบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”  เพือ่นาํ

ผลของการวิจยัน้ีมาใชใ้นการวางแผนการตลาดในดา้นการจดัจาํหน่ายเส้ือผา้แฟชัน่บนเวบ็ไซตเ์ฟ

ซบุ๊ก เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย และยงันาํผลการวิจยัไปวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสามารถ

แข่งขนัในตลาดได ้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่าย

สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่บนบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจยัคร้ัง น้ีมุ่งศึกษาปัจจยัทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชเ้ครือข่าย

อินเทอร์เน็ต หรือมีประสบการณ์ซ้ือ เส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่อายตุั้งแต่ 

14 ปีขึ้นไป และอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา มุ่งศึกษาปัจจยัทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบั

รายได ้อาชีพ สถานภาพ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคลากร ลกัษณะ

ทางกายภาพและกระบวนการใหบ้ริการ 

3. ขอบเขตดา้นเวลา การศึกษาคร้ังน้ีจะใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เดือนกุมภาพนัธ ์–

สิงหาคม 2559 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน 1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจยัทางประชากรศาสตร์ต่างกันมี

การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้บนบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ต่างกนั 
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สมมติฐาน 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้บน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ต่างกนั 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้

อาชีพ สถานภาพ ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเฟซบุก๊ เพือ่ทาํการแบ่งตลาดและกาํหนด

กลุ่มเป้าหมาย 

2) ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

บนเฟซบุ๊ก เพื่อนาํผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางสําหรับผูป้ระกอบการและผูบ้ริหารธุรกิจคา้ปลีก

เส้ือผา้แฟชัน่บนเฟซบุก๊ในการพฒันากลยทุธท์างการตลาดท่ีเหมาะสม 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา

- ระดบัรายไดข้องครัวเรือน

- อาชีพ 

- สถานภาพ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการ  

- ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)

- ดา้นราคา (Price)

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

(Place)

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด

(Promotions)

- ดา้นบุคคล (People)

- ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ

(Physical Evidence)

การตดัสินใจซ้ือ 

เส้ือผ้าแฟช่ัน 
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แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

1. แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาด

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพือ่

สนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546) กล่าวถึงแนวคิดส่วน

ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไวว้่าเป็นแนวคิดที่

เ ก่ียวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ซ่ึง

ประกอบดว้ย (1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งไดแ้ละ

ผลิตภณัฑ์ที่จบัตอ้งไม่ได้ (2) ด้านราคา  (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะ

เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น (3) ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมการนาํเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ใน

คุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีนําเสนอซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านท่ีตั้ ง (Location) และ

ช่องทางในการนาํเสนอบริการ (Channels) (4) ดา้นการส่งเสริม (Promotions)  เป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่มี

ความสาํคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท์ี่แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิด

ทัศนคติและพฤติกรรม (5) ด้านบุคคล (People) หรือ พนักงานซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก การ

ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั (6) 

ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ (Physical Evidence) เป็นแสดงให้เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพแลการ

นาํเสนอให้กบัลูกคา้ให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยพยายามสร้างคุณภาพทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบ

การให้บริการ (7) ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงาน

ปฏิบติัในดา้นการบริการ ที่นาํเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพือ่มอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและ

ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

2. แนวคิดเก่ียวพฤติกรรมผูบ้ริโภค

พฤติกรรมเป็นเร่ืองเก่ียวกับความนึกคิด ความรู้สึก หรือการแสดงออกของบุคคล ซ่ึง

พฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละบุคคลไม่จาเป็นตอ้งเหมือนกนั และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลนั้น

อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มและสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงส่วนใหญ่จะเกิด

จากผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกเป็นปัจจยัท่ีสาํคญั 

3. ขอ้มูลเก่ียวกบัเวบ็สงัคมเครือข่ายเฟซบุก๊

Positioning Magazine (2008) กล่าวไวว้่า เฟซบุ๊ก มีฟังชนัพื้นฐานของ Social Network ทุก

อยา่งที่รายอ่ืน ๆ มี  อยา่งการหาเพือ่น รายช่ือเพือ่น อลับั้มรูป อลับั้มคลิป และสมุดบนัทึก Blog แต่ที่

เฟซบุก๊มีความแตกต่างและมีมากมายคือเกมแปลก ๆ ตั้งแต่เกมพื้น ๆ อยา่งการเล่นเป็นแวมไพร์หรือ
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ซอมบี้ไป “Bite” หรือกดัคอเพื่อให้มาอยูเ่ผ่าเดียวกบัเรา จนถึงเกมซับซ้อน อยา่ง การส่งดอกไมห้รื

เคร่ืองด่ืมไปให้เพื่อน มีเกมเล้ียงสัตวใ์ห้เรารู้สึกผูกพนั ทั้งหมดทาํให้ใช้เวลาอยู่บนเว็บน้ีนานกว่า 

Social Network แห่งอ่ืนๆ เป็นผลดีกบับรรดาแบนเนอร์โฆษณาของสปอนเซอร์ทั้งหลาย และการลง

โฆษณาในเวบ็ประเภทน้ียงัมีจุดเด่นเฉพาะตวัหลายขอ้ ซ่ึงเฟซบุ๊ก สํานักงานใหญ่ท่ีสหรัฐฯ ได้

ประกาศระบบการโฆษณาที่ชดัเจนใน Social Network ของตวัเองภายใตเ้ฟซบุก๊ Ads ประกอบดว้ย 

3 ส่วน คือ  (1)  Branded Pages ให้นักโฆษราสร้างหน้า เพจของผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์โดย

เปรียบเสมือนเป็นเพจของผูใ้ช้คนหน่ึง คือมีอัลบั้ม มีรายช่ือเพื่อน และใครๆ ก็มาขอเป็นเพื่อน

ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ไดรั้บ Comment มีเกม และกิจกรรมออนไลนร่วมกนัสารพดั ซ่ึงรูปแบบน้ีเดิมก็มี

หลายแบรนด์เร่ิมทาํกนัมาแบบฟรี ๆ  ก่อนน้ีแลว้ แต่จากน้ีไปจะถูก เฟซบุ๊ก มองว่าเป็นโฆษณาและ

ตอ้งเขา้ระบบน้ี (2) Social Ads คือ ผูล้งโฆษณา ยงิโฆษณาใหเ้ฉพาะกลุ่มเป้าหมายไดเ้ห็น เช่น เลือก

อาย ุโรงเรียน เมือง ความสนใจ ซ่ึงมีบรรทุกแสดงไวอ้ยูแ่ลว้ใน Profile ของทุกคน (3) Profile Data 

ผูล้งโฆษณาจะไดข้อ้มูลของผูค้ลิกโฆษณาไปใชว้ิจยัตลาด แมดู้เหมือนอาจละเมิดความเป็นส่วนตวั 

แต่เฟซบุก๊ ก็ยนืยนัวา่จะไม่ใหช่ื้อหรืออีเมลออกไปจะใหเ้ฉพาะขอ้มูลทัว่ไปอยา่ง เพศ อาย ุเมือง หรือ

รสนิยมความสนใจเท่านั้น 

4. แนวคิดเร่ืองลกัษณะทางประชากรศาสตร์

การแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) เป็นการ

แบ่งส่วนตลาดโดยใชห้ลกัดา้นประชากรศาสตร์ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมี

ประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืน (ปณิศา ลญัชา

นนท์, 2548) ประกอบด้วย (1) อายุ (Age) ผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความ

ต้องการของกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างแตกต่างอีกทั้ งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะ

เปล่ียนแปลงไปตามวยั (2) เพศ (Sex) ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีแนวโนม้ที่ทศันคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง

กันแต่ในปัจจุบนัจะเห็นได้ว่าสินคา้เหล่าน้ีเจริญเติบโตสูงมากในส่วนตลาดชาย ซ่ึงเป็นสินคา้ที่

สามารถใชไ้ดท้ั้งสองเพศ (Unisex) (3) วงจรชีวติครอบครัว (Family Life Cycle) แนวคิดน้ียดึหลกัวา่

ครอบครัวส่วนใหญ่จะผา่นขั้นตอน 3 ขั้นคือ ขั้นการสร้างครอบครัว ขั้นเจริญเติบโต และขั้นสุดทา้ย 

(วยัชรา) (4) รายได ้(Income) โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคที่มีรายได้สูง แต่อยา่งไรก็

ตามผูบ้ริโภคที่มีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต ํ่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า (5) การศึกษา 

(Education) ผูท้ี่มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ที่จะบริโภคผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพที่ดีกวา่และมีราคาสูงกว่า

ผูท้ี่มีการศึกษาตํ่า (6) อาชีพ (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจาํเป็นและความ

ตอ้งการในสินคา้และบริการที่ต่างกนั

5. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง
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ฐิติมา ผการัตน์สกุล (2558) ไดท้าํการศึกษา “กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ผา่น

เครือข่ายสังคมออนไลน์” ผลการศึกษา พบว่า (1) ธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทคา้ปลีก เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว มีการกาํหนดกระบวนการในการ

ดาํเนินธุรกิจ (2) ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เลือกใชก้ลยทุธ์ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและความแตกต่าง 

กาํหนดราคาโดยคาํนึงถึงคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภค เลือกใชเ้ครือข่ายสังคม

ออนไลน์ที่ไดรั้บความนิยมสูง ใหค้วามสาํคญักบัการบอกต่อของผูบ้ริโภค (3) ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ

ของธุรกิจนั้นมาจากคุณภาพและความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ การเอาใจใส่ผูบ้ริโภค และทกัษะ

ความรู้ของผูป้ระกอบการและ (4) ผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจในการซ้ือมาจากผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่หา

ข้อมูลสินค้าด้วยตนเอง โดยกลยุทธ์ทางการตลาดนั้ นมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ผล

การศึกษา ข้อสรุปและขอ้เสนอแนะของการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการ

ประกอบการธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ หรือธุรกิจท่ีมีความใกลเ้คียงกนัต่อไป 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

ประชากรของงานวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป 

เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอน ผูว้ิจยัจึงใช้สูตรของ W.G. Cochran  (1953) โดย

กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ5 และใชว้ธีิการสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบหลายชั้น (Multi Stage Sampling) โดยขั้นแรกใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) แบบไม่ใชท้ฤษฏีความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) โดยเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบ

บงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยมีการคดักรองดว้ยคาํถามเบื้องตน้ (Screening Question) เพื่อให้

ไดก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งแทจ้ริง จาํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั คร้ังน้ีคือแบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างแบบสอบถามตาม

กรอบแนวคิด และนาํเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบหาความตรงของเน้ือหา 

(Content Validity) และให้คาํแนะนํา หลังจากนั้ นนําแบบสอบถามทดสอบกับกลุ่มตัวแทนกลุ่ม

ตวัอยา่งที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งที่กาํหนดในการวิจยัคร้ังน้ีจาํนวน 30 คน เพือ่ศึกษาถึงความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งชุดตามวธีิของ Cronbach’s  Alpha ตอ้ง

ไม่ตํ่ากวา่ 0.70 ณ ค่าความเช่ือมัน่ 95% และพบวา่ ปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เฟซบุก๊ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวม

มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .9694  ทั้งน้ี (1) ดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .8678  (2) ดา้นราคา

มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .8595 (3) ดา้นช่องทางจาํหน่ายมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .8830  (4) ดา้นการ

ส่งเสริมการขายมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .7928  (5) ดา้นบุคลากรมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .9246  (6) 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .9365  และ(7) ดา้นกระบวนการให้บริการมีค่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั .9296 ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ส่วน คือ 
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ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้มีจาํนวน 6 ขอ้ เป็นคาํถามชนิดปลายปิด มีหลายตวัเลือกใหต้อบ  

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเฟซบุก๊ มีจาํนวน 7 ขอ้

ส่วนที่ 3 ปัจจยัทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊กประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจาํหน่าย การส่งเสริมการขาย 

บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการให้บริการ จาํนวนรวม 44 ขอ้ ลกัษณะคาํถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกับการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊ จาํนวน 9 ขอ้ ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

ส่วนที่ 5 การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก จาํนวน 4 ขอ้

ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

ส่วนที่ 6 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ผูว้จิยัไดน้าํมาสงัเคราะห์และสรุปเป็นบรรยายความ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ T-test และ One-way Anova และการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffé  

สรุปผลการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบนเครือข่าย

สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1) ผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก จาํนวน 400 คน พบว่า เป็นเพศ

หญิง จาํนวน 267 คนและเพศชาย จาํนวน 133 คนโดยมากมีอายรุะหวา่ง 24 - 28 ปี สถานภาพโสด มี

ระดบัการศึกษาปริญญาโท เป็นพนักงานบริษทั รายไดต่้อเดือนระหว่าง 17,001 – 25,000 บาท มาก

ที่สุด 

2) พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเฟซบุก๊ พบวา่ ภายในระยะเวลา 1 ปี ส่วนใหญ่

ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเฟซบุก๊ 1 - 3 คร้ัง จาํนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.75 มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

501 – 1,000 บาท จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 ซ่ึงนอกจากเฟซบุ๊กผูซ้ื้อส่วนใหญ่จะเคยซ้ือ

สินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ผา่น Instagram จาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 และตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง 

จาํนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.75 และตดัสินใจซ้ือโดยไม่จาํกดัโอกาส จาํนวน 190 คน คิดเป็น

ร้อยละ 47.50 โดยมากจะรับทราบขอ้มูลการขายผา่นเครือข่ายของเพือ่นของเพือ่นในเฟซบุก๊ จาํนวน 

239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 และมีการชาํระเงินผา่นระบบ ATM หรือ Mobile banking จาํนวน 295 

คน คิดเป็นร้อยละ 73.75 

2. เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

บนบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.92, S.D. = 0.90) เม่ือ

พิจารณาผลในรายด้านจากมากที่ สุดไปน้อยที่ สุด กล่าวคือ 1) ด้านการจัดจําหน่าย 2) ด้าน

กระบวนการใหบ้ริการ 3) ดา้นบุคลากร 4) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 5) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 6) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์และ 7) ดา้นราคา 

1) ดา้นการจดัจาํหน่าย โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x�= 4.18, S.D. = 0.81)

อนัดบัหน่ึงประหยดัเวลาในการเดินทางไปซ้ือสินคา้และบริการ มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด

โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด (x� = 4.38, S.D. = 0.70) อนัดบัสองคือ มีบริการจดัส่งสินคา้ถึงมือลูกคา้

ไดต้ามที่ตอ้งการ เช่น การส่งดว้ยบุคคล การส่งแบบ ems การส่งแบบลงทะเบียน มีคะแนนเฉล่ียอยู่

ในระดับมากที่สุด (x� = 4.35, S.D. = 0.81) อันดับสามคือ สามารถตรวจสอบสถานะของการส่ง

สินคา้ได ้มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด (x� = 4.33, S.D. = 0.85) 

2) ดา้นกระบวนการให้บริการ โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.76, S.D.

= 0.91) อันดับหน่ึงเห็นสินคา้จาก post, share, Like หรือคอมเมน้ของเพื่อน มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด (x� = 3.90, S.D. = 0.90) อนัดบัสองคือ มีการโฆษณาร้านผ่าน

พื้นที่โฆษณาบนเฟสบุค หรือเว็ปอ่ืนๆ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x� = 3.84, S.D. = 0.80) 

อนัดบัสามคือ มีบริการส่งสินคา้ฟรี มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.82, S.D. = 1.01) 

3) ดา้นบุคลากร โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.99, S.D. = 0.86) อนัดบั

หน่ึงมีมนุษยส์ัมพนัธ์ มีนํ้ าใจและมารยาทดี มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียสูง

ที่สุด (x� = 4.11, S.D. = 0.83) อนัดบัสองคือ ผูข้ายใหข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย มีคะแนนเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก (x� = 4.09, S.D. = 0.79) อนัดบัสามคือ ผูข้ายมีความน่าเช่ือถือ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมาก (x� = 3.97, S.D. = 0.84) 

4) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.94, S.D. =

0.87) อนัดบัหน่ึงมีขอ้ความอธิบายรายละเอียดอยา่งชดัเจน ครบถว้น มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด (x� = 4.04, S.D. = 0.84) อนัดบัสองคือ มีหนา้เพจที่สวยงาม น่าเช่ือถือ มี

คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.00, S.D. = 0.83) อนัดบัสามคือ มีการปรับเปล่ียนขอ้มูลให้เป็น

ปัจจุบนัอยูเ่สมอ มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.93, S.D. = 0.90) 

5) ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x�= 4.03, S.D. =

0.91) อนัดบัหน่ึงมีความสะดวกในการสัง่ซ้ือมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย

สูงที่สุด (x� = 4.24, S.D. = 0.86) อนัดบัสองคือ มีการแจง้สถานการณ์ชาํระเงิน มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่น
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ระดบัมาก (x� = 4.11, S.D. = 0.85) อนัดบัสามคือ มีการแจง้สถานะสินคา้เพื่อการจดัส่ง มีคะแนน

เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.07, S.D. = 0.81) 

6) ด้านผลิตภณัฑ์ โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x� = 3.73, S.D. = 0.94)

อนัดบัหน่ึงมีรูปแบบหรือสี ที่หลากหลายมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉล่ียสูง

ที่สุด (x� = 4.23, S.D. = 0.76) อนัดบัสองคือ สินคา้มีคุณภาพน่าเช่ือถือมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับ

มาก (x� = 3.93, S.D. = 0.84) อนัดบัสามคือ มีการรับประกนัคุณภาพของสินคา้ มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมาก (x� = 3.78, S.D. = 0.87)  

7) ดา้นราคา โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x�= 3.72, S.D. = 0.98) อนัดบัหน่ึง

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของเส้ือผา้ มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด (x� = 

3.98, S.D. = 0.79) อนัดบัสองคือ ระบบความปลอดภยัในการชาํระเงิน มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก (x� = 3.90, S.D. = 0.95) อนัดบัสามคือ ความหลากหลายของวธีิการชาํระเงิน มีคะแนนเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก (x� = 3.87, S.D. = 0.85) 

การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยรวมมีคะแนน

เฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x�= 3.67, S.D. = 0.78) อันดับหน่ึง จะเส้ือผา้แฟชั่นบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊อีกในอนาคต มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด (x� = 3.81, 

S.D. = 0.79) อนัดบัสองคือ คิดวา่เฟซบุก๊จะเป็นช่องทางการขายที่ดีและเหมาะสมที่สุด สาํหรับธุรกิจ

การขายเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นส่ือออนไลน ์มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.78, S.D. = 0.84) อนัดบั

สามคือ มีความมัน่ใจในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ มีคะแนนเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก (x� = 3.66, S.D. = 0.70)

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัตาราง 



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

12 Journal of Business Research and 

Administration 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่  1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ต่างกันมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้บนบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ฟซบุก๊ต่างกนั 

1.1 เพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊ ต่างกนั 


1.2 อายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊ ต่างกนั 
 

1.3 สถานภาพแตกต่างกันมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบนเครือข่าย

สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ ต่างกนั 
 

1.4 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่าย

สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ ต่างกนั 


1.5 อาชีพแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊ ต่างกนั 


1.6 รายไดแ้ตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊ ต่างกนั 


สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ต่างกนั 

2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์  

2.2 ดา้นราคา  

2.3 ดา้นการจดัจาํหน่าย  

2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

2.5 ดา้นบคุลากร  

2.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

2.7 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
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อภิปรายผล

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้แฟชั่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 

สามารถอภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี 

 ระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟ

ซบุก๊ต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรีะนุช รายระยบั (2556)ไดท้าํการศึกษา เร่ืองพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือเส้ือผา้จากส่ืออินเทอร์เน็ตในกลุ่มวยัรุ่น จากผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษามีผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้จากทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มวยัรุ่น ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั รัชนี ไพศาลวงศดี์ (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั

ที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า เ ส้ือผ้าสตรีทางอินเทอร์เน็ตของประชาชนใน เขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

สตรีทางอินเทอร์เน็ต 

อาชีพ แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ต่างกนั 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัวรรณ เยาวสงัข ์(2557) ไดท้าํการศึกษา พฤติกรรมการใชแ้ละปัจจยัที่

สาํคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Facebook ในดา้น

ปัจจยัทางการตลาด ในเขตอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชแ้ละปัจจยัท่ีสาํคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ท่ีแตกต่างกนั อีกทั้ง

ยงัสอดคล้องกับ ลักษณารีย ์ยิ่งเกรียงไกร (2557) ได้ทาํการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ

สินคา้แฟชัน่ผา่นทางอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ อาชีพต่างกนัส่งผลต่อ

ความตั้งใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 

รายได ้แตกต่างกันมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยัของ วีระนุช รายระยบั (2556) ได้ทาํการศึกษา เร่ืองพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือเส้ือผา้จากส่ืออินเทอร์เน็ตในกลุ่มวยัรุ่น พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือเส้ือผา้จากทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มวยัรุ่นมีผลต่อการเลือกซ้ืออย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั .05 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจาํหน่าย

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กับการ

ตัดสินใจเ ลือก ซ้ือผ้าแฟชั่นบนเครือข่ ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก  ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ สามารถอภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี   

ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ฐิติมา ผกา
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รัตน์สกุล (2558) ได้ทาํการศึกษากลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเส้ือผา้แฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ กล่าววา่ กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่างและการสร้างจุดเด่นของร้านคา้ เช่นการนาํสินคา้ที่

ไม่สามารถหาซ้ือจากร้านคา้ทัว่ไป หรือหาซ้ือไดย้ากมาจาํหน่ายหรือการสร้างธีมของร้านใหมี้ความ

เป็นเอกลกัษณ์เพื่อเจาะตลาดลูกคา้เฉพาะกลุ่ม และการใส่ใจในคุณภาพของสินคา้ที่จาํหน่าย จะทาํ

ใหกิ้จการมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัมากขึ้น 

ด้านราคา มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์

เฟซบุ๊ก ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ รัชนี ไพศาลวงศดี์ 

(2556) ได้ศึกษา ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต อีกทั้งสอดคลอ้งกบั ฐิติมา ผการัตน์สกุล (2558) ไดท้าํการศึกษา กล

ยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเส้ือผ้าแฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงให้ความคิดเห็นว่า 

ผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้แฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ควรเลือกที่จะใช้กลยุทธ์ทาง

การตลาดดา้นราคา โดยการตั้งราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ แต่ไม่แพงเกินไปจะทาํให้

สามารถตดัสินใจซ้ือไดใ้นทนัที 

ด้านการจัดจําหน่าย มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือผูซ้ื้อเห็นว่าการซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กช่วยประหยดัเวลาในการเดินทางไปซ้ือสินคา้และบริการ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีผา่นส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ ปทุมธานี พบวา่ ความคิดเห็นดา้น

ส่วนประสมการตลาดที่ประกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค๊ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดา้นช่องทางการจดัจาหน่ายโดยรวม

ในระดบัมากและมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุชรีย ์แผ่น

ทอง (2555) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช'้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

บน Facebook ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจุบันการซ้ือขายสินค้าผ่าน

อินเทอร์เน็ตไดรั้บความนิยมอยา่งมาก จึงเหมาะกบัเจา้ของธุรกิจที่ขายสินคา้บน Facebook ที่เจาะ

กลุ่มคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปซ้ือของ เพราะสามารถช่วยลดระยะเวลา สะดวกสบายและง่ายต่อ

การเลือกดูสินคา้ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ฐิติมา ผการัตน์สกุล (2558) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ กล่าววา่ในการทาํธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ซ่ึงมีการ
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แข่งขนัสูง กลยทุธท์ี่มีความจาํเป็นต่อการแข่งขนัคือการส่งเสริมการตลาด โดยที่ผูบ้ริโภคที่ซ้ือสินคา้

และทดลองใชแ้ลว้เกิดความพึงพอใจมีแนวโน้มที่จะบอกต่อและแนะนําเพื่อนให้เขา้มาชมสินคา้

ของกิจการ การแชร์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ไปให้ความคิดเห็นต่อร้านคา้

หรือสินคา้ หรือการนาํสินคา้มารีวิว หรือการทดลองใชสิ้นคา้แลว้ถ่ายรูปขณะใชสิ้นคา้และแสดง

ความคิดเห็น เป็นช่องทางหน่ึงสําหรับผูบ้ริโภคที่มีความสนใจในสินคา้จะเขา้มาหาขอ้มูลเพื่อ

ตดัสินใจซ้ือ อีกทั้งการให้ส่วนลด หรือของแถมจะเป็นส่ิงกระตุน้ที่ทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือเร็ว

ขึ้น อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2552) ในเร่ืองการส่งเสริมการตลาดว่า 

การส่งเสริมการตลาดเป็นกระบวนการที่ใช้ในการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุน้ให้

กลุ่มเป้าหมายเกิดการกระทาํตามท่ีเราปรารถนา ตั้ งแต่การสร้างความตระหนักและเข้าใจใน

ผลิตภณัฑ ์เกิดความชอบ ตอ้งการใช ้และจูงใจใหซ้ื้อสินคา้หรือบริการ 

ด้านบุคลากร มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ผูซ้ื้อเส้ือผา้แฟชัน่ให้ความสาํคญั

กบัมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีนํ้ าใจและมารยาทของผูข้าย โดยผูข้ายตอ้งมีการนาํเสนอขอ้มูลที่ถูกตอ้ง 

อาทิ เร่ืองลกัษณะของเน้ือผา้ ขนาด รายละเอียดการตดัเยบ็ มีการแสดงขอ้มูลของสินคา้ที่เขา้ใจง่าย

และดูน่าเช่ือถือ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เกษม พิพฒัน์เสรีธรรม (2557) ที่กล่าวถึงกลยทุธ์ Digital 

Marketing สรุปไดว้า่ผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัตอ้งการมีส่วนร่วม (Customer Engagement) เป็นตวัของ

ตวัเองและมีความตอ้งการมากขึ้น ดงันั้นผูข้ายสินคา้ออนไลน์ตอ้งตอบสนองขอ้มูลส่งผ่านไปถึง

ผูบ้ริโภคให้โดนใจและรวดเร็ว เสนอทางเลือกเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เม่ือ

ผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลเพยีงพอต่อการตดัสินใจแลว้ ตอ้งโนม้นา้วสร้างความมัน่ใจให้เกิดกบัตวัสินคา้ 

อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั ฐิติมา ผการัตน์สกุล (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ

เส้ือผา้แฟชัน่ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไดส้รุปผลการวจิยัในส่วนของปัจจยัแห่งความสาํเร็จของ

ธุรกิจเส้ือผา้แฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า ผูป้ระกอบการจะต้องมีความรู้ทักษะหรือ

ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคนิค ด้านมนุษยส์ัมพนัธ์และด้านความคิด หากธุรกิจมีการ

บริหารจดัการที่ดีผูป้ระกอบการมีความรู้ทกัษะและนาํประสบการณ์ที่ผ่านมานาํมาใชก้็จะสามารถ

ทาํใหธุ้รกิจดาเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในงานวิจยัช้ินน้ีได้

กล่าวถึง การแสดงขอ้ความอธิบายรายละเอียดของสินคา้ หน้าเพจที่สวยงามและการปรับเปล่ียน

ขอ้มูลสินคา้ให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ หากแต่ผลการวิจยัเร่ืองน้ี พบว่า ลักษณะทางกายภาพไม่มี

ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นทางเฟซบุ๊กนั้น อาจเป็นเพราะเฟซบุ๊กมีลักษณะ

พื้นฐานของหน้าเพจในรูปแบบเดียวกนัหมด ทั้งในเร่ืองของพื้นหลงัสีฟ้า การจดัหมวดหมู่ของปุ่ ม
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เพื่อการคน้หา ถึงแมผู้ข้ายสินคา้หรือเจา้ของเพจจะเพิ่มความน่าสนใจของเพจด้วยการใช้รูปภาพ

หนา้ปกที่สะดุดตา แต่ผูซ้ื้อสินคา้ผา่นเฟซบุก๊ก็จะใหค้วามสนใจกบัรูปของสินคา้ท่ีเสนอขายมากกว่า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทเส้ือผ้า เป็นสินค้าที่ผู ้ซ้ืออาศัยความประทับใจแรก (First 

impression) ในตวัสินคา้เป็นหลกั เช่น สินคา้ที่โชวเ์ป็นสีที่ชอบ มีรูปแบบดีไซน์ที่ถูกใจ หรือเห็นว่า

รายละเอียดจากภาพที่ตนเองเห็นนั้น สามารถอธิบายรายละเอียดทั้งหมดไดเ้พยีงพอต่อการตดัสินใจ 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฉตัยาพร เสมอใจ และคณะ (2551) ที่ไดอ้ธิบายถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ใน

การส่งผลต่อการตดัสินใจนั้น นอกเหนือจาก ปัจจยัส่ิงเร้า (Stimulus) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่สาํคญัของ

นักการตลาดแลว้นั้น ผูบ้ริโภคยงันาํส่วนอ่ืนๆ เขา้มาใชใ้นการตดัสินใจร่วมด้วย อาทิ ปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นบุคลิกลกัษณะและแนวคิดของตนเอง (Personality and self-concept) และกล่องดาํ (Black 

box) ซ่ึงเป็นระบบของความรู้สึก ความตอ้งการ และกระบวนการตดัสินใจที่เกิดขึ้นจากความคิดและ

จิตใจของผูซ้ื้อ ซ่ึงเป็นส่ิงที่ยากต่อการเขา้ใจอนัเป็นส่ิงสาํคญัที่นาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินคา้ ทั้งน้ี

หากผูข้ายเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก สามารถวิเคราะห์ความรู้สึก นึกคิดของ

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจนและตรงจุดก็จะเป็นปัจจยัสาํคญัอีกปัจจยัหน่ึงที่ส่งผลให้ธุรกิจ

เติบโตและประสบความสาํเร็จ 

ด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ผูซ้ื้อสินคา้

ไดเ้ห็นสินคา้จาก post, share, Like หรือคอมเมน้ของเพื่อน และมีการโฆษณาร้านผ่านพื้นท่ีโฆษณา

บนเฟสบุค หรือเวป็อ่ืนๆ สอดคลอ้งกบั รัชนี ไพศาลวงศดี์ (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทางอินเทอร์เน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นของกระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

ซ้ือ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

ผูว้จิยัขอเสนอแนะผูป้ระกอบการโดยการนาํผลการวิจยัในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการทั้ง 7 ดา้น ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัต่อไปน้ี 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์จากผลวจิยัผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัวา่ตนเองจะไดรั้บสินคา้ที่

มีดีไซน์ที่แตกต่าง สวมใส่แลว้ดูทนัสมัยเพราะคิดว่าร้านขายเส้ือผา้ออนไลน์ จะจาํหน่ายสินคา้ที่

แตกต่างต่างจากร้านขายเส้ือผา้ทัว่ไป รองลงมาคือดา้นคุณภาพของสินคา้ ผูข้ายควรมีการการันตีของ

แทร้วมไปถึงบอกแหล่งที่มาประเทศที่ผลิต ชนิดของเน้ือผา้รวมไปถึงไซส์ของเส้ือผา้ให้ละเอียด 
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เช่น ความกวา้งของไหล่ รอบอก รอบเอว เพื่อให้ง่ายต่อการตดัสินใจช้ือและลดปัญหาการส่งคืน

สินคา้ อีกทั้งควรมีบริการเปล่ียนและรับคืนสินคา้ 

2) ด้านราคา จากผลวิจัยผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในเร่ืองของราคาที่ ดู

สมเหตุสมผลกบัคุณภาพของสินคา้ ทั้งน้ีเพราะการขายเส้ือผา้ออนไลน์ผูซ้ื้อสินคา้ต่างทราบดีว่า

ตน้ทุนโดยรวมของสินคา้ยอ่มตํ่ากวา่การซ้ือสินคา้จากกร้านคา้ท่ีมีหนา้ร้าน ดงันั้นการตั้งราคาขายให้

เหมาะสมกบัคุณภาพและดีไซน์ของสินคา้จึงเป็นส่ิงสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว

ผูข้ายจึงควรหมัน่เปรียบเทียบราคากบัผูค้า้ออนไลน์รายอ่ืนอยา่งสมํ่าเสมอ และแสดงราคาใหช้ัดเจน

เพือ่ลดการตอบขอ้ซกัถามระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 

3) ด้านการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในประเด็นของความรวดเร็ว

ตรงต่อเวลา และช่องทางการจดัส่งสินคา้ที่หลากหลาย ดังนั้นผูข้ายควรตอบคาํถามลูกคา้อย่าง

ทนัท่วงทีเพื่อเร่งการปิดการขาย  เพราะหากผูข้ายตอบชา้ลูกคา้อาจเปล่ียนใจไปซ้ือจากผูข้ายรายอ่ืน 

หรือร้านประจาํ  การมีบริการจดัส่งสินคา้ทีหลากหลาย เช่น การส่งดว้ยบุคคล การส่งแบบ EMS การ

ส่งแบบลงทะเบียน การส่งแบบเก็บเงินปลายทาง และสามารถตรวจสอบสถานะของการส่งสินคา้ได ้

ก็จะช่วยเพือ่การตดัสินใจซ้ือไดม้ากขึ้น 

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลวิจยัพบว่าการเห็นไลค์หรือแชร์จากเพื่อนในเฟซบุ๊กจะ

กระตุน้ความสนใจและกระจายขอ้มูลไดเ้ร็วมากที่สุด รองลงมาคือ การเห็นจากโฆษณาทางเฟซบุก๊

และ search engine ดงันั้น ผูข้ายควรมีการโปรโมทสินคา้ดว้ยการลงโฆษณาแบบเสียเงินกบัเฟซบุก๊

ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และ การใชค้ียเ์วิร์ดบวกกบัการทาํ SEO (Search engine optimization) ควบคู่

กนัไป โดยโฆษณาเพจของร้านผา่นพื้นท่ีโฆษณาของของเฟสบุก๊เพือ่เพิม่ช่องทางการขาย ใหต้รงกบั

กลุ่มเป้าหมาย เพราะระบบการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กนั้นผูข้ายสามารถ เลือกเพศ เลือกช่วงอาย ุเลือก

อาชีพ เลือกส่ิงที่ผูซ้ื้อช่ืนชอบหรือสนใจอยูใ่นขณะนั้น ผูข้ายสามารถเลือกพื้นที่โฆษณาผ่านผูห้ญิง

มากกว่าผูช้าย นอกจากน้ี ผลวิจยัยงัพบว่าการกดไลค ์การแชร์ของเพือ่นจะมีความน่าสนใจกว่าเห็น

จากการโฆษณาโดยตรง เพราะการรวมกนักนัในสงัคมเฟซบุก๊มกัเก่ียวกนัในส่วนของกลุ่มบุคคลที่มี

ความสนใจในส่ิงที่คลา้ยคลึงกนั  หรือการจดัโปรโมชัน่ ส่วนลดในการสั่งช้ือส้ินคา้ช้ินที่สอง หรือ

ในคร้ังต่อไป บริการจดัส่งฟรี  จดักิจกรรมเล่นเกม แจกของรางวลั ส่วนลด ใหลู้กคา้เพือ่เพิม่การบอก

ต่อการกดไลค ์กดแชร์ ควรมีการใชพ้รีเซ็นเตอร์เพื่อพรีเซ้น และ ให้ลูกคา้ส่งภาพมารีวิวสินคา้ที่ช้ือ

ไปแลว้โดยอาจแลกดว้ยส่วนลดหรือโปรโมชนัต่างๆ การลงบทความหรือกระแสสงัคม ส่งเสริมการ

ทาํความดี หรือรูปน่ารักๆในเพจก็เป็นส่ิงท่ีผูข้ายควรนาํมาใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอ
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5) ด้านบุคลากร จากผลวิจยัผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัเร่ืองมารยาทและมนุษย์

สมัพนัธม์ากที่สุด ดงันั้นผูข้ายควรมีความเขา้ใจในตวัสินคา้และบริการเป็นอยา่งดี ใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้ง

แก่ลูกคา้ มีความยนิดีตอบขอ้ชกัถามของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว จริงใจและน่าเช่ือถือ 

6) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผลการวิจยัพบว่าผูซ้ื้อสินคา้เส้ือผา้แฟชั่นผ่านเฟซบุ๊กนั้น ให้

ความสนใจในความสวยงามของหนา้เพจอยูใ่นระดบัตํ่า เน่ืองจากเพจการขายนั้นโดยส่วนใหญ่จะมี

รูปแบบที่เป็นพื้นฐาน หากแต่ผูข้ายก็ควรที่จะเลือกรูปประจาํตวั หรือรูปภาพหน้าปกที่ดูสอดคลอ้ง

กบัสินคา้ของตนเพือ่การส่ือความหมายที่ถูกตอ้ง ชดัเจน 

7) ดา้นกระบวนการให้บริการ จากผลวิจยัผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัเร่ืองความ

สะดวกรวดเร็ว ความปลอดภยัในการสั่งช้ือสินคา้ออนไลน์ ดงันั้น ผูข้ายควรมีความตรงต่อเวลาใน

การส่งสินคา้ เพราะการส่งสินคา้โดยให้สินคา้นั้นถึงมือลูกคา้โดยเร็วท่ีสุดนั้นจะเป็นการสร้างความ

ประทบัใจตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเช่ือมัน่อีกทางหน่ึงที่จะทาํให้เกิดการซ้ือซํ้ า จนกลายเป็น

ลูกคา้ประจาํ ในปัจจุบนั มีเทคโนโลยมีากมายที่จะมาช่วยผูข้าย อาทิ โปรแกรมบญัชี เช็คออเดอร์ 

สตอ็ก คิวเพือ่การจดัส่งที่รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น ป้องกนัความผดิพลาด การมีบญัชี

ธนาคารหลายธนาคารก็จะเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ โดยในส่วนของบริการหลงัการ

ขายด้วยการโพสแจง้สถานะการจดัส่งของ และแจง้เลขพสัดุก็เป็นอีกกลยุทธ์หน่ึงที่ผูข้ายไม่ควร

มองขา้ม 

2. ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป

1) ควรมีการศึกษาแนวทางการสร้างความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของธุรกิจการขายเส้ือผา้

แฟชัน่บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊

2) ควรมีการศึกษาปัจจยัทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทอ่ืนๆ

3) ควรมีการศึกษาวจิยัเพื่อเปรียบเทียบการขายเส้ือผา้แฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟ

ซบุก๊กบัส่ือออนไลน์ชนิดอ่ืนๆ 
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ปัจจยัทางการตลาดบริการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกทีพ่กัประเภทรีสอร์ท  

ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

The marketing factor that are affecting on the decisions to choose an 

accommodation Type of Thai Tourism resort in Kaeng Krachan District 

Phetchaburi Province. 

จริยา นกวอน1 และ ดร.สุมาลี สว่าง2 

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

บทคดัย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกั ประเภทรีสอร์ท 

ของนักเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัทางส่วนประสม

ทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร การ

สร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพและ กระบวนการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ที่พกัประเภทรีสอร์ท ของนักเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงใชก้ารเก็บ

รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจากนกัท่องเที่ยวในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

รวมทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใช้

ค่าสถิติ Independent Sample T-test, One-Way ANOVA ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

โดยการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยสถิติ Scheffe และ Multiple Regression Analysis 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง 20-29 ปี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 15,001-20,000 บาท มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีโดยปัจจยัส่วน

บุคคลพบวา่ อาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที่พกั

ประเภทรีสอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี ที่แตกต่างกนัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  ปัจจยัทางส่วนประสมทางการตลาดบริการพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้น 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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กระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการที่พกัประเภทรีสอร์ท ของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี 

คาํสําคญั : ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจ, รีสอร์ท 

Abstract 

This is research has an objective to study of personal factor such as:  gender, age, status, 

education level, occupation and average monthly wages that are affecting on the decisions to choose 

an accommodation, Type of Thai Tourism resort in Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province. 

To study of marketing mix factors such as:  product, price, distribution channels, Marketing 

promotion, personnel, creation and present physical and service processing that are affecting on the 

decisions to choose an accommodation, Type of Thai Tourism resort in Kaeng Krachan District, 

Phetchaburi Province. With the collecting data questionnaire are sample group of Tourism in Kaeng 

Krachan District, Phetchaburi Province.  All total 400 people, the tool for analyzing data with 

computer using SPSS program to find the means of statistic, frequency, percentage, mean, standard 

deviation. The testing is a relationship between variable using statistic means, Independent sample 

T- Test, with One way ANOVA.  The testing difference between a pair of statistic Scheffe, and

Multiple Regression Analysis

The result revealed that sample group answer total 400 people the most are female aged 

between 20- 29 years, single status had education level of bachelor’ s degree or more education, 

occupation of official in private company the average monthly income 15,001- 20,000 bath.  The 

personnel factors was found that age, occupation, and education levels are difference affecting on 

the decisions to choose an accommodation,  Type of Thai Tourism resort in Kaeng Krachan District, 

Phetchaburi Province.  The means difference does exist at statistic significant at 0. 05.  The factor 

mix marketing found that product factor, price, marketing promotion, creation, and present physical 

and service processing that are affecting on the decisions to choose an accommodation, Type of 

Thai Tourism resort in Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province. 

KEYWORDS : “MARKETING MIX”, “DECISIONS”, “RESORT” 
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บทนํา 

การท่องเที่ยวมีบทบาทสาํคญัในการสร้างรายได้ให้กบัประเทศในอนัดับตน้ ๆ เน่ืองจาก

เป็นอุตสาหกรรมบริการที่ประกอบดว้ยธุรกิจที่เช่ือมโยงกนัเป็นลูกโซ่ โดยมีธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจ

นาํเที่ยว ธุรกิจเดินทางระหวา่งประเทศ ธุรกิจบริการท่ีพกั เช่น โรงแรม สถานพกัตากอากาศ บริการ

หอ้งชุด เกสเฮาส์ เป็นตน้ และธุรกิจรอง ไดแ้ก่ ธุรกิจการจาํหน่ายของท่ีระลึก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจ

การเดินทางขนส่งภายในประเทศ รวมทั้ง เป็นธุรกิจที่กระตุ้นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึง

ก่อให้เกิดการกระจายรายไดไ้ปสู่ประชากรในระดบัรากหญา้ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ

ไทย ยงัมีศกัยภาพเป็นสินคา้ที่มีความเป็นเลิศในตลาดโลก อีกทั้งปัจจุบนัประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน เราจึงไม่อาจปฏิเสธไดว้่าคนไทยและภาคธุรกิจทุกแขนง  ตอ้งต่ืนตวั และเรียนรู้

ภาษา วฒันธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนบา้นในกลุ่มอาเซียนดว้ยกันให้มากขึ้น  

เพื่อเป็นการเปิดโลกกวา้ง และเป็นจุดเร่ิมตน้การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนใน

อนาคต การเปิดเสรีบริการดา้นการท่องเที่ยว    ซ่ึงรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เก่ียวเน่ือง

ภายใตก้รอบอาเซียนแต่ขณะเดียวกนัก็ทาํให้มีความเป็นไปไดสู้งว่าแนวโนม้การแข่งขนัในอนาคต

จะยิ่งทวีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้ นอย่างแน่นอน การเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนใน

เมืองไทยด้วยการถือครองสัดส่วนการถือหุ้นท่ีเพิ่มมากขึ้น   จากคู่แข่งทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่

ตอ้งการเขา้สู่ตลาดเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดการให้บริการดา้นการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีขนาด

ใหญ่ขึ้นตามแนวโนม้มูลค่าเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน  

จงัหวดัเพชรบุรีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงเทพมหานคร ดว้ยความอุดมสมบูรณ์

ทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ จึงส่งผลให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลัง่ไหลเขา้มาท่องเที่ยวในจงัหวดั

เพชรบุรีเป็นจาํนวนมากเห็นได้จากปีพ.ศ. 2553 มีจาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีเขา้ท่องเท่ียวในจงัหวดั

เพชรบุรีประมาณ 1,190,885 คน เป็นชาวไทย 1,139,948 คน เป็นชาวต่างชาติ 50,937 คน เม่ือ

พิจารณาจาํนวนนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวที่สาํคญั ของช่วงเดือนมกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 

2556 จากการเปรียบเทียบกับช่วงมกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ของจาํนวนนักท่องเที่ยวแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สาํคญั ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ8.22  พระราช

นิเวศน์มฤคทายวนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 114.79 และพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติพระนครคีรีลดลงร้อยละ 

1.28 สรุปไดว้่าการท่องเที่ยวของจงัหวดั ปี พ.ศ. 2555 (มกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2555) มีจาํนวผู ้

เยีย่มเยยีนทั้งหมด 5,010,666 คน แยกเป็นชาวไทย 4,605,913 คน ชาวต่างชาติ 404,753 คน เพิ่มขึ้น

จากช่วงปีที่แลว้ร้อยละ 1.24 และรายไดจ้ากการท่องเที่ยวเป็นเงิน 16,299 ลา้นบาท แยกเป็นรายได้

จากชาวไทย 13,581.38 ลา้นบาท รายไดจ้ากชาวต่างชาติ 2,717.62 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากช่วงปีท่ีแลว้ 

ร้อยละ 22.02 อีกทั้งจงัหวดัเพชรบุรียงัมีระบบคมนาคมขนส่งและส่ิงอาํนวยความสะดวกให้แก่
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นักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหารที่ดี จึงน่าจะมีศกัยภาพในการเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวใน

ภาคตะวันตก (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด

เพชรบุรี:2559) 

จาํนวนนกัท่องเที่ยวในจงัหวดัเพชรบุรี พ.ศ. 2554 – 2558 

*ที่มา:กรมการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รวบรวมโดย:สาํนกัสถิติพยากรณ์ สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 

เน่ืองจากปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ใหค้วามสนใจ

เขา้มาท่องเที่ยวในอาํเภอแก่งกระจาน ทาํให้มีรีสอร์ท ที่พกั เกิดขึ้นเป็นจาํนวนมาก และเกิดการ

แข่งขนักนัอยา่งสูง แต่รีสอร์ทที่ไดม้าตรฐานยงัมีน้อย ทาํให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว 

แต่ไม่พกัคา้งแรมเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงอาจจะส่งผลถึงรายได้สู่ธุรกิจที่พกั รีสอร์ท และภาพลกัษณ์

เหมารวมแก่รีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจานส่วนใหญ่ว่าดอ้ยคุณภาพได ้ เคร่ืองมือและกลยทุธ์ที่จะ

ส่งผลต่อความสําเสร็จของผูป้ระกอบการประกอบด้วยส่วนประสมการตลาด7ด้าน คือ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงได้แก่ ห้องพกัที่สะอาด สวยงาม ด้านราคาที่เหมาะสม ด้านช่องทางการจาํหน่ายที่

สามารถเขา้มาใชบ้ริการไดง่้าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดเพือ่ดึงดูดใจใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการ ดา้น

บุคลากรที่ให้บริการมีความรู้ ความเป็นมิตรและมีใจรักงานบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพมีการ

ออกแบบห้องพกัและส่ิงอาํนวยความสะดวกไดดี้ และดา้นกระบวนการให้บริการท่ีสะดวกสบาย 

รวดเร็ว ซ่ึงส่วนประกอบการตลาดบริการที่กล่าวมาขา้งตน้เป็นปัจจยัที่สาํคญัที่จะทาํใหก้ารประกอบ

ธุรกิจรีสอร์ทสามารถดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จ 

ดว้ยเหตุผลที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัทางการตลาดบริการ

ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที่พกัประเภทรีสอร์ท ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในอาํเภอแก่ง

กระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี เพือ่นาํผลงานวจิยัใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจรีสอร์ทในอาํเภอแก่ง

กระจานและคน้ปัญหาในการดาํเนินงาน หาแนวทางในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวไดส้มบรูณ์ต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบั

การศึกษา ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรีสอร์ท ในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 

จาํนวนนกัท่องเท่ียว 2,122,115 2,371,963 2,579,894 2,738,996 2,827,527 

ชาวไทย 1,892,823 2,081,091 2,268,399 2,418,437 2,485,260 

ชาวต่างประเทศ 229,292 290,872 311,495 320,559 342,267 
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2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นการจดั

จาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ

ให้บริการ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการที่พกัประเภทรีสอร์ท ในอาํเภอแก่งกระจาน 

จงัหวดัเพชรบุรี 

สมมุติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบัการศึกษา

ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการที่พกัประเภทรีสอร์ท ในอาํเภอแก่งกระจาน 

จงัหวดัเพชรบุรี 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในดา้นผลิตภณัฑ ์ด้านราคา ด้านการจดัจาํหน่าย

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที่พกัประเภทรีสอร์ท ในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดั

เพชรบุรี 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดา้นพื้นที่

ศึกษาจาํนวนนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เขา้พกัแรมที่พกัประเภทรีสอร์ท ในอาํเภอแก่งกระจาน

จงัหวดัเพชรบุรี ไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอน 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา

ศึกษาปัจจยัการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที่พกัประเภทรีสอร์ท

ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรตน้ 

1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน และระดบัการศึกษา 

2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทาง การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการสร้างและการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพและ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

ตวัแปรตาม 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกัประเภทรีสอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาํเภอแก่ง

กระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
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นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

รีสอร์ท (Resort) หมายถึง แหล่งที่พกัตากอากาศ ปลูกสร้างเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มา

พกัผอ่นไม่วา่จะเป็นช่วงวนัหยดุ ช่วงเทศกาลต่าง ๆ ซ่ึงมกัจะปลูกสร้างอยูใ่นบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

ตามธรรมชาติ รูปแบบการออกแบบอาคารจะดูเขา้กบัธรรมชาติ 

นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาพกัแรมในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดั

เพชรบุรี 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดที่

สามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและ

สร้างความพงึพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  หมายถึง ผลิตภณัฑห์รือรูปแบบบริการต่าง ๆ ท่ีธุรกิจท่ีพกัแรมมีไว้

ใหเ้พือ่ใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยว ประกอบดว้ย หอ้งพกั หอ้งอาหาร บริการต่าง ๆ เป็นตน้ 

ราคา  หมายถึง  อตัราค่าบริการในการให้บริการท่ีพกัแรม โดยจาํแนกตามประเภทของการ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ มีการจ่ายชาํระ 

สถานที่หรือช่องทางการจัดจําหน่าย  หมายถึง  สถานที่ตั้งของธุรกิจที่พกั หรือช่องทางการ

ติดต่อซ้ือหรือให้บริการที่พกั หรือช่องทางในการเสนอบริการในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งช่องทางใน

การจ่ายชาํระค่าบริการของผูใ้ชบ้ริการ 

การส่งเสริมการตลาด  หมายถึง  วิธีการติดต่อส่ือสารทางการตลาดจากธุรกิจที่พกัไปยงั

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการรับรู้ถึงขอ้มูลการให้บริการซ่ึงเจา้ของธุรกิจที่พกั

นาํเสนอ เพือ่เป็นการส่งเสริมใหน้กัท่องเที่ยวเขา้มาใชบ้ริการที่พกัแรมมากขึ้น 

บุคลากร  หมายถึง  บุคลากรฝ่ายงานต่าง ๆ ของธุรกิจที่พกัแรมซ่ึงเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การส่งมอบบริการและการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ที่เป็นผูใ้ชบ้ริการ 

กระบวนการบริการ  หมายถึง วิธีการดาํเนินงานบริการของผูป้ระกอบธุรกิจที่พกัแรมใน

การส่งมอบการบริการใหแ้ก่ลูกคา้ โดยผา่นกิจกรรมการบริการต่าง ๆ 

ลักษณะทางกายภาพ  หมายถึง  ปัจจยัแวดลอ้มหรือส่ิงแวดลอ้มดา้นต่าง ๆของการใหบ้ริการ

แก่ลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการธุรกิจที่พกั ที่สามารถสร้างให้เกิดความสะดวกสบายอาํนวยความสะดวก

และส่ือสารใหแ้ก่ผูท้ี่มาใชบ้ริการรับรู้หรือสมัผสัได ้

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ  หมายถึง  การที่บุคคลตกลงใจที่จะเลือกใชบ้ริการของธุรกิจ

โดยอาศยัขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ เพือ่ใชใ้นการช่วยเลือกบริการธุรกิจท่ีพกัแรม  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

ระดบัการศึกษา ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรีสอร์ท ในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

เพือ่นาํไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลลูกคา้ในอนาคต 

2. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการ

จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการท่ีพกัประเภทรีสอร์ท ในอาํเภอแก่งกระจาน 

จงัหวดัเพชรบุรี เพือ่นาํผลการศึกษาที่ไดไ้ปเป็นแนวทางพฒันากลยทุธทางการตลาด 

3. เพื่อผูป้ระกอบการหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถนาํขอ้มูลผลการวิจยัท่ีไดไ้ปปรับปรุงกลยุทธ์

การตลาดเพือ่เป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจต่อไป 

กรอบการวิจัย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ

2. อาย ุ

3. สถานภาพ

4. อาชีพ

5. รายได ้

6. ระดบัการศึกษา
การตดัสินใจในการเลือกใช้บริการทีพ่ัก 

ประเภทรีสอร์ทของนักท่องเทีย่วชาวไทย 

 ในอาํเภอแก่งกระจาน จังหวดัเพชรบุรี 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

สําหรับ ธุรกจิบริการ 7Ps  

1 - ดา้นผลิตภณัฑ์

2 - ดา้นราคา

3 - ดา้นการจดัจาํหน่าย

4 - ดา้นการส่งเสริมการตลาด

5 - ดา้นบุคลากร

6 - ดา้นลกัษณะทางกายภาพ

7 - ดา้นกระบวนการให้บริการ
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แนวคดิทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 

ปรมะ สตะเวทิน(2546:112-118) ไดอ้ธิบายถึงคุณสมบติัเฉพาะของบุคคล ซ่ึงแตกต่างกนั

ออกไป คุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บในกาทาํการส่ือสาร อย่างไรก็ตามในการส่ือสาร

สถานการณ์ต่าง ๆ กนันั้น จาํนวนของผูรั้บสารก็มีปริมาณแตกต่างกนัดว้ยการวิเคราะห์ผูรั้บสารที่มี

จาํนวนน้อยคนนั้นมักไม่ค่อยมีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผูรั้บสารที่มีจาํนวมาก

เน่ืองจากการวเิคราะห์คนทีมี่จาํนวนนอ้ยเราสามารถวิเคราะห์ผูรั้บสารทุกคนได ้แต่การวเิคราะห์คน

จาํนวนมากเราไม่สามารถวเิคราะห์ผูรั้บสารแต่ละคนได ้เพราะมีผูรั้บสารมากเกินนอกจากน้ีผูส่้งสาร

ยงัไม่รู้จกัผูรั้บสารแต่ละคนดว้ย ดงันั้นวธีิการที่ดีที่สุดในการวเิคราะห์ผูรั้บสารที่ประกอบไปดว้ยคน

จํานวนมากคือการจําแนกผู ้รับสารออกเป็นกลุ่มๆตามลักษณะประชากร(Demographic 

Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพการสมรสทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา 

สถานภาพการสมรส เป็นตน้ ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มีผลต่อการรับรู้ การตีความ และการ

เขา้ใจในการส่ือสารทั้งส้ิน (กิติมา สุรสนธิ. 2541:15-17) 

1) เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นสรีระ ความถนดั สภาวะทางจิตใจอารมณ

จากงานวิจยัทางดา้นจิตวิทยาทั้งหลายได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอยา่งมากในเร่ืองความคิด 

ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคมไดก้าํ หนดบทบาท และกิจกรรมของคนสอง

ทั้งเพศไวแ้ตกต่างกนั 

2) อาย ุ(Age) อายเุป็นปัจจยัที่สาํคญัประการหน่ึงต่อพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษยเ์น่ืองจาก

อายจุะเป็นตวักาํหนดหรือเป็นส่ิงที่บ่งบอกเก่ียวกบัความมีประสบการณ์ในเร่ืองต่าง ๆ ของบุคคล ดงั

คาํกล่าวที่ว่าผูใ้หญ่อาบนํ้ าร้อนมาก่อเกิดมาหลายฝนหรือเรียกคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าว่า

เด็กเม่ือวานซืน เป็นตน้ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นเคร่ืองบ่งช้ีหรือแสดงความคิดความเช่ือ ลกัษณะ

การโตต้อบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นของบุคคล คนเราโดยทัว่ไปเม่ืออายเุพิ่มขึ้น ประสบการณ์

สูงขึ้น ความฉลาดรอบคอบก็เพิม่มากขึ้น วธีิคิดและส่ิงที่สนใจก็จะเปล่ียนแปลงไปดว้ย   

3) การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้ เป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผูรั้บสาร การที่คนไดรั้บการศึกษาที่ต่างกนั ในยคุสมยัที่ต่างกนั ในระบบการศึกษาที่แตกต่างกนัจึง

ยอ่มมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั คนทัว่ ๆ ไปมกัจะสนใจหรือยดึ

แนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็นสาํคญั และบุคคลมกัมีลกัษณะบางประการที่แสดงหรือบ่งช้ี

ถึงพื้นฐานการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เรียนมา เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาเป็นสถาบนัที่อบรมกล่อม

เกลาให้บุคคลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางท่ีแตกต่างกนั ทางดา้นครูผูส้อนก็มีอิทธิพลต่อความคิดของ
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ผูเ้รียนโดยการสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดของตวัใหแ้ก่ผูเ้รียน ดงันั้นการศึกษาจึงเป็นตวักาํหนดใน

กระบวนการเลือกสรรของผูรั้บ 

4) สถานภาพการสมรสทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อนัไดแ้ก่ เช้ือชาติ

และชาติพนัธุ์ ถ่ินฐาน ภูมิลาํเนา พื้นฐานของครอบครัว อาชีพ รายไดแ้ละฐานะทางการเงิน ปัจจยั

เหลาน้ีมีอิทธิพลอยา่งสาํคญัต่อผูรั้บ ซ่ึงในการวิจยัทางดา้นนิเทศศาสตร์ไดช้ี้ให้เห็นว่าสถานะทาง

สังคมและเศรษฐกิจของผูรั้บสารมีอิทธิพลอยา่งสาํคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสารและ

สารสถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจทาํให้คนมีวฒันธรรมที่ต่างกนัมีประสบการณ์ที่ต่างกนั มี

ทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกนั 

5) ศาสนา (Religion)  การนับถือศาสนาเป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงของผูรั้บสารท่ีมีอิทธิพล

ต่อตวัผูรั้บสาร ทั้งทางดา้นทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมโดยศาสนาไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัคนและ

กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติคนตลอดทั้งชีวติ (อา้งถึงใน ปรมะ สตะเวทิน. 2546:7) ไดส้รุปถึงอิทธิพลของ

ศาสนาที่มีต่อบุคคลไว3้ ด้าน ได้แก่ด้านศีลธรรม คุณธรรม ความเช่ือทางจรรยาของบุคคล ด้าน

การเมือง และด้านเศรษฐกิจปัจจยัทางด้านประชากรนั้นยงัมีลักษณะอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงสามารถนาํมา

วเิคราะห์เพือ่ทาํความรู้จกักบัการส่ือสารได ้โดยอยูภ่ายใตแ้นวความคิดที่วา่ถา้บุคคลมีปัจจยัเหล่านั้น

แตกต่างกนัความคิด และการกระทาํก็มีแนวโนม้ท่ีจะแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงแนวความคิดน้ีสามารถ

นาํไปใชอ้ธิบายปัจจยัของประชากรดา้นอ่ืน ๆ ได ้

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) คือขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งผา่น

หรือพจิารณาหรือลงมือกระทาํอยา่งเป็นลาํดบัและดาํเนินต่อเน่ืองไปจนกระทัง่เกิดการตดัสินใจซ้ือ

และลงมือซ้ือสินคา้หรือบริการ ประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 

1) การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) กระบวนการตดัสินใจซ้ือเกิดขึ้น

เม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ โดยผูบ้ริโภครู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งภาวะความ

ตอ้งการทีแ่ทจ้ริงและพงึปรารถนา ความตอ้งการอาจถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้าภายในหรือภายนอก 

2) การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บการกระตุน้จะมีแนวโน้ม

ที่จะคน้หาขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัสินคา้นั้น ๆ ซ่ึงสามารถแยกออกเป็น 2 ระดบัดว้ยกนัคือ ภาวการณ์

คน้หาขอ้มูลแบบธรรมดา เรียกว่าการพิจารณาให้มากขึ้น เช่น การเปิดรับขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้มาก

ขึ้น และในระดับถดัมา บุคคลอาจเขา้สู่การคน้หาขอ้มูลข่าวสารอย่างกระตือรือร้น โดยการอ่าน

หนงัสือ โทรศพัทถ์ามเพือ่น และยงัเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆเพือ่เรียนรู้เก่ียวกบัสินคา้ 
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3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบ้ริโภคประมวลข้อมูล

เก่ียวกับตราสินคา้เชิงเปรียบเทียบ และทาํการตดัสินใจมูลค่าของตราสินคา้นั้น ๆ ในขั้นสุดทา้ย

กระบวนการประเมินของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพื้นฐานอยูบ่นทฤษฎีการเรียนรู้ โดยอาศยัจิตใตส้าํนึก

และมีเหตุผลสนบัสนุน 

4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) เป็นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ที่ชอบมาก

ที่สุดหลงัจากที่ไดป้ระเมินผลในทางเลือกต่าง ๆ แลว้ แต่อาจจะมี 2 ปัจจยัที่เขา้มาแทรกการตดัสินใจ

ซ้ือคือ ทศันคติของผูอ่ื้น และสถานการณ์ที่ไม่ไดค้าดการณ์ไวล่้วงหนา้ 

5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลังการซ้ือและทดลองใช้

ผลิตภณัฑไ์ปแลว้ ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจ หรือไม่พอใจผลิตภณัฑ ์และจะ

เก็บไวเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการค้นหาการซ้ือ การใช้ การ

ประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา 

(Schiffman and Kanuk:1994) หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระทาํของ

ผูบ้ริโภคที่เก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ นกัการตลาดจาํเป็น  ตอ้งศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการกล่าวคือ พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่มีผลต่อ กลยทุธก์ารตลาดของธุรกิจ

และมีผลทาํให้ธุรกิจ  ประสบความสาํเร็จถา้กลยทุธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภคไดแ้ละเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาดที่ว่าการทาํให้ลูกคา้พึงพอใจ 

ด้วยเหตุน้ีจึงตอ้งศึกษา ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อจดัส่ิงกระตุ้นหรือกลยุทธ์การตลาดเพื่อ

ตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้ริโภคได ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. 2541:79) 

แนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและการบริการ 7Ps 

การดาํเนินงานทางการตลาด มีปัจจยัต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการกาํหนด หรือวางแผนงาน

การตลาดอยู ่2 ประเภทคือ (สุดาดวง เรืองรุจิระ. 2543:29)  1) ปัจจยัภายในของงกิจการ ซ่ึงกิจการ

สามารถจะควบคุมไดก้าํหนดไดเ้ปล่ียนแปลงให้เหมาะสมตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารในกิจการ

ได ้และทุก  ๆกิจการจะตอ้งมีปัจจยัควบคุมได ้กลุ่มน้ี จะหลีกเล่ียงหรือขาดไปส่วนใดส่วนหน่ึงมิได ้

2) เป็นปัจจยัที่กาํหนดองคป์ระกอบต่าง ๆ  รูปแบบการจดัการส่วนประกอบของปัจจยักลุ่มท่ี 2 เป็น

ปัจจัยที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ แต่ต้องมีความสัมพนัธ์ด้วยเม่ือต้องการทาํธุรกิจ ได้แก่

สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งสงัคม กฎหมาย คู่แข่งขนั ทรัพยากร
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ส่วนประสมการตลาดของธุรกิจบริการประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) การจดัจาํหน่าย 

(Place) การกาํหนดราคา (Promotion) บุคลากร (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

และขบวนการให้บริการ (Process) เราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการได้

อยา่งหน่ึง 7Ps ส่วนประกอบทั้ง 7 ตวัน้ีทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั P แต่ละตวัมีความสาํคญัเท่าเทียบ

กนั แต่ขึ้นอยูก่บับริหารการตลาดแต่ละคนวางกลยทุธโ์ดยเนน้นํ้ าหนกัท่ี P ใด  

1) ผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัแรกที่จะแสดงว่ากิจการพร้อมตจะทาํธุรกิจไดกิ้จการนั้นจะตอ้ง

มีส่ิงที่จะเสนอขาย อาจเป็นสินคา้ที่มีตวัตน บริการ ความคิด (Idea) ที่จะไปตอบสนองความตอ้งการ

ได ้การศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑน์ั้นนกัการตลาดมกัจะศึกษาผลิตภณัฑใ์นรูปของผลิตภณัฑเ์บด็เสร็จ 

(Total Product) หมายถึง ตวัสินคา้บวกกับความพอใจ และผลประโยชน์อ่ืนที่ผูไ้ด้รับจากการซ้ือ

สินคา้นั้น ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งมีการปรับปรุงสินคา้หรือบริการท่ีผลิตขึ้นมาให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค และสนองความ

ต้องการของผูบ้ริโภคเป็นสําคญั ในการศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ จะต้องศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่

ครอบคลุมถึงการเลือกผลิตภัณฑ์ หรือสายผลิตภัณฑ์ การเพิ่มหรือลดชนิดของสินค้าในสาย

ผลิตภณัฑ์ ลักษณะของผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองคุณภาพ ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปร่าง การให้บริการ

ประกอบการขาย การรับประกนัสินคา้มีระยะเวลานานเท่าใด แต่ละช่วงเวลาของวงจรผลิตภณัฑน์ั้น 

นักบริหารการตลาดควรจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร และเม่ือต้องการท่ีจะสร้างความ

เจริญกา้วหน้าให้กบักิจการธุรกิจจะตอ้งมีการวางแผนพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งไร  

2) การจัดจาํหน่าย (Place Distribution) ผลิตภัณฑ์ที่ผูผ้ลิต ผลิตขึ้ นมาได้นั้ น ถึงแม้ว่าจะมี

คุณภาพเพียงใดก็ตามผูบ้ริโภคไม่ทราบแหล่งซ้ือ และไม่สามารถจะจดัหาไดเ้ม่ือเกิดความตอ้งการ

ผลิตภณัฑท์ี่ผลิตขึ้นมาก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้การจดัจาํหน่ายแบ่ง

กิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนคือ ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ (Chanel of Distribution) เน้นการศึกษาถึง

ชนิดของช่องทางการจาํหน่ายจะใชว้ิธีการขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคโดยตรงหรือการขายสินคา้ ผา่น

สถาบนัคนกลาง ต่าง ๆ บทบาท ของสถาบนัคนกลางก็เช่น พ่อคา้ส่ง (Wholesalers) พ่อคา้ปลีก

(Retailers) และตวัแทนคนกลาง (Agent Middleman) ที่มีต่อตลาดอีกส่วนหน่ึงของกิจกรรมการจดั

จาํหน่ายสินคา้คือ การแจกจ่ายตวัสินคา้ (Physical Distribution) การกระจายสินคา้เขา้สู่ตวัผูบ้ริโภค 

การเลือกใชว้ธีิการขนส่ง (Transportation) ท่ีเหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายสินคา้ ส่ือการขนส่งไดแ้ก่ 

การชนส่งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางท่อ  นักบริหารการตลาดจะต้อง

คาํนึงถึงว่าเลือกใชส่ื้ออยา่งใดถึงจะดีที่สุดโดยเสียค่าใช้จ่ายตํ่า และสินคา้นั้นไปถึงลูกคา้ทนัเวลา
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ขั้นตอนที่สําคญัอีกประการหน่ึงในการแจกจ่ายตวัสินคา้นั้นคือ ขั้นตอนของการเก็บรักษาสินคา้

(Storage) เพือ่รอการจาํหน่ายใหท้นัเวลาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ  

3) การกาํหนดราคา (Price) เม่ือธุรกิจไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑข์ึ้นมารวมทั้งหาช่องทางการ

จาํหน่ายและวิธีการแจกจ่ายสินคา้ไดแ้ลว้ ส่ิงสาํคญัที่ธุรกิจจะตอ้งดาํเนินการต่อไปอีก คือ กาํหนด

ราคาที่เหมาะสมให้กบัผลิตภณัฑท์ี่จะนาํไปเสนอขาย ก่อนท่ีจะกาํหนดราคาสินคา้ของธุรกิจ ตอ้งมี

เป้าหมายว่าจะตั้งราคาเพื่อตอ้งการกาํไร หรือเพื่อขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรือเพือ่

เป้าหมายอย่างอ่ืน อีกทั้งตอ้งมีการใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะทาํให้เกิดการยอมรับจากตลาด

เป้าหมาย และสู้กบัคู่แข่งขนัไดใ้นการแข่งขนัในตลาดกลยทุธ์ราคา เป็นเคร่ืองมือสาํคญั ที่คู่แข่งขนั

นํ้ ามาใชไ้ดผ้ลเร็วกว่าปัจจยัอ่ืน ๆ  เช่น การลดราคา หรืออาจตั้งราคาให้สูงสาํหรับสินคา้ที่มีลกัษณะ

พิเศษเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดี อาจใชผ้ลทางจิตวิทยามาช่วยเสริมการตั้งราคา การตั้งราคาสินคา้อาจมี

นโยบายการให้สินเช่ือ หรือนโยบายการใช้ส่วนลดเงินสดส่วนลดการคา้ หรือส่วนลดปริมาณ 

นอกจากนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีจะมีผลกระทบต่อราคาดว้ย 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการติดต่อส่ือสารไปยงั

ตลาดเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการที่จะบอกให้ลูกคา้ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ี่เสนอ

ขายวตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการตลาดเพือ่บอกใหลู้กคา้ทราบวา่มีผลิตภณัฑอ์อกมาจาํหน่ายใน

ตลาด พยายามชกัชวนให้ลูกคา้ซ้ือและเพื่อเตือนความทรงจาํกบัตวัผูบ้ริโภคการส่งเสริมการตลาด

จะต้องมีการศึกษาถึงกระบวนการการติดต่อส่ือสาร (Communication Process) เพื่อเข้าใจถึง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูรั้บกบัผูส่้ง 

5) บุคลากร (People) จะครอบคลุม 2 ประเด็นดงัน้ี

5.1) บทบาทของบุคลากร สาํหรับธุรกิจบริการนอกจากจะทาํหนา้ท่ีผลิตบริการแลว้ยงั

ตอ้งทาํหน้าที่ขายผลิตภณัฑ์บริการไปพร้อม ๆกันด้วย การสร้างความสัมพนัธ์กับลูกคา้ที่มีส่วน

สาํคญัอยา่งมากสาํหรับงานบริการ  

5.2) ความสมัพนัธร์ะหวา่งลูกคา้ดว้ยกนั คุณภาพการบริการท่ีของลูกคา้อาจมาจากลูกคา้

รายอ่ืนแนะนาํมา เช่น ลูกคา้ร้านคอมพวิเตอร์บอกกนัต่อ ร้านอาหารร้านน้ีท่ีแนะนาํ 

6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ธุรกิจจาํนวนไม่น้อยที่ตอ้งอาศยัลักษณะทาง

กายภาพเขา้มาเก่ียวขอ้ง ดงันั้นลกัษณะทางกายภาพที่ปรากฏออกมาก็จะมีผลต่อการตดัสินใจของ

ลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการ โดยลักษณะทางกายภาพหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกเช่น การตกแต่ง

บรรยากาศ สีสนั รูปแบบร้าน ตวัอยา่งบริการท่ีสามารถใชล้กัษณะทางกายภาพไปช่วยสนบัสนุนการ

ขายได ้เช่น ร้านอาหารที่เนน้ความสะอาด ดูน่าหรูหรา 
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7) กระบวนการให้บริการ (Process) ในกลุ่มธุรกิจบริการ กระบวนการส่งมอบบริการมี

ความสาํคญัเช่นเดียวกบัเร่ืองทรัพยากร แมผู้ใ้ห้บริการจะมีความสนใจดูแลลูกคา้เป็นอยา่งดีแลว้ก็

ตาม ยงัไม่สามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้ทั้ งหมด เช่น การเข้าแถวรอระบบการส่งมอบการ

ครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการท่ีนาํมาใช ้ระดบัการใชค้อมพวิเตอร์ในการใหบ้ริการการให้

อาํนาจเพื่อการตดัสินใจของพนักงาน การมีส่วนร่วมของลูกคา้ในกระบวนการให้บริการอยา่งไรก็

ตามความสาํคญัของประเด็นดงักล่าวไม่เพียงพอจะมีความสาํคญัต่อฝ่ายปฏิบติัการยงัมีความสาํคญั

ต่อฝ่ายการตลาดดว้ยเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจของลูกคา้ 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

การะเกด แกว้มรกต (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการโรงแรม ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจงัหวดักระบี่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูร่ะหว่าง 20 - 30 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

อาชีพลูกจา้ง/รับจา้ง มีถ่ินที่อยู่ในภาคใต ้มีรายได้ต ํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือนของครอบครัว มี

รายจ่ายตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในจงัหวดักระบี่ พบว่า โดยรวมมีระดบัการความสาํคญัในระดบั

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมาก 5 ด้านเรียงตามลาํดับ คือ ด้านการจดั

จาํหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์และอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 3 ดา้น คือ ดา้นราคา ดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และการ

เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยในจงัหวดักระบี่ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

โรงแรมของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในจงัหวดักระบี่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

กมลวรรณ นุชแสงพลี (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

การเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวในอาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าผูใ้ห้

ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 28 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มี

อาชีพนกัเรียน-นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่าวา่ 10000 บาท โดยพบวา่นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมา

เที่ยวในอาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ให้ระดบัความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

ระดบัมากในทุกปัจจยัและลกัษณะส่วนบุคคล เศรฐกิจ และสังคมของนักท่องเที่ยวส่งผลต่อการให้

ระดบัความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั โดยพบว่า เพศและสถานภาพ ที่

แตกต่างกนัส่งผลต่อการใหร้ะดบัความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น ผลิตภณัฑ ์

ราคา การส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั  
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ไพศาล  ทองคาํ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมและความตอ้งการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรม

ของนกัท่องเที่ยว กรณีศึกษาบริเวณอ่าวนาง จงัหวดักระบี่ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรม และความตอ้งการเลือกใช้บริการท่ีพกัแรม ของนักท่องเท่ียว กรณีศึกษา

บริเวณอ่าวนาง จงัหวดักระบี่ พบว่าด้านสินคา้และบริการ คือความสะอาดและเป็นระเบียบของ

ห้องพกั ดา้นราคา คือ การชาํระเงินผ่านบตัรเครดิต ดา้นสถานที่/ช่องทางการจดัจาํหน่าย คือการ

สามารถจองผา่นทางอินเตอร์เน็ต ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือการมีบริการหอ้งพกัพร้อมอาหารเชา้

ฟรี ดา้นบุคลากร/พนักงาน คือการมีมนุษยส์ัมพนัธ,์อธัยาศยัที่ดีในการให้บริการ ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ คือความสะอาดโดยรอบโรงแรม ด้านกระบวนการ คือการบริการมีคุณภาพ และพบว่า

นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสินคา้

และบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานที่/ช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ และดา้นกระบวนการทาํงานที่แตกต่างกนัที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05ส่วนปัจจยัด้าน

บุคลากร ไม่แตกต่างกนั 

ปนัดดา สุนทรศารทูล (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที่พกับา้นปายวลิเลจ อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พ ักบ้านปายวิลเลจ อําเภอปาย จังหวดั

แม่ฮ่องสอน ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

ปัจจยัแต่ละดา้นพบวา่ปัจจยัทีมี่ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและการบริการ 

และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและทาํเล

ที่ตั้ง ปัจจยัด่านกายภาพของส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นราคาที่พกั ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และ

ปัจจัยด้านผลิภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมอยู่ในระดับมาก และพบว่า

นกัท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีอายแุละระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนั มีปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พ ักบ้านปายวิลเลจ แตกต่างกัน และ

นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการโดยภาพรวม

แตกต่างกนั แต่ปัจจยัดา้นบุคลากรและปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการให้ความสาํคญัไม่แตกต่าง

กนั 

พิมพาพร งามศรีวิเศษ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมด้านการตลาดบริการที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวสวนสตัวดุ์สิตและสวนสตัวซ์าฟารีเวลิดข์องนกัท่องเท่ียว  พบวา่

ลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวสวนสัตวดุ์สิตและสวนสัตว์

ซาฟารีเวิลด์แตกต่างกนัในเกือบทุกพฤติกรรม และพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการเดินทางมาสวนสัตว ์ ดา้นการส่งเสริม
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การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวสวนสตัวดุ์สิตและสวนสตัวซ์าฟารีเวลิดใ์นเกือบทุกพฤติกรรม 

อคัรเดช เนตรสุวรรณ, วงศธี์รา สุวรรณิน และบุญเรือง ศรีเหรัญ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยั

ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการประเภทที่พกัเพื่อการท่องเที่ยว ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ พบว่าระดับ

ความสาํคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในการเลือกประเภทที่พกัวนอุทยานและรีสอร์

ทเอกชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายดา้น พบว่า ดา้นกระบวนการให้บริการ มี

ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดที่มีผลต่อการเลือกประเภทที่พกัวน

อุทยานและรีสอร์ทเอกชน คือ ดา้นราคา ซ่ึงมีค่าอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  และปัจจยัส่วนบุคคลและ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช ้บริการประเภทที่พกัเพือ่การท่องเที่ยว

ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการประเภทที่พกัวนอุทยานและรีสอร์ทเอกชน 

โดยรวม ยกเวน้ อาชีพพนักงานบริษทัฯ เอกชน อาชีพรับราชการ/ ลูกจา้งของรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 

และอาชีพธุรกิจ และรายได้ 20,001-30,000 บาท ส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการประเภทที่พกัวน

อุทยานและรีสอร์ทเอกชน มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05   

ประภาพร ยศไกร, ผศ.ดร.สุชนนี เมธิโยธิน (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชบ้ริการโรงแรมในเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ของนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า เพศ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวจีน แตกต่างกนัส่งผลให้การเลือกใช้บริการโรงแรมในเมือง

พทัยาจงัหวดัชลบุรีไม่แตกต่างกนัและ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ภูมิลาํเนาของนกัท่องเท่ียวชาวจีน

แตกต่างกนัส่งผลให้การเลือกใช้บริการโรงแรม ในเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรีแตกต่างกัน การเคย

หรือไม่เคยมาเที่ยวพทัยา บุคคลที่มาดว้ยรูปแบบอาคาร โรงแรมที่ช่ืนชอบลกัษณะห้องพกัที่พกั ส่ิง

อาํนวยความสะดวกในหอ้งพกัที่ตอ้งการแหล่งทราบขอมู้ลที่ พกัของนักท่องเที่ยวชาวจีนแตกต่าง

กนั ส่งผลใหการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรี แตกต่างกนั และช่วงเวลาที่มา

พกั ช่วงเดือนที่มาเที่ยว พื้นที่ที่พกั ระยะเวลาพกั จาํนวนผูเ้ขา้พกัต่อห้อง อุปกรณ์ในห้องน้า ที่

ตอ้งการของนักท่องเที่ยวชาวจีนแตกต่างกนั ส่งผลให้การเลือกใช้บริการโรงแรมใน เมืองพทัยา

จงัหวดัชลบุรีไม่แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลกบัการเลือกใชบ้ริการโรงแรม 

ของนกัท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรีพบวา่ ดา้นส่งเสริมการตลาดและดา้น กายภาพมี

ผลกับการเลือกใช้บริการโรงแรม ของนักท่องเท่ียวชาวจีนในเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรี ที่ระดับ

นยัสาํคญั 0.05 เชิงคุณภาพ พบวา ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในเมืองพทัยา ของ

นกัท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุดคือดา้นราคาและดา้นกายภาพ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา

ท่องเที่ยวในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากร จึงไดท้าํการคดัเลือก

กลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวกสบาย (Convenience หรือ Accidental Sampling) 

โดยแจกแบบสอบถามทั้งหมดรวมทั้งส้ิน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ซ่ึงผูว้ิจยัมีรายละเอียดของแบบสอบถาม 3 ตอน ดงัน้ี 1) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํนวน 6 ขอ้ คาํถามมีลกัษณะปลายปิดแบบหลายตวัเลือก 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

27 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อนัดบั คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยที่สุด 3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 3 ขอ้ 

ลกัษณะแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อนัดบั  

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัในคร้ังน้ี ใชส้ถิติสาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล และสามารถ 

จาํแนกออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) สถิติเชิงพรรณนา ขอ้มูลวเิคราะห์สาํหรับใชเ้พือ่การบรรยาย

คุณลักษณะของขอ้มูลที่ได้รับจากผูต้อบแบบสอบถามประกอบไปด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  2) สถิติเชิงอนุมาน ใชส้าํหรับ

การวิเคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวป้ระกอบไปดว้ย Independent-Sample T-

test เพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ One-Way ANOVA หรือ F-Test 

เพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอ่ืน ๆนอกจากเพศ และ การวเิคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการที่พกัประเภทรีสอร์ทของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ 

สมมุติฐานขอ้ที่ 2 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการที่พกัประเภทรีสอร์ท ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดั

เพชรบุรี 

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการที่พกัประเภทรี

สอร์ท ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 
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ตารางแสดงผลทดสอบสมมุติฐาน 

ตวัแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

(คา่คงท่ี) 

ด้านผลิตภณัฑ์ (X1) 

ด้านราคา (X2) 

ด้านช่องทางจดัจําหนา่ย(X3) 

ด้านการสง่เสริมการตลาด(X4) 

ด้านบุคลากร(X5) 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ(X6) 

ด้านกระบวนการให้บริการ(X7) 

2.730 

0.128 

0.193 

0.191 

0.190 

-0.038

-0.116

-0.135

0.254 

0.063 

0.050 

0.067 

0.054 

0.050 

0.065 

0.064 

10.765 

2.025 

3.826 

0.001 

3.528 

-0.765

-1.788

-2.099

0.000 

0.044* 

0.000* 

0.999 

0.000* 

0.445 

0.048* 

0.036* 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0.305 0.093 0.077 0.62232 

*มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ < 0.05

Y    หมายถึง การตดัสินใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการที่พกัประเภท 

รีสอร์ท ในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

Xx    หมายถึง   ตวัแปรอิสระต่าง ๆในดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที่

พกัประเภทรีสอร์ทของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 มีตวัแปรของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ที่พกัประเภทรีสอร์ท ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 5 ตวัแปรที่มี

ความสมัพนัธต่์อตวัแปรตาม ที่มีค่านยัสาํคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1)  ดา้น

ราคา (X2) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) ด้านลักษณะทางกายภาพ (X6)  ด้านกระบวนการ

ใหบ้ริการ (X7) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ (B) เท่ากบั 0.128, 0.193, 0.190, -0.116 และ -0.135 ตามลาํดบั 

โดยสามารถสร้างสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

Y =   2.730 + 0.128X1+ 0.193X2 + 0.190X4 - 0.116X6 - 0.135X7 

จากผลการวเิคราะห์ แสดงวา่ที่ระดบัความมีนัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 เม่ือควบคุมตวัแปรอ่ืน 

ๆ ให้เป็นค่าคงที่  ตัวแปรผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด ลักษณะทางกายภาพ และ
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กระบวนการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกที่พกั และใชพ้ยากรณ์การเลือกที่พกัได ้

โดยมีประสิทธิภาพการพยากรณ์ 93% 

 สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มีอายอุยูใ่นช่วง 20-29

ปี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,500 - 20,000 บาท และ

มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 

2.ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พัก

ประเภท 

รีสอร์ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะ

ทางกายภายเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.73 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นช่องทางจดั

จาํหน่ายมีค่าเฉล่ีย 3.71 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ีย 3.66 ซ่ึงอยู่ระดับมาก ด้าน

บุคลากร มีค่าเฉล่ีย 3.66 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ีย 3.63 ซ่ึงอยูใ่นระดบั

มาก ดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีค่าเฉล่ีย 3.60 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก และดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 3.54 ซ่ึง

อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั และเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั ความหลากหลายของ

ประเภทห้องพกัมีค่าเฉล่ีย 3.74 รองลงมาคือ ส่ิงอาํนวยความสะดวกและความสะอาดในห้องพกั มี

ค่าเฉล่ีย 3.72 และ ความปลอดภยั เช่นมีกลอ้งวงจรปิด,มี รปภ. เป็นตน้  มีค่าเฉล่ีย 3.66 

ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ

ของหอ้งพกัมีค่าเฉล่ีย 3.55 รองลงมาคือ ราคาถูกเมือเปรียบเทียบกบัรีสอร์ทใกลเ้คียงมีค่าเฉล่ีย 3.54 

และราคามาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 3.54 

ปัจจยัด้านช่องทางจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับ ความ

สะดวกในการจองหอ้งพกัมีค่าเฉล่ีย 3.73 รองลงมาคือ สามารถจองหอ้งพกัผา่นเวป็ไซดไ์ดมี้ค่าเฉล่ีย 

3.71 และช่องทางการติดต่อหลากลาย มีค่าเฉล่ีย 3.70 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ ความ

น่าเช่ือถือใน Social Media มีค่าเฉล่ีย 3.67 รองลงมาคือ โปรโมชัน่พิเศษ เช่น ส่วนลด,บริการเสริม 

เป็นตน้มีค่าเฉล่ีย 3.62 และการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย 3.61 
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ปัจจยัด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับ การแต่งกายและ

บุคลิกภาพการแสดงออกของพนกังานมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย 3.71 รองลงมาคือ การตอ้นรับของ

พนกังานส่วนหนา้มีค่าเฉล่ีย 3.66 และการบริการของพนกังานโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 3.61 

ปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบั มีร้านอาหารภายในรีสอร์ท มีค่าเฉล่ีย 3.83 รองลงมาคือมีลานจอดรถที่สะดวกและ

ปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 3.72 และรีสอร์ทอยูใ่กลแ้หล่งท่องเที่ยวสาํคญัต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย 3.70 

ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั การจอง

และชาํระเงิน มีค่าเฉล่ีย 3.75 รองลงมาคือ การบริการดา้นเอกสาร ใบเสร็จต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย 3.65 และ

ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 3.56 

ปัจจยัดา้นการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที่พกัประเภทรีสอร์ท ของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชบุรีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั ดา้น

การแนะนาํหรือบอกต่อใหก้บับุคคลอ่ืนมาใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 3.45  รองลงมาคือดา้นการกลบัมาใช้

บริการของรีสอร์ท มีค่าเฉล่ีย 3.45 และ ความพงึพอใจเม่ือมาใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 3.43 

การทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที่พกั

ประเภทรีสอร์ท ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ที่แตกต่างกนั สรุป

ไดผ้ลการทดสอบสมมติฐานดงัน้ี 

 เพศ สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ที่พกัประเภทรีสอร์ท ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรีไม่แตกต่าง

กนัที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที่ตั้งไว ้ 

อาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที่พกั

ประเภทรีสอร์ท ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี ที่แตกต่างกนัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที่ตั้งไว ้

สมมุติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสมัพนัธก์บัการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที่พกัประเภทรีสอร์ท ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน 

จงัหวดัเพชรบุรี ไดผ้ลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการสร้าง และการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการที่พกัประเภทรีสอร์ท ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี อยา่ง

มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
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ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและ ดา้นบุคคลากรไม่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการที่พกัประเภทรีสอร์ท ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดั

เพชรบุรี อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว ้

อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที่พกัประเภท 

รีสอร์ท ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

สมมุติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที่พกั

ประเภทรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ที่แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่มี

ผลไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษาที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

การะเกด แกว้มรกต (2553 : ปัจจยัส่วนประสมทางกาดตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรม 

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจงัหวดักระบี่) ซ่ึงไดก้ล่าวว่า อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ต่างกนัปัจจยั

ส่วนประสมทางกาดตลาดที่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรม ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดั

กระบี่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมพาพร งามศรี

วิเศษ (2555 : ปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวสวน

สัตวดุ์สิตและสวนสัตวซ์าฟารีเวิลด์ของนกัท่องเท่ียว) ซ่ึงไดก้ล่าวว่า ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุ

อาชีพ ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวสวนสัตวดุ์สิตและสวนสัตวซ์าฟารีเวิลด์

ของนกัท่องเที่ยวแตกต่างกนั และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กมลวรรณ นุชแสงพลี (2553 : ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในอําเภอปาย จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ของนกัท่องเที่ยวชาวไทย) ซ่ึงไดก้ล่าววา่ เพศ และสถานภาพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการ

ให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริม

การตลาด แตกต่างกนั 

สมมุติฐานขอ้ที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการที่พกัประเภทรีสอร์ท ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ผล

การวิเคราะห์พบว่าปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการบริการ ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการที่พกัประเภท รีสอร์ท ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในอาํเภอแก่งกระจาน 

จงัหวดัเพชรบุรีโดยพบว่า มีความสัมพนัธ์ไปในทิศททางเดียวกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นบุคลากร ที่มีค่านัยสําคญัเกินค่าที่ยอมรับไดท้ี่ 0.05 มีความ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปนัดดา สุนทรศารทูล (2554:ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการที่พกับา้นปายวิลเลจ อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน) ท่ีพบว่า ประเภท
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ของนกัท่องเทียว ไดแ้ก่นกัท่องเที่ยวชาวไทย และ นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพกับา้นปายวลิเลจ อาํเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนแตกต่างกัน ในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาํหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพของส่ิงแวดลอ้ม ส่วนปัจจยัดา้นบุคลากร ไม่แตกต่าง

กนั  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบั ความหลากหลาย

ของประเภทห้องพกัเป็นอนัดบัแรก ผูป้ระกอบการจึงควรมีห้องพกัหลากหลายรูปแบบ เช่น หอ้ง

ใหญ่สาํหรับครอบครัว ห้องเตียงคู่ และห้องเตียงเด่ียว เป็นตน้ เพื่อให้ครอบคลุมรองรับทุกความ

ตอ้งการของลูกคา้ รองลงมาคือ ส่ิงอาํนวยความสะดวกและความสะอาดในห้องพกั ผูป้ระกอบการ

จะตอ้งดูแลความสะอาดของห้องพกัให้สะอาดให้พร้อมบริการลูกคา้อยูต่ลอดเวลา และบาํรุงรักษา 

ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ส่ิงอาํนวยความสะดวกในห้องพกัให้สะอาดและใช้งานไดดี้อยา่ง

สมํ่าเสมอ และความปลอดภยั เช่นมีกล้องวงจรปิด,มี รปภ. เป็นตน้ นอกจากน้ียงัตอ้งตรวจเช็ค

อุปกรณ์รักษาความปลอดภยัให้พร้อมใชง้านตลอดเวลา และสามารถตรวบสอบยอ้นหลงัไดใ้นกรณี

ที่ลูกคา้เกิดปัญหา ควรจดัสรรเร่ืองเวลาผลดัเปล่ียนของพนักงานรักษาความปลดภยัให้ดูแลครบ

ตลอด 24 ชัว่โมง 

ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ

ของหอ้งพกัเป็นอนัดบัแรก ผูป้ระกอบการควรกาํหนดราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพและงานบริการ

ของที่พกั ใหลู้กคา้รู้สึกคุม้ค่ากบัเงินที่จ่ายมากที่สุด รองลงมาคือ ราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบกบัรีสอร์ท

ใกลเ้คียง ควรดูการกาํหนดราคาของรีสอร์ทใกลเ้คียงหรือคู่แข่งวา่เป็นอยา่งไร แลว้ตั้งราคาใหต้ ํ่ากว่า

เพือ่เพิม่โอกาสในการขายหอ้งพกัใหม้ากที่สุด  

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ ความ

น่าเช่ือถือใน Social Media ผูป้ระกอบการจึงควรใส่ใจการส่งเสริมการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค

หรือส่ือสงัคมมากขึ้น เช่น มีการสนบัสนุนลูกคา้ท่ีเขา้พกัจริงใหช่้วยรีวิวหอ้งพกัพกัลงในส่ือโซเชียล 

โดยอาจให้การตอบแทนเป็นส่วนลดค่าที่พกั เพื่อให้ลูกคา้ที่เขา้ไปหาขอ้มูลในโซเชียลเน็ตเวร์ิคเกิด

ความเช่ือถือประกอบการตดัสินใจไดม้ากขึ้น เป็นตน้ รองลงมาคือ โปรโมชัน่พิเศษ เช่น ส่วนลด

,บริการเสริม เป็นตน้ ควรคิดสร้างสรรคโปรโมชัน่ใหม่ๆ มากระตุน้ความสนใจของลูกคา้เช่น การ

ทาํโปรโมชัน่สาํหรับลูกคา้กลุ่มใหญ่ 15 หอ้งแถม ฟรี 1หอ้ง  เป็นตน้    

ปัจจัยด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบั มีร้านอาหารภายในรีสอร์ท ผูป้ระกอบการควรมีร้านอาหารภายในรีสอร์ท เพือ่ความ
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สะดวกของลูกคา้ และในร้านอาหารควรมีบริการครอบคลุมหลากหลายไม่ใช่ขายอาหารเพียงอยา่ง

เดียว เช่นมี กาแฟสด ผลไมต้ามฤดูกาล ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ  ขายควบคู่กนัไปดว้ย เป็นตน้ รองลงมา

คือมีลานจอดรถที่สะดวกและปลอดภยั ที่พกัควรจดัพื้นที่สาํหรับจอดรถที่เป็นสดัส่วน มีกลอ้งวงจร

ปิด และพนักงานรักษาความปลดภยั 24 ชั่วโมงเพื่อดูแลรถและทรัพยสิ์นมีค่าของลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการให้ปลอดภยัที่สุด และรีสอร์ทอยูใ่กลแ้หล่งท่องเท่ียวสาํคญัต่าง ๆ  หากท่ีพกัไม่อยูใ่กลแ้หล่ง

ท่องเท่ียวสาํคญัผูป้ระกอบการควรมีกิจกรรมอ่ืนเพือ่ดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น มีสระวา่ยนํ้ า มี

สวนหยอ่มหรือลานกิจกรรมใหลู้กคา้ เป็นตน้ 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั การจอง

และชาํระเงิน ควรเพิ่มความสะดวกและหลากหลายในการชาํระเงิน เช่นรับชาํระดว้ยบตัรเคดิตของ

ทุกธนาคาร เป็นตน้ รองลงมาคือ การบริการดา้นเอกสาร ใบเสร็จต่าง ๆ ควรมีการออกใบเสร็จรับเงิน

และใบกาํกับภาษีที่ลูกคา้สามารถนาํไปใช้เบิกกบัองค์กรของตนได้อย่างถูกตอ้งและรวดเร็วและ

ความรวดเร็วในการให้บริการ ผูป้ระกอบควรมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดความชาํนานและ

ปฏิบติังานอยา่งรวดเร็ว และควรนาํเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นกระบวนการให้บริการเพื่อความสะดวก

และรวดเร็วยิง่ขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดแบบเจาะลึกเพือ่สร้างกลยทุธ์ที่แตกต่าง จาก

คู่แข่งขนัในการท่องเที่ยวและการเลือกตดัสินใจของนกัท่องเที่ยว 

2. ควรมีการศึกษาความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วร่วมกบักระบวนการในการดาํเนินธุรกิจ

ที่พกั หรือสถานประกอบการเก่ียวกับที่พกั เพื่อให้สามารถปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ และ

สามารถสรรหาบริการใหม่ ๆ สร้างความแตกต่างในการใหบ้ริการเป็นการดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว 
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ปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของ

ผู้บริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

Marketing factors affecting the decision to buy ice cream in convenience store 

7-11 of consumers in Pathum Thani Province.

อคัรเดช โพธ์ิอ่อน1 และ ดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้าน

สะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี และศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ การศึกษา และรายได้ต่อเดือน ปัจจัยทาง

การตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายและปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด และการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

ปทุมธานี โดยการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามกับผูอ้าศยั ทาํงาน หรือ ศึกษา อยู่ในจังหวดั

ปทุมธานี ที่ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ตวัอยา่ง สถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ T-test 

One-way Anova (F-test) ทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติ Scheffe และ Multiple Regression Analysis (MRA) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลโดยรวม ยกเวน้ เพศ อาชีพ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภค

ในจงัหวดัปทุมธานีต่างกนั ที่ระดบันัยยสาํคญัที่ 0.05 และปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือไอศครีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ยกเวน้ดา้นการจดัจาํหน่ายที่ไม่มีความสมัพนัธ์กนั และปัจจยัดา้น

ราคา เป็นปัจจยัที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากที่สุด  

คาํสําคญั : ปัจจยัทางการตลาด การตดัสินใจ ไอศกรีม 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

This research has objectives in studying the marketing factor that affects purchasing 

decision of ice cream in Convenience store 7-11, Pathum Thani Province. The researcher also study 

the relationship between each factor such as: gender, age, status, education level, occupation and 

salary. Marketing Factor such as: Product, Price, Place, Promotion and Decision Making. The data 

have been collected from 400 people who stay in Phatum Thani Province by distributing the 

questionnaires. The statistics percentage, mean, and standard deviation. The statistics for hypothesis 

are t-test, One-way Anova (F-test), Scheffe and Multiple Regression Analysis (MRA). 

The results show that overall personal factors except gender are impacting on the decision to buy 

ice-cream in Convenience store 7-11, Pathum Thani Province. In addition,, overall marketing 

factors except place no relationship with the decision to buy including price factor which is the most 

important factor for the respondents. 

Keyword : Marketing Factors, Decision, Icecream 

บทนํา 

การกา้วสู่ยคุดิจิตอลไดม้าพร้อมกบักระแสการดูแลสุขภาพ ท่ีรวมไปถึงเร่ืองอาหารการกิน 

ไม่เวน้แมแ้ต่ของหวานอยา่งไอศกรีมที่นยัว่าให้ความอร่อยช่ืนใจมากกว่าประโยชน์ของร่างกาย จึง

เป็นที่มาของผูป้ระกอบการที่ต่างคิดคน้สูตรไอศกรีมผลไม ้ไอศกรีมสมุนไพรออกมาแข่งขนัใน

ตลาด ยิง่แข่ง ตลาดก็ยิง่โตและขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย ซ่ึงไดติ้ดตามประเมินตลาดไอศกรีมในประเทศไทยมาโดยตลอด ได้

เผยแพร่ผลการวิจยัวิเคราะห์ตลาดไอศกรีมไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ ทุกคร้ังที่ฤดูร้อนมาเยอืน ไอศกรีมจะ

เป็นหน่ึงในบรรดาสินคา้ยอดฮิตที่มียอดจาํหน่ายสูงในช่วงน้ี อันเป็นสาเหตุให้มูลค่าของตลาด

ไอศกรีมขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในทุกๆ ปี และการแข่งขนัในตลาดไอศกรีมจะมีความเขม้ขน้มากขึ้น 

เน่ืองจากบรรดาผูป้ระกอบการในธุรกิจน้ีต่างปรับกลยทุธเ์พือ่แยง่ชิงส่วนแบ่งตลาด ไม่วา่จะเป็นการ

สร้างนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์การสร้างตราสินคา้ และการขยายช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ 

ปัจจุบนัจาํนวนผูป้ระกอบการเร่ิมมีจาํนวนมากขึ้น โดยจะสังเกตไดจ้ากมีไอศกรีมยีห่อ้ที่มี

ช่ือเสียงหลายยีห่อ้ เขา้มาเปิดสาขาในประเทศไทย ขณะที่ผูป้ระกอบการคนไทยเราก็ไม่นอ้ยหนา้ ได้

เปิดสาขาจาํหน่ายไอศกรีมโฮมเมดมากขึ้น โดยกลยทุธ์สาํคญัของผูป้ระกอบการไอศกรีมในกลุ่มพ

รีเมียมเนน้การขยายสาขา โดยเฉพาะการเปิดสาขาในทาํเลที่ใกลเ้คียงกบักลุ่มเป้าหมาย 
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ประกอบกบัผูป้ระกอบการไอศกรีมพรีเมียม เร่ิมเพิม่การลงทุนเพือ่การพฒันาการผลิต และ

การตลาด รวมทั้งขยายช่องทางการจาํหน่ายใหม่ๆ โดยเฉพาะสถานีบริการนํ้ ามนั ซ่ึงเป็นกลยทุธก์าร

สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการรุกตลาดซ้ือกลับบา้นหรือตลาดเทคโฮม (Take home) เป็น

ช่องวา่งทางการตลาด ที่ยงัไม่มีผูน้าํตลาดที่ชดัเจนในช่องทางจาํหน่ายน้ี และยงัเป็นการรุกเขา้ไปกิน

ส่วนแบ่งการตลาดของไอศกรีมระดบักลางบางส่วนดว้ย 

ไอศกรีมระดบัล่าง มีมูลค่าการขยายตวัไม่มากนัก เน่ืองจากผูป้ระกอบการไอศกรีมตลาด

ระดบักลางรุกคืบเขา้แยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น ในขณะที่ตลาดไอศกรีมระดบัล่างยงัไม่มีผูน้ํา 

ตลาดที่ชดัเจนผูป้ระกอบการในตลาดน้ีส่วนใหญ่เป็นไอศกรีมที่ไม่มียีห่อ้ และการทาํตลาดจะเป็นที่

รู้จกัเฉพาะในทอ้งถ่ิน 

ประกอบกบัประเทศในแถบเพือ่นบา้นของเรายงัมีความตอ้งการบริโภคไอศกรีมเพิม่ขึ้น ซ่ึง

เท่ากับว่ามีตลาดรองรับอยู่แล้ว ทาํให้มีนักลงทุนต่างประเทศสนใจเขา้มาลงทุนตั้งโรงงานผลิต

ไอศกรีมในประเทศไทย และใชไ้ทยเป็นฐานในการผลิตส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ดว้ยนัน่เอง  

(พเีพลิมีเดียบุค๊, 2558,พอ็กเก็ตบุค๊ ไอศกรีมโฮมเมด หวานช่ืนฉํ่า รวยช่ืนใจ) 

7-Eleven เซเว่น อีเลฟเว่น หรือ 7-11 เป็นช่ือกิจการระบบแฟรนไชส์ ท่ีเป็นลิขสิทธิของ

บริษทั เซาทแ์ลนด์ คอร์ปอเรชัน่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีเปิดให้บริการ 24 

ชัว่โมง และไดมี้บริษทั ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทัในเครือ เจริญโภคภณัฑ ์ไดล้งนามสญัญา 

ซ้ือสิทธิการประกอบกิจการ มาเม่ือ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 จาํนวนสาขาเซเว่น อีเลฟเว่น 9,252 

สาขาทัว่ประเทศ แบ่งเป็นกลุ่ม Foods 71.2% และ กลุ่ม Non Foods 28.8% จาํนวนลูกคา้ที่เขา้มาใช้

บริการ เฉล่ียอยูท่ี่ 1,259 คนต่อวนัต่อสาขา เพิม่ขึ้นจากไตรมาส 1 ของ 2559 อยูท่ี่ 1,217 คนต่อวนัต่อ

สาขา หรือคิดเป็นยอดรวมลูกคา้ใชบ้ริการเซเว่น อีเลฟเว่นทัว่ประเทศ ไม่ตํ่ากว่า 11 ลา้นคนต่อวนั

ลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการ  

ผูว้ิจยัในฐานะที่เป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจร้านไอศครีม มีความสนใจที่จะศึกษาปัจจยั

ทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

ปทุมธานี เพื่อใชป้ระกอบแนวทางการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ รายไดต้่อเดือน

และระดับการศึกษาที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

สมมุติฐานของการศึกษา 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ รายได้

ต่อเดือนและระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัทางการตลาดที่ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price)  ช่องทางการจดั

จาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีม

ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

ขอบเขตการศึกษา 

การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อการศึกษาปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้าน

สะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในเขตปทุมธานี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตในการวจิยัดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาและปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย  

ขอบเขตด้านประชากร ในท่ีน้ีคือ กลุ่มผูบ้ริโภคที่ใชใ้นการศึกษาคือ ผูท้ี่พกัอาศยั ทาํงาน 

หรือ ศึกษา อยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 400 คน  

ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะท่ีใชใ้นการศึกษาเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ถึง 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง  “ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลการตดัสินใจเลือกซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 

7-11 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี” ผูว้ิจยัได้กาํหนดตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม เพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการดาํเนินการวิจยัและเป็นแนวทางในการคน้หาคาํตอบโดยสร้างกรอบแนวคิดในการ

วจิยั (Conceptual framework) ดงัน้ี
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 ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคดิ

นิยามคาํศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดคาํนิยามศพัทเ์ฉพาะที่ใชใ้นการศึกษา เพื่อให้เป็นที่เขา้ใจได้

ถูกตอ้งตรงกนัดงัน้ี 

1. ปัจจัยทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ้ เพือ่สนองความพงึพอใจ

แก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นความเก่ียวขอ้งของ 4 ส่วน คือ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการ

จดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

1.1 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีนาํเสนอกบัทางผูบ้ริโภค เพือ่ทาํใหเ้กิดการสนใจในสินคา้ และ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ

2. อาย ุ 

3. ระดบัการศึกษา

4. อาชีพ

5. สถานภาพสมรส

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมในร้าน

สะดวกซ้ือ 7-11 ของผู้บริโภคใน

จังหวัดปทุมธานี ปัจจัย ด้านการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจ 

1. ดา้นราคา

2. ดา้นผลิตถณัฑ ์

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด
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1.2 ราคา หมายถึง คุณค่าในรูปตวัเงินที่ผูบ้ริโภคนาํมาแลกเปล่ียนกบัผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงจะถูก

จ่ายออกมาเป็นจาํนวนเงิน 

1.3 ช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง สถานที่ ในการจัดจําหน่ายไอศกรีม ให้แก่

กลุ่มเป้าหมาย 

1.4 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การส่งเสริมการขายเพือ่กระตุน้การซ้ือผลิตภณัฑ ์

2. การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง การตอบสนองต่อความตอ้งการภายใตภ้าวะการประเมินทาง

จิตใจและแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมในเร่ืองนั้น

3. พฤติกรรม หมายถึง กระบวนการการตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคอนาคตที่

ก่อใหเ้กิดการซ้ือและบริโภคไอศกรีม 

4. ไอศกรีม หมายถึง เป็นของหวานที่มีลกัษณะ ที่แช่แข็ง โดยการผสมส่วนต่างๆ ที่ทาํให้

เกิดรสชาติ แล้วมีการป่ันให้เขา้กัน ก่อนที่จะทาํการฆ่าเช้ือ แล้วนําไปแช่เยน็ทาํการลดอุณหภูมิ 

ก่อนที่จะนาํมารับประทานได ้

5. ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 หมายถึง เป็นช่ือกิจการระบบแฟรนไชส์ ซ่ึงเป็นร้านสะดวกซ้ือที่

เปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ในการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 

ของผูบ้ริโภคใน จงัหวดัปทุมธานี ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บ มีดงัน้ีคือ 

1. ทราบปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ   7-11

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี เพือ่นาํมาใชป้ระโยชน์วางแผนเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

2. ทราบปัจจยัทางการตลาดที่มีผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และวางแผนทางด้าน

การตลาดและสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ได ้

3. ทราบปัจจยัทางการตลาดเพื่อกาํหนดนโยบายด้านการขายและการตลาด รวมถึงการ

พฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินคา้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และสร้างเป็นกลยุทธ์ของ

องคก์รในการใหบ้ริการกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินงาน

การตลาด เป็นปัจจยัที่กิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดที่

เหมาะสมในการวางกลยทุธท์างการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 35-36, 337) 
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ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) การจดัจาํหน่าย (Place) การกาํหนดราคา 

(Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดไดอี้กอย่าง

หน่ึงวา่ 4’Ps ส่วนประกอบทั้ง 4 ตวัน้ี ทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั P แต่ละตวัมีความสาํคญัเท่าเทียมกนั 

แต่ขึ้นอยูก่บัผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยทุธ์ โดยเน้นนํ้ าหนักที่ P ใดมากกว่ากนั เพื่อให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตวัผูบ้ริโภค 

1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยแรกท่ีจะแสดงว่ากิจการพร้อมจะทาํธุรกิจได้ กิจการนั้น

จะตอ้งมีส่ิงทีจ่ะเสนอขาย อาจเป็นสินคา้ท่ีมีตวัตน บริการ ความคิด (Idea) ที่จะตอบสนองความตอ้ง 

การได ้การศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑน์ั้น นักการตลาด มกัจะศึกษาผลิตภณัฑใ์นรูปของผลิต ภณัฑ์

เบ็ดเสร็จ (Total Product) ซ่ึงหมายถึง ตวัสินคา้ บวกกบัความพอใจและผลประโยชน์อ่ืนที่ผูบ้ริโภค

ไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้น ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งมีการปรับปรุงสินคา้หรือบริการที่ผลิตขึ้นมาให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผู ้บริโภคและ

สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นสําคญัในการศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์จะตอ้งศึกษาปัญหา

ต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงการเลือกตวัผลิตภณัฑ ์หรือ สายผลิตภณัฑ ์การเพิ่มหรือลดชนิดของสินคา้ใน

สายผลิตภณัฑ ์ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองคุณภาพประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การใหบ้ริการ

ประกอบการขาย การรับประกนั ฯลฯ ผลิตภณัฑท์ี่ผลิตออกมาจาํหน่ายตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคกลุ่มใด วงจรผลิตภณัฑ์ของสินคา้มีระยะเวลานานเท่าใด ในแต่ละช่วง เวลาของวงจร

ผลิตภณัฑน์ั้น นกับริหารการตลาดควรจะใชก้ลยทุธท์างการตลาดอยา่งไร และเม่ือตอ้งการท่ีจะสร้าง

ความเจริญกา้วหน้าให้แก่กิจการ ธุรกิจจะตอ้งมีการวางแผนพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งไร 

2) การจดัจาํหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภณัฑท์ี่ผูผ้ลิตผลิตขึ้นมาไดน้ั้น ถึงแมว้่าจะมี

คุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถา้ผูบ้ริโภคไม่ทราบแหล่งซ้ือและไม่สามารถจะจดัหามาได้เม่ือเกิดความ

ตอ้งการ ผลิตภณัฑท์ี่ผลิตขึ้นมาก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคได ้ดงันั้น นักการ

ตลาดจึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาว่าที่ไหน เม่ือไร และโดยใครที่จะเสนอขายสินคา้ การจดัจาํหน่ายเป็น

เร่ืองที่ซบัซอ้น แต่ก็เป็นส่ิงจาํเป็นที่ตอ้งศึกษา  

การจัดจาํหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางจาํหน่ายสินคา้ ( Channel of 

Distribution) เนน้การศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจาํหน่ายวา่จะใชว้ธีิการขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค

โดยตรง หรือการขายสินคา้ผา่นสถาบนัคนกลางต่างๆ บทบาทของสถาบนัคนกลางต่างๆ เช่น พอ่คา้

ส่ง (Wholesalers ) พอ่คา้ปลีก (Retailers) และตวัแทนคนกลาง (Agent Middleman) ที่มีต่อตลาด อีก

ส่วนหน่ึงของกิจกรรมการจดัจาํหน่ายสินคา้ คือ การแจกจ่ายตวัสินคา้ (Physical Distribution) การ

กระจายสินคา้เขา้สู่ตวัผูบ้ริโภค การเลือกใชว้ิธีการขนส่ง Transportation) ที่เหมาะสมในการช่วย
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แจกจ่ายสินคา้ ส่ือการขนส่งไดแ้ก่ การขนส่งทางอากาศ ทางรถยนต ์ทางรถไฟ ทางเรือ และทางท่อ 

ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งคาํนึงว่าจะเลือกใชส่ื้ออยา่งใดถึงจะดีที่สุด โดยเสียค่าใชจ่้ายตํ่าและสินคา้

นั้นไปถึงลูกคา้ทนัเวลา ขั้นตอนที่สาํคญัอีกประการหน่ึงในการแจกจ่ายตวัสินคา้ คือ ขั้นตอนของ

การจดัเก็บรักษาสินคา้ (Storage) เพือ่รอการจาํหน่ายใหท้นัเวลาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 

3) การกาํหนดราคา (Price) เม่ือธุรกิจไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑข์ึ้นมา รวมทั้งหาช่องทางการ

จดัจาํหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตวัสินคา้ไดแ้ล้ว ส่ิงสาํคญัที่ธุรกิจจะตอ้งดาํเนินการต่อไป คือ การ

กาํหนดราคาที่เหมาะสมใหก้บัผลิตภณัฑท์ี่จะนาํไปเสนอขายก่อนที่จะกาํหนดราคาสินคา้ ธุรกิจตอ้ง

มีเป้าหมายวา่จะตั้งราคาเพือ่ตอ้งการกาํไร หรือเพือ่ขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรือเพือ่

เป้าหมายอยา่งอ่ืน อีกทั้งตอ้งมีการใชก้ลยทุธ์ในการตั้งราคาที่จะทาํให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้า 

หมายและสูก้บัคู่แข่งขนัไดใ้นการแข่งขนัในตลาด กลยทุธร์าคาเป็นเคร่ืองมือท่ีคู่แข่งขนันาํมาใชไ้ด ้

ผลรวดเร็วกว่าปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การลดราคา หรืออาจตั้งราคาสินคา้ให้สูงสาํหรับสินคา้ที่มีลกัษณะ

พเิศษในตวัของมนัเอง เพือ่แสดงภาพพจน์ท่ีดี อาจใชผ้ลทางจิตวทิยามาช่วยเสริมการตั้งราคา การตั้ง

ราคาสินคา้อาจมีนโยบายการให้สินเช่ือหรือนโยบายการให้ส่วนลดเงินสดส่วนลดการคา้ หรือส่วน 

ลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนั้นธุรกิจจะตอ้งคาํนึงถึงกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อ

ราคาด้วย ราคามูลค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหวา่งคุณค่าของผลิตภณัฑก์บัราคาผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา เขาจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผู ้

กาํหนดกลยทุธก์ารตลาดดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึงประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

3.1) คุณค่าที่รับรู้ ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพจิารณาวา่การยอมรับของลูกคา้ใน 

คุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคานั้น ผลิตภณัฑน์ั้น 

3.2) ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายที่เก่ียวขอ้ง 

3.3) การแข่งขนั 

3.4) ปัจจยัอ่ืนๆ 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการติดต่อส่ือสารไป

ยงัตลาดเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็นวธีิการที่จะบอกใหลู้กคา้ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ี่เสนอ

ขาย 

วตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการตลาด เพือ่บอกใหลู้กคา้ทราบว่ามีผลิตภณัฑอ์อกจาํหน่าย

ในตลาดพยายามชกัชวนใหลู้กคา้ซ้ือและเพือ่เตือนความทรงจาํกบัตวัผูบ้ริโภค  

การส่งเสริมการตลาดจะตอ้งมีการศึกษาถึงกระบวนการติดต่อส่ือสาร (Communication 

Process) เพือ่เขา้ใจถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูรั้บกบัผูส่้ง การส่งเสริมการตลาดมีเคร่ืองมือสาํคญัที่จะ

ใชอ้ยู ่4 ชนิดดว้ยกนั ที่เรียกวา่ส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ไดแ้ก่ 
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4.1) การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินคา้แบบเผชิญหน้ากนั 

(Face-to-Face) พนักงานขายต้องเข้าพบปะกับผู ้ซ้ือโดยตรงเพื่อเสนอขายสินค้า การส่งเสริม

การตลาดโดยวธีิน้ีเป็นวธีิที่ดีที่สุด แต่เสียค่าใชจ่้ายสูง 

 4.2) การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมการตลาด 

โดยมิไดอ้าศยัตวับุคคลในการนาํเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็นการใชส่ื้อโฆษณาประเภทต่าง ๆ  

เช่น โทรทศัน ์วทิย ุหนงัสือพมิพ ์นิตยสาร ป้ายโฆษณา อินเตอร์เนท (Internet) ส่ือโฆษณาเหล่าน้ีจะ

สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะสาํหรับสินคา้ท่ีตอ้งการกระจายตลาดกวา้ง 

4.3) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมที่ทาํหนา้ที่ช่วยพนกังานขาย

และการโฆษณาในการขายสินคา้ การส่งเสริมการขายเป็นการกระตุน้ผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการ

ในตวัสินคา้ การส่งเสริมการขายจดัทาํในรูปของการแสดงสินคา้ การแจกของตวัอยา่ง แจกคูปอง 

ของแถม การใชแ้สตมป์เพือ่แลกสินคา้การชิงโชคแจกรางวลัต่าง ๆ ฯลฯ 

4.4) การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) ในปัจจุบนัธุรกิจมัก

สนใจภาพพจน์ของกิจการ ธุรกิจไดใ้ช้เงินจาํนวนมากเพื่อสร้างช่ือเสียงและภาพพจน์ของกิจการ 

ปัจจุบนัองคก์รธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ไดเ้นน้ท่ีการแสวงหากาํไร (Maximize Profit) เพยีงอยา่งเดียว ตอ้ง

เน้นที่วตัถุประสงค์ของการให้บริการแก่สังคมด้วย (Social Objective) เพราะความอยู่รอดของ

องคก์ารธุรกิจจะขึ้นอยูก่บัการยอมรับของกลุ่มผูบ้ริโภคในสงัคม ถา้หากกลุ่มผูบ้ริโภคต่อตา้นหรือมี

ความคิดวา่องคก์ารธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์ใหก้บัตนมากจนไม่คาํนึงถึงสงัคม หรือผูบ้ริโภค เช่น 

การผลิตสินคา้ แลว้ปล่อยนํ้ าเสียลงแม่นํ้ า หรือทาํใหอ้ากาศเป็นพษิ ก่อใหเ้กิดผลเสียแก่ส่วนรวม โดย

มิไดห้าวธีิแกไ้ข จะสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีขององคก์ารธุรกิจ 

ตวัอยา่งของ บริษทับุญรอดบริเวอร่ี จาํกดั เป็นกิจการขายเบียร์ ซ่ึงมีส่วนในการเสนอส่ิงที่

เป็นพิษภยัต่อประชาชน จึงพยายามทาํป้ายโฆษณาเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ ดว้ยการเสนอเร่ืองการ

อนุรักษธ์รรมชาติอนุรักษว์ฒันธรรมไทย เป็นการชดเชย เบ่ียงเบนความรู้สึกต่อตา้นของสงัคม หาก

กลุ่มผูบ้ริโภคไม่พอใจและไม่ตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการของผูผ้ลิต ยอ่มเป็นสาเหตุท่ีจะจาํกดัการ

เจริญเติบโตของธุรกิจได ้

4.5) กระบวนการ (Process) เป็นการสร้างสรรค์และการส่งมอบส่วนประกอบของ

ผลิตภณัฑโ์ดยอาศยักระบวนการที่วางแผนมาเป็นอยา่งดี กลยทุธท์ี่สาํคญัสาํหรับการบริการ คือ เวลา

และประสิทธิภาพในการบริการ ดังนั้ นกระบวนการบริการที่ดี จึงควรมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในกาส่งมอบรวมถึงตอ้งง่ายต่อการปฏิบติัการ เพือ่ที่พนกังานจะไดไ้ม่เกิดความสบัสน 

ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีแบบแผนเดียวกนัและงานที่ไดต้อ้งดีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
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ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

การตดัสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกที่จะกระทาํการส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะจาก

บรรดาทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู ่(C. Glenn Walters, 1987, น.69 อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2550, น.49) 

การตดัสินใจ คือ การเลือกเอาวิธีปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากวิธีปฏิบติัหลายๆ อยา่งที่มีอยู่

(ยดุา รักไทย และธนิกานต ์มาฆะศิรานนท.์ 2542 , น. 9 อา้งถึงใน สุทามาศ จนัทรถาวร, 2556, น.

623) 

การตดัสินใจ คือ กระบวนการคดัเลือกแนวทางปฏิบติัจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการ ซ่ึงจดัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแกไ้ขปัญหา (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, 2546 

หนา้ 7 อา้งถึงใน สุทามาศ จนัทรถาวร. 2556, น.623) 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือก

ทางเลือกทางใดทางหน่ึงเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงที่ตอ้งการ รวมไปถึงการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

1) การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรก

ผูบ้ริโภคจะตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการในสินคา้หรือการบริการ ซ่ึงความตอ้งการหรือ

ปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจาํเป็น (Needs) ซ่ึงเกิดจาก  

(1) ส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวขา้ว กระหายนํ้ า เป็นตน้

(2) ส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุน้ของส่วนประสม ทาง

การตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเคก้น่ากิน จึงรู้สึกหิว เห็นโฆษณาสินคา้ในโทรทศัน์ กิจกรรมส่งเสริม

การตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซ้ือ อยากได ้เห็นเพือ่นมีรถใหม่แลว้อยากได ้เป็นตน้  

2) การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการในสินคา้

หรือบริการแลว้ ลาํดบัขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะทาํการแสวงหาขอ้มูล เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

โดยแหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภค แบ่งเป็น  

(1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จักที่มี

ประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ 

(2) แหล่งทางการคา้ (Commercial Sources) เช่น การหาขอ้มูลจากโฆษณาตาม ส่ือต่างๆ

พนกังานขาย ร้านคา้ บรรจุภณัฑ ์

(3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด ของสินคา้หรือ

บริการจากส่ือมวลชน หรือองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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(4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตัวของ

ผูบ้ริโภคที่เคยทดลองใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆมาก่อน 

3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือไดข้อ้มูลจากขั้นตอนที่ 2 แลว้ ใน

ขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะทาํการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ริโภคตอ้ง

กาํหนดเกณฑห์รือคุณสมบติัที่จะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย 

ราคาขายต่อหน่วย เป็นตน้  

4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลังจากที่ได้ทาํการประเมินทางเลือกแล้ว

ผูบ้ริโภคก็จะเขา้สู่ในขั้นของการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ตรายีห่อ้ที่ซ้ือ (Brand Decision)

(2) ร้านคา้ที่ซ้ือ (Vendor Decision)

(3) ปริมาณที่ซ้ือ (Quantity Decision)

(4) เวลาที่ซ้ือ (Timing Decision)

(5) วธีิการในการชาํระเงิน (Payment-method Decision)

5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากที่ลูกคา้ไดท้าํการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้หรือบริการไปแลว้นั้นนกัการตลาดจะตอ้งทาํการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือ 

ซ่ึงความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการท่ีลูกคา้ทาํการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง กบัส่ิงท่ีคาดหวงั ถา้

คุณค่าของสินคา้หรือบริการที่ไดรั้บจริงตรงกบัที่คาดหวงัหรือสูงกว่าที่ไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะ

เกิดความพงึพอใจในสินคา้หรือบริการนั้น โดยถา้ลูกคา้มีความพงึพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซ้ือ

ซํ้ า หรือบอกต่อเป็นตน้ แต่เม่ือใดก็ตามที่คุณค่าที่ไดรั้บจริงตํ่ากว่าที่ไดค้าดหวงัเอาไวลู้กคา้ก็จะเกิด

ความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คือ ลูกคา้จะเปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนัและมีการ

บอกต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ดว้ยเหตุน้ีนักการตลาดจึงตอ้งทาํการตรวจสอบความพึงพอใจของ

ลูกคา้หลงัจากที่ลูกคา้ซ้ือสินคา้หรือบริการไปแล้ว โดยอาจจะทาํผ่านการใช้แบบสาํรวจความพึง

พอใจ หรือจดัตั้งศูนยรั์บขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ (Call Center) เป็นตน้ 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศิริพร เพชรโพธ์ิศรีและกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง  “การตดัสินใจซ้ือ

ไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษา

ความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลที่ มี ต่อการตัดสินใจซ้ือไอศครีมไขมันตํ่ าและศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัต่างๆ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลโดยรวม ยกเวน้ 

เพศ อาชีพ สถานภาพ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ ซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกัน ปัจจัยทางการตลาดโดยรวม ยกเวน้ ราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่า

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัตวั

แปรอิสระอ่ืนๆ มากที่สุด 

นายพสิิฏฐ  หงษท์องกิจเสรี (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมพรีเมียม

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทางสังคม

และเศรษฐกิจของผูบ้ริโภค 2) พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมพรีเมียมของผูบ้ริโภค 3) ปัจจยัดา้น

การตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคไอศกรีมพรีเมียม และ 4) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้น

สังคมและเศรษฐกิจ กบัพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมพรีเมียมของผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคไอศกรีมพรีเมียมในระดับมาก ได้แก่ รสชาติไอศกรีม 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ตรายี่ห้อ ราคา ความสะดวกในการซ้ือ การให้บริการของพนักงาน และ

บรรยากาศภายในร้าน ส่วนปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคไอศกรีมพรีเมียมใน

ระดบัปานกลางมี เพยีงปัจจยัเดียว คือ ดา้นการส่งเสริมการขาย  

วยิดา สุขกาํเนิด (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมใน

ร้านค้า ในสถานีบริการนํ้ ามันในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา” การศึกษาคร้ังน้ี มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมและปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการ

ตดัสินใจซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมในสถานีบริการนํ้ ามนัในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

ผลการศึกษาปรากฎดงัน้ี ผูบ้ริโภคเห็นวา่ปัจจยัโดยรวม 3 ดา้น คือ ดา้นผลิคภณัฑ ์ดา้นราคา

และการส่งเสริมการตลาด มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมจากร้านในสถานี

บริการนํ้ ามนัอยูใ่นระดบัมาก และ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ และ รายได ้ต่างกนั เห็นว่า ปัจจยัโดยรวมเป็น

รายด้าน 3 ด้าน ที่มีความสําคญัต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมจากร้านคา้ในสถานีบริการ

นํ้ ามนัไม่แตกต่างกนั แต่อายทุี่ต่างกนั มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมจาก

ร้านคา้ในสถานีบริการนํ้ ามนัแต่กต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคือผูท้ี่มีภูมิลาํเนา ทาํงาน หรือ ศึกษา อยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี 

เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาด

ตวัอยา่งสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยกาํหนดระดบัค่า

ความเช่ือมนัร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หน้า 

74) 

กลุ่มตวัอยา่งใช้ขนาดตวัอยา่งอยา่งน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมี

ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล 

และการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงถือไดว้่าผ่านเกณฑ์

ตามที่เง่ือนไขกาํหนด คือไม่นอ้ยกวา่ 385 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยั

มีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามดงัน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

ข้ันตอนที่ 2 จดัหาองคป์ระกอบท่ีตอ้งการศึกษา โดยพจิารณาให้สอดคลอ้งกบัหัวขอ้วิจยั

วตัถุประสงคก์ารวจิยัและนิยามปฏิบติัการของตวัแปรหลกัที่ใชใ้นการวจิยั 

ข้ันตอนที่ 3 จดัร่างแบบสอบถามทั้งน้ี โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ส่วนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู ้ตอบแบบสอบถามผู ้วิจัยได้จัดทําเป็น

แบบสอบถามเป็นคาํถามปลายปิด แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ใช้เลือกตอบขอ้ใดขอ้หน่ึง

จาํนวน 6 ขอ้เพื่อสาํรวจสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

รายไดต่้อเดือนและระดบัการศึกษา 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจยัทางดา้นการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้าน

สะดวกซ้ือ 7-11 ที่เป็นคาํถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีการประเมินค่าแบบลิ

เคิร์ท (Liker’s Scale) ประกอบดว้ยปัจจยัทางการตลาด ในทั้ง 4 ดา้น รวม 17 ขอ้ 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ท่ีเป็นคาํถามมาตรา

ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวธีิการประเมินค่าแบบลิเคิร์ท (Liker’s Scale) รวม 4 ขอ้ 

ส่วนที่ 4 ขอ้เสนอแนะในการเลือกซ้ือไอศกรีม โดยเป็นลกัษณะคาํถามเปิดเพื่อให้ผูต้อบ

สามารถสอบถามเขียนถึงปัญหาและเสนอแนะวา่ควรจะปรับอยา่งไร 
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ข้ันตอนที ่4 นาํแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบความตรง

เชิงเน้ือหาและเสนอแนะเพิม่เติม 

ข้ันตอนที ่5  แกไ้ข ปรับปรุง และจดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 

ข้ันตอนที ่6 ทาํการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ เพือ่ตรวจสอบวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ

มากนอ้ยเพยีงใด โดยตอ้งมีค่าสมัประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายในของแบบสอบถามมากกวา่ 0.7 ขึ้น

ไป (กลัยา  วาณิชยบ์ญัชา, 2554:449) แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่และสามารถนาํไปใชเ้ป็น

เคร่ืองมือวจิยัสาํหรับเก็บขอ้มูลได ้

จากการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามพบวา่แบบสอบถามส่วนปัจจยั

ทางการตลาด 4Ps และดา้นการตดัสินใจ จาํนวน 21 ขอ้ ม่ีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.83 

ตารางการทดสอบค่าความเช่ือมั่น ค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าของแบบสอบถามจํานวน 40 ชุด 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha ผลการทดสอบ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.83 ผา่น 

ดา้นราคา 0.87 ผา่น 

ดา้นการจดัจาํหน่าย 0.82 ผา่น 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 0.79 ผา่น 

ดา้นการตดัสินใจ 0.85 ผา่น 

รวม 0.83 ผา่น 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เม่ือทาํการสร้างเคร่ืองมือวิจยัโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือตามวิธีการที่

กล่าวในขอ้ 2 ผูว้จิยัไดน้าํไปดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัจดัการนาํแบบสอบถามแจกให้กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคที่พกัอาศยั ทาํงาน

หรือศึกษา อยูใ่นจงัหวดัปทุมธานีและเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเองซ่ึงไดแ้บบสอบถามกลบัคืน

มาครบ 400 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100  

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาและทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติต่อไปโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพื่อวิจัยทาง

สงัคมศาสตร์ แลว้ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติมาวเิคราะห์ 



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

58 Journal of Business Research and 

Administration 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เพือ่

หาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใชค้่าสถิติ Independent 

Sample T-Test, One Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

กลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มีอายอุยูใ่นช่วง 15-20

ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพนักเรียน โดยมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท  

2. ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภค

ในจงัหวดั ปทุมธานี

จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นราคา เป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.77 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์3.65 ดา้นส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าเฉล่ีย 3.63 และ ดา้นการจดัจาํหน่าย โดยเฉล่ีย 

3.62 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั และเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญรสชาติของ

ไอศกรีม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 คุณภาพของผลิตภณัฑ ์โดยมีค่าเฉล่ีย 3.73 ความ

หลากหลายของผลิตภณัฑ ์โดยมีค่าเฉล่ีย 3.66 สีสัน รูปลกัษณ์ของไอศกรีม โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.63 และ ภาพลกัษณ์ของแบรนด ์โดยมีค่าเฉล่ีย 3.50 ตามลาํดบั   

2.2 ปัจจยัด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบั ความคุม้ค่าของ

ราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพสินคา้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ความคุม้ค่าของราคาเม่ือ

เทียบระหว่างไอศกรีมแต่ละยีห่้อเช่น วอลล์, เนสเล่ท,์ กูลิโกะ,เอเต ้และอ่ืนๆ โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.78 ความคุม้ค่าของราคาเม่ือเทียบกบัปริมาณไอศกรีม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.76 

และ ความคุม้ค่าของราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัประโยชน์ที่ไดรั้บ โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 

3.73 ตามลาํดบั 

2.3 ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบั การ

มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือเพยีงพอ โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.75 ตาํแหน่งการวางสินคา้ภายใน

ตูไ้อศกรีมของแต่ละยี่ห้อ โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.74 ความเด่นชัดของไอศกรีม
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ภายในตูสิ้นคา้ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.57 และการจดัเรียงสินคา้ภายในตูไ้อศกรีม ที่ทาํให้

ท่านหยบิสินคา้ไดส้ะดวก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.54 ตามลาํดบั 

2.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักับ 

การจัดโปรโมชั่นพิเศษ ประจาํเดือน (ลด,แลก,แจก,แถม) และการโฆษณาผ่าน

โทรทศัน์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ์โดยมีค่าเฉล่ีย 3.71 การโฆณาผ่านการจดั Event ต่างๆ 

โดยมีค่าเฉล่ีย 3.61 และการโฆษณาผา่น Social media โดยมีค่าเฉล่ีย 3.50 ตามลาํดบั 

3. สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ที่เป็นตวัแปรตาม

โดยเม่ือจาํแนกตามปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดั ปทุมธานี ทางดา้นการตดัสินใจซ้ือไอศกรีม พบว่าในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.66 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ได้แก่ การซ้ือไอศกรีมเพราะเช่ือมั่นใน

วตัถุดิบ มีค่าเฉล่ีย 3.66 การซ้ือไอศกรีมท่ีมีราคาตรงความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.80 การซ้ือไอศกรีมที่

มีการโฆษณาจากส่ือต่างๆ ให้ท่านไดรู้้จกั มีค่าเฉล่ีย 3.54 และ การซ้ือไอศกรีมเพียงแต่ยีห่้อที่ท่าน

รู้จกั มีค่าเฉล่ีย 3.64 

สรุปผลการวิจัย 

จากสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ

สมรส อาชีพ รายไดต่้อเดือนและระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมใน

ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั สรุปไดผ้ลการทดสอบสมมติฐาน

ดงัน้ี 

เพศ อาชีพ สถานภาพ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีม

ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 

0.05 ซ่ึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้ 

อายุ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-

11 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ที่แตกต่างกนัที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตั้งไว ้

จากสมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัทางการตลาดที่ประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 

(Price)  ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ไดผ้ลการทดสอบสมมติฐาน 

โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ ดงัน้ี 
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ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

Beta 

t Sig. 

B Std. Error 

(ค่าคงที่) 1.137 0.160 7.103 0.000 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(𝑋𝑋1) 0.148 0.048 0.167 3.102 0.002* 

ดา้นราคา (𝑋𝑋2) 0.243 0.034 0.332 7.250 0.000* 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (𝑋𝑋3) 0.079 0.044 0.096 1.783 0.075 

ด้านการส่ง เสริมการตล า ด

(𝑋𝑋4)  
0.219 0.031 0.292 7.028 0.000* 

* ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.648𝑎𝑎  0.420 0.414 0.40820 

Xx  หมายถึง ตวัแปรอิสระต่างๆ ในดา้นปัจจยัทางการตลาด 

Y  หมายถึง การตัดสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในจังหวดั

ปทุมธานี 

1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีค่าเท่ากบั 0.002 

ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัที่ยอมรับไดท้ี่ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว ้

2.ปัจจยัดา้นราคามีมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05โดยมีค่าเท่ากบั0.075 ซ่ึง

มากกวา่ระดบัที่ยอมรับไดท้ี่ 0.05 จึงปฎิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว ้

3.ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวก

ซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี อย่างมีระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05โดยมีค่า

เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัที่ยอมรับไดท้ี่ 0.05 จึงยอมสมมุติฐานที่ตั้งไว ้

4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดความสมัพนัธ์กบัตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ

7-11 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีระดบันัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05โดยมีค่าเท่ากบั

0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบัที่ยอมรับไดท้ี่ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว ้
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อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-

11 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

จากสมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ

สมรส อาชีพ รายไดต่้อเดือนและระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมใน

ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคล ที่มีผล ไดแ้ก่ 

อาย ุและ รายไดต่้อเดือน ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริพร เพชร

โพธ์ิศรี และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2553 : การตดัสินใจซ้ือไอศกรีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร) พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุและ รายไดต่้อเดือน ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือไอศครีมไขมนัตํ่าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พสิิฎฐ หงส์ทองกิจเสรี (2550 : พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมพ

รีเมียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร) พบวา่ อาย ุและ รายไดเ้ฉล่ีย มีความสมัพนัธก์บัเหตุผลใน

การบริโภคไอศกรีมพรีเมียมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วยิดา สุขกาํเนิด (2548 : ปัจจยัที่มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ

ไอศกรีมพรีเม่ียมในร้านคา้ในสถานีบริการนํ้ ามนั ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา) พบว่า 

ผูบ้ริโภคที่รายไดแ้ตกต่างกนั เห็นวา่ปัจจยัโดยรวมและเป็นรายดา้นทั้ง 4 ดา้น ท่ีมีความสาํคญัต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือไอศกรีมพรีเม่ียมจากร้านคา้ในสถานีบริการนํ้ ามนัทุกรายการไม่แตกต่างกนั  

จากสมมติฐานขอ้ที่ 2 ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวก

ซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั ปทุมธานี  

ผลการวิเคราะห์พบว่ามีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา 

และการส่งเสริมการตลาด กับการตดัสินใจซ้ือไอศกรีมในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัปทุมธานี โดยพบว่า มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ที่มีค่านัยสําคญัเกินค่าที่ยอมรับได้ที่ 0.05 ซ่ึงมีความสอดคล้องกบั

งานวิจยัของ ว่าที่ร้อยตรี ธนาวุฒิ โรจนรุ่งทวี (2548 : ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคไอศกรีม

ระดบักลาง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร) พบวา่ ส่ิงสาํคญัที่สุดที่ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัใน

การซ้ือสินคา้ คือ รสชาติสินคา้นั้นๆ และผูบ้ริโภคนิยมซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือมากที่สุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยั วิรัตน์ ศรีรัชตระกูล (2549 : พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมในร้านไอศกรีม

ของผุบ้ริโภคในอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม ในดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคา และ การจดัจาํหน่าย ซ่ึงสอดคลอ้งและไม่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัชธิดา พมิพจ์นัทร์ และ นภนนท ์หอมสุด (2550 : ปัจจยัส่วนประสมทาง
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การตลาดบริการที่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากร้าน Kane mochi ในเขต

กรุงเทพมหานคร) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทุกปัจจยั มีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมจากร้าน Kane Mochi ในเขตกรุงเทพมหานคร   

ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้  

จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดในดา้น

ราคา เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการจัด

จาํหน่าย ตามลาํดบั ผูว้จิยัจึงขอสรุปขอ้เสนอแนะ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลใหก้บัผูป้ระกอบการไอศกรีมใน

ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 สามารถนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผนการตลาดให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของลูกคา้ ดงัน้ี  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัรสชาติของไอศกรีมที่มีให้เลือก

หลากหลาย ดงันั้น ควรมีรสชาติใหม่ ๆ ที่จะนาํเสนอกบัผูบ้ริโภค และหาทางปรับปรุงผลิตภณัฑโ์ดย

เพิ่มคุณค่าทางอาหารให้มีความแตกต่างเหนือไอศกรีมยีห่้ออ่ืน เช่นอาจมีการเพิ่มถัว่ หรือผลไมต่้าง 

ๆ ลงไปในไอศกรีม เพื่อให้การทานไอศกรีมมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการเพิ่มขึ้น และส่ือสารให้

ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงคุณภาพของตราสินคา้ใหม้ากขึ้น 

2. ด้านราคา เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัราคาที่เหมาะสมกบั

คุณภาพ จึงควรรักษาคุณภาพของสินคา้ใหมี้ความคงที่ และมีการเปล่ียนแปลงของราคาที่ไม่สูงมาก

นักจนเกินไป เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคาจะส่งผลกระทบต่อตัวสินคา้เอง และ ธุรกิจ

โดยตรง  

3. ด้านการจัดจําหน่าย  ผูผ้ลิตควรใหค้วามสาํคญักบัจาํนวนสินคา้ท่ีมีเพียงพอต่อการขาย ที่

ใหลู้กคา้มาเลือกไดอ้ยา่งสบายใจ และไม่เสียโอกาสในการขาย 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด ทุกยีห่้อควรมีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ให้มากขึ้นทั้งทางทีวแีละ

ป้ายโฆษณา อีกทั้งจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดในลกัษณะการมีของแถมและลดราคาสินคา้ให้มาก

ขึ้น เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่ผูบ้ริโภคมีทศันคติดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป   

1. ควรศึกษาเร่ืองปัจจยัทางดา้นการตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่แตกต่าง จากคู่แข่งขนั และ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากที่สุด 

2. ควรทาํการศึกษาวจิยัในกลุ่มตวัอยา่งที่มีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละภูมิภาค เพือ่ให้

ทราบวา่ปัจจยัในดา้นความเจริญมีผลต่อการวางแผนทางธุรกิจ 

3. ควรทาํการศึกษาจุดบกพร่องและจุดแข็งของไอศกรีมแต่ละยี่ห้อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่

สามารถนาํมาสร้างตราสินคา้ท่ีแขง็แรงได ้
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ปัจจยัจูงใจในการทาํงานทีม่ีอทิธิพลต่อความผูกพนัขององค์กรของพนักงาน 

บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

MOTIVATION FACTORS INFLUENCING EMPLOYEE ENGAGEMENT 

OF FUJI XEROX (THAILAND) CO., LTD. 

เพญ็พรรณ พิกุลทอง1 และ ดร. พชัร์หทยั จารุทวีผลนุกลู2 

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

Abstract 

This research aimed to investigate levels of motivation factors and employee engagement, 

and explore motivation factors affecting employee engagement of Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd. 

The samples included 329 employees of Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd. (the data were obtained 

from Human Resource Department in August 2016).  The data were collected using questionnaires 

and then they were analyzed applying frequency, standard deviation, and percentage.  Furthermore, 

multiple regression analysis was conducted to assess a statistical hypothesis using a variable 

selection method called Enter.  The results of this study were presented below. 

1)The average level of motivation factors influencing the employee engagement of Fuji

Xerox (Thailand) Co., Ltd. was high.  Regarding the employee engagement of Fuji Xerox 

(Thailand) Co., Ltd., success at work, career progression, and admiration had a low-level 

relationship with a statistical significance level of 0.05. 

2)To the motivation factors influencing the employee engagement of Fuji Xerox (Thailand)

Co., Ltd., it found that career progression, admiration, and success at work had an effect on the 

employee engagement of Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd. with a statistical significance level of 

0.05. 

Keywords: Motivation Factors, Employee Engagement 
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บทนํา 

จากสภาวการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจโลกกาํลงัอยูใ่นช่วงเวลาแห่งความเปล่ียนแปลง รวมทั้ง

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทาํให้การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารอย่างกวา้งขวางและ

รวดเร็ว เช่ือมโยงกนัทั้งโลก เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงภายใตร้ะบบการคา้เสรีไร้พรมแดนขึ้น เม่ือ

สังคมโลกเปล่ียนไปการแข่งขนัที่สูงขึ้นย่อมจะมีผลต่อทศันคติวิถีมาตรฐาน การดาํรงชีพ และ

พฤติกรรมการบริโภคสินคา้เป็นอนัมาก การดาํเนินธุรกิจขององคก์รต่าง ๆ ตอ้งปรับตวัเปล่ียนแปลง

กบัความสาํเร็จขององคก์ร และส่ิงที่จะเป็นตวัขบัเคล่ือนที่จะนาํพาองคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จได้

นั้นก็คือ ทรัพยากรมนุษย ์ ซ่ึงถา้องคก์รเร่ิมตน้ดว้ยการมีบุคลากรท่ีดี มีความสามารถ ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ

ก็จะดีตามมาและมีความสาํคญัต่อการพฒันา เพราะแมว้า่องคก์รจะมีเงินทุนมาก มีวตัถุดิบท่ีดี มีราคา

ถูกกว่าคู่แข่งขนั มีวิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพียงใด ถ้าองค์กรขาดประสิทธ์ิภาพในการ

ปฏิบติังาน ขาดศกัยภาพในการแข่งขนัและการพฒันา อาจส่งผลถึงความลม้เหลวในการดาํเนินงาน

ขององคก์รระยะยาว (นํ้ าผึ้ง นวลผอ่ง, 2557, น. 10) 

เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นส่ิงที่มีชีวิตจิตใจ มีความตอ้งการ มีการแสดงออก และบุคลิกลกัษณะท่ี

แตกต่างกนัออกไป รวมถึงในการทาํงานตอ้งมีการแข่งขนัเพือ่ความโดดเด่น และความตอ้งการเป็น

ที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน จึงทาํให้เกิดความเครียดและความเบื่อหน่ายในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็น

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้ นกับร่างกายและจิตใจอันเกิดจากความกดดันทั้ งจากภายในร่างกายเอง และ

สภาพแวดลอ้มภายนอก (ธญัรดา จิตสุรผล, 2553, น. 14) ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีอาจจะทาํให้เกิดปัญหาแก่

องคก์รได ้ การสร้างแรงจูงใจในการทาํงานนั้นเป็นส่ิงท่ีองคก์รควรตระหนักไวอ้ยูเ่สมอ แรงจูงใจ

เป็นแรงปรารถนา ความเต็มใจที่จะกาํหนดช้ีนาํทกัษะและพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึงไปสู่

ความสาํเร็จตามเป้าหมายที่กาํหนดไว ้ เป็นส่ิงที่เป็นพลังกระตุน้ให้แต่ละบุคคลกระทาํพฤติกรรม

เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของแต่ละคน แรงจูงใจในการทาํงานอาจเกิดจากลกัษณะนิสัยส่วนบุคคล เช่น 

การที่บุคคลนั้นมีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ในตนเอง ตอ้งการความกา้วหนา้ในชีวติ หรือการ

มีทศันคติที่ดีต่องาน ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากมีความชอบในงานที่ไดรั้บมอบหมาย มีความถนดัเน่ืองจาก

งานที่ไดรั้บมอบหมายตรงกบัความรู้ความสามารถ มีเพื่อนร่วมงานที่ดี รวมทั้งการมีทศันคติที่ดีต่อ

องคก์ร ซ่ึงอาจเกิดจากความภาคภูมิใจในช่ือเสียงขององคก์ร ความเช่ือมัน่ในนโยบายขององค์กร 

ตลอดจนการมีความรักความผกูพนักบัองคก์ร ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีอาจส่งใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจใน

การทาํงานให้ประสบผลสาํเร็จ หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลเกิดความมานะพยายาม

ทาํงานที่ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ ปัจจยัจูงใจในการทาํงานตามหลกัทฤษฎีสอง

ปัจจยั (Two Factors Theory) ของ Frederick Herzberg คือ ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ํ้าจุน โดยปัจจยัจูง

ใจ คือ ปัจจยัที่สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองคก์รเพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจใน
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งานที่ทาํ ซ่ึงก่อใหเ้กิดขวญักาํลงัใจและความเตม็ใจในการสร้างผลงานใหเ้กิดประสิทธิผลไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น ประกอบด้วย ความสําเร็จในการทาํงาน การได้รับการยอมรับนับถือ 

ลกัษณะของงานที่ปฏิบติั ความรับผดิชอบ และความกา้วหนา้ ส่วนปัจจยัค ํ้าจุนหรือปัจจยัสุขอนามยั

คือ ปัจจยัที่เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที่ช่วยให้พนกังานยงัคงทาํงานอยูแ่ละรักษาพวกเขา

ไวใ้นองคก์ร แต่เม่ือไม่ไดรั้บปัจจยัดงักล่าวก็จะเป็นสาเหตุใหพ้นักงานเกิดความไม่พอใจและไม่มี

ความสุขในการทาํงาน ประกอบด้วย เงินเดือนและสวสัดิการ ความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคับบัญชา 

สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหารงาน สภาพการทาํงาน ความเป็นอยูส่่วนตวั ความมัน่คง

ในงาน และวธีิการปกครองบงัคบับญัชา (ภูรดา สุนทรโกปาล, 2552, น. 12)  

ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นหนทางหน่ึงในการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษยอ์ันมีค่าของ

องคก์ร โดยใหพ้นกังานทาํงานอยูใ่นองคก์รอยา่งมีความสุข มีความรู้สึกและมีจิตใจท่ีอยากจะอยูก่บั

องคก์รดว้ยความเตม็ใจ รวมไปถึงการพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีใหก้บัองคก์รอยา่งเตม็ความสามารถ ซ่ึง

ผลประโยชน์ที่จะไดเ้กิดขึ้นร่วมกนัทั้งตวัพนกังานและองคก์ร ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นส่ิงที่สาํคญั

ยิง่อยา่งหน่ึงในการรักษาบุคลากรขององคก์ร เป็นความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึ้นระหวา่งพนกังานกบัองคก์ 

ร ซ่ึงบุคคลพร้อมจะทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจให้กบัองคก์รโดยที่เขามีความรู้สึกว่า ตนเองไดเ้ขา้ไป

เก่ียวขอ้งเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า มีความหมายสาํหรับองคก์ร รวมทั้งองคก์ร

เองก็มีคุณค่ามีความหมายสําหรับตนเอง และพยายามทาํให้เป้าหมายของตนเองและขององคก์ร

ประสบความสําเร็จ และการที่พนักงานในองคก์รมีความผูกพนัต่อองค์กรตํ่า พนักงานเหล่านั้น

อาจจะลาออกจากองคก์ร หรือในกรณีที่พนกังานเลือกที่จะอยูก่บัองคก์รต่อไป เขาอาจจะปฏิบติังาน

ในหน้าที่อยา่งไม่เต็มใจทาํงานและไม่มีความกระตือรือร้น ยอ่มนาํมาซ่ึงผลเสียต่อองคก์รไม่ว่าจะ

เป็นดา้นทรัพยากรที่ตอ้งสูญเสียในรูปค่าจา้ง เงินเดือน สวสัดิการ รวมถึงบรรยากาศในการทาํงาน 

ขาดอธัยาศยัไมตรีที่ดีในการทาํงานและสูญเสียเป้าหมายองคก์รที่วางไว ้(สรนันท ์บางแสง, 2556, 

น. 2) 

จากความสําคญัของบุคลากรขององค์กรดังกล่าวขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าหากองค์กรไม่ให้

ความสาํคญัต่อปัจจยัที่เก่ียวแรงจูงใจในการทาํงานรวมถึงการส่งเสริมความผูกพนัต่อองคก์รย่อม

ส่งผลเสียถึงต้นทุนที่ตอ้งสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นตน้ทุนในส่วนของบุคลากร ก็คือการสูญเสีย

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตน้ทุนในการสรรหาคดัเลือก รวมถึงตน้ทุนการฝึกอบรมและ

พฒันาบุคลากร โดยจะทาํให้องค์กรสูญเสียแวลาและผลประโยชน์เป็นอย่างมาก จึงทาํให้ผูว้ิจยั

ต้องการศึกษาปัจจัยจูงใจในการทาํงาน ซ่ึงประกอบด้วย ความสําเร็จในหน้าที่การงาน ความ

รับผดิชอบของงาน ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ลกัษณะงานท่ีทาํ และการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ ที่

มีอิทธิพลต่อความผูกพนัขององคก์รของพนกังาน บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั หรือไม่ 
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เพื่อนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและแผนงานต่างๆ รวมถึงปรับปรุง

และพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทรัยากรมนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้าง

ความจงรักภกัดีและความผูกพนัต่อองคก์ร และเพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณค่าต่อองคก์รไวใ้ห้นาน

ที่สุด 

วัตถุประสงค์   

1) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)

จาํกดั

2) เพือ่ศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั

3) เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจในการทาํงานที่มีอิทธิต่อความผูกพนัขององคก์รของพนกังาน บริษทั

ฟูจิ ซีร็อกซ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

กรอบแนวคดิ    

 ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั

ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

   พนกังาน บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ที่ปฏิบติังานประจาํอยูท่ี่สาํนักงานใหญ่ 

จาํนวน 329 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนสิงหาคม 2559)  โดยจะเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากการแจกแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนักงาน บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั ทั้งชายและหญิงเน่ืองจากทราบขอ้มูลของประชากรที่แน่นอน  ผูว้จิยัจึงเลือกที่

ปัจจยัจูงใจในการทาํงาน 

1. ความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน

2. ความรับผิดชอบของงาน

3. ความกา้วหนา้ในการทาํงาน

4. ลกัษณะงานท่ีทาํ

5. การไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

บริษทั ฟจิู ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 
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จะใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา  จาํนวน 329 คน เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่ครบถว้นและ

สมบูรณ์มากที่สุด 

2. การสร้างและพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือดงัน้ี 

2.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในการทาํงานที่มีผลต่อความผูกพนัของ

องคก์รจากเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

2.2 กาํหนดกรอบปัจจยัในการสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัให้ครอบคลุมกบัวตัถุประสงค์

ที่ 

ตอ้งการศึกษา 

2.3 สร้างเคร่ืองมือแลว้นาํเสนอร่างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาพร้อมทั้ง

นาํเสนอให ้

อาจารยท์ี่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงในเน้ือหาเพือ่แกไ้ขปรับปรุง 

2.4 นาํเคร่ืองมือที่สร้างแลว้ไปหาคุณภาพของเคร่ืองมือ นาํแบบสอบถามไปทาํการทดสอบ 

( Try  Out ) จาํนวน  30  ชุด  กบักลุ่มตวัอยา่งที่ตอ้งการศึกษา จากนั้นจึงนาํแบบสอบถามที่รวบรวม

ได้มาทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability ) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการหาความเช่ือมัน่ ได้ค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha  Coefficient ) ของแบบสอบถามตามวิธีการของครอนบาคโดยไดค้่า

ความเช่ือมั่นทั้งฉบบั เท่ากับ 0.76 เม่ือพิจารณารายด้านได้ค่าความเช่ือมั่นตามลาํดับ ดังน้ี ด้าน

ความสาํเร็จในหน้าที่การงาน 0.76  ดา้นความรับผิดชอบของงาน 0.74 ดา้นความกา้วหน้าในการ

ทาํงาน 0.75 ดา้นลกัษณะงานที่ทาํ 0.75 และดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนับถือ 0.74 ค่าความเช่ือมั่น

ของเคร่ืองมือในการวิจยั มีเกณฑส์าํหรับพิจารณาวา่เป็นความเช่ือมัน่ที่ใชไ้ดใ้นการนาํเคร่ืองมือนั้น 

ๆ ไปใช ้(Burns and Grove,1997 : 327) เคร่ืองมือที่มีการสร้างและพฒันาขึ้นควรมีความเช่ือมัน่อยา่ง

นอ้ย 0.70 แลว้นาํไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

3. การเก็บและรวบรวมขอ้มูล

ผูว้จิยัใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยไดน้าํแบบสอบถามที่สมบูรณ์แลว้ใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 329  

คน โดยมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. เตรียมแบบสอบถามเพือ่การรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นพนกังานบริษทั ฟูจิ 

ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
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2. ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างที่แจก

แบบสอบถาม  จาํนวน 329  ชุด  ดว้ยตนเองเพื่อนาํมาตรวจสอบความครบถว้นของแบบสอบถาม

ก่อนนาํมาวเิคราะห์และประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  

3. ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับการวิจยัจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ที่มี

ผูจ้ดัทาํและรวบรวมไว ้เช่น หอ้งสมุด ผลงานวจิยั  ส่ิงพมิพ ์ บทความ  รวมถึงเวบ็ไซต ์

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล

ผูว้จิยันาํแบบสอบถามไปวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

4.1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

ตาํแหน่งงาน และรายไดต่้อเดือน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อย

ละ (Percentage)  

2. วิเคราะห์ขอ้มูลของปัจจัยจูงใจในการทาํงานที่มีผลต่อความผูกพนัขององค์กรของ

พนักงานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) โดยใชค้่าสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. วิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งเพื่ออธิบายถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัจูงใจในการทาํงานที่

ส่งผลต่อความผูกพนัขององค์กรของพนักงานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) โดยทดสอบ

สมมติฐาน ปัจจยัจูงใจในการทาํงานที่ประกอบดว้ย ความสาํเร็จในหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ

ของงาน ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ลกัษณะงานท่ีทาํ และการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ ท่ีมีอิทธิพล

ต่อความผกูพนัขององคก์รในเชิงบวก โดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 

เกณฑก์ารจดัระดบัค่าความสมัพนัธ ์และระดบัความสมัพนัธ ์Bartz (1999: 184) 

ค่าสหสมัพนัธ ์0.20 หรือตํ่ากวา่ หมายถึง มีระดบัความสมัพนัธต์ ํ่ามาก  

ค่าสหสมัพนัธ ์0.21 - 0.40 หมายถึง มีระดบัความสมัพนัธต์ ํ่า 

ค่าสหสมัพนัธ ์0.41 - 0.60 หมายถึง มีระดบัความสมัพนัธป์านกลาง 

ค่าสหสมัพนัธ ์0.61 - 0.80 หมายถึง มีระดบัความสมัพนัธสู์ง 

ค่าสหสมัพนัธ ์0.80 หมายถึง มีระดบัความสมัพนัธสู์งมาก 

และใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ (Regression  Analysis) โดยใชเ้ทคนิคการคดัเลือก

ตวัแปรแบบ Enter 
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ผลการวิจัย 

จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 329 คน สามารถจาํแนกขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ได้

ดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8  เป็นเพศหญงิจาํนวน 185 

คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 ส่วนใหญ่มีอาย ุ20-29 ปีมากที่สุด จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 และ

นอ้ยที่สุดอาย ุ 50 ปีขึ้นไป จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9  เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จาํนวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 84.8 

และสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2  มีสถานภาพสมรส โสดมากที่สุด จาํนวน 

194 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 สถานภาพ สมรส จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 และสถานภาพ

หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6  มีตาํแหน่งงานพนกังานทัว่ไปมากท่ีสุด

จาํนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 66.6  ตาํแหน่งพนกังานระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการ/ผูจ้ดัการ จาํนวน 60 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.2  และพนกังานระดบัผูจ้ดัการแผนก/ผูจ้ดัการทัว่ไป จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.2 มีรายไดต่้อเดือนตํ่า 20,001 – 35,000 บาทมากที่สุด จาํนวน 135  คน คิดเป็นร้อยละ 41.0  และ

นอ้ยที่สุดรายไดต่้อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6   

ในการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในการทาํงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนั

ของพนักงานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด ประกอบด้วย ด้านความสําเร็จ ด้านความ

รับผดิชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํและดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนับ

ถือพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความผูกพนัขององคก์รของพนกังานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ดา้นความสาํเร็จโดย

เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.09) เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่ ลาํดบัที่ 1 ท่านคิดวา่ท่านไดป้ฏิบติังานที่

รับผิดชอบให้ประสบความสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี มีความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 4.12) รองลงมา

คือ ท่านคิดว่าหากท่านทาํงานในองคก์รน้ีจะทาํให้ท่านมีโอกาสอยา่งสูงที่จะประสบความสาํเร็จใน

ชีวติการทาํงาน มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ( X = 4.08)  ดา้นความรับผดิชอบ โดยเฉล่ียรวมอยู่

ในระดบัปานมาก ( X = 4.04)  เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่ ลาํดบัที่ 1 ท่านรับผดิชอบงานที่ทาํอยา่งเตม็

ความสามารถ มีความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 4.19) รองลงมาคือ ท่านมีความอิสระในการแกไ้ข

ปัญหาของงานที่ปฏิบติั มีความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 4.14) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ท่านทาํงานที่

รับผิดชอบให้เสร็จก่อนกาํหนดเวลาเสมอและเม่ือท่านเร่ิมตน้ทาํส่ิงใดแล้วและตอ้งทาํให้เสร็จ

โดยเร็ว มีความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 3.94)  ดา้นความกา้วหน้าในการทาํงาน โดยเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมาก ( X = 4.07) เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่ ลาํดบัท่ี 1 องคก์รของท่านมีนโยบายในการวางแผน

พฒันาความกา้วหน้าในอาชีพ มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.26) รองลงมาคือ แผนกท่ี

ท่านทาํอยูน่ั้นมีโอกาสพฒันาความรู้และความสามารถเสมอ มีความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 4.17) 
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และลาํดบัสุดทา้ย คือ หน่วยงานที่ท่านทาํอยูน่ั้นมีโอกาสไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งอยา่งต่อเน่ือง มี

ความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 3.94)  ดา้นลกัษณะงานที่ทาํ โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.07) 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ลาํดบัที่ 1 ท่านรู้สึกว่ามีความอิสระในการทาํงาน มีความคิดเห็นในระดบั

มากที่สุด ( X = 4.20) รองลงมาคือ ท่านมีความเขา้ใจต่องานที่ท่านทาํเป็นอยา่งดี มีความคิดเห็นใน

ระดบัมาก ( X = 4.17) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ท่านรู้สึกว่างานของท่านมีความทา้ทาย มีความคิดเห็น

ในระดบัมาก ( X = 3.92) ตามลาํดบัและดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (

X = 4.08) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ลาํดบัที่ 1 ท่านไดรั้บการยอมรับและความไวว้างใจจากเพือ่น

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มีความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 4.19) รองลงมาคือ ท่านมีโอกาสและ

ไดรั้บการยอมรับในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร มีความคิดเห็นในระดบัมาก 

( X = 4.12) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ท่านมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนงานและตดัสินใจเร่ืองสําคญัๆ

ของหน่วยงาน มีความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 3.93) ตามลาํดบั 

ในการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัขององคก์รของพนักงานบริษทั ฟูจิ ซี

ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัของ

องคก์รของพนักงานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.87) 

เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ลาํดบัที่ 1 ท่านเต็มใจที่จะบอกแก่ผูอ่ื้นว่าองคก์รน้ีเป็นองคก์รที่น่าทาํงาน

ดว้ย มีความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 4.18) รองลงมาคือ องคก์รน้ีสามารถตอบสนองในส่ิงที่ท่าน

ตอ้งการได้อย่างเพียงพอ มีความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 4.00) ลาํดับที่ 3 คือ ท่านทาํงานโดย

คาํนึงถึงช่ือเสียงขององคก์รที่ท่านทาํงานอยูเ่สมอ มีความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 3.98) และลาํดบั

สุดทา้ย คอื ท่านมีความสุขและพอใจท่ีไดท้าํงานในองคก์รน้ี มีความคิดเห็นในระดบัมาก ( X = 3.51) 

ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 1  การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลปัจจยัจูงใจในการ

ทาํงานที่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ปัจจยัจูงใจในการทาํงาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 

t-value t-prob
b0 β0 

ค่าคงท่ี 2.917 7.859 0.000 

ดา้นความสาํเร็จ (X1) -0.084 -0.127 -2.352 0.019* 

ดา้นความรับผดิชอบ (X2) 0.082 0.046 1.774 0.077 

ดา้นความกา้วหนา้ (X3)  0.104 0.123 2.266 0.024* 

ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ (X4)  0.042 0.049 0.861 0.390 

ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ (X5) 0.090 0.121 2.224 0.027* 

F – value , F - Prob 4.314 0.001 

r , R square, 

R – square Adjusted 0.250 0.063 0.048 

Std. Error of the Estimate 0.34557 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05

จากตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเพือ่หาความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลปัจจยัจูงใจใน

การทาํงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด พบว่า ด้าน

ความสาํเร็จ ดา้นความกา้วหน้าและดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ พบว่า มีผลต่อตวัของพนกังาน

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์

ในระดบัตํ่า (r = 0.250) และมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั ร้อยละ 4.8 (ปัจจยัจูงใจอธิบายความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในความผกูพนัธข์องพนกังงานบริษทั 

ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดัได ้ร้อยละ 4.8 จากค่า  R – square Adjusted ซ่ึงเท่ากบั 0.048)  ผล

การทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยวธีิวเิคราะห์ความแปรปรวนที่ระดบันัยสาํคญั 0.05 พบวา่ ค่า F – 

Prob. เท่ากบั 0.048 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจยัจูงใจในการทาํงานที่มีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัของพนกังานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ในการศึกษาปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลปัจจยัจูงใจในการทาํงานที่มีอิทธิพลต่อ

ความผูกพนัขององคก์รของพนกังานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั พบว่า ปัจจยัจูงใจใน

การทาํงานที่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัของพนักงานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ได้แก่ ด้านความสําเร็จ ด้านความก้าวหน้า และ ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ พบว่า มี

ความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่ามาก ส่วนดา้นความรับผิดชอบและดา้นลกัษณะงานที่ทาํ มีความสัมพนัธ์

กบัความผูกพนัของพนักงานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั อยา่งไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ
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และวเิคราะห์การถดถอยเพือ่หาความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลปัจจยัจูงใจในการทาํงานที่มีอิทธิพลต่อ

ความผูกพนัของพนักงานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ขอ้มูลปัจจยัจูงใจในการทาํงานที่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั พบวา่ ดา้นความสาํเร็จ ดา้นความกา้วหนา้และดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ พบวา่ มี

ผลต่อตวัของพนักงานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 โดยมีความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า (r = 0.250) และส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทั ฟูจิ ซี

ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด ร้อยละ 4.8 ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความ

แปรปรวนที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 พบว่า ค่า F – Prob. เท่ากบั 0.001 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความวา่ 

ปัจจยัจูงใจในการทาํงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั เม่ือนาํตวัแปรปัจจยัจูงใจในการทาํงานดา้นความสาํเร็จ ดา้นความกา้วหนา้ และดา้นการไดรั้บ

การยกยอ่งนับถือ ที่มีผลต่อความผูกพนัของพนักงานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดัมา

สร้างสมการพบว่า ตวัแปรที่มีผลต่อความผูกพนัของพนักงานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 

จาํกดัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 คือ ปัจจยัจูงใจในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้ ดา้นการ

ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือและดา้นความสาํเร็จ โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวเิคราะห์การถดถอยได้

ดงัน้ี 

Y =  2.917 + 0.104 X3 + 0.090 X5 - 0.084 X1 

อภิปรายผล   

ผลการวิจยัปัจจยัจูงใจในการทาํงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานบริษทั ฟูจิ ซี

ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั พบว่า ปัจจยัจูงใจในการทาํงานดา้นความกา้วหน้าในการทาํงาน ดา้น

การไดรั้บการยกยอ่งนบัถือและดา้นความสาํเร็จที่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานบริษทั ฟูจิ ซี

ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

ผูว้จิยัขออภิปรายผลการวจิยัตามขอ้คน้พบ โดยเรียงลาํดบัตามค่านํ้ าหนกัของปัจจยั ดงัน้ี 

ปัจจัยด้านความสําเร็จในหน้าที่การงาน 

ปัจจยัจูงใจในการทาํงานดา้นความสาํเร็จในหน้าที่การงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ

พนกังานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นอนัดบัแรก 

เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัรายขอ้ของปัจจยัดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนับถือ พบว่าตวับ่งช้ี

ที่สาํคญัมากที่สุด คือ “ ท่านคิดวา่ท่านไดป้ฏิบติังานที่รับผิดชอบใหป้ระสบความสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่ง

ดี ” ทั้งน้ี พนักงานบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ไดป้ฎิบติังานอยา่งเต็มใจเพื่อทาํงานให้

บรรลุเป้าหมาย หรือจุดประสงค์ขององค์กร โดยแต่ละคนแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกปฏิบติังานตาม

หนา้ที่ของตนอยา่งเตม็ที่และรับผดิชอบหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย เพือ่ทาํงานที่ตนเองไดรั้บใหส้าํเร็จ
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เตม็ความสามารถของตน เพือ่ความกา้วหนา้ในชีวติและความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานของตน เพราะ

ทุกคนเช่ือว่าการทาํงานที่น่ีจะสามารถทาํให้ตนเองมีความสาํเร็จและความกา้วหน้าในชีวิตไดม้าก

ขึ้ น ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีอาจจะกระตุน้เป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือจัดระบบองค์การให้มีสภาพที่

ก่อใหเ้กิดความตอ้งการในส่วนของผูป้ฏิบติังานที่จะใชพ้ลงังานและความสามารถอยา่งเตม็ที่ เพือ่ให้

บงัเกิดความสาํเร็จในการทาํงานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือดว้ยความคิดริเร่ิมของตนเองที่จะนํา

ความสําเร็จมาสู่องค์กร ความตอ้งการ แรงกดดัน หรือ ความปรารถนา ที่จะผลักดนัให้พนักงาน

พยายามด้ินรน เพื่อให้บรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์พฤติกรรมของพนักงานจะถูกกาํหนดและ

ควบคุมโดยการจูงใจต่างๆ แรงจูงใจเหล่าน้ียงัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละคนอีกดว้ย วิธีการจูง

ใจที่สาํคญัต่อการบริหาร คือ ความตอ้งการความรัก ความเอาใจใส่ความตอ้งการอาํนาจและความ

ตอ้งการความสาํเร็จ 

ขอ้คน้พบดงักล่าวดงัคาํกล่าวสอดคลอ้งกับแนวคิดของ (วรัญญา วงคป์ระสิทธ์ิ, 2540, น. 

29-30) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นส่ิงท่ีมี ความสําคัญต่อความอยู่รอดและความมี

ประสิทธิผลขององคก์าร โดยหน่วยงานจะตอ้งมี ความสามารถในการสรรหาทรัพยากรดา้นบุคคลที่

มีคุณภาพเขา้ไปในหน่วยงานแลว้ยงัตอ้งสามารถรักษาบุคคลไวใ้หไ้ดด้ว้ยการพยายามสร้างแรงจูงใจ

ในการทาํงานเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของสมาชิกในองคก์ารดงันั้น ความยดึมัน่ผูกพนัต่อ

องคก์ารจึงเป็นทศันคติที่มีความสาํคญัยิง่ต่อหน่วยงานทุกประเภท

แนวคิดข้างต้นยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ (Buchanan II, 1974.: pp.533-546) กล่าวว่า 

ความผูกพนัเป็นทศันคติที่สาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับองคก์ารไม่ว่าจะเป็นองคก์ารแบบใด เพราะความ

ผกูพนัเป็นตวัเช่ือมระหวา่งความรู้สึกนึกคิดของมนุษยก์บัจุดมุ่งหมายขององคก์าร ซ่ึงการเช่ือมโยงน้ี

สามารถแสดงออกไดท้างพฤติกรรมและความรู้สึก โดยท่ีทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ

องคก์ารและเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความแขง็แกร่งที่ดีขององคก์าร รวมทั้งลดการควบคุม

หรือส่ิงที่จะมากระทบจากภายนอกอีกดว้ย โดยสรุปแลว้ความผกูพนัต่อองคก์าร เป็นเง่ือนไขสาํหรับ

องคก์ารทางสงัคมที่จะประสบความสาํเร็จ นอกจากน้ีเขายงักล่าวเพิม่เติมวา่ความผกูพนัของผูจ้ดัการ

ต่อองคก์ารมีส่วนสาํคญัต่อความอยูร่อดและความมีประสิทธิภาพขององคก์าร เพราะผูบ้ริหารท่ีอยู่

ตรงระดับน้ีจะตอ้งมีความรับผิดชอบในการรักษาองค์การให้คงอยู่รอด ดังนั้นจึงจาํเป็นต่อการ

บริหารและดาํเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และยงัเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกรับผิดชอบและการอุทิศตน

เพือ่เก้ือกูลใหอ้งคก์ารอยูใ่นภาพที่สามารถปฏิบติังานต่อไปได ้และยงัสอดคลอ้งกบั สนัตฤ์ทยั ล่ิมวรี

พนัธ ์(2550) ไดศึ้กษาความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร : กรณีศึกษาบริษทัระยองเพยีวริฟายเออร์ 

จากดั (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ดา้นปัจจยัแรงจูงใจต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน

พบว่าระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานในภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 
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3.86 และเม่ือพจิารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง ไดแ้ก่ 

ดา้นองคก์ารเป็นที่พึ่งได ้รองลงมาคือดา้นสมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงาน และดา้น

ภาวะผูน้า ดา้นปัจจยัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน พบว่า ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของ

พนักงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า พนักงานมีความผกูพนั

ต่อองคก์ารในดา้นบรรทดัฐานทางสังคมอยูใ่นระดบัสูงที่สุด รองลงมาคือ ความผูกพนัต่อองคก์าร

ในดา้นความรู้สึก และดา้นความต่อเน่ือง  

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทํางาน  

ปัจจยัจูงใจในการทาํงานดา้นความกา้วหน้าในการทาํงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ

พนกังานบริษทั  ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นอนัดบัสอง 

เม่ือพจิารณาจากผลการวจิยัรายขอ้ของปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน พบวา่ตวับ่งช้ี

ที่สาํคญัมากที่สุด คือ “ องคก์รของท่านมีนโยบายในการวางแผนพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพ ” 

ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะในบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีการกาํหนดนโยบายไดช้ดัเจน มี

การวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ มีการกาํหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตรงตามสายงานของ

ผูรั้บผิดชอบ มีการพฒันาบุคคลากรที่ทาํงานในสายงานอยา่งต่อเน่ือง การทาํงานเม่ือเทียบกบัส่วน

หรือระดบัเดียวกนั บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีความแตกต่างกบัที่อ่ืนอยา่งมาก มีการ

พฒันาความกา้วหน้าทาํให้ลูกน้องเห็นว่าการทาํงานกบับริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดัน้ี

เป็นหน่วยงานที่จะทาํให้ตวัเองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ตามความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและการ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร มีการยอมรับในแนวทางการปฏิบติังานเพื่อให้สาํเร็จตาม

เป้าหมาย และเป็นไปตามค่านิยมขององคก์รมีความภาคภูมิใจในผลงานและการเป็นพนักงาน มี

ความเตม็ใจที่จะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพือ่องคก์ร การแสดงออกถึงความพยายามอยา่งเต็มที่ 

เตม็ใจอุทศิแรงกาย แรงใจ สติปัญญาในการทาํงานท่ีดี ใชค้วามพยายามอยา่งมากเพือ่ตอบสนองหรือ

มุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งหวงัให้งานท่ีปฏิบติัประสบความสําเร็จอย่างมีคุณภาพภายใน

ระยะเวลาที่กาํหนด ซ่ึงจะส่งผลถึงความสาํเร็จและเป็นผลดีต่อองคก์รในภาพรวมทาํใหพ้นกังานใน

บริษทัมีความผกูพนัธใ์นองคก์รและไดม้องเห็นความกา้วหนา้ในอาชีพของตนเอง  

ขอ้คน้พบดงักล่าวดงัคาํกล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2549, น.98-

99) กล่าวไวว้่า องค์กรที่จะประสบความสําเร็จต้องสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้โอกาสแก่

พนักงานในการแสดงความคิดเห็น ทาํให้สมาชิกมีความรู้สึกรักองคก์ร ภาคภูมิใจที่ไดเ้ป็นสมาชิก

ขององคก์ร มีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์รสูง และเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์ร เช่น ตั้งใจ

ทาํงาน ดูแลรักษาทรัพยสิ์นขององคก์รเหมือนกบัของของตน เม่ือองคก์รถูกว่าร้ายสมาชิกจะแกต้วั
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ปกป้องช่ือเสียงให้แก่องค์กร และมักจะให้สรรพนามตวัว่าเราหรือของเรา เช่น องค์กรของเรา 

หน่วยงานของเรา  

แนวคิดขา้งตน้ยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ (Steers and Porter, 1983.: pp.433-434) ได้

สรุปว่าส่ิงที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร คือ  โครงสร้างขององคก์ร ซ่ึงจะตอ้งมีลกัษณะเป็น

ระบบที่มีแบบแผน มีหน้าที่ที่เด่นชดั มีการกระจายอาํนาจ การให้ผูร่้วมมีการตดัสินใจ การมีส่วน

เป็นเจา้ของ ส่ิงเหล่าน้ีนับว่ามีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ร คุณลกัษณะของ

งานและบทบาทในการทาํงาน เช่น งานที่ทาํเป็นงานที่มีคุณค่ามีบทบาทที่เด่นชดั มีความสาํคญั ส่ิง

เหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับความผูกพนัต่อองค์กร คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 

ระยะเวลาที่ปฏิบติังานในองคก์ร และระดบัการศึกษา แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิและ ประสบการณ์ในงาน 

เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่บุคคลพบในระหว่างการทาํงาน เช่น การปฏิบัติงานของผูบ้ ังคับบัญชา 

ความสามารถในการพึ่งพาไดแ้ละการปฏิบติัตวัของผูบ้งัคบับญัชาการรู้สึกตนเองเป็นบุคคลสาํคญั 

ทศันคติที่มีต่อเพือ่นร่วมงาน ส่ิงเหล่าน้ีนบัวา่มีอิทธิพลในทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์รและยงั

สอดคล้องกับงานวิจยัของ วารุณี คาํแก้ว (2550) ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน

ธนาคารไทยธนาคาร (จาํกัด) มหาชน สํานักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานพบว่า เพศ มีความสัมพนัธ์กบัความ

ผูกพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 นอกนั้นไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ ผลการ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเก่ียวระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานพบว่าทุกปัจจยั

เก่ียวกบังาน เช่น งานที่รับผิดชอบ ค่าตอบแทน และสวสัดิการ โอกาสกา้วหน้า ความสัมพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงาน และบรรยากาศที่ทาํงาน ล้วนมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และเป็นความสมัพนัธใ์นทิศทางบวกระดบัปานกลาง 

ปัจจัยด้านการได้รับการยกย่องนับถือ 

ปัจจยัจูงใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยกย่องนับถือที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ

พนกังานบริษทั   ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นอนัดบัสาม 

เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัรายขอ้ของปัจจยัดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนับถือ พบว่าตวับ่งช้ี

ที่สําคัญมากที่ สุด คือ  “ ท่านได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา ” ทั้งน้ี การที่พนักงานของบริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด มีโอกาสได้

รับผิดชอบงานที่มีความสาํคญั ทาํให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญักบัองคก์รหรือ

เกิดความรู้สึกได้รับการยอมรับจากองคก์รและเพื่อนร่วมงาน ทาํให้อาจจะมีความรู้สึกผูกพนักบั

องคก์รที่ทาํงานอยู ่ เน่ืองจากตอบสนองความตอ้งการที่จะให้ผูอ่ื้นยกยอ่งตนเองได ้ การที่บุคคลมี

อิสระในการตดัสินใจในวธีิการทาํงานดว้ยตนเองมาก จะมีความผกูพนัต่อองคก์รมากกวา่คนที่ไม่มี
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อิสระในการทาํงาน การที่ผูบ้ริหารบอกทุกอยา่งว่าควรทาํอยา่งไร เหมือนเป็นการสั่ง หรือบอกให้

ปฏิบติัตาม ทาํใหเ้กิดความไม่พอใจการใชก้ารควบคุมอยา่งใกลชิ้ด การกาํหนดกฏเกณฑม์ากเกินทาํ

ให้บุคลากรตกอยู่ในความกดดัน อาจมีการแสดงปฏิกิริยาตอบโตโ้ดยการลาออกได้และความ

ไวว้างใจระหว่างบุคคลจะมีความสาํคญัต่อทศันคติและพฤติกรรมของผูอ้ยูร่่วมกนัในสังคม การที่

บุคคลเห็นว่าสภาพแวดลอ้มทางสังคมในองคก์รมีลกัษณะของการร่วมมือ ช่วยเหลือเป็นมิตรจะทาํ

ให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกผูกพนัต่อองคก์ร หากองค์กรใดมีลักษณะการขาดการร่วมมือในการ

ทาํงานหรือมีความเป็นมิตรน้อย องคก์รนั้นจะทาํให้บุคคลรู้สึกผูกพนัไดย้ากยิง่ และการไดรั้บการ

สนับสนุนช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชา บุคคลจะชอบผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีความเป็นมิตร ชมเชยเม่ือ

ปฏิบติังานดี และยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกนอ้ง การสนบัสนุนและช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชา

เป็นส่ิงที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจเพราะจะรู้สึกไดถึ้งความเอาใจใส่และเห็นความสาํคญั

ของตนเอง หากผูบ้งัคบับญัชาไม่ค่อยใหค้วามสนใจ สนทนา หรือใหก้ารช่วยเหลือในการปฏิบติังาน

เขาอาจรู้สึกวา่ตนไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์รและไม่เป็นท่ียอมรับ จึงอาจไม่เกิดความรู้สึกผูกพนั

ต่อองคก์รและงานที่ปฏิบติัอยูไ่ด ้

ขอ้คน้พบดงักล่าวดังคาํกล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ( Jerald Greenberg and Rober A. 

Baron,1997.: p.196 ) ไดใ้ห้ขอ้แนะนาํในการเสริมสร้างความผูกพนัของพนักงานที่มีต่อองคก์รไว้

ดงัน้ี ผูบ้ริหารองคก์รควรมอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบที่สูงขึ้นในงานที่ทาํ พนักงานที่ไดรั้บมี

โอกาสในการควบคุมการทาํงานของตนเองมากขึ้น และไดรั้บการยอมรับวา่เขาไดเ้ป็นส่วนสาํคญัที่

ทาํให้งานประสบความสําเร็จ มีแนวโน้มที่จะมีความผูกพนัต่อองค์กรในระดับสูง ผูบ้ริหารของ

องคก์รความปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานโดยใช้หลกัการแบ่งผลประโยชน์

ร่วมกนัระหว่างองคก์รและพนักงานอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรมและผูบ้ริหารขององคก์รควรสรร

หาและคดัเลือกพนักงานที่จะเขา้มาทาํงานในองค์กรโดยพิจารณาถึงการมีทศันคติและค่านิยมที่

สอดคลอ้งกบัองคก์ร ในขณะเดียวกนัองคก์รก็ตอ้งแจง้ให้พนกังานเห็นวา่องคก์รพยายามทุกวิถีทาง

อยา่งสมํ่าเสมอที่จะเสริมสร้างใหพ้นกังานมีความสุขกบัการทาํงานและมีความผกูพนัต่อองคก์ร 

แนวคิดขา้งตน้ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Barry Dessler, 1997.: pp.693-694) ให้ขอ้คิด

เก่ียวกบัการเสริมสร้างความผูกพนัของพนักงานต่อองคก์รดงัน้ี ผูบ้ริหารขององคก์รควรตระหนัก

เสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สาํคญัที่สุดขององคก์ร ดงันั้น ผูบ้ริหารควรให้ความไวว้างใจ ให้

เกียรติ และใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการปฏิบติังานกบัใหก้าํลงัใจในการกา้วหนา้

และประสบความสาํเร็จอยา่งเตม็ความสามารถของเขา ผูบ้ริหารขององคก์รควรปฏิบติัต่อพนกังาน

ทุกคนอยา่งสมํ่าเสมอ รับฟังขอ้ร้องทุกขข์อง พนักงาน มีการสาํรวจความคิดเห็นของพนกังานเป็น

ระยะๆ และมีการแจง้ให้พนักงานทราบถึงผลของการสาํรวจนั้น นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรหาโอกาส
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แจง้ข่าวสารขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัองคก์รให้พนักงานได้ทราบกบัจดัให้มีระบบส่ือสารสองทางใน

องคก์ร การเสริมสร้างความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รควรเร่ิมตั้งแต่การสรรหาและคดัเลือก

พนักงาน โดยกาํหนดหลกัเกณฑเ์ร่ืองการมีทศันคติและค่านิยมสอดคลอ้งกบัองคก์รไวเ้ป็นปัจจยั

หน่ึงในการสรรหาและคดัเลือกพนักงาน ทั้งน้ีองค์กรจะตอ้งมีการะบุค่านิยมขององคก์รไวอ้ยา่ง

ชดัเจน และถ่ายทอดให้พนักงานทุกคนไดท้ราบและผูบ้ริหารองคก์รความแสดงให้พนักงานทราบ

อยา่งชดัเจนถึงโอกาสความกา้วหน้าในการทาํงานรวมทั้งมีการจดัระบบค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสม 

พนักงานรู้สึกว่ามีความเป็นธรรม มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างพนักงานกบัองคก์ร ผูบ้ริหารของ

องค์กรควรจัดการฝึกอบรมให้พนักงานแต่ละหน่วยงานเข้าใจความต้องการของพนักงานใน

หน่วยงานอ่ืนๆ เพือ่เสริมสร้างให้เกิดความประสานงาน และความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งพนกังานและ

ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วิฑูรย ์สิมะโชคดี, 2539, น.19-20) กล่าวว่า ความผูกพนัธ์องค์กรมี

ความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนงานมากกว่าความพอใจในงาน ทาํให้ยงัคงทาํงานในองค์กรนั้นเป็น

เวลานาน ส่วนความสัมพนัธ์กบัการขาดงานและความสาํเร็จของงานจะมีระดบัตํ่ากว่า ขณะที่ความ

พอใจในงานมีความสัมพนัธ์ให้เกิดการขาดงานน้อยลงและได้ผลผลิตสูง โดยทัว่ไปแล้วความ

ผกูพนัธต่์อองคก์รจะช่วยลดความเป็นไปไดข้องการเปล่ียนงาน และในขณะเดียวกนัจะเป็นศกัยภาพ

ขององคก์รที่จะฝ่าฟันปัญหาต่างๆในช่วงภาวะวกิฤต ในแง่ลูกจ่างแต่ละคน ความผกูพนัธอ์งคก์รจะ

เป็นผลดีและผลเสียต่อตวัเขา ในส่วนของผลดีจะทาํให้เขามีความกา้วหน้าในองคก์ร เช่น ไดเ้ล่ือน

ขั้น เจา้นายชมลูกนอ้ง เป็นตน้ ส่วนผลเสียนั้น เขาอาจจะมีโอกาสดีๆในการทาํงานอยา่งอ่ืนท่ีอาจให้

ประโยชน์กบัเขามากกว่าในองคก์รปัจจุบนั เพราะความผกูพนัทาํใหเ้ขาไม่อยากเปล่ียนงาน อยา่งไร

ก็ตามความผกูพนัต่อองคก์รจะมีผลดีหรือผลเสียขึ้นกบัลกัษณะของตวับุคคลนั้นๆเอง 

จากเหตุผลขา้งตน้ ทาํให้พบว่า ปัจจยัจูงใจในการทาํงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของ

องคก์รไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือและดา้นความสาํเร็จของพนกังาน

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสามารถสรุปตาม

ผลการวจิยั ดงัน้ี 

ปัจจยัจูงใจในการทาํงาน 

ดา้นความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน 

ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน 

ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ 

 

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั ฟูจิ ซี

ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั
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ข้อเสนอแนะ 

1. ลกัษณะงาน พนกังานคิดวา่หากองคก์รมีนโยบายในการวางแผนพฒันาท่ีชดัเจนจะทาํให้

เกิดความกา้วหน้าในสายอาชีพและควรมีการพฒันาความรู้ความสามารถอยูเ่สมอ เพื่อให้พนักงาน

ไดรั้บความรู้และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานที่มีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 

2. ประสบการณ์ในงาน พนักงานรู้สึกว่าองคก์รสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการใหก้บั

พนักงานมากขึ้นหรือน้อยลงก็ไม่มีผลทาํให้พนักงานเกิดความผูกพนัจึงไม่จาํเป็นตอ้งตอบสนอง

ความตอ้งการของพนกังานทาํใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกไม่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

3. ความผูกพนัองคก์ร ความรู้สึกที่ทาํให้พนกังานไม่ผูกพนั คือ ความสุขและความพอใจที่

ไดท้าํงานในองคก์รน้ี อาจเพราะการทาํงานมีปริมาณมากแต่ผลตอบแทนในการทาํงานไม่มากตาม

งาน ผลประโยชน์และสวสัดิการก็ไม่เหมาะสมกบังานที่ไดรั้บ ทาํใหพ้นกังานรู้สึกไม่มีความผูกพนั

กบัองคก์ร   
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ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัของผู้ใช้แรงงาน 

ภายในตลาดส่ีมุมเมือง 

FACTORS AFFECTING BUYING DECISION ENERGY DRINK 

OF LABORERS IN SI MUM MEANG MARKET. 

ธญัลกัษณ์ ลาภทรัพยท์วีคูณ1 และ ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัของผูใ้ชแ้รงงาน

ภายในตลาดส่ีมุมเมือง คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบคุคลของผูใ้ชแ้รงงานภายในตลาด

ส่ีมุมเมืองที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั และเพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัของผูใ้ชแ้รงงานภายในตลาดส่ีมุมเมือง  

การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีขนาดกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 330 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั ค่าสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ขอ้มูล

เชิงพรรณนา โดยแสดงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอผลการทดสอบ

สมมติฐานโดยใชส้ถิติ t-test ,  F-test และ Correlation ของ Pearson Production Moment Correlation 

ซ่ึงผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ41-45 ปี มีรายไดเ้ฉล่ีย 5,000-10,000 บาท/

เดือน และมีภูมิลาํเนาอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากที่สุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการของเคร่ืองด่ืมชูกําลังตลาดด้านผลิตภณัฑ์ โดยให้

ความสําคญักับความมีช่ือเสียงของตรายี่ห้อมากที่สุด ด้านราคาให้ความสําคญักับราคามีความ

เหมาะสมกบัคุณภาพที่ไดรั้บมากที่สุด  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายใหค้วามสาํคญักบัมีจาํหน่ายตาม

ร้านคา้ทัว่ไปทาํใหเ้ดินทางไปซ้ือไดส้ะดวกมากท่ีสุด  และดา้นการส่งเสริมการตลาดใหค้วามสาํคญั

กบัมีการมีโฆษณาตามส่ือต่างๆ มากที่สุด 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั ดา้นการ

รับรู้ปัญหาใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการจากท่ีร่างกายรู้สึกง่วงนอนขณะทาํงานมากท่ีสุด ดา้นการ

คน้หาขอ้มูลใหค้วามสาํคญักบัคน้หาขอ้มูลสินคา้จากเพือ่นร่วมงาน และคนรอบขา้งมากท่ีสุด 

1นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ด้านการประเมินผลทางเลือกให้ความสําคญักับประเมินผลเปรียบเทียบในดา้นคุณภาพที่ช่วยให้

ร่างกาย รู้สึกสดช่ืนมากกว่าเม่ือเทียบกบัเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนมากที่สุด ด้านการตดัสินใจซ้ือให้

ความสําคญักับหาซ้ือได้ง่ายตามร้านคา้ทั่วไปมากที่สุด และด้านพฤติกรรมภายหลังการซ้ือให้

ความสาํคญักบัหลงัจากซ้ือบริโภคแลว้รู้สึกคุม้ค่ากบัราคาที่จ่ายไปมากที่สุด  

การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชู

กาํลงัที่แตกต่างกนั พบว่า ปัจจยัเพศที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือที่แตกต่างกนัในดา้นการ

รับรู้ปัญหา ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

ปัจจยัดา้นอายทุี่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียที่

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือที่แตกต่างกนัในดา้นการรับรู้ปัญหา  และปัจจยัดา้นภูมิลาํเนาที่

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือที่แตกต่างกนัในดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้น

การตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมชูกาํลงั พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กบัดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมินผลทางเลือก 

มีความสมัพนัธก์นัค่อนขา้งตํ่า ปัจจยัดา้นราคา กบัดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการประเมินผลทางเลือก 

ดา้นการตดัสินใจซ้ือ มีความสมัพนัธก์นัต ํ่า ปัจจยัดา้นราคา กบัดา้นการคน้หาขอ้มูล มีความสมัพนัธ์

กันค่อนขา้งตํ่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย กับด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการประเมินผล

ทางเลือก มีความสัมพนัธ์กันค่อนขา้งตํ่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย กับด้านพฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือ มีความสมัพนัธก์นัต ํ่า และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัดา้นการรับรู้ปัญหา มี

ความสัมพนัธ์กันตํ่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดกับด้านการค้นหาขอ้มูล ด้านพฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือ มีความสมัพนัธก์นัค่อนขา้งตํ่า 

คาํสาํคญั : การตดัสินใจซ้ือ, ผูใ้ชแ้รงงาน, เคร่ืองด่ืมชูกาํลงั 
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Abstract 

This research was carried out to study the factors affecting buying decision energy drink of 

laborers in SI MUM MEANG market.  The purposes of this research were to study the personal 

factors of laborers in SI MUM MEANG market to the affecting buying decision energy drink and 

the marketing mix factors related  to the affecting buying decision energy drink of laborers in SI 

MUM MEANG market 

This was a quantitative research. There were 3 3 0  samples the tools used were 

questionnaires The particular statistical values for analysis include the following  Descriptive 

Analysis,  frequencies, percentage, mean, standard deviation, as well as applying t-test, F-test and 

Pearson’s Correlation Analysis in the hypothesis test. 

Major respondents in biography is male, 41-45 years old, income 5,000-10,000 baht per 

month, and birthplace: North east region. Major respondents commented about marketing mix 

factor of energy drink. In term of product, Brand is the most important. In the group of price, 

respondents placed importance in balance of price and quality. In the group of place, convenient to 

buy is the most factor. And the group of promotion, advertisement is the most influence of buying 

decision. 

Major respondents commented about buying decision as, in term of Need arousal or 

Problem recognition is depend on sleepless effect in work time. In term of Information search is 

occurred by Personal Sources. In term of Evaluation of alternatives prioritized by feeling of 

freshness.  Purchase decision prioritized by convenient to buy. Post purchase behavior prioritized 

by worthiness of place by quality.  

Hypothesis of differentiation of personal factors affects to differentiation of buying 

decision showed that gender factor influenced to buying decision in the parts of problem 

recognition, evaluation of alternatives, Purchase decision, and Post purchase behavior. Age factor 

influenced to buying decision in all parts. Income factor influenced to buying decision in part of 

problem recognition, Information search, Purchase decision and Post purchase behavior.  

Hypothesis of relation of marketing mix factor and buying decision showed that product is 

rather low related with the part of Information search and Evaluation of alternatives. Price is low 

related with the part of problem recognition, Evaluation of alternatives, and Purchase decision. Price 

is rather low related with the part of Information search. Place is low related with the part of Post 
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purchase behavior. Promotion is low related with the part of Problem recognition. Promotion is low 

related with the part of Information search and Post purchase behavior. 

Keywords : buying decision, laborers, energy drink 

1. บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ลว้นทาํงานแข่งกบัเวลา ทาํให้ร่างกายของคนเราตอ้งการพลงังานใน

การดาํเนินชีวิตประจาํวนัมากยิง่ขึ้น เม่ือพลงังานถูกใชไ้ปในระหว่างวนั ร่างกายจะรู้สึกอ่อนเพลีย 

วธีิที่สามารถเรียกพลงักลบัคืนมาเพือ่พร้อมทาํงาน คือ การรับประทานอาหาร และนอนหลบัพกัผอ่น

อย่างเพียงพอ แต่ยงัมีคนส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไม่ค่อยมีเวลาพกัผ่อนมากนัก เน่ืองด้วยสาเหตุจาก

ลักษณะงาน หรือความจาํเป็นต่างๆ เช่น ทาํงานติดต่อกันเป็นเวลานาน ทาํงานในเวลากลางคืน 

ทาํงานล่วงเวลา เป็นตน้ ทาํให้เคร่ืองด่ืมบาํรุงกาํลงั หรือที่เราเรียกกนัว่า “เคร่ืองด่ืมชูกาํลงั” เขา้มามี

บทบาทมากขึ้น  

เคร่ืองด่ืมชูกาํลงั เร่ิมวางจาํหน่ายในประเทศไทยคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2508 จากการนาํเขา้มา

จากประเทศญี่ปุ่ น ซ่ึงเป็นต้นตาํหรับคิดค้นเคร่ืองด่ืมเพื่อเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกาย และเป็น

เคร่ืองด่ืมประเภทหน่ึงที่คนไทยรู้จกัและคุน้เคยเป็นอยา่งดี เพราะมีสรรพคุณที่เม่ือด่ืมเขา้ไปแลว้จะ

ช่วยให้ร่างกายเกิดการต่ืนตวั กระฉับกระเฉง กระปร้ีกระเปร่า ช่วยทาํให้ไม่ง่วงนอน และหายจาก

ความเหน่ือยล้าและอ่อนเพลีย เน่ืองจากมีส่วนผสมของคาเฟอีนจึงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

นอกจากน้ียงัมีส่วนผสมอ่ืนๆ เช่น นํ้ าตาลกลูโคส หรือพวกกรดที่ทาํให้ออกรสชาติเปร้ียวๆ รวมถึง

วติามินต่างๆ เป็นตน้ (คณิต โพธิสาร, 2554) 

เคร่ืองด่ืมชูกาํลงัในระยะแรก กาํหนดใหเ้ป็นทะเบียนตาํหรับยา ต่อมามีผูนิ้ยมซ้ือด่ืมมากขึ้น

จึงมีการจาํหน่ายในร้านคา้ทั่วไปที่มีตูแ้ช่เยน็นอกเหนือจากร้านขายยา ซ่ึงเป็นการกระทาํที่ผิด

กฎหมาย   อีกทั้งผูบ้ริโภคยงัมีเขา้ใจวา่เป็นเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัจึงบริโภคกนัอยา่งฟุ่มเฟือย ทาํใหเ้สียเงิน

เสียทองโดยเปล่าประโยชน์ และยงัทาํให้เกิดโทษต่อสุขภาพอีกด้วย เพราะมีความเขา้ใจผิดว่าไม่

จาํเป็นตอ้งรับประทานอาหารหลกั ทาํให้ร่างกายขาดแคลนสารอาหารที่จาํเป็น ภายหลกัจากที่ไดมี้

การพิจารณาทบทวนหามาตรการท่ี เหมาะสมในการควบคุมในปี พ.ศ. 2524  สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาจึงเปล่ียนช่ือเคร่ืองด่ืมเหล่าน้ีให้เป็นอาหารควบคุมเฉพาะตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 62 (พ.ศ. 2524) เร่ืองเคร่ืองด่ืมในภาชนะที่บรรจุปิดสนิท ซ่ึงตาม

กฎหมายกาํหนดวา่ ผูผ้ลิต (ที่มีโรงงาน) และผูน้าํเขา้จะตอ้งมาขออนุญาตผลิต หรือขออนุญาตนาํเขา้
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และขอขึ้นทะเบียนตาํหรับอาหารนั้น เม่ือได้รับอนุญาตแลว้จึงสามารถผลิตหรือนําเขา้ได ้ต่อมา

สาํนักงานคณะกรรมการเห็นว่ามีปริมาณคาเฟอีนในเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีมีความแตกต่างกันมาก การ

บริโภคเคร่ืองด่ืมเหล่าน้ีจาํนวนมากไปอาจทาํให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย จึงไดก้าํหนดให้มีคาเฟอีน

ผสมในเคร่ืองด่ืมไม่เกิด 80 มิลลิกรัมต่อ 1 ขวด ซ่ึงมีปริมาณเทียบเท่ากบักาแฟ 1 ถว้ย (กระทรวง

สาธารณสุข, 2535)   

ปัจจุบนัธุรกิจเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัยงัคงมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ทั้งน้ีเน่ืองจากมีปริมาณการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมชูกําลังเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  ทาํให้หลายบริษัทใช้งบประมาณทางด้านการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ ์และกลยทุธก์ารส่งเสริมการตลาดเป็นจาํนวนมาก อาทิ การโฆษณาชวนเช่ือ การลด

ราคาจาํหน่าย การชิงโชค เป็นตน้ เพือ่ช่วยให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ของตนเองไดง่้ายขึ้น  โดย

กลุ่มเป้าหมายของตลาดเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัส่วนใหญ่ คือ กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน และผูท่ี้ทาํงานติดต่อกนัเป็น

เวลานาน อนัไดแ้ก่ กรรมกร เกษตรกร คนขบัรถ พ่อคา้ และพนักงานรักษาความปลอดภยั การใช้

งบประมาณดงักล่าวจึงเป็นการรักษาและเพิม่ส่วนแบ่งตลาดใหก้บับริษทัของตนเอง   

เน่ืองจากความนิยมในการบริโภคเคร่ืองด่ืมชูกาํลังมีเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลต่ออัตราการ

เจริญเติบโตของตลาดเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั และตลาดส่ีมุมเมือง ซ่ึงเป็นตลาดคา้ส่งผกัผลไมคุ้ณภาพราย

ใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ศูนยก์ลางการกระจายสินค้าสู่ตลาดค้าส่ง-ค้าปลีก ในเขตกรุงเทพฯ 

ปริมณฑล และต่างจงัหวดั มีการให้บริการด้านการลงสินคา้และส่งสินคา้ โดยตลาดมีแรงงาน

ให้บริการขนถ่ายสินคา้สาํหรับผูซ้ื้อผูข้าย อาทิ แรงงานลงสินคา้ผลไม ้สวมเส้ือสีฟ้า  แรงงานลง

สินคา้ผกั สวมเส้ือสีเขียว แรงงานส่งสินคา้ผลไม ้สวมเส้ือสีเหลือง แรงงานส่งสินคา้ผกั สวมเส้ือสี

แดง (สัญชาติไทยเพียงอยา่งเดียว) และแรงงานประจาํแผงสวมเส้ือสีม่วง ซ่ึงแรงงานดงักล่าวมีทั้ง

เพศหญิงและเพสชาย อายรุะหวา่ง 18-50 ปี ประกอบไปดว้ยสญัชาติเมียนมาร์ กมัพชูา ลาว และไทย 

โดยสญัชาติเมียนมาร์ กมัพชูา และลาว จะเป็นแรงงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและมีใบอนุญาตทาํงาน 

ดงันั้นการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัของผูใ้ชแ้รงงานภายในตลาดส่ี

มุมเมือง ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการ

ศึกษาวจิยัคร้ังน้ี (สุพจน์ เจนประเสริฐ. สมัภาษณ์, 12 มิถุนายน 2559) 

ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลังของผูใ้ช้

แรงงานภายในตลาดส่ีมุมเมือง เพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูล และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวกับปัจจัยที่

ผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั เพือ่จะไดน้าํขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ที่สามารถนาํไป

เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ และพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคมากยิง่ขึ้นต่อไปในอนาคต 
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1.2 วตัถุประสงคข์องการวจิยั

1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกําลังที่

แตกต่างกนั

2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

ชูกาํลงั 

1.3 กรอบแนวคิดของการวจิยั

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

1.4 สมมติฐานการวจิยั

1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย และภูมิลาํเนา ที่แตกต่างกนั มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัที่แตกต่างกนั 

2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั

1.5 ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บ 

1) ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้แรงงานภายในตลาดส่ีมุมเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลัง เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการสร้างแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้

เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1) เพศ

2) อาย ุ 

3) รายไดเ้ฉล่ีย

4) ภูมิลาํเนา

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั 

1) การรับรู้ปัญหา

2) การคน้หาขอ้มูล 

3) การประเมินผลทางเลือก 

4) การตดัสินใจซ้ือ

5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1) ดา้นผลิตภณัฑ ์

2) ดา้นราคา

3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด
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2) ทราบถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลัง

ของผูใ้ชแ้รงงานภายในตลาดส่ีมุมเมือง เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 

และการส่งเสริมการขายสําหรับผูผ้ลิตและจาํหน่าย อีกทั้งยงัเป็นขอ้มูลที่เป็นประโยชน์สําหรับ

ผูป้ระกอบการที่สนใจดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั 

2. ทบทวนวรรณกรรม

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร์

ฉลองศรี พมิลสมพงศ ์(2548) กล่าวว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) 

หมายถึง ลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ ขนาดขององคป์ระกอบของครอบครัว เพศ อาย ุการศึกษา 

ประสบการณ์ ระดบัรายได ้อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติ ซ่ึงโดยรวมแลว้จะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์

และปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑท์างการท่องเที่ยว 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

ทรงศรี ชลารักษ์ (2554) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า หมายถึง เหตุผลท่ีใช้

ประกอบการตดัสินใจดว้ยกิจกรรมพื้นฐานของบุคคลที่จะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพือ่ความมุ่งหวงัที่เขา

ตั้งเอาไวใ้ห้บรรลุวตัถุประสงค์ที่ตอ้งการ โดยอาศยัหลักเกณฑ์บางประการในการพิจารณาการ

ตดัสินใจ ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานที่ผูบ้ริหารจะเผชิญกบัทางเลือกจาํนวนหน่ึงซ่ึงผลลัพธ์ท่ี

เป็นไปไดข้ึ้นอยูก่บัการกระทาํทางเลือกและความน่าจะเป็นซ่ึงความมุ่งหวงัหรือเป้าหมายน้ีเป็นผล

จากทศันคติที่มีต่อสภาพแวดลอ้มหรือส่ิงเร้าที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจนั้นๆ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ยทุธนา ธรรมเจริญ (2545) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจของ

บุคคลที่ประเมินผลให้ไดม้าซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความสาํคญั 

เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องกิจกรรมทางการตลาด คือ การพยายามกระตุน้ให้ลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้

หรือบริการของกิจการแทนที่การเลือกซ้ือจากคู่แข่ง การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะทาํให้เขา้ใจได้

ว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคเกิดขึ้นไดอ้ย่างไรและทาํไม และสามารถใช้เกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการแบ่ง

สัดส่วนของผูบ้ริโภคไดถู้กตอ้งซ่ึงจะช่วยให้สามารถแยกผูบ้ริโภคเหล่าน้ีออกมาเป็นส่วน ๆ จาก

ตลาดส่วนรวมทั้งหมด และสามารถผลิตสินคา้ กาํหนดราคา เลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายและ

กระจายตวัสินคา้ รวมทั้งจดักิจกรรมการส่งเสริมการตลาด สู่ผูบ้ริโภคที่เป็นเป้าหมายได้อย่าง

เหมาะสม ซ่ึงมักได้รับอิทธิพลจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

วฒันธรรม วฒันธรรมย่อย และชนชั้นทางสังคม ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง 

ครอบครัว บทบาทและสถานภาพของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อาย ุอาชีพการงาน



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

89 Journal of Business Research and 

Administration 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดาํเนินชีวิต บุคลิกภาพและแนวคิดของตนเอง และปัจจยัทาง

จิตวทิยา ประกอบดว้ย ความตอ้งการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การเรียนรู้ ความเช่ือ และทศันคติ 

2.4 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

กนกวรรณ แดงยนืยง (2553) ไดใ้ห้ความหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การ

กาํหนดเคร่ืองมือต่างๆ ที่เก่ียวกับการตลาด ซ่ึงประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ทรัพยากรที่มีอยู่ 

รวมถึงการตดัสินใจใชท้รัพยากรต่างๆ ในการสร้างโอกาสและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัด้าน

ธุรกิจ ดังนั้นส่วนประสมทางการตลาดจึงเป็นขั้นตอนในการกาํหนดจุดมุ่งหมายทางการตลาด 

เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ หรือความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและเพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชู

กาํลงัของผูใ้ชแ้รงงานภายในตลาดส่ีมุมเมือง  

จงจิต ระวงัทุกข์ (2549) ได้ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมขิงผงสําเร็จรูปตราฮอทต้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ทาํการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ทดสอบสมมติฐานโดย

ใช้ t-test และ F-test (One-way ANOVA) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตัวแปรเชิงกลุ่มไคสแควร์ 

(Chi-square test) และหา ค่าความสัมพนัธ์ใช้สถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient)  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบส่วนใหญ่

ไดแ้ก่ผูบ้ริโภคเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 27-34 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 10,000.-20,000.-

บาทจากการวิเคราะห์ด้านส่วนประสมการตลาดพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสําคัญในด้าน

ผลิตภณัฑ์และดา้นราคา อยู่ในระดับความสําคญัมาก และด้านการจดัจาํหน่าย และด้านส่งเสริม

การตลาดอยู่ในระดับความสําคญัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีเพศ

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมขิงผงสาํเร็จรูปตราฮอทตา้แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคที่มี

อายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมขิงผงสําเร็จรูปตราฮอทต้าแตกต่างกัน 

ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมขิงผงสาํเร็จรูป

ตราฮอทตา้ด้านแตกต่างกัน การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบั

พฤติกรรมการตดัสินใจ ซ้ือเคร่ืองด่ืมขิงผงสาํเร็จรูปตราฮอทตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นราคา,ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ี

ในการซ้ือต่อเดือน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 
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2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมชูกาํลงัของผูใ้ชแ้รงงานภายในตลาดส่ีมุมเมือง 

ปานฤทยั เลิศไตรภพ (2545) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัยีห่้อกระทิงแดงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทาํการศึกษาจาก

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 394 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีรายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาท เหตุผลส่วนใหญ่ในการ

ตดัสินใจซ้ือ คือ เคร่ืองด่ืมกระทิงแดงมีรสชาติดี ด่ืมแลว้ช่วยบาํรุงร่างกายและช่วยทาํให้เกิดกาํลัง

งาน รูปแบบบรรจุในการด่ืมสะดวกและส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัยีห่้อกระทิงแดงจาก

การพบเห็นโฆษณาจากส่ือต่างๆ และกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลาง ดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือในระดับน้อย ด้านการจดัจาํหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลาง ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก 

3. ระเบียบวิธีวิจัย

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แรงงานผูใ้ห้บริการการขนส่งสินคา้ที่เป็นคนไทยซ่ึง

สวมเส้ือสีแดงภายในตลาดส่ีมุมเมือง และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แรงงานผู ้

ใหบ้ริการการขนส่งสินคา้ทีเ่ป็นคนไทยซ่ึงสวมเส้ือสีแดงภายในตลาดส่ีมุมเมือง จาํนวน 330 คน  

3.2 ขอบเขตการวจิยั 

1) ขอบเขตประชากร ไดแ้ก่ แรงงานผูใ้หบ้ริการการขนส่งสินคา้ท่ีเป็นคนไทยซ่ึงสวมเส้ือสี

แดงภายในตลาดส่ีมุมเมือง เพราะกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน คือ กลุ่มเป้าหมายหลกัของเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั

2) ขอบเขตตวัแปร ศึกษาเฉพาะตวัแปร

     2.1) ตวัแปรอิสระ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย และภูมิลาํเนาปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

 2.2) ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั 

3) ดา้นระยะเวลา การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560

3.3 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

เคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)แบ่งเน้ือหาคาํถามออกเป็น 3 

ส่วน คือ 



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

91 Journal of Business Research and 

Administration 

ส่วนที่ 1 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นคาํถามปลาย 

ปิด แบบมีคาํตอบใหเ้ลือก และเลือกตอบไดเ้พยีงคาํตอบเดียว (Best Answer) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได้

เฉล่ีย และภูมิลาํเนา 

ส่วนที่ 2 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัในความเห็น

ของผูบ้ริโภค ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด  

ส่วนที่ 3 คาํถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัในความเห็นของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 

ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ และดา้น

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ  

สถิติการวเิคราะห์ขอ้มูล 

สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) เป็นค่าสถิติพื้นฐานที่ใชบ้รรยายคุณลกัษณะปัจจยั

ส่วนบุคคล สถิติที่ใช ้คือ ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมชูกาํลัง และระดบัความสาํคญัของการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมชูกาํลงั สถิติที่ใช ้คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลต่างๆ และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Divination) ใชคู้่กบัค่าเฉล่ียเพือ่แสดงลกัษณะการกระจายของขอ้มูล 

การทดสอบสมมติฐาน ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล สามารถแบ่งออกเป็นสมมติฐานยอ่ย 

ไดแ้ก่ เพศที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัแตกต่างกนั โดยทาํการทดสอบกบั

แบบสอบถามส่วนน้ีดว้ยสถิติทดสอบ t-Test  อายทุี่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชู

กาํลังแตกต่างกัน โดยทาํการทดสอบกับแบบสอบถามส่วนน้ีด้วยสถิติทดสอบ F-Test  รายได้ที่

แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกําลังแตกต่างกัน โดยทําการทดสอบกับ

แบบสอบถามส่วนน้ีด้วยสถิติทดสอบ F-Test  ภูมิลําเนาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมชูกาํลงัแตกต่างกนั โดยทาํการทดสอบกบัแบบสอบถามส่วนน้ีดว้ยสถิติทดสอบ F-Test  ใน

ส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลัง 

แบบสอบถามส่วนน้ีดว้ยสถิติทดสอบ Correlation ของ Pearson Production Moment Correlation 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 

246 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5  มีอายรุะหว่าง 41-45 ปี จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1  มีรายได้

เฉล่ีย 5,000-10,000 บาท/เดือน จาํนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 85.8 และมีภูมิลําเนาอยู่ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 
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ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั ดา้นผลิตภณัฑ ์

ความมีช่ือเสียงของตรายี่ห้อ ให้ความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 ดา้นราคา 

ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพที่ไดรั้บ ให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีจาํหน่ายตามร้านค้าทั่วไปทาํให้เดินทางไปซ้ือได้สะดวก ให้

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12  ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการมีโฆษณา

ตามส่ือต่างๆ ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัในความเห็นของผูบ้ริโภค ดา้นการ

รับรู้ปัญหา เกิดความตอ้งการจากที่ร่างกายรู้สึกง่วงนอนขณะทาํงาน ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 ดา้นการคน้หาขอ้มูล คน้หาขอ้มูลสินคา้จากเพื่อนร่วมงาน และคน

รอบขา้ง ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 ด้านการประเมินผลทางเลือก 

ประเมินผลเปรียบเทียบในดา้นคุณภาพที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดช่ืนมากกว่าเม่ือเทียบกบัเคร่ืองด่ืม

ประเภทอ่ืน ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ตดัสินใจ

จากการหาซ้ือไดง่้ายตามร้านคา้ทัว่ไป ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ดา้น

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ หลงัจากซ้ือบริโภคแลว้รู้สึกคุม้ค่ากบัราคาที่จ่ายไป เพราะร่างกายรู้สึก

ต่ืนตวั ไม่ง่วงนอน หายจากความเหน่ือยลา้และอ่อนเพลีย ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 

5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวจิยั

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านยัสาํคญั
สอดคลอ้ง 

กบัสมมติฐาน 

ไม่สอดคลอ้ง 

กบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ 0.049  

อาย ุ 0.004  

รายไดเ้ฉล่ีย 0.350  

ภูมิลาํเนา 0.020  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.038  

ดา้นราคา 0.094  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย -0.250  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.242 
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5.2 การอภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัของผูใ้ชแ้รงงาน

ภายในตลาดส่ีมุมเมือง สามารถนาํประเด็นสาํคญัมาอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

1) การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้แรงงานภายในตลาดส่ีมุมเมืองที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามเพศ และอายทุี่แตกต่างกนัมีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกําลังท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของจงจิต ระวงัทุกข ์(2549) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมขิงผงสาํเร็จรูปตราฮอทตา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมขิงผงสําเร็จรูปตราฮอทตา้แตกต่างกัน ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมขิงผงสาํเร็จรูปตราฮอทตา้แตกต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า  กระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัของผูบ้ริโภคนั้น เกิดขึ้นอยา่งมีลาํดบัขั้นตอน ไดแ้ก่ ส่ิงเร้าท่ีเกิดจาก

ความอ่อนเพลีย การรับรู้ปัญหาจึงตอ้งการเคร่ืองด่ืมที่ช่วยลดความเหน่ือยลา้ อ่อนเพลีย และง่วงนอน 

การคน้หาขอ้มูลเป็นการสืบคน้ขอ้มูลเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั ซ่ึงอาจเกิดจากขอ้มูลการเคยบริโภคในอดีต 

การประเมินผลทางเลือกว่าตอ้งการเลือกเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัชนิดใด และสุดทา้ยคือ การตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมที่ช่วยลดอาการอ่อนเพลีย ง่วงนอน นั่นคือ เคร่ืองด่ืมชูกาํลงั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ดังกล่าว แต่ละคนจะมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่แตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับผลการวิจยัท่ีว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามเพศ และอายทุี่แตกต่างกนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชู

กาํลงัที่แตกต่างกนั  

2) การศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั

ของผูใ้ชแ้รงงานภายในตลาดส่ีมุมเมือง พบว่า การทดสอบสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นราคาและการตดัสินใจซ้ือตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลังของผูใ้ชแ้รงงานภายใน

ตลาดส่ีมุมเมืองด้านการตดัสินใจซ้ือ มีความสัมพนัธ์กันในระดับตํ่า อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่

ระดับ 0.01 หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมชูกาํลงัดา้นการตดัสินใจซ้ือในระดบัตํ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของปานฤทยั เลิศไตร

ภพ (2545) ได้ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมชูกาํลงัยีห่อ้กระทิงแดงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบันอ้ย ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็น

วา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา เป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้ริโภค ซ่ึงในแต่ละคร้ัง
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ที่เกิดการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะตอ้งคิดราคาตน้ทุนที่จ่ายไปในแต่ละคร้ังเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ที่

เหมาะสมกบัราคาที่จ่ายไป  

5.3 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัคร้ังน้ี 

1) บริษทัที่ผลิตและจดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัควรส่งเสริมกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการ

สร้างความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลูกคา้ เน่ืองจากการสร้างความสมัพนัธอ์นัดีนั้นจะช่วยรักษาฐานลูกคา้เดิม

ไว ้และสามารถสร้างโอกาสการไดรั้บฐานลูกคา้ใหม่ๆ ท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสาม

รถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในด้านต่างๆ ได้ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจอนัดี ซ่ึง

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัไดง่้ายขึ้น 

2) จากผลการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดย

ความเห็นในดา้นผลิตภณัฑ ์ให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืนๆ ดงันั้น

บริษทัที่ผลิตและจดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัจึงควรรักษาคุณภาพในเร่ืองของความมีช่ือเสียงของ

ตรายีห่อ้ รสชาติของสินคา้ ขนาดของบรรจุภณัฑ ์และคุณสมบติัที่ช่วยแกอ่้อนเพลียและง่วงนอนให้

คงไวด้งัเดิม 

3) จากผลการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดย

ความเห็นในด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ดังนั้นบริษทัที่ผลิตและจดั

จาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัจึงควรมีการจดักิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้แก่ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เช่น การจดั

กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การส่งฝาชิงโชค หรือการแข่งขนักีฬาต่างๆ โดยกิจกรรมดงักล่าว

ขา้งตน้ควรมีการพจิารณาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายของเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั 

4) จากผลการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ โดยความเห็นในดา้นการรับรู้

ปัญหา ให้ความสําคญัอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืนๆ ดังนั้นบริษทัที่ผลิตและจดั

จาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัจึงควรให้ความสาํคญักบัผลิตภณัฑใ์นเร่ืองของคุณสมบติัที่ช่วยลดความ

เหน่ือยล้า อ่อนเพลีย และง่วงนอนได้ อีกทั้งเคร่ืองด่ืมชูกาํลังควรมีส่วนผสมของวิตามินเพื่อช่วย

บาํรุงร่างกายใหก้บัลูกคา้

5.4 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป

1) ควรมีการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัของผูใ้ชแ้รงงานใน

พื้นที่อ่ืนๆ เพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธท์างการตลาดสาํหรับผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่าย รวมถึง

เป็นขอ้มูลสาํหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ที่สนใจจะดาํเนินธุรกิจที่เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัต่อไป 

2) ควรมีการศึกษาอุปสงค์เคร่ืองด่ืมชูกาํลงัของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อให้ทราบถึง

ขนาดของตลาดเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัในปัจจุบนั 
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3) ควรมีการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมชูกาํลงัของผูบ้ริโภคกลุ่ม

วยัรุ่น จนถึงวยัทาํงาน เน่ืองจากในปัจจุบนักลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าวเร่ิมหันมาบริโภคเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั

กนัมากขึ้น รวมถึงสามารถนาํมาเป็นขอ้มูลสาํหรับผูป้ระกอบการที่ตอ้งการกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ ไดอี้ก
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพโลจสิตกิส์ของบริษทัผลติอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ABC 

FACTORS AFFECTING LOGISTICS EFFICIENCY  

OF ABC ELECTRONICS MANUFACTURING COMPANY 

รุ่งมณี เอ่ียมสะอาด1 และ ผศ.ดร. พฒัน์ พิสิษฐเกษม2 

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

บทคดัย่อ 

งานวิจยัในคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิต

อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ ABC โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อ ศึกษาปัจจัยทางด้าน

ประชากรศาสตร์ และปัจจยัการจดัการความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโลจิ

สติกส์ในด้านการลดต้นทุนด้านความน่าเช่ือถือ และด้านคุณภาพ ของบริษัทผลิตอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ABC โดยงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามจาํนวน 130 ชุด เป็น

เคร่ืองมือในการวิจัยจากกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งติดต่อกับซัพพลายเออร์ในสายงานของบริษทัผลิต

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการหาค่า

ทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรโดยใช้ค่าสถิติ 

Independent Sample T-Test , One-Way ANOVA และ Correlation 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ประสบการณ์ทาํงานและรายได้

เฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC โดย

ประสบการณ์ทาํงานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษัทผลิตอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ABC ในรายดา้นความน่าเช่ือถือแตกต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC ในรายดา้นการลด

ตน้ทุนท่ีแตกต่างกนั ในส่วนของปัจจยัดา้นการจดัการความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์พบว่า การ

จดัการความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ทั้ง 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นการลดตน้ทุน ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นคุณภาพของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

ABC โดยมีระดบัความสมัพนัธ์ในระดบัตํ่าต่อดา้นการลดตน้ทุน และดา้นความน่าเช่ือถือ และระดบั

ปานกลางต่อดา้นคุณภาพ 

คาํสําคญั : การจัดการความสัมพนัธ์ซัพพลายเออร์, ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต
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Abstract 

This research aims to study about the factors that affect Logistics Efficiency of ABC 

Electronics Manufacturing Company. The purpose of this research is to study Demographic and 

Suppliers Relationship Management factors affecting Logistics Efficiency of ABC Electronics 

Manufacturing Company in terms of Cost, Reliability/Time and Quality. This quantitative research 

had used 130 sets of questionnaire as the tool with target population which are ABC Electronics 

Manufacturing Company staffs who have worked and cooperated with suppliers in their job field 

by simple random sampling method. The computer program is used for statistical analysis; 

Frequency, Percentage, Mean, and Standard deviation. What’s more, to find out the relationship of 

variable will be using Independent Sample T -Test, One-Way ANOVA and Correlation. 

The finding reveled that Demographic factors which are Work experience and Average 

income per month have affected logistics efficiency of ABC Electronics Manufacturing Company. 

The difference of work experiences affect the logistics efficiency of the ABC electronics company 

concerning reliability and the different of average income per month affect the logistics efficiency 

of the ABC electronics company with regard to cost.  For Suppliers Relationship Management 

factors, it’s found that Suppliers Relationship Management is positively correlated with 3 aspects 

of logistics efficiency; Cost, Reliability, and Quality in ABC Electronics Manufacturing Company. 

Suppliers Relationship Management correlates with Cost and Reliability in low level, but middle 

level for Quality. 

Keywords: Supplier Relationship Management, Logistics Efficiency. 

บทนํา 

บริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ เพื่อเป้าหมายในการลดตน้ทุนการผลิตและตอบสนองความ

ตอ้งการลูกคา้ไดท้นัท่วงที ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการเพิ่มสัดส่วนกาํไรให้กบัธุรกิจและยงัเป็น

การเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัให้เกิดข้ึนอย่างย ัง่ยืน และเม่ือกล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพใน

ด้านโลจิสติกส์ การสร้างความสัมพนัธ์กับซัพพลายเออร์ (Supplier Relationship Management: 

SRM) เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัช่วยใน

การลดตน้ทุนโดยเฉพาะตน้ทุนแฝงจากการดาํเนินการซ้ือขาย (Transaction cost)  และยงัทาํให้
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วตัถุดิบ ช้ินส่วนและสินคา้มีคุณภาพดีข้ึน การพยากรณ์ร่วมกนัระหวา่งผูซ้ื้อกบัซพัพลายเออร์มีความ

แม่นยาํมากข้ึน เหล่าน้ีลว้นเป็นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัซพัพลายเออร์ 

(ศากนุ บุญอิต,2558, น.155)  

ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้น

ประชากรศาสตร์และการจดัการความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพทางโลจิ

สติกส์ในด้านการลดต้นทุน (Cost Reduction)  ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability)  โดยพิจารณา

ประเด็นของการส่งมอบสินคา้ไดต้รงตามเวลาและในกรณีเร่งด่วน และดา้นคุณภาพ (Quality) ของ

วตัถุดิบหรือช้ินส่วนท่ีส่งมอบ กรณีศึกษา  บริษทัผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ABC ประเภทของ

สินคา้ ฮาร์ดดิสไดรฟ์ (Hard Disk Drive) หรืออุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ซ่ึงขณะน้ีบริษทัอยู่

ระหว่างการขยายธุรกิจในลกัษณะแนวนอน (Horizontal Integration) คือการขยายการเติบโตโดย

การควบรวมและเขา้ซ้ือกิจการของคู่แข่งขนัในธุรกิจเดียวกนัและเป็นตลาดท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงส่งผล

ต่อการคดัเลือกและลดจาํนวนซัพพลายเออร์ให้มีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและสร้าง

ความสมัพนัธ์ในระยะยาว เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัสาํหรับธุรกิจประเภทผลิตอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์อยา่งหน่วยเกบ็ขอ้มูลคอมพิวเตอร์  

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในดา้นการ

ลดตน้ทุน ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นคุณภาพ ของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัการจดัการความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโลจิ

สติกส์ในด้านการลดต้นทุน ด้านความน่าเช่ือถือ และด้านคุณภาพ ของบริษัทผลิตอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ ABC 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์อนัประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา

ประสบการณ์ทาํงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ของ

บริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC ต่างกนั 

2. ปัจจยัการจดัการความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์อนัประกอบดว้ย การแบ่งกลุ่มซพัพลาย

เออร์ การแบ่งปันขอ้มูล/ การส่ือสารแบบสองทาง การวดัผลการดาํเนินงาน และการร่วมมือกนัเพื่อ

การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ในเชิงบวกของบริษทัผลิต

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC 
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ของเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตของเน้ือหา

ศึกษาปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์และการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างบริษัทผลิต

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC กบัซพัพลายเออร์ท่ีส่งมอบสินคา้และบริการให้กบับริษทั ซ่ึงมีผลต่อ

ประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ในดา้นการลดตน้ทุนความน่าเช่ือถือและคุณภาพ 

2. ขอบเขตประชากร

ประชากรของงานวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีแผนกจดัซ้ือ เจา้หน้าท่ีแผนกโลจิสติกส์ 

เจา้หนา้ท่ี แผนก Supply Chain  วิศวกรดูแลคุณภาพของสินคา้จากซพัพลายเออร์ (Suppliers Quality 

Engineer) ของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC จาํนวน 130 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งจากการ

สุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยกลุ่มตวัอยา่งเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัซพัพลายเออร์ ดั้งนั้นจึง

สามารถใหข้อ้มูลและตอบแบบสอบถามได ้

3. ตัวแปรทีศึ่กษา

งานวิจยัน้ีไดแ้บ่งตวัแปรออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี

1. ตวัแปรตน้ คือ ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา

ประสบการณ์ทาํงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และปัจจยัการจดัการความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ 

ได้แก่ การแบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์ การแบ่งปันขอ้มูล/การส่ือกสารแบบสองทาง การวดัผลการ

ดาํเนินงาน และการแลกเปล่ียนเพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

2. ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ ประกอบดว้ย การลดตน้ทุน ความน่าเช่ือถือ

และ คุณภาพ 

4.ขอบเขตระยะเวลา

ระยะเวลาในการศึกษา ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – มกราคม พ.ศ. 2560 รวม 3 เดือน

กรอบแนวคดิ

การศึกษาเ ร่ือง ปัจจัย ท่ี มีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษัทผลิตอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ ABC สามารถสรุปออกมาเป็นกรอบแนวคิดเพื่อใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี อา้งอิงตาม

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ประชากรศาสตร์ การศึกษาเก่ียวกบัขนาดหรือจาํนวนคนท่ีมีอยูใ่นแต่ละสงัคม แต่ละภูมิภาค 

และระดับโลก นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกับการกระจายตวัในด้านพื้นท่ีของประชากร ตลอดจน

องคป์ระกอบต่างๆของประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ประสบการณ์

ทาํงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ดงัน้ี 

เพศ ลกัษณะทางชีวภาพท่ีใชใ้นการแบ่งแยกกลุ่มมนุษยอ์อกเป็นแต่ละเพศว่ามีความ

เป็นหญิง มีความเป็นชาย ท่ีถูกกาํหนดโดยสรีระ 

อายุ     เวลาท่ีดาํรงชีวิตอยู ่เวลาชัว่ชีวิต ช่วงเวลาตั้งแต่เกิดหรือมีมาจนถึงเวลาท่ีกล่าวถึง 

สถานภาพสมรส ความผกูพนัธ์ระหวา่งชายกบัหญิงในการเป็นสามีภรรยา แบ่งไดด้งัน้ี โสด 

สมรส หมา้ย หยา่ และแยกกนัอยู ่

ระดับการศึกษา  การแบ่งระดับชั้ นทางการศึกษาออกเป็นขั้ นๆ เช่น ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ไดแ้ก่ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

ประสบการณ์ทาํงาน ความจดัเจนท่ีเกิดจากการกระทาํหรือไดพ้บเห็นมาในการทาํงาน 

ประชากรศาสตร์ 

- เพศ

- อายุ

- สถานภาพสมรส

- ระดบัการศึกษา

- ประสบการณ์ทาํงาน

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

การจดัการความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ 

- การแบ่งกลุ่มซพัพลายเออร์

- การแบ่งปันขอ้มูล/การส่ือสารแบบสองทาง

- การวดัผลการดาํเนินงาน

- การร่วมมือกนัเพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง

 

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิต

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC 

- การลดตน้ทุน

- ความน่าเช่ือถือ

- คุณภาพ
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายไดป้ระจาํเฉล่ียต่อคนต่อเดือน ซ่ึงเป็นค่าจา้งและเงินเดือนจาก

บริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC 

การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ การวางแผนจดัการกบัคู่คา้ในการจดัหาสินคา้

และบริการเพื่อใหมี้ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในดา้นของการดาํเนินงานทางธุรกิจ ไดแ้ก่ การแบ่งกลุ่ม

ซัพพลายเออร์ การแบ่งปันขอ้มูล/ การส่ือสารแบบสองทาง การวดัผลการดาํเนินงาน และการ

แลกเปล่ียนเพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

การแบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์การแบ่งกลุ่มและคัดเลือกซัพพลายเออร์ท่ีต้องการสร้าง 

ความสมัพนัธ์ดว้ยแบบพนัธมิตร 

การแบ่งปันข้อมูล/ การส่ือสารแบบสองทาง การทาํความเขา้ใจและพยายามให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของทั้ง 2 ฝ่ายจนเกิดความไวว้างใจกนัโดยการติดต่อส่ือสารกนัอย่าง

ครบถว้นและลดอุปสรรคในการส่ือสารระหวา่งคู่คา้ 

       การวดัผลการดาํเนินงาน การประเมินและวดัผลการดาํเนินงานร่วมกนัระหว่างผูซ้ื้อกบัซพั

พลายเออร์ เพื่อใหท้ราบถึงผลของการปรับปรุงและพฒันาร่วมกนัทั้ง 2 ฝ่าย 

          การแลกเปลี่ยนเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง    คือการแลกเปล่ียนและมีความร่วมมือกนั

ในดา้นต่างๆ อย่างเป็นธรรมเพื่อการปรับปรุงการดาํเนินงานตั้งแต่ระดบัปฏิบติัการไปจนถึงระดบั

บริหารอยา่งต่อเน่ืองและสร้างความสมัพนัธ์ในระยะยาวในระดบัพนัธมิตร 

    ประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ ความร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆทางโลจิสติกส์ของผูซ้ื้อ

กบัซพัพลายเออร์มีความสอดคลอ้งกนั และมีการส่งเสริมและพฒันาร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในดา้นต่างๆ เช่น การลดตน้ทุน การลดเวลาในการจดัส่ง และสินคา้มีคุณภาพมาก

ยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ ดา้นการลดตน้ทุน ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นคุณภาพ ดงัน้ี 

         การลดต้นทุน การลดค่าใชจ่้ายท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของสินคา้ท่ีทาํการผลิตและ

ทาํใหบ้ริษทัมีผลกาํไรมากยิง่ข้ึน 

        ความน่าเช่ือถือ   ผูซ้ื้อมีความเช่ือใจในซพัพลายเออร์ว่าจะตอ้งดาํเนินการไดต้ามท่ีตก

ลงกนัไว ้ในการศึกษาคร้ังน้ีจะพิจารณาในประเด็นของระยะเวลาการจดัส่งสินคา้ไดต้รงตามเวลานดั

หมายและมีความรวดเร็ว ตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อไดท้นัท่วงที และการรับประกนัสินคา้

เม่ือเกิดความเสียหาย รวมไปถึงความรับผิดชอบหรือการบริการหลงัการขายในกรณีท่ีไม่สามารถ

ดาํเนินการไดต้ามท่ีตกลงกนัไว ้

       คุณภาพ  คุณลกัษณะเชิงเทคนิค ซพัพลายเออร์สามารถออกแบบ ผลิตและนาํส่งสินคา้

ท่ีมีองคป์ระกอบทางกายภาพและเคมีตรงตามท่ีผูซ้ื้อกาํหนด วงจรชีวิตของสินคา้มีระยะเวลาตรง
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ตามท่ีระบุไว ้การบาํรุงรักษาและการซ่อมแซมสามารถทาํได้ง่าย การบรรจุและการจดัส่งท่ีไม่

กระทบต่อคุณภาพของสินคา้ 

เจ้าหน้าทีจั่ดซ้ือ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีจดัซ้ือจดัหาสินคา้และบริการทั้งทางตรงและทางออ้มมาสู่

องคก์รเพื่อใชแ้ละสนบัสนุนการผลิต 

ซัพพลายเออร์   บุคคลหรือองคก์รท่ีผลิตหรือจดัหาสินคา้และบริการมาจาํหน่ายใหก้บัธุรกิจ

อ่ืนตามใบสัง่ซ้ือสินคา้ของบริษทันั้นๆ 

บริษัทผลติอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์   เป็นบริษทัท่ีผลิตและส่งออกฮาร์ดิสก์หรือตวัจัดเก็บ

ขอ้มูล คอมพิวเตอร์อนัดบัตน้ๆ ของโลก โดยมีฐานการผลิตหลกัอยูท่ี่ประเทศไทย ซ่ึงมียอดการผลิต

และส่งออกมากกวา่หน่ึงร้อยลา้นช้ิกต่อปี 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ไดท้ราบถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัการจดัการความสัมพนัธ์กบัซพัพลาย

เออร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC 

2. ให้ตระหนกัถึงความสาํคญัในการจดัการความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ซ่ึงมีผลต่อการ

เพิ่มประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ ในดา้นการลดตน้ทุน ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นคุณภาพ 

3. พฒันาการจดัการความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนัสาํหรับธุรกิจประเภทผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

4. หน่วยงานจดัซ้ือของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC สามารถนาํผลการศึกษาไป

ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์และเพิ่ม

ศกัยภาพงานดา้นจดัซ้ือจดัหาใหก้บัองคก์ร 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้าํการรวบรวมเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งของทฤษฎีท่ีไดศึ้กษาจาก

แหล่งต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางประกอบการศึกษา โดยแบ่งเป็นประเดน็สาํคญัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัการจัดการความสัมพนัธ์ 

ความหมายของการจัดการความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ 

ศากณุ บุญอิต (2558) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์  

(Supplier Relationship Management) ไว้ว่า “การท่ีผู ้ให้บริการและซัพพลายเออร์มีการพัฒนา

ความสัม พนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดในระยะยาวร่วมกนัแบบพนัธมิตร (Partnership) โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ทางการคา้อยา่งดีท่ีสุด ความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์เป็นความร่วมมือ

กนัระหว่างสองสองบริษทัหรือมากกว่าซ่ึงเห็นชอบท่ีจะทาํงานร่วมกนัเพื่อมุ่งสู่การดาํเนินงานท่ี
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ยัง่ยนื การทาํธุรกิจลกัษณะน้ีตอ้งมีการแลกเปล่ียนความเส่ียงและผลประโยชน์ร่วมกนั รวมทั้งควรมี

การประเมินและทบทวนการทาํงานร่วมกนัอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อสร้างความยัง่ยนืในการดาํเนินงาน” 

ธนิต โสรัตน์ (2550) ไดอ้า้งถึงคาํจาํกดัความท่ีคลา้ยคลึงกนัของความสัมพนัธ์กบัผูส่้งมอบ 

(Supplier Relationship) ของ Burnes (1998) ไวว้า่  “ความสมัพนัธ์กบัผูส่้งมอบ คือ การท่ีลูกคา้และผู ้

ส่งมอบมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและในระยะยาวร่วมกันแบบพันธมิตร

(Partnership) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ทางการคา้อยา่งดีท่ีสุด”   

จากการใหค้วามหมายท่ีแตกต่างของนกัวชิาการสามารถสรุปไดว้า่ การจดัการความสมัพนัธ์

กับซัพพลายเออร์ หมายถึง ความร่วมมือกันของพนัธมิตรทางการคา้ในเชิงบูรณาการของผูซ้ื้อ

และซพัพลายเออร์เพื่อการพฒันาและสร้างผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการความสัมพนัธ์ 

แนวความคิดการจดัการความสมัพนัธ์เพื่อนาํไปสู่ซพัพลายเชนท่ีประสบความสาํเร็จ (ศากนุ 

บุญอิต, 2558) มีปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- ความไวว้างใจ (Trust) เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานแรกท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและยัง่ยนื

ระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ หากปราศจากความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ปัจจยัอ่ืนๆก็ไม่มีทางท่ีจะสาํเร็จ

ได ้ความไวว้างใจเอ้ืออาํนวยให้เกิดความร่วมมือ ให้ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบ

สินคา้ใหม่ใหต้รงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงได ้

- ความสัมพนัธ์ระยะยาว (Long-term Relationships) เพื่อการทาํงานร่วมกันในระยะยาว

และการนําซัพพลายเออร์เขา้มามีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์ของบริษทัการผลิตจาํเป็นตอ้ง

แบ่งปันวิสัยทศัน์และขอ้มูลท่ีสาํคญับางอยา่ง ดงันั้นจึงตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวระหว่างกนั

ใหน้านท่ีสุด 

- การแบ่งปันขอ้มูลสารสนเทศ (Information Sharing) เพื่อสนบัสนุนการวางแผนกาํลงัการ

ผลิต (Capacity Planning) การกาํหนดตารางเวลาการดาํเนินงาน (Scheduling) และกิจกรรมอ่ืนๆ 

โดยอาศยัขอ้มูลพยากรณ์ในการเร่ิมตน้วางแผนการผลิตจนส้ินสุดกระบวนการท่ีการจดัส่งถึงมือ

ผูบ้ริโภค โดยการยินยอมให้คู่คา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็นของแต่ละฝ่าย ซ่ึงจะส่งผลให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเร่ืองของเวลา และตน้ทุน คือ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในเร่ืองของ

ระยะเวลาในการรอสินคา้ (Lead Time) การเติมเต็มการสั่งซ้ือ (Order Fulfillment) ขณะเดียวกนัก็

สามารถลดตน้ทุนในเร่ืองสินคา้คงคลงัไดด้ว้ย 

- คุณภาพของขอ้มูลท่ีใช้ร่วมกนั (Quality of Shared Information) คุณภาพของขอ้มูลโดย

ทัว่ไปหมายถึง ความถูกตอ้ง (Accuracy) และความทนัต่อเวลา (Timeliness) ขอ้มูลนั้นจะไม่เกิด
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ประโยชน์ใดๆเลย หากเป็นขอ้มูลท่ีขาดความถูกตอ้งแม่นยาํและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ตอ้งเป็น

ขอ้มูลท่ีทนัสมยัและสามารถเรียกใชไ้ดต้ามเวลาตอ้งการ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technologies)

ปัจจุบนัการใชอิ้นเตอร์เน็ตไดเ้ปรียบสมือนเครือข่ายขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมบริษทัต่างๆเขา้ดว้ยกนั ทาํให้

สามารถพฒันากระบวนการทาํงานร่วมกนั (Collaboration) ใหเ้กิดข้ึนได ้

- จุดแขง็ของบริษทั (Individual Strengths of Organizations) หมายถึง จุดแขง็หรือขอ้ได้

เปรียบดา้นการเงินของผูข้ายท่ีตอ้งสร้างความมัน่ใจให้กบัผูซ้ื้อ เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืน

ระหว่างกนั นอกจากจุดแข็งดา้นการเงิน ผูข้ายควรจะมีขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการปฏิบติัการและดา้น

วิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีผลิตและส่งมอบให้กบัผูบ้ริโภคอีกดว้ย จุดแขง็น้ีทาํให้บริษทัผูข้าย

สามารถใชเ้พื่อเพิ่มคุณค่าใหก้บัสินคา้หรือใชเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งอ่ืนในตลาดได ้

ขั้นตอนในการสร้างความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ จะประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การเลือกซัพพลายเออร์ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ด้วย ในขั้นตอนน้ีจะทาํการ

แบ่งกลุ่มและคดัเลือกซัพพลายเออร์ โดยมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC Analysis และ Portfolio 

Model ของ Kraljic มาช่วย 

2. การสร้างความสอดคล้องของโครงสร้างองค์การ จุดท่ีติดต่อกบัซพัพลายเออร์ในการ

สร้าง 

ความสัมพนัธ์ โดยเฉพาะในส่วนงานดา้นการปฏิบติัการท่ีควรมีการติดต่อส่ือสารกนัอยา่งครบถว้น 

การส่ือสารกนัอย่างชัดเจนโดยการลดอุปสรรคในการส่ือสารระหว่างคู่คา้มีความจาํเป็นอย่างยิ่ง

สาํหรับการสร้างความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ รวมถึงการมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการทาํงาน

ท่ีสอดคลอ้งกนักมี็ความจาํเป็นเช่นเดียวกนั 

3. การวัดผลการดําเนินงานของซัพพลายเออร์ โดยเคร่ืองวดัผลการดาํเนินงานควร

สะทอ้นการปรับ ปรุงการดาํเนินงานและความสมัพนัธ์ของทั้ง 2 ฝ่าย 

4. การแลกเปลี่ยน โอกาสในการพฒันาปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย ผ่าน

การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ืองร่วมกนั โดยเร่ิมตน้จากส่วนงานการปฏิบติัการประจาํวนั

และต่อยอดไปในระดบับริหารต่อไป 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 

นิยามและความหมาย 

Mentzer and Konrad (1991) ไดก้ล่าวไวว้่าประสิทธิภาพโลจิสติกส์ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ 

ดา้นประสิทธิภาพ (Efficienc) หมายถึง อตัราส่วนระหว่างทรัพยากรท่ีมีอยูก่บัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง
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จากการใชท้รัพยากรนั้น และ ดา้นประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง อตัราส่วนระหว่างผลลพัธ์

ท่ีเกิดข้ึนจริงจากการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูก่บัผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัไว ้

ต่อมา Langley and Holcomb (1992) ไดเ้พิ่มเติมประสิทธิภาพโลจิสติกส์อีกหน่ึงดา้น คือ 

ความแตก  ต่าง (Differentiation) หมายถึง การเปรียบเทียบกิจกรรมโลจิสติกส์ของตนเองกับ

กิจกรรมโลจิสติกส์ของคู่แข่งขนั เน่ืองจากคุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บจากกิจกรรมโลจิสติกส์นั้นจะตอ้งถูก

นาํไปเป็นตวัประเมินประสิทธิภาพดว้ย โดยคุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากกิจกรรมโลจิสติกส์นั้นมี

มากมาย เช่น ความง่ายของการหาซ้ือสินคา้นั้น เวลาและความแน่นอนของการส่งมอบสินคา้ เป็นตน้ 

จากความหมายต่างๆ ท่ีไดร้วบรวมมาสามารถสรุปไดว้่า ประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ คือ ความ

ร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่างๆทางโลจิสติกส์ของผูท่ี้เก่ียวข้องในซัพพลายเชนมีความ

สอดคลอ้งกนั และมีการส่งเสริมและพฒันาร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิดประสิทธิภาพในดา้น

ต่างๆ เช่น การลดตน้ทุน การลดเวลาในการจดัส่งและสินคา้มีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 

งานศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีแบ่งการวดัผลการดาํเนินงานเก่ียวกบักิจกรรมโลจิสติกส์ออกเป็น 3 

มิติ ไดแ้ก่ ดา้นการลดตน้ทุน ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นคุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาํนกัโลจิสติกส์ 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2556) ดงัน้ี 

1. ด้านการลดต้นทุน (Cost Management) เป็นดชันีท่ีแสดงถึงสดัส่วนตน้ทุนของกิจกรรม

โลจิสติกส์เปรียบเทียบกบัยอดขายประจาํปีทั้งหมดของกิจการ 

2. ด้านความน่าเช่ือถือ ((Reliability) จะพิจารณาในประเด็นของระยะเวลาการจดัส่งสินคา้

ไดต้รงตามเวลานดัหมายและมีความรวดเร็ว ตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อไดท้นัท่วงที และการ

รับประกนัสินคา้เม่ือเกิดความเสียหาย รวมไปถึงความรับผิดชอบหรือการบริการหลงัการขายใน

กรณีท่ีไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามท่ีตกลงกนัไว ้การดาํเนินการวิเคราะห์ประเมิน คดัเลือกตวัช้ีวดัท่ี

มีความสมบูรณ์ของขอ้มูลสูงสุด เพื่อจดัทาํเป็นเกณฑต์วัช้ีวดัประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์นาํร่องของ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย  

3. ด้านคุณภาพ (Quality) คุณลกัษณะเชิงเทคนิค ซพัพลายเออร์สามารถออกแบบ ผลิตและ

นําส่งสินคา้ท่ีมีองค์ประกอบทางกายภาพและเคมีตรงตามท่ีผูซ้ื้อกาํหนด วงจรชีวิตของสินคา้มี

ระยะเวลาตรงตามท่ีระบุไว ้การบาํรุงรักษาและการซ่อมแซมสามารถทาํไดง่้าย การบรรจุและการ

จดัส่งท่ีไม่กระทบต่อคุณภาพของสินคา้ และอตัราการถูกตีกลบัของสินคา้ (Return Rate)  
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ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ พนกังานของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีแผนก

จดัซ้ือ เจา้หนา้ท่ีแผนกโลจิสติกส์ เจา้หนา้ท่ีแผนก Supply Chain วิศวกรดูแลคุณภาพของสินคา้จาก

ซัพพลายเออร์ (Suppliers Quality Engineer) จาํนวน 182 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายบุคคลของบริษัทปี 

2559) ซ่ึงแผนกเหล่าน้ีล่วนตอ้งติดต่อประสานงานกบัซพัพลายเออร์ในการปฏิบติังาน 

กลุ่มตัวอย่าง การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ี

เพียงพอจะใช้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) จากแผนกท่ีสายงานตอ้งติดต่อกบัซัพพลายเออร์ ไดแ้ก่ เแผนกจดัซ้ือ แผนกโลจิสติกส์ 

แผนก Supply Chain และแผนกวิศวกรดูแลคุณภาพของสินคา้จากซพัพลายเออร์ (Suppliers Quality 

Engineer) ซ่ึงกาํหนดระดับความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาดท่ีสามารถ

ยอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 หรือท่ีระดบันัยสําคญั 0.05โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้วิธีการคาํนวณขนาด

ตวัอยา่งของ Taro Yamane (Yamane, 1973) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจัยใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทาํการวิจัยในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม

(Questionnaire) ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูท้าํวิจยั โดยคาํถามจะมีทั้งคาํถามแบบปิด (Close-ended Question) 

ท่ีกําหนดคาํตอบไว้ให้ผูต้อบเลือกตอบและคาํถามแบบเปิด (Open –ended Question) ท่ีผูต้อบ

สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ในส่วนของแบบสอบถามนั้นมีการกาํหนดจากเน้ือหา 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียว ขอ้ง เพื่อกาํหนดขอบเขตและแนวทางในการจดัทาํแบบสอบถามให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวิจยั โดยแบบสอบถามดงักล่าวแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย

รายละเอียดดงั ต่อไปน้ี คือ 

• ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยเป็นคาํถามแบบใหเ้ลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว

และเป็นขอ้เท็จจริงของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน ระดบัรายได ้

• ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการจดัการความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ ประกอบดว้ย การ

แบ่งกลุ่มซพัพลายเออร์, การแบ่งปันขอ้มูล/การส่ือสารแบบสองทาง, การวดัผลการดาํเนินงาน และ

การร่วมมือกนัเพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปนอ้ย) เป็นการ

ใหค้ะแนนแบบ Likert Scale โดยมีสเกลอยู ่5 ระดบั 

• ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ (โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัจากมาก

ไปนอ้ย) จาํนวน 3 ขอ้ เป็นการใหค้ะแนนแบบ Likert Scale โดยมีสเกลอยู ่5 ระดบั
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• ตอนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืนๆต่อการจดัการความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ต่อไปในอนาคต เป็นคาํถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถาม

สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 130 ชุด นาํมาทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผลและจดัทาํตารางวิเคราะห์ค่าทางสถิติ เพื่อนาํเสนอ

ขอ้มูลและสรุปผลการวิจยั ดงัน้ี 

1) สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics)

สถิติเชิงพรรณนาเป็นสถิติท่ีนาํมาใชใ้นการบรรยายคุณลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก็รวบรวมมาจากกลุ่ม

ตวัอยา่งของประชากร ไดแ้ก่ 

1.1) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้บรรยายลกัษณะ

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

1.2) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชส้าํหรับ

บรรยายระดบัความสาํคญัของปัจจยัการจดัการความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิ 

ภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC ไดแ้ก่ การแบ่งกลุ่มซพัพลายเออร์ การ

แบ่งปันขอ้มูล/การส่ือสารแบบสองทาง การวดัผลการดาํเนินงาน การร่วมมือกนัเพื่อการปรับปรุง

อยา่งต่อเน่ือง 

2) สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

ใชส้รุปถึงลกัษณะตวัแปรตน้ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัการจดัการความสัมพนัธ์กบัซพัพลาย

เออร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC ไดแ้ก่ การลด

ตน้ทุน ความน่าเช่ือถือ และคุณภาพเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยั 

2.1) การวิเคราะห์ทางสถิติ t-test ใชใ้นการทดสอบเปรียบเทียบตวัแปรตน้ 2 กลุ่ม คือ เพศ ท่ี

มีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ท่ี 1 ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

2.2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (Analysis of variance) ใช้

ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่มท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั คืออาย ุสถานภาพ 

ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์

ของบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC กรณีท่ีพบความแตกต่าง จะทาํการทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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2.3) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Correlation) การหาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการ

ความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์กบัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

ABC โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient) 

สรุปผลการวจัิย 

การสรุปผลการวิจยัสามารถแบ่งเป็น 5 ตอนดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 83.1) ซ่ึงมีอายุระหว่าง   31 - 40 ปี (ร้อยละ 

63.1)  ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 66 คน (ร้อยละ 50.8) และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

(ร้อยละ 65.4) ในส่วนของประสบการณ์ทาํงานจะอยูใ่นช่วง 11 – 15 ปี (ร้อยละ 31.5) มากท่ีสุดและ

มีรายได ้40,001 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 60.0) ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  

ระดับความสําคัญของการจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของบริษัทผลิตอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกส์ ABC 

1. ด้านการแบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการ

จดัการความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ ในดา้นการแบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์ในระดบัมาก โดยให้

ความสําคญัมากท่ีสุดกบัการแบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์ท่ีมีความมัน่คงทางการเงิน รองลงมาคือซัพ

พลายเออร์ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั, การแบ่งกลุ่มซพัพลายเออร์ท่ีตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์

ดว้ยและซพัพลายเออร์ท่ีมีผลกระทบต่อผลกาํไรของบริษทั และกลุ่มซพัพลายเออร์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือ ซพัพลายเออร์ท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ียงในการจดัหาช้ินส่วน  

2. ด้านการแบ่งปันข้อมูล/การส่ือสารแบบสองทาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัการจดัการความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ ในดา้นการแบ่งปันขอ้มูล/การส่ือสารแบบ

สองทาง โดยให้ความสําคญักบัการส่ือสารกบัซัพพลายเออร์เก่ียวกบัขอ้กาํหนดดา้นคุณภาพอย่าง

ชัดเจนและแม่นยาํมากท่ีสุด ส่วนท่ีมีระดบัความสําคญัต่อปัจจยัการจดัการความสัมพนัธ์กบัซัพ

พลายเออร์ในระดบัมากคือบริษทัไดแ้บ่งปันขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนักบัซพัพลายเออร์ 

ต่างฝ่ายต่างมีความเช่ือถือในขอ้มูลท่ีไดจ้ากทั้งสองฝ่าย และมีการจดัหา/ติดต่อประสานงานดา้น

ขอ้มูลการวางแผนการผลิตใหก้บั ซพัพลายเออร์ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัยอ่ยในดา้นการแบ่งปันขอ้มูล/

การส่ือสารแบบสองทางท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัน้อยท่ีสุดคือ การใช้ระบบสารสนเทศท่ี

สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกบัซพัพลายเออร์ไดท้นัที (Real Time)  

3. ด้านการวัดผลการดําเนินงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ

ความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ ในดา้นการวดัผลการดาํเนินงานโดยใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด และให้
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ความสาํคญักบัปัจจยัย่อยในการประเมินงานดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการของซพัพลายเออร์

และส่งผลการประเมินให้ซัพพลายเออร์รับทราบเป็นลาํดบัท่ี 1 รองลงมาคือมีการประเมินผลการ

ดาํเนินงานดา้นการดาํเนินธุรกิจ การจดัส่ง และคุณภาพของซพัพลายเออร์อยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี

ยงัมีการพบปะหารือกบัซพัพลายเออร์เพื่อแจง้ผลการดาํเนินงานอยา่งเป็นทางการ และปัจจยัยอ่ยท่ี

กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญน้อยท่ีสุดในด้านการวัดผลการดําเนินงานคือ มีการทบทวน

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั  

4. ด้านการร่วมมือกันเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัการจดัการความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ ในดา้นการร่วมมือกนัเพื่อการปรับปรุง

อย่างต่อเน่ืองในระดบัมากโดยให้ความสําคญักบัการแกปั้ญหาต่างๆในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั

กบัซพัพลายเออร์มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการคิดคน้หรือพฒันากระบวนการดาํเนินงานร่วมกบัซพั

พลายเออร์ อีกทั้งมีโครงการ (Project) ท่ีประสบความสําเร็จร่วมกนัในการลดตน้ทุนกบัซัพพลาย

เออร์ทุกไตรมาส ซัพพลายเออร์มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดซ้ือและการผลิตสินค้าเพื่อลด

ปรากฏการณ์ข้ึนลงท่ีไม่คงท่ีของอุปสงค ์(Demand) ตามลาํดบั และใหค้วามสาํคญักบัการใหโ้อกาส

ซพัพลายเออร์มีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภณัฑน์อ้ยท่ีสุด 

ระดับความสําคัญของประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ของผู้ที่ต้องติดต่อกับซัพพลายเออร์ของบริษัท

ผลติอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ABC 

1. ด้านการลดต้นทุน พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 130 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ

ทางโลจิสติกส์ ในดา้นการลดตน้ทุนในระดบัมาก โดยใหค้วามสาํคญักบัการบรรลุวตัถุประสงคด์า้น

ตน้ทุนโดยพยายามปรับระดบัของสินคา้คงคลงัให้ต ํ่าท่ีสุดเป็นลาํดบัท่ี 1 รองลงมาคือบริษทัมีความ

พึงพอใจในยอดขายเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง สายการผลิตไม่หยดุชะงกั (Line idle) เน่ืองจากขาดช้ินส่วน

หรือวตัถุดิบ และบริษทัมีความพึงพอใจในอตัรากาํไรเม่ือเทียบกบัคู่แข่งตามลาํดบั ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ี

กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือ การพบว่าตน้ทุนของสินคา้โดยรวมของบริษทัมีแนวโนม้

ลดลง  

2. ด้านความน่าเช่ือถือ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 130 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพทาง

โลจิสติกส์ในดา้นความน่าเช่ือถือโดยใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก และให้ความสาํคญักบัปัจจยัยอ่ย

ในส่วนของซัพพลายเออร์สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้องแม่นยาํมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ซพัพลายเออร์มีการจดัเกบ็สินคา้คงคลงัเผือ่ขาด (Safety Stock) เพื่อสนองความตอ้งการ

ของท่านได้ทนัที ไดรั้บสินคา้หรือบริการจากซัพพลายเออร์ตรงตามเวลานัดหมายและตรงตาม

จาํนวน ซัพพลายเออร์รับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆ ของสินคา้หรือบริการในกรณีท่ีท่านไม่พอใจต่อ
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สินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บตามลาํดบั และใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือ ซพัพลายเออร์สามารถลด Lead 

Time ในการจดัส่ง  

3. ด้านคุณภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 130 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพทางโลจิ

สติกส์ ในดา้นคุณภาพ โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัความสามารถของบริษทัในการนาํเสนอ

สินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัเวลา รองลงมาคือ มีความพึงพอใจทางดา้นคุณภาพ

ของสินคา้และบริการท่ีได้รับจากซัพพลายเออร์ และซัพพลายเออร์สามารถปรับปรุง นําเสนอ

แนวทางแกไ้ขปัญหาทางดา้นคุณภาพไดอ้ย่างรวดเร็ว ในส่วนของปัจจยัย่อยท่ีให้ความสําคญัน้อย

ท่ีสุดคือ ปัญหาในเร่ืองการซ่อม แกง้าน (Rework) จากซพัพลายเออร์ลดลง  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจัิย 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์อนัประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันนั้ นจะมีผลต่อ

ประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC ต่างกนั ซ่ึงสามารถสรุปได้

ดงัตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ สถิติทีใ่ช้ ค่ า 

นัยสําคญั* 

ผลการทดสอบ 

เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์

ของบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์ ABC ท่ี

แตกต่างกนั 

Independent 

sample t-test 

.511 ปฏิเสธสมมติฐาน 

อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์

ของบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC ท่ี

แตกต่างกนั 

One-Way 

ANOVA 

.423 ปฏิเสธสมมติฐาน 

ส ถ า น ภ า พ ส ม ร ส ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น ส่ ง ผ ล ต่ อ

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ ABC ท่ีแตกต่างกนั 

One-Way 

ANOVA 

.439 ปฏิเสธสมมติฐาน 

ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น ส่ ง ผ ล ต่ อ

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ ABC ท่ีแตกต่างกนั 

One-Way 

ANOVA 

.273 ปฏิเสธสมมติฐาน 

ประสบการณ์ทํางานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ ABC ท่ีแตกต่างกนั 

One-Way 

ANOVA 

.019* ยอมรับสมมติฐาน

ในรายด้านความ

น่าเช่ือถือ 

รายได้เฉ ล่ีย ต่อ เ ดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ ABC ท่ีแตกต่างกนั 

One-Way 

ANOVA 

.008* ยอมรับสมมติฐาน

ใ น ด้ า น ก า ร ล ด

ตน้ทุน 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัการจดัการความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์อนัประกอบดว้ย การ

แบ่งกลุ่มซพัพลายเออร์ การแบ่งปันขอ้มูล/ การส่ือสารแบบสองทาง การวดัผลการดาํเนินงาน และ

การร่วมมือกนัเพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในเชิงบวก

ของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความสัมพนัธ์กบัซัพ

พลายเออร์กบัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ จาํแนกตามการจดัการความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ 

ปัจจัยการจัดการความสัมพนัธ์กบั

ซัพพลายเออร์ 

สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคญั* ผลการทดสอบ 

การแบ่งกลุ่มซพัพลายเออร์ Correlation 

Analysis 

.000* ยอมรับสมมติฐาน 

การแบ่งปันขอ้มูล/การส่ือสารแบบ

สองทาง 

Correlation 

Analysis 

.000* ยอมรับสมมติฐาน 

การวดัผลการดาํเนินงาน Correlation 

Analysis 

.000* ยอมรับสมมติฐาน 

การร่วมมือกันเพื่อการปรับปรุง

อยา่งต่อเน่ือง 

Correlation 

Analysis 

.000* ยอมรับสมมติฐาน 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ ABC และจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัขอนาํเสนอ

การอภิปรายผลซ่ึงแยกเป็น ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

อภิปรายผลวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพโลจิ

สติกส์ของบริษัทผลติอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ABC 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ ABC พบวา่  

1. ประสบการณ์ทํางานท่ีแตกต่างกันของผู ้ท่ีต้องติดต่อกับซัพพลายเออร์ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC ในรายดา้นความน่าเช่ือถือ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC มีการเปล่ียนแปลงแผนการผลิตอยู่เสมอ มี

ความยืดหยุ่นต่อความตอ้งการของลูกคา้สูงเน่ืองจากเทคโนโลยีในกลุ่มผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์มี

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว วงจรชีวิตของสินคา้ไม่ยาวนาน ความตอ้งการของลูกคา้จึงมีการ

เปล่ียนแปลงรวดเร็วเช่นกนั ดงันั้นการนาํช้ินส่วนวตัถุดิบจากซพัพลายเออร์เขา้มาสู่สายการผลิตจึง

ตอ้งมีความแม่นยาํในเร่ืองของเวลานดัหมาย พร้อมทั้งคุณภาพท่ีไดต้ามมาตรฐานกาํหนด หน่วยงาน

ท่ีเ ก่ียวข้องจึงต้องมีประสบการณ์สูง และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของบริษัทผลิตอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ ABC เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงานยาวนาน คือมากกว่า 11 ปี เพื่อลดความเส่ียงและ
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สามารถโตต้อบต่อสถานการณ์ต่างๆ ไดร้อบคอบมากยิ่งข้ึน ซ่ึง กานดา เจริญจิต (2558) ไดศึ้กษา

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสาํคญัสู่การเป็นนกัจดัซ้ือมืออาชีพ พบว่า ประสบการณ์ทาํงานเป็นตวับ่งช้ีวา่

บุคคลนั้นจะสามารถทาํงานดา้นจดัซ้ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ข้ึนอยูก่บัทกัษะประสบการณ์

เป็นหลกั เน่ืองจากว่าผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํงานมีพื้นฐานความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการ

ปฏิบติังาน สามารถเรียนรู้งานไดร้วดเร็ว พร้อมทั้งสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธาสินี เงาวิพัฒนากุล (2552) กล่าวว่า วิศวกรท่ีมี

ประสบการณ์ทาํงานในส่วนงานผลิตแตกต่างกนัจะมีการรับรู้เก่ียวกบัการปรับปรุงงานเพื่อลดความ

สูญเปล่าในกระบวนการผลิตแตกต่างกนั 

2. รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษัทผลิต

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC ในรายด้านการลดต้นทุน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มี

ประสบการณ์ทาํงานยาวนาน และอยูใ่นวยักลางคนมีสถานะภาพสมรสแลว้เป็นส่วนใหญ่ จึงส่งผล

ให้ระดบัรายไดอ้ยุท่ี่ 40,001 บาทข้ึนไป ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มของผูบ้ริหารระดบัตน้และให้ความสาํคญักบั

ตน้ทุนรวมขององคก์ร ผูท่ี้มีรายไดสู้งกว่าจะมีความแตกต่างในลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผิดชอบ

จะมากกว่าการทาํหนา้ท่ีของตนให้สาํเร็จ แต่ยงัตอ้งคาํนึงถึงวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน พร้อมทั้ง

เป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักด์ิ รองแขวง (2556) จากการศึกษาเร่ือง 

ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา อุตสาหกรรม

อิเลก็ทรอนิกส์ นิคมอุสาหกรรมนวนคร พบว่า รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะงาน

ในภาพรวม ดา้นความหลากหลายของทกัษะ ดา้นความสาํคญัของงาน และดา้นความมีอิสระในงาน

แตกต่างกนั 

อภิปรายผลวเิคราะห์การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทยีบปัจจัยการจัดการความสัมพนัธ์กบัซัพพลาย

เออร์กบัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษัทผลติอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ABC 

1. การจดัการความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ใน

เชิงบวก ในดา้นการลดตน้ทุนของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC  โดยบริษทัผลิตอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ ABC จะใหค้วามสาํคญักบัการวดัผลการดาํเนินงานของซพัพลายเออร์เป็นอยา่งมาก 

ซ่ึงซัพพลายเออร์ท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดี และมีการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการ

ความสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นการแบ่งปันขอ้มูล/การส่ือสารแบบสองทาง และการร่วมมือ

กนัเพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง จะให้ความร่วมมือในการหาวิธีลดตน้ทุน พร้อมทั้งเสนอแนวคิด

ในการลดตน้ทุนการดาํเนินงาน เพื่อเพิ่มผลกาํไรให้กบัทั้งสองฝ่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

วนิดา นรเศรษฐ์โศภน (2555) ท่ีว่า ผูข้ายท่ีมีความสัมพนัธ์มาอยา่งต่อเน่ืองจะมีทศันคติท่ีเปล่ียนไป

คือมีความรับผิดชอบมากข้ึน บริษทัผูข้ายตอ้งทราบว่าตนเองมีส่วนสําคญัต่อระบบการผลิตของ
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บริษทัผูซ้ื้อ ซ่ึงอาจส่งผลทาํใหร้ะบบการผลิตหยดุชะงกัลงไดโ้ดยเฉพาะผูซ้ื้อท่ีติดต่อกบับริษทัผูข้าย

เพียงไม่ก่ีราย เพราะผูซ้ื้อมัน่ใจในคุณภาพของผูข้าย ผูข้ายท่ีพฒันาเป็นธุรกิจระดบัโลกจะใชห้ลกัการ

ในการสนับสนุนการจดัซ้ือดว้ยระบบ JIT โดยจะพยายามหาวิธีลดตน้ทุนในการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเน่ือง และผลการวิจยัน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพปฎล สุวรรณทรัพย ์(2557) กล่าวว่า การ

จดัการความสัมพนัธ์แบบร่วมมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการจดัซ้ือในเร่ืองของตน้ทุนการขนส่ง

สินคา้ และตน้ทุนในการสั่งซ้ือ เพิ่มประสิทธิภาพในเร่ืองการตอบสนองการสั่งซ้ือ ประสิทธิภาพ

ทางการขนส่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นคุณภาพของสินคา้และผูจ้าํหน่ายในอุตสหกรรมซ่อม

บาํรุงอากาศยาน 

2. การจดัการความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อประสิทธิภาพโลจิ

สติกส์ ดา้นความน่าเช่ือถือของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC  เน่ืองจากการบริการและการ

ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัวดัผลการดาํเนินงานโลจิสติกส์ดา้นเวลา ดงันั้นการผดิ

นัดหมายของซัพพลายเออร์ในการส่งมอบสินคา้และบริการ ทาํให้เกิดการขาดแคลนวตัถุดิบหรือ

ช้ินส่วนในการผลิตและก่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินคา้ให้กับลูกคา้ของบริษทัผลิต

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วนัดี สุฉันทบุตร (2556) พบว่า

แนวทางในการพฒันาผูส่้งมอบใหส้ามารถส่งสินคา้ไดต้ามเวลาคือ การแบ่งปันขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั 

ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาความสัมพนัธ์เพื่อความร่วมมือในระยะยาว เน่ืองจากอุปสรรคท่ีผูส่้งไม่

สามารถส่งสินคา้ได้คือ ขอ้มูลในการสั่งซ้ือท่ีไม่แน่นอนและขาดงบประมาณในการลงทุนดา้น

เทคโนโลย ีดงันั้นจึงควรมีการจดัตั้งทีมงานขา้มสายงานเพื่อกาํหนดกระบวนการทาํงาน และการทาํ

ความเขา้ใจกบัทางผูบ้ริหารระดบัสูงของทั้งสองฝ่ายให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บร่วมกนัจาก

การพฒันาตามรูปแบบท่ีทุกฝ่ายไดรั้บผลประโยชน์ ทั้งน้ีผลงานวิจยัของศรายุทธ ตรัยศิลานันท์ 

(2554) ไดส้นบัสนุนผลการศึกษาท่ีว่าปัจจยัการดาํเนินงานดา้นการส่ือสารและปัจจยัการดาํเนินงาน

ดา้นความร่วมมือ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการ 

เน่ืองจากสถานประกอบการมีการดาํเนินงานดา้นการส่ือสารกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบอย่างสมํ่าเสมอ ใน

การส่ือสารเก่ียวกับขอ้กาํหนดด้านคุณภาพกับผูจ้ ัดหาวตัถุดิบอย่างชัดเจนและแม่นยาํและการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบไดอ้ยา่งทนัที  

3. การจดัการความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อประสิทธิภาพโล

จิส ติกส์ ดา้นคุณภาพของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC  โดยเฉพาะการวดัผลดาํเนินงาน 

หลงัจากท่ีไดมี้การประเมินผลและแจง้ผลการประเมินนั้นให้กบัซพัพลายเออร์ทราบ ผูท่ี้ตอ้งติดต่อ

กบัซัพพลายเออร์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC ยงัตอ้งทาํการติดตามผลการดาํเนิน

อยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้แน่ใจว่าซพัพลายเออร์ไดท้าํการปรับปรุงแกไ้ขขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีมีส่วน
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ทาํให้ไม่บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายร่วมกนัของทั้ง 2 ฝ่าย โดยต่างฝ่ายต่างแสดงความคิดเห็น 

คิดคน้หรือพฒันากระบวนการการทาํงานและให้ความร่วมมือกันในการแกปั้ญหาต่างๆในการ

ดาํเนินธุรกิจร่วมกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พุฒิพล เทอดเหนือเกลา้ (2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง 

ความร่วมมือของบริษทัผูส่้งมอบช้ินส่วนรถยนตร์ท่ีมีต่อการดาํเนินงานดา้นคุณภาพของกลุ่มบริษทั

อีซูซุ (ประเทศไทย) จาํกดั พบว่า ความร่วมมือกนัในระดบัมากของบริษทัผูส่้งมอบช้ินส่วนรถยนตร์

มีผลต่อการดาํเนินงานดา้นคุณภาพทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการอนุมติัช้ินส่วนก่อนการผลิต 

ดา้นการดาํเนินงานหลงัการอนุมติัช้ินส่วน ดา้นกิจกรรมคุณภาพ  อีกทั้งการจดัการความสัมพนัธ์

กับซัพพลายเออร์ โดยการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานยงัมีส่วนช่วยในการลดปัญหาดา้น

คุณภาพ ดงัท่ีกล่าวในงานวิจยัของ เยาวลกัษณ์ โพธินิมิตร์ (2555) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการลด

อตัรารายการบรรจุภณัฑท่ี์ไดรั้บการปฏิเสธลอตจากการตรวจสอบลอตรับเขา้โดยการจดัทาํระบบ

การประกนัคุณภาพผูส่้งมอบ พบวา่ สาเหตุของปัญหาลูกคา้ร้องเรียนเร่ืองบรรจุภณัฑม์าจาก การขาด

ความสัมพนัธ์ร่วมระหว่างระบบการตรวจสอบของโรงงานกรณีศึกษาและผูส่้งมอบ และการไม่

ติดตามผูส่้งมอบใหจ้ดัทาํขอ้กาํหนด วิเคราะห์สาเหตุและแกไ้ขปัญหา  

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวิจยัในคร้ังน้ี 

1.การแบ่งกลุ่มซัพพลายเออร์ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ดว้ย จากผลของการศึกษาบริษทัผลิต

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC ควรให้ความสําคญักบัซัพพลายเออร์ท่ีมีความมัน่คงทางการเงินเป็น

กลุ่มแรกๆ และสร้างความสัมพนัธ์ในเชิงพนัธมิตรทางการคา้กบัซพัพลายเออร์กลุ่มน้ี เน่ืองจากซพั

พลายเออร์จะตอ้งใช้เงินทุนในการดาํเนินงานและการพฒันาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการพฒันา

ผลิตภณัฑ ์เทคโนโลยีในการผลิตและการดาํเนินงาน การหมุนเวียนของสินคา้คงคลงัและการเก็บ

สินคา้และวตัถุดิบเผื่อขาด ซ่ึงซพัพลายเออร์จะตอ้งมีเงินหมุนเวียนในปริมาณท่ีเพียงพอเพื่อให้เกิด

ความราบร่ืนในการดาํเนินงาน อีกทั้งความมัน่คงทางการเงินยงัแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานและผลกาํไรของสถานประกอบการไดอี้กดว้ย  

2.การแบ่งปันข้อมูล/การส่ือสารแบบสองทาง ควรพฒันาระบบสารสนเทศท่ีสามารถ

เช่ือมโยง ขอ้มูลกบัซพัพลายเออร์ไดท้นัที (Real Time) ในปัจจุบนับริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

ABC จะเนน้การส่ือสารดว้ยการส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) เป็นส่วนใหญ่ จึงทาํใหเ้กิดความ

ล่าชา้ไดห้ากผูป้ฏิบติังานไม่สามารถทาํหนา้ท่ีได ้ดงันั้นควรจะมีระบบท่ีซพัพลายเออร์สามารถลงช่ือ

เขา้ใชไ้ด ้และติดตามขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถเปิดเผยไดด้ว้ยตวัเองไดท้นัที และซพัพลายเออร์เอง

ควรพฒันาระบบดงักล่าวเช่นกนัเพื่อการแลกเปล่ียนขอ้มูลแบบบูรณาการภายนอก  
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3. การวัดผลการดําเนินงาน  การประเมินงานดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการของซัพ

พลายเออร์ควรส่งผลการประเมินให้ซัพพลายเออร์รับทราบเสมอ และผูว้ิจยัขอเสนอว่าควรมีการ

ทบทวนประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลการดาํเนินงานของซพัพลายเออร์และช้ีแจงให้

ซพัพลายเออร์ทราบถึงรายละเอียดของตวัช้ีวดัและสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเกณฑก์ารประเมิน

เพื่อการยอมรับในเป้าหมายเดียวกนัในการดาํเนินงาน 

4. การร่วมมือกันเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง จากผลการศึกษาผูว้ิจยัมีความเห็นว่าควร

เปิดโอกาสใหซ้พัพลายเออร์มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัใหม้ากยิง่ข้ึน ใน

ส่วนท่ีเป็นความลบัหรือลิขสิทธ์ิเฉพาะสามารถทาํหนงัสือสัญญารับรองการเปิดเผยขอ้มูลร่วมกนั

โดยประสานงานกนัประหน่ึงองคก์รเดียวกนั  นอกจากน้ีความร่วมมือกนัระหว่างซพัพลายเออร์ท่ี

เป็นส่วนสําคญักบัความสําเร็จของธุรกิจกบับริษทัผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC ไม่ควรอยู่ท่ี

ระดับปฏิบัติการเท่านั้ น แต่ควรจะขยายไปสู่ระดับบริหาร และระดับองค์กร เพื่อการพฒันา

ความสัมพนัธ์ในระดบัพนัธมิตรทางการคา้อย่างย ัง่ยืน มีการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีชดัเจนทั้งสอง

ฝ่าย เพื่อความร่วมมือกนัในทุกๆ ดา้นและการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัร่วมกนั 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษทั

ผลิตอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ ABC ซ่ึง เ ป็นความคิดเห็นของพนักงานบริษัทผลิตอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ABC ท่ีมีต่อปัจจยัการจดัการความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์เท่านั้น เน่ืองจากการ

บริหารความสัมพนัธ์เกิดจากความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายไดแ้ก่ ผูท่ี้ตอ้งติดต่อประสานงานกบัซพั

พลายเออร์ของบริษทัผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ABC กบัซพัพลายเออร์ ดงันั้นผูว้ิจยัขอเสนอแนะ

ว่าควรจะมีการศึกษาความคิดเห็นของซัพพลายเออร์ดว้ยว่ามีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั

หรือไม่ และอาจมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีน่าสนใจ 

2. กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการสุ่มอย่างง่ายจากแผนกท่ีต้องติดต่อ

ประสานงานกบั ซพัพลายเออร์ แต่ไม่ไดร้ะบุในรายละเอียดของแต่ละแผนก ดงันั้นควรมีการศึกษา

การจดัการความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ในแต่ละแผนกว่าแผนกหรือสายงานท่ีแตกต่างกนัจะ

ส่งผลต่อความสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์หรือไม่ 

3. เน่ืองจากการจดัการความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์กบั

ลูกคา้ และยงัสามารถลดตน้ทุนรวมตลอดทั้งโซ่อุปทาน ดงันั้นหลายบริษทัไดน้าํกลยุทธ์น้ีไปใช ้

(Lenders, et al., 2006) เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าควรมีการศึกษา

และคน้หาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการความสัมพนัธ์กับซัพพลายเออร์ทั้ งทางตรงและ

ทางออ้ม เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยทุธ์น้ี 
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4. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบความสัมพนัธ์กับซัพพลายเออร์แต่ละราย เพื่อให้ทราบถึง

จุดเด่นและจุดดอ้ยของความสมัพนัธ์แต่ละรูปแบบ และความเหมาะสมต่อธุรกิจนั้นๆ 

5. การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาในอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกันออกไป เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสหกรรมท่ีแตกต่างกนั 
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การเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการสินค้าคงคลงั

กรณศึีกษา :ร้านซ่อมและขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ ส.เจริญชัย 

Increase Efficiency of Inventory Management 

CASE STUDY : The repair shop and sales of motorcycle spare S.Charoenchai. 

เมฆินทร์ คาํตนั1 และ ดร. นพปฎล สุวรรณทรัพย์2

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัร้านซ่อมและขายอะไหล่

มอเตอร์ไซค ์ร้าน ส.เจริญชยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัการพฒันา ร้าน ส.เจริญชยัท่ีส่งผลต่อ

คลงัสินคา้และรูปแบบการจดัสินคา้คงคลงัโดยกาํหนดปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีรูปแบบในการจดัการ

สินคา้คงคลงัให้มีระบบและมีเวลาในการใชง้านท่ีน้อยลง การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัโดยใชแ้บบ

สัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งสินคา้ของร้าน ส.เจริญชยั จาํนวน 

4 คน โดยใช้ทฤษฎี (ABC Analysis) ทฤษฎี (FIFO First In First Out) และทฤษฎี (ก้างปลา) การ

ทดสอบจบัเวลาก่อนและหลงัการทาํการจดัการเพิ่มประสิทธิภาพสินคา้คงคลงั และปัจจยัอ่ืนโดยการ

หาค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อทดสอบความแตกต่าง  

ผลการวิจยัพบว่าสินคา้ก่อนทาํการปรับปรุงการจดัการเพิ่มประสิทธิภาพสินคา้คงคลงั 

จาํนวน 20 คร้ัง พบว่าระยะเวลาท่ีใชก้ารหาน้อยท่ีสุดเท่ากบั 0.34 นาที ส่วนระยะเวลาในการหา

สินคา้สูงสุดเท่ากบั 5.21 นาที โดยค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.24 นาที แต่หลงัจากการทาํการปรับปรุงเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัพบว่าระยะเวลาในการหาสินคา้น้อยท่ีสุดเท่ากบั 0.12 นาที 

ส่วนระยะเวลาในการหาสินคา้สูงสุด เท่ากบั 1.25 นาที โดยเวลาเฉล่ียอยูใ่นการหาสินคา้ อยูท่ี่ 34.8 

วินาที และเม่ือผลการวิจยัก่อนและหลงัทาํการจดัการเพิ่มประสิทธิภาพสินคา้คงคลงันาํมาทาํการ

เปรียบเทียบจากสถิติสรุปผลไดว้่าหลงัจากทาํการจดัการเพิ่มประสิทธิภาพสินคา้คงคลงัเร็วกว่า 

24.16% และจะเห็นไดว้่าเม่ือนาํทฤษฎีและแนวคิดในการจดัการสินคา้คงคลงัจะมีพื้นท่ีการจดัวาง

สินคา้คงคลงัมีมากข้ึน เป็นระเบียบมากข้ึน สะดวกในการตรวจสอบและบริหารจดัการสินคา้มากข้ึน 

ทาํใหเ้กิดเป็นระบบใหม่ในการทาํงานของร้านไปแนวทางท่ีดีข้ึนลดการเกิดสินคา้คา้งสตอ๊ก การเกิด

ปัญหาตน้ทุนจม และทาํใหร้าคาใกลเ้คียงตลาด ณ ปัจจุบนั 

คาํสําคญั : การเพิ่มประสิทธิภาพ, การจดัการสินคา้คงคลงั 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

The study on increase efficiency of inventory management the repair shop and sales of 

motorcycle spare S.Charoenchai has an objective to examine what determinant affects improving 

the inventory management. This study is expected to help S.Charoenchai shop set a system of 

inventory and less time-consuming.  Important research tools used in this research is to interview 

in order to gather data from 4 participants at S.Charoenchai shop. ABC analysis, Kanban, and First 

in First Out (FIFO) theory involve with this paper.   

Before-and-after test is used to measure the efficiency of inventory and other factors with 

calculating mean in 20 times to find the difference between before and after improving inventory.  

The results show that before improving inventory employees spent at least 34 seconds and 

the most 5.21 minutes finding products in the inventory with average time of 2.24 minutes, but after 

improving inventory they spent at least 12 seconds and the most 1.25 minutes with average time of 

34.8 seconds. The finding is that after improving inventory saves spending time 24.16 percent. 

Moreover, S.Charoenchai shop has more space inventory and a better system which reduce 

inventory expenses. 

Keyword: INCREASING EFFICIENCY, INVENTORY MANAGEMENT 

บทนํา 

การวางแผนการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ธุรกิจประสบความสาํเร็จ 

โดยคลงัสินคา้มีความสําคญัมากในระบบโลจิสติกส์ การบริหารคลงัสินคา้ตอ้งมีองค์ประกอบท่ี

สาํคญัหลายอยา่งเขา้มาร่วมดว้ย โดยตอ้งอาศยัระบบการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพและ มีบุคลากรท่ีมี

คุณภาพเพื่อก่อใหเ้กิดการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้

อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม จากแนวคิดลีน การบริหารควบคุมสินคา้อะไหล่ในคลงัสินคา้เป็น

รูปแบบหน่ึงของความสูญเปล่าท่ีตอ้งขจดัออก เน่ืองจากตอ้งสูญเสียพื้นท่ีในการจดัเก็บอะไหล่ท่ี

ไม่ไดป้ระโยชน์ อะไหล่ท่ีเส่ือมสภาพและลา้สมยั ลว้นแลว้แต่ทาํใหเ้กิดตน้ทุนในการจดัเกบ็ แต่หาก

บริหารจดัการไม่ดี ก็จะทาํให้เกิดสต็อกสินคา้อะไหล่ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ทาํให้

เกิดความไม่พึงพอใจและทาํให้ลูกคา้ขาดความเช่ือถือ รวมทั้งทาํให้ธุรกิจสูญเสียรายไดแ้ละกาํไร

จากขายสินคา้และการให้บริการไปโดยเปล่าประโยชน์ ดงันั้นธุรกิจจึงควรติดตามมาตรวจสอบ

อะไหล่ในคลงัสินคา้อย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง โดยมุ่งลดความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและ

คาํนึงถึงปัจจยัดา้นตน้ทุนเป็นสําคญั หน้าท่ีของการจดัการคลงัสินคา้ประกอบไปดว้ย การจดัเก็บ 
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การเคล่ือนยา้ย การหยบิสินคา้ การจดัวางผงัคลงัสินคา้ และการเลือกอุปกรณ์สาํหรับใชใ้นคลงัสินคา้ 

และนอกจากการบริหารจดัการคลงัสินคา้แลว้ กระบวนการท่ีช่วยปรับปรุงและพฒันากระบวนการ

ทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คือ การทาํ 5 ส. ซ่ึงจะช่วยสะสาง วสัดุ อะไหล่ท่ีไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์กบัธุรกิจแลว้ออกจากคลงัสินคา้ อีกทั้งช่วยดูแลสุขลกัษณะ เช่น ช่องลม ช่องแสง ฝุ่ นท่ี

ก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัร่างกาย ลดความเส่ียงในการท่ีจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุภายในคลงัสินคา้ได ้ดงันั้น

งานวิจยัน้ี จึงไดท้าํการศึกษาการบริหารจดัการคลงัสินคา้ โดยเป็นการบริหารการจดัการอะไหล่รถ

มอเตอร์ไซด์และการตรวจนบัอะไหล่คงเหลือ ของ ร้าน ส.เจริญชยั จาํกดั เน่ืองจาก ร้านยงัไม่ไดมี้

การบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ และประสบปัญหาในการตรวจนบัอะไหล่ในแต่ละเดือนไม่ตรงกบั

ยอดท่ีเบิกจ่ายจริง รูปแบบของร้าน ส.เจริญชยั จะเป็นร้านท่ีซ่อมมอเตอร์ไซดท่ี์ไม่ไดด้ดัแปลงตวัรถ

ใดๆ คือรถเดิมๆท่ีออกจากโรงงานรวมถึงขายอะไหล่มอเตอร์ไซด์อีกดว้ย การแข่งขนัของร้าน ส.

เจริญชยั ธุรกิจน้ีมีการแข่งขนัสูงมากระแวกของร้านของส.เจริญชยัมีธุรกิจแบบเดียวกนัอยูม่ากมาย

แต่ส่วนใหญ่ธุรกิจน้ีจะแข่งขนัท่ีฝีมือของช่างแต่ละร้านวา่มีความชาํนาญมากนอ้ยขนาดไหนและการ

บริการท่ีดีหรือไม่ รวมไปถึงราคาของสินคา้และการสต็อกอะไหล่มีเพียงพอพร้อมให้บริการแก่

ลูกคา้หรือไม่ (www.thaigov.go.th) 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษารูปแบบการการจดัเกบ็อะไหล่มอเตอร์ไซดข์องร้าน ส.เจริญชยั และปัญหาท่ีเกิดข้ึน

2.เพื่อหาแนวทางในการลดขั้นตอนในคน้หาและหยบิอะไหล่มอเตอร์ไซดข์องร้าน ส.เจริญชยั

3.เพื่อหาแนวทางในการประหยดัตน้ทุนและเวลาในการจดัเกบ็อะไหล่มอเตอร์ไซด ์

ขอบเขตงานวจัิย

ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 4 ท่าน ในร้าน ส.เจริญชยั ซ่ึง

เป็นร้านกรณีศึกษา ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการร้าน 2 ท่าน และช่าง 2 ท่าน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้ิจยัคร้ังน้ีคือ ขอ้มูลสินคา้คงคลงัในร้าน ส.เจริญชยั ซ่ึงเป็นอะไหล่ท่ีมีแพค็

เกจ็คลายกนัไดแ้ก่ สายคนัเร่ง สายครัช สายเบรก สายโช๊ค สายไมล ์สายวดัรอบ สายดึงวาลว์และสาย

ปลดลอ็คเบาะ 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาผลท่ีไดจ้ากการนาํวิธีการจดัสินคา้คงคลงั

ให้เป็นระเบียบ  และการเลือกใช้กลยุทธ์และวิธีการในการจดัเก็บตามความถ่ีในการใช้งาน มา

ประยกุตใ์ช ้

http://www.thaigov.go.th/
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ร้านมีขั้นตอนการดาํเนินการบริหารจดัการคลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน

2. ขอ้มูลของสินคา้ในคลงัสินคา้มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ตรงตามใบสัง่ซ้ือ ใบเบิก-จ่ายอะไหล่

3. ลดตน้ทุนในการใชพ้ื้นท่ีในการจดัเกบ็สินคา้อะไหล่มอเตอร์ไซด ์

4. ลดตน้ทุนทางดา้นเวลาในกระบวนการทาํงาน ลด lead time ในการสัง่อะไหล่ 

นิยามศัพท์

1. อะไหล่มอเตอร์ไซด ์ หมายถึง ช้ินส่วนรถมอเตอร์ไซดท่ี์สามารถเปล่ียนหรือซ่อมได้

2. สินคา้คงคลงั    หมายถึงสินคา้คงเหลือ  (Inventory)  เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับธุรกิจ เพราะจดัเป็น

สินทรัพยห์มุนเวียนรายการหน่ึงซ่ึงธุรกิจพึงมีไวเ้พื่อให้การผลิตหรือการขาย สามารถดาํเนินไปได้

อยา่งราบร่ืน การมีสินคา้คงคลงัมากเกินไปอาจเป็นปัญหากบัธุรกิจ ทั้งในเร่ืองตน้ทุนการเก็บรักษาท่ี

สูง สินคา้เส่ือมสภาพ หมดอาย ุลา้สมยั ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากน้ียงัทาํให้สูญเสียโอกาสใน

การนาํเงินท่ีจมอยูก่บัสินคา้คงคลงัน้ีไปหาประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ

3. ความถ่ีในการหยบิ  หมายถึง การหยบิใชสิ้นคา้หรืออะไหล่ท่ีมากคร้ังบ่อยคร้ังตามการหยบิจบั

4. สินคา้ท่ีใชแ้ลว้หมดไป  หมายถึง อะไหล่ท่ีไม่สามารถซ่อมไดต้อ้งเปล่ียนหรือซ้ือใหม่อย่างเดียว

เท่านั้น เช่นนํ้ามนัเคร่ือง

5. ร้านส.เจริญชยั หมายถึง ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซดแ์ละขายอะไหล่มอเตอร์ไซด์

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง

วิโรจน์ พุทธวิถี (2553) กล่าวว่า การวดัประสิทธิภาพการจดัเก็บในคลงัสินคา้ ขั้นตอนการ

ดาํเนินงานถา้จะทาํใหไ้ดผ้ลอยา่งมีประสิทธิภาพ จะตอ้งดาํเนินงานใหไ้ดต้ามเป้ าหมายท่ีกาํหนดไว ้

ดงันั้นการเปรียบเทียบการดาํเนินงานจะทาํไดจ้าํเป็นตอ้งอาศยัการบนัทึกผลในดา้นต่างๆจะตอ้ง

จดัทาํและวางระบบใหป้ระสิทธิภาพการดาํเนินงาน โดยมีแนวทางการจดัทาํตวัช้ีวดัเพื่อเป็นแนวทาง

ดงัน้ี 

1. ระดบัการบริการ (Service level) เช่นความมีพร้อมของวสัดุ (Stock availability) เม่ือความ

ตอ้งการ เวลานาํการสั่ง สัดส่วนการจดัส่งตามกาํหนด สัดส่วนความถูกตอ้งในการรับ และการส่ง 

จาํนวนคาํสัง่คา้งส่ง (Order remaining at completed due date) และคาํร้องเรียนของลูกคา้ 

2. ประสิทธิผลทางด้านต้นทุน   (Cost effectiveness)   เช่น อัตราการทํางานล่วงเวลา

ค่าใชจ่้ายบาํรุงรักษาทรัพยากร อตัราความเสียหายของทรัพยากร ค่าวสัดุส้ินเปลือง การซ้ือบริการ

พิเศษนอกเหนือจากแผนงาน 
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3. อัตราการใช้ทรัพยากร เช่นเน้ือท่ีอุปกรณ์จัดเก็บ อุปกรณ์ขนถ่าย แรงงานค่าขนถ่าย

(Docks) ท่ีตอ้งการให้มีอตัราการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงท่ีสุด จะสามารถช่วยใหไ้ด้

ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนจดัหาทรัพยากรเกิดข้ึนสูงท่ีสุด 

4. ความปลอดภยั เป็นส่ิงสําคญัมากท่ีสุดโดยบนัทึกผลเป็น จาํนวนคร้ังการเกิดอุบติัเหตุ

มูลค่าความเสียหาย ทั้งท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังานและทรัพยากรทั้งหมด 

5. อตัราการหมุนเวียนของวสัดุ บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานทั้งการจดัเก็บ

การผลิต การขาย การสั่งซ้ือ โดยการบริหารงานท่ีดีจะมีตอ้งเกิดอตัราการหมุนเวียนสูงท่ีสุดการวดั

ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ (Logistics performance measurement) การวดัผลการดาํเนินงาน

ดา้นโลจิสติกส์สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ไดแ้ก่ การวดัเวลา

ในกระบวนการผลิต (Processing time) อตัราการใชท้รัพยากร (Resource utilization) เวลานาํ (Lead 

time) ต่าง ๆ เช่น เวลานําการผลิต เวลานําการสั่ง ซ้ือ เวลานําการส่งมอบ 2. ประสิทธิภาพ 

(Effectiveness) ได้แก่ การวดัผลการลดเวลาในการส่งมอบความเท่ียงตรงของขอ้มูล ผลการลด

ต้นทุนการขนส่ง  และค่าความเ ช่ือถือได้ (Reliability) 3. ความยืดหยุ่น  (Flexibility) ได้แ ก่

ความสามารถในการปรับ หรือยืดหยุ่นกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายในปัจจุบนัและใน

อนาคต ตัวช้ีว ัด เช่น เวลาการปรับตั้ งเคร่ืองจักร ความสามารถในการรับคาํสั่งซ้ือขนาดเล็ก 

ความสามารถในการปรับรุ่นการผลิตในแต่ละเดือน 

กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ (2547) กล่าวว่า องคก์รโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเป็นส่วนสาํคญัของกระบวนการบริหารกลยทุธ์ของกิจการ ปัญหาและความทา้ทา้ย

ขององคก์รจะตอ้งเผชิญหน้า ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัการตดัสินใจทางกลยุทธ์ทั้งหมด แต่ข้ึนอยู่กบัระบบ

โครงสร้างพนัธกิจ บุคลากร วฒันธรรมองคก์ร และโครงสร้างผลตอบแทน ซ่ึงทุกเร่ืองเป็นแหล่ง

ทรัพยากรทางกลยทุธ์และสินทรัพยร์ะยะยาวของกิจการ 

สมใจ ลกัษณะ (2549) ได้จาํแนกประสิทธิภาพ ออกเป็น 2 ระดับ 1. ประสิทธิภาพส่วน

บุคคล บุคคลท่ีประสิทธิภาพในการทาํงานคือ บุคคลท่ีตั้งใจทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ ใชก้ลวิธี

หรือเทคนิคในการสร้างผลงานไดม้าก เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีน่าพึงพอใจในการทาํงาน เป็น

บุคคลท่ีพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพ และปริมาณของผลงาน คิดคน้ ดดัแปลงวิธีการทาํงานให้ไดผ้ล

ยิง่ข้ึนเสมอ 2. ประสิทธิภาพขององคก์าร หมาถึง การท่ีองคก์ารสามารถดาํเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจ

หนา้ท่ีขององคก์ารโดยใชท้รัพยากรปัจจยัต่าง ๆ รวมถึงกาํลงัคนอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด มีการสูญเสียนอ้ย

ท่ีสุดมีลักษณะของการดําเนินงานไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างดี โดยประหยดัทั้ งเวลา 

ทรัพยากร และกาํลงัคน องคก์ารระบบการบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อผลการผลิตและการบริการไดต้าม

เป้าหมาย องคก์ารมีความสามารถใชย้ทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีอยา่งฉลาด 
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ทาํให้เกิดวิธีการทาํงานท่ีเหมาะสม มีความราบร่ืนในการดาํเนินงาน มีอุปสรรค ์และความขดัแยง้

นอ้ยท่ีสุด บุคลากรมีขวญัและกาํลงัใจท่ีดี มีความสุขความพอในการทาํงานแมค้าํวา่ประสิทธิภาพจะ

เป็นส่วนย่อยของคาํว่าประสิทธิผล แต่เม่ือพิจารณา ความมีประสิทธิภาพในองคก์าร จะเนน้ปัจจยั

และกระบวนการท่ีเช่ือมโยงสู่ผลผลิตแบบครบวงจร นัน่คือพิจารณาประสิทธิภาพในลกัษณะท่ีการ

จดัปัจจยัและการใชปั้จจยั อยา่งมีคุณค่า ไม่สูญเปล่า ไม่ส้ินเปลืองใชว้ิธีการทาํงานบริหารจดัการท่ีดี 

ให้องคก์ารสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค ์ไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ์ ปัจจยัดา้นบุคคลเป็นปัจจยั

หน่ึงท่ีองคก์ารส่วนใหญ่สามารถแกไ้ขปรับปรุง พฒันาไดด้ว้ยตนเอง จึงจดัไดว้่าบุคคลเป็นปัจจยัท่ี

ควบคุมได ้การพฒันาปัจจยัดา้นดา้นบุคลากรมีตวัอย่างการกาํหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมายของการ

พฒันาไวด้งัน้ี 

1. ความรู้ความสามารถและคุณสมบติัส่วนบุคคล

1.1 มีความกระตือรือร้นและการพฒันาตนเอง เช่น เอาจริงเอาจงักบังาน 

1.2 ปฏิบติัตามคาํสั่งและมีระเบียบวินัย เช่น เช่ือฟังคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชา โดยไม่มีขอ้

ขดัแยง้

1.3 พร้อมท่ีประสานงานและใหค้วามร่วมมือ มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน 

1.4 เป็นผูท่ี้ตรงต่อเวลา และใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน ์

1.5 มีความรู้ความเขา้ใจในการระวงัรักษา ดูแล การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์และ ทรัพยสิ์น ต่าง 

ๆ ขององคก์รใหอ้ยูใ่นสภาพดีเสมอ 

1.6 สามารถวิเคราะห์ ตดัสินใจ การแกปั้ญหาใหท้นัต่อเหตุการณ์ 

2. ปริมาณและคุณภาพของงาน

2.1 สามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้สาํเร็จลุล่วงตามระยะเวลาหรือมาตรฐานท่ีตั้ง

ไวคุ้ณภาพของงานท่ีทาํสาํเร็จ มีความถูกตอ้ง เรียบร้อยและสมบูรณ์ครบถว้นตามกาํหนด 

2.2 มีความรับผิดชอบ สนใจ เอาใจใส่งานและปฏิบติังานในหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ 

เช่ือถือ 

และไวว้างใจได ้

2.3 มีความรอบรู้ ชาํนาญในขั้นตอน หรือวิธีการทาํงานทั้งงานในหนา้ท่ีและงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.4 มีความคิดริเร่ิมในการปรับปรุงงานวิธีการการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

3. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์พฤติกรรมบ่งช้ีถึงบุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์น

การทาํงาน

3.1 มีความคิดริเร่ิมสร้างส่ิงใหม่ ๆ เช่น คิดหาคาํตอบของปัญหาไดห้ลาย ๆ อย่างในเวลา

จาํกดั 
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สามารถเสนอวิธีการแกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึงไดห้ลายแนวทาง 

3.2 สามารถ ยดืหยุน่วิธีการทาํงานเพื่อความสาํเร็จในการทาํงาน 

3.3 คน้ควา้การทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่นเป็นคนสงัเกต เก่ียวกบัลกัษณะของงาน 

4. ทกัษะในการปฏิบติังานการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงานนอกจากองคป์ระกอบต่างๆ

ตามท่ีกล่าวมาแลว้ ทกัษะการปฏิบติังานดงัน้ี

4.1 ทกัษะเทคนิคเฉพาะ (Technical skill) เป็นความรู้ความสามารถเก่ียวกบัเทคนิคลกัษณะ

การทาํงาน หรือวิธีการทาํงานเฉพาะดา้น 

4.2 ทกัษะในการทาํงานร่วมกับบุคคลอ่ืน (Human skill) เป็นความสามรถในการทาํงาน

ร่วมกบับุคคลอ่ืน สร้างความเขา้ใจ ร่วมประสานงานกบับุคคล และกลุ่มบุคคลในองคก์ร 

4.3 ทกัษะดา้นความรู้ ความคิด (Conceptual skill) เป็นความสามรถทางดา้นสติปัญญาใน

การมององคก์าร เห็นความสมัพนัธ์ของกิจการต่าง ๆ ในองคก์าร ทั้งในแง่ ทาง สงัคม เศรษฐกิจ และ

การเมือง 

5. บุคลิกภาพ เจตคติ และค่านิยมในการทาํงาน เน่ืองจากบุคลิกภาพ หรือคุณสมบติัต่าง ๆท่ีประกอบ

ข้ึนเป็นบุคคล และคุณสมบติัเหล่าน้ี เป็นตน้เหตุของการกระทาํไม่ว่าจะเป็นการพูด การปฏิบติั

ความคิด เจตคติ ค่านิยม และลกัษณะนิสัยต่างๆดังนั้น เม่ือบุคคลตอ้งปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ี

ประสิทธิภาพของการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการแสดงออก หรือพฤติกรรมของบุคคลในการ

ทาํงาน เช่น

5.1 แสดงออกถึงเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน รักงาน พอใจงาน 

5.2 แสดงถึงการทาํงานใหค้รบถว้นถูกตอ้ง ไดผ้ลในเวลาอนัสั้น

5.3 แสดงออกถึงความสามรถในการปฏิบติังานตาม ระเบียบ กฎเกณฑ ์และคาํสั่งของ ผูบ้งั

บญัชาไดอ้ยา่งสบาย 

6. ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ในการทาํงานส่ิงท่ีควรเกิดข้ึนกบัพนักงาน ก็คือเขาสามารถ

รับรู้ เขา้ใจวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร มุ่งมัน่พยายามทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถโดย

ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคของการทาํงาน มีความสุขในการทาํงาน มีความรู้สึกมัน่คงในหนา้ท่ีและการ

งานมัน่ใจว่าตนเองสามารถเจริญกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานธงชยั สันติวงษ์ (2541 : 30) ไดใ้ห้ขอ้

แตกต่างของคําว่าประสิทธิผลและประสิทธิภาพไว้ว่าประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง

ความสาํเร็จในการท่ีสามารถดาํเนินกิจการกา้วหนา้ไปและสามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีองคก์รตั้ง

ไวไ้ดป้ระสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีใช้ไปกับผลท่ีได้จากการ

ทาํงานว่าดีข้ึนอย่างไรแค่ไหน ในขณะท่ีกาํลงัทาํงานตามเป้าหมายขององคก์ร โดยหลกัการแลว้

องคก์รควรจะมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กนัแต่ก็ปรากฏให้เห็นบ่อยคร้ังว่ามีองคก์ร
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จาํนวนมากท่ีสามารถมีไดเ้พียงอย่างเดียว กล่าวคือ องคก์รบางแห่งอาจ ทาํให้มีประสิทธิผลบรรลุ

เป้าหมายไดแ้ต่กลบัมีการใชจ่้ายทรัพยากรอยา่งส้ินเปลือง (หรือก็คือทาํงานไม่มีประสิทธิภาพ) ซ่ึง

อาจปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ กนั เช่น ตอ้งใช้วตัถุดิบหรือวสัดุอุปกรณ์มากเกินความจาํเป็น และ

รวมถึงการใชแ้รงงานคนอยา่งส้ินเปลืองและเหน่ือยอ่อนดว้ย 

ธวชัชยั เมฆกระจาย (2547) ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิภาพไวว้่าประสิทธิภาพคือ การ

ปฏิบติังานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยันาํเขา้กบัผลผลิตและทาํให้

เกิดความพึงพอใจเพื่อใหไ้ดด้าํเนินงานท่ีไดก้าํหนดไวแ้ละเพื่อผลกาํไรขององคก์ร 

นิตยา เงินประเสริฐศรี (2542) ได้กล่าวว่า เป้าหมายถูกนํามาใช้เพื่อประเมินผลการ

ปฏิบติังานขององคก์าร โดยใชเ้กณฑท่ี์เรียกวา่ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงประสิทธิภาพ หมายถึง

ระดบั(Degree) ท่ีองคก์รใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์ มีการวดัตน้ทุนค่าใชจ่้าย

ต่อหน่วยผลิตท่ีได ้ดงันั้นประสิทธิภาพขององคก์รจึงเนน้วา่องคก์รบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร 

อดุลย ์นิลทิรัง (2545) ไดศึ้กษาความหมายของประสิทธิภาพจากทรรศนะของบุคคลต่าง ๆ

พบว่ามีองค์ประกอบร่วมตรงกันอย่างหน่ึง คือ ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการ

ดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงให้สําเร็จลุล่วงไปโดยดีท่ีสุด ซ่ึงความหมายของคาํว่า โดยดีท่ีสุด ใน

ดา้นธุรกิจ หมายถึงการใหไ้ดผ้ลกาํไรสูงสุด แต่ถา้เป็นการบริหารราชการ หมายถึง ความสามารถใน

การสร้างความพึงพอใจให้กบัประชาชนผูรั้บบริการไดสู้งสุด สรุปไดว้่าความมีประสิทธิผลและ

ความมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งเกิดจากการทาํงานท่ีบรรลุเป้าหมายของงานเป็นหลกั โดยมุ่งเนน้ให้

เกิดการประหยดัทรัพยากรอนัเป็นปัจจยัการผลิต ซ่ึงนาํมาสู่การเกิดประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

และในขณะเดียวกนัท่ีผลิตผล หรือบริการนั้น ๆ ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ย่อมก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพตามมา ส่งผลให้ลูกคา้ไดรั้บผลผลิตท่ีมีคุณภาพและก่อให้เกิดความพึงพอใจแต่ลูกคา้

ในท่ีสุด 

เจษฎา นกน้อย (2552) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีวัดผลการ

ปฏิบติังานหลกั ( Key performance indicators: KPI’s) เป็นวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานวิธีหน่ึง

ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนัโดยเฉพาะองคก์ารท่ีมุ่งเนน้การบริหารจดัการสมยัใหม่ 

โดยเป็นวิธีการประเมินท่ีพฒันามาจากวิธีการประเมินท่ียึดผลสาํเร็จของงานหรือวตัถุประสงคเ์ป็น

หลกั( Result or Objective Based Approach ) ทั้งน้ีเพราะวิธีการดงักล่าวมีขอ้จาํกดัหรือจุดอ่อนในแง่

ของความเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์การดาํเนินงานขององคก์ารในอนัท่ีจะทาํให้

องคก์ารมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั จึงไดมี้การพฒันาเป็นดชันีวดัผลการปฏิบติังานหลกั( Key 

performance indicators : KPI’s) เพื่อประเมินผลความสาํเร็จขององคก์าร เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าองคก์าร

จะสามารถเจริญเติบโตและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืดชันีวดัผลการปฏิบติังานหลกั ( Key performance 
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indicators: KPI’ss ) คือเคร่ืองมือหรือดชันีท่ีใชใ้นการวดัหรือประเมินว่าผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญั

ในดา้นต่าง ๆ ขององคก์ารเป็นอย่างไร สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดห้รือไม่ วตัถุประสงค์ของ 

KPI’s ว่ามีไวเ้พื่อวดัผลการดาํเนินงานของโครงการหรือองคก์าร โดยดชันีวดัผลการปฏิบติังานหลกั 

หรือ KPI’s นั้นถือเป็นหัวใจของการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงจะทาํให้องคก์ารทราบว่าหาก

ตอ้งการเพิ่มผลการปฏิบติังานอย่างรวดเร็วนั้นควรให้ความสําคญัท่ีจุดใดขณะท่ีดัชนีวดัผลกา

ปฏิบติังานจะบอกว่าองคก์ารตอ้งทาํอะไรบา้งเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ส่วนดชันีวดั

ผลตอบแทน ( Key result indicators ) หรือKPI’s นั้ นจะบอกถึงภาพรวมของการดาํเนินงานของ

องคก์ารเท่านั้นการจดัทาํดชันีวดัผลการปฏิบติังานหลกั หรือ KPI’s นั้นมีหลายวิธีไดแ้ก่ จดัทาํจาก

ลิขิตสมดุล (Balanced scorecard: BSC ) ผลงานหลกัKey result area: KRA ) ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อ

ความสาํเร็จ ( Critical success factor: CSF ) และจากการถามตอบ ( Question & Answer ) ทั้งน้ีดชันี

วดัผลการปฏิบติังานหลกัท่ีกาํหนดตอ้งสามารถโยงไปถึงนโยบายขององคก์ารได ้ซ่ึงวิธีการท่ีจะ

ขยายนโยบาย ขององค์การ ( Policy deployment ) ให้เป็นการปฏิบติัท่ีมีการประเมินผลงานด้วย 

KPI’s เป็นวิธีการกาํหนดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีการตอบสนองนโยบายขององคก์ารท่ีเป็นระบบ เพื่อให้

มัน่ใจวา่กิจกรรมต่าง ๆ มีความคืบหนา้และสามารถตอบสนองนโยบายไดเ้พื่อจะไดด้าํเนินการแกไ้ข

ปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มข้ึนต่อไปสรุปประโยชน์ของ KPI’s ท่ีมีต่อองคก์าร

และพนกังานไว ้ดงัน้ี 

1.ช่วยทาํหนา้ท่ีส่ือสารใหทุ้กคนในองคก์ารไดท้ราบวตัถุประสงคท์ั้งในระดบัองคก์าร และ

ระดบัหน่วยงานอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงจะส่งผลให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง และเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองคก์าร 

2. ทาํให้ทศันะท่ีมีต่อประเด็นต่าง ๆ ในการปฏิบติังานในองคก์ารเป็นไปอย่างถูกตอ้งและ

เหมาะสม ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 

3. เป็นกรอบซ่ึงช่วยกาํหนดทิศทางใหก้ารปฏิบติังานของพนกังานในทุกระดบัขององคก์าร

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการขององคก์าร 

4.เป็นหลกัประกนัความสําเร็จของการบริหาร      และการปฏิบติังานในทุกฝ่ายทุกแผนก

เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืนคุณลกัษณะสําคญัของ KPI’s ดชันีวดัผลการ

ปฏิบติังานหลกัจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัวา่องคก์ารบรรลุเป้าหมายการปฏิบติังานในแต่ละดา้น

หรือไม่ Collin (2002) ไดเ้สนอวา่ KPI’s ท่ีดีควรจะมีคุณลกัษณะสาํคญั คือ 

1. เป็น KPI’s ซ่ึงส่งผลต่อผลการปฏิบติังานท่ีพึงประสงคข์ององคก์าร

2. มีจาํนวนไม่มากจนเกินไป เพราะถา้หากมีมากจนเกินไปจะทาํให้ตอ้งเสียเวลา และ

ทรัพยากรในการบริหารจดัการ 
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3. การนําไปใช้ต้องเป็นระบบ โดยจะต้องสอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการอ่ืนได้

นาํไปใช ้

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจะตอ้งสามารถทาํไดโ้ดยง่าย

5.ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมตอ้งมีปริมาณมากพอท่ีจะลดผลกระทบจากขอ้มูลบางตวั ซ่ึงอาจ

ผดิปกติทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อภาพรวมได ้

6.เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบติังานบรรลุผลตามตอ้งการ KPI’s จะตอ้งเป็นท่ียอมรับ

และเป็นท่ีเขา้ใจของทุกหน่วยงานในองคก์าร 

7.การนาํเสนอ KPI’s ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบจะตอ้งนาํเสนอในรูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจ

ไดโ้ดยง่ายและง่ายต่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลง และจะตอ้งสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายนอกจากน้ียงัมี

คุณลกัษณะสาํคญัประการอ่ืน ๆ ท่ี KPI’s ท่ีดีควรจะมีประกอบดว้ย 

1. มีความสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ขององคก์าร

2. ประกอบดว้ย       KPI’s     ดา้นการเงินและ KPI’s   ดา้นอ่ืน ๆ เพราะ KPI’s ดา้นการเงิน

บ่งบอกถึงผลการดาํเนินงานในอดีตหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ ขณะท่ี KPI’s ดา้นอ่ืน ช่วยช้ีใหเ้ห็น

ถึงผลการดาํเนินงานในอนาคตแมว้่าส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งการวดั หรือประเมินจะมีเป็นจาํนวนมาก แต่

องคก์ารจะตอ้งคดัเลือกเฉพาะ KPI’s ท่ีสาํคญั ๆ ประมาณ 20-25 ตวัเท่านั้น และร้อยละ 80 ควรเป็น 

KPI’s ดา้นอ่ืนท่ีมิใช่ดา้นการเงิน 

3. KPI’s ท่ีสร้างข้ึนจะตอ้งมีบุคคลหรือหน่วยงานรับผดิชอบทุกตวั

4. KPI’s    ท่ีสร้างข้ึนมาควรเป็น    KPI’s   ท่ีองคก์ารสามารถควบคุมไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 80

ทั้งน้ีเน่ืองจากถา้ภายในองคก์ารประกอบดว้ย KPI’s ท่ีไม่สามารถควบคุมไดม้ากเกินไป จะทาํให้ 

KPI’s นั้นไม่สามารถแสดงถึงความสามารถในการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงขององคก์าร 

5. สะทอ้นให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริง หรือแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีตอ้งการวดัหรือ

ประเมิน 

6. สามารถนาํผลการดาํเนินงานไปเปรียบเทียบกบัองคก์ารหรือหน่วยงานอ่ืน หรือผลการ

ดาํเนินงานในอดีต 

7. มีความสมัพนัธ์กบัดชันีช้ีวดัอ่ืนในเชิงเหตุและผล

8.ช่วยใหผู้บ้ริหารและพนกังานสามารถติดตามการเปล่ียนแปลงต่างๆไดดี้วา่การดาํเนินงาน

องคก์าร 

9. จะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในองคก์ารทั้งน้ี KPI’s ท่ีกาํหนดข้ึนจะตอ้งมีลกัษณะ

สอดรับกนัทั้งหวัขอ้ KPI’s ในระดบัปฏิบติัการและ KPI’s ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
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สัมฤทธ์ิ  ยศสมศัก ด์ิ  (2549) ก ล่าวว่ า  การประเ มินผลการปฏิบัติงาน (performance 

evaluation) เป็นองคป์ระกอบสําคญัประการหน่ึงของการบริหารผลการปฏิบติังาน และเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ารเน่ืองจากผล การประเมินจะ

เป็นขอ้มูลท่ีบ่งบอกว่าการทาํงานนั้นอยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพึงพอใจหรือไม่ ส่งผลต่อการพฒันาบุคลากร

เพื่อประสิทธิภาพขององคก์าร โดยท่ีการประเมินผลการปฏิบติังานไดรั้บความสนใจจากนกัวิชาการ

และหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษยม์าเป็นระยะเวลายาวนาน จึงควรนาํรายละเอียดมาพิจารณา 

ดงัน้ีความสาํคญัของการประเมินผลการปฏิบติังานการประเมินผลการปฏิบติังานมีความสาํคญัต่อ

การดาํเนินงานในระดบัต่าง ๆ คือ 

1.ความสาํคญัต่อบุคคลพนกังานสามารถนาํผลลพัธ์ หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลการ

ปฏิบติังานมาใชใ้นการปรับปรุงผลการดาํเนินงาน หรือเพิ่มศกัยภาพของตนให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน ตามมาตรฐานท่ีองคก์ารกาํหนด 

2.ความสาํคญัต่อหวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชาหวัหนา้งานสามารถนาํผลลพัธ์ หรือขอ้มูลท่ี

ไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานมาใชป้ระกอบการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่

การบริหารค่าตอบแทน การตดัสินใจจ่ายค่าตอบแทน การเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งของพนกังานใน

เร่ืองเส้นทางอาชีพ (Career path) ทั้ งน้ีเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอาชีพ (Career development) ใน

องคก์ารอยา่งเหมาะสม เป็นระบบ เป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังานในองคก์าร 

3.ความสาํคญัต่อองคก์าร องคก์ารสามารถวางแผนใชจ่้ายเงินในเร่ืองบุคลากรไดอ้ยา่งคุม้ค่า

ตลอดจนกาํหนดตาํแหน่งท่ีเหมาะสมให้แก่พนักงาน ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัในการสร้างขวญัและ

กําลังใจให้แก่พนักงาน อันจะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ นําไปสู่

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานขององคก์าร 

อรุณ บริรักษ ์และคณะ (2547) ไดใ้หค้วามหมายการคลงัสินคา้และการจดัการคลงัสินคา้ไว้

ว่าการคลงัสินคา้ หมายถึง การรับทาํการเก็บรักษาสินคา้ และให้บริการเก่ียวกบัสินคา้เพื่อบาํเหน็จ

เป็นการคา้ปกติไม่ว่าบาํเหน็จนั้นจะเป็นเงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดการจดัการคลงัสินคา้

เป็นการจดัการในระดบัการจดัเก็บ หมายถึงการจดัส่งสินคา้ใหผู้รั้บเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมาย

หลกัในการบริหารการดาํเนินธุรกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ก็เพื่อให้เกิดการดาํเนินการเป็น

ระบบใหคุ้ม้ค่ากบัการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการจดัเก็บ การหยบิสินคา้ การป้องกนั ลดการ

สูญเสียจากการดาํเนินงานเพื่อใหต้น้ทุนการดาํเนินงานตํ่าท่ีสุด และการใชป้ระโยชน์เตม็ท่ีจากพื้นท่ี 

ธนิต โสรัตน์ (2552) คลงัสินคา้ (Warehouse) หมายถึง สถานท่ีท่ีใชใ้นการเก็บรักษาสินคา้ให้อยู่ใน

สภาพดี และมีคุณสมบติัท่ีพร้อมจะส่งมอบใหก้บัลูกคา้ บุคคล องคก์ร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน

โซ่อุปทาน หรือภายนอกโซ่อุปทาน โดยคลงัสินคา้ทาํหน้าท่ีเป็นสถานท่ีพกัและเก็บสินคา้หรือ
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วตัถุดิบหรือวสัดุต่าง ๆ จนกวา่จะมีการเคล่ือนยา้ย ส่งมอบไปสู่ผูท่ี้มีความตอ้งการ ไม่วา่เพื่อการผลิต 

หรือเพื่อจาํหน่ายจ่ายแจก หรือขาย ดงันั้น กิจกรรมของคลงัสินคา้จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของ

การจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพราะคลงัสินคา้เป็นสถานท่ีเก็บสินคา้คงคลงั หากมีการ

จดัการสินคา้คงคลงัท่ีดี จะสามารถช่วยในเร่ืองของการประหยดัค่าใช้จ่ายในการลดตน้ทุนโลจิ

สติกส์ได ้ 

ก่อให้เกิดสภาพคล่องและผลตอบแทนจากการลงทุนคลังสินค้าสาธารณะ (Public 

warehouse) หมายถึง สถานท่ีซ่ึงผูเ้ป็นเจา้ของไดมี้การส่งมอบใหก้บัเจา้ของ หรือบุคคล-สถานท่ี ซ่ึง

เจา้ของสินคา้ตอ้งการ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคลงัสินคา้หรือคลงัสินคา้สาธารณะ ถือเป็นหนา้ท่ี

ของคลงัสินคา้หรือบุคคล ซ่ึงดูแลคลงัสินคา้จะตอ้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความรับผิดชอบทั้งทางธุรกิจและทางกฎหมายในการจดัการพื้นท่ี ซ่ึงตอ้งการเก็บรักษาหรือถือ

ครองสินคา้ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับจาํนวนนํ้ าหนักการรักษาคุณภาพ และสภาพ

รวมทั้งความปลอดภยัของสินคา้จนกว่าสินคา้นั้น ๆ จะไดมี้การนาํออกจากคลงัสินคา้ และส่งมอบ

หรือจดัส่งให้กบัผูรั้บถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขซ่ึงไดมี้การตกลงกนัคลงัสินคา้เป็นกิจกรรมหลกัของ

กระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาวตัถุดิบ รวมทั้งการขนส่ง การ

จดัเก็บ และกระจายสินคา้ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของการผลิตจนถึงผูบ้ริโภค ตอบสนองต่อความตอ้งการ

และความพึงพอใจต่อลูกคา้ การจัดการสินคา้คงคลงั จึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงสร้าง

พื้นฐาน (Warehouse structure) และการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory management) เก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการบริหารคลงัสินคา้ (Warehouse management) เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งการมีการออกแบบ

ให้สามารถรองรับระบบการผลิตส่วนเกิน และหรือเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดในการกระจายสินคา้

จากแหล่งผลิตไปสู่ผูบ้ริโภคท่ีมีความซบัซอ้นหรือระยะทางไกล ทาํใหป้ระสิทธิภาพของการจดัการ

คลงัสินคา้มีบทบาทต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ ทั้งในดา้นการจดัเตรียมสินคา้

ให้กบัสายการผลิตและกระจายสินคา้ให้กบัลูกคา้ในปริมาณท่ีเพียงพอและจดัส่งให้ตรงกบัเวลา

ความตอ้งการ 

คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2553) คลังสินค้าหมายถึง พื้ น ท่ี ท่ีได้วางแผนเพื่อให้ เ กิด

ประสิทธิภาพในการใชส้อยและการเคล่ือนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบ โดยคลงัสินคา้ทาํหนา้ท่ีในการเกบ็

สินคา้ระหวา่งกระบวนการเคล่ือนยา้ยเพื่อสนบัสนุนการผลิต และการกระจายสินคา้ 

ทวีศกัด์ิ เทพพิทกัษ ์(2552) กล่าวว่า การบริหารคลงัสินคา้เพื่อให้เกิดการดาํเนินการท่ีเป็น

ระบบให้คุม้กับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคา้ การป้องกัน ลดการ

สูญเสียจากการดาํเนินงานเพื่อใหต้น้ทุนการดาํเนินงานตํ่าท่ีสุด และการใชป้ระโยชน์เตม็ท่ีจากพื้นท่ี 

กิจกรรมภายในคลงัสินคา้แบ่งออกไดด้งัน้ี  



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที ่5 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

131 Journal of Business Research and 

Administration 

1.การรับสินคา้ (Goods receive) รับสินคา้ท่ีสั่งไปนั้นถูกตอ้งตามปริมาณและคุณภาพท่ี

ตอ้งการการตรวจรับจะรับตามรายการในใบสั่งซ้ือ (PO) ผูซ้ื้อก็จะกาํหนดเง่ือนไขในใบสั่งซ้ือให้

ผูข้ายตอ้งระบุเลขท่ีใบสัง่ซ้ือของผูซ้ื้อไวใ้นใบส่งของ (Delivery note) 

2.การจดัเก็บสินคา้ (Put-away) หลงัจากกระบวนการตรวจรับเสร็จแลว้ ก็ตอ้งนาํสินคา้ท่ี

รับเขา้มาไปเก็บยงัสถานท่ีท่ีถูกตาํแหน่ง ระบบจะระบุตาํแหน่งท่ีจดัเก็บ (Storage location) มาใหใ้น

ใบรับสินคา้สินคา้มีการควบคุมการรับเขา้และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามล็อต ไม่ว่าจะเป็นแบบเขา้

ก่อนออกก่อน (First in first out : FIFO) หรือแบบเขา้หลงัออกก่อน (Last in first out : LIFO) สินคา้

พวกน้ีไดแ้ก่วตัถุดิบในการผลิต สินคา้ท่ีมีอายจุาํกดั สารเคมี 

3. การดูแลรักษาสินคา้   (Holding goods)  หลงัจากท่ีไดจ้ดัเก็บสินคา้ในพื้นท่ีเก็บรักษาของ

คลงัสินคา้จะตอ้งเอามาตรการต่าง ๆ ของการดูแลรักษามาใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้สินคา้ท่ีเก็บรักษาอยู่

ในคลงัสินคา้เกิดความเสียหาย สูญหายหรือเส่ือมคุณภาพ 

4. การนําออกจากท่ีเก็บ (Picking) ก่อนจะหยิบสินคา้ออกจากท่ีจดัเก็บ จะตอ้งมีใบหยิบ

สินคา้(Picking list) ท่ีมีรายการตามท่ีลูกคา้แต่ละรายสัง่ออกมาก่อน ในการจ่ายจะเป็น FIFO 

5. การหีบห่อ (Packing) กระบวนการบรรจุหีบห่อ เพื่อป้องกนัสินคา้เสียหายในระหวา่งการ

ขนส่งจนกวา่จะถึงมือลูกคา้ 

6. การจดัส่งสินคา้ (Dispatch goods) การจดัส่งหรือการจ่ายสินคา้ใหแ้ก่ผูรั้บ ในสภาพพร้อม

สาํหรับการนาํไปใชใ้นการจดัส่ง 

กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ (2547) กล่าวว่าการบรรจุภัณฑ์ (Packing) เป็น

องคป์ระกอบในการบริหารคลงัสินคา้ และวสัดุและมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของคลงัสินคา้ การบรรจุภณัฑ์ท่ีดีช่วยลดตน้ทุน สร้างความสะดวกและรวดเร็วในการยกสินคา้ 

หนา้ท่ีของบรรจุภณัฑแ์บ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ  

1.ด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์ทาํหน้าท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และช่วยโน้มน้าวให้

ผูบ้ริโภครู้สึกสนใจในผลิตภณัฑ ์เช่น การใชสี้ การออกแบบรูปร่าง และขอ้ความใหเ้ป็นสร้างความ

น่าในสนใจใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

2. ดา้นโลจิสติกส์ บรรจุภณัฑท์าํหนา้ท่ีป้องกนัสินคา้และใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้และ

วสัดุ ในบางคร้ังเจา้หนา้ท่ีบริหารงานโลจิสติกส์จาํเป็นตอ้งเพิ่มนํ้ าหนกัหรือขนาดบรรจุภณัฑพ์่นยา

ฆ่าเช้ือใส่โฟมกนักระแทก ใชว้สัดุห่อหุม้ท่ีเหมาะสม และเลือกใชว้สัดุท่ีไม่มีพิษ วสัดุจากธรรมชาติ 

หรือวสัดุท่ีนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้หนา้ท่ีบรรจุภณัฑด์า้นโลจิสติกส์สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

2.1 ใชเ้ป็นภาชนะบรรจุสินคา้ (Containment) เป็นหนา้ท่ีหลกัของบรรจุภณัฑโ์ดยนาํมาใช้

เพื่อประโยชน์ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากสถานท่ีแห่งหน่ึงไปยงัสถานท่ีแห่งหน่ึง ซ่ึงหากปราศจาก
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บรรจุภณัฑแ์ลว้ การเคล่ือนยา้ยนั้นก็อาจมีสินคา้สูญหายหรือเสียหายไประหว่างเดินทาง หรือหาก

เป็นการขนส่งสินคา้อนัตรายกอ็าจก่อใหเ้กิดมลพิษหรือผลกระทบต่อสงัคมได ้

2.2 ใชป้้องกนัสินคา้ (Protection) ผูส่้งสินคา้สามารถป้องกนัสินคา้มิให้เกิดความเสียหาย

จากส่ิงแวดลอ้ม เช่น ความช้ืน ฝุ่ นละออง แมลง ความร้อน สารเคมี 

2.3 ใช้แบ่งสินคา้ (Apportionment) ผูส่้งสินคา้สามารถใช้บรรจุภณัฑ์ในการแบ่งสินคา้ท่ี

ผลิตจากโรงงานออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ ตามขนาดความตอ้งการของลูกคา้ 

2.4 ใชร้วมรวบสินคา้ (Unitization) เพื่อรวบรวมบรรจุภณัฑข์ั้นปฐมภูมิ (Primary package) 

หลายช้ินไวใ้นบรรจุภณัฑ์ชั้นทุติยภูมิ (Secondary package) เช่น ใส่กล่องสินคา้ขนาดเล็กเขา้ไว้

ดว้ยกนัในกล่องสินคา้ขนาดใหญ่ 

2.5 ใชเ้พิ่มความสะดวก (Convenience) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใชง้าน เช่น กล่อง

ยาสามญัประจาํ ท่ีรวบรวมยาหลายประเภทไวใ้นกล่องเดียวกนั เพื่อความสะดวกในการใชง้าน 

2.6 ใช้ประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร (Communication) โดยการแสดงข้อมูลหรือ

เคร่ืองหมายท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจทัว่ไปแก่ผูใ้ช ้เช่น ใชร้หสั UPC (Universal Product Code) 

อริยวดี อริยไตรรัตน์ และสืบสกุล ชุ่มฤทยั (2548) กล่าวว่าการบรรจุภณัฑ ์(Packing) เป็น

กลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถสร้างความน่าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งข้ึน ด้วยการออกแบบ

รูปลกัษณ์ สีสันภายนอกใหดึ้งดูด หรือตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในดา้นโลจิสติกส์ บรรจุ

ภณัฑ์มีบทบาทสําคญัหลายประการท่ีแตกต่างไปจากมุมมองทางการตลาด เช่น เป็นส่ิงปกป้องตวั

ผลิตภณัฑไ์ม่ใหเ้กิดความเสียหายในขณะท่ีมีการเคล่ือนยา้ย ช่วยใหก้ระบวนการเคล่ือนยา้ยและเก็บ

รักษาสินคา้มีความสะดวกมากข้ึน เหมาะสมต่อการจดัวาง ณ จุดขาย 

อรุณ บริรักษ์ และคณะ (2546) ได้กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์เป็นส่ิงท่ีแสดงรวมไว ้ซ่ึงรูปร่าง

ลกัษณะของภาชนะบรรจุ (Container) และการออกแบบ สีสันรูปร่าง ตราฉลาก ขอ้ความโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ในการการออกแบบซ่ึงบรรจุภณัฑใ์ด ๆ ก็ตามควรท่ีจะมี ขอ้พิจารณาตามปัจจยัหลกั 

3 ประการอยา่งกวา้งๆ ต่อไปน้ีคือ 

1. ทาํอยา่งไรบรรจุภณัฑ ์จึงจะส่ือสารไดท้ั้งวจนสญัลกัษณ์และทศัน์สญัลกัษณ์ 

2. บรรจุภัณฑ์ควรจะสร้างความพึงพอใจ เกียรติและศักด์ิศรีสําหรับผูใ้ช้ (The prestige

desired)บรรจุภณัฑท่ี์ดีตอ้งสร้างความต่อเน่ือง ในการนาํมาใชแ้ละการขายหลงัจากท่ีถูกซ้ือไป แลว้ 

ไม่ว่าบรรจุภณัฑจ์ะถูกนาํไปวางท่ีใดก็ตามหรือจนกว่าผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑน์ั้นจะใชห้มด หรือ

ถูกทาํลายไปจึงถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด 

3. บรรจุภัณฑ์จะต้องแสดงความโดดเด่นออกมา (Its stand out appeal) ให้ชัดเจน จาก

ผลิตภณัฑ ์
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อ่ืน ดว้ยการใชรู้ปร่าง สี หรือขนาด เพื่อบ่งช้ี เอกลกัษณ์เฉพาะของผลิตภณัฑ ์สามารถจดจาํไดง่้าย

เป็นท่ีติดตา เรียกหาใชไ้ดอี้กวตัถุประสงคข์องการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ส่วนใหญ่มี 2 ประการอยา่ง

กวา้ง ๆ คือ 

1.เพื่อสร้างบรรจุภณัฑใ์ห้สามารถเอ้ืออาํนวยคุณประโยชน์ดา้นหนา้ท่ีใชส้อย ไดดี้มีความ

ปลอดภยัจากการคุม้ครองผลิตภณัฑค์วามประหยดั ความมีประสิทธิภาพในการผลิต การบรรจุ การ

ขนส่ง การเก็บรักษา การวางจาํหน่าย และการอุปโภค ซ่ึงทั้งน้ี การออกแบบตอ้ง อาศยัความรู้และ

ประสบการณ์เขา้มาช่วยเป็นหลกั 

2.เพื่อสร้างบรรจุภณัฑใ์หส้ามารถส่ือสารและสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผูบ้ริโภคโดย

ใชค้วามรู้ทางแขนงศิลปะเขา้มาสร้างคุณลกัษณะของการบรรจุภณัฑใ์ห้มีคุณสมบติัต่าง ๆ ความมี

เอกลกัษณ์พิเศษของผลิตภณัฑค์วามมีลกัษณะพิเศษท่ีสามารถสร้างความทรงจาํหรือทศันคติท่ีดีต่อ

ผลิตภณัฑแ์ละบริษทัผูผ้ลิตความมีลกัษณะพิเศษท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูอุ้ปโภคตลอดจน

ให้เขา้ใจถึงความหมายคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ สรุปได้ว่า การจดัการคลงัสินคา้ มีบทบาท

หนา้ท่ีสาํคญัในระบบโลจิสติกส์ ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนกระบวนการทาํงานในระบบโลจิสติกส์ ซ่ึง

เก่ียวขอ้งการรับสินคา้ การจดัเก็บสินคา้ การนาํออกจากท่ีเก็บการบรรจุหีบห่อ การบรรจุภณัฑ ์ใหมี้

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ระเบียบวจัิย 

งานวิจยัเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั กรณีศึกษา ร้าน ส.เจริญชยั 

เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งเน้นในการศึกษากระบวนการในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการจดัการสินคา้คงคลงั เพื่อให้การดาํเนินงานวิจยัเป็นไปตามแนวทางในการ

ศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบวิธีวิจยัโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. รูปแบบการวิจยั

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั

3. วิธีดาํเนินการวิจยั

4. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ

5. สรุปวิธีการดาํเนินงานวิจยั

การสัมภาษณ์เชิงลกึ

การสัมภาษณ์จากเจา้ของร้านและช่างของร้าน ส.เจริญชยั ไดอ้ธิบายโดยละเอียดในเชิงลึก

ถึงกิจกรรมการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้คงคลงัวา่ไม่มีการควบคุมและดูแลใหดี้อยา่งจริงจงัและยงั

มีระบบการจดัการสินคา้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพอีกดว้ย โดยเม่ือสินคา้มาส่งกบัทางร้าน กจ็ะใหค้นท่ีวา่ง

ไปนบัจาํนวนของ ตรวจสอบสินคา้ว่าครบไหมหรือตามท่ีสั่งหรือไม่ โดยถา้เรียบร้อยแลว้ก็จาํนาํไป
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เก็บไวท่ี้สินคา้จาํพวกนั้นอยู ่แต่ไม่มีการเรียงหรือระบุตาํแหน่ง วางซอ้น ๆ กนั และเม่ือถึงเวลาท่ีจะ

ใชง้านจริงจะทาํใหใ้ชเ้วลานานในการหาสินคา้ 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลกึ  

รูปแบบการบริหารในการจัดการสินค้าคงคลงัเป็นอย่างไร และมีกจิกรรมอะไรบ้าง?  

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์พบว่าในปัจจุบนั ร้าน ส.เจริญชัย ไม่ไดมี้รูปแบบในการจดัการ

สินคา้คงคลงัท่ีแน่นอน สินคา้ท่ีขายอยู่จดัวางอย่างไม่เป็นระบบ ไม่มีกระบวนการในการจดัการ

สินคา้คงคลงัท่ีเป็นรูปแบบ เช่น เม่ือสินคา้ใหม่มาส่งก็จะนาํมาซอ้นกนัเร่ือย ๆ ไม่มีการจดัเรียงเป็น

ลาํดบัก่อนหลงั  ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ยงัระบุว่า ร้าน ส.เจริญชยั มีการแบ่งพื้นท่ีในการจดัเก็บ

สินคา้ แต่ไม่มีการแบ่งพื้นท่ีอยา่งเป็นระบบ รวมถึงไม่มีป้ายระบุประเภทและตาํแหน่งของสินคา้ ซ่ึง

ส่งผลใหก้ารรับและการจดัเกบ็สินคา้ของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีความละเอียดเท่าท่ีควร ทาํใหก้าร

หาสินคา้ในเวลาท่ีจะใชค้น้หาสินคา้ไดย้ากและใช้เวลาค่อนขา้งนานในการหาสินคา้ไม่สามารถ

ทราบจาํนวนท่ีแทจ้ริงได ้นาํไปสู่การสั่งเพิ่มถา้ไม่สามารถหาสินคา้ไดเ้จอทาํใหเ้กิดสินคา้คา้งสต๊อก

และตน้ทุนจม 

จํานวนของสินค้าคงคลงัมีกีป่ระเภท และแต่ละประเภทมีปริมาณและมูลค่าเท่าไร? 

สินคา้คงคลงัของร้าน ส. เจริญชยั กว่าร้อยละ 80 เป็นอะไหล่รถจกัรยานยนต ์ส่วนท่ีเหลือ

อีก ร้อยละ20 เป็นสินคา้ท่ีใช้ในการซ่อมบาํรุง อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์เจา้ของกิจการ และ

พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสินคา้คงคลงั พบว่าไม่มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลทาํใหไ้ม่สามารถ

ทราบประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้คงคลงัท่ีแน่นอนได ้การตรวจสอบ ประเภท ปริมาณ

และมูลค่าของสินคา้ทาํไดโ้ดยตรวจสอบจากใบสัง่ซ้ือสินคา้ท่ีทางร้านทาํการสัง่ซ้ือจากผูจ้าํหน่าย ซ่ึง

ขอ้มูลจากการตรวจสอบใบสั่งซ้ือสินคา้ในรอบ 2 ปี ท่ีผ่านมา พบว่าประเภทของสินคา้ท่ีมีมูลค่า

ทางการสั่งซ้ือมากท่ีสุดไดแ้ก่สินคา้ประเภท สายไมลส์ายเบรค สายคนัเร่ง สายครัช สายวดัรอบ สาย

โช๊ค สายดึงวาลว์ และสายปลดล็อคเบาะ รองลงมาจะเป็นสินคา้ประเภท นํ้ ามนัเคร่ือง นํ้ ามนัเบรก 

ไส้กรอง และ หัวเทียน ตามลาํดบั อย่างไรก็ตามขอ้มูลจากใบสั่งซ้ือไม่สามารถทาํให้ทราบจาํนวน

สินคา้คงคลงัท่ีมีอยูจ่ริงได ้เน่ืองจากขอ้มูลท่ีมีครอบคลุมระยะเวลาเพียงแค่ 2 ปี 

ปัญหาทีพ่บในการจัดการสินค้าคงคลงัของร้าน ส.เจริญชัย มีอะไรบ้าง และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร? 

เจา้ของร้านและช่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสินคา้คงคลงัระบุถึงปัญหาท่ีพบในการจดัการ

สินคา้คงคลงัของร้าน ส.เจริญชยัออกเป็นประเดน็ดงัต่อไปน้ี   

- พื้นท่ีในการจดัเก็บมีขนาดพื้นท่ีท่ีค่อนขา้งจาํกดัทาํให้การจดัเก็บสินคา้ท่ีเป็นอยู่ไม่เป็น

ระเบียบ รวมถึงการขาดระบบในการจดัเก็บท่ีดีพอ ทาํให้ไม่สามารถบริหารจดัการสินคา้คงคลงัใน

พื้นท่ีจดัเกบ็ท่ีมีจาํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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- สินคา้ของร้าน ส.เจริญชยั มีสินคา้ท่ีแบ่งแยกตามยีห่อ้ และรุ่นของรถจกัรยานยนต ์อยา่งไร

ก็ดีพบว่า สินคา้บางรายการสามารถใชร่้วมกนัได ้กบัรถมอเตอร์ไซคห์ลายรุ่น และหลายยี่ห้อ การ

จดัการสินคา้คงคลงัในกลุ่มน้ี จาํเป็นตอ้งอาศยัความชาํนาญของช่างแต่ละคน ในบางกรณีท่ีช่างไม่

คุน้เคยกบัสินคา้ดงักล่าว ทาํใหเ้กิดความผดิพลาดในการระบุปริมาณสินคา้คงคลงั และเกิดการสัง่ซ้ือ

ท่ีเกินความตอ้งการ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาสินคา้คา้งสตอ๊ก  

- มีสินคา้คา้งสต๊อกเป็นจาํนวนมากทั้งท่ีเป็นสินคา้ท่ีชาํรุด และสินคา้ท่ียงัสามารถใชก้ารได ้

ท่ีไม่ไดรั้บการตรวจสอบและการบนัทึกในระบบ สินคา้จาํพวกน้ีส่วนมากห่อสินคา้จะเก่า และขาด

ทาํใหข้าดขอ้มูลในการตรวจสอบประเภทของสินคา้ รุ่น และยีห่อ้ของรถจกัรยานยนต ์

การจัดการสินค้าคงคลงัของร้าน ส.เจริญชัย มีข้อจํากดัและอุปสรรคอะไรบ้าง?  

สาํหรับขอ้จาํกดัในการจดัการสินคา้คงคลงัคือขอ้จาํกดัในเร่ืองพื้นท่ีการเกบ็สินคา้ ทาํใหไ้ม่

สามารถแยกสินคา้ตามยี่ห้อรถจกัรยานยนต์ ตามประเภทของสินคา้ ตามรุ่นของสินคา้ได้อย่าง

ละเอียด จึงก่อใหเ้กิดปัญหาในการตรวจสอบและควบคุมรวมถึงการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั ซ่ึง

ส่งผลทาํให้ การตรวจนบัสินคา้คงคลงัทาํไดย้าก และใชเ้วลานาน  ขอ้จาํกดัอีกอย่างคือพนกังานท่ี

ร้าน ส.เจริญชยั ท่ีไม่มีความรู้ในการจดัสินคา้คงคลงัท่ีดีพอ และจาํนวนของพนกังานท่ีมีไม่มากพอ

สาํหรับการแยกมาดูแลจดัการสินคา้คงคลงัโดยเฉพาะ รวมถึงการไม่มีระบบการจดัการสินคา้คงคลงั

ท่ีดี ทาํให้ตอ้งอาศยัความรู้ความชาํนาญเฉพาะบุคคลในการรับ จดัเก็บ และหยิบสินคา้ ทาํให้คนรับ

และจดัเกบ็สินคา้เท่านั้นท่ีจะทราบวา่สินคา้ชนิดนั้นอยูต่รงไหน ซ่ึงทาํใหพ้นกังานคนอ่ืนไม่ทราบ 

การดําเนินงานปรับปรุง 

เพื่อท่ีจะทาํตามวิธีการและทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวมาก่อนหนา้น้ี โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีได้

และนาํมาสร้างเป็นแผนภูมิกา้งปลาเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจะถ่ายรูปก่อนการจดั

สินคา้คงคลงัของร้านกรณีศึกษา และจะทาํการเก็บขอ้มูลในการหยิบสินคา้ของช่างเพื่อหาค่าเฉล่ีย 

และจะทาํการร้ือชั้นวางสินคา้ทั้งหมด 4 ชั้นของกิจกรรมน้ีเพื่อจดัใหม่ทั้งหมด ทาํการเปล่ียนถุงใส่

สินคา้ของสินคา้เก่าๆบางชนิด ถา้เก่ามากหรือชาํรุดก็จะท้ิงเลย และจะถ่ายรูปเพื่อเป็นหลกัฐานเพื่อ

บนัทึกไวเ้ป็นฐานขอ้มูลอีกดว้ย 

เปรียบเทยีบผลการดําเนินงานด้านเวลา 

ในงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะทาํการเปรียบเทียบในเร่ืองของประสิทธิภาพของสินคา้คงคลงัใน

ดา้นเวลาของการทาํงานในคลงัสินคา้ท่ีส่งผลต่อการสั่งซ้ือและการผลิต เน่ืองจากปัญหาของสินคา้

คงคลงัจะทาํให้มีผลต่อการผลิตคือการหาสินคา้เป็นเวลานานทาํให้การสั่งซ้ือชา้หรือการผลิตหยดุ 

เพราะวา่เจา้ของร้านหรือช่างแจง้วา่สินคา้หมดหรือไม่มีในคลงัสินคา้ แต่จริง ๆ แลว้สินคา้นั้นยงัคงมี

แต่หาไม่เจอ 
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สรุปวธีิการดําเนินงานวจัิย 

จากการศึกษาของกระบวนการดาํเนินงานโดยจะศึกษาเฉพาะสินคา้ท่ีมีแพค็เกจเหมือนกนั 

ไดแ้ก่ สายครัช สายคนัเร่ง สายเบรก สายโช๊ค สายลอ็คเบาะ สายไมล ์สายวดัรอบ และสายดึงวาลว์ 

โดยเร่ิมจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และกลยทุธ์ต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์การทาํงาน ไดแ้ก่ การ

บริหารสินคา้คงคลงั ประเภทของสินคา้คงคลงัและการสัมภาษณ์จากเจา้ของร้านและช่างในร้านเพื่อ

นาํมาวิเคราะห์ปัญหาและเปรียบเทียบก่อนและหลงัทาํ 

ผลการดําเนินงานวจัิย 

การวางสินค้าไม่ตรงตําแหน่ง 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการวางสินคา้ไม่ตรงตาํแหน่งนั้นคือ เราไม่สามารถหยบิสินคา้ตามความ

ตอ้งการไดด้งันั้นทฤษฎีท่ีแกไ้ขปัญหาไดคื้อทฤษฎี ABC Analysis และการจดัเก็บสินคา้ตามความถ่ี

ในการหยบิ โดยทฤษฎี ABC Anlysis เป็นวิธีการแบ่งสินคา้คงคลงัออกเป็น 3 กลุ่มโดยประยกุตจ์าก

หลกัการของพาเรโต ้ท่ีมุ่งเนน้ให้ความสาํคญักบักลุ่มสินคา้จาํนวนนอ้ยท่ีมีมูลค่ามาก มากกว่ากลุ่ม

สินคา้จาํนวนมากโดยรวมท่ีมีมูลค่าน้อย (Critical Few and Trivial Many) แนวคิดน้ีนําไปสู่การ

ควบคุมสินคา้คงคลงัโดยใชมู้ลค่าต่อหน่วยเป็นเกณฑใ์นการแบ่งประเภทของสินคา้ โดยกาํหนดให้

สินคา้กลุ่ม A มีปริมาณ 20 %แต่มีมูลค่าสูงถึง 70% ในขณะท่ีสินคา้กลุ่ม B มีปริมาณ 30% และมี

มูลค่าอยู่ท่ี 25% และสินคา้กลุ่ม C มีปริมาณมากถึง 50% แต่มีมูลค่าเพียง 5% ทฤษฎีดงักล่าวจะถูก

นาํมาช่วยจดัอนัดบัความสาํคญัในการจดัการสินคา้คงคลงั โดยใชก้ารแบ่งพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้

คงคลงัตามมูลค่าทางการสั่งซ้ือ และการจดัเก็บสินคา้ตามความถ่ีในการหยบิเป็นแนวคิดท่ีใชใ้นการ

แบ่งพื้นท่ีของสินคา้คงคลงั โดยมุ่งเนน้ใหสิ้นคา้ท่ีมีความถ่ีในการหยบิสูง มีการเก็บรักษาในพื้นท่ีท่ี

ง่ายต่อการเขา้ถึง การตรวจสอบ การรับ การจดัเก็บ และการหยิบ โดยการวดัความถ่ีในการหยิบจะ

วดัจาก ปริมาณยอดขายสินคา้ในแต่ละชนิดแลว้เปรียบเทียบกนั แนวคิดดงักล่าวจะถูกนาํมาประยกุต์

เพื่อลดปัญหาในเร่ืองของระยะเวลาในการหยิบสินคา้ การตรวจนบัสินคา้ และ การลดสินคา้คา้งส

ตอ๊ก ดงันั้นทั้งสองทฤษฎีจะถูกนาํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการวางสินคา้ไม่ตรงตาํแหน่งได ้

การตรวจนับสินค้าภายในร้าน 

จากระบบท่ีไม่มีรูปแบบของร้าน ส.เจริญชยัทาํใหก้ารตรวจนบัสินคา้ทาํไดย้ากและปัญหาท่ี

ตามมาคือการใชเ้วลานานในการตรวจนับสินคา้ดงันั้นทฤษฎีท่ีจะนาํมาแกไ้ขปัญหาไดคื้อ ABC 

Analysis และการระบุตาํแหน่งดว้ยแผน่ป้าย ABC Analysis เป็นการแบ่งกลุ่มสินคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม

ตามราคาของสินคา้ดังนั้นหากมีการนาํทฤษฎีการระบุตาํแหน่งด้วยแผ่นป้ายมาใช้ดว้ยจะทาํให้

สามารถเช็ค ช่ือสินคา้ รุ่นของสินคา้ ยีห่อ้ของสินคา้ไดอ้ยา่งแม่นยาํ และรวดเร็ว อยา่งมีประสิทธิภาพ

เพราะเป็นทฤษฎีท่ีนาํแผน่ป้ายมาระบุตาํแหยง่ของสินคา้ซ่ึงเป็นการกาํหนดพื้นท่ีอยา่งชดัเจนอีกทั้ง
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ยงักาํหนดตาํแหน่งในการจดัวางสินคา้อยา่งชดัเจนอีกดว้ยดงันั้นแนวคิดน้ีจะสามารถทาํให้เกิดการ

ลดระยะเวลาในการตรวจนบัสินคา้และทาํใหสิ้นคา้เป็นระบบมากยิง่ข้ึน 

การจัดการสินค้าอย่างไม่มีระบบ 

ทฤษฎี FIFO หรือเข้าก่อนออกก่อนเป็นกระบวนการในการจัดการสินค้าคงคลังตาม

ระยะเวลาในการจดัเก็บ โดยทาํการจดัสินคา้ท่ีเขา้คลงัสินคา้ก่อน หรือมีอายุการจดัเก็บท่ีนาน ให้

หมุนเวียนออกไปก่อน ทาํให้ลดความเส่ือมจากการจดัเก็บเป็นเวลานาน สามารถแสดงตน้ทุนของ

สินคา้ใหใ้กลเ้คียงกบัตลาดในปัจจุบนัมากท่ีสุดไดอี้กดว้ย การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเขา้ก่อนออกก่อนจะ

ถูกนาํมาช่วยในการแกปั้ญหาในเร่ืองของการหยบิสินคา้ และปัญหาสินคา้ท่ีคา้งอยูใ่นคลงัสินคา้นาน

เกินไป และการจดัการสินคา้อยา่งไม่มีระบบระเบียบใหมี้ระบบมากข้ึนดงันั้นทฤษฎี FIFO เป็นการ

จดัการสินคา้ท่ีก่อใหเ้กิดกระบวนการทาํงานอยา่งเป็นระบบอีกทั้งยงัลดตน้ทุนไดอี้กดว้ย 

การใช้เวลานานในการหาสินค้า 

เป็นปัญหาใหเ้กิดเวลาการสูญเปล่าในการทาํงานดงันั้นทฤษฎีท่ีจะแกไ้ขปัญหาอยา่งตรงจุด

คือทฤษฎีการระบุตาํแหน่งดว้ยแผ่นป้ายมาระบุตาํแหน่งของสินคา้ซ่ึงเป็นแนวคิดในการกาํหนด

พื้นท่ีอย่างเป็นสัดส่วนสวยงาม มีรายละเอียดบอกทั้งยี่ห้อของสินคา้ ช่ือของสินคา้ และช่ือรุ่นของ

สินคา้ อยา่งครบถว้นทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิสูงข้ึนมากกวา่ระบบเก่าของร้าน ส.เจริญชยั 

สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัเชิงทดลองเร่ืองการปรับปรุงพฒันากระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในกา

ดาํเนินงานดา้นสินคา้คงคลงัในกรณีศึกษาคร้ัง เพื่อให้การบริหารจดัการสินคา้มีปริมาณท่ีไม่มาก

หรือน้อยจนเกินไป มีความสะดวกในการหยิบใช้งาน มีความถูกต้องเหมาะสม ทาํให้สินค้า

คา้งสต๊อคไดถู้กนาํมาใช ้ทาํให้มีพื้นท่ีในคลงัสินคา้เป็นสัดส่วน ทาํให้เช็คสินคา้ไดง่้าย และเป็น

ระเบียบแบบแผนในการจดัการและดาํเนินงานมากข้ึน โดยรูปแบบสินคา้คงคลงัคร้ังใหม่ท่ีปรับปรุง

น้ี จะช่วยอาํนวยความสะดวกในการบนัทึก แกไ้ข และการใชง้าน ทาํให้สามารถสรุปจดัทาํรายงาน

สินคา้คงคลงัของร้าน ส.เจริญชยั เพื่อใชข้อ้มูลน้ีพิจารณาวางแผนงานในอนาคตได ้

ในงานวิจยัเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั ในการดาํเนินงานดา้นสินคา้

คงคลังในกรณีศึกษาคร้ังน้ี ได้ทําการปรับปรุงพัฒนาโดยการหาทฤษฎีต่างๆนํามาช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของสินคา้คงคลงั เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาว่ามีกิจกรรมใดเก่ียวขอ้งหรือผลกระทบท่ีมี

ต่อสินคา้คงคลงั อีกทั้งการไหลเขา้และออกจากกิจกรรมหน่ึงไปยงัอีกกิจกรรมหน่ึง ซ่ึงในกรณีศึกษา

คร้ังน้ีประกอบไปดว้ยขอ้มูลกบัเอกสาร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการทาํงาน พร้อมทั้งบนัทึก

เวลาก่อนและหลงัทาํการปรับปรุงสินคา้คงคลงั จากนั้นทาํการสัมภาษณ์ในเบ้ืองตน้สินคา้คงคลงั

ของร้านกรณีศึกษาไม่มีรูปแบบการจดัเก็บท่ีแน่นอน ทาํให้การคน้หาสินคา้ตอ้งใชเ้วลา และสินคา้



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที ่5 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

138 Journal of Business Research and 

Administration 

วางไม่เป็นระเบียบทาํให้ยากต่อการทาํงาน เม่ือสินคา้หมดหรือหาไม่เจอก็จะไม่ทราบถึงจาํนวนใน

คลงัสินคา้ทาํให้ตอ้งสั่งสินคา้เพิ่มมาตลอด และทาํให้เกิดสินคา้คา้งสต๊อค ปัญหาท่ีตามมาจาก

ผลกระทบน้ีคือตน้ทุนจมและตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อท่ีจะทาํการแกไ้ขปัญหาน้ีจึงตอ้งทาํการสัมภาษณ์

ในขอ้มูลเชิงลึกถึงขอ้มูลในงานสินคา้คงคลงั เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริงของสินคา้

คงคลงัผูว้ิจยัจึงใชแ้ผนภูมิแสดงเหตุและผลมาใชว้ิเคราะห์สาเหตุหลกัสาเหตุรองท่ีทาํให้เกิดปัญหา

ย่อยท่ีส่งผลต่อปัญหาสินคา้คงคลงั สรุปปัญหาไดด้งัน้ี พื้นท่ีในการจดัเก็บมีพื้นท่ีค่อนขา้งจาํกดัทาํ

ให้สินคา้ท่ีอยู่ไม่เป็นระเบียบ และปัญหารองคือสินคา้บางอย่างใช้ร่วมกนัไดก้บัรถมอเตอร์ไซค์

หลายรุ่น การจดัเกบ็สินคา้คงคลงัจาํเป็นตอ้งใชค้วามชาํนาญค่อนขา้งสูง รวมไปถึงปัญหาสารสนเทศ 

ไม่มีการเก็บขอ้มูลไวใ้นคอมพิวเตอร์และไม่มีระบบในการจดัเก็บสินคา้ท่ีแน่นอน อีกทั้งยงัรวมไป

ถึงปัญหาสภาพแวดลอ้ม มีฝุ่ นและขยะจากห่อสินคา้ท่ีคา้งสต๊อคเป็นเวลานานค่อนขา้งมาก เม่ือ

ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดัแลว้ 

ดงันั้นจึงมีการปรับโครงสร้างการดาํเนินงานในคลงัสินคา้ ซ่ึงไดมี้การดาํเนินงานปรับปรุง

การบริหารการจดัสินคา้ ไดมี้การดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 

1.การปรับปรุงในส่วนของกระบวนการรับและกระบวนการเบิกสินคา้ให้ดีข้ึน ทั้ งใน

กระบวนการรับท่ีจะตอ้งนาํสินคา้เก็บเขา้ตาํแหน่งจดัวางสินคา้ใหม่ท่ีไดมี้การเขียนระบุตาํแหน่งไว ้

และกระบวนการเบิกสินคา้ตอ้งมีใบเบิกทุกคร้ัง 

2.การปรับปรุงโครงสร้างในคลงัสินคา้ โดยเร่ิมจากการแยกยี่ห้อสินคา้ Honda Yamaha

Suzuki และKawasaki 

3.การจดั Location ของสินคา้โดยแบ่งเป็น 4 ชั้นวางสินคา้แต่ละยี่ห้อเพื่อไม่ให้สินคา้มา

รวมกนัสะดวกต่อการหาสินคา้ในการขาย 

4.การออกแบบชั้นวางสินคา้ โดยทาํเป็นชั้นวางแต่ละชั้นมีความกวา้งxยาวxสูง ไม่เท่ากนั

แต่ละชั้นทาํตามพื้นท่ีของร้านเน่ืองจากพื้นท่ีมีจาํกดั 

5.เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานว่าก่อนทาํและหลงัทาํเกิดประโยชน์มากข้ึนหรือน้อยเพียงใดเพื่อ

เป็นประโยชน์ในการพฒันาต่อไป

6.การจดัทาํแผนโครงสร้างการปฏิบติังาน มีจุดประสงคเ์พื่อกาํหนดหนา้ท่ีของพนกังานท่ี

ปฏิบติัในคลงัสินคา้
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การอภิปรายผล 

จากการศึกษาการจดัการโลจิสติกส์ ตลอดจนการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น กลยุทธ์การจัดเก็บสินคา้และแนวคิดการจัดเก็บตามความถ่ีในการใช้งาน จนถึงไปสู่การ

ประยกุตใ์ชเ้พื่อการทดลองปรับปรุงประสิทธิภาพสินคา้คงคลงั ในกรณีศึกษาใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ และ

ช่วยลดปัญหาการทาํงานดา้นใดจากคาํถามงานวจิยั แนวคิดและทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํมา

ประยุกตใ์ชง้านไดจ้ริง และยงัลดเวลาเวลาในการทาํงานในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัไดม้าก

ข้ึนดว้ย 

ผลการเปรียบเทยีบกบังานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากงานวิจยัท่ีกล่าวมาก่อนหนา้น้ีจึงสรุปไดว้่าการเพิ่มประสิทธิภาพดา้นสินคา้คงคลงันั้น

จาํเป็นจะตอ้งอาศยัขอ้มูลสินคา้คงคลงัท่ีเป็นปัจจุบนัเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานและการ

ตดัสินใจต่อกิจกรรมท่ีมีผลต่อโซ่อุปทาน ซ่ึงการประยกุตใ์ชท้ฤษฎี FIFO (First In First Out) เพื่อทาํ

การจดัสินคา้เขา้ก่อนออกก่อน คือนาํสินคา้ท่ีคา้งสต๊อคออกมาเรียงให้อยูใ่นดา้นหนา้ของห่อสินคา้

ใหม่สามารถหยบิไดเ้ท่ียงตรงและแม่นยาํสามารถหยิบสินคา้ท่ีคา้งสต๊อคเป็นเวลานานได ้100% ซ่ึง

ต่างจากงานวิจยัของ (อชิระ เมธารัชตกลุ, 2557) ซ่ึงงานวิจยัเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการ

คลงัสินคา้ กรณีศึกษา บริษทัผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ในบทท่ี 5 (อชิระ เมธารัชตกุล, 2557) ไดส้รุปว่า

การนาํ (FIFO) มาประยกุตใ์ชท้าํให้ไม่สามารถหยิบสินคา้คงคลงัไดต้ามระบบคิดเป็น 25.21% ของ

สินคา้คงคลงัประเภทวตัถุดิบ ซ่ึงในปัจจุบนัธุรกิจร้านซ่อมมอเตอร์ไซคมี์การแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง

จึงทาํให้กิจการตอ้งมีการบริหารจดัการเก่ียวกับปริมาณจาํนวนอะไหล่ในสต๊อคเพื่อให้มีความ

เหมาะสม กับการใช้จริงเพื่อลดค่าใช้จ่ายการสั่งสินคา้เพิ่มและลดสินคา้คา้งสต๊อคท่ีอาจจะเกิด

เส่ือมสภาพ ซ่ึงส่งผลให้มีกาํไรเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นเพื่อให้ขอ้มูลเป็นปัจจุบนั ขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง

สูงตามความเป็นจริงหรือมีความใกลเ้คียงยอ่มส่งผลต่อการบริหารจดัการและการตดัสินใจไดดี้ข้ึน 

ข้อเสนอแนะในคร้ังนี ้

1.การทาํวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการจดัการเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะสินคา้ประเภท Cable หรือสาย

ต่างๆเท่านั้น ขอ้ดี ขอ้เสีย จึงเห็นผลในระดบัหน่ึง อาจเน่ืองจากพื้นท่ีในกรณีศึกษามีจาํกดัดว้ยส่วน

หน่ึง 

2.เน่ืองจากการทาํวิจยัคร้ังน้ีมีระยะเวลาเพียง 6 เดือนถา้เทียบกบัจาํนวนสินคา้ในร้านท่ีมี

หลายชนิด หลายรุ่น ถึงทาํใหส้ามารถวิจยัไดเ้พียงเร่ืองเดียวเท่านั้น 
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ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

1.ควรมีการปลูกฝังพนักงานทุกคนให้สามารถปรับปรุงคุณภาพในการบริหารให้ดีข้ึน

ตลอดเวลา และควรทาํแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ควบคู่ไปกบัดชันีช้ีวดั

อ่ืนๆ ท่ีใชเ้ป็นตวัวดั โดยการปรับปรุงเราจะเนน้คุณภาพเป็นสาํคญั 

2.ตอนน้ีทางร้าน ส.เจริญชยั ยงัไม่ไดน้าํระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการบริหารสินคา้หรือ

ไวเ้กบ็ขอ้มูลต่างๆของสินคา้ มีแค่ใบรับออเดอร์จากการออเดอร์สินคา้ไปเท่านั้น การนาํคอมพิวเตอร์

มาใชใ้นการบริหารการจดัเก็บสินคา้จะทาํให้ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน ถูกตอ้ง แม่นยาํ และรวดเร็ว 

เพื่อเป็นการยนืยนัสินคา้ท่ีมีกบัขอ้มูลในระบบใหถู้กตอ้งตรงกนักบัสินคา้นั้นเอง 

3.การนาํระบบ Barcode มาใชใ้นกระบวนการทาํงานของคลงัสินคา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทาํงานในส่วนของคลงัสินคา้ ทาํใหก้ระบวนการทาํงานในส่วนของคลงัสินคา้มีความรวดเร็ว

และแม่นยาํมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจยัทีม่ีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัซ้ือของพนักงาน Modern Trade ABC 

SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT AND ITS EFFECTS ON 

PURCHASING EFFICIENCY OF MODERN 

นริศรา หลอดทอง1 และ ผศ.ดร. พฒัน์  พิสิษฐเกษม 2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัซ้ือของ

พนักงาน Modern Trade ABC กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนักงานบริษทั Modern Trade ABC ท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัจาํหน่าย จาํนวน 140 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 

และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ

หาค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบท่ีเป็นอิสระ (t- test Independent )

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA ) ด้วยสถิติทดสอบ (F – test) การ

วิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาช (Cronbach’s 

Alpha) และ Multiple Linear Regression Analysis (MRA) ในการวิเคราะห์  

ผลการวิจยัพบว่า ผูท่ี้ตอบคาํถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัจาํหน่าย

ซ่ึงเป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่

คือปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 6-10 ปี และส่วนมากเป็นตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ี (Staff)  

โดยปัจจยัองคก์รพบวา่ ทั้งเพศของพนกังาน อาย ุสถานะภาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์

ทาํงาน และตาํแหน่งงานปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัซ้ือของ

พนักงาน Modern Trade ABC สูงท่ีสุดคือ การเจรจาต่อรอง การสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาว การ

สร้างความไวว้างใจ และการแลกเปล่ียนคุณค่าระหวา่งกนัตามลาํดบั 

คาํสําคญั: การจดัซ้ือของพนกังาน Modern Trade 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

The objective of this research is to study the effectiveness of the purchasing department of 

the Modern Trade ABC.  The samples are collected from the workers in the Modern Trade ABC 

that has direct contact with the suppliers the total of 140 samples.  The researcher used 

questionnaires to collect raw data from the workers.  The researcher decided to use the computer 

statistic program to analyzed all the data to find the result in percentage, average, and standard 

deviation.  The researcher also use t-Test Independent, One-Way Anova, F-Test, Cronbach’s Alpha, 

and Multiple Linear Regression Analysis (MRA) to analyzed all the collected data. 

The result shows that most workers that have the direct contact to the suppliers are female 

the age between 31-40 years old, most of them are married, and finished at least bachelor degree 

with 6-10 years of working experience.  They are working as staffs of the company. 

The researcher also found that the differences in genders, age, social status, working experiences, 

and company position have impact in purchasing efficiency in the Modern Trade ABC.  The most 

efficient ways are deal negotiation, long term relationship with the suppliers, suppliers’ liability, 

and trading value in order. 

Key words: PURCHASING EFFICIENCY OF MODERN 

บทนํา 

ยุคปัจจุบนัในโลกของการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีองคก์รส่วนใหญ่มีความสนใจและต่ืนตวัต่อ

กระแสโลกาภิวฒัน์มากข้ึน จึงส่งผลให้ในแต่ละองคก์รท่ีตอ้งมีการเผชิญหนา้กบัแรงกดดนัในการ

แข่งขนั นาํเอากลยทุธ์ต่าง ๆ มาใชเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างประสิทธิภาพการดาํเนินธุรกิจเพื่อ

สร้างความไดเ้ปรียบท่ีสามารถนาํมาแข่งขนักบัคู่แข่งหรือทาํให้เหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อในการดาํรงอยู่

รอดในธุรกิจ ซ่ึงหากธุรกิจไดรั้บผลตอบแทนหรือกาํไรท่ีสูง จะส่งผลใหคู่้แข่งขนัรายใหม่กา้วเขา้มา

ในวงธุรกิจโดยหลีกเหล่ียงไม่ได ้และคงไม่มีผูด้าํเนินธุรกิจรายใดท่ีจะหยดุน่ิงต่อสภาวะท่ีมีส่วนแบ่ง

การตลาดท่ีเพิ่มมากข้ึน หากองค์กรใดท่ีไม่มีการต่ืนตวัและพฒันาปรับปรุงธุรกิจนั้น อาจทาํให้

ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีพึ่งเขา้มา แชร์ส่วนแบ่งการตลาดมากข้ึนไดอี้กดว้ย  

ภาคของธุรกิจคา้ปลีก (Modern Trade) ก็เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีประสบปัญหาการแข่งขนัท่ี

รุนแรง ซ่ึงในปัจจุบนัธุรกิจประเภทคา้ปลีกไดมี้ผูป้ระกอบการรายใหม่กา้วเขา้มามากมายไม่ว่าจะ

เป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ อีกทั้งปัจจุบนัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเป็นเร่ืองไม่ยากนักท่ีจะทาํให้

ลูกคา้รู้จกักบัร้านคา้ Modern Trade รายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทางส่ือป้ายโฆษณา โทรทศัน์หรือ Social 
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Media ต่าง ๆ จึงทาํให้ผูป้ระกอบ Modern Trade รายเดิมท่ีอยู่ในตลาดตอ้งต่ืนตวัต่อการตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ถูกตอ้งท่ีสุดและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้

สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นดา้นการบริการท่ีน่าประทบัใจ การสรรหาสินคา้ใหม่ ๆ มาขายก่อน Modern 

Trade รายอ่ืน เช่น สินคา้นวตักรรม สินคา้ใส่ใจสุขภาพ สินคา้ผูสู้งอาย ุเป็นตน้ และยงัตอ้งเป็นผูน้าํ

ด้านราคา เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดอีกด้วย ซ่ึงกิจกรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้ตอ้งอาศยัการ

จดัการโลจิสติกส์ตั้งแต่ตน้นํ้ ายนัปลายนํ้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียน

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํ ระหวา่งผูจ้ดัจาํหน่ายจึงเป็นปัจจยัอนัสาํคญั 

ดงันั้นหลายองคก์รจึงหันมาให้ความสาํคญักบัการจดัการโลจิสติกส์ เพื่อการทาํงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีเป้าหมายในการในการลดตน้ทุนการบริหารจดัการต่างๆ และการ

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้รวดเร็วท่ีสุด ทั้ งน้ีกลยุทธ์การจัดการความสัมพนัธ์ผูจ้ ัด

จําห น่ าย  ( Supplier Relationship Management : SRM) จึ ง เ ป็น อีก ห น่ึ งทาง เ ลือก ใ น การ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการทาํงาน ซ่ึง SRM เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล การพยากรณ์ยอดขายภายใตค้วามไม่

แน่นอนของลูกคา้ เพื่อก่อใหเ้กิดความแม่นยาํและเกิดประโยชน์กบัทั้งสองฝ่ายใหม้ากท่ีสุด 

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้น้ี ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์

และการจดัการความสมัพนัธ์ผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัซ้ือของพนกังาน Modern 

Trade ABC ในดา้นการลดตน้ทุน ดา้นคุณภาพ ดา้นการส่ือสารท่ีดี และดา้นการทาํงานท่ีรวดเร็วข้ึน 

กรณีศึกษาบริษทั ABC ธุรกิจคา้ปลีก (Modern Trade) เป็นองคก์รท่ีจาํหน่ายสินคา้ และให้บริการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซมบา้นและท่ีอยูอ่าศยัแบบครบวงจร ซ่ึงขณะน้ีถึงแม้

บริษทัจะเป็นผูน้าํมีถึง 80 กว่าสาขาทัว่ประเทศ แต่องคก์รก็ไม่หยดุน่ิงต่อการพฒันาธุรกิจเพื่อจะเป็น

ผูน้าํทางธุรกิจต่อไป ดงันั้นการจดัการความสัมพนัธ์กบัผูจ้าํหน่ายก็เป็นอีกหน่ึงปัจจยัหลกัต่อการ

พฒันาธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางการจดัซ้ือมากข้ึนและการติดต่อส่ือสารท่ีดีกบัผูจ้ดั

จาํหน่ายจึงสาํคญัในการประสานงาน แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีแม่นยาํ ชดัเจน และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี

กับผูจ้ดัจาํหน่าย เพื่อการทาํงานร่วมกันในระยะยาวและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัใน

ประเภทธุรกิจคา้ปลีกอีกดว้ย

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดซ้ือของ

พนกังาน Modern Trade ABC 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดการความสัมพนัธ์ระหว่างผูจ้ ัดจาํหน่ายท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ประสิทธิภาพในการจดัซ้ือของพนกังาน Modern Trade ABC
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สมมุติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์อนัได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์

ทาํงานและตาํแหน่งงานปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกัน มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจดัซ้ือของ

พนกังาน Modern Trade ABC แตกต่างกนั  

2. ปัจจัยการจัดการความสัมพนัธ์ผูจ้ ัดจาํหน่ายอันได้แก่การสร้างความไวว้างใจการ

แลกเปล่ียนคุณค่า ระหว่างกันการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและการเจรจาต่อรองท่ีมี

ความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการจดัซ้ือของพนกังาน Modern Trade ABC ในเชิงบวก 

ขอบเขตงานวจัิย 

ขอบเขตของเน้ือหา 

ศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์และการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัร้านคา้

ปลีก (Modern Trade) กบัคู่คา้ท่ีส่งมอบสินคา้ใหก้บับริษทั ซ่ึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัซ้ือของ

พนกังาน Modern Trade ABC ในดา้นการลดตน้ทุน ดา้นคุณภาพ ดา้นการส่ือสารท่ีดี และดา้นการ

ทาํงานท่ีรวดเร็วข้ึน 

ขอบเขตประชากร 

ประชากรของงานวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังาน Modern Trade ABC จาํนวน 200 คน ซ่ึงเป็น

กลุ่มตวัอยา่งท่ีปฏิบติังานเน่ืองกบัผูจ้ดัจาํหน่าย ดงันั้นจึงสามารถใหข้อ้มูลและตอบแบบสอบถามได ้ 

ตวัแปรท่ีศึกษา 

งานวิจยัน้ีไดแ้บ่งตวัแปรออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. ตวัแปรตน้ คือ ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา

ประสบการณ์ทาํงาน ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั และปัจจยัการจดัการความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัจาํหน่าย 

ไดแ้ก่ การสร้างความไวว้างใจ การแลกเปล่ียนคุณค่าระหว่างกนั การสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาว 

การเจรจาต่อรอง(ส่ือสาร) 

2. ตัวแปรตาม คือ  ประสิทธิภาพในการจัด ซ้ือของพนักงาน Modern Trade ABC

ประกอบดว้ย การลดตน้ทุน คุณภาพ การส่ือสารท่ีดี และการทาํงานท่ีรวดเร็วข้ึน 

ขอบเขตระยะเวลา 

ระยะเวลาในการศึกษา ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง มกราคม พ.ศ. 2560 รวม 3 เดือน 
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กรอบแนวความคดิ

การศึกษาเร่ือง การจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างคู่คา้ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพทางการจดัซ้ือ

ของ Modern Trade 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

นิยามศัพท์ 

1. ธุรกิจค้าปลีก กิจการท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือขายสินค้า หรือบริการโดยตรงแก่ผูบ้ริโภคเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเพื่อซ้ือไปอุปโภค บริโภคของตนเอง การคา้ปลีก

ไดพ้ฒันาเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการ

ดาํเนินชีวิตประจาํวนั

2. ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)   การค้าปลีกสมัยใหม่ คือ รูปแบบการค้าปลีกท่ีมี

กระบวนการจดัจาํหน่าย ท่ีมุ่งเนน้ในการนาํเสนอสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย มีระบบการจดัการ โดย

อาศยัความรู้ความชาํนาญและเทคโนโลยีมาช่วยในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ นาํไปสู่

ความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่ง ผูผ้ลิต ผูค้า้ปลีกและลูกคา้

ประชากรศาสตร์ 

- เพศ

- อายุ

- สถานภาพ

- ระดบัการศึกษา

- ประสบการณ์ทาํงาน

ตาํแหน่งงานปัจจุบนั

การจัดการความสัมพนัธ์ระหว่างคู่ค้า 

- การสร้างความไวว้างใจ

- การแลกเปล่ียนคณุคา่ระหวา่งกนั

- การสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาว

- การเจราจาต่อรอง (ส่ือสาร)

ประสิทธิภาพทางการจัดซ้ือของ

Modern Trade 

- การลดตน้ทุน

- คุณภาพ

- การส่ือสารท่ีดี

- การทาํงานท่ีรวดเร็วข้ึน (เวลา)
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3. ผูจ้ดัจาํหน่าย คนหรือองคก์รท่ีจดัหาสินคา้และบริการใหก้บัธุรกิจอ่ืน

4. การจดัการความสัมพนัธ์กับผูจ้ดัจาํหน่าย การวางแผนจดัการกบัคู่คา้ในการจดัหาสินคา้และ

บริการเพื่อใหมี้ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในดา้นของการดาํเนินงานทางธุรกิจ

5. การแบ่งกลุ่มผูจ้ดัจาํหน่าย การแบ่งกลุ่มและคดัเลือกคู่คา้ท่ีตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยแบบ

พนัธมิตร

6. การแบ่งปันขอ้มูล/การส่ือสารแบบสองทาง การทาํความเขา้ใจและพยายามใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

และเป้าหมายของทั้ง 2 ฝ่ายจนเกิดความไวว้างใจกนัโดยการติดต่อส่ือสารกนัอยา่งครบถว้นและลด

อุปสรรคในการส่ือสารระหวา่งคู่คา้

7. ประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ ความร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆทางโลจิสติกส์ของผูซ้ื้อกบั

คู่คา้มีความสอดคลอ้งกนั และมีการส่งเสริมและพฒันาร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพ

ในดา้นต่างๆ เช่น การลดตน้ทุน การลดเวลาในการจดัส่ง และสินคา้มีคุณภาพมากยิง่ข้ึน

8. เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีจดัซ้ือจดัหาสินคา้และบริการทั้งทางตรงและทางออ้มมาสู่องคก์รเพื่อ

ใชแ้ละสนบัสนุนการผลิต

9. ประสิทธิภาพการทาํงานท่ีรวดเร็วข้ึน การทาํงานดว้ยวิธีท่ีง่าย และสูญเสียเวลาทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด

เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิผลของการทาํงานสูงสุด

10. การลดตน้ทุน การลดค่าใชจ่้ายท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของสินคา้ท่ีทาํการผลิตและทาํใหบ้ริษทั

มีผลกาํไรมากยิง่ข้ึน

11. ความน่าเช่ือถือ ผูซ้ื้อมีความเช่ือใจในคู่คา้ว่าจะตอ้งดาํเนินการไดต้ามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว ้ เช่น

ระยะเวลาการจดัส่งสินคา้ไดต้รงตามเวลานัดหมาย มีความรวดเร็ว ถูกตอ้งและตอบสนองความ

ตอ้งการของผูซ้ื้อไดท้นัท่วงที และการรับประกนัสินคา้เม่ือเกิดความ

12. การส่ือสารท่ีดี การแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงซ่ึงกนัและกนัของทั้ง

สองฝ่าย
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สิทธิชัย ฝร่ังทอง (2552) กล่าวว่า การจดัการความสัมพนัธ์กับซัพพลายเออร์ (Supplier 

Relationship Management : SRM) คือการทาํงานร่วมกนัในระยะยาวมีความสัมพนัธ์แบบหุ้นส่วน 

อนันบัตั้งแต่การแลกเปล่ียนขอ้มูล เทคโนโลย ีจนถึงการพฒันาสินคา้ร่วมกนั เพื่อประโยชน์ร่วมกนั

ทั้งสองฝ่าย อีกทั้งหน่วยงานจดัซ้ือของบริษทัจะตอ้งมีทกัษะในการบริหารความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดั

จาํหน่าย ดงัน้ี  

1. การสร้างความไวว้างใจระหวา่งกนั คือตอ้งแสดงความไวว้างใจต่อกนัได ้ใหเ้กียรติซ่ึงกนั

และกนัในการทาํธุรกิจ ไม่ใช่มุ่งหาแต่ผลประโยชน์ต่อกนั

2. การให้คุณค่าต่อกัน การทาํธุรกิจร่วมกันจะต้องมีความชัดเจน เช่น การทาํสัญญา

ติดต่อกนัอยา่งสมํ่าเสมอ มิใช่เป็นการติดต่อกบัแบบลกัษณะติดตาม ทวงงาน หรือสัง่การเท่านั้น 

3. การคบกนัหรือสร้างความสัมพนัธ์กนัในระยะยาว คือไม่ไดม้องผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นแค่คู่คา้

เท่านั้น แต่การจดัการความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัจาํหน่ายในลกัษณะน้ีตอ้งพิจารณากนัตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี

เพิ่งรู้จกั เร่ิมทาํงานดว้ยกนัอยา่งใกลชิ้ด   

4. เป็นนกัเจรจาต่อรอง จะตอ้งเจรจาเปล่ียนจากจุดท่ีบริษทัมีจุดอ่อนในเร่ืองของการเจรจา

นั้นเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือการไดป้ระโยชน์ทั้งสองฝ่าย 

รุธีร์ พนมยงค ์ และท่านอ่ืน ๆ (2550) อา้งถึง การแบ่งประเภทของผูจ้ดัจาํหน่าย ตามสมาคม

การบริหารการจดัซ้ือแห่งชาติ (Nation Association of Purchasing Management : NAPM) ไดแ้บ่งผู ้

จดัจาํหน่ายออกเป็น 4 ประเภทหลกั ๆ ตามความสมัพนัธ์ของผูซ้ื้อและผูจ้ดัจาํหน่ายในธุรกิจ ดงัน้ี 

1). ผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีผ่านการคดัเลือก (Approved Supplier) หมายถึงผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีผ่านการ

คดัเลือกในเบ้ืองตน้และไดรั้บการยอมรับให้อยู่ในขอ้มูลรายช่ือของผูส่้งมอบท่ีผ่านการคดัเลือก 

(Approve Vendor List/AVL) ดงันั้นผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีมีรายช่ือของธุรกิจ จึงจาํเป็นท่ีตอ้งมีคุณสมบติั

ดงัน้ี 

1.1) สินคา้ของผูจ้ดัจาํหน่ายมีลกัษณะตรงตามคุณสมบติัท่ีกาํหนดของผูซ้ื้อ 

1.2) ราคาท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายเสนอตอ้งยอมรับได ้

1.3) ผูจ้ดัจาํหน่ายสามารถส่งมอบสินคา้ไดต้รงตามเวลาและปริมาณท่ีถูกตอ้งตรงตามเวลา

ต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อ 

2). ผูจ้ดัจาํหน่ายในลาํดบัตน้(Preferred Suppliers) คือผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีดาํเนินธุรกิจกบับริษทั

ผูซ้ื้ออยู่แลว้ มีการส่งมอบสินคา้อย่างสมํ่าเสมอและยงัสามารถตอบสนองตามความตอ้งการของ

บริษทัผูซ้ื้อไดเ้ป็นอย่างดี เช่น มีการส่งสินคา้ท่ีตรงเวลา ตรงตามปริมาณท่ีตอ้งการ และตรงตาม
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คุณภาพท่ีได้ตกลงกัน  อีกทั้ งราคาของสินค้ายงัมีความสมเหตุสมผล และนอกจากน้ีอาจจะมี

คุณสมบติัพิเศษเพิ่มเติมจากผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีผา่นการคดัเลือกดงัต่อไปน้ี 

2.1) หากบริษทัผูซ้ื้อมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขของการจดัส่งสินคา้ เช่น จาํนวนสินคา้ในการ

สั่งซ้ือ ระยะเวลาในการส่งสินคา้ คุณสมบติัของสินคา้เป็นตน้ ผูจ้ดัจาํหน่ายก็สามารถตอบสนองต่อ

ความตอ้งการตามท่ีเปล่ียนแปลงได ้

2.2) ผูจ้ดัจาํหน่ายมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์นาํเสนอสินคา้ท่ีทาํใหผู้ซ้ื้อมีความพึงพอใจมาก

ยิง่ข้ึน 2.3) ผูจ้ดัจาํหน่ายในลาํดบัน้ีจะมีการแจง้เตือนบริษทัผูซ้ื้อล่วงหนา้หากเกิดปัญหาในการส่ง

มอบ เพื่อร่วมกนัคิดแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

2.4) ผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีอยู่ในลาํดบัน้ีจะมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ก่อนท่ี

จะทาํการส่งมอบใหบ้ริษทัผูซ้ื้อ และยงัตอ้งสามารถออกเอกสารรับรองคุณภาพสินคา้ใหก้บับริษทัผู ้

ซ้ือไดอี้กดว้ย 

2.5) ผูจ้ดัจาํหน่ายในลาํดบัน้ีจะตอ้งมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบั

บริษทัผูซ้ื้อ 

3) ผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีไดรั้บการยอมรับ(Certified Supplier) คือผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีสามารถควบคุม

คุณภาพสินคา้ของบริษทัผูซ้ื้อได ้ จนไดรั้บการยอมรับและไวว้างใจจากบริษทัผูซ้ื้อ ไม่ตอ้งเสียเวลา

ในการตรวจสอบคุณภาพสินคา้เวลาส่งมอบ และยงัไม่เกิดการส่งคืนสินคา้อนัเน่ืองมาจากสินคา้

ไม่ได้คุณภาพ อีกทั้ งผูจ้ ัดจาํหน่ายในลาํดับน้ียงัมีความมุ่งมั่นในการพฒันาความสัมพนัธ์ไปสู้

ความสมัพนัธ์ระยะยาวกบับริษทัผูซ้ื้อ 

4) ผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีอยู่ในฐานะหุ้นส่วน (Partnership Supplier) ผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีมีปริมาณการ

ซ้ือขายสินคา้กับบริษทัผูซ้ื้อมากท่ีสุดและร่วมกนัดาํเนินงานกนัในฐานะห้างกุน้ส่วนท่ีจะไดรั้บ

ผลประโยชน์ร่วมกนัจากการซ้ือขายสินคา้ และยงัมีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์กนัอย่างยุติธรรม

เช่นเดียวกนั อีกทั้งยงัรวมถึงการดาํเนินงานอ่ืนๆร่วมกนั เช่น การวางแผนการส่งมอบ การร่วมมือ

การพฒันาหาสินคา้ใหม่ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึงการเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีมีความรู้ความสามารถ 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์นาํเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ และผูจ้ดัจาํหน่ายยงัมีการวิจยัและพฒันา

สินคา้ร่วมกบับริษทัผูซ้ื้อ มีการลงทุนในสินคา้ร่วมกนั ทาํให้เกิดการร่วมทุนกนัเพื่อพฒันาสินคา้ใน

อนาคต 

ธนิต โสรัตน์ (2550) อา้งถึงคาํจาํกดัความของความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัจาํหน่ายของ Burnes 

(1998) ว่า   “ ความสัมพันธ์กับผู ้จัดจําหน่าย คือการท่ีลูกค้าและผู ้จัดจําหน่ายมีการพัฒนา

ความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดและในระยะยาวกนัแบบพนัธมิตรโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์

ทางการคา้อย่างดีท่ีสุด” และ Tennyson, et al. (2000) ว่า “ ความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นความ
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ร่วมมือกันระหว่างบริษทัสองแห่งหรือมากกว่านั้นมีความเห็นชอบท่ีจะทาํงานร่วมกันเพื่อการ

ดาํเนินงานท่ีย ัง่ยืนอีกทั้งตอ้งมีการแลกเปล่ียนความเส่ียงและผลประโยชน์ร่วมกนั รวมทั้งจะตอ้งมี

การประเมินการทาํงานร่วมกนัอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อสร้างความยัง่ยนืในการดาํเนินงาน”  

ดวงพรรณ กริชชาญชยั ศถงคารินทร์ (2549) อา้งถึงคาํกล่าวของ Julie England ประธาน

กลุ่มบริษทั Texas Instruments Semiconductor ไดก้ล่าวถึงพนัธมิตรทางธุรกิจว่า เป็นความสัมพนัธ์

อยา่งหน่ึงของธุรกิจท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการเช่ือใจ เปิดเผยขอ้มูล การแบ่งผลประโยชน์ หรือแม้

กระทั้งความเส่ียง ความสัมพนัธ์แบบน้ีจะทาํให้เกิดความสามารถทางการแข่งขนัเชิงยุทธศาสตร์

มากกวา่ท่ีทาํดว้ยตนเอง  

 จะเห็นไดว้่าความสัมพนัธ์ของผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก

เน่ืองจากผูจ้ดัจาํหน่ายมีผลโดยตรงกบัสถานะทางการเงินและความสามารถในการสร้างผลกาํไรของ

บริษทัผูซ้ื้อ และผูจ้ดัจาํหน่ายยงัมีอิทธิผลต่อทุนในการพฒันาสินคา้ใหม่ ปริมาณสินคา้คงคลงั ตาราง

การผลิตสินคา้และนะยะเวลากาํหนดการในการส่งมอบสินคา้ องคก์รส่วนใหญ่มกัจะมีการติดต่อซ้ือ

ขายสินคา้กบัผูจ้ดัจาํหน่ายจาํนวนมาก แนวทางในการบริหารความสัมพนัธ์ของผูจ้ดัจาํหน่ายแต่ละ

รายแตกต่างกันออกไปโดยในการบริหารการจดัซ้ือจดัหาอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งมีการ

กาํหนดกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัผูจ้ดัจาํหน่าย (Gelderman,2000) 

ธนญัญา วสุศรี (2550) ไดอ้า้งถึง Harrison และ Hork (2001) สรุปถึงรูปแบบความสัมพนัธ์

ในห่วงโซ่อุปทานจากแนวคิดของ Cooper และ Garn(1993) ว่ามีตั้งแต่ความสัมพนัธ์ห่างๆ (arm’s 

length) ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์แบบท่ีเกิดข้ึนผา่นตลาดจากราคาเป็นรากฐานสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือ 

จนกระทั้งก่อความสัมพนัธ์ในลกัษณะการบูรณาการในแนวด่ิง full vertical integration) ซ่ึงหมายถึง

การท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายมีความสัมพนัธ์กนัแบบเหนียวแน่น อนัเน่ืองมาจากทั้งสององค์กรมีเจา้ของ

เดียวกนั หรืออาจเป็นบริษทัในเครือเดียวกนั จากรูปท่ี 1 และ 2 แสดงนํ้ าหนกัความสัมพนัธ์ในโซ่

อุปทาน ความสัมพนัธ์ท่ีห่าง ๆ (arm’s length) มีนํ้ าหนกัท่ีนอ้ยท่ีสุดเร่ือยไปจนถึงลกัษณะการบูรณา

การในแนวด่ิง (full vertical integration) ทั้ งน้ีนํ้ าหนักของความสัมพนัธ์แต่ละชนิดมีปัจจยัท่ีเป็น

แรงผลักดันเพื่อพัฒนามากข้ึน และในองค์กรหน่ึง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ื้อกับผูข้ายมี

หลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป การบริหารกับผูจ้ ัดจาํหน่ายจะต้องมีการดาํเนินงานท่ี

แตกต่างกนัออกไปตามลาํดบัความสาํคญั ซ่ึงจะทาํใหก้ระบวนการจดัซ้ือขององคก์รมีประสิทธิภาพ

ท่ีดีมากยิง่ข้ึน อีกทั้งมีการนาํเคร่ืองมือและวิธีมาใชใ้นการแบ่งประเภทผูจ้ดัจาํหน่าย ในอดีตมีการนาํ

วิธีการวิเคราะห์แบบ ABC มาใชใ้นการแบ่งระดบัความสาํคญัของกลุ่มสินคา้ท่ีมีการจดัซ้ือ โดยจะ

แบ่งตามมูลค่าของสินคา้ท่ีจะทาํการซ้ือ 
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Weele (2005) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัซ้ือไวว้่า คือการบริหารจดัการแหล่งทรัพยากรภายนอก

ของบริษทั ไดแ้ก่ สินคา้ บริการ ความสามารถ และความรู้ ท่ีมีความสําคญัในการดาํเนินงาน และ

การจดัการกิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนบัสนุนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

อรุณ บริรักษ ์(2550) ไดก้ล่าวใหค้วามหมายของการจดัซ้ือ คือกระบวนการท่ีบริษทัต่างๆตก

ลงทาํการซ้ือขายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินคา้ท่ีตอ้งการเพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ของธุรกิจอย่างมี

จงัหวะเวลาและมีตน้ทุนท่ีเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพและปริมาณท่ีถูกตอ้ง 

ตรงตามเวลาท่ีตอ้งการ ในราคาท่ีเหมาะสมจากแหล่งขายท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

David (1990) ไดศึ้กษารูปแบบของการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายในการ

ดาํเนินงานของบริษทั นิสสัน มอเตอร์ ประเทศองักฤษ ซ่ึงไดศึ้กษาถึงกระบวนการในการพฒันา

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อ และผูข้าย กระบวนการในการพฒันาความมนัพนัธ์ท่ี บริษทันิสสัน

พฒันาข้ึนนั้น เนน้เร่ืองการจดัการคุณภาพของสินคา้ และกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนกบัผูจ้าํหน่าย ซ่ึงพิจารณา

เร่ืองคุณภาพ ตน้ทุนและระยะเวลาการขนส่งเป็นสาํคญั จากการวิจยัเห็นวา่ การจดัการความสัมพนัธ์

ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายท่ีมีประสิทธิภาพนั้ น ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพโดยรวม และยงัเป็น

กิจกรรมสาํคญัท่ีทาํใหก้ารจดัการคุณภาพโดยรวมประสบความสาํเร็จ 

Mayer (1998) กล่าววา่รูปแบบของความสมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย ในกลุ่มอุตสาหกรรม

ไฮเทค เนน้ในเร่ืองของรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย ตน้ทุนของผูซ้ื้อและผูข้าย การ

จดัการความเส่ียงในความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย ดงันั้นผูว้ิจยันาํเสนอในรูปแบบของ 3 

ความเส่ียงโดยเกบ็ขอ้มูลในอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศอุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ 

และกลุ่มอุตสาหกรรม ซอฟตแ์วร์โดยผลการวิจยัสรุปไดว้่า ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายเป็นความสัมพนัธ์แบบท่ีผูจ้าํหน่ายมีส่วนร่วมใน

การพฒันาสินคา้ท่ีผลิตโดยผูซ้ื้อ ในส่วนของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การจัดการ

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายมีปัจจัยท่ีสําคญัคือคุณภาพของสินคา้ ส่วนอุตสาหกรรม

ซอฟตแ์วร์ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายจะเนน้การพฒันาสญัญาระยะยาว 

นิต กลุศิริ (2548) วิจยัเร่ืองความพอใจของผูบ้ริโภคต่อร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม พบวา่ 

ผูบ้ริโภคมีความพอใจในการบริการและพนกังานของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในระดบัปานกลาง 

และเห็นวา่ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมมีลกัษณะทางการตลาดโดยรวมในแต่ละดา้นในระดบัปานกลาง 

โดนมีคะแนนตามลาํดบัมากไปหานอ้ยของแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการขาย ดา้นสถานท่ี 

จาํหน่าย ดา้นพนกังาน ดา้นราคา ดา้นสินคา้ และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
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ระเบียบวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นพนกังานของบริษทั Modern Trade ABC ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผูจ้ดัจาํหน่าย ทั้งหมด 140 คน 

ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูล แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานประชากรศาสตร์ จาํนวน 6 ขอ้

ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างคู่คา้ จาํนวน 12 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้นการ

สร้างความไวว้างใจ จาํนวน 3 ขอ้ ดา้นการแลกเปล่ียนคุณค่าระหวา่งกนั จาํนวน 3 ขอ้ ดา้นการสร้าง

ความสมัพนัธ์ระยะยาว จาํนวน 3 ขอ้ และดา้นการเจราจาต่อรอง(ส่ือสาร) จาํนวน 3 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เก่ียวกับประสิทธิภาพในการจดัซ้ือของพนักงาน Modern Trade จาํนวน 3 ขอ้ 

แบ่งเป็น 3 ดา้น ดา้นการลดตน้ทุน จาํนวน 4 ขอ้ ดา้นคุณภาพ จาํนวน 3 ขอ้ ดา้นการส่ือสารท่ีดี 

จาํนวน 3 ขอ้ และดา้นการทาํงานท่ีรวดเร็วข้ึน(เวลา) จาํนวน 3 ขอ้ 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ด้วยการตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) นํา

แบบสอบถามจาํนวน 30ชุดไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในงานวิจยั เพื่อนาํ

ข้อมูลท่ีได้รับมาทําการวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยแนวทางการหาค่า

สัมประสิทธ์ิ ความสอดคลอ้งภายในของครอนบาซ สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 0.79 (ค่ามาตรฐาน

ตอ้งมากกวา่ 0.7)  

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. นาํแบบสอบถามไปให้ประชากรกลุ่มตวัอย่างกรอกดว้ยตวัเอง จาํนวน 30 ชุดก่อน เพื่อ

นาํกลบัมาทดสอบค่าความเช่ือมัน่ หลงัจากนั้นทาํการเกบ็ขอ้มูลต่อจนครบ 140 ชุด

2. ตรวจความความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

3. นําแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งมาลงรหัสตามท่ีกาํหนดไว ้เพื่อนําขอ้มูลไปประมวลผลผ่าน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํเร็จรูป

4. ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่ออภิปลายผล

สรุปผลงานวจัิย 

1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาขอ้ทัว่ไปของประชากรศาสตร์จากผูท่ี้ตอบแบบสอบถามจาํนวน 140 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 108 คน ส่วนใหญ่มีช่วงอายรุะหว่า 31-40 ปี จาํนวน 67 คน ส่วนใหญ่มี

สถานะสมรสจํานวน 68 คน ส่วนใหญ่ศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 126 คน ส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ทาํงานอยู่ระหว่า 6-10 ปี จาํนวน 56 คน และส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงานเป็นเจา้หนา้ท่ี

จาํนวน 102 คน 
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2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความเห็นการจดัการความสมัพนัธ์กบัผูจ้ดัจาํหน่าย

2.1 ระดบัการสร้างความไวว้างใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมาก (xˉ= 3.786) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พอว่าการสร้างความไวว้างใจ ดา้นการเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นระดบัปานกลาง (xˉ= 

3.093) สร้างความไวว้างใจในการใหเ้ครดิตในการสัง่สินคา้หรือการรับประกนัอยูใ่นระดบัมาก (xˉ=
3.750) และสร้างความไวว้างใจดว้ยการทาํขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (xˉ=
4.514) ตามลาํดบั 

2.2 ระดบัการแลกเปล่ียนคุณค่าระหว่ากนัในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมาก (xˉ=3.626) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การแลกเปล่ียนคุณค่าระหว่างกนัดา้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลทรัพยากร

ร่วมกนัอยูใ่นระดบัมาก (xˉ=3.564) การแลกเปล่ียนคุณค่าระหวา่งกนัดา้นการจดัฝึกอบรมเพื่อพฒันา

คู่คา้อยู่ในระดบัปานกลาง (xˉ=3.271) และการแลกเปล่ียนคุณค่าระหว่างกนัดา้นการวางแผนการ

ดาํเนินงานและการวางกลยทุธ์ร่วมกนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (xˉ=4.043) ตามลาํดบั 

2.3 ระดบัการสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาว ในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก ( xˉ=3.986) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าการสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาวดว้ยการทาํสัญญา ซ้ือ-ขาย แบบระยะ

ยาวอยู่ในระดับมากท่ีสุด (xˉ=4.321) การสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวเร่ืองการวางแผนการ

ดาํเนินงานร่วมกนัแบบระยะยาวอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( xˉ=4.214) และการสร้างความสัมพนัธ์ระยะ

ยาวโดยมีการร่วมลงทุนระหวา่ง Modern Trade กบัคู่คา้ อยูใ่นระดบัมาก (xˉ=3.421) ตามลาํดบั 

2.4 ระดบัการเจรจาต่อรอง(ส่ือสาร) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (xˉ= 4.340) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าการส่ือสารท่ีมีการกาํหนดการนดัประชุมระหว่าง Modern Trade กบัคู่คา้

อย่าสมํ่าเสมออยู่ในระดบัมากท่ีสุด (xˉ= 4.400) การส่ือสารเพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด (xˉ= 4.286) และการเจรจาต่อรองเพื่อได้ผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ในระดับมากท่ีสุด (xˉ= 

4.336) ตามลาํดบั 

การอภิปรายผล 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพทางการจดัซ้ือของ Modern Trade ดา้นการลดตน้ทุน ดา้น

คุณภาพ ดา้นการส่ือสารท่ีดี และดา้นการทาํงานท่ีรวดเร็วข้ึนพบกวา่ 

ปัจจุบนัการจดัการความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัจาํหน่าย เป็นกลยทุธ์ท่ีไดรั้บความสนใจมาก ไดมี้

การแบ่งรูปแบบการจดัการความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั รูปแบบดา้นอุตสาหกรรม 

รูปแบบดา้นการจดัซ้ือ และในดา้นของวิชาการ จากการทบทวนวรรณกรรมรูปแบบของการจดัการ

ความสมัพนัธ์ผูจ้ดัจาํหน่ายไดจ้าํแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.รูปแบบการจดัการความสมัพนัธ์กบัผู ้

จัดจาํหน่ายแบบผิวเผิน 2. รูปแบบการจดัการความสัมพนัธ์กับผูจ้ดัจาํหน่ายแบบมีส่วนร่วม 3. 

รูปแบบการจดัการความสมัพนัธ์กบัผูจ้ดัจาํหน่ายแบบร่วมมือ 4. รูปแบบการจดัการความสมัพนัธ์กบั
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ผูจ้ดัจาํหน่ายแบบหุ้นส่วน ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัพบว่า การจดัการความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดั

จาํหน่ายในอุตสาหกรรมการคา้ปลีกด้านการจัดซ้ือ มีการประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดจาํหน่าย

ความสัมพนัธ์ดา้นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนขอ้มูลพิจารณาในเร่ืองการแลกเปล่ียนขอ้มูล 

การส่ือสาร การแบ่งบนัและปิดบงัขอ้มูล รุธ์ิ พนมยงค ์และท่านอ่ืนๆ(2550),Charles (2004),Charles 

(2004) ,Institute for supply Managent (2008) และ Joseph และ Christian (2001) ท่ีให้ความสําคญั

กบัรูปแบบการแลกเปล่ียนขอ้มูล รวมถึงการส่ือสารระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 

ในงานวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ว ัดประสิทธิภาพทางการจัดซ้ือจากแนวคิด โดยการวัด

ประสิทธิภาพทางการจัดซ้ือ ด้านปริมาณสินค้า ด้านระยะเวลาในการนําส่งสินค้า และด้าน

ประสิทธิภาพของผูจ้ดัจาํหน่าย จะพบว่า การแบ่งตามรูปแบบการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างผูจ้ดั

จาํหน่ายพบวา่ เม่ือเปรียบเทียบผลกระทบของการจดัการความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัจาํหน่ายทั้ง 2 แบบ ท่ี

มีผลต่อตน้ทุนรวมทางการจดัซ้ือ จะเห็นว่า รูปแบบการจดัการความสัมพนัธ์กบัผูจ้าํหน่ายแบบ

ร่วมมือ ช่วยเร่ืองการลดตน้ทุนรวมในการจดัซ้ือ ไดดี้กวา่ การจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่คา้แบบ

ผิว เผิน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Linda (1994) , Joseph และ Christian (2001)  ,Wang 

(2007),Tobias และ Peter (2009) ท่ีไดร้ะบุว่า รูปแบบการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างผูจ้ดัจาํหน่าย

ท่ีแน่นแฟ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนรวมของการจัดซ้ือได้ดีกว่า การจัดการ

ความสมัพนัธ์กบัผูจ้ดัจาํหน่ายแบบไม่แน่นแฟ้น 

ข้อเสนอแนะ 

1.งานวิจยัคร้ังต่อไปควรกลุ่มตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัจาํหน่ายทุกกลุ่มไม่เลือกเฉพาะ

หน่วยงานจดัซ้ือเท่านั้น เช่น หน่วยงาน Inventory Management (IM) 

2.งานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการความสัมพนัธ์

ทางการจดัซ้ือ ในธุรกิจอ่ืนๆท่ีต่างออกไปเพื่อท่ีจะสามารถนาํงานวิจยัมาเผยแพร่ไดม้ากยิง่ข้ึน 
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผู้ให้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดั

สุรินทร์ 

FACTORS AFFECTING TRANSPORTATION PERFORMANCE OF 

TRANSPORTARION ENTREPRENEUR IN SURIN PROVINCE 

ณรินรัตน์  ชยัศิริ1 และ ดร.นพปฎล  สุวรรณทรัพย์2

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

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ จาํนวนบุตร 

รายได ้ระดบัการศึกษา อายงุานและตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผู ้

ให้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์และเพื่อศึกษาปัจจยักิจกรรมในการจดัการขนส่งท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้หบ้ริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ในเชิง

บวก ซ่ึงใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างจากผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนใน

จงัหวดัสุรินทร์ จาํนวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าทางสถิติ ได้แก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดย

ใชค่้าสถิติทดสอบ  t – Test , F – Test (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) กรณีพบ

ความแตกต่างจะทาํการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Multiple Comparisons) ดว้ยวิธีของ 

LSD และสถิติทดสอบการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment 

correlation coefficient)  

ผลการตอบแบบสอบถามพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งไดแ้ก่ 

สถานภาพ จาํนวนบุตร รายได ้อายงุาน และตาํแหน่งงาน   ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของผู ้

ใหบ้ริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ และปัจจยักิจกรรมในการจดัการขนส่งท่ีมีความสัมพนัธ์

ต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ ไดแ้ก่ การขนส่ง

เท่ียวกลับ,ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า, การปรับปรุงรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพทั้ ง

เคร่ืองยนตแ์ละขนาดบรรทุก และพฤติกรรมของพนกังานขบัรถ   อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คาํสําคญั: ประสิทธิภาพ,การขนส่งทางถนน 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

This research aims to examine the personal factors which are gender, age, marriage status, 

number of child, income, working experience and positions and transportation activity factors that 

affect to transportation performance of the transportation entrepreneurs in Surin Province. 

Questionnaire was used as a tool in this research. Data were collected from 400 transportation 

entrepreneurs in Surin Province.  The instruments for data analysis are frequency, percentage, mean, 

standard deviation, T-Test, F-Test (One-way Anova) and Pearson product moment correlation 

coefficient.  

The research result shows that marriage status, number of child, income, working 

experience and working position are the personal factors that affects to transportation performance. 

Transportation activities which are Backhaul, Transportation Management Systems (TMS), Vehicle 

performance improvement, driver behavior are related to transportation performance in medium 

level.    

Keywords: Efficiency, Transportation 

1. บทนํา

การบริหารการขนส่งท่ีดีนั้นมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ และลด

ตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ ยิ่งไปกว่านั้นการบริหารการปฏิบติัการขนส่งอย่างมีคุณภาพ ทั้งในดา้นการ

จดัส่งท่ีตรงต่อเวลา สภาพของสินคา้ท่ีไม่บุบสลาย และการจดัส่งสินคา้ไดอ้ยา่งครบถว้นไม่สูญหาย 

ก็จะทําให้เ กิดการบริการลูกค้า ท่ี ดี ข้ึนซ่ึงก็จะส่งผลให้เ กิดการพัฒนาของธุรกิจท่ีดียิ่ง ข้ึน 

เน่ืองจากการขนส่งนั้นเป็นการเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ของโซ่อุปทาน การบริหารการขนส่งจึง

มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการในส่วนต่าง ๆ ของโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผลิต 

การจดัการสินคา้คงคลงั การจดัการคลงัสินคา้ การกระจายสินคา้ และการบริการลูกคา้ การท่ีเรา

ดาํเนินการปฏิบติัการขนส่งใหเ้กิดตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุดในดา้นการขนส่งนั้น อาจจะส่งผลใหเ้กิดตน้ทุนท่ี

สูงข้ึนในส่วนอ่ืน ดงันั้นการตดัสินใจในการดาํเนินการปฏิบติัการขนส่งใด ๆ ก็ตามจึงตอ้งคาํนึงถึง

ผลกระทบท่ีจะมีต่อการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ในการบริหารการขนส่งและแนวคิดถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารการขนส่งกบัการบริหารจดัการส่วนต่าง ๆ ของโซ่อุปทาน ทั้งน้ี

เพื่อเป็นแนวทางให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เขา้ใจถึงหลกัของการบริหารการ

ขนส่ง และสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการลดตน้ทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของตนได ้
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การขนส่งมีความสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจอย่างมาก การขนส่งก่อให้เกิดอรรถประโยชน์เก่ียวกบั

สถานท่ีและเวลา การขนส่งเป็นการเคล่ือนยา้ยบุคคล ส่ิงมีชีวิต หรือส่ิงของจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง 

ซ่ึงการเคล่ือนยา้ยส่ิงของ หรือสินคา้จากท่ีหน่ึงท่ีมีสินคา้จาํนวนมากเกินความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ไปอีกท่ีหน่ึงท่ีความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีมากกว่าสินคา้ จะทาํให้ราคาของสินคา้เพิ่มข้ึนและการ

ขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพทาํให้เกิดการประหยดัเวลาในการขนส่ง และการเดินทาง การขนส่งเป็น

ตวัเช่ือมโยงการผลิตและการบริโภค การขนส่งเป็นการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบจากแหล่งต่าง ๆ  เพื่อ

นาํมาผลิตสินคา้ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

จากปัญหาดังกล่าวจึงนํามาศึกษาคน้ควา้การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การขนส่งกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ โดยกลยทุธ์ท่ีสามารถลดตน้ทุนใน

การขนส่งของบริษทักรณีศึกษาท่ีนาํมาศึกษาในคร้ังน้ีเป็นกลยุทธ์การขนส่งสินคา้ ทั้งเท่ียวไปและ

กลบั การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งดว้ยการลดการวิ่งเท่ียวเปล่า การใชเ้ทคโนโลยี GPS มาติดตั้ง

ในรถบรรทุก  ปัจจุบนัราคานํ้ ามนัและเช้ือเพลิงมีแนวโนม้สูงข้ึนจึงจาํเป็นตอ้งหามาตราการในการ

ขนส่งทางถนนท่ีมีประสิทธิภาพจึงไดท้าํงานวิจยัน้ีข้ึน โดยมุ่งเนน้การจดัการขนส่งทางถนนซ่ึงเป็น

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งและตน้ทุนโลจิสติกส์โดยตรง ซ่ึงถา้การจดัการขนส่งทาํได้

อยา่งมีประสิทธิภาพกจ็ะทาํใหส้ามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

2. วตัถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้ห้บริการขนส่ง

ทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ 

2.เพื่อศึกษาปัจจยักิจกรรมในการจดัการขนส่งท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการ

ขนส่งของผูใ้หบ้ริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ 

3. สมมติฐาน

1.ปัจจยัส่วนบุคคลอนัไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ จาํนวนบุตร รายได ้ระดบัการศึกษา อายุ

งานและตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนน

ในจงัหวดัสุรินทร์แตกต่างกนั 

2.ปัจจยักิจกรรมในการจดัการขนส่งท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผู ้

ใหบ้ริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ในเชิงบวก 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้หบ้ริการขนส่งทางถนน

ในจงัหวดัสุรินทร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ จาํนวนบุตร รายได ้ระดบัการศึกษา อายุงานและ

ตาํแหน่งงาน 
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การขนส่งเท่ียวกลับ หมายถึง เป็นการจัดการการขนส่งท่ีมีเป้าหมายให้ เกิดการใช้

ประโยชน์จากรถบรรทุกเพราะการขนส่งโดยทัว่ไปเม่ือส่งสินคา้เสร็จ จะตีรถวิ่งเท่ียวเปล่ากลบัมา 

ซ่ึงทาํใหเ้กิดตน้ทุนของการประกอบการเพิ่มสูงข้ึนโดยเปล่าประโยชน์  

ระบบบริหารจดัการการขนส่งสินคา้ หมายถึง ระบบรองรับเร่ืองของเส้นทางการเดินรถ 

(Route) ดว้ย มีเร่ืองของจุดจอด Sequence ในการจดัส่ง เพื่อช่วยในการตดัสินใจ ในการจดัรถกบั

สินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดในการเกิดปัญหา เก่ียวกบัการจดัส่งท่ีไม่ทนัต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้ 

การปรับปรุงเคร่ืองยนตร์ถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง การปรับปรุงเคร่ืองยนตข์อง

รถยนตใ์ห้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน อตัราการกินนํ้ ามนัลดลง มีกาํลงัเคร่ืองยนตท่ี์เพิ่มข้ึน การปรับให้

เคร่ืองยนตส์ามารถใชพ้ลงังานทดแทนรูปแบบอ่ืนได ้ 

การปรับปรุงขนาดบรรทุกของรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง การปรับปรุงขนาด

บรรทุกของรถยนตใ์หมี้ขนาดบรรทุกไดเ้พิ่มมากข้ึน 

ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน หมายถึง การขนส่งสินคา้ดว้ยรถประเภทต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่ามากท่ีสุดเพื่อให้การขนส่งเกิดประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจ

ใหก้บัลูกคา้ 
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5. กรอบแนวคดิ

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยกจิกรรมในการจัดการขนส่ง 

- การขนส่งเท่ียวกลบั

- ระบบบริหารจดัการการขนส่งสินคา้

- การปรับปรุงรถยนตใ์หมี้ประสิทธิภาพ

ทั้งเคร่ืองยนตแ์ละขนาดบรรทุก

- พฤติกรรมของพนกังานขบัรถ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ - อายุ

- สถานภาพสมรส - จาํนวนบุตร

- รายไดต่้อเดือน - ระดบัการศึกษา

- อายงุาน - ตาํแหน่ง

ประสิทธิภาพในการจัดการขนส่งของผู้

ให้บริการขนส่งทางถนนในจังหวดั

สุรินทร์ 

- ความคล่องตวัและความรวดเร็ว

ในการจดัส่ง

- การประหยดัและลดการใชน้ํ้ ามนั

เช้ือเพลิง

- ความปลอดภยั

- การตรงต่อเวลาและมีความน่าเช่ือถือ



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที ่5 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

163 Journal of Business Research and 

Administration 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ

1.ประโยชน์ทางดา้นวิชาการ ทาํใหไ้ดท้ราบถึงวิธีการและแนวทางในการจดัการขนส่งและ

รูปแบบการใช้งานและปรับปรุงรถยนต์ท่ีเขา้มาช่วยในการบริหารการจดัการขนส่งเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพการทาํงานสูงสุดของผูใ้หบ้ริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ 

2.ประโยชน์สาํหรับผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ ทาํให้ทราบถึงวิธีการลด

ตน้ทุนตามขบวนการบริหารแบบโลจิสติกส์ ส่งผลทาํให้ลดตน้ทุนลดค่าใชจ่้ายทาํให้มีกาํไรหรือ

รายไดเ้พิ่มมากข้ึน 

7. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง

พรทิพย ์ วรกิจโภคาทร (2550)    ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของแต่ละบุคคลจะ

แตกต่างกนัไปโดยความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์มีผลให้มีอิทธิพลต่อการส่ือสารซ่ึงอาจ

จาํแนกออกเป็นกลุ่ม คือ 

1. เพศ (Sex)  มีงานวิจยัท่ีพิสูจน์ว่า คุณลกัษณะบางประการของเพศชายและเพศหญิงท่ี

ต่างกนัจะส่งผลใหก้ารส่ือสารของชายและหญิงต่างกนั เช่น การวิจยัเก่ียวกบัชมภาพยนตร์โทรทศัน์

ของเด็กวยัรุ่น พบว่า เด็กวยัรุ่นชายสนใจภาพยนตร์สงครามและจารกรรมมากท่ีสุด ส่วนเด็กวยัรุ่น

หญิงสนใจภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มากท่ีสุด แต่ก็ยงัมีงานวิจยัหลายช้ินท่ีแสดงว่าชายและหญิงมีการ

ส่ือสารและรับส่ือไม่ต่างกนั 

2. อายุ (Age)  การจะสอนผูท่ี้มีอายุต่างกันให้เช่ือฟัง หรือเปล่ียนแปลงทัศนคติ หรือ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นมีความยากง่ายต่างกนั  ยิ่งมีอายุมากกว่าท่ีจะสอนให้เช่ือฟังให้เปล่ียน

ทศันคติและเปล่ียนพฤติกรรมกย็ิง่ยากข้ึน  การวิจยั  โดย  ซี.เมเบิล (C.Male) และ ไอ แอล เจนิส และ

ดีเรฟ์ (I.L.Janis  and  D.Rife)  ไดท้าํการวิจยัและไดใ้หผ้ลสรุปว่าการชกัจูงจิตใจหรือโนม้นา้วจิตใจ

ของคนจะยากข้ึนตามอายขุองคนท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย  อายยุงัมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัข่าวสาร  และส่ือ

อีกดว้ย  เช่น  ภาษาท่ีใชใ้นวยัต่างกนั  กย็งัมีความต่างกนั  โดยจะพบวา่ภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบใน

คนหนุ่มสาวสูงกวา่ผูสู้งอาย ุ เป็นตน้ 

3. การศึกษา (Education)  การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีสําคญัมากท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของการ

ส่ือสารของผูรั้บสาร  ดงังานวิจยัหลายช้ินท่ีวา่  การศึกษาของผูรั้บสารนั้นทาํใหผู้รั้บสารมีพฤติกรรม

การส่ือสารต่างกนัไป  เช่น  บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะสนใจข่าวสาร  ไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ และมกั

เปิดรับส่ือส่ิงพิมพม์าก 

4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social  and  Economic  Status)  หมายถึง  อาชีพ รายได ้

เช้ือชาติ  ตลอดจนภูมิหลงัของครอบครัว  เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของบุคคล
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โดยมีรายงานหลายเร่ืองท่ีได้พิสูจน์แลว้ว่า  ระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยจ์ะมี

อิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของเขาเหล่านั้น 

5 กลยทุธ์ในการลดตน้ทุนการขนส่ง (http://www.similantechnology.com) กลยทุธ์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการขนส่ง และลดตน้ทุนในการขนส่ง อาทิเช่น 

1. กลยุทธ์การใช้พลงังานทางเลือก โดยปรับเปล่ียนพลงังานท่ีใช้ในการขนส่งจาก

นํ้ ามนัดีเซลหรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ CNG ซ่ึงการใชก๊้าซ CNG จะประหยดักว่าการใช้

นํ้ ามนัประมาณ 60-70% แต่ในการตดัสินใจติดตั้งระบบ NGV ผูป้ระกอบการควรมีการตดัสินใจท่ี

ละเอียดถ่ีถ้วน เ น่ืองจากการติดตั้ งระบบ NGV ใช้งบประมาณท่ีค่อนข้างสูง ในการติดตั้ ง

ผูป้ระกอบการควรพิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี คือ พิจารณาประเภทของเคร่ืองยนต ์พิจารณา

สถานีบริการ NGV และเสน้ทางในการขนส่ง สุดทา้ยคือ การพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน ซ่ึงการ

พิจารณาถึงองคป์ระกอบเหล่าน้ี จะทาํใหผู้ป้ระกอบการเห็นถึงความเป็นไปไดข้องการติดตั้งในดา้น

ผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 

2. กลยทุธ์การปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ หรือการใชว้ิธีการขนส่งต่อเน่ือง

หลายรูปแบบ (Multimodal transportation) ซ่ึงเป็นวิธีการขนส่งท่ีผสมผสานระหวา่งการขนส่งตั้งแต่ 

2 รูปแบบข้ึนไป ภายใตส้ัญญาหรือผูรั้บผิดชอบการขนส่งรายเดียว ซ่ึงโครงสร้างของระบบขนส่ง 

สามารถแบ่งตามลกัษณะทางกายภาพได ้5 แบบ คือ 

1.การขนส่งทางถนน เป็นรูปแบบการขนส่งท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด สาํหรับการขนส่ง

ภายในประเทศ 

2.การขนส่งทางราง มีขอ้จาํกดัในดา้นสถานท่ีตั้ง และสถานีบริการ ตน้ทุนการ

ขนส่งตํ่า และสามารถบรรทุกสินคา้ ไดค้ร้ังละมาก ๆ 

3.การขนส่งทางนํ้ า สามารถขนส่งไดค้ร้ังละมาก ๆ มีตน้ทุนในการขนส่งตํ่าท่ีสุด

และเป็นการขนส่งหลกัของการขนส่งระหวา่งประเทศ 

4.การขนส่งทางอากาศ ใช้สําหรับการขนส่งระยะทางไกล ๆ และต้องการ

ความเร็วสูง มีตน้ทุนการขนส่งสูงท่ีสุด และใชก้บัสินคา้ท่ีมีราคาแพง มีนํ้ าหนกัและปริมาตรนอ้ย 

5.การขนส่งทางท่อ ตอ้งมีการกาํหนดตาํแหน่งท่ีตั้งสถานท่ีรับและส่งสินคา้ท่ี

แน่นอน 

                นอกจากการปรับมาใชก้ารขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเพื่อประหยดัตน้ทุนการ

ขนส่ง เช่น ทางนํ้ าซ่ึงประหยดักว่าการขนส่งทางถนน 8-9 เท่า หรือทางรางซ่ึงประหยดักว่าการ

ขนส่งทางถนนโดยประมาณ 3 เท่า การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบยงัช่วยในการแกปั้ญหาเร่ือง

การจราจรติดขดัไดอี้กดว้ย  
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3. กลยุทธ์ศูนยก์ระจายสินคา้ การหาท่ีตั้ งศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ ตามจุด

ยทุธศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีสามารถกระจายและส่งต่อไปยงัจงัหวดัใกลเ้คียงหรือประเทศเพื่อนบา้น มีการ

จดัระบบการขนถ่ายสินคาการจดัพื้นท่ีการเก็บสินคา้ ระบบการจดัส่งสินคา้ (บาร์โคด้ /สายพาน

ลาํเลียง) ระบบบริหารคลงัสินคา้ มีการจดัประเภทสินคา้ ท่ีจดัเก็บการบรรจุดว้ยหน่วยมาตรฐาน 

(Stock Keeping Units: SKU) มีอุปกรณ์จดัวางสินคา้ การมีศูนยก์ระจายสินคา้ จะช่วยทาํใหส้ามารถ

ลดตน้ทุนการขนส่งไดเ้น่ืองจากการขนส่งตรงถึงลูกคา้ ในต่างจงัหวดัโดยไม่มีศูนยร์วบรวมพกั

สินคา้ ตามต่างจงัหวดั ท่ีเป็นศูนยก์ลางการขนส่ง ทาํให้ส่วนใหญ่ตอ้งขนส่งรถเท่ียวเปล่ากลบัหรือ

ส่งสินคา้ ไม่เตม็คนัรถ ซ่ึงการแกปั้ญหาดงักล่าวทาํได ้โดยการมีศูนยก์ระจายสินคา้ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงมีโครงข่ายกระจายสินคา้ ทาํหนา้ ท่ีรวบรวมสินคา้ ให้เตม็คนัรถหรือจดัพาหนะให้เหมาะสมกบั

จาํนวน และสอดคลอ้งกบัสถานท่ีส่งมอบสินคา้ อีกทั้งยงัมีเครือข่ายในการรวบรวมสินคา้ หรือ

เปล่ียนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบท่ีประหยดัพลงังานอีกดว้ย 

4. กลยุทธ์การขนส่งสินคา้ทั้งเท่ียวไปและกลบั การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งดว้ย

การลดการวิ่งเท่ียวเปล่าหรือ Backhauling management เป็นการจดัการการขนส่งท่ีมีเป้าหมายให้ 

เกิดการใชป้ระโยชน์จากรถบรรทุก (Load utilization) เพราะการขนส่งโดยทัว่ไปเม่ือส่งสินคา้ เสร็จ 

จะตีรถวิ่งเท่ียวเปล่ากลบัมา ซ่ึงทาํให้เกิดตน้ทุนของการประกอบการเพิ่มสูงข้ึนโดยเปล่าประโยชน์ 

ซ่ึ งต้นทุนท่ี เ กิด ข้ึนมา น้ีนับ เ ป็นต้นทุนท่ีไ ม่ ก่อให้ เ กิด มูลค่า  (Non-value added cost)  และ

ผู ้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการทําให้ต้นทุนการ

ประกอบการสูงข้ึนแต่อย่างไรก็ตาม การบริหารการขนส่งเท่ียวกลบั ในปัจจุบนัยงัไม่สามารถ

ดาํเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากนักเน่ืองจากไม่ทราบปริมาณความตอ้งการในการขนส่ง

สินคา้ รวมถึงจุดหมายปลายทางของสินคา้ ท่ีสาํคญัปริมาณความตอ้งการการขนส่งสินคา้ ระหว่าง

ตน้ทางและปลายทางมกัจะมีปริมาณไม่เท่ากนั 

5. กลยทุธ์การใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการลดตน้ทุนโลจิสติกส์ และ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation 

management system; TMS) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการขนส่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

ธุรกิจการขนส่ง ซ่ึงก็คือ ความรวดเร็วและตน้ทุนท่ีประหยดัท่ีสุด องคป์ระกอบของระบบ TMS คือ 

การบริหารการจัดการด้านขนส่ง (Transportation manager) ซ่ึงมีหน้าท่ีในการวางแผนการ

ดาํเนินงานขนส่งและอีกองคป์ระกอบหน่ึง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง (Transportation 

optimizer) มีหน้าท่ีช่วยการตัดสินใจในเร่ืองการบรรทุกสินค้า และการจัดวางเส้นทางให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดภายใตข้อ้จาํกดัต่าง ๆ 
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คํานาย อภิปรัชญาสกุล  (2556) กล่าวว่าการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ  (Efficiency of 

Transportation) จะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. รวดเร็ว (Speed) การขนส่งท่ีมีความรวดเร็ว สามารถท่ีจะทาํให้สินคา้และบริการต่าง ๆ

ไปสู่ตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัเวลา และทนัต่อความตอ้งการ มีความสดและมีคุณภาพเหมือนกนักบั

สินค้าและบริการท่ีแหล่งผลิต นอกจากน้ีผูท่ี้เดินทางไปยงัท่ีต่าง ๆ ก็ต้องการความรวดเร็ว

เช่นเดียวกนั ดงันั้นการขนส่งท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะตอ้งมุ่งไปท่ีความรวดเร็วในการเดินทางเป็น

ประการสาํคญั  

2. ประหยดั (Economy) การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งทาํให้เกิดการประหยดัตน้ทุน

การขนส่งและประหยดัราคาค่าบริการ ซ่ึงผูป้ระกอบกิจการขนส่งก็ตอ้งพยายามให้ตน้ทุนในการ

ขนส่งตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้เม่ือตน้ทุนในการขนส่งตํ่าแลว้การเรียกเก็บอตัราค่าบริการก็จะลดลง

ดว้ยทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการประหยดัค่าใชจ่้ายในการเสียค่าบริการโดยสารหรือค่าระวางดว้ย  

3. ปลอดภยั (Safety) ในการขนส่งหมายถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร ความปลอดภยัจาก

การสูญเสียหรือเสียหายของสินคา้และบริการ ตลอดจนความปลอดภยัของวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้

ในการขนส่ง ความปลอดภยัถือไดว้่าเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากสาํหรับระบบการขนส่ง ซ่ึงผูป้ระกอบการ

ขนส่งต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียและเสียหายในทุกส่ิงอย่างท่ีเกิดข้ึนต่อสินค้าและบริการ 

ตลอดจนความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของผูโ้ดยสารดว้ย 

4. ความสะดวกสบาย (Convenient) การขนส่งท่ีดีจะต้องให้ความสะดวกสบายแก่

ผูใ้ชบ้ริการไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายของผูโ้ดยสารหรือความสะดวกในการขนส่งสินคา้ การ

ขนส่งท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ อยา่งครบถว้นและสมบูรณ์ 

เช่น บนรถไฟหรือเคร่ืองบินจะมีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกเพื่ออาํนวยความสะดวกสบายให้

ผูโ้ดยสาร ส่วนด้านสินคา้และบริการนั้นจะต้องมีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ไวอ้ย่าง

ครบถว้นพร้อมท่ีนาํมาใชใ้นการเคล่ือนยา้ยไดท้นัที 

5. ความแน่นอนเช่ือถือไดแ้ละตรงต่อเวลา (Certainty and Punctuality) เพราะการขนส่งท่ีดี

และมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีกาํหนดเวลาในการเดินทางแน่นอน เช่ือถือได ้และตรงต่อเวลา กล่าวคือ

จะตอ้งมีกาํหนดเวลาในการเดินทางไวอ้ยา่งแน่นอน มีจาํนวนเท่ียววิ่ง เวลาท่ีจะออกเดินทางจากตน้

ทาง เวลาท่ีจะเดินทางถึงปลายทางระยะเวลาในการเดินทาง เวลาท่ีผา่นจุดท่ีสาํคญัต่าง ๆ ซ่ึงจะตอ้งมี

ระบุไว ้และจะตอ้งรักษาเวลาใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวจึ้งจะถือวา่มีประสิทธิภาพ 

8. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง

ศิลป์ชยั อุ่นอรุณ (2554) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการใหบ้ริการ 

การปฏิบติังานเพื่อกาํจดัความสูญเปล่าและประสิทธิภาพการขนส่งทางบก กรณีศึกษา บริษทั เอ็น 
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เอ็ม แอล จาํกดั” พบว่าการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) เพื่อประเมินระดบัปัจจยัคุณภาพ

การให้บริการของ บริษทั เอ็น เอ็ม แอล จาํกดั 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัคุณภาพการ

ให้บริการท่ีมีต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางบกของ บริษทั เอ็น เอ็ม แอล จาํกัด 3) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานเพื่อกาํจดัความสูญเปล่าท่ีมีต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางบกของ 

บริษทั เอน็ เอม็ แอล จาํกดั โดยแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา

วิจยัคือ ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีเป็นสมาชิกบริษทั เอน็ เอม็ แอล จาํกดั ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน สถิติท่ี

ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน

ดว้ยค่าสถิติ สหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.50 มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดบั

ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 66.25 ใชบ้ริการประเภทการขนส่งคือ ขนส่งส่ือส่ิงพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 30 

ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก ระหว่าง 4 – 5 ปีข้ึน คิดเป็นร้อยละ 32 เป็นกิจการประเภทบริษทั คิด

เป็นร้อยละ 52.25 ทาํงานตาํแหน่งพนกังานทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 60 อยู่ฝ่ายสต็อกสินคา้-จดัส่ง คิด

เป็นร้อยละ 59.50 2) ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการขนส่งทาง

บก ดา้นความสามารถ ดา้นการเขา้ถึงบริการ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความ

ปลอดภัยโดยรวม อยู่ในระดับมาก 3) ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจัยในการ

ปฏิบติังานเพื่อกาํจดัความสูญเปล่า ดา้นสะสาง ดา้นสะดวก ดา้นสะอาด ดา้นสุขลกัษณะ ดา้นสร้าง

นิสยั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 4) ดา้นประสิทธิภาพการขนส่งทางบก ดา้นการลดตน้ทุนกลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่คิดว่ากิจการในรอบปีท่ีผา่นมามีการลดตน้ทุนการขนส่งท่ีเกิดจากการใชบ้ริการกบับริษทั 

เอน็ เอม็ แอล จาํกดั ลดลง 5 – 6 % และดา้นการลดตน้ทุน ส่วนใหญ่มีการขนส่งสินคา้สินคา้ภายใน

เวลาท่ีกาํหนด สาํหรับการทดสอบสมมติฐานปัจจยัคุณภาพในการใหบ้ริการ ดา้นความสามารถ ดา้น

การเขา้ถึงบริการ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความปลอดภยั ไม่มีความสัมพนัธ์

กบัประสิทธิภาพการขนส่งทางบก ดา้นการลดตน้ทุน ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ี

ปัจจยัคุณภาพในการใหบ้ริการ ดา้นความสามารถ ดา้นการเขา้ถึงบริการ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้น

ความน่าเช่ือถือ ดา้นความปลอดภยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งทางบก ดา้นความ

รวดเร็วในการขนส่งสินคา้ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

9. ระเบียบวธีิวจัิย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีคือ ผูใ้หบ้ริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ 

จาํนวน 16,339 ราย (สาํนกังานขนส่งจงัหวดัสุรินทร์,15 กรกฎาคม 2559) 



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที ่5 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

168 Journal of Business Research and 

Administration 

กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane 

(Yamane Taro, 1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้

ไม่เกินร้อยละ 5 จาํนวนประชากรสําหรับงานวิจยัน้ีอยู่ท่ี 16,339 ราย กาํหนดเป็นขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่าง ในระหว่าง 390 – 392 ราย อย่างไรก็ดีในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลของกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยวิธีสุ่มตวัอย่างโดยแบบตามสะดวก (Accidental or Convenience Sampling) เพื่อความ

สะดวกในการเกบ็ขอ้มูล  จาํนวน 400 ราย เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความครบถว้น 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยักิจกรรมในการจดัการขนส่ง

รวมถึงปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้หบ้ริการขนส่งทางถนน

ในจงัหวดัสุรินทร์เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires)  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี   1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํถามมีลกัษณะปลายปิด แบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) โดยใหเ้ลือกเพียงคาํตอบ

เดียว  จาํนวน 8 ขอ้   

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความเข้าใจปัจจัยกิจกรรมในการจัดการขนส่ง 

ประกอบดว้ย  วิธีการและการจดัการขนส่ง 4 วิธีการ การขนส่งเท่ียวกลบั,ระบบบริหารจดัการการ

ขนส่งสินคา้,การปรับปรุงรถยนตใ์หมี้ประสิทธิภาพทั้งเคร่ืองยนตแ์ละขนาดบรรทุก และพฤติกรรม

ของพลขบั โดยลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามท่ีใชร้ะดบัการวดัระดบัความเขา้ใจ

ของกลุ่มประชากรเป็นแบบขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น  โดยใหเ้ลือกเพียงคาํตอบเดียว  จาํนวน  11  

ขอ้   

ส่วนท่ี  3 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพการจดัการ

ขนส่งของผูใ้หบ้ริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ โดยลกัษณะของแบบสอบถามประกอบดว้ย

คาํถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น  โดยใหเ้ลือกเพียงคาํตอบเดียว  จาํนวน  8  ขอ้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล เม่ือทาํการแจกแบบสอบถาม ผูศึ้กษารวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จึงนาํ

แบบสอบถามมาศึกษาตามข้ึนตอน ดงัน้ี 

1)การตรวจสอบขอ้มูล ผูศึ้กษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามแยก

แบบสอบถามแบบท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

2)การลงรหสั นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัตามกาํหนดไวล่้วงหนา้

3)ผูศึ้กษาบนัทึกตามรหสักาํหนดไว ้โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปเพื่อประมวลผล

ขอ้มูลทางสถิติ 
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4)การประมวลผลขอ้มูล ด้วยสถิติเบ้ืองตน้และใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูป แลว้นาํค่าสถิติการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อนาํมาอธิบายผล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลดว้ยสถิติเบ้ืองตน้

และใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1)ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจง

ค่าความถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage)   

2)ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยักิจกรรมในการจดัการขนส่ง วิเคราะห์โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean)

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3)ขอ้มูลประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนในจังหวดัสุรินทร์ 

วิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้หบ้ริการขนส่งทาง

ถนนในจงัหวดัสุรินทร์  ได้แก่  เพศ  ใช้ค่าสถิติทดสอบ  t – Test , อายุ สถานภาพ  จาํนวนบุตร 

รายได ้  ระดบัการศึกษา  อายงุาน และตาํแหน่งใชค่้าสถิติทดสอบ  F – Test (One-way Analysis of 

Variance: One-way ANOVA) กรณีพบความแตกต่างจะทาํการทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบเป็นราย

คู่ (Multiple Comparisons) ดว้ยวิธีของ LSD และปัจจยักิจกรรมในการจดัการขนส่งท่ีมีความสมัพนัธ์

ต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ ใชค่้าสถิติทดสอบ

การหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) 
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10. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล

ปัจจัยส่วนบุคคล ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 334 83.50 

อาย ุ 40-49 ปี 120 30.00 

สถานภาพ สมรส 295 73.70 

จาํนวนบุตร 2 คน 117 29.30 

รายได ้ 10,000-20,000 บาท 239 59.80 

ระดบัการศึกษา ตํ่ากวา่ ม.3 138 34.50 

อายงุาน 4-10 ปี 135 33.70 

ตาํแหน่ง พนกังานขบัรถ 291 72.80 

จาการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 334 คน (ร้อยละ 83.50) มีอาย ุ

ช่วง 40-49 ปี จาํนวน 120 คน (ร้อยละ 30) สมรส จาํนวน 295 คน (ร้อยละ73.70) จาํนวนบุตร 2 คน 

จาํนวน 117 คน (ร้อยละ 29.30) รายได ้10,000-20,000 บาท จาํนวน 239 คน (ร้อยละ 59.80) ระดบั

การศึกษาตํ่ากว่า ม. 3 จาํนวน 138 คน (ร้อยละ 34.50) อายุงาน 4-10 ปี จาํนวน 135 คน (ร้อยละ 

33.70) และเป็นพนกังานขบัรถ จาํนวน 291 คน (ร้อยละ 72.80) 
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ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยักิจกรรมในการจดัการขนส่ง 

ปัจจัยกจิกรรมในการจัดการขนส่ง ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การขนส่งเทีย่วกลบั

1.การวิ่งรถเท่ียวเปล่ากลบัมายงัท่ีตั้งบริษทั/ร้าน 2.89 1.30 พอใช ้

2.การวิ่งรถเท่ียวกลบัแบบมีส่ิงของจากปลายทางกลบัมา

ยงัท่ีตั้งบริษทั/ร้าน

3.68 1.10 ดี 

3.ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการกบัเครือข่าย

ในการบริหารจดัการรถขนส่งเท่ียวเปล่า

3.57 1.06 ดี 

ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า

1.ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล

การขนส่งจากสถานีตน้ทางกบัสถานีปลายทาง 

3.71 0.95 ดี 

2.ระบบการรับคาํสั่งจากลูกคา้ (ประเภทสินคา้จาํนวน

ตน้ทาง-ปลายทาง เวลานดัหมายบริการเพิ่มเติมอ่ืน ๆ) 

3.74 0.92 ดี 

การปรับปรุงรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพทั้งเคร่ืองยนต์และ

ขนาดบรรทุก 

1.การปรับปรุงเคร่ืองยนตท์าํใหอ้ตัราการกินนํ้ามนัลดลง 3.51 1.21 ดี 

2.การปรับปรุงเคร่ืองยนตใ์หส้ามารถใชเ้ช้ือเพลิงรูปแบบ

อ่ืนช่วยลดค่าใชจ่้าย เช่น CNG

3.18 1.23 พอใช ้

3.การปรับปรุงขนาดบรรทุกทาํใหส้ามารถบรรทุกสินคา้

ไดเ้พิ่มข้ึน

3.36 1.17 พอใช ้

พฤติกรรมของพนักงานขับรถ

1.พนกังานขบัรถดว้ยความเร็วท่ีกาํหนด 4.02 1.03 ดี 

2.พนกังานขบัรถท่ีไดรั้บการอบรมการขบัรถท่ีถูกตอ้งทาํ

ใหก้ารขนส่งประหยดันํ้ามนัมากข้ึน

4.15 0.93 ดี 

3.พนกังานขบัรถท่ีรู้เส้นทางในการเดินทางจะทาํให้การ

ขนส่งรวดเร็วข้ึน

4.39 0.80 ดีมาก 
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จากการศึกษาปัจจยักิจกรรมในการจดัการขนพบว่า ดา้นการขนส่งเท่ียวกลบั ระบบบริหาร

จดัการการขนส่งสินคา้  และพฤติกรรมของพนกังานขบัรถ อยูใ่นระดบัดี ส่วนการปรับปรุงรถยนต์

ใหมี้ประสิทธิภาพทั้งเคร่ืองยนตแ์ละขนาดบรรทุกอยูใ่นระดบัพอใช ้

ส่วนท่ี 3 ประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้หบ้ริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ 

ประสิทธิภาพในการขนส่งของผู้ ให้บริการขนส่งทาง

ถนนในจังหวดัสุรินทร์ 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตฐาน 

ระดับ 

1.การเคล่ือนยา้ยสินคา้ใหท้นัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 4.15 0.88 ดี 

2. ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ ค ล่ อ ง ตัว ข อ ง ลู ก ค้า ใ น ก า ร

เปล่ียนแปลงความตอ้งการสินคา้

3.82 1.06 ดี 

3.ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ลดลง 4.05 0.96 ดี 

4.การใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงในการขนส่งสินคา้ในระยะทางท่ี

เท่ากนัใชใ้นปริมาณท่ีนอ้ยลง

4.01 0.98 ดี 

5.การปฏิบติัภารกิจสําเร็จและยานพาหนะอยู่ในสภาพ

ปกติไม่เกิดอุบติัเหตุ

4.45 0.83 ดีมาก 

6.การปฏิบติัภารกิจสาํเร็จและพนกังานขบัรถปลอดภยั 4.54 0.73 ดีมาก 

7.การขนส่งสินค้าปลายทางตรงต่อเวลาตามท่ีลูกค้า

ตอ้งการ

4.29 0.91 ดีมาก 

8.สินคา้มีความสมบูรณ์ตรงตามปริมาณท่ีลูกคา้ตอ้งการ 4.45 0.71 ดีมาก 

จาการศึกษาประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ 

พบวา่ประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัดี 
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผู ้

ใหบ้ริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ 

สมมติฐาน ตัวแปรอสิระ สถิต ิ Sig. ผลลพัธ์ 

ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ T-Test 0.64 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.12 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.02 ยอมรับ 

จาํนวนบุตร F-Test 0.02 ยอมรับ 

รายได ้ F-Test 0.00 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.69 ปฏิเสธ 

อายงุาน F-Test 0.00 ยอมรับ 

ตาํแหน่ง F-Test 0.03 ยอมรับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นปัจจยัส่วนบุคคลอนัไดแ้ก่ เพศ อายุ และระดบัการศึกษา

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ท่ีแตกต่างกนั 

ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้ส่วน

สถานภาพ จาํนวนบุตร รายได้ อายุงานและตาํแหน่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผู ้

ให้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ท่ีแตกต่างกนั ผลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที ่2 ปัจจยักิจกรรมในการจดัการขนส่งมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของ

ผูใ้หบ้ริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ 

ความคล่องตวัและความรวดเร็วในการจดัส่งมีความสัมพนัธ์กบัการขนส่งเท่ียวกลบัและ

ระบบบริหารจดัการการขนส่งสินคา้ อยูใ่นระดบัตํ่า 

ความคล่องตวัและความรวดเร็วในการจดัส่งมีความสัมพนัธ์กบัการปรับปรุงรถยนตใ์ห้มี

ประสิทธิภาพทั้งเคร่ืองยนต์และขนาดบรรทุกกบัพฤติกรรมของพนักงานขบัรถ อยู่ในระดบัปาน

กลาง 

การประหยดัและลดการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงมีความสมัพนัธ์กบัการขนส่งเท่ียวกลบัและระบบ

บริหารจดัการการขนส่งสินคา้ และการปรับปรุงรถยนตใ์ห้มีประสิทธิภาพทั้งเคร่ืองยนตแ์ละขนาด

บรรทุกอยูใ่นระดบัตํ่า 
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การประหยดัและลดการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของพนกังานขบัรถ 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ความปลอดภัยมีความสัมพนัธ์กับการขนส่งเท่ียวกลับและการปรับปรุงรถยนต์ให้มี

ประสิทธิภาพทั้งเคร่ืองยนตแ์ละขนาดบรรทุก อยูใ่นระดบัตํ่า 

ความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์กับระบบบริหารจดัการขนส่งสินคา้และพฤติกรรมของ

พนกังานขบัรถ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

การตรงต่อเวลาและมีความน่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์กบัการขนส่งเท่ียวกลบั ระบบบริหาร

จดัการการขนส่งสินคา้และการปรับปรุงรถยนตใ์ห้มีประสิทธิภาพทั้งเคร่ืองยนตแ์ละขนาดบรรทุก 

อยูใ่นระดบัตํ่า 

การตรงต่อเวลาและมีความน่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์กบัมีพฤติกรรมของพนกังานขบัรถ อยู่

ในระดบัปานกลาง 

จากการทดสอบสมมติฐานดา้นปัจจยักิจกรรมในการจดัการขนส่งท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้หบ้ริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

11. อภิปรายผล

จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนใน

จงัหวดัสุรินทร์  ไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการคน้ควา้อิสระได้

ดงัน้ี 

สมมุติฐานที่ 1 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ จาํนวนบุตร รายได ้ระดบัการศึกษา 

อายงุานและตาํแหน่ง สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคลอนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุและระดบัการศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่ง

ของผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ท่ีแตกต่างกนั ผลไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงไม่ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สถานภาพส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดั

สุรินทร์ท่ีแตกต่างกนั ผลแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน

ท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของศิริพร สอนไชยา (2558) ท่ีกล่าวว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบสาํรวจส่วนใหญ่ สมรสส่งผลต่อความสาํเร็จในการทาํงานของบริษทั 

กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)  )    

จาํนวนบุตรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดั

สุรินทร์ท่ีแตกต่างกนั ผลแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงส่วนใหญ่มีจาํนวนบุตร 2 คนส่งผลต่อความรับผดิชอบและมีรายไดเ้พิ่ม 
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รายไดส่้งผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้หบ้ริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์

ท่ีแตกต่างกนั ผลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึ้ง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ศิริพร สอนไชยา (2558)           ท่ีกล่าวว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได้

ผูต้อบแบบสอบสํารวจส่วนใหญ่ รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,000-20,000 บาท ผลการทดสอบ

สมมติฐานแสดงให้เห็นไดว้่า รายไดส่้งผลต่อความสาํเร็จในการทาํงานของบริษทั กรุงเทพประกนั

ชีวิต จาํกดั (มหาชน)   และสอดคลอ้งกบัแนวคิดอดุลย ์จาตุรงคกุล (2551) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นรายไดมี้ความสาํคญัต่อนกัการตลาดเพราะมนัเก่ียวพนักบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสินคา้

ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางปัจจยัส่วนบุคคลช้ีใหเ้ห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม่ 

อายุงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดั

สุรินทร์ท่ีแตกต่างกนั ผลแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน

ท่ีตั้ งไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกับแนวคิดของไพบูลย ์อินทธิสณห์ (2544) ได้ศึกษาพฤติกรรมการทาํงาน

บริการบนเคร่ืองบินสายการบินไทยพบว่าพนกังานท่ีมีอายุการทาํงานมากมีพฤติกรรมการทาํงาน

ดีกวา่พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานนอ้ย  

ตาํแหน่งงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดั

สุรินทร์ท่ีแตกต่างกนั ผลแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน

ท่ีตั้งไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริพร สอนไชยา (2558)        ท่ีกล่าวว่าปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น

ตาํแหน่งงานผูต้อบแบบสอบสาํรวจส่วนใหญ่ ตาํแหน่งงานเป็นพนกังาน ส่งผลต่อความสาํเร็จใน

การทางานของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)   

สมมุติฐานที่ 2  ปัจจยักิจกรรมในการจดัการขนส่งท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการขนส่ง

ของผูใ้หบ้ริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ในเชิงบวก  

ผลจากการศึกษาพบว่าการขนส่งเท่ียวกลบัดว้ยการลดการวิ่งเท่ียวเปล่ามีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพการขนส่งของผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของวศิน  แยม้ช่ืนพงศ ์(2558) ศึกษาเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเท่ียวกลบั : รถก่ึงพว่งหาง

เปลือย” ท่ีระบุว่าเม่ือปริมาณงานขนส่งกระดาษมากการเลือกให้รถวิ่งเท่ียวเปล่ากลบัโรงงานเป็น

ทางเลือกท่ีดีสุด และเม่ือปริมาณงานขนส่งกระดาษน้อยการเลือกให้รถวิ่งรับไมท่้อนกลบัเป็น

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวิภาวรรณ พนัธ์ุสังข ์ศึกษาเร่ือง “การพฒันา

ระบบวางแผนการขนส่งเพื่อลดการเดินรถบรรทุกเท่ียวเปล่า”   พบว่าสามารถลดจาํนวนรถบรรทุก

เท่ียวเปล่าไดสู้งสุด 24.53% สามารถลดตน้ทุนรถบรรทุกเท่ียวเปล่าไดสู้งสุด 13.99%  

ผลจากการศึกษาพบว่าระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้ามีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพการขนส่งของผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
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ของไพฑูรย ์ศิริโอฬาร (2557)  ศึกษาเร่ือง “การลดตน้ทุนการขนส่ง โดยการจดัเส้นทางพาหนะท่ี

เหมาะสม กรณีศึกษา ธุรกิจเคร่ืองด่ืมชานม” ท่ีระบุว่าการจดัเส้นทางท่ีไดส้ามารถลดตน้ทุนของการ

ขนส่งโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตน้ทุนพลงังานท่ีใชล้ดลงจากเดิม 18.15%  ดงันั้น การจดัเสน้ทางการขนส่ง

ท่ีเหมาะสม จึงเป็นวิธีท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการขนส่งใหก้บัองคก์รได ้

ผลจากการศึกษาพบว่าการปรับปรุงรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพทั้งเคร่ืองยนต์และขนาด

บรรทุกมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งของผูใ้หบ้ริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของดิเรก ชูวิเชียร,เชษฐวุฒิ ภูมิพิพฒัน์พงศ์ (2552) ศึกษาเร่ือง“การ

เปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างรถบรรทุกขนาดใหญ่ ท่ีใช้นํ้ ามันดีเซลและก๊าซธรรมชาติเป็น

เช้ือเพลิง” ท่ีระบุว่าผลการทดสอบกาํลงัของรถบรรทุกพบว่าการใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติทาํให้

กาํลงัสูงสุดลดลง 27.99% และส่งผลให้อตัราเร่งตํ่าลง 2.76 เท่า และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ

กรีฑา จุฬานนท ์(2549) ศึกษาเร่ือง “แนวทางการเพิ่มรายไดจ้ากรถบรรทุกวิ่งเปล่าของบริษทัขนส่ง

รถยนต ์เพื่อปรับปรุงการบริการขนส่งและเพิ่มความสามารถในการทาํกาํไร” พบว่าการปรับปรุง

ดดัแปลงโครงสร้างรถเทรลเลอร์เพื่อให้สามารถรองรับสินคา้ชนิดอ่ืนได ้เม่ือคิดตน้ทุนค่าปรับปรุง

โครงสร้างรถเทรลเลอร์ สามารถทาํให้บริษทัมีรายไดเ้พิ่มข้ึน และยงัช่วยลดปัญหาทางพลงังานอีก

ดว้ย 

ผลจากการศึกษาพบวา่พฤติกรรมของพลขบัมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งของ

ผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของพณณกร ทองหล้ิม 

(2556) ศึกษาเร่ือง“การประเมินผลการบงัคบัใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัในการขนส่งในกลุ่ม

คนขบัรถบรรทุก” ท่ีระบุว่ามาตรการดา้นการขนส่งมีส่วนช่วยในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุอยา่ง

มาก สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของจารุวรรณ สาลิกา (2551) ศึกษาเร่ือง”การเพิ่มประสิทธิภาพ

พนักงานขบัรถโดยการใช้กลยุทธ์จูงใจร่วมกัน” พบว่าคนขบัรถเป็นผูมี้ส่วนช่วยได้อย่างมาก 

เน่ืองจากเป็นผูค้วบคุมยานพาหนะโดยการใชค้วามเร็วในอตัราท่ีเหมาะสมซ่ึงจะช่วยประหยดันํ้ามนั

ได ้และ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของรักชาติ ชาติสิริทรัพย ์(2549) ศึกษาเร่ือง “สาเหตุและปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อการเกิดอุบติัเหตุของรถบรรทุกวตัถุอนัตราย” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นคนเป็น

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเกิดอุบติัเหตุของรถบรรทุกวตัถุอนัตรายมากท่ีสุด นอกจากน้ีสาเหตุท่ีพบ

มากท่ีสุดคือ ผูข้บัข่ีรถบรรทุกวตัถุอนัตรายขบัรถเร็วเกินกวา่อตัราท่ีกาํหนด 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของผูใ้ห้บริการขนส่งในจงัหวดัสุรินทร์ 

พบว่าปัจจยักิจกรรมในการจดัการขนส่งท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผู ้

ให้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ในเชิงบวก อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของนิมิตร ศิริวาร (2555) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการโลจิ
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สติกส์ ของผูป้ระกอบการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก เส้นทางการขนส่ง ภาคกลาง และภาค

ตะวนัออก” พบว่าการบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้านต้นทุนการขนส่ง และด้านมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ ผูป้ระกอบการเห็นว่ามีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นอาํนวยความสะดวก ดา้น

การตอบสนอง และดา้นความปลอดภยั ผูป้ระกอบการเห็นว่ามีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง

และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิรัตน์ ศรีสุธรรม (2559) ศึกษาเร่ือง”ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ของรถบรรทุกขนส่งกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ท่ีระบุว่า

ประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัเฉล่ียมากท่ีสุดคือปัจจยัความ

รวดเร็ว รองลงมาคือปัจจัยความสะดวกสบาย และน้อยท่ีสุดคือปัจจยัด้านความปลอดภยั และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรชุมา หนูนอ้ย (2554) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัการบริหารทัว่ไปและปัจจยัการ

จดัการเพื่อประสิทธิภาพการขนส่งของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งโดยรถบรรทุก” ท่ีระบุวา่ปัจจยัการ

จดัการเพื่อประสิทธิภาพการขนส่งของผูป้ระกอบการ ธุรกิจขนส่ง โดยภาพรวมมีความสาํคญัอยูใ่น

ระดบัมาก ผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นความรวดเร็วและปัจจยัดา้นความปลอดภยั สูง

กวา่ปัจจยัดา้นการประหยดัดา้นความแน่นอนเช่ือถือไดแ้ละตรงต่อเวลาและดา้นความสะดวกสบาย 

12. ข้อเสนอแนะ

1.ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยในคร้ังนี้

1) ผูใ้ห้บริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ควรให้ความสําคญัในดา้นความสะดวก

รวดเร็ว ความปลอดภยั และการตรงต่อเวลาในการขนส่งสินคา้ เพื่อรักษาลูกคา้และใหบ้ริการท่ีดีแก่

ลูกคา้ 

2) ผูใ้หบ้ริการขนส่งทางถนนในจงัหวดัสุรินทร์ควรใหค้วามสาํคญัดา้นการประหยดัตน้ทุน

การขนส่งเพื่อใหไ้ดก้าํไรเพิ่มข้ึน หรือใหลู้กคา้มีกาํไรมากข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป

1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตวัแปรด้านอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่ง

นอกจากตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เช่น การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal 

transportation) การรวบรวมสินคา้ตามเสน้ทางแลว้นาํส่งระบบมิลครั์น (Milk Run) เป็นตน้ 

2) ควรเพิ่มกลุ่มตวัอย่างในการดาํเนินงานวิจยั เช่น พื้นท่ีจงัหวดัอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนเพื่อคลอบ

คลุม และยนืยนัผลท่ีแน่นอนมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงาน  

ร้านอาหารญีปุ่่น Kin Japanese Buffet & Ramen 

FACTORS THAT AFFECT SERVICE EFFICIENCY OF EMPLOYEES KIN 

JAPANESE BUFFET&RAMEN 

ธนพล ธาราวชัรศาสตร์1 และ ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์2

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen (2) เพื่อศึกษาปัจจยั

ลกัษณะร้านท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet & 

Ramen (3) เพื่อศึกษาปัจจยักิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการของ

ร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานในร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin 

Japanese Buffet & Ramen  จาํนวน 180 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ

ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ T-Test, One Way Analysis of Variance และ Correlation 

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21-30 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 10,001–20,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตําแหน่งหน้าท่ีพนักงานเสิร์ฟ และมี

สถานภาพโสด การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัลกัษณะร้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีพนกังานในร้านจาํนวน 10 

คนหรือนอ้ยกว่า ทาํงานในร้านขนาดพื้นท่ี นอ้ยกว่า 50 ตารางเมตร ทาํงานในร้านท่ีมีระยะเวลาใน

การดาํเนินการ 1 ปีหรือนอ้ยกว่า และมีมูลค่ายอดขายต่อเดือน ตํ่ากว่า 1,000,000 บาท การวิเคราะห์

ข้อมูลปัจจัยกิจกรรมโลจิสติกส์ พบว่า ด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการมากท่ีสุด  

 ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อาย ุรายได ้ตาํแหน่งหนา้ท่ี ระดบั

การศึกษา และสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการไม่แตกต่างกนั ปัจจยั

ลกัษณะร้าน พบว่า ในทุก ๆ ดา้นไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ ปัจจยักิจกรรมโลจิสติกส์ 

พบว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง ดา้นการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ 

ดา้นการเพิ่มมูลค่า ดา้นการดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ ดา้นการติดต่อส่ือสารทางดา้น 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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โลจิสติกส์ และดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการให้บริการดา้น

ตน้ทุน ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นตน้ทุนเวลา ในเชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั: ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ, การจดัการโลจิสติกส์ภายใน, การจดัการโลจิสติกส์ 
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Abstract 

The objectives of this research were: (1) To study the demography factors influenced on 

the effeiciency of service in Kin Japanese Buffet & Ramen, Japanese restaurants, (2) To study the 

impacts of shop style to the service efficiencies in Kin Japanese Buffet & Ramen, Japanese 

restaurants, (3) To study the logistics activities relevant to the service efficiencies in Kin Japanese 

Buffet & Ramen, Japanese restaurants. The sample is 180 employees in Kin Japanese Buffet & 

Ramen, Japanese restaurants. 

The research would explore is questionnaires. The statistical analyses data 

information,which is Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation. The statistical to test 

hypothesis which is Independent Sample T-Test, One Way Analysis of Varience and Correlation. 

The research found that the most sample group were women age 21-30 years old, Earned 

and average monthly income 10,001-20,000 baht, bachelor degree graduation, waitress and single. 

The shop style factors that the most sample group have ten or less than ten employees in the shop, 

Shop size is less than 50 square meter, Working in shop that founder one year ago or less than that, 

Sale value per month is less than 1,000,000 bath. The logistics activities factors that gave the highest 

level of significant were the forecasting of consumer demand. 

From the hypothesis, The research showed that the difference of gender, age, average 

money income, position in company, education and status affect to the undifferent service 

efficiencies in Kin Japanese Buffet & Ramen, Japanese restaurants. The shop style factors does not 

affect to the service efficiencies in Kin Japanese Buffet & Ramen, Japanese restaurants. The 

logistics activities factors that purchasing, demand forecasting, add value, order processing, 

logistics communication, inventory management relevant to the service efficiencies, cost trust 

times, in Kin Japanese Buffet & Ramen, Japanese restaurants with statistical significance at level 

0.05 

Keywords : service efficiencies, internal logistics management, logistics management. 
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บทนํา 

การจดัการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการวางแผนการดาํเนินงานเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการ

ไหลเวียนสินคา้และบริการ ท่ีครอบคลุมตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ การจดัการคลงัสินคา้ การบริหาร

ตน้ทุนการขนส่งและห่วงโซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึงจุดท่ีมีการใชง้านหรือถึงมือผูบ้ริโภค โลจิสติกส์

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการขนส่งสินคา้ซ่ึงสามารถช่วยในการวางแผนสนบัสนุน และการ

ควบคุมการไหลของกิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (เสาวนี  จุลิรัชนีกร, 

2553) 

อย่างไรก็ตาม ในห่วงโซ่อุปทานของแต่ละบริษทั ไม่จาํเป็นตอ้งมีส่วนประกอบเหล่าน้ีทุก

ตวัก็ได ้ตวัอยา่งเช่น เดลล ์คอมพิวเตอร์ ท่ีลูกคา้สามารถสั่งซ้ือผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั แลว้บริษทัซ่ึง

เป็นผูผ้ลิต จะผลิตและจดัส่งสินคา้ถึงมือลูกคา้โดยตรงเลย โดยไม่ผ่านมือผูค้า้ส่ง/ผูก้ระจายสินคา้ 

หรือผูค้า้ปลีกเลย  

การดาํเนินธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีในปัจจุบนัมีหลายหลายให้เลือก โดยขอ้มูลจากกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ พบวา่ มีธุรกิจภตัตาคาร/ร้านอาหารท่ีดาํเนินกิจการอยูท่ ัว่ประเทศ จาํนวน 11,945 

ราย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560) จะเห็นไดว้่าการแข่งขนัในธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นนั้นรุนแรง

มากข้ึน ดงันั้น ปัจจยัดา้นการบริการและการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้จึงมีผลต่อการเลือก

ร้านอาหาร ผูบ้ริหารควรเห็นความสําคญัในเร่ืองการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานและการแกไ้ข

ปัญหาทางดา้นโลจิสติกส์เพื่อทาํให้ตน้ลดทุนในการขนส่ง และประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ในการ

จดัการโลจิสติกส์ เพื่อให้ไดว้ตัถุดิบท่ีดีและสดตามความตอ้งการของลูกคา้  โดยวตัถุประสงคห์ลกั

ไม่เพียงแต่สร้างผลกาํไร แต่จะเนน้ทางดา้น ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และส่งมอบความพงึ

พอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยวิธีการท่ีพยายามบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ (กชกร บุญฤทธิผล, 2553) 

ปัจจุบนัมีบริษทัท่ีใหบ้ริการทางดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีคุณภาพสูงหลายแห่ง และมีขอบเขตการ

ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การแกไ้ขปัญหาทางดา้นการจดัการห่วงโซ่อุปทาน การแข่งขนัท่ี

รุนแรงมากข้ึน กิจกรรมการทาํงานเหล่าน้ีลว้นแลว้เป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีจะช่วยให้งานดา้นการบริการ  

โลจิสติกส์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว แม่นยาํ ลดขอ้ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน ส่งผลให้การบริการมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขนัมากข้ึนมีการเปิด

สาขาเยอะข้ึน เพื่อการทาํให้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกคา้ การลดตน้ทุน ในธุรกิจอาหาร

ญ่ีปุ่นจึงมีความสําคญัเพิ่มมากข้ึนธุรกิจอาหารญ่ีปุ่นก็เป็นหน่ึงในธุรกิจมีการแข่งขนัมากข้ึนการ

ประยุกต์ใช้โลจิสติกส์จะช่วยเพิ่มในด้านการแข่งขนัให้กับธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นได ้(วราภรณ์ 

ศรีสุข, 2551) 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการของร้านอาหาร

ญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะร้านท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น

Kin Japanese Buffet & Ramen  

3. เพื่อศึกษาปัจจยักิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการให้บริการของ

ร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen  

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา

 ตวัแปรอิสระ ทาํการศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี ระดบัการศึกษา และสถานภาพ  

 ปัจจยัลกัษณะร้าน ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นจาํนวนพนกังาน ดา้นขนาดของพื้นท่ี ดา้นระยะเวลา

ในการดาํเนินกิจการ และดา้นมูลค่ายอดขายต่อเดือน 

 ปัจจัยกิจกรรมโลจิสติกส์ ซ่ึงประกอบด้วย ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง (Purchasing) ด้านการ

คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ (Demand Forecasting) ดา้นการเพิ่มมูลค่า (Add Value) ดา้นการ

ดาํเนินการตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ (Order Processing) ด้านการติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์ 

(Logistics Communications) และดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory Management) 

 ตวัแปรตาม ทาํการศึกษาประสิทธิภาพให้การให้บริการ คือ ดา้นตน้ทุน ดา้นความน่าเช่ือถือ

และดา้นเวลา 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากร คือ พนกังานของร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet

& Ramen ท่ีทาํหน้าท่ีกบัใชก้ารบริการและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 325 คน และกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 180 คน (Kin Japanese Buffet & Ramen, 2560) 

3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี พื้นท่ีท่ีใชท้าํการศึกษา คือ ร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet &

Ramen   

สมมติฐานงานวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง

หน้าท่ี และสถานภาพ ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานร้านอาหาร

ญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen ท่ีแตกต่างกนั   
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2. ปัจจยัลกัษณะร้าน อนัไดแ้ก่ ดา้นจาํนวนพนกังาน ดา้นขนาดของพื้นท่ี ดา้นระยะเวลาใน

การดาํเนินการ และดา้นมูลค่ายอดขายต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ

ของพนกังานร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen แตกต่างกนั 

3. ปัจจัยกิจกรรมโลจิสติกส์ อนัได้แก่ ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ด้านการคาดการณ์ความ

ต้องการของลูกค้า ด้านการเพิ่มมูลค่า ด้านการดําเนินการตามคําสั่งซ้ือของลูกค้า ด้านการ

ติดต่อส่ือสารทางด้านโลจิสติกส์ และด้านการบริหารสินค้าคงคลัง ท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของพนกังานร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen ในเชิง

บวก 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์ทางดา้นวิชาการ เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโลจิสติกส์

ภายในสาํหรับร้านอาหารญ่ีปุ่น 

2. ประโยชน์สาํหรับธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen จากกระบวนการ

ทาํงานภายในไปจนถึงลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการและรับประทานอาหาร ทาํใหท้ราบถึงวิธีการการและ

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพใหบ้ริการ ทั้งในเร่ืองของการจดัหาวตัถุดิบและรสชาติตรงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและรวดเร็วอีกทั้งยงั

สามารถช่วยใหกิ้จการลดตน้ทุนตามกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอีกดว้ย 

กรอบแนวความคดิในการวจัิย 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม (Dependent Variable)

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

เพศ อาย ุรายได ้ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

ปัจจัยลกัษณะร้าน 

จาํนวนพนกังาน ขนาดของพื้นท่ี ระยะเวลา

ในการดาํเนินกิจการ มูลค่ายอดขายต่อเดือน 

ปัจจัยกจิกรรมโลจิสติกส์ 

การจดัซ้ือจดัจา้ง การคาดการณ์ความตอ้งการ

ของลูกคา้ การเพิ่มมูลค่า การดาํเนินการตาม

คาํสัง่ของลูกคา้ การติดต่อส่ือสารทาง 

ดา้นโลจิสติกส์ การบริหารสินคา้คงคลงั 

ประสิทธิภาพการให้บริการ 

ดา้นตน้ทุน 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 

ดา้นเวลา 
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แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎปีระชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) กล่าวถึงปัจจัยส่วนบุคคลว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพล

ต่อ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Personal  Factors Influencing Consumer  Behavior) การตดัสินใจของผูซ้ื้อ

ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อาย ุวงจรชีวิต ครอบครัว  อาชีพ 

โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษาค่านิยมหรือคุณค่าและรูปแบบของการดาํรงชีวิตซ่ึงสามารถจาํแนก

ไดด้งัน้ี 

แนวคดิเกีย่วกบักจิกรรมโลจิสติกส์ 

 Lambert, D. M., Stock, J. R., & Ellram, L. M. (2006,อา้งถึงในสถาพร โอภาสานนท,์2552 

: 63-82) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการโลจิสติกส์ไวว้่าเป็นกระบวนการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือ

บริการทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณาการจดัการขั้นสุดทา้ย การขจดั 

การแปรสภาพเน่ืองจากโลจิสติกส์มีการเก่ียวเน่ืองในทุกกิจกรรม 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัประสิทธิภาพการให้บริการ 

Keebler, J. S., Manradt, K. B., Durtsche, D. A., & Ledyard, D. M. (1999) ได้จัดประเภท

ตวัช้ีวดัเป็น 4 ดา้น คือ ตวัชีวดัดา้นเวลา ตวัช้ีวดัดา้นตน้ทุน ตวัช้ีวดัในดา้นคุณภาพ และตวัช้ีวดัใน

ดา้นอ่ืนๆ นกัวิจยัและผูเ้ช่ียวชาญดา้นโลจิสติกส์ส่วนใหญ่ลว้นแลว้แต่ให้ความสาํคญักบัการวดัผล

การดาํเนินงานดา้นตน้ทุน ดา้นน่าเช่ือถือ และดา้นเวลา  

 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กชกร บุญฤทธิผล (2553) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ให้บริการทางดา้นโลจิสติกส์” พบว่า การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และยงัเป็นการเพิ่ม

โอกาสในการสร้างรายไดใ้นช่วงท่ีมีอุปสงคข์องลูกคา้นอ้ยอีกดว้ย 

วาสนา จรูญศรีโชติกาจร (2550) วิจยัเร่ือง ผลกระทบของประสิทธิภาพการจดัการโลจิ

สติกส์  ท่ีมีต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย กล่าววา่ 

การจดัการโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพ ความน่าเช่ือถือของธุรกิจสะทอ้นถึงความได้เปรียบ

ทางการแข่งขนัอนัจะก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อผูป้ระกอบการธุรกิจซ่ึงจะส่งผลสําเร็จต่อ

องคก์รในท่ีสุด 

เสาวนี จุลีรัชนีกร (2553) ไดท้าํการศึกษากระบวนการโลจิสติกส์แบบใหม่ในอุตสาหกรรม

อาหารทะเลแช่แขง็ กล่าวว่า อุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะมุ่งเนน้ให้ความสาํศญัไปยงัตน้ทุนใน

ส่วนของการจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบ และการบริหารสินคา้คงคลงั เพราะผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
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อาหารทะเลแช่แขง็ส่วนใหญ่มุ่งเนน้การลดตน้ทุนในส่วนของการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั เพื่อท่ีจะ

นาํมาซ่ึงการลดตน้ทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 

วราภรณ์ ศรีสุข (2551) ไดท้าํการศึกษาการจดัการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

กล่าววา่ โลจิสติกส์เป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมการบริการลูกคา้ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุดดงันั้นทุก

กิจกรรมเพื่อให้การบริการลูกคา้ท่ีรวดเร็วทนัทนัจึงสาํคญัทั้งส้ินไม่ว่าจะเป็น การบริการลูกคา้ การ

ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือ การบริหารสินคา้คงคลงั การจดัซ้ือ การขนส่ง และการบริหารคลงัสินคา้ 

ระเบยีบวธีิวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ย T-Test, One 

Way Analysis of Variance และ Correlation 

การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการของพนกังานร้านอาหารญ่ีปุ่น 

Kin Japanese Buffet & Ramen” เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณโดยการใชเ้คร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลใน

งานวิจยัดว้ยแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานในร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet & 

Ramen  จาํนวน 180 คน ดาํเนินการวดัความตรงเชิงเน้ือหานั้น ซ่ึงจะใชผู้ท้รงคุณวฒิุจาํนวน 3 คนท่ีมี

ความเช่ียวชาญกบัส่ิงท่ีจะวดัเป็นผูท้าํการตรวจสอบวิธีการหาค่า IOC ของเคร่ืองมือวดั ผูท้าํวิจยัจะ

นาํเคร่ืองมือวดัท่ีสร้างข้ึนมาใหผู้ท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านตรวจสอบและใหค้ะแนนราย

ขอ้ตามดุลยพินิจของผูท้รงคุณวุฒิ โดยการใหค้ะแนนรายขอ้ของผูท้รงคุณวุฒินั้นจะมี 3 ท่าน คือ มี

ดัช นี คว ามสอด คล้อง  (Index of Consistency / Index of Item Objective Congruence / Index of 

Congruence หรือ IOC) ทุกรายการผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด ท่ีค่าดชันีระหว่าง 0.66 – 1.00 จึงดาํเนินการ

ทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยนาํแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด ไปทดสอบกลุ่มตวัอย่างท่ี

ร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาทาํการวิเคราะห์หาความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยแนวทางการหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายในของครอนบาซ 

(Cronbach ‘s Alpha Conefficient) โดยมีค่าค่าความเช่ือมัน่รวมเท่ากบั 0.844 จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ี

ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) และ การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชค่้าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชส้ถิติ T-Test ในการวิเคราะห์ขอ้มูลตวัแปร 2 ตวัแปร

ท่ีเป็นอิสระต่อกนั ใช้สถิติ One Way Analysis of Varience ในการวิเคราะห์ตวัแปรมากกว่า 2 ตวั
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แปร จากนั้นทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของพนักงานในร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet &

Ramen พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จาํนวน 128 คน (ร้อยละ 71.10) อาย ุ21-

30 ปี จาํนวน 98 คน (ร้อยละ 54.40) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 142 คน 

(ร้อยละ 78.90) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 140 คน (ร้อยละ 77.80) ส่วนใหญ่อยู่ใน

ตาํแหน่งหนา้ท่ีพนกังานเสิร์ฟ จาํนวน 60 คน (ร้อยละ 33.3) และมีสถานภาพโสด จาํนวน 130 คน 

(ร้อยละ 72.20) 

2. ขอ้มูลปัจจยัลกัษณะร้านของร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen พบว่า ใน

ร้านส่วนใหญ่มีพนกังานในร้านจาํนวน10 คนหรือนอ้ยกว่าจาํนวน 110 คน (ร้อยละ 61.10)  มีขนาด

พื้นท่ีร้านนอ้ยกว่า 50 ตารางเมตรจาํนวน 75 คน (ร้อยละ 41.70) พนกังานส่วนใหญ่ทาํงานในร้านท่ี

มีระยะเวลาในการดาํเนินการ1 ปี หรือนอ้ยกว่า จาํนวน 75 คน (ร้อยละ 41.70) และร้านมียอดขายตํ่า

กวา่ 1,000,000 บาท จาํนวน 61 คน (ร้อยละ 33.90) 

3. ข้อมูลปัจจัยกิจกรรมโลจิสติกส์ของร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen

จาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งพนกังานให้ความสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.55) เม่ือ

เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้พบว่า คุณภาพวตัถุดิบเหมาะสมกับราคาอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.63) 

รองลงมา มีการจดัช้ือวตัถุดิบสดใหม่ทุกวนั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.47) 

ดา้นการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้พนกังานใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด (x� = 4.64) เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานมีความคล่องตวัในการเสิร์ฟอาหาร อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.67) รองลงมา สัง่ช้ือวตัถุดิบเพียงพอต่อลูกคา้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.60) 

ดา้นการเพิ่มมูลค่าพนักงานให้ความสําคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.48) เม่ือ

จาํแนกเป็นรายขอ้พบว่า การตกแต่งร้านอาหาร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.57) รองลงมา การ

ตกแต่งจานอาหารมีความสวยงามน่ารับประทาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.53) และ การแต่งกาย

ของพนกังาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.33) 

ดา้นการดาํเนินการตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้พนกังานใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด (x� = 4.24) เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้พบว่า ความถูกตอ้งแม่นยาํตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.40) รองลงมา ความรวดเร็วในการบริการ อยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.07) 
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ดา้นการติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์พนกังานใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด (x� = 4.57) เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้พบว่า มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างลูกคา้และซัพพลาย

เออร์ และมีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพภายใน เช่น กฎระเบียบและนโยบายของทางร้าน อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.57) 

ดา้นการบริหารสินคา้คงคลงัพนกังานให้ความสําคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x� = 4.10) 

เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้พบวา่ สถานท่ีจดัเกบ็วตัถุดิบไวใ้นท่ีปลอดภยัและเป็นระเบียบเรียบร้อย อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.60) รองลงมา การใชพ้ื้นท่ีไดมี้ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การจดัโต๊ะ อยู่ใน

ระดบัมาก (x� = 3.60) 

4. ขอ้มูลประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ จาํแนกเป็นรายดา้นพบวา่

ดา้นตน้ทุนพนักงานให้ความสําคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x� = 3.96) เม่ือจาํแนก

เป็นรายขอ้พบว่า ร้านของท่านมีตน้ทุนวตัถุดิบอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.57) 

รองลงมา ร้านของท่านมีตน้ทุนในการดาํเนินงานอย่างเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก (x� = 4.03) และ 

ร้านของท่านมีตน้ทุนในการจดัเกบ็รักษาอยา่งเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.73) 

ดา้นความน่าเช่ือถือพนกังานให้ความสาํคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.71) เม่ือ

จาํแนกเป็นรายขอ้พบว่า การไม่มีสินคา้หรือขาดสตอ็คสาํหรับการจดัส่งใหแ้ก่ลูกคา้อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด (x� = 4.80) รองลงมา คือ การส่งมอบวตัถุดิบให้ลูกคา้ครบตามจาํนวนและตรงตามท่ีกาํหนด 

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.70) มีการร้องเรียนจากลูกคา้อยูใ่นระดบัท่ีตํ่า และ ไม่มีการออกใบสั่ง

งานท่ีผดิพลาดท่ีออกโดยฝ่ายรับคาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.67) 

ดา้นเวลาพนกังานใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.74) เม่ือจาํแนกเป็น

รายขอ้พบว่า มีระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการสต็อคสินคา้เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ลูกคา้ไดอ้ยา่งเพียงพออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.80) รองลงมา ลูกคา้ไดรั้บอาหารท่ีสั่งตามเวลาท่ี

เหมาะสม ไม่รอนานจนเกินไป อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.73) และ ลูกคา้ไดรั้บการบริการทนัที 

เม่ือเขา้มาในร้านอาหาร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.70) 
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การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทีต่่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ

ของพนักงานร้านอาหารญีปุ่่น Kin Japanese Buffet & Ramen ทีแ่ตกต่างกนั   

ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ 

สถิติท่ีใชก้ารวจิยั ค่าความน่าจะเป็นในการยอมรับ  

สมมติฐาน 

เพศ T–Test ดา้นตน้ทุน                 0.412 

ดา้นความน่าเช่ือถือ    0.869 

ดา้นเวลา                     0.473 

อาย ุ ANOVA ดา้นตน้ทุน                 0.671 

ดา้นความน่าเช่ือถือ    0.992 

ดา้นเวลา                     0.893 

รายไดต่้อเดือน ANOVA ดา้นตน้ทุน                 0.413 

ดา้นความน่าเช่ือถือ    0.939 

ดา้นเวลา                     0.795 

ระดบัการศึกษา 

ANOVA ดา้นตน้ทุน                 0.476 

ดา้นความน่าเช่ือถือ    0.934 

ดา้นเวลา                     0.836 

ตาํแหน่งหนา้ท่ี ANOVA ดา้นตน้ทุน                 0.872 

ดา้นความน่าเช่ือถือ    0.172 

ดา้นเวลา                     0.337 

สถานภาพ ANOVA ดา้นตน้ทุน                 0.632 

ดา้นความน่าเช่ือถือ    0.418 

ดา้นเวลา                     0.345 
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สมมติฐานที ่2 ปัจจัยลกัษณะร้านทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของ

พนักงานร้านอาหารญีปุ่่น Kin Japanese Buffet & Ramen แตกต่างกนั 

ปัจจยัลกัษณะร้าน ค่าเฉล่ียยก

กาํลงัสอง 

จาํนวนชุด

ขอ้มูล 

ค่าเฉล่ีย 

ความ

แปรปรวน

ระหวา่ง

กลุ่ม 

ค่าความ

น่าจะเป็น

ในการ

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ดา้นจาํนวนพนกังาน 

        ดา้นตน้ทุน 

        ดา้นความน่าเช่ือถือ 

        ดา้นเวลา 

150.063 

60.063 

40.911 

179 

179 

179 

0.129 

1.235 

0.406 

0.879 

0.293 

0.667 

ดา้นขนาดของพื้นท่ี 

        ดา้นตน้ทุน 

        ดา้นความน่าเช่ือถือ 

        ดา้นเวลา 

150.062 

60.062 

40.911 

179 

179 

179 

0.945 

0.328 

0.932 

0.420 

0.805 

0.932 

ดา้นระยะเวลาในการดาํเนินการ 

        ดา้นตน้ทุน 

        ดา้นความน่าเช่ือถือ 

        ดา้นเวลา 

150.063 

60.063 

40.911 

179 

179 

179 

0.106 

0.096 

0.344 

0.957 

0.962 

0.793 

ดา้นมูลค่ายอดขายต่อเดือน 

        ดา้นตน้ทุน 

        ดา้นความน่าเช่ือถือ 

        ดา้นเวลา 

150.062 

60.063 

40.911 

179 

179 

179 

0.791 

0.456 

0.242 

0.533 

0.768 

0.914 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยกจิกรรมโลจิสติกส์ ทีมี่ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ

ให้บริการของพนักงานร้านอาหารญีปุ่่น Kin Japanese Buffet & Ramen ในเชิงบวก   

สมมติฐานท่ี 3.1 กิจกรรมโลจิสติกส์มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการให้บริการดา้น

ตน้ทุนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีกิจกรรมโลจิสติกส์ดา้นการจดัซ้ือจดั

จา้งการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้การเพิ่มมูลค่า และการติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์มี
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ความสมัพนัธ์เชิงบวกตํ่า ส่วนกิจกรรมโลจิสติกส์ดา้นการดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ และการ

บริหารสินคา้คงคลงัมีความสมัพนัธ์เชิงบวกปานกลาง 

กิจกรรมโลจิสติกส์ ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

ดา้นตน้ทุน 

ค่า

ความสมัพั

นธ์ 

ค่าความ

น่าจะเป็นใน

การยอมรับ

สมมติฐาน 

ระดบัความสมัพนัธ์ 

การจดัซ้ือจดัจา้ง .275 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวกตํ่า 

การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ .381 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวกตํ่า 

การเพิ่มมูลค่า .244 .001* มีความสมัพนัธ์เชิงบวกตํ่า 

การดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ .436 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวกปาน

กลาง 

การติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์ .375 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวกตํ่า 

การบริหารสินคา้คงคลงั .624 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวกปาน

กลาง 

สมมติฐานท่ี 3.2 กิจกรรมโลจิสติกส์มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการให้บริการดา้น

ความน่าเช่ือถือแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ี กิจกรรมโลจิสติกส์ดา้นการ

ดาํเนินการตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกตํ่า ส่วนกิจกรรมโลจิสติกส์ดา้นการจดัซ้ือ

จดัจา้งการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้การเพิ่มมูลค่าการติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์ และ

การบริหารสินคา้คงคลงัมีความสมัพนัธ์เชิงบวกปานกลาง 



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที ่5 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

193 Journal of Business Research and 

Administration 

สมมติฐานท่ี 3.3 กิจกรรมโลจิสติกส์มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการให้บริการดา้น

เวลาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ี กิจกรรมโลจิสติกส์ดา้นการจดัซ้ือจดั

จา้งการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้การเพิ่มมูลค่าการดาํเนินการตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้การ

ติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์ และการบริหารสินคา้คงคลงั 

กิจกรรมโลจิสติกส์ ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 

ค่า

ความสมั

พนัธ์ 

ค่าความน่าจะ

เป็นในการ

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ระดบัความสมัพนัธ์ 

การจดัซ้ือจดัจา้ง .491 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

ปานกลาง 

การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ .520 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

ปานกลาง 

การเพิ่มมูลค่า .528 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

ปานกลาง 

การดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ .342 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

ตํ่า 

การติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์ .553 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

ปานกลาง 

การบริหารสินคา้คงคลงั .425 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

ปานกลาง 
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กิจกรรมโลจิสติกส์ ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

ดา้นเวลา 

ค่า

ความสมัพนัธ์ 

นยัสาํคญั

ทางสถิติ 

ระดบัความสมัพนัธ์ 

การจดัซ้ือจดัจา้ง .475 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวกปาน

กลาง 

การคาดการณ์ความตอ้งการของ

ลูกคา้ 

.420 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวกปาน

กลาง 

การเพิ่มมูลค่า .567 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวกปาน

กลาง 

การดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือของ

ลูกคา้ 

.459 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวกปาน

กลาง 

การติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิ

สติกส์ 

.494 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวกปาน

กลาง 

การบริหารสินคา้คงคลงั .415 .000* มีความสมัพนัธ์เชิงบวกปาน

กลาง 

อภิปรายผล 

1. จากการศึกษาถึงกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีเกิดข้ึนในร้านอาหารญ่ีปุ่นสามารถอภิปรายผลได้

ว่า 1) ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งพนกังานให้ความสําคญัในกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีเกิดข้ึนในร้านอาหาร

ญ่ีปุ่นโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดอาจเป็นเพราะร้านอาหารญ่ีปุ่นมีการคดัเลือกคุณภาพวตัถุดิบ

เหมาะสมกบัราคาและมีการจดัช้ือวตัถุดิบสดใหม่ทุกวนั 2) ดา้นการคาดการณ์ความตอ้งการของ

ลูกคา้พนักงานให้ความสําคญัในกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีเกิดข้ึนในร้านอาหารญ่ีปุ่นโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุดอาจเป็นเพราะร้านอาหารญ่ีปุ่นมีการฝึกพนักงานให้มีความคล่องตวัในการเสิร์ฟ

อาหารและมีการสั่งช้ือวตัถุดิบท่ีเพียงพอต่อการใชบ้ริการลูกคา้ 3) ดา้นการเพิ่มมูลค่าพนักงานให้

ความสาํคญัในกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีเกิดข้ึนในร้านอาหารญ่ีปุ่นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดอาจเป็น

เพราะร้านอาหารญ่ีปุ่นมีการตกแต่งร้านอาหารตกแต่งจานอาหารมีความสวยงามน่ารับประทานจึง

ทาํให้ส่งผลต่อการใชบ้ริการของลูกคา้ 4) ดา้นการดาํเนินการตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้พนักงานให้

ความสาํคญัในกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีเกิดข้ึนในร้านอาหารญ่ีปุ่นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดอาจเป็น

เพราะพนกังานใส่ใจความถูกตอ้งแม่นยาํตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้และความรวดเร็วในการบริการอยู่
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เสมอ 5) ดา้นการติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์พนกังานใหค้วามสาํคญัในกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ี

เกิดข้ึนในร้านอาหารญ่ีปุ่นโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดอาจเป็นเพราะพนกังานมีการแลกเปล่ียน

ขอ้มูลระหว่างลูกคา้และซพัพลายเออร์ และมีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพภายใน เช่น กฎระเบียบ

และนโยบายของทางร้านเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด และ 6) ดา้นการ

บริหารสินคา้คงคลงัพนกังานใหค้วามสาํคญัในกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ท่ีเกิดข้ึนในร้านอาหารญ่ีปุ่น

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากอาจเป็นเพราะพนกังานใส่ใจในสถานท่ีจดัเกบ็วตัถุดิบไวใ้นท่ีปลอดภยัและ

เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงการใช้พื้นท่ีได้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การจัดโต๊ะเป็นต้น ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ ศรีสุข (2551) ได้ทาํการศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ใน

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ กล่าวว่า โลจิสติกส์เป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมการบริการลูกคา้ให้ไดรั้บ

ความพึงพอใจสูงสุดดงันั้นทุกกิจกรรมเพื่อใหก้ารบริการลูกคา้ท่ีรวดเร็วทนัทนัจึงสาํคญัทั้งส้ินไม่วา่

จะเป็น การบริการลูกคา้ การดาํเนินการตามคาํสั่งซ้ือ การบริหารสินคา้คงคลงั การจดัซ้ือ การขนส่ง 

และการบริหารคลังสินค้า อีกทั้ งยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนี จุลีรัชนีกร (2553) ได้

ทาํการศึกษากระบวนการโลจิสติกส์แบบใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง  กล่าวว่า การ

จดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบ การขนส่ง กระบวนการคลงัสินคา้ การวางแผนจดัการสินคา้คงคลงั และการ

ควบคุมระบบสินคา้ ท่ีเป็นมาตรฐานนั้นส่งผลต่อการดูการวางแผนส่ิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้

ปริมาณวตัถุดิบ การวางแผนในการจดัซ้ือจดัหาจะตอ้งเหมาะสมกบัปริมาณในการผลิต มาตรฐาน

ของอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงทั้งหมดส่งผลต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการในร้านอาหารทั้งส้ิน 

2. จากการศึกษาถึงผลกระทบของจากกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการ

ให้บริการของร้านอาหารญ่ีปุ่นสามารถอภิปรายผลไดว้่า 1) ดา้นตน้ทุนพนกังานให้ความสาํคญัใน

กิจกรรมโลจิสติกส์ต่อประสิทธิภาพในการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดอาจเป็นเพราะ

ร้านอาหารญ่ีปุ่นนั้นมีการใชว้ตัถุดิบ และการจดัเก็บรักษาอย่างดี ดงันั้นจึงตอ้งมีตน้ทุนในการดูแล

วตัถุดิบอย่างเหมาะสม 2) ดา้นความน่าเช่ือถือพนักงานให้ความสําคญัในกิจกรรมโลจิสติกส์ต่อ

ประสิทธิภาพในการให้บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดอาจเป็นเพราะร้านอาหารญ่ีปุ่นจะดูแล

ไม่ให้มีสินคา้ขาดสต็อคสาํหรับการจดัส่งให้แก่ลูกคา้และจะดูแลเร่ืองการส่งมอบวตัถุดิบให้ลูกคา้

ครบตามจาํนวนและตรงตามท่ีกาํหนด 3) ดา้นเวลาพนกังานใหค้วามสาํคญัในกิจกรรมโลจิสติกส์ต่อ

ประสิทธิภาพในการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดอาจเป็นเพราะร้านอาหารญ่ีปุ่นมี

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการสต็อคสินคา้เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ย่าง

เพียงพอทาํให้ลูกคา้ไดรั้บอาหารท่ีสั่งตามเวลา เม่ือเขา้มาใชบ้ริการในร้านอาหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ เสาวนี จุลีรัชนีกร (2553) ได้ทาํการศึกษากระบวนการโลจิสติกส์แบบใหม่ใน

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แขง็ กล่าวว่า อุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะมุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญัไป



วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที ่5 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

196 Journal of Business Research and 

Administration 

ยงัตน้ทุนในส่วนของการจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบ และการบริหารสินคา้คงคลงั เพราะผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แขง็ส่วนใหญ่มุ่งเนน้การลดตน้ทุนในส่วนของการเก็บรักษาสินคา้คง

คลงั เพื่อท่ีจะนํามาซ่ึงการลดตน้ทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอีกทั้งยงั

สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ กชกร บุญฤทธิผล (2553) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการทางดา้นโลจิสติกส์” พบว่า สาเหตุท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคมาใช้บริหารใน

ร้านอาหารญ่ีปุ่นเป็นเพราะทาํเร็ว มีค่าใชจ่้ายไม่แพง และพนกังานดูแลเป็นอย่างดี อีกทั้งอาหารยงั

สะอาด สด ซ่ึงส่งผลต่อการความถ่ีในการบริโภคผูผู้บ้ริโภค 

3. เม่ือทาํการทดสอบสมมติฐาน สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ให้บริการแตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 1.1 พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะพนกังานทั้งเพศชายและหญิงตั้งใจ

ทํางานกันอย่าง มีประสิทธิภาพ ดังนั้ น จึงไ ม่ ส่งผลต่อการให้บ ริการ  ซ่ึ งสอดคล้องกับ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) กล่าวว่า ทุกเพศให้ความสําคญักบัสําเร็จในชีวิต ดงันั้นการทาํงานเพื่อ

ส่งผลใหมี้รายได ้ทุกเพศจะตั้งใจทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมมติฐานท่ี 1.2 พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการ

แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะพนักงานทุกช่วงอายุต่างตั้งใจ

ทาํงานกันเต็มท่ีในหน้าท่ีของตนเองจึงทาํให้การให้บริการมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2539) กล่าววา่ การรับพนกังานเขา้ทาํงานเจา้ของกิจการจะเลือกพนกังานท่ีมีประ

สิทธาภพการทาํงานสูงสุด ดงันั้นการทาํงานของพนกังานจึงไม่ต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.3 พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ให้บริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะทางร้านอาหารมีการให้

เงินอตัราค่าตอบแทนเป็นเงินท่ีคุม้ค่าเหน่ือยกบัทุกตาํแหน่งงานจึงทาํใหพ้นกังานทุกคนตั้งใจทาํงาน

กนัอย่างเต็มท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) กล่าวว่า รายไดเ้ป็นส่ิงท่ีทาํให้พนกังาน

เช่ือมัน่ในตนเอง เม่ือพนกังานมีรายไดท่ี้เพียงพอต่อความตอ้งการทาํใหมี้ประสิทธิภาพการบริการท่ี

ดีดว้ยเช่นกนั

สมมติฐานท่ี 1.4 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ให้บริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะทุกกลุ่มระดบัการศึกษา

ท่ีรับพนกังานเขา้ทาํงานในร้านอาหารญ่ีปุ่น ไดแ้สดงศกัยภาพในการทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีจึงทาํให้

งานการให้บริการออกมามีประสิทธิภาพ หัวหน้างานและลูกค้าพึงพอใจ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) กล่าวว่า ระดบัการศึกษาทาํให้การแสดงออกของภาพพจน์ของพนกังาน

ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากทุกคนต่างรู้หนา้ท่ีของตนและทาํงานอยา่งเตม็ท่ี 

สมมติฐานท่ี 1.5 พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะพนกังานไดรั้บหนา้ท่ีตน

ถนดั จึงทาํใหใ้หบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) กล่าวว่า 

ทุกหน้าท่ีของตาํแหน่งงานมีเหตุผลของการตดัสินใจ ดงันั้นความชาํนาญของแต่ละตาํแหน่ง จะ

ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานดีข้ึน 

สมมติฐานท่ี 1.6 พนักงานท่ีมีสถานภาพต่างกัน ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ให้บริการแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะสถานภาพการสมรสท่ี

ต่างกนัของพนกังานทุกคนไม่ทาํให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานเลย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) กล่าวว่า สถานภาพครอบครัวทาํใหพ้นกังานมีความรับผิดชอบมากข้ึนซ่ึง

ถา้พนกังานทุกคนต่างมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตนจึงทาํใหท้าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะร้านที่แตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของ

พนักงานร้านอาหารญีปุ่่น Kin Japanese Buffet & Ramen แตกต่างกนั 

          สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจัยลักษณะร้าน ด้านจํานวนพนักงาน ต่างกัน ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะจาํนวน

ของพนักงานในร้านมีเพียงพอต่อการให้บริการ การให้บริการลูกคา้ของพนักงานจึงให้บริการได้

อยา่งทัว่ถึงไม่ทาํใหส่้งผลกระทบต่อการใหบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กชกร บุญฤทธิผล 

(2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางดา้นโลจิสติกส์ ได้

กล่าวว่า การเพิ่มจาํนวนทรัพยากรเพื่อลดจาํนวนการปฏิเสธคาํร้องขอของลูกคา้ ช่วยรองรับปริมาณ

ลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคตได ้อีกทั้งยงัตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และยงัเป็นการเพิ่มโอกาส

ในการสร้างรายไดใ้นช่วงท่ีมีอุปสงคข์องลูกคา้นอ้ยอีกดว้ย 

          สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจัยลักษณะร้าน ด้านขนาดของพื้นท่ี ต่างกัน ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะขนาด

พื้นท่ีของร้านมีรองรับกบัลูกคา้มากพอ จึงทาํให้ให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่างครบถึง ทาํให้ไม่ส่งผลต่อ

การให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กชกร บุญฤทธิผล (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง กลยทุธ์

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการทางดา้นโลจิสติกส์ กล่าวว่า การวิเคราะห์หาสถานท่ีตั้งให้มี

ขนาดท่ีเพียงพอต่อการรองรับส่งผลต่อความประทบัใจในการเขา้ใจบริการ 

          สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัลกัษณะร้าน ดา้นระยะเวลาในการดาํเนินการ ต่างกนั ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพการให้บริการแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะ
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ระยะเวลาการดาํเนินการของร้านมีมากพอจึงทาํให้ลูกคา้เช่ือถือในตราสินคา้ และเช่ือมัน่ในความ

อร่อยของอาหารในร้าน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ 

วาสนา จรูญศรีโชติกาจร (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของประสิทธิภาพการจดัการโลจิ

สติกส์ ท่ีมีต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย กล่าวว่า 

ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

          สมมติฐานท่ี 2.4 ปัจจยัลกัษณะร้าน ดา้นมูลค่ายอดขายต่อเดือน ต่างกนั ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะอาหาร

ราคาไม่แพง หรือมีการจดัโปรโมชัน่อยูเ่สมอ ทาํใหย้อดขายของร้านมีเพียงพอในการบริหารภายใน

ร้าน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กชกร บุญฤทธิ

ผล (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางดา้นโลจิสติกส์ 

กล่าววา่ การปรับปรุงดา้นส่วนลดหรือโปรโมชัน่ โดยการลดราคาตามช่วงเวลา เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ทาํให้ร้านมียอดขายท่ีเพียงพอต่อการจดัการทาํให้ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

บริการ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยกจิกรรมโลจิสติกส์ ทีมี่ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการให้บริการ

ของพนักงานร้านอาหารญีปุ่่น Kin Japanese Buffet & Ramen ในเชิงบวก 

          สมมติฐานท่ี 3.1 กิจกรรมโลจิสติกส์มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นตน้ทุน 

แตกต่างกนัในเชิงบวก อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะตน้ทุนในการจดัซ้ือ

วัตถุดิบเข้าร้าน จ้างพนักงาน และต้นทุนการการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบเพื่อนําให้ขายนั้ นมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกัน ทาํให้ได้วตัถุดิบในราคาท่ีเหมาะสม มีพนักงานเพียงพอต่อการ

ให้บริการ และทาํใหไ้ดว้ตัถุดิบท่ีทาํอาหารนั้นมีความสดใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วาสนา 

จรูญศรีโชติกาจร (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ ท่ีมี

ต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย กล่าวว่า จาํนวน

พนกังานท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

          สมมติฐานท่ี 3.2 กิจกรรมโลจิสติกส์มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการ ดา้นความ

น่าเช่ือถือ แตกต่างกนัในเชิงบวก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะพนกังานมี

การให้บริการท่ีรวดเร็ว ครบถว้น ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการให้บริการลูกคา้

สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ไดท้นัที ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วาสนา จรูญศรี

โชติกาจร (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ ท่ีมีต่อ
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ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย กล่าวว่า การจดัการโล

จิสติกส์ใหเ้กิดประสิทธิภาพ ความน่าเช่ือถือของธุรกิจสะทอ้นถึงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอนั

จะก่อใหเ้กิดประโยชน์และคุณค่าต่อผูป้ระกอบการธุรกิจซ่ึงจะส่งผลสาํเร็จต่อองคก์รในท่ีสุด 

          สมมติฐานท่ี 3.3 กิจกรรมโลจิสติกส์มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการให้บริการ ดา้นเวลา  

แตกต่างกนัในเชิงบวก  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจเป็นเพราะเวลาท่ีใหบ้ริการลูกคา้

นั้นมีความเหมาะสมไม่นานจนเกินไป เม่ือลูกคา้เขา้มาในร้านจะไดรั้บบริการทนัทีโดยไม่ตอ้งรอ จึง

ทาํใหมี้ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการลูกคา้และทาํใหเ้กิดความพึงพอใจอยา่ง

สูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กชกร บุญฤทธิผล (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “กลยทุธ์ในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางดา้นโลจิสติกส์” พบว่า การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

และยงัเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายไดใ้นช่วงท่ีมีอุปสงคข์องลูกคา้นอ้ยอีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. จากการศึกษาพบวา่ พนกังานใหค้วามใส่ใจในเร่ืองภาพลกัษณ์ของร้านเป็นอยา่งมาก เช่น

การจดัสรรวตัถุดิบท่ีสดสะอาด และไม่ใชข้องขา้มวนั จึงทาํให้อาหารญ่ีปุ่นในร้าน Kin Japanese 

Buffet &Ramenข้ึนช่ือในเร่ืองอาหารสด ใหม่ และพนกังานคอยดูแลใส่ใจผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี 

2. การจดัสรรปริมาณวตัถุดิบภายในร้านให้เพียงพอ ทาํอาหารนั้นมีความสดใหม่ ทาํให้

ร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet &Ramen ไดเ้ปรียบทางวตัถุดิบส่งผลให้ลูกคา้มีพึงพอใจใน

การเขา้ใชบ้ริการเป็นอยา่งมาก ซ่ึงมีผลต่อการมาใชบ้ริการซํ้า 

3. อีกทั้ งยงัพบว่าพนักงานมีประสิทธิภาพในการบริการเป็นอย่างมาก โดยท่ีสามารถ

ใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ซ่ึงเป็นขอ้ดีของร้านอาหาร

ญ่ีปุ่น Kin Japanese Buffet &Ramenและควรพฒันาทกัษะบริการใหพ้นกังานต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาขวญัและกาํลงัใจในการให้บริการของพนักงานร้านอาหารญ่ีปุ่น Kin

Japanese Buffet & Ramen เพื่อใหผู้บ้ริการนาํมาปรับปรุงการใหก้าํลงัพนกังานต่อไป 

2. ควรทาํการศึกษาการบริหารประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานร้านอาหารญ่ีปุ่น

Kin Japanese Buffet & Ramen เพื่อใหบ้ริการประสิทธิภาพการใหบ้ริการท่ีดีดงัเดิมตลอดไป 
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ระดบัการรับรู้ด้านการส่ือสารข้ามวฒันธรรม ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

LEVEL OF CROSS- CULTURAL COMMUNICATIONS 

PERCEPTION OF TOURIST IN BANGKOK. 

นํ้าทิพย ์อรรถการพงษ์1 และ ดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

ท่ีเดินทางมาท่องเดินทางมาท่องเท่ียวในเขต กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะ

ดา้นประชากรศาสตร์การรับรู้ต่างวฒันธรรมและดา้นการส่ือสารการตลาดครบวงจร (IMC) โดยใช้

แบบสอบถามรวบรวมขอ้มูล 400 ตวัอยา่ง และใชส้ถิติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ t-Test , F-

Test และ Cronbach's Alpha และผูว้จิยัไดท้บทวนทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผลการศึกษาพบว่า อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีแตกต่างกนั แต่ เพศ สัญชาติ/เช้ือชาติ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้ม

วฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการส่ือสารการตลาดครบวงจร (IMC)ขอ้มูล

ปัจจยัด้านการโฆษณาและการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อระดับการรับรู้ด้านการ

ส่ือสารขา้มวฒันธรรม  พบว่าปัจจยัดา้นระดบัการรับรู้การส่ือสารขา้มวฒันธรรมมีผลต่อระดบัการ

รับรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาจากค่า  Sig = 

0.000และดา้นการส่ือสารการตลาดครบวงจร ท่ีมีผลต่อระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 

อยา่งมีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาจากค่า  Sig = 0.000 

คาํสําคญั : ระดบัการรับรู้, การส่ือสารขา้มวฒันธรรม, กรุงเทพมหานคร 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

Research on the level of perception of cross- cultural communication among of tourists in 

Bangkok.  The questionnaire was used to collect data from foreign tourists in Bangkok.  The 

objectives were to study the demographic, cultural perception and integrated marketing 

communication (IMC) by using 400 questionnaires. The data were analyzed by t-Test, F-Test and 

Cronbach's Alpha. And the researcher reviewed various related theories and concepts. 

The study found that the age, status, education, occupation, income, that difference are 

influenced the level of perception of cross- cultural communication among of tourists in Bangkok 

in difference results. But sex and nationality did not affect the level of perception of cross-cultural 

communication among of tourists in Bangkok at the 0.05 level of significance, the results of the 

analysis of comprehensive marketing communications.  ( IMC)   Advertising and Publicity, and 

Public Relations.  Affecting the level of awareness of cross- cultural communication.  It was found 

that the level of perception of cross- cultural communication influenced the perception of cross-

cultural communication.  Significant statistical significance was found at 0.05 level, based on Sig 

value = 0.000 and integrated marketing communication. Affecting the level of awareness of cross-

cultural communication. The statistical significance was 0.05 at the Sig value of 0.000. 

KEY WORDS  : PERCEPTION, CROSS - CULTURAL COMMUNICATION, BANGKOK 

บทนํา 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยมีการขยายตวัอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 2559 

คร่ึงปีแรกมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่ีประเทศไทยจาํนวน มากกว่า 19.5 ลา้นคน โดยเป็น

นักท่องเท่ียวจากเอเชียมากท่ีสุดประมาณร้อยละ 72.23 รองลงมาคือ ชาวยุโรป ร้อยละ18.35 ส่วน

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเท่ียวประเทศไทยมากท่ีสุด ยงัคงเป็นชาวจีน ประมาณ 5.7 ล้านคน 

คาดการณ์จากจาํนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติแลว้น่าจะเพิ่มข้ึน ซ่ึงนักท่องเท่ียวต่างชาติไดส้ร้าง

รายไดใ้หก้บัภาคการท่องเท่ียวของไทยมากถึง 6 แสนลา้นบาท (ขอ้มูล ณ ปี 2016 อา้งอิงโดย ผลการ

สาํรวจจุดหมายปลายทางโลก มาสเตอร์การ์ด) ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวจะช้ีใหเ้ห็นวา่ อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวของไทยมีความโดดเด่น ทั้งในดา้นความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติ

และศิลปวัฒนธรรมและด้วยมาตรฐานของโรงแรมในระดับสากลและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

เอกลกัษณ์ความเป็นไทยทั้งทางดา้นอาหารและการใหบ้ริการต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี

ทาํให้ธุรกิจท่องเท่ียวของไทยไดรั้บความสนใจจากนักท่องเท่ียวต่างชาติและหลัง่ไหลเขา้มาใน
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ประเทศไทยจาํนวนมากในแต่ละปี ต่างลว้นนาํวฒันธรรมต่าง ๆ ของแต่ละชาติ เขา้มาในประเทศ

ไทย 

ดงันั้นจึงก่อใหเ้กิดการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรมจากการเรียนรู้วฒันธรรมไทยของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จากแหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวต่าง ๆ อาทิเช่น สายการบิน บริษทัทวัร์ 

มคัคุเทศก ์ส่ือส่ิงพิมพ ์โซเชียลเน็ตเวิร์ค การบอกกล่าวจากผูท่ี้เคยเดินทางมาประเทศไทย ฯลฯ ถือวา่

เป็นการรับรู้จากช่องทางต่าง ๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีหลากหลายท่ีมา รวมถึงหลากหลายมุมมองทาง

ความคิด 

ผูว้ิจัยเห็นว่าควรศึกษาระดับการรับรู้ด้านการส่ือสารขา้มวฒันธรรมของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ไดข้อ้มูลระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรม

เพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้และความเขา้ใจอนัดีต่อนักท่องเท่ียวทางดา้นวฒันธรรมท่ีถูกตอ้ง 

นอกจากน้ียงัสร้างความเขา้ใจทางวฒันธรรมซ่ึงกนัระหวา่งเจา้บา้นและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ให้

มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนเพื่อเติมเตม็ในส่ิงท่ีอาจขาดหายไป และสร้างความประทบัใจต่อนกัท่องเท่ียว

ให้กลับมาเ ท่ียวประเทศไทยอีก พร้อมกับการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเ ท่ียว รวมถึง

ศิลปวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามของประเทศไทยสู่นานาประเทศทัว่โลก 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิต่อระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรม

ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรมท่ีมีอิทธิต่อระดบัการรับรู้ด้านการส่ือสารขา้ม

วฒันธรรม ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร

3. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านการรับรู้ขา้มวฒันธรรมท่ีท่ีมีอิทธิต่อระดับการรับรู้ด้านการส่ือสารขา้ม

วฒันธรรม ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการวจัิย

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา

ตวัแปรอิสระ ทาํการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ

เช้ือชาติ – สญัชาติ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได ้

การรับรู้ (Perception) ซ่ึงประกอบดว้ย ความเขา้ใจ การคิด การรู้สึก (Sensing)  ความจาํ 

(Memory)  การเรียนรู้ (Learning) 

การส่ือสารการตลาดครบวงจร (IMC) ซ่ึงประกอบดว้ย การโฆษณา (Advertising) การให้

ข่าวและการประชาสมัพนัธ์ (Publicity and public relation) 

ตวัแปรตาม ทาํการศึกษาการขา้มวฒันธรรม 
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2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากร คือนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 21.47 ลา้นคน คน (ขอ้มูล ณ ปี 2016 อา้งอิงโดย ผลการสาํรวจจุดหมาย

ปลายทางโลก มาสเตอร์การ์ด) สาํหรับงานวิจยัน้ี ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

3. ขอบเขตดา้นเวลา ทาํการศึกษาวิจยัใชร้ะยะเวลาระหว่าง เดือนธนัวาคม 2559 – มีนาคม

2560  

สมมุติฐานงานวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้ม

วฒันธรรม ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัดา้นการการรับรู้มีอิทธิพลต่อระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้ม วฒันธรรมของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การส่ือสารการตลาดครบวงจร ( IMC )มีอิทธิพลต่อระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้ม

วฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถนาํผลจากงานวิจยัไปเป็นแนวทางศึกษาดา้นระดบัการรับรู้ขา้มวฒันธรรมของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สามารถนาํผลจากงานวิจยัไปเป็นแนวทางศึกษาดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรมท่ีส่งผล

ต่อระดับการรับรู้ด้านการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม ของนักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติ ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

3. สามารถนาํผลจากงานวิจยัไปเป็นแนวทางศึกษาพฒันาช่องทางในการเพิ่มระดบัการรับรู้

ขา้มวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ

- เช้ือชาติ – สญัชาติ

- การศึกษา

- อาชีพ

- รายได ้

การขา้มวฒันธรรม 

(Cross culture) 

กรอบแนวความคดิในการวจัิย 

ตวัแปรอิสระ ( Independent variable ) ตวัแปรตาม ( Dependent variable ) 

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎีเร่ืองการส่ือสารต่างวัฒนธรรม ความหมายของการส่ือสารต่างวฒันธรรมซ่ึง Lustig 

and koester , 1993 ( ภริดา โกเชก, 2548) ไดนิ้ยามความหมาย “การส่ือสารต่างวฒันธรรม” หมายถึง 

“กระบวนการแลกเปล่ียนและตีความสัญลกัษณ์ในบริบทหน่ึงๆโดยบุคคลในกระบวนการส่ือสาร

นั้ นมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากในระดับท่ีมีการตีความและมีความคาดหวังเก่ียวกับ

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมแตกต่างกนัซ่ึงนาํไปสู่ความหมายท่ีไม่เหมือนกนัความหมายของ การส่ือสาร

ต่ า ง วัฒ น ธ ร ร ม  ( Intercultural Communication)  นั้ น มัก จ ะ เ น้น ก า ร ส่ื อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล 

(Interpersonal Communication) ท่ีมาจากวฒันธรรมต่างกนั แบบไม่ผ่านส่ือ (Non-mediated) หรือ

เนน้การส่ือสารแบบเห็นหนา้ค่าตา (face-to-face) และการมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั (Interactive) 

ซ่ึง เมตตา วิวฒันานุกูล (2536) พูดถึงการศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารต่างวฒันธรรมสนใจในดา้นการ

สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัความแตกต่างของแต่ละวฒันธรรมสาเหตุและองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความ

การรับรู้ (Perception) 

- ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ก า ร คิ ด  ก า ร รู้ สึ ก

(Sensing)  

- ความจํา (Memory) 

- การเรียนรู้ (Learning) 

การส่ือสารการตลาดครบวงจร (IMC) 

- การโฆษณา (Advertising)

- การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ 

(Publicity and public relation) 
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แตกต่างนั้น ๆ ปัญหาและแนวทางแกไ้ข เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งบุคคลท่ีมาจากวฒันธรรม

ท่ีแตกต่างกนั 

การส่ือสารต่างวฒันธรรมผูส่้งสารอยู่ในวฒันธรรมหน่ึงผูรั้บสารอยู่ในอีกวฒันธรรมหน่ึง 

เกิดข้ึนในระดบัวฒันธรรมผูส่้งสารและผูรั้บสารมีปฏิกิริยาต่อกนัในแง่ของสมาชิกในวฒันธรรม

มากกวา่สมาชิกของชาติ การส่ือสารต่างวฒันธรรมอาจเกิดเป็นแบบเผชิญหนา้กบัคนท่ีอยูใ่นประเทศ

เดียวกนัเป็นคนสญัชาติเดียวกนักเ็ป็นไดแ้ต่มาจากกลุ่มวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั     

แนวคิดด้านข้ามวัฒนธรรมของ Gudykunst & Kim (Cross Culture) Gudykunst & Kim 

ไดอ้ธิบายพฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลจากต่างวฒันธรรมและการทาํนายผลของการส่ือสารโดย

ช้ีว่าการเขา้ใจคนๆหน่ึงจากวฒันธรรมหน่ึงๆ มีการรับรู้ตีความและแสดงออกอย่างไรนั้นจะตอ้ง

เขา้ใจอิทธิพล 4 อยา่ง คือ  

1. อิทธิพลทางวฒันธรรม (culture influence) คือ การมองวฒันธรรมในวงกวา้ง ในดา้น

ค่านิยมและโลกทศัน์ (world view) 

2.อิทธิพลทางวฒันธรรมสงัคม (sociocultural influence ) เป็นการมองวฒันธรรม

ในระดบัแคบลงมา คือ การเขา้ใจวา่คนๆนั้นเป็นกลุ่มคนไหนในสงัคม เช่น เพศ อาย ุอาชีพ ชาติพนัธ์ 

ฯลฯ ซ่ึงคนแต่ละกลุ่มสังคมจะมีวฒันธรรมย่อย (Sub-culture) แตกต่างกนัโดยมองรวมถึงบทบาท

และความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีถูกกาํหนดมาและความคาดหวงัต่อพฤติกรรมการแสดงออกของกลุ่ม

นั้น ๆ ในสงัคม 

3. อิทธิพลทางวฒันธรรมจิตวิทยา (psychocultural influence) คือ การเขา้ใจใน กระบวนการ

ท่ีเกิดข้ึนภายใจตวับุคคลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความคิด ทศันคติ การรับรู้ รวมถึงกระบวนการแยก

ประเภท/จดักลุ่ม (categorization) ภายในความคิดของบุคคลแต่ละวฒันธรรม  

4. อิท ธิพ ลทางสภ าพ แวดล้อม  ( environment influence)  คือ  ก าร ศึก ษ า ถึงผลของ

สภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อพฤติกรรมไม่วา่จะเป็นภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฯลฯ กระบวนการส่ือความหมาย

จะสาํเร็จลงไดก้็ดว้ยการท่ีคนต่างสังคม ต่างวฒันธรรม พยายามศึกษาและเขา้ใจวฒันธรรมของกนั

และกนั ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงใน การส่ือความหมายและการส่ือความหมายสามารถ

ส่งผ่านได้ทางวัฒนธรรม (Culture is in communication and communication is thought culture)

ทฤษฎีการส่ือสารการตลาดครบวงจร (IMC- Integrated Marketing Communication)  (เสรี วงษ์

มณฑา. 2540:25) เคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-

IMC) จะใช้การติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุ่มนั้น หรือเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภค

เปิดรับ (Exposure) ทุกรูปแบบ รูปแบบต่าง ๆ ของ IMC ซ่ึงตัวอย่าง รูปแบบเหล่าน้ีอาจจะไม่
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ครบถว้นตามรูปแบบของ IMC แต่เป็นรูปแบบท่ีนิยมใชก้นัมากเพราะวา่ความคิดทางวิชาการใหม่ ๆ

จะเกิดข้ึนเสมอ  

ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) การรับรู้ หมายถึง กระบวนการตีความหมายหรือแปล

ความหมายของมนุษยท่ี์ได้จาก ความรู้สึกสัมผสั เม่ือส่ิงเร้ามากระทบประสาทสัมผสัทั้ ง 5 อนั

ประกอบดว้ย ตา หู จมูก ล้ิน และกาย สมัผสั โดยการจาํแนก คดัเลือก วิเคราะห์ ดว้ยระบบการทาํงาน

ของตนเอง เทียบเคียงกบั ประสบการณ์เดิมในความทรงจาํใหก้ลายเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมาย 

ส่งผลต่อการแสดง พฤติกรรม และนําไปใช้ในการเรียนรู้ต่อไป การรับรู้ (Perception) เป็น

ประสบการณ์การรับรู้ท่ีเกิดข้ึนจริง ในขณะท่ีจินตนาการนั้นถูก สร้างข้ึนโดยอยูใ่นความควบคุมของ

จิตใจ เป็นจินตภาพ ท่ีไม่ไดมี้การรับรู้เกิดข้ึนจริง  

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พรพะเยาว ์กงเม่ง (2557 : 634 -  660) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสามารถทางการส่ือสาร

ขา้มวฒันธรรมและการปรับตวัของนกัศึกษาจีนมหาวิทยาลยัรังสิต มีวตัถุประสงคคื์อ เพื่อศึกษาถึง

ความสามารถ ทางการส่ือสารของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต ภายใตว้ฒันธรรมไทย เพื่อศึกษา

ถึง การปรับตวัของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ความสามารถ

ทางการส่ือสารภายใตว้ฒันธรรมไทยกบัการปรับตวัของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต รูปแบบ

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงผสมผสานคือ การวิจยัเชิง คุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก มี

การเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 กลุ่มคือ กลุ่ม นักศึกษาจีนท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในหลกัสูตร Chinese 

Business School จาํนวน 20 คนและ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบันักศึกษาและหลกัสูตรจาํนวน 5 คน 

และการวิจยัเชิงปริมาณเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบันกัศึกษาจีนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร 

Chinese Business School ท่ีเป็นประชากรทั้งหมด 67 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และค่าเท่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานท่ี 1-2 โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยวิธี 

t-test และทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ใชว้ิเคราะห์โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั

XICHANG HUANG (2556)  ทําการศึกษาวิจัย เ ร่ือง ผลกระทบของการส่ือสารต่าง

วฒันธรรมท่ีมีต่อการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาระดับการส่ือสารและระดับการปรับตวัของครูชาวจีนในกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษา

ผลกระทบของการส่ือสารต่างวฒันธรรมท่ีมีต่อการปรับตวัของครูชาวจีนในกรุงเทพมหานคร 

ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 206 

คน ผลการวิจยัพบวา่ 

ครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานครมีการส่ือสารต่างวฒันธรรมในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการส่ือสารภายในสังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง
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(Ethnic Social Communication) อยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีดา้นความสามารถทางการส่ือสารภายใต้

วฒันธรรมเจา้บา้น(Host Communication Competence)และดา้นการส่ือสารในสังคมของเจา้บา้น( 

Host Social Communication) อยูใ่นระดบักลาง 

ครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร มีการปรับตวัในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 3 

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายไดพ้บว่า การปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective Component) มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ การปรับตวัดา้นพฤติกรรม ( Behavior Component) และการปรับตวัทาง

ความคิด ( Cognitive Component) ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การส่ือสารต่างวฒันธรรมในภาพรวมและการส่ือสารต่าง

วฒันธรรมดา้นการส่ือสารในสังคมของเจา้บา้น( Host Social Communication)มีผลกระทบเชิงบวก

กบัการปรับตวัของครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและในรายดา้นทั้ง 3 

ดา้น คือ การปรับตวัทางความคิด ( Cognitive Component) ดา้นความรู้สึก (Affective Component) 

และดา้นพฤติกรรม ( Behavior Component) อยูใ่นระดบันอ้ย 

ญชริ โชติรสฐิติ (2556) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง การปรับตวัขา้มวฒันธรรมของนกัเรียนไทย

ในต่างประเทศ ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารประยุกต์ 2556 การศึกษาเร่ืองการ

ปรับตวัขา้มวฒันธรรมของนกัเรียนไทยในต่างประเทศคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการ

ส่ือสารและการปรับตวัขา้มวฒันธรรมของนกัศึกษาไทยท่ีไปศึกษาต่างประเทศ ศึกษาถึงปัญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดจากการปรับตวัขา้มวฒันธรรม รวมทั้งปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการปรับตวั โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

เป็นนกัศึกษาไทยท่ีไปเรียนต่างประเทศ ทั้งหมด จาํนวน 30 คน แบ่งเป็น เพศชาย 1 5 คน และหญิง 

15 คน 

สาํหรับการวิเคราะห์ผลของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมาย ไดย้ดึ

แนวทางการวิเคราะห์ตามปัญหานําวิจัยตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา โดยมีผลการศึกษา 

แบ่งเป็น 3 ส่วน 

ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย ในดา้นเพศ อาย ุและระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยั ของ

กลุ่มเป้าหมายทั้งหญิงและชายไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั คือ สามารถปรับตวัไดเ้หมือนกนั 

ผลการศึกษาเก่ียวกับการตีความสภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปรับตวัขา้ม 

วฒันธรรมสามารถสรุปได ้3 ดา้น คือ ดา้นทศันคติท่ีชาวต่างชาติมองชาวเอเชียในดา้นลบทาํให ้เกิด

การแบ่งแยกระหว่างกลุ่มคนเอเชียและตะวนัตก กลายเป็นเกิดอคติทาํให้ไม่เปิดใจกวา้งท่ีจะ เรียนรู้

ส่ิงใหม่ท่ีพบเจอจากสังคมนั้น ดา้นลกัษณะพฤติกรรมของคนไทยเร่ืองความข้ีเกรงใจไม่พูด อย่าง

ตรงไปตรงมาทาํให้ไม่เขา้ใจกบัลกัษณะนิสัยของคนอเมริกนัท่ีพูดตรง และนิสัยไม่กลา้ แสดงออก

ทาํให้ขาดการส่ือสารเพราะอายท่ีจะพูดกบัชาวต่างชาติ ดา้นความสามารถทางการส่ือสาร คือ เร่ือง
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ของภาษา ส่งผลต่อการส่ือสารระหวา่งบุคคลและกลุ่มคนทั้งในชีวติประจาํวนัและในชั้นเรียน ส่งผล

ให้ยากต่อการทาํความเขา้ใจทศันคติ ความคิด พฤติกรรมระหว่างบุคคลและขาดการตีความการ

ส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 

สมพงษ์ เส้งมณีย์,  นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555 : 657 – 665) ได้ทําการศึกษาวิจัยเ ร่ือง 

ประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ท่ีมีต่อทัศนคติ พฤติกรรม 

และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวจงัหวดัจนัทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด

แบบผสมผสานออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติ นักท่องเท่ียวไดแ้ก่ การโฆษณาออนไลน์ (β = 

.311) การขายโดยบุคคลออนไลน์ (β = .200) และการส่งเสริม การขายออนไลน์ (β = .218)  และ

เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

ไดแ้ก่ การส่งเสริมการขายออนไลน์ (β = .072) และเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบ ผสมผสาน

ออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ (β = 

.206) ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวจงัหวดัจนัทบุรี ควรนาํเคร่ืองมือดงักล่าวมา

วางแผนในการพฒันาการท่องเท่ียวใหเ้กิดประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

ระเบียบวธีิวจัิย 

งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง 

สํารวจ (Survey Research) และใชก้ารเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นผู ้

กรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตนเอง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผูว้ิจยัไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงกาํหนดขนาดตวัอย่างจากสูตรคาํนวณไม่ทราบขนาดประชากรของ 

โดยใชสู้ตรการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่ง ตามวิธีของ ยามาเน่ (Taro Yamane,1967) โดยกาํหนดระดบั

ค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี 

คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จาํนวน 400 ชุด ดาํเนินการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) กบั

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 20 คน โดยใชโ้ปรแกรมสถิติสําเร็จรูป จากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์

ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

และ การวิเคราะห์เชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) ดงัน้ี 

ตอนท่ี1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชต้ารางแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

ตอนท่ี 2 ปัจจัยด้านการส่ือสารข้ามวฒันธรรมวฒันธรรมโดยวิเคราะห์ด้วยสถิติ การ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)  
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ตอนท่ี 3 ปัจจยัดา้นการรับรู้และการส่ือสารการตลาดครบวงจรโดยวิเคราะห์ดว้ยสถิติ การ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)  

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 234 คน 

คิดเป็นร้อยละ 58.5 มีอายุ 35 ปีข้ึนไปจาํนวน190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 มีสถานภาพโสด จาํนวน 

200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ท่ีมาจากทวีปเอเชีย จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 มีระดับ

การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 

146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีรายได ้มากกวา่ 1,000 USD จาํนวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 

การวเิคราะห์ข้อมูลระดับการรับรู้ด้านการส่ือสารข้ามวฒันธรรม 

ปัจจยัดา้นการรับรู้การส่ือสารขา้มวฒันธรรมพบว่า ดา้นการรับรู้การส่ือสารขา้มวฒันธรรม

ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ดา้นการเรียนรู้ มีอิทธิพลต่อระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรมมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.83 รองลงมาคือ ดา้นความเขา้ใจ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.21 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 และน้อยท่ีสุดคือ ดา้นความจาํ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.58 

การวเิคราะห์ข้อมูลด้านการส่ือสารการตลาดครบวงจร (IMC) 

จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดครบวงจร 

(IMC) ขอ้มูลปัจจยัดา้นการโฆษณาและการใหข่้าวและการประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีผลต่อระดบัการรับรู้

ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรม  พบว่า ปัจจยัดา้นระดบัการรับรู้การส่ือสารขา้มวฒันธรรมมีผลต่อ

ระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้นการ

ส่ือสารการตลาดครบวงจร ท่ีมีผลต่อระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรม อยา่งมีมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจัยด้านการรับรู้ด้านการส่ือสารการตลาดครบวงจร (IMC) พบว่า ด้านการส่ือสาร

การตลาดครบวงจรอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นการโฆษณาช่องทางออนไลน์  มีอิทธิพลต่อระดบัการรับรู้ดา้น

การส่ือสารขา้มวฒันธรรมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 

รองลงมาคือ ดา้นการให้ข่าวประชาสัมพนัธ์ของบริษทัทวัร์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.06 และน้อยท่ีสุดคือ ดา้นการให้ข่าวประชาสัมพนัธ์ของส่ือในประเทศไทย มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.29 
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การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ สัญชาติเช้ือชาติ 

ระดับการศึกษา อาชีพและรายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อระดับการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้ม

วฒันธรรม ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ 

สถิติทีใ่ช้การวจัิย Sig. 

เพศ t -Test 0.055 

อายุ ANOVA 0.000* 

สถานภาพ ANOVA 0.020* 

เช้ือชาติ ANOVA 0.563 

ระดับการศึกษา ANOVA 0.016 

อาชีพ ANOVA 0.000* 

รายได้ต่อเดือน ANOVA 0.008* 

สมมติฐานข้อที ่2 ปัจจยัดา้นการโฆษณาและการใหข่้าวและการประชาสมัพนัธ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อระดบั

การรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 

ระดบัการรับรู้ดา้น

การส่ือสารขา้ม

วฒันธรรม  

B Std. 

Error 

Beta t Sig. Toleranc

e 

VIF 

Constant -0.171 0.259 -0.660 0.510 

ดา้นระดบัการรับรู้

การส่ือสารขา้ม

วฒันธรรม (X1) 

0.335 0.061 0.228 5.516 0.000 0.880 1.136 

ดา้นการส่ือสาร

การตลาดครบวงจร 

(IMC) (X2) 

0.764 0.061 0.520 12.587 0.000 0.880 1.136 

R=0.636  R2 =0.404  Adj. R2 = 0.401  SEE = 0.74216  F =  134.652 Sig. =  0.000 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
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ค่าR ความหมาย 

0.70 – 1.00 มีความสมัพนัธ์มากท่ีสุด 

0.30– 0.69 มีความสมัพนัธ์ปานกลาง 

0.01-0.29 มีความสมัพนัธ์นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางพบว่าระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้ม มีอิทธิพลต่อระดบัการรับรู้ดา้นการ

ส่ือสารขา้มวฒันธรรม อยา่งมีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาจากค่า  Sig = 0.000และ

ดา้นการส่ือสารการตลาดครบวงจร ท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 

อยา่งมีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพิจารณาจากค่า  Sig = 0.000 และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมาก

ท่ีสุดคือ ดา้นการส่ือสารการตลาดครบวงจร (IMC) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในแบบคะแนน

มาตรฐานเท่ากบั 0.520 และดา้นการรับรู้การส่ือสารขา้มวฒันธรรมโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยใน

แบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.228 

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณในระดบัมากโดยพิจารณาจาก ค่า R=0.636 โดยมี

อาํนาจการพยากรณ์ท่ีร้อยละ 40.4 โดยพิจารณาจาก R2 =0.404   มีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั   

SEE = 0.74216   

โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในแบบคะแนนดิบและมาตรฐานไดด้งัน้ี 

สมการพยากรณ์ในแบบคะแนนดิบ 

Y =-0.171+0.335(X1)+0.764(X2) 

สมการพยากรณ์ในแบบคะแนนมาตรฐาน 

ZY=0.228((ZX1)+0.520(ZX2)

อภิปรายผล 

ปัจจยัด้านการรับรู้มีผลต่อการขา้มวฒันธรรม พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรม ของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั แต่ เพศ สัญชาติ/เช้ือชาติ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผล

ต่อระดับการรับรู้ด้านการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม ของนักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากนั้นยงัพบวา่ ดา้นการ

เรียนรู้ มีอิทธิพลต่อระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรมมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ Gudykunst & Kim (1992 ) ได้ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัองค์ประกอบท่ีจะทาํให้การส่ือสารในต่าง

วฒันธรรมมีประสิทธิภาพ พบว่า ความอดกลัน่ต่อส่ิงท่ียงัคลุมเครือ การท่ีตอ้งเผชิญกบัส่ิงใหม่ๆ 

รวมทั้งการมีส่วนร่วมในความรู้สึกของผูรั้บสารโดยกล่าวถึงในแง่ของการมีส่วนรวมในความรู้สึก

ของผูรั้บสารเปรียบกบัการมีความเห็นอกเห็นใจโดยใหเ้หตุผลท่ีว่าในการส่ือสารต่างวฒันธรรมการ
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ท่ีมีความรู้สึกร่วมในประสบการณ์ของบุคคลอ่ืนนั้นเป็นส่ิงท่ีจะไม่เกิดข้ึนกบัความรู้สึกเห็นอกเห็น

ใจ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนัทิมา กุญชร ณ อยธุยา (1982, อา้งใน ธานิษฏ ์กองแกว้, 2544) 

กล่าววา่ ผูแ้ปลกหนา้ท่ีเขา้ไปอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มใหม่จะใชก้ารส่ือสารทั้งเชิงวจันภาษาและอวจันภาษา

เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและจดัการกบัส่ิงต่าง ๆ ในส่ิงแวดลอ้มใหม่ เกิดการเรียนรู้และเผชิญกบั

สถานการณ์ท่ีมีปัญหาต่าง ๆ ผ่านทางการส่ือสารระดบัระหว่างบุคคลและระดบัส่ือมวลชนและ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซาโมวาร์ และ พอร์เตอร์ (Samovar and Porter, 1995 อา้งใน ปัทมาภรณ์ 

ธรรมทตั, 2542) ไดใ้ห้ความหมายการส่ือสารต่างวฒันธรรมว่าเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล โดย

บุคคลจากวฒันธรรมหน่ึงทาํการส่งสารใหก้บับุคคลท่ีมาจากอีกวฒันธรรมหน่ึงและเน่ืองดว้ยความ

ท่ีบุคคลทั้งสองมาจากวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นยอ่มทาํใหพ้ฤติกรรมการส่ือสารท่ีแสดงออกมา

ของทั้งสองคนมีความแตกต่างกนัไปดว้ย นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ XICHANG 

HUANG (2556) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง ผลกระทบของการส่ือสารต่างวฒันธรรมท่ีมีต่อการปรับตวั

ของครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย ครูชาวจีนท่ีสอนภาษาจีนใน

กรุงเทพมหานคร มีการปรับตวัในภาพรวมและรายดา้นทั้ง 3 อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายไดพ้บว่า การปรับตวัดา้นความรู้สึก (Affective Component) มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ การ

ปรับตัวด้านพฤติกรรม (  Behavior Component)  และการปรับตัวทางความคิด (  Cognitive 

Component) ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดครบวงจร (IMC)ส่งผลต่อการขา้มวฒันธรรมโดยพิจารณา

จากดา้นการโฆษณาช่องทางออนไลน์มีอิทธิพลต่อระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรมมาก

ท่ีสุด เน่ืองจากช่องทางท่ีเขา้ถึงไดท้ัว่โลกและสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการรับรู้ดว้ยวจันภาษาหรืออวจั

นภาษาท่ีสามารถเขา้ใจไดทุ้กชาติทุกภาษา รองลงมาคือ ดา้นการให้ข่าวประชาสัมพนัธ์ของบริษทั

ทวัร์และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการให้ข่าวประชาสัมพนัธ์ของส่ือในประเทศไทย ขอ้มูลปัจจยัดา้นการ

โฆษณาและการใหข่้าวและการประชาสัมพนัธ์มีผลต่อระดบัการรับรู้ดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 

ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดครบวงจรและดา้นการโฆษณาช่องทางออนไลน์มีอิทธิพลต่อระดบั

การรับรู้ด้านการส่ือสารขา้มวฒันธรรมมากท่ีสุด อย่างมีมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกับแนวคิดทฤษฎี  เสรี วงษ์มณฑา (2540,หน้า28-29) ให้ความหมายของการส่ือสาร

การตลาด (Integrated Marketing Communication) ว่าหมายถึง กระบวนการของการพฒันาแผนงาน

การส่ือสารการตลาด ท่ีตอ้งใชก้ารจูงใจหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง เป้าหมาย IMC 

พบว่า การท่ีมุ่งสร้าง พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด โดยการ

พิจารณาวิธีการส่ือ สารตราสินคา้ (Brand Contracts) เพื่อให้ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดรู้้จกัสินคา้ท่ีจะ

นาํไปสู่ความรู้ ความคุน้เคยและความเช่ือมัน่ในสินคา้ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงซ่ึง IMC เป็นวิธีการพื้นฐาน
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ในการสาํรวจกระบวนการติดต่อส่ือสารกบัผูรั้บข่าวสารท่ีเป็นหมายแนวความคิดIMC เป็นกลยทุธ์

วิธีการส่ือสารแนวใหม่  

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการโฆษณา พบว่า การโฆษณาออนไลน์เป็นช่องทางท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

สนใจและเข้าถึงมากท่ีสดุจากผลงานวิจยั ควรนําไปพฒันาช่องทางด้านการสง่เสริมวฒันธรรมไทย

ท่ีถกูต้องและสวยงามให้กบันกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ทางแอปพลิเคชัน่ เว็บไซต์ ส่ือออนไลน์ตา่ง ๆ 

เพ่ือส่งเสริมด้านการรับรู้วัฒนธรรมไทยท่ีถูกต้องและเพ่ือให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ปฏิบัติ

ตวัอยา่งถกูกาลเทศะไม่ขดักบัวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนอกจากนัน้ ควรรณรงค์

ส่งเสริมการใช้ด้านภาษาไทยง่ายๆให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ อาทิเช่น การสอนการไหว้  คําทกัทาย 

ขอบคณุ ขอโทษ เป็นภาษาไทยให้กบัชาวต่างชาติ สิ่งเล็ก ๆ น้อยทางวฒันธรรมของเราท่ีคนไทย

มองข้ามกลบัเป็นท่ีช่ืนชอบและสนใจท่ีจะเรียนรู้ของชาวตา่งชาตเิป็นอยา่งยิ่ง 

2. ด้านการให้ข่าวประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองวฒันธรรมไทยของส่ือในประเทศไทยควรพฒันา

ส่งเสริมให้มีช่องทางการรับรู้ทางด้านวฒันธรรมไทยเพิ่มมากขึน้ เช่น การขึน้ป้ายประชาสมัพนัธ์ 

แผ่นพับ ส่ือโฆษณามัลติมีเดีย ในการรณรงค์ด้านการรับรู้วัฒนธรรมไทยให้กับท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ ตามสถานท่ีสําคญัต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ จดจําข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัธรรม

เนียมปฏิบตัทิางด้านวฒันธรรมไทยท่ีถกูต้อง เช่นการรับรู้วา่ควร การยืนตรงหรือหยดุเดนิขณะเพลง

ชาติไทยบรรเลง ควรแต่งกายสภุาพไปยงัศาสนสถาน ไม่ควรสมัผสัศีรษะของผู้ อ่ืน ไม่ควรแสดงสี

หน้าท่าทางยกัไหล ่ล้อเลียน ชีห้น้าผู้ อ่ืน รวมไปถึงการใช้เท้าชีห้รือหยิบสิง่ของ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรวิจัยต่อเ น่ืองในเ ร่ืองช่องทางใหม่ๆในการรับรู้ ข้อมูลข้ามวัฒนธรรมของ

ชาวต่างชาติท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวดเร็วเข้าใจได้ง่าย เช่น แอพพลิเคชั่นในการนําเสนอด้าน

วฒันธรรม ในสิง่ท่ีควรหรือไมค่วรปฏิบตัเิม่ือเดนิทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นต้น 

2. ควรศกึษาข้อมลูจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีหลากหลายชาติและประเทศควรเก็บ

ข้อมลูในหลายๆพืน้ท่ีมีกลุม่นกัท่องเท่ียวในแตล่ะชาตใิห้ความสนใจกบัสถานท่ีนัน้ ๆ เป็นพิเศษ 

3. ควรมีการพูดควรแลกเปล่ียนทัศนคติเก่ียวกับเร่ืองวฒันธรรมกับผู้ ทําแบบสอบถาม

นอกเหนือจากข้อมลูในแบบสอบถามรับฟังข้อเสนอแนะและสอบถามความรู้ความต้องการในการ

รับรู้วฒันธรรมเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบสอบถามพร้อมแนะนําช่องทางในการรับรู้ข้อมูลท่ีถูกต้อง

ทางด้านวฒันธรรมให้กบันกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาต ิ 
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การตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

DECISION OF COFFEE INTAKE OF UNDERGRADUATE STUDENTS 

AT RANGSIT UNIVERSITY. 

อาทิตย ์วงษท์น1 และ ดร. ปริญญ ์ศุกรีเขตร2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษา การตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน ซ่ึงเป็น

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีเคยใชบ้ริการร้านกาแฟ ทั้งน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรี มหาวิทยาลยัรังสิต  2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

บริโภคกาแฟของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต  3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรม

การบริโภคกาแฟของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิตและ 4) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้น

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี 2  มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-15,000 บาท มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว  3-4 คน บริโภคกาแฟ ร้าน 

AMAZON   บริโภคกาแฟเยน็ อเมริกาโน รับประทานกาแฟอย่างเดียว เลือกใชบ้ริการดว้ยเหตุผล

ชอบรสชาติและกล่ินของกาแฟ  ด่ืมกาแฟ 1คร้ัง/สปัดาห์  ในช่วงเวลากลางวนั มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 61-

80 บาท และด่ืมในร้าน 

ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจาํนวน

สมาชิกในครอบครัว มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัรังสิตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม

การตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า  การตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีแขง็แกร่ง 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
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แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกาแฟ  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีจดจาํง่ายมีผลต่อการซ้ือกาแฟ  ผูบ้ริโภค

สามารถยอมรับราคากาแฟท่ีสูงข้ึนเม่ือกาแฟมีภาพลักษณ์ตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าสูง มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั : ส่วนประสมทางการตลาด ร้านกาแฟ พฤติกรรมการบริโภค 

Abstract 

This paper study decision of coffee drinking of undergraduate students at Rangsit 

University by collecting data from samples was 400 people. This is the undergraduate student doctor 

used coffee shop. The purpose 1) to examine the demographic factor affecting their decision to 

choose coffee intake of students 2) to study the marketing mix factors affecting consumer coffee of 

undergraduate students at Rangsit University 3) to study the factors of coffee consumption behavior 

of undergraduate students at Rangsit University 4) to study the factors affecting the decision of 

brand image, coffee intake of the students Rangsit University.  

The study found that the majority of respondents were male students. The average income 

per month at 5,000-15 000 baht, the family members 3-4 people consume coffee shop amazon drink 

iced coffee Americano, drink coffee alone and like the taste and smell of coffee drinking coffee 1 

times / week in the daytime and cost per time 61-80 baht and drink at the shop. 

The hypothesis study of demography, including sex, income per month, and the number of members 

of the family. Decision making coffee intake of undergraduate students. There was no significant 

difference in the total 0.05. Marketing mix factors, including the price, place and promotion. 

Promotion increase coffee intake of undergraduate students at Rangsit University, significant 0.05. 

Factors of the brand image and decision of coffee intake of undergraduate students at 

Rangsit University. The result of this research indicated that the image of the brand, the quality of 

the coffee. Brand image to recognize simple, affecting to buy a cup of coffee. Consumers can accept 

the price higher when coffee brand image is highly valuable.  

Keywords: Marketing Mix,Coffee shop,Consumer behavior. 
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บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การคน้พบกาแฟ และการนาํผลิตผลออกสู่โลกภายนอก มีตาํนานเล่าขานกนัมาไม่แพนิ้ทาน

พื้นบา้นท่ีเล่าสืบทอดกนัมาว่าในตน้ศตวรรษท่ี 6 มีผูเ้ล้ียงแพะของชาวอาราเบียคนหน่ึงช่ือ คาลดี 

(Kaldi) นาํแพะออกไปเล้ียงตามปกติ แพะไดกิ้นผลไมสี้แดงชนิดหน่ึงเขา้ไปแลว้เกิดความคึกคะนอง

ผดิปกติ จึงไดน้าํเร่ืองไปเล่าใหช้าวมุสลิมท่านหน่ึงฟังซ่ึงเป็นพระรูปหน่ึง จึงไดน้าํผลของตน้ไมน้ั้น

มากะเทาะเปลือกเอาเมลด็ไปคัว่แลว้ตม้ในนํ้ าร้อนด่ืมเห็นว่ามีความกระปร้ีกระเปร่า ตาสว่างไม่ง่วง

ขณะสวดมนต ์จึงนาํไปเล่าใหค้นอ่ืนฟังต่อไป ชาวอาราเบียจึงไดเ้ร่ิมรู้จกัตน้กาแฟและเป็นท่ีรู้จกัมาก

ข้ึน จึงทาํใหก้าแฟแพร่หลายเพิ่มข้ึนจากประเทศอาราเบีย เขา้สู่ประเทศอิตาลี เนเธอร์แลนด ์เยอรมนั 

ฝร่ังเศสการปลูกและผลิตกาแฟอาราบิกา้บนท่ีสูง (Highland Arabica Coffee Production) ศูนยว์ิจยั

และพฒันากาแฟบนท่ีสูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

จากอดีตถึงปัจจุบนัเปล่ียนไปมาก มีการนาํกาแฟมาสร้างประโยชน์ไดห้ลากหลายอย่าง 

กาแฟสร้างทั้งเงินมหาศาลและงานให้กบัมนุษย ์สร้างความพึงพอใจ สร้างสังคมสัมพนัธภาพอนัดี

ให้กบัมนุษยช์าติ จะเห็นว่าไม่มีแมแ้ต่วนัเดียวเลยท่ีมนุษยไ์ม่บริโภคกาแฟ ซ่ึงไม่ทางตรงคือการด่ืม

กาแฟทัว่ๆไป หรือไม่ก็ทางออ้มซ่ึงมีกาแฟเป็นส่วนผสมอยู่ดังนั้ นจะเห็นว่าเราสัมผสักาแฟอยู่

ตลอดเวลาของการดาํรงชีวิตไม่ทางตรงก็ทางออ้ม ถึงแมบ้างท่านจะไม่ชอบกาแฟแต่สักวนักต็อ้งได้

บริโภคกาแฟโดยไม่รู้ตวั เหตุเพราะกาแฟเขา้ไปเป็นส่วนผสมอยูใ่นหลากหลายผลิตภณัฑด์งักล่าว 

จะเห็นว่ากาแฟใหป้ระโยชน์อยา่งมหาศาลกบัมนุษยน์อกจากจะมีประโยชน์และรสชาติท่ีมี

อยู่ในตวั ยงัสร้างงาน สร้างเงินและอ่ืนๆอีกมากมายหลายอย่างดงันั้น กาแฟ จึงถูกยกให้เป็นพืช

เศรษฐกิจอนัดบัตน้ๆ ท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัโลกมนุษยแ์บบไม่มีท่ีส้ินสุดและไม่มีวนัหมด และนบัวนั

จะสาํคญัมากข้ึนเร่ือยๆตามสมยันิยมของคนรุ่นใหม่ ท่ีมีการนาํกาแฟไปประยกุตเ์ป็นรูปแบบต่างๆ

ออกไป เพื่อพฒันาการให้สอดคลอ้งกับยุคสมยัใหม่ ความนิยมในกาแฟนับวนัมีแต่จะเพิ่มข้ึน

เร่ือยๆ จากอดีตสู่ปัจจุบนั และในอนาคตต่อไปอีกชัว่นิรันดร ตลาดและแนวโน้มธุรกิจกาแฟของ

ประเทศไทยตลาดผลิตภณัฑ์กาแฟมีแนวโน้มเติบโตดีอย่างต่อเน่ืองในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมาเติบโต

เฉล่ียร้อยละ 7.3 ต่อปีโดยผูป้ระกอบการมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สนองตอบความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการพฒันารสชาติ หรือเพิ่มสารอาหารต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่

ผลิตภณัฑค์วบคู่กบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยปี 2557 มีมูลค่าตลาดมากถึง 33,768 ลา้น

บาท  แบ่งเป็นกาแฟคัว่บด 2,911 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.6 อตัราขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 

7.08 ต่อปี  กาแฟสาํเร็จรูป 30,857 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.4 อตัราขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 

7.35 ต่อปีจึงมีผูป้ระกอบการหลายรายเขา้มาลงทุนในธุรกิจกาแฟ พร้อมกบัทุ่มงบประมาณเพื่อช่วง
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ชิงส่วนแบ่งตลาด ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมในการบริโภคของชาวไทยท่ีไดห้ันมาบริโภค เคร่ืองด่ืม

กาแฟเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในกลุ่มผูบ้ริโภคสมยัใหม่ จึงทาํ ให้ประเทศไทยไดรั้บความ

สนใจจากนกัลงทุนชาวต่างชาติหลายรายในการเขา้มาประกอบธุรกิจร้านกาแฟในประเทศ รวมทั้ง

บริษทัผูผ้ลิตภายในประเทศไทยเองท่ีมีกิจการเก่ียวขอ้งกบักาแฟธุรกิจร้านอาหาร    การบริโภคกาแฟ

ของคนไทยในขณะน้ียงัถือว่ามีปริมาณนอ้ยโดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 0.9 กก./คน/ปี เท่านั้น เม่ือเทียบ

กบัชาวต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกาท่ีด่ืมกาแฟเฉล่ียประมาณ 2.0 และ 4.5 กก./คน/ปี 

ตามลาํดบั ดงันั้นโอกาสในการขยายตวัเติบโตของธุรกิจกาแฟในประเทศไทยยงัมีไดอี้ก (ผูจ้ดัการ

ออนไลน์ MGR ONLINE 26 กมุภาพนัธ์ 2559) 

ปัจจุบนัร้านกาแฟไดข้ยายตวัอยา่งต่อเน่ืองอยา่งรวดเร็วจนทาํใหมี้ร้านกาแฟเกิดข้ึนมากมาย

ทั้งในรูปแบบของร้านขนาดเล็ก ใหญ่ต่างกนัตามจาํนวนของเงินทุนอาจดว้ยการบริโภคกาแฟของ

คนไทยมีเพิ่มมากข้ึนในกลุ่มของนกัศึกษา คนทาํงานและนกัท่องเท่ียวจึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้

ร้านกาแฟเพิ่มข้ึน ร้านกาแฟต่างก็สร้างจุดแขง็จุดเด่นของตนเองข้ึนมาเพื่อดึงดูดให้ลูกคา้พอใจกบั

ร้านกาแฟของตน การบริการและบรรยากาศของร้านก็เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะดึงดูดและจูงใจลูกคา้ให้

เขา้มาใชบ้ริการ 

เน่ืองจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟท่ีแตกต่างกนัออกไปทั้งใน

รูปแบบของการตดัสินใจ ดงันั้นควรจะมีการศึกษาอย่างจริงจงัว่าพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของ

นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต ผูบ้ริโภคใช้เกณฑ์หรือเหตุผลอะไรในการตดัสินใจใช้

บริการร้านกาแฟและเลือกด่ืมกาแฟ ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟหรือนกัลงทุนรายยอ่ยจาํเป็นตอ้ง

ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคก่อนการลงทุนว่าผูบ้ริโภคของเรามีพฤติกรรมอย่างไรจึงจะสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงจุดและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้จะเขา้มาลงทุนในธุรกิจ

ร้านกาแฟในอนาคตต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั

รังสิต 

4. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 
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1.3 สมมุติฐาน 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิตแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 

3. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 

1.4 ขอบเขตการวจัิย 

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร  (นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต) 

การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟโดยจะกาํหนดกลุ่มประชากรท่ีจะ

ศึกษาโดยเนน้กลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน  18,918  คน โดยเกบ็ขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 

1.4.2 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ 

ทําการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดั

จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  

ทําการศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย ซ้ือกาแฟท่ีร้านกาแฟใดบ่อยท่ีสุด 

กาแฟชนิดใดท่ีนิยมบริโภคมากท่ีสุด  กาแฟรสชาติใดท่ีนิยมบริโภคมากท่ีสุด  ลกัษณะการบริโภค

กาแฟเป็นอย่างไร  เหตุผลท่ีท่านเลือกบริโภคกาแฟ  บริโภคกาแฟบ่อยเพียงใด  นิยมด่ืมกาแฟใน

ช่วงเวลาใด  เสียค่าใชจ่้ายคร้ังละประมาณเท่าใด  และโดยปกติแลว้ท่านนิยมด่ืมกาแฟท่ีไหน 

ทาํการศึกษาปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า  ซ่ึงประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้สามารถบ่งบอก

ถึงรสนิยมของผูบ้ริโภคกาแฟ  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีแขง็แกร่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกาแฟ 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีจดจาํง่ายมีผลต่อการซ้ือกาแฟ   ความคุน้เคยของตราสินคา้มีผลต่อการซ้ือ

กาแฟ  คุณประโยชน์ของสินคา้สามารถถ่ายทอดจากไดจ้ากภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ผูบ้ริโภคสามารถ

ยอมรับราคากาแฟท่ีสูงข้ึนเม่ือกาแฟมีภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าสูง  การพฒันาภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ก่อใหเ้กิดการรับรู้ท่ีดีข้ึนต่อคุณค่าของสินคา้ซ่ึงมีผลต่อการซ้ือกาแฟ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมี

ลกัษณะเด่นกวา่คู่แข่งมีผลต่อการซ้ือกาแฟ 

ตัวแปรตาม 

ทาํการศึกษาการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 
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1.4.3  ขอบเขตด้านเวลา 

ทาํการศึกษาวิจยัใชร้ะยะเวลาระหวา่ง เดือนธนัวาคม 2559 – มีนาคม 2560 

1.5 ประโยชน์ของการทาํวจัิย 

1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมในการเลือกบริโภคกาแฟและทาํใหมี้ความพร้อมในการรับมือกบัการ

เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

2. เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการตลาดในอนาคต การส่งเสริมการขายของธุรกิจกาแฟ

และการหารูปแบบการบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 

3. เพื่อนาํไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้สาํหรับผูท่ี้สนใจประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

1.6 กรอบแนวความคดิ

  ตวัแปรอิสระ ( Independent variable)                      ตวัแปรตาม ( Dependent variable )

                                        

                                                                                         

       

    

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ

ระดบัชั้นปี     

รายได ้           

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์

ดา้นราคา                     

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย                              

ดา้นส่งเสริมการตลาด 

การตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ตรา

สินค้า 
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2. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง

2.1 แนวความคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด

วีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ ( 2545 ) ไดส้รุปกลยทุธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจบริการไวว้า่ ธุรกิจท่ี

ให้บริการจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการหรือ 4P’s เช่นเดียวกบัสินคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย 

ผลิตภณัฑ/์สินคา้ ราคา สถานท่ี ทาํเลท่ีตั้ง การส่งเสริมการตลาด และนอกจากนั้นแลว้ยงัตอ้งอาศยั

เคร่ืองมืออ่ืนๆ เพิ่มเติม ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลหรือพนกังาน ท่ีตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม 

การจูงใจเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง พนักงานตอ้งมี

ความสามารถ มีทศันคติท่ีดี สามารถตอบสนองลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ข

ปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บับริษทั ตอ้งมีการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

โดยพยามสร้างคุณภาพโดยรวม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกคา้ ไม่ว่าเป็นด้านความสะอาด ความ

รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ มีกระบวนการ เพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ได้

รวดเร็วและประทบัใจลูกคา้ 

2.2 แนวคดิและทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

Belch and Belch (1993) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช ้การประเมินผล และการ

กาํจดัผลิตภณัฑแ์ละบริการหลงัการใช ้เพื่อสนองความตอ้งการและความปรารถนาอยากไดใ้หไ้ดรั้บ

ความพอใจ 

(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2536,พฤติกรรมของผูบ้ริโภค) พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นปฏิกิริยาของ

บุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้ ง

กระบวนการต่าง ๆ ของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อน และเป็นตวักาํหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่าน้ี  

2.3 ทฤษฎปีระชากรศาสตร์ 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล รวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิตของ

ครอบครัว การศึกษา รายไดเ้ป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความสาํคญัต่อนกัการตลาดเพราะมนัเก่ียวพนั

กบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางปัจจยัส่วนบุคคลช้ีให้เห็นถึงการ

เกิดข้ึนของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความสาํคญัลง ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีสาํคญัมี

ดงัน้ี 

1. อายุ นักการตลาดตอ้งคาํนึงถึงความสําคญัของการเปล่ียนแปลงของประชากรในเร่ือง

ของอายดุว้ย 
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2. เพศ จาํนวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีทาํงานนอกบา้นเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ นักการตลาด

ตอ้งคาํนึงว่าปัจจุบนัสตรีเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ ซ่ึงท่ีแลว้มาผูข้ายเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้นบทบาท

ของสตรีและบุรุษบางส่วนท่ีซํ้ากนั 

3. วงจรชีวิตครอบครัว ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็นตวักาํหนดท่ี

สาํคญัของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอน

จะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

4. การศึกษาและรายได ้การศึกษามีอิทธิพลต่อรายไดเ้ป็นอยา่งมาก การรู้ว่าอะไรเกิดข้ึนกบั

การศึกษาและรายไดเ้ป็นส่ิงสาํคญัเพราะแบบแผนการใชจ่้ายข้ึนอยูก่บัรายไดท่ี้คนมี 

2.4 ความหมายเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ตราสินค้า 

Kotler (2000) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ (Image) หมายถึง ส่ิงประกอบความเช่ือ ความคิด และ

ความประทบัใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการ ซ่ึงความคิด และการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีมี

ต่อสินค้าหรือบริการจะมีความเก่ียวข้องอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการนั้ นๆ 

นอกจากน้ีภาพลกัษณ์ยงัเป็นวิถีการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบับริษทัหรือผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสามารถ

เกิดข้ึนด้วยปัจจัยหลายประการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของธุรกิจ เพราะฉะนั้ นสามารถแบ่ง

ภาพลกัษณ์ออกมาเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 

1. ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Productor Service Image) ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษทัหน่ึง แต่ไดร้วมถึงธุรกิจหรือบริษทันั้น

เพราะฉะนั้นภาพลกัษณ์ประเภทน้ีจึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีอยูภ่ายใตก้ารรับผิดชอบของบริษทัใดบริษทั

หน่ึง 

2. ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคท่ีมีเก่ียวกบั

แบรนด์หรือเคร่ืองหมายทางการค้า (Trademark) ส่วนมากโดยใช้วิธีการทางโฆษณา และการ

ส่งเสริมการขาย เพื่อ ช้ีให้ เห็นถึงบุคลิกภาพของตัวผลิตภัณฑ์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเน้นถึงคุณ

ลกัษณะเฉพาะหรือจุดขาย แต่ละผลิตภณัฑ์มีภาพลกัษณ์ท่ีความแตกต่างกนั โดยข้ึนอยู่กบัการวาง

ตาํแหน่ง (Positioning) และกาํหนดความแตกต่าง (Differention) จากตราสินคา้อ่ืน 

3. ภาพลกัษณ์องค์กร (Institutional Image) เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบั

องค์กร ซ่ึงจะเน้นถึงภาพขององค์กรหน่ึงๆ แต่ไม่ได้บอกถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ภาพลกัษณ์

ประเภทน้ีจึงช้ีใหเ้ห็นถึงการบริหารและการดาเนินงานขององคก์ร 

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

มยุรา ปรารถนาเปล่ียน (2557)  ไดศึ้กษาเร่ือง ตลาดกาแฟพร้อมด่ืมในประเทศไทย ผล

การศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงและเพศชาย อายรุะหว่าง 33-47 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อ
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เดือน 15,001-25,000 บาท มีสาเหตุท่ีชอบด่ืมคือรสชาติอร่อยและหาซ้ือไดง่้าย นิยมด่ืมช่วงเชา้ ส่วน

ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟกระป๋องพร้อมด่ืมของกลุ่มอย่าง ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ ร้านสะดวกซ้ือ ดา้นผลิตภณัฑ์ 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัยีห่อ้ของผลิตภณัฑเ์ป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมสูง ดา้นราคา ราคา

ท่ีเหมาะสมกบัรสชาติ คุณภาพและปริมาณ มีอิทธิพลมากท่ีสุด สําหรับดา้นการส่งเสริมการขายท่ี

สําคญัเช่น การลดราคา หรือมีการแจกของแถม ตามช่วงเวลาต่างๆเป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญัค่อนขา้งนอ้ย 

จุ ฑ า ทิ พ ย์  พ ง ศ์ เ ล ข า ( 2 5 5 5 )    พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร บ ริ โ ภ ค ก า แ ฟ ส ด ข อ ง นัก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑพ์บว่า

ผูบ้ริโภคจะให้ความสําคญักบัรสชาติของกาแฟ นอกจากน้ียงัคาํนึงถึงคุณภาพวตัถุดิบ และ ความ

หลากหลายของชนิดกาแฟ ปัจจยัดา้นราคาพบว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัราคาท่ีเหมาะสม กบั

คุณภาพ และอรรถประโยชน์ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บมากกวา่สินคา้ราคาถูก ปัจจยัดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ

พบว่าผูบ้ริโภคทุกๆ กลุ่มใหค้วามสาํคญักบับรรยากาศของร้านกาแฟ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย

พบว่าผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ปัจจยัดา้นบุคลากรพบว่าผูบ้ริโภคให้

ความสําคญัความสุภาพเรียบร้อยของพนกังานมากกว่าการบริการท่ีรวดเร็วพฤติกรรมการบริโภค 

วตัถุประสงคใ์นการบริโภคพบว่าส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟเพื่อลดอาการง่วงนอน คิดเป็น ร้อยละ 39.15 

รองลงมา ไดแ้ก่ ใชร้้านกาแฟเป็นท่ีนดัพบและผอ่นคลายความเครียด คิดเป็นร้อยละ 17.39 ปริมาณ

ในการบริโภคกาแฟต่อวนัพบว่าส่วนใหญ่ด่ืมกาแฟเพียงหน่ึงแก้วต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 80.30 

ความถ่ีในการใชบ้ริการร้านกาแฟสดพบว่าส่วนใหญ่ใชบ้ริการ 1 - 2 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 

64.67 งบประมาณในการบริโภคกาแฟแต่ละคร้ังพบว่าส่วนใหญ่ใชเ้งินประมาณ 41 - 60 บาท/คร้ัง 

คิดเป็นร้อยละ 30.66 

3. วธีิดําเนินการวจัิย

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัรังสิต 

จาํนวน  18,918  คน (ท่ีมา : สาํนกังานทะเบียนมหาวิทยาลยัรังสิต) 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน  18,918 

คน โดยแบ่งเกบ็แบบสอบถามภายในมหาวิทยาลยัรังสิตทั้งหมดดว้ยการเกบ็ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

ดว้ยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการคาํนวณใชสู้ตรของ Yamane 
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(1967) ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 391 คน โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดับความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่ม

ตวัอย่างทั้ งหมด 400 ตวัอย่าง ซ่ึงถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีเง่ือนไขกาํหนด คือไม่น้อยกว่า 391 

ตวัอยา่ง 

3.2 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 

การสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็นโดยการสุ่มแบบบงัเอิญจากนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

              ในการวิจยัคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด โดยแต่

ละชุดจะประกอบดว้ย 6 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภค 

ส่วนที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

ส่วนที ่4  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้  

ส่วนที ่5 ปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ  

ส่วนที ่6  แบบสอบถามใหเ้ขียนขอ้เสนอแนะ 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ได้จากการใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากร 

จาํนวน 18,918 คนโดยเลือกเกบ็แบบสุ่มบงัเอิญจาํนวน 400 ตวัอยา่ง และดาํเนินการโดยเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจากนักศึกษา ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิตแลว้นาํแบบสอบถามท่ี

ไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบและคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามฉบบัท่ีสมบูรณ์เพื่อทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไป 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

              นาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง มาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป โดยมี

ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนาสําหรับ

การอธิบายผลการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

1.1 ตวัแปรดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชั้นปี รายไดต่้อเดือน และ

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีใชว้ดัมาตรวดัแบบนามบญัญติั เน่ืองจากไม่สามารถวดั
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เป็นมูลค่าได ้ทั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งการบรรยายเพื่อใหท้ราบถึงจานวนตวัอยา่งจาํแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น

ดงันั้น สถิติท่ีเหมาะสม คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

 1.2  ตวัแปรดา้นพฤติกรรมการบริโภคของผูก้รอกแบบสอบถาม ไดแ้ก่  ซ้ือกาแฟท่ีร้าน

กาแฟใดบ่อยท่ีสุด   กาแฟชนิดใดท่ีท่านนิยมบริโภคมากท่ีสุด   กาแฟรสชาติใดท่ีท่านนิยมบริโภค

มากท่ีสุด ลกัษณะการบริโภคกาแฟของท่านเป็นอย่างไร   เหตุผลท่ีท่านเลือกบริโภคกาแฟ   ท่าน

บริโภคกาแฟบ่อยเพียงใด   ท่านนิยมด่ืมกาแฟในช่วงเวลาใด  ค่าใชจ่้ายคร้ังละประมาณเท่าใด  และ

นิยมด่ืมกาแฟท่ีไหน  ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีใชว้ดัมาตรวดัแบบนามบญัญติั เน่ืองจากไม่สามารถวดัเป็นมูลค่า

ได ้ทั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งการบรรยายเพื่อให้ทราบถึงจานวนตวัอย่างจาํแนกตามคุณสมบติัเท่านั้น ดงันั้น 

สถิติท่ีเหมาะสม คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

1.3 ตวัแปรดา้นปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ/์บริการ ราคา สถานท่ี/

ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาค เน่ืองจากผูว้ิจยัได้

กาํหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดบั ทั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบค่าเฉล่ียคะแนนของแต่ละระดบัความ

คิดเห็นของตวัอย่าง สถิติท่ีใชจึ้งไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1.4 ตวัแปรดา้นปัจจยัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้สามารถบ่งบอกถึง

รสนิยมของผูบ้ริโภคกาแฟได ้ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ

กาแฟภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีจดจาํง่ายมีผลต่อการซ้ือกาแฟ ความคุน้เคยของตราสินคา้ในตลาดมีผล

ต่อการซ้ือกาแฟของท่าน ท่านคิดว่าคุณประโยชน์ของสินคา้สามารถถ่ายทอดจากไดจ้ากภาพลกัษณ์

ตราสินคา้ ผูบ้ริโภคสามารถยอมรับราคากาแฟท่ีสูงข้ึนเม่ือกาแฟมีภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าสูง 

การพฒันาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ก่อใหเ้กิดการรับรู้ท่ีดีข้ึนต่อคุณค่าของสินคา้ซ่ึงมีผลต่อการซ้ือกาแฟ

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีลกัษณะเด่นกว่าคู่แข่งมีผลต่อการซ้ือกาแฟ เป็นขอ้มูลท่ีใชม้าตรวดัอนัตร

ภาค เน่ืองจากผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดบั ทั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบค่าเฉล่ียคะแนน

ของแต่ละระดบัความคิดเห็นของตวัอยา่ง สถิติท่ีใชจึ้งไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติเชิงอา้งอิง ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติเชิงอา้งอิง สาํหรับการอธิบายผลการศึกษาของตวัอยา่งใน

เร่ืองต่อไปน้ี 

2.1  การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ ของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่  เพศ 

ระดบัชั้นปี รายไดต่้อเดือน และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีเป็นตวัแปรอิสระท่ีใชม้าตรวดันาม

บญัญติั กบัการตดัสินใจเลือกบริโภค ซ่ึงเป็นตวัแปรตามท่ีใชม้าตรวดัอนัตรภาค  
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2.3  การวิเคราะห์เพื่อทดสอบปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ/์บริการ 

ราคา สถานท่ี/ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ 

ท่ีเป็นตวัแปรอิสระท่ีใชม้าตรวดัเรียงระดบั กบัตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกบริโภค ซ่ึงใชม้าตร

วดัอนัตรภาค  

2.4  การวิเคราะห์เพื่อทดสอบปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของตรา

สินคา้ท่ีแขง็แกร่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกาแฟภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีจดจาํง่ายมีผลต่อการซ้ือ

กาแฟ ความคุน้เคยของตราสินคา้ในตลาดมีผลต่อการซ้ือกาแฟของท่าน  ท่านคิดว่าคุณประโยชน์

ของสินคา้สามารถถ่ายทอดจากไดจ้ากภาพลกัษณ์ตราสินคา้   ผูบ้ริโภคสามารถยอมรับราคากาแฟท่ี

สูงข้ึนเม่ือกาแฟมีภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าสูง  การพฒันาภาพลกัษณ์ตราสินคา้ก่อให้เกิดการ

รับรู้ท่ีดีข้ึนต่อคุณค่าของสินคา้ซ่ึงมีผลต่อการซ้ือกาแฟภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีลกัษณะเด่นกว่า

คู่แข่งมีผลต่อการซ้ือกาแฟ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ  ท่ีเป็นตวัแปรอิสระท่ีใชม้าตร

วดัเรียงระดับ กับตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกบริโภค ซ่ึงใช้มาตรวดัอนัตรภาค และเพื่อ

ทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตวัแปรอิสระดงักล่าวแต่ละตวัมีต่อตวัแปรตาม 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

นําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเชิง

พรรณนา ( Descriptive Statistics ) คือการอธิบายลกัษณะทัว่ ๆ ไปของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้โดย

การนาํเสนอเป็นตาราง ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ในการทดสอบสมมติฐาน t-Test ใชท้ดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอย่าง2กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั และใชส้ถิติ F-Test,One-way ANOVA 

การเทียบรายคู่แบบ LSD การวิเคราะห์มากกว่า 3 กลุ่มตวัอย่างข้ึนไปท่ีเป็นอิสระจากกนั ในการ

ทดสอบสมมติฐาน และทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรบางตัวท่ีสําคัญโดยใช้สถิติ 

Multiple Regression Analysisโดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

4.ผลการวจัิย

ส่วนที ่1 ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จาํนวน 215 คน (ร้อยละ 53.75)  กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 203 

คน (ร้อยละ 50.75)  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-15,000 บาท จาํนวน 198 คน (ร้อยละ 49.50)  มี

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  3-4 คน จาํนวน 179 คน (ร้อยละ 44.75) 

ส่วนที ่2 ผลการทดสอบปัจจัยด้านพฤติกรรม 

ส่วนใหญ่เลือกบริโภคกาแฟ ร้าน AMAZON จาํนวน 153 คน  (ร้อยละ 38.25)   บริโภค

กาแฟเยน็ จาํนวน 192 คน (ร้อยละ 48.00)  รสชาติกาแฟอเมริกาโน จาํนวน 89 คน (ร้อยละ 22.25) 

รับประทานกาแฟอยา่งเดียว จาํนวน 199 คน (ร้อยละ 49.75)  เลือกใชบ้ริการดว้ยเหตุผลชอบรสชาติ
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และกล่ินของกาแฟ จาํนวน 162 คน (ร้อยละ 40.50)  ด่ืมกาแฟ 1คร้ัง/สัปดาห์ จาํนวน 135 คน (ร้อย

ละ 33.75) ในช่วงเวลากลางวนั จาํนวน 152 คน (ร้อยละ 38.00)  มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง 61-80 บาท 

จาํนวน 131 คน (ร้อยละ 32.75) และด่ืมในร้าน จาํนวน 220 คน (ร้อยละ 55.00) 

ส่วนที ่3 ผลการทดสอบปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด คือเมลด็กาแฟท่ีนาํมาใชใ้นการชงมีคุณภาพดี 

( x� = 4.28 ) 

2.ดา้นราคา ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดกบั ราคาเหมาะสมกบัแบรนด ์( x� = 4.29 )

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากกบั บรรยากาศภายในร้านชวนให้ด่ืม

กาแฟ  ( x� = 4.20 ) 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากกบั มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่าน

ส่ือต่างๆ ( x� = 4.07 ) 

ส่วนที ่4 ผลการทดสอบปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า 

ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากกบั ภาพลกัษณ์ตราสินคา้สามารถบ่งบอก

ถึงรสนิยมของผูบ้ริโภคกาแฟได ้( x� = 4.12 )   

ส่วนที ่5 ผลการทดสอบปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกบริโภค 

ดา้นการตดัสินใจเลือกบริโภค ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมาก ดา้นการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟ 

โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียคือท่านมีความพึงพอใจในการบริการและอยากแนะนําให้บุคคลอ่ืน 

( x� = 4.16 ) 
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ส่วนที ่6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ 

สถิติทีใ่ช้ในการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

ค่านัยสําคญั
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ T-Test .000* ยอมรับ 

ระดบัชั้นปี F-Test .739 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test .000 ยอมรับ 

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว F-Test .000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ MRA .155 ปฏิเสธ 

ดา้นราคา MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA .000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ MRA .000 ยอมรับ 

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ รายได ้จาํนวน

สมาชิกในครอบครัว ยอมรับสมมติฐาน ส่วนระดบัชั้นปี ปฏิเสธสมมติฐาน ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดไดแ้ก่ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ยอมรับสมมติฐาน 

ส่วนด้านผลิตภัณฑ์/บริการปฏิเสธสมมติฐาน และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ยอมรับ

สมมติฐาน 

5. ข้อเสนอแนะในการวจัิย

จากการศึกษา เ ร่ืองการตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัรังสิต ผูว้ิจยัมีขอเสนอแนะ ดงัน้ี 

1.การวิจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่

ดา้นผลิตภณัฑ ์เมลด็กาแฟท่ีนาํมาใชใ้นการชงควรมีการคดัสรรและใส่ใจในรายละเอียดให้

มากเพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ีสดใหม่อยู่เสมอทั้งน้ีผูบ้ริโภคมีความละเอียดอ่อนในเร่ืองของคุณภาพ และ
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ความสะอาดของอุปกรณ์ในการชงควรดูแล รักษา ทาํความสะอาดอยูต่ลอดเพื่อไม่ให้รสชาติกาแฟ

แต่ละชนิดเปล่ียน 

ดา้นราคาผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมาก ดงันั้นร้านกาแฟควรให้ความสําคญัต่อการกาํหนด

ราคากาแฟแต่ละชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิง่การกาํหนดราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ และควร

มีการติดประกาศแจง้ราคาสินคา้ในเมนูอย่างชดัเจนให้ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบก่อนตดัสินใจซ้ือ การ

กาํหนดราคาควรมีความหลากหลายตามขนาดของกาแฟแต่ละแกว้ แต่ในการปรับราคากาแฟควร

พิจารณา ราคาของคู่แข่งขนัในตลาดดว้ย 

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย บรรยากาศภายในร้านชวนให้ด่ืมกาแฟ สภาพแวดล้อม 

ทศันียภาพ การตกแต่งภายในร้านมีความเป็นเอกลกัษณ์และผ่อนคลายปรับเปล่ียนไปตามความ

เหมาะสมและเทศกาล สถานท่ีตั้งร้านสะดวกแก่การไปใชบ้ริการ มีสถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย 

ความสะอาดภายในร้าน ภายในร้านมีการรักษาและใส่ใจในเร่ืองของความสะอาดทาํให้ผูบ้ริโภคมี

ความเช่ือมัน่และมัน่ใจในการใชบ้ริการ 

 ดา้นส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้

ข่าวสารใหม่ๆท่ีทางร้านมีการอพัเดทขอ้มูลอาจยงัเขา้ไม่ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคทาํให้การส่ือสารไม่เขา้ถึง

ควรมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางอ่ืนๆหลายๆช่องทางหลายๆวิธีเพื่อให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารมากข้ึน 

2.ร้านกาแฟท่ีต้องการให้ผู ้บริโภคเกิดการตัดสินใจมาซ้ือกาแฟควรจะต้องคํานึงถึง

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ดา้นความเช่ือมโยง ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่พบว่า มีความมัน่ใจว่ากาแฟแฟรน

ไชส์ต่างประเทศเป็นกาแฟท่ีมีรสชาติอร่อยกว่ากาแฟยี่ห้ออ่ืน ดังนั้นทางร้านกาแฟจึงควรรักษา

รสชาติของกาแฟตวัเองให้อยู่ตลอดไป และพฒันารสชาติใหม่ๆท่ีถูกปากของผูบ้ริโภคข้ึนมาจน

ผูบ้ริโภคติดกบัรสชาติกาแฟ และไม่หนีไปกาแฟยีห่อ้อ่ืน ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีแขง็แกร่งแสดง

ให้เห็นถึงคุณภาพของกาแฟ  ภาพลักษณ์ของแบรนด์ตราสินคา้ของร้านท่ีมีช่ือเสียงนั้ นทาํให้

ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้รับรู้ไดถึ้งคุณภาพของกาแฟเม่ือเปรียบเทียบกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ภาพลกัษณ์

ตราสินคา้ท่ีจดจาํง่ายมีผลต่อการบริโภคกาแฟ เม่ือจินตภาพหรือภาพลกัษณ์ของแบรน์ท่ีจดจาํง่าย

และมีความคุน้เคยนั้นทาํให้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการและบริโภคกาแฟ และผูบ้ริโภค

สามารถยอมรับราคากาแฟท่ีสูงข้ึนเม่ือกาแฟมีภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าสูง ราคากาแฟท่ีสูงข้ึน

เม่ือเปรียบเทียบกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีคุณค่าสูงผูบ้ริโภคยอมจ่ายในส่ิงท่ีทาํให้รู้สึกว่าเป็น

ความภูมิใจส่วนตวั ดงันั้นในเร่ืองของภาพลกัษณ์ตราสินคา้ควรรักษาภาพลกัษณ์ของตนใหค้งอยู ่ให้

มีคุณค่า และภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่และกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า

ในคร้ังหนา้ 
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5.1 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.สําหรับงานวิจยัในอนาคตนั้น แนะนาํให้ผูว้ิจยัท่านต่อไปทาํการศึกษาหรือเพิ่มตวัแปร

อิสระอ่ืนท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีทาํการศึกษาอยู่น้ี ตามแนวโน้มการพฒันาธุรกิจของ

ตลาดในขณะนั้น เพื่อการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางนโยบายเชิงรุกของคู่แข่งและค่านิยมของ

ผูบ้ริโภคในขณะนั้น 

2. แนะนาํให้ทาํการศึกษากบักลุ่มประชากร หรือกลุ่มตวัอย่างในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้วม

ในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในคร้ังน้ีว่า ในพื้นท่ีอ่ืน

ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความแตกต่าง หรือเหมือนกนัอยา่งไร เพื่อนาํผลการศึกษา

ทั้ งหมดมารวมกันได้ขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ จะได้ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เขา้ถึง

ผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้ง 

3.ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบัดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ให้มี

ความสดใหม่ ปรับปรุงพฒันาคุณภาพรสชาติให้มีความโดดเด่น ในดา้นราคานั้นควรนาํเสนอราคา

ของเคร่ืองด่ืมและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ใหเ้หมาะสมกบัปริมาณตามภาชนะท่ีบรรจุ และมีราคาท่ีเหมาะสม

กับกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีใช้บริการร้านกาแฟซ่ึง เป็นนักเรียน/นักศึกษา ในด้านช่องทางการจดั

จาํหน่ายตอ้งคาํนึงถึงการจดัท่ีนั่งให้เพียงพอ ควรเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีเขา้ ถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีจะเขา้มาใช้

บริการไดส้ะดวก ในดา้นการส่งเสริมการตลาดผูป้ระกอบการอาจจดักิจกรรมหรือโปรโมชัน่ต่างๆ

ในวนัพิเศษท่ีเหมาะแก่ลูกคา้แต่ละกลุ่มเพื่อจูงใจลูกคา้ทุกเพศทุกวยัไดแ้ละทาํระบบสมาชิกเพื่อสร้าง

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ประจาํและจูงใจลูกคา้รายใหม่ดว้ย 

4.การเก็บแบบสอบถามควรเลือกเก็บจากนักศึกษาท่ีพร้อมให้ความร่วมมือ เพราะบางคร้ัง

นักศึกษาทาํการตอบแบบสอบถาม อาจจะไม่อ่านหัวขอ้ต่างๆ อย่างละเอียดหรือทาํการตอบแบบ

ส่งๆ ทาํใหข้อ้มูลท่ีไดม้านั้นไม่เป็นขอ้มูลท่ีแทจ้ริง 

บรรณานุกรม 

ศูนย์วจัิยและพฒันากาแฟบนทีสู่ง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  (Highland Arabica  

Coffee Production)  http://tikybakery.wixsite.com/bake/coffice 

ผู้จัดการออนไลน์ MGR Online 26 กมุภาพนัธ์ (2559)  

http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000020580 

วรีะพงษ์ เฉลมิจิระรัตน์ (2545) แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 4’P 

อดุลย์ จาตุรงคกลุ (2541) ทฤษฏีประชากรศาสตร์ กลยทุธ์การตลาด. กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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จุฑาทพิย์ พงศ์เลขา(2555) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด 

พชันี สุวรรณวศิลกจิ (2554) การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชากรในภาคเหนือ 

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชากรในภาคเหนือ 

ศศิวมิล ไพศาลสุทธิเดช (2556) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสตาร์ 

บคัส์ของคนไทยและคนเกาหลี 

วษิณุ ศศิธรวนั และเพญ็จิรา คนัธวงศ์ (2556) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัความสอดคลอ้ง 

ของภาพลกัษณ์ของตนและปัจจัยความสอดคลอ้งของหน้าท่ีการใช้งานท่ีมีอิทธิพลต่อ

ทศันคติของผูบ้ริโภคและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการกลบัมาซ้ือกาแฟซํ้า 

มยุรา ปรารถนาเปลีย่น (2557)  ไดศึ้กษาเร่ือง ตลาดกาแฟพร้อมด่ืมในประเทศไทย 

 วมิลรัตน์ เพง็หอม (2557) ส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภค 

จงัหวดัปทุมธานี 

Belch, G.E. and Belch, M.A. (1993), p. 103) พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

Kotler (2000, p. 533) ปรมาจารยด์า้นการตลาดอธิบายถึงภาพลกัษณ์ (Image) 
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ปัจจยัทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือครีมบํารุงผวิหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECT TO CUSTOMER PURCHASING BEHAVIOR OF  

FACIAL SKIN CREAM IN BANGKOK 

วภิาวรรณ วชิยั1 และ ดร. พชัร์หทยั จารุทวผีลนุกูล2 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีม

บาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุง ผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึง

กลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือใชค้รีมบาํรุงผิวหนา้ในกรุงเทพมหานคร โดยคาํนวณหาขนาด

กลุ่มตวัอยา่งจากสูตรไม่ทราบจาํนวนประชากร จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และหาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  และหาค่าร้อยละ (Percentage)  การวิเคราะห์สมมติฐาน

ทางสถิติ  ทดสอบปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการทดสอบ Chi- Square จากการศึกษาพบวา่ 

1) ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมโดยรวมในการ

ซ้ือครีมบาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีม

บาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: ปัจจยัทางการตลาด, พฤติกรรม, ครีมบาํรุงผวิหนา้  

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

These are the objectives of this research; 

To study the personal factors affecting customer purchasing behavior of facial skin cream 

in Bangkok To study the marketing mix factors affecting customer purchasing behavior of facial 

skin cream in Bangkok. 

The population are 400 customers who buy or use facial cream in Bangkok by using 

questionnaire as a tool to collect data and analyze the statistics. Moreover, this study also uses 

frequency, standard deviation, and percentage. For the analysis of statistical hypotheses, this study 

uses Chi- Square analysis to examine the marketing mix factors affecting customer purchasing 

behavior of facial skin cream in Bangkok. 

The research find that: 

1) Demographic factors include gender, age and monthly income affect to customer 

purchasing behavior of facial skin cream in Bangkok and the result is statistically significant at the 

0.05 level  

2) Marketing mix factors include product affect to customer purchasing behavior of facial 

skin cream in Bangkok and the result is statistically significant at the 0.05 level  

 

Keywords: Behavior , Facial Skin Cream 

บทนํา   

 ในยคุสมยัน้ี ผูค้นส่วนใหญ่มกัหนัมาใส่ใจดูแลสุขภาพผวิของตนเองมากข้ึนเป็นพิเศษ ไม่วา่

จะทั้ งชายและหญิง เน่ืองจากคนท่ีมีผิวพรรณท่ีดีผิวหน้าขาวใสมกัจะได้เปรียบ แมห้น้าตาจะดู

ธรรมดา แต่ก็ทาํใหช้วนมองกวา่คนท่ีมีผวิพรรณไม่เรียบเนียนไม่ผอ่งใส ผวิสวยหนา้ใสจึงกลายเป็น

ส่ิงท่ีสาํคญัมากท่ีสุดในยคุน้ี หนุ่มสาวจึงมกัหนัมาดูแลตวัเองเพื่อใหต้นเองดูผอ่งใสข้ึน ไม่ว่าจะเป็น

การสรรหา การเลือกใชเ้คร่ืองสาํอางบาํรุงผวิ การซ้ือครีมบาํรุงผวิหนา้ประเภทต่าง ๆ นั้นกน็บัวา่เป็น

ปัจจยัหลกัท่ีทาํใหผ้วิพรรณสวยใสไดน้ั้นเอง (บริษทั คอสเมติคส์ แบรนด ์บิลด้ิง จาํกดั, 2559) 

  ครีมบาํรุงผิวหน้าได้ถูกคิดคน้ข้ึนมาเพื่อแก้ไขปัญหาผิวหน้า ซ่ึงเรียกได้ว่าแทบทุกคน

จะตอ้งเจอ เพื่อให้ผิวหน้าชุ่มช่ืน ทาํให้ใบหน้าขาวใสปราศจากสิวฝ้า หรือส่งเสริมให้เกิดความ

สวยงามมากข้ึน (นันทภทัร์ สุภาพรรณชาติ, 2549, น.87) ครีมบาํรุงผิวหน้าจึงเป็นส่วนสําคญัใน

ชีวิตประจาํวนัของชายหญิงทุกกลุ่มอาย ุนบัตั้งแต่วยัรุ่น นกัศึกษาไปจนถึงวยัทาํงาน ความสวยความ

งามเป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนปรารถนา ความสวยงามนั้นมีทั้งความสวยงามภายในโดยการรับประทาน
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อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย และความงามภายนอกโดยการใชเ้คร่ืองสาํอางหรือครีมบาํรุงส่วน

ต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายนอกร่างกาย ป้องกนัและดูแลทุกปัญหา และความกงัวลเร่ืองผิวพรรณ ผิวแหง้กร้าน 

กระ ฝ้า ร้ิวรอย สิวผูใ้หญ่ รูขุมขน สําหรับทุกคนแลว้ความกังวลเร่ืองผิวคงไม่มีวนัส้ินสุด การ

ปกป้องปัญหาเหล่าน้ี ส่ิงสาํคญัคือ ต่างมีความรู้ท่ีถูกตอ้งและใส่ใจดูแลอยา่งดี (โยะชิคิ โนะบุโกะ, 

2559, น.59) ดงันั้น ผูบ้ริโภคจึงแสวงหาส่ิงต่าง ๆ เพื่อนาํมาบาํรุงผิวพรรณใหข้าวใส และทาํใหค้รีม

บาํรุงผวิหนา้เป็นส่ิงท่ีหลายคนใหค้วามสนใจนั้นเอง  

 ในทอ้งตลาดปัจจุบนัน้ีจะพบว่าในแต่ละปีจะมีผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าออกมาจาํหน่าย

มากมายหลายสูตร ให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือตามความตอ้งการ เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีวางจาํหน่ายกนัอยู่

ทัว่ไป ซ่ึงสามารถพบเห็นไดจ้ากท่ีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตามตลาดนดั ร้านสะดวกซ้ือ ตวัแทนจาํหน่าย 

ห้างสรรพสินคา้ จนไปถึงช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และจะพบไดต้ามส่ือโฆษณาต่าง ๆ เช่น วิทยุ 

โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์และตามอินเทอร์เน็ต ซ่ึงบางยีห่อ้มีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริง เช่น ครีมทา

บาํรุงผิวหน้าเม่ือใชแ้ลว้จะเห็นผลภายใน 3-7 วนั หรือหน้าขาวใสทนัทีท่ีทา และพบว่าครีมบาํรุง

ผิวหน้าแต่ละยี่ห้อมีราคาแพงมาก และสรรพคุณหรือส่วนประกอบท่ีอยู่ในผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีก็ไม่

ชดัเจนว่าใชแ้ลว้มีความปลอดภยัมากนอ้ยเพียงใด ดงันั้น ผูบ้ริโภคจึงควรพิจารณาถึงคุณประโยชน์

และความปลอดภยัของผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีดว้ย 

 ตลาดอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางไทยเป็นธุรกิจท่ีมีการเจริญเติบโต และขยายตัวอย่าง

ต่อเน่ือง ถึงจะอยูใ่นยคุสมยัท่ีมีเศรษฐกิจท่ีค่อนขา้งมีการฝืดเคือ ส่วนแบ่งการตลาดผลิตภณัฑค์วาม

งามท่ีมากทีสุดคือ กลุ่มสกินแคร์มีมูลค่าถึง 400,000 ลา้นบาท เป็นผลิตภณัฑเ์พื่อบาํรุงผิวขาว 48%  

ผลิตภณัฑเ์พื่อบาํรุงผิวทัว่ไป 43% และผลิตภณัฑเ์พื่อบาํรุงผวิใหคุ้ณประโยชน์เฉพาะ 9% (SMEs, 4 

กรกฎาคม 2557)  ธุรกิจเคร่ืองสาํอางประเภทครีมบาํรุงผิวหนา้มีแนวโนม้เขา้สู่การแข่งขนัท่ีรุนแรง

มากข้ึน และมีการผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ออกมาแข่งขนักนัอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการพฒันาทาง

เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ ทาํให้บริษทัผูผ้ลิตตอ้งมีการส่งเสริมการตลาดเป็นอยา่งมากไม่ว่า

จะเป็นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การให้ส่วนลดพิเศษต่าง ๆ  และมีการพฒันาทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์

ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และรายการส่งเสริมการขาย มีการใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดมากมายเพื่อเพิ่ม

ขนาดของตลาด และการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคตอีกดว้ย  

 ปัจจุบนัพบว่ามีปัจจยัต่าง ๆ มากมายท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและกระบวนการ

ตอบสนองเชิงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เช่น ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด ปัจจัยภายในตวั

ผูบ้ริโภคเอง ไดแ้ก่ ความตอ้งการ การรับรู้ การเรียนรู้  ทศันคติ และบุคลิกภาพของตวัผูบ้ริโภคเอง 

และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ อิทธิพลของวฒันธรรม ชั้นทางสังคม และครอบครัวของผูบ้ริโภค ส่ิงต่าง 

ๆ เหล่าน้ีลว้นมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคทั้งส้ิน  
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 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมุ่งเนน้ท่ีจะทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหท้ราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงผล

ของการศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลส่งเสริมให้แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภณัฑ์

ประเภทครีมบาํรุงผิวหนา้ในการพิจารณาวางแผนการตลาดและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้

ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคต่อไป 

วตัถุประสงค์   

1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผวิหนา้

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคดิ   

             ตัวแปรต้น                                                              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั 

มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ                        

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ                

- รายได ้

 

 

พฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผวิหนา้

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีม

บาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัระเบียบวิธีการวิจยั   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการกรณีศึกษาตวัแปรตน้ ปัจจยัส่วนบุคคล และตวัแปรตามปัจจยัคํ้า

จุนและปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานกรณีศึกษาพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส 

จาํกดัเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ใหก้บัวงการวิชาการ 

2. ประโยชน์เชิงปฏิบติั ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะสามารถนาํไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางให้กบั

บริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา พนกังานบริษทั 

สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 

3. ผลการวิจยัน้ีจะเป็นแนวทางในการนาํไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้พนักงานเกิด

แรงจูงใจในการทาํงานของบริษทัอ่ืนได ้

ระเบียบวธีิการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี คือ ผู ้บ ริโภคท่ี ซ้ือหรือใช้ครีมบํา รุงผิวหน้าใน

กรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั หมายถึง 

ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครท่ี 

ซ้ือหรือใชค้รีมบาํรุงผิวหน้าโดยคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสูตรไม่ทราบจาํนวน

ประชากร  การหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ William G. Cochran ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 387 คน 

เพิ่มกลุ่มตวัอยา่งอีก 13 ชุด รวมเป็น 400 ตวัอยา่ง 

2. การสร้างและพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ศึกษาทฤษฎี หลกัการและแนวคิด จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิทั้งจากหนงัสือ ตาํราวิทยานิพนธ์ 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงบทความท่ีตีพิมพใ์นฐานขอ้มูลออนไลน์ของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการวจิยัเป็นหลกั ซ่ึงใชใ้นการสอบถาม

ผูท่ี้เคยซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้ โดยทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ไดค่้าเท่ากบั 

0.67 – 1.00 แลว้ไดด้าํเนินการจดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัร่างข้ึนเพื่อนาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

เพื่อขอคาํแนะนาํว่าแบบสอบถามครอบคลุมเป็นไปตามวตัถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจยั

หรือไม่ สํานวนภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด และนํากลับมาแก้ไขก่อนนํา

แบบสอบถามไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจริง  
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3. การเกบ็และรวบรวมขอ้มูล 

 ในการดาํเนินการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัไดว้างแผนเก็บขอ้มูลการจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีซ้ือครีมบาํรุง

ผวิหนา้ ซ่ึงอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดย

ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ William G. Cochran โดยมีขั้นตอนในการเกบ็ขอ้มูล 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มาจากการตอบแบบสอบของผูท่ี้เคยซ้ือครีมบาํรุง

ผวิหนา้ ซ่ึงอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครตามจาํนวนแบบสอบถามท่ีทาํการสอบถาม ณ ช่วงเวลา

ท่ีกาํหนด  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีผู ้

ศึกษาและเก็บรวบรวมไวแ้ลว้ไดแ้ก่ เอกสาร บทความ วารสารส่ิงพิมพ ์ตาํรางานวิจยัต่างๆ และ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งในและต่างประเทศ ขอ้มูลอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต และเว็ปไซต์ต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติต่อไปน้ีในวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชส้าํหรับจดัหมวดหมู่และวิเคราะห์ลกัษณะ

พื้นฐานของประชากร ดงัน้ี การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและ พฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยนาํเสนอขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

อตัราส่วนร้อยละ (Percentage)  

 4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใชส้ําหรับวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรม

การซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและทดสอบปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบํารุงผิวหน้าของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยการทดสอบ Chi- Square  

ผลการวจัิย   

จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน สามารถจาํแนกขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ได้

ดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจาํนวน 90 คน (ร้อยละ 22.5)  เป็นเพศหญิงจาํนวน 310 คน 

(ร้อยละ 77.5) ส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 130 คน (ร้อยละ 32.5) และน้อยท่ีสุดอายุ

นอ้ยกว่า  10 ปี จาํนวน 8 คน (ร้อยละ 2.0)  เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 188 คน (ร้อยละ 47.0) และปริญญาตรี 
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จาํนวน 168 คน (ร้อยละ 42.0)  มีอาชีพนักเรียน/นกัศึกษามากท่ีสุด จาํนวน 141 คน (ร้อยละ 35.2) 

พนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 136 คน (ร้อยละ 34.0) และและขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

จาํนวน 54 คน (ร้อยละ 13.5) มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาทมากท่ีสุดจาํนวน 172 คน (ร้อยละ 

43.0)  รายได ้15,000 – 30,000 บาท จาํนวน 151 คน (ร้อยละ 37.8)  รายได ้30,001 – 45,000 บาท 

จาํนวน 42 คน (ร้อยละ 10.5)  รายได ้45,001 – 60,000 บาท จาํนวน 28 คน (ร้อยละ 7.0)  และรายได ้

60,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 7 คน (ร้อยละ 1.8)   

ในการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีสภาพผิวแห้งมากท่ีสุด จาํนวน 192 คน (ร้อยละ 48.0) รองลงมา ผิว

บอบบางแพง่้าย จาํนวน 80 คน (ร้อยละ 20.0) และผิวผสม นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 26 คน (ร้อยละ 6.5) มี

การใชผ้ลิตภณัฑส่์วนใหญ่เป็น ครีม จาํนวน 273 คน (ร้อยละ 68.2) รองลงมา โลชัน่ จาํนวน 85 คน 

(ร้อยละ 21.2) ลาํดบัต่อมาเป็น เจล จาํนวน 39 คน (ร้อยละ 9.8) และนอ้ยท่ีสุด สเปรย ์จาํนวน 3 คน 

(ร้อยละ 0.8) มีการซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้มากท่ีสุด 2 – 3 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 232 คน (ร้อยละ 

58.0) รองลงมา ซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าเดือนละ 1 คร้ังหรือมากกว่า จาํนวน 129 คน (ร้อยละ 

32.2) ซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้า 4 – 5 เดือนต่อคร้ัง จาํนวน 36 คน (ร้อยละ 9.0) และน้อยท่ีสุด 6 

เดือนต่อคร้ัง จาํนวน 3 คน (ร้อยละ 0.8) มีการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าเพื่อป้องกนัผิวแห้ง

หยาบกร้านมากท่ีสุด จาํนวน 125 คน (ร้อยละ 31.2) เพื่อให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว ์จาํนวน 118 คน 

(ร้อยละ 29.5) และเพื่อลบเลือนร้ิวรอยและจุดด่างดาํนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 6 คน (ร้อยละ 1.5) ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่รู้จกัเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้จากส่ือโฆษณามากท่ีสุด จาํนวน 153 คน (ร้อยละ 38.2) 

ศึกษาหาความรู้เอง จาํนวน 123 คน (ร้อยละ 30.8) เพื่อนแนะนาํ จาํนวน 112 คน (ร้อยละ 28.0) และ

นอ้ยท่ีสุด พอ่ แม่หรือญาติแนะนาํ จาํนวน 12 คน (ร้อยละ 3.0)  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

บาํรุงผิวหนา้เพราะคุณสมบติัหรือคุณภาพมากท่ีสุด จาํนวน 209 คน (ร้อยละ 52.2)  รองลงมา ราคา  

จาํนวน 159 คน (ร้อยละ 39.8) และนอ้ยท่ีสุดการโฆษณา จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ใชผ้ลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าในช่วงเชา้มากท่ีสุด จาํนวน 296 คน (ร้อยละ 74.0) รองลงมา

ก่อนนอน จาํนวน 93 คน (ร้อยละ 23.2) และนอ้ยท่ีสุดช่วงเยน็ จาํนวน 11 คน (ร้อยละ 2.8) ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้มาจากร้านคา้สะดวกซ้ือมากท่ีสุด จาํนวน 321 คน (ร้อยละ 80.2) 

รองลงมาซุปเปอร์มาร์เก็ต จาํนวน 40 คน (ร้อยละ 10.0) และนอ้ยท่ีสุด อินเตอร์เน็ต จาํนวน 39 คน 

(ร้อยละ 9.8) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้าเอสพีเอฟ 

(SPF)มากท่ีสุด จาํนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 ส่วนผสมของไวทเ์ทนน่ิง (whitening)  จาํนวน 

71 คน (ร้อยละ 17.8) ส่วนผสมของวิตามิน  จาํนวน 59 คน (ร้อยละ 14.8)  และนอ้ยท่ีสุดส่วนผสม

ของแอคเน่ (Acne) จาํนวน 7 คน (ร้อยละ 1.8) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ต่อคร้ัง
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มากท่ีสุด 101-500 บาท  จาํนวน 235 คน (ร้อยละ 58.8)   นอ้ยกวา่ 100 บาท จาํนวน 153 คน (ร้อยละ 

38.2) และ 501-1000 บาท จาํนวน 12 คน (ร้อยละ 3.0) 

ในการศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดของพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ผลการ

วิเคราะห์ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ดา้นผลิตภณัฑ์การบรรจุภณัฑ์ท่ีใส่สินคา้ มีการ

ออกแบบท่ีดูดี สวยงาม ทนัสมยัสุดมากท่ีสุด จาํนวน 156 คน (ร้อยละ 39.0) รองลงมา คือ ผลิตภณัฑ์

จาํเป็นตอ้งมีการรับรองมาตรฐาน เช่น อย. GMP เป็นตน้ จาํนวน 124 คน (ร้อยละ 31.0)  และนอ้ย

ท่ีสุด คือ  ความมีช่ือเสียงและความนิยมของส่วนผสมท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑ ์จาํนวน 2 คน (ร้อยละ 0.5)  

ด้านราคา (Price) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ด้านราคามีความ

เหมาะสมเม่ือเทียบกบัยี่หอ้อ่ืนมากท่ีสุด จาํนวน 307 คน (ร้อยละ 76.8) รองลงมาราคาเหมาะสมกบั

ปริมาณบรรจุ จาํนวน 68 คน (ร้อยละ 17.0)  ลาํดบัต่อมามีการติดราคาของผลิตภณัฑ์ให้เห็นอย่าง

ชดัเจน จาํนวน 17 คน (ร้อยละ 4.2) และนอ้ยท่ีสุดราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

จาํนวน 8 คน (ร้อยละ 2.0)  ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี

ความเห็นว่า  ด้านการจัดจําหน่าย  ผลิตภัณฑ์หาซ้ือได้ท่ี เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social 

network,Web board)มากท่ีสุด จาํนวน 321 คน (ร้อยละ 80.2) รองลงมาผลิตภณัฑมี์การจดัวางท่ีโดด

เด่น จาํนวน 42 คน (ร้อยละ 10.5) ลาํดบัต่อมาผลิตภณัฑ์หาซ้ือไดท่ี้ร้านสะดวกซ้ือ จาํนวน 21 คน 

(ร้อยละ 5.2) และนอ้ยท่ีสุดผลิตภณัฑห์าซ้ือไดท่ี้ตวัแทนจาํหน่าย จาํนวน 16 คน (ร้อยละ 4.0)  ดา้น

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดมีการส่งเสริมการขาย เช่น แจกสินคา้ทดลองใช ้ขายเป็นชุด ราคาพิเศษ ลดราคา

ช่วงเทศกาล สมคัรเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลดมากท่ีสุด จาํนวน 294 คน (ร้อยละ 73.5) รองลงมามี

การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับผลิตภณัฑ์หรือกิจกรรมทางการตลาด จาํนวน 61 คน (ร้อยละ 15.2) 

ลาํดับถดัมามีการโฆษณาผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต จาํนวน 26 คน (ร้อยละ 6.5) และน้อยท่ีสุดมีการ

โฆษณาผา่นส่ือนิตยสาร หนงัสือพิมพ ์แผน่พบั จาํนวน 19 คน (ร้อยละ 4.8) 

ในการศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั พบว่า เพศกับพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นเหตุผลท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้า พบว่า ค่าระดบันัยสําคญัน้อยกว่า 

0.05 แสดงว่า เพศมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และเพศกบัพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้  พบว่า ค่าระดบันยัสาํคญันอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า เพศมีผลต่อพฤติกรรม
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การซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุง

ผิวหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นอ่ืนๆไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อายุกบั

พฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านส่วนผสมของ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ท่ีใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ ค่าระดบันยัสาํคญันอ้ยกวา่ 0.05 แสดงว่า อายมีุผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นส่วนผสมของ

ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าท่ีให้ความสนใจเป็นพิเศษ ส่วนพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นอ่ืนๆไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระดบัการศึกษาและ

อาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทุกด้านไม่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหน้าพบว่า ค่าระดบันัยสําคญัน้อยกว่า 0.05 

แสดงว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ ส่วนพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นอ่ืนๆไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ในการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้น

ราคา (Price) ด้านการจดัจาํหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ 

(Product) กบัพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ

เลือกใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ พบว่า มีค่าระดบันยัสาํคญันอ้ยกวา่ 0.05 แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการเลือกใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นราคา (Price) ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่า มี

ค่าระดบันยัสาํคญัมากกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (Price) ดา้นการ

จดัจาํหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีม

บาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละระหว่างเพศกบัพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุง                

ผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเหตุผลท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ 

ดา้นเหตุผลท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์

บาํรุงผวิหนา้ 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 

เพื่อใหผ้วิพรรณดูอ่อนเยาว ์ 15 103 118 

 12.7% 87.3% 100.0% 

เพื่อใหผ้วิพรรณขาวกระจ่างใส 11 53 64 

 17.2% 82.8% 100.0% 

เพื่อลบเลือนร้ิวรอยและจุดด่างดาํ 1 5 6 

 16.7% 83.3% 100.0% 

เพื่อป้องกนัผวิแหง้หยาบกร้าน 34 91 125 

 27.2% 72.8% 100.0% 

ดูแลรักษาผวิพรรณทัว่ไป 29 58 87 

 33.3% 66.7% 100.0% 

รวม 90 310 400 

ร้อยละ 22.5% 77.5% 100.0% 

  *ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

χ2 = 15.07  Asymp. Sig =  0.00 

 จากตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละระหวา่งเพศกบัพฤติกรรมการซ้ือ

ครีมบาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเหตุผลท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ 

พบว่า ค่า χ2 = 15.07 และ ค่าระดบันยัสาํคญันอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า เพศมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ครีมบาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเหตุผลท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ 
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ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละระหว่างอายกุบัพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุง

ผิวหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นส่วนผสมของผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีให้ความ

สนใจเป็นพิเศษ 

ดา้นส่วนผสมของ

ผลิตภณัฑบ์าํรุง 

ผวิหนา้ท่ีใหค้วาม

สนใจเป็นพเิศษ 

อาย ุ

รวม นอ้ยกวา่ 

10 ปี 

11 - 20  

ปี 

21 – 30 

ปี 

31 - 40  

ปี 

41 ปี 

ข้ึนไป 

เอสพีเอฟ(SPF) 

 

7 99 107 59 49 321 

2.2% 30.8% 33.3% 18.4% 15.3% 100.0% 

ไวทเ์ทนน่ิง

(whitening) 

 

1 11 12 11 5 40 

2.5% 27.5% 30.0% 27.5% 12.5% 100.0% 

วิตามิน(Vitamin) 

 

0 19 11 7 2 39 

.0% 48.7% 28.2% 17.9% 5.1% 100.0% 

แอคเน่(Acne) 0 0 0 0 0 0 

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

รวม 8 129 130 77 56 400 

ร้อยละ 2.0% 32.2% 32.5% 19.2% 14.0% 100.0% 

       *ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

χ2 = 23.17  Asymp. Sig =  0.02 

 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละระหวา่งอายกุบัพฤติกรรมการซ้ือ

ครีมบาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นส่วนผสมของผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ี

ให้ความสนใจเป็นพิเศษ พบว่า ค่า χ2 = 23.17 และ ค่าระดบันยัสาํคญันอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า อายมีุ

ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นส่วนผสมของ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ท่ีใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ 
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ตารางที่ 3  แสดงผลการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละระหว่างรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัพฤติกรรม

การซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุง

ผวิหนา้ 

ดา้นการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์าํรุง

ผวิหนา้ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รวม 
ตํ่ากวา่ 

15,000 

บาท 

15,000 – 

30,000 

บาท 

30,001 – 

45,000 

บาท 

45,001 – 

60,000 

บาท 

60,001 

บาทข้ึน

ไป 

คุณสมบติัหรือ

คุณภาพ 

99 72 21 16 1 209 

47.4% 34.4% 10.0% 7.7% .5% 100.0% 

ตราหรือยีห่อ้

ผลิตภณัฑ ์

0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

การโฆษณา 9 14 5 1 3 32 

28.1% 43.8% 15.6% 3.1% 9.4% 100.0% 

รวม 172 151 42 28 7 400 

ร้อยละ 2.0% 32.2% 32.5% 19.2% 14.0% 100.0% 

       *ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

χ2 = 18.44  Asymp. Sig =  0.01 

 จากตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละระหว่างรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบั

พฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

บาํรุงผิวหน้าพบว่า ค่า χ2 = 18.44 และ ค่าระดบันัยสําคญัน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ 
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ตารางที ่4 แสดงผลการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ผลิตภณัฑ ์ 

(Product)  กบัพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ

เลือกใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ 

การเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์

บาํรุงผวิหนา้ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

รวม 

ความมี

ช่ือเสียง

และความ

นิยมของ

ส่วนผสม

ท่ีอยูใ่น

ผลิตภณัฑ ์

สินคา้มี

ความ

หลากหลา

ยมากกวา่

ยีห่อ้อ่ืน 

ใช้

ผลิตภณัฑ์

แลว้เห็น

ผลจริง 

บรรจุ

ภณัฑท่ี์ใส่

สินคา้ มี

การ

ออกแบบ

ท่ีดูดี 

สวยงาม 

ทนัสมยั 

ผลิตภณัฑ์

จาํเป็นตอ้ง

มีการ

รับรอง

มาตรฐาน 

เช่น อย. 

GMP เป็น

ตน้ 

ครีม 2 7 75 102 87 273 

.7% 2.6% 27.5% 37.4% 31.9% 100.0% 

โลชัน่ 0 2 25 40 18 85 

.0% 2.4% 29.4% 47.1% 21.2% 100.0% 

เจล 0 2 6 14 17 39 

.0% 5.1% 15.4% 35.9% 43.6% 100.0% 
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การเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์

บาํรุงผวิหนา้ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

รวม 

ความมี

ช่ือเสียง

และความ

นิยมของ

ส่วนผสม

ท่ีอยูใ่น

ผลิตภณัฑ ์

สินคา้มี

ความ

หลากหลา

ยมากกวา่

ยีห่อ้อ่ืน 

ใช้

ผลิตภณัฑ์

แลว้เห็น

ผลจริง 

บรรจุ

ภณัฑท่ี์ใส่

สินคา้ มี

การ

ออกแบบ

ท่ีดูดี 

สวยงาม 

ทนัสมยั 

ผลิตภณัฑ์

จาํเป็นตอ้ง

มีการ

รับรอง

มาตรฐาน 

เช่น อย. 

GMP เป็น

ตน้ 

สเปรย ์ 0 1 0 0 2 3 

 .0% 33.3% .0% .0% 66.7% 100.0% 

รวม 2 12 106 156 124 400 

ร้อยละ .5% 3.0% 26.5% 39.0% 31.0% 100.0% 

       *ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

χ2 = 22.80  Asymp. Sig =  0.02 

 จากตาราง 4  แสดงผลการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)  กับพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นดา้นการเลือกใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ พบว่า ค่า χ2 = 22.80 และ ค่าระดบั

นยัสาํคญันอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  มีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์

บาํรุงผวิหนา้ 

อภิปรายผล   

ผลการวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบํารุงผิวหน้าของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 

ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

(Product) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยัตามขอ้คน้พบ โดยเรียงลาํดบัปัจจยั ดงัน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุและรายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ รายได้ต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านเหตุผลท่ีเลือกใช้ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าและอายุมีผลต่อ
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พฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านส่วนผสมของ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ท่ีใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ 

เม่ือพิจารณาจากผลการวิจัยพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นเหตุผลท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ พบว่า การซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้ของ

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพราะว่าเพศหญิงเป็นเพศท่ีรักความสวยงาม 

และชอบมีการดูแลตวัเองอยูต่ลอดเวลา การเลือกใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ก็ควรเลือกใหเ้หมาะสม

กบัผวิหนา้ของตวัเองซ่ึงส่วนใหญ่เลือกท่ีเป็นครีมบาํรุงผวิมากท่ีสุด เพราะครีมบาํรุงผวิจะมีลกัษณะ

เหนียวขน้สามารถรักษาและดูแลผวิพรรณใหดู้อ่อนเยาว ์ อายใุนช่วง 21-30 ปี มากท่ีสุด เพราะช่วงน้ี

จาํเป็นดูแลผิวพรรณเป็นพิเศษจึงตอ้งให้ความสาํคญัดา้นส่วนผสมของผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ีให้

ความสนใจเป็นพิเศษเพราะเป็นท่ีเขา้สู่วยักลางคนตอ้งมีการดูแลผิวพรรณและบาํรุงผิวพรรณอยา่ง

มากเป็นพิเศษ ดังคาํกล่าวของ (Kotler, 1997, pp. 172-173) กล่าวว่าปัจจัยส่วนบุคคล (personal 

factor) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นๆ ไดแ้ก่ อาย ุวฏัจกัรชีวิต 

อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดาํรงชีวิตและแนวคิดส่วนบุคคล อาย ุและวฏัจกัร

ของชีวิตเน่ืองจากผลิตภัณฑ์ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือหามาบริโภค ข้ึนอยู่กับอายุของผูบ้ริโภค เช่น 

ลกัษณะเส้ือผา้ท่ีใชแ้ต่งกาย เม่ือเป็นทารกก็ใชเ้ส้ือผา้สาํหรับเดก็อ่อน เม่ือเจริญเขา้สู่วยัหนุ่มสาวกใ็ช้

เส้ือผา้สาํหรับวยัรุ่นซ่ึงมีมากแบบและมากชุด เป็นตน้ นอกจากอายแุลว้วฏัจกัรของชีวิตก็มีอิทธิพล

เหนือความตอ้งการของผูบ้ริโภคด้วย โดยความตอ้งการในการผลิตภณัฑ์และพฤติกรรมซ้ือจะ

แตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงของ วฏัจกัรชีวิตอาชีพแต่ละอาชีพจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความ

ตอ้งการในผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั โอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือผลิตภณัฑข้ึ์นอยูก่บั

ระดบัรายไดแ้ละการออม การเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น ความสามารถในการกูย้ืม การให้สินเช่ือและ

ทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน รูปแบบการดาํเนินชีวิตรูปแบบการดาํเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะข้ึนอยู่

กบัวฒันธรรม ชนชั้นทางสงัคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล  

แนวคิดขา้งตน้ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรพรรณ ยุติธรรม (2552) ได้ทาํการศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าราคาปานกลางของสตรีวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบว่า (1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20-30 ปี อายุงานตํ่ากว่า 3 ปี มีอาชีพ

พนักงานเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000  บาท โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี

สถานภาพโสด (2) กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญัเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเรียง

ตามลาํดบัคือ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด (3) กลุ่ม

ตวัอยา่งมีพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผวิหนา้ โดยสาเหตุท่ีใชค้รีมบาํรุงผวิหนา้เพื่อใหผ้วิขาวกระจ่าง

ใส ใช้ครีมบาํรุงผิวหน้าออย ์ออฟ โอเลย ์ซ้ือครีมบาํรุงขนาดกลาง มีความถ่ีในการซ้ือครีมบาํรุง
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ผวิหนา้ 2 เดือนต่อคร้ัง ราคาของครีมบาํรุงผวิหนา้ท่ีซ้ือ คือราคา 201-400 บาท แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อ

การซ้ือ คือโทรทศัน์ โดยซ้ือจากซุปเปอร์สโตร์ เช่น บ๊ิกซี โลตสั และบุคคลท่ีมีอิทธพลในการซ้ือ คือ 

ตนเอง (4) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุอายงุาน อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา 

และสถาภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้ และสอดคลอ้งกบัโสมฤทยั อา

รีย ์(2557) ไดท้าํการศึกษาส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลต่อพนกังานหญิงในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

จงัหวดัลาํพูดต่อการซ้ือครีมเพื่อผิวขาว ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 21-30  ปี และ 31-36 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 

รายไดต่้อเดือน 10,001-15,000   มีระยะเวลาการทาํงาน 6ปีข้ึนไป ใชค้รีมเพื่อผวิขาวกบัใบหนา้และ

ลาํตวั โดยใชย้ีห่อ้โอเลย ์ใชค้รีมเพื่อผวิขาวทุกวนั ความถ่ีในการซ้ือครีมเพื่อผวิขาวคือเดือนละคร้ัง มี

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือครีมเพื่อผิวขาวไม่เกิน 500 บาท นิยมซ้ือครีมเพื่อผิวขาวท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

โอกาสในการซ้ือครีมเพื่อผิวขาวคือซ้ือเม่ือสินคา้ท่ีใชอ้ยู่หมด ทราบขอ้มูลครีมเพื่อผิวขาวจากส่ือ

ต่างๆ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา เม่ือผูต้อบแบบสอบถามพอใจในการใชค้รีมจะซ้ือ

ซํ้า หากไม่พอใจจะซ้ือยีห่อ้ใหม่ทนัที โดยไม่รอใหห้มดก่อน และนอกจากครีมเพื่อผวิขาวแลว้ผูต้อบ

แบบสอบถามยงัใช ้ครีมกนัแดดอีกดว้ยและส่วนประสมการตลาดทุกดา้น มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ครีมเพื่อผวิขาวในระดบัความสาํคญัมาก และเม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละปัจจยั 

พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการซ้ือครีมเพื่อผิวขาวคือ ผลิตภณัฑป์ลอดภยัไดรั้บการรับรอง

จากสํานักงานอาหารและยา(อย.) ปัจจยัดา้นราคา คือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีไดรั้บปัจจยัดา้น

การจดัจาํหน่าย คือสามารถหาซ้ือได้ง่ายในร้านทัว่ไป และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ

พนกังานขายสุภาพ อธัยาศยัดี 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหนา้ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) มีดงัน้ี ความมีช่ือเสียงและความนิยมของ

ส่วนผสมท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑ ์สินคา้มีความหลากหลายมากกว่ายี่ห้ออ่ืน ใชผ้ลิตภณัฑแ์ลว้เห็นผลจริง 

บรรจุภณัฑท่ี์ใส่สินคา้ มีการออกแบบท่ีดูดี สวยงาม ทนัสมยัและผลิตภณัฑจ์าํเป็นตอ้งมีการรับรอง

มาตรฐาน เช่น อย. GMP เพราะผูบ้ริโภคเห็นว่าข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สําคัญท่ีสุด เพราะด้าน

ผลิตภณัฑน์ั้นปัจจยัแรกท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจเป็นอนัดบัแรกโดยตอ้งมองท่ีผลิตภณัฑ์

ก่อน 

ขอ้คน้พบดงักล่าวดงัคาํกล่าวสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 35-36, 337 

กล่าวว่า กิจการพร้อมจะทาํธุรกิจได ้กิจการนั้นจะตอ้งมีส่ิงท่ีจะเสนอขาย อาจเป็นสินคา้ท่ีมีตวัตน 
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บริการ ความคิด (Idea) ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการได ้การศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นั้น นักการ

ตลาดมกัจะศึกษาผลิตภณัฑใ์นรูปของผลิตภณัฑเ์บด็เสร็จ (Total Product) ซ่ึงหมายถึงตวัสินคา้บวก

กบัความพอใจและผลประโยชน์อ่ืนท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้น ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้ง

มีการปรับปรุงสินคา้หรือบริการท่ีผลิตข้ึนมาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ ผูบ้ริโภคโดยเนน้ถึง

การสร้างความพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคและสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นสําคญัในการศึกษา

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ จะตอ้งศึกษาปัญหาต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมถึงการเลือกตวัผลิตภัณฑ์ หรือ สาย

ผลิตภณัฑ ์ การเพิ่มหรือลดชนิดของสินคา้ในสายผลิตภณัฑ ์ลกัษณะของผลิตภณัฑใ์นเร่ืองคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การใหบ้ริการประกอบการขาย การรับประกนั ฯลฯ ผลิตภณัฑท่ี์ผลิต

ออกมา จาํหน่ายตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค วงจรผลิตภณัฑข์องสินคา้มีระยะเวลานาน

เท่าใด ในแต่ละช่วง เวลาของวงจรผลิตภณัฑ์นั้น และเม่ือตอ้งการท่ีจะสร้างความเจริญกา้วหน้า

ให้แก่กิจการ ธุรกิจจะตอ้งมีการวางแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ตลาด ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจและพถีิพิถนัในการเลือกซ้ือสินคา้มากกวา่แต่ก่อน 

บทบาทของการบรรจุภณัฑ์จึงมีความสําคญัต่อตวัผลิตภณัฑ์อย่างยิ่ง การบรรจุภณัฑ์จะก่อให้เกิด

ประโยชน์หลกัอยู่ 2 ประการดว้ยกนั คือเป็นการป้องกนัคุณภาพของสินคา้และช่วยส่งเสริมการ

จาํหน่าย ดงันั้นรูปร่างของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อในปัจจุบนัจึงมีสีสันสะดุดตา และวสัดุท่ีใชท้าํ

หีบห่อแปลกใหม่ กว่าเดิม บ่อยคร้ังท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยคาํนึงถึงตวับรรจุภณัฑม์ากกวา่

ตวัสินคา้ ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมาจาํหน่าย ในตลาดจะตอ้งมีการกาํหนดตราสินคา้และเคร่ืองหมาย

การคา้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า ผลิตภณัฑ์นั้นเป็นของผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงอย่างชดัเจน ตรา

สินคา้เป็นส่ิงมีประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค ทาํให้ ผูบ้ริโภคทราบว่าสินคา้ชนิดนั้นเป็นของผูผ้ลิตรายใด 

ผูบ้ริโภคจะสามารถใช้ประสบการในอดีตมาช่วยในการตดัสินใจไดง่้ายข้ึน โดยมิตอ้งสอบถาม

ขอ้มูลอยูต่ลอดเวลาและเกิดความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น 

แนวคิดข้างต้นย ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาภาสวัชร์ งามคณะ  (2551) ได้

ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผวิหนา้ท่ีมีส่วนผสมสมุนไพรไทย

ของสตรีในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการเลือกใช้

ผลิตภณัฑ์ครีมบาํรุงผิวหน้าท่ีมีส่วนผสมสมุนไพรไทย มากกว่าร้อยละ 50.00 คือ ซ้ือผลิตภณัฑ์ 1 

คร้ัง/เดือน ร้อยละ  80.30 และใชค้รีมทุกวนั ร้อยละ 53.79 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกใชผ้ลิภณัฑค์รีมบาํรุงผวิหนา้ท่ีมีส่วนผสมสมุนไพรไทยของสตรี ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริโภคมีความเห็นอยู่ใน ระดับมาก คือ ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย ผลการเปรียบเทียบ

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ครีมบาํรุงผิวหน้าท่ีมีส่วนผสมสมุนไพรไทยของสตรี 
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จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภค ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น

ดา้นช่องทางการจาํหน่าย แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้ท่ีมีส่วนผสมสมุนไพรไทยของสตรี จาํแนกตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ครีมบาํรุงผิวหน้า 

รายการต่างๆแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05และยงัสอดคลอ้งกับ 

กิตติญา แสนเจริญ (2555) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผวิหนา้ของสตรีวยัส่ี

สิบปีข้ึนไปในภาคตะวนัออก ผลการศึกษาพบว่า (1) แรงจูงใจในการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แรงจูงใจดา้นเหตุผล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัญหาและความ

ตอ้งการแกปั้ญหาในระดบัมากโดยปัญหาท่ีให้ความสาํคญัมากท่ีสุดคือปัญหาฝ้า กระและจุดด่างดาํ 

แรงจูงใจดา้นอารมณ์ พบวา่ ดา้นตอ้งการใหต้นเองดูดี กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด 

ความตอ้งการความมัน่ใจและการรักความสวยงามให้ความสําคญัในระดบัมาก แรงจูงใจดา้นส่ิง

กระตุน้ทางการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอยา่งเลือก

ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถแก้ปัญหา ปลอดภัย ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ส่งเสริมการตลาดโดยการ

โฆษณา และหาซ้ือสินคา้ไดง่้าย (2) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งซ้ือผลิตภณัฑล์ด

ฝ้า กระ จุดด่างดาํ ประเภทเคร่ืองสาํอาง ตอ้งการเห็นผลภายใน 1 เดือน ตราสินคา้ท่ีน่าเช่ือถือ เลือก

ยี่ห้อโอเลย ์บรรจุภณัฑ์เก็บรักษาครีมไม่ให้เส่ือมสภาพ บรรจุภณัฑ์ขนาดกลาง ตดัสินใจซ้ือดว้ย

ตนเอง หาขอ้มูลจากโฆษณาทางโทรทศัน์ ซ้ือเม่ือครีมท่ีใชอ้ยู่หมด จากเคาทเ์ตอร์เคร่ืองสาํอาง ซ้ือ

แยกช้ินตามปัญหาผวิ เดือนละ 1 คร้ัง ราคา 501-1000  บาท คร้ังละ 2 ช้ิน (3) ความสัมพนัธ์ระหว่าง

แรงจูงใจกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือครีมบาํรุงผวิหนา้ พบว่าแรงจูงใจดา้นเหตุผลมีความสัมพนัธ์

กับพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือด้าน ผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภณัฑ์ และเวลาท่ีซ้ือ แรงจูงใจด้าน

อารมณ์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือดา้น ผลิตภณัฑ ์ประเภท ผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์

ระยะเวลาท่ีตอ้งการเห็นผล งบประมาณ และจาํนวนท่ีซ้ือ แรงจูงใจดา้นส่ิงกระตุน้ทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือดา้น ผลิตภณัฑ ์ประเภทของผลิตภณัฑ ์คุณสมบติัของ

ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์บุคคลท่ีมีอิทธิพล แหล่งขอ้มูล เวลาท่ีซ้ือ สถานท่ีซ้ือ และงบประมาณในการ

ซ้ืออยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากเหตุผลขา้งตน้ ทาํให้พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุและรายไดต่้อเดือน ส่วน

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือครีมบาํรุง

ผวิหนา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะ   

จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัจาํแนกขอ้เสนอแนะออกเป็นสองประเด็น คือ ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผล

การศึกษาไปประยกุตใ์ช ้และขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปปฏิบัติการจริง 

1. กลุ่มตวัอย่างท่ีสนใจซ้ือครีมบาํรุงผิวหน้าเป็นกลุ่มเพศหญิงมากท่ีสุด ควรพฒันา

หรือปรับปรุงผลิตภณัฑท่ี์เนน้ของเพศหญิงมากข้ึนเพื่อเจาะตลาดของผูบ้ริโภคไดถู้กตอ้ง 

2. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีสําคญั เพราะการจาํหน่ายสินคา้ส่วนใหญ่อนัดบัแรก

ผูบ้ริโภคจะเลือกท่ีการบรรจุภณัฑ์ก่อนอนัดับแรก ต่อนั้นจะเป็นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ จึงควร

พฒันาท่ีผลิตภณัฑใ์หม้ากข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารทางการตลาดให้มากข้ึน เช่น การติดต่อส่ือสารแบบ

บูรณาการ (Integrated Marketing Communication/IMC)  เพื่อจะได้ใช้เป็นกลยุทธ์ในการส่ือสาร

การตลาดไดเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผวิหนา้ 

 2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีผูบ้ริโภคไดซ้ื้อสินคา้ผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผวิหนา้ 

เพื่อใชเ้ป็นการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้และนาํสินคา้มาพฒันาและปรับปรุงต่อไป 

 3. ควรทาํวิจยัสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผลิตภณัฑ์อย่างอ่ืนๆอีกท่ีหลากหลาย เช่น ครีม

บาํรุงผวิตวั เพื่อจะไดท้ราบขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคนาํขอ้มูลมาพฒันาและปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
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ปัจจยัคํา้จุนและปัจจยัจูงใจทีม่ีผลต่อการปฏิบัตงิานของพนักงาน กรณศึีกษา  

พนักงานบริษทั สยาม ด.ีเอฟ.เอส จาํกดั 

MOTIVATION AND MAINTENANCE FACTORS INFLUENCEING 

EMPLOYEE PERFORMANCE: A CASE STUDY OF SIAM DFS CO., LTD. 

ปฏิญญา บุญขนัธ์1 และ ดร.ณกมล จนัทร์สม2 

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

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อายงุาน รายไดต่้อเดือน และสถานะ/ตาํแหน่งงาน ท่ีมีผลต่อ

ปัจจยัคํ้าจุนในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน รายไดต่้อ

เดือน และสถานะ/ตาํแหน่งงาน ท่ีมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สยาม ดี.

เอฟ.เอส จาํกดั ซ่ึงประชากรคือ พนักงานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั จาํนวน 225 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ค่า T-Test , F-Test เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

สมมติฐานทางสถิติ  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (  One way ANOVA )  และมีการ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe  จากการศึกษาพบวา่ 

1)  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 

อายุงาน รายได้ต่อเดือน และสถานะ/ตาํแหน่งงาน มีผลต่อปัจจัยคํ้ าจุนในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกัด ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและสถานะ/ตาํแหน่งงานท่ี

แตกต่างกนัไม่มีผลต่อปัจจยัคํ้าจุนในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 

ส่วนดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นสถานภาพการสมรสและดา้นอายงุาน พบว่ามีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แสดงว่า อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส และ

อายุงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัคํ้าจุนในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส 

จาํกดั  

2)  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส อายุงาน รายไดต่้อเดือน และสถานะ/ตาํแหน่งงาน ท่ีมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและสถานะ/ 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.

เอส จาํกดั ส่วนดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นสถานภาพการสมรสและดา้นอายงุานพบวา่มีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แสดงว่า อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการ

สมรส และอายงุานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สยาม ดี.

เอฟ.เอส จาํกดั 

คาํสําคญั: ปัจจยัคํ้าจุน , ปัจจยัจูงใจ   
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Abstract 

The purposes of this research aimed to 1) explore demographic factors including gender, 

age, educational level, marital status, work duration, monthly income, and status/position affecting 

maintenance factors and employee performance of Siam DFS Co., Ltd., and 2) inspect demographic 

factors including gender, age, educational level, marital status, work duration, monthly income, and 

status/position affecting motivation factors and employee performance of Siam DFS Co., Ltd.  The 

samples consisted of 225 employees of Siam DFS Co., Ltd.  The data were obtained using 

questionnaires and they were analyzed using descriptive statistics such as average and standard 

deviation.  Moreover, inference statistics including t-test, F-test, and One way ANOVA were 

conducted to analyze a statistical hypothesis.  Scheffe’s pairwise comparison method was also 

applied to calculate values of pairwise differences.  The findings were demonstrated as follows 

1)The demographic factors including gender, age, educational level, marital status, work 

duration, monthly income, and status/position had an effect on the maintenance factors and the 

employee performance of Siam DFS Co., Ltd.  However, different gender and status/position had 

no effect on the maintenance factors and the employee performance of Siam DFS Co., Ltd.  

Statistically significant differences at 0.05 level among age, educational level, marital status, and 

work duration were found and they affected the maintenance factors and the employee performance 

of Siam DFS Co., Ltd  

2)According to the demographic factors including gender, age, educational level, marital 

status, work duration, monthly income, and status/position which affected the maintenance factors 

and the employee performance of Siam DFS Co., Ltd., it found that different gender and 

status/position had no effect on the motivation factors and the employee performance of Siam DFS 

Co., Ltd.  On the other hand, statistically significant differences at 0.05 level among age, educational 

level, marital status, and work duration were found.  Therefore, it could be concluded that different 

age, educational level, marital status, and work duration affected the motivation factors and the 

employee performance of Siam DFS Co., Ltd. 

Keywords: maintenance factors,  motivation Factors 
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บทนํา   

ปัจจุบนัการบริหารจดัการและการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ความสาํคญัต่อองคก์รเพิ่มมาก

ข้ึนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงสภาพแวดลอ้มสังคมและเศรษฐกิจได้เปล่ียนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว  ทาํให้องคก์รตอ้งหันมาตะหนักถึงความสําคญัในเร่ืองของการบริหารจดัการ “คน” ใน

องคก์รมากยิ่งข้ึน  เพราะไม่ว่าองคก์รจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัตวั

บุคคลทั้งส้ิน ซ่ึงบุคคลนั้นเป็นบุคคลท่ีมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถท่ีจะปฏิบติังานให้

บรรลุเป้าหมายขององคก์รไดอี้กทั้งยงัสามารถเป็นบุคคลท่ีสร้างคุณค่าและความไดเ้ปรียบในเชิงการ

แข่งขนัใหก้บัองคก์รซ่ึงในอดีตองคก์รส่วนใหญ่มกัไม่คาํนึงถึงความสาํคญัของการบริหารทรัพยากร

มนุษยเ์น่ืองจากการทาํงานของฝ่ายบุคคลท่ีผา่นมาเป็นการทาํงานท่ีเนน้ขั้นตอน กระบวนการ ภายใต้

กฎระเบียบท่ีไม่ไดส้นบัสนุนกบัเป้าหมายขององคก์ร ในขณะเดียวกนักลบัเป็นการถ่วงการพฒันา

ขององคก์รเสียดว้ยซํ้ า แต่ในปัจจุบนัเช่ือว่า “คน” มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์จะนาํไปสู่การพฒันา

ผลผลิตและการเรียนรู้จึงก่อให้เกิดแนวความคิดของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยทุธ์ คือการ

มุ่งเนน้พฒันาขีดความสามารถของบุคลากรมีการใชแ้รงจูงใจต่าง ๆ เพื่อใหอ้งคก์รไปสู่เป้าหมายตาม

วตัถุประสงค ์

เม่ือมุมมองมนุษยท่ี์เคยมองมนุษยเ์ปล่ียนไปจึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งตระหนักว่ามนุษยมี์

ความตอ้งการมีความคาดหวงัมีบุคลิกลกัษณะและมีความแตกต่างกนัการท่ีจะใหผู้ป้ฏิบติังานทุกคน

มีความกระตือรือร้นทาํงานใหอ้งคก์รอยา่งเตม็ท่ีและบรรลุวตัถุประสงคไ์ดน้ั้นข้ึนอยูก่บัสภาพความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานทั้งน้ีเพราะเม่ือบุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแลว้จะปฏิบติังาน

อย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยความกระตือรือร้นจนงานนั้ นสําเร็จ ในทางตรงกันข้าม ถ้า

ผูป้ฏิบัติงานไม่มีความพึงพอใจในการทาํงานประสิทธิภาพของงานก็จะอยู่ในระดับตํ่า ธงชัย 

สมบูรณ์ (2549 : น. 266-267) ช่องว่างระหว่างพนักงานท่ีมีความสามารถในการปฏิบติังานท่ีดีกบั

พนกังานท่ีสมคัรใจและเตม็ใจปฏิบติังานใหไ้ดดี้ ก็คือการจูงใจนัน่เอง ฉะนั้นผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้ง

ใชว้ิธีการจูงใจเพื่อใหพ้นกังานใชค้วามสามารถและเตม็ใจท่ีจะดาํเนินงาน ซ่ึงพนกังานท่ีปฏิบติังาน

ภายใต้วาระท่ีมีการโน้มน้าวใจ การจูงใจท่ีดี จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพมากกว่า

พนักงานท่ีถูกปล่อยให้ปฏิบติังานโดยขาดการจูงใจ ซ่ึงจะกลายเป็นขอ้จาํกดัอนันาํไปสู่การหมด

กาํลงัใจในการทาํงานในทา้ยท่ีสุด ธนิกานต ์มาฆะศิรานนท,์(2545 : น. 10)  

ประคลัภ์ ปัณฑพลงักูร ,(2556) กล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจ ( Motivation Techniques ) มี

ดว้ยกนัหลากหลายวิธี แต่ส่ิงสาํคญัท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังานไดเ้ป็นอย่างดีนัน่ก็คือ การท่ี

พนกังานไดรั้บคาํชมเชยหรือคาํสรรเสริญเยินยอจากหัวหนา้ และควรเป็นคาํชมดว้ยความจริงใจ มี

การบอกถึงแหล่งท่ีมาท่ีไปของการไดรั้บคาํชมน้ี และเม่ือพนกังานไดรั้บคาํชมจากหวัหนา้ดว้ยความ
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จริงใจแลว้ มีส่วนทาํให้พนกังานเกิดพลงัในการทาํงานมากข้ึน และคาํชมท่ีจริงใจน้ีจะมีค่ายิ่งกว่า

การไดป้รับข้ึนเงินเดือนประจาํปีอีกดว้ย เพราะคาํชมท่ีมีจากความจริงใจนั้นจะอยูใ่นความรู้สึกของ

พนกังานยนืยาวกวา่ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในองคก์รก็ถือว่า

เป็นส่วนหน่ึงของการจูงใจใหพ้นกังานเกิดความกระตือรือร้นในการทาํงานมากข้ึน โดยอาจเร่ิมจาก

การทกัทายกนัของบุคคลในองคก์ร ยิม้แยม้แจ่มใส ก็จะทาํให้ตวัพนกังานเกิดความรู้สึกอบอุ่น เกิด

ความสบายใจและมีความเตม็ใจท่ีจะทาํงานมากข้ึน การจูงใจนบัวา่เป็นหลกัปฏิบติัท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง

ในทกัษะการบริหารแบ่งไดห้ลายวิธี ตวัอย่างเช่น ดา้นการยอมรับนับถือ ดา้นความกา้วหน้าใน

หน้าท่ีการงาน และดา้นลกัษณะงาน ส่วนปัจจยัท่ีสําคญัอีกอย่างหน่ึง คือ ปัจจยัคํ้าจุน เป็นปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีจะสร้างความไม่พอใจในการทาํงานใหก้บัพนกังาน เช่น ดา้นเงินเดือน ดา้น

ความมัน่คงในงาน ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นนโยบายและการบริหารงาน เม่ือสามารถปฏิบติั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลแลว้ ทั้งผูบ้ริหารองคก์รและพนกังานก็จะยิง่กา้วไปสู่สัมฤทธ์ิผลไดม้าก ซ่ึงจะ

นาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้

จากท่ีกล่าวมาทาํให้การศึกษาเร่ืองปัจจยัคํ้าจุนและปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของ

พนกังาน กรณีศึกษา พนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รเป็นอย่าง

ยิ่ง นอกจากจะทาํให้ทราบถึงแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานแลว้ จะทาํให้ผูบ้ริหารสามารถ

กาํหนดกลยทุธ์และนโยบายท่ีตอบสนองใหก้บัความตอ้งการของพนกังานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานเพื่อใหผ้ลการปฏิบติังานดีข้ึน     

วตัถุประสงค์   

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ สมรส 

อายงุาน รายไดต่้อเดือน และสถานะ/ตาํแหน่งงาน มีผลต่อปัจจยัคํ้าจุนในการปฏิบติังาน

ของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 

อายงุาน รายไดต่้อเดือน และสถานะ/ตาํแหน่งงาน มีผลต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั  
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กรอบแนวคดิ   

             ตัวแปรต้น                                                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมติฐานงานวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อายงุาน 

รายไดต่้อเดือนและสถานะ/ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัคํ้าจุนในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 

2. ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อายงุาน 

รายไดต่้อเดือนและสถานะ/ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการกรณีศึกษาตวัแปรตน้ ปัจจยัส่วนบุคคล และตวัแปรตามปัจจยั

คํ้าจุนและปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานกรณีศึกษาพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.

เอส จาํกดัเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ใหก้บัวงการวิชาการ 

2. ประโยชน์เชิงปฏิบติั ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะสามารถนาํไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางให้กบั

บริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา พนกังานบริษทั 

สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 

3. ผลการวิจยัน้ีจะเป็นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้พนักงานเกิด

แรงจูงใจในการทาํงานของบริษทัอ่ืนได ้

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. สถานภาพการสมรส 

5. อายงุาน 

6. รายไดต่้อเดือน 

  

   ปัจจัยคํา้จุน 

1. เงินเดือน 

2. ความมัน่คงในงาน 

3. สภาพการทาํงาน 

4. นโยบายและการบริหารงาน 

   ปัจจัยจูงใจ 

1. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

2. ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

3. ลกัษณะงาน 
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ระเบียบวธีิการวจัิย   

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนักงานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั ทั้งชายและ

หญิง  จาํนวนทั้งส้ิน 225 คน ( แผนกบุคคล ณ กุมภาพนัธ์ 2559 ) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง

น้ีคือ บริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั ทั้งชายและหญิงเน่ืองจากทราบขอ้มูลของประชากรท่ีแน่นอน  

ผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา  จาํนวน 225 คน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล

ท่ีครบถว้นและสมบูรณ์มากท่ีสุด 

2. การสร้างและพฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัคน้ควา้ดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี    

  2.1) ศึกษาขอ้มูล  เอกสาร หลกัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  

  2.2) การรวบรวมเน้ือหาสาระท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อกาํหนด

นิยามศพัทเ์ฉพาะใหค้รอบคลุมเน้ือหา  เร่ืองปัจจยัคํ้าจุนและปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของ

พนักงาน กรณีศึกษา พนักงานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดัและสร้างแบบสอบถามนาํเสนอให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหา  

   2.3) นาํแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง  เพื่อให้

คาํแนะนาํในการปรับปรุงแบบสอบถาม  เพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

   2.4) การหาค่าความเช่ือมัน่  (  Reliability  )  ผูว้ิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและ

ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาไปทาํการทดสอบ (  Try  Out  )  จาํนวน  30  ชุด  

กบักลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการศึกษา  จากนั้นจึงนาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าทดสอบความเช่ือมัน่  

ในการหาความเช่ือมัน่โดยใชเ้กณฑส์มัประสิทธ์ิแอลฟา ( Alpha  Coefficient  ) ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.71 ค่า

ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในการวิจยั มีเกณฑส์าํหรับพิจารณาว่าเป็นความเช่ือมัน่ท่ีใชไ้ดใ้นการนาํ

เคร่ืองมือนั้น ๆ ไปใช้ (Burns and Grove,1997 : 327) เคร่ืองมือท่ีมีการสร้างและพฒันาข้ึนควรมี

ความเช่ือมัน่อยา่งนอ้ย 0.70 แลว้นาํไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

3. การเกบ็และรวบรวมขอ้มูล 

 ผูว้ิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาน้ีในช่วงเวลาเดียว  ( Cross – Sectional  

Approach )  คือช่วงระยะเวลาเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง เดือนเมษายน 2559  โดยได้นํา

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ให้กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน  225  คน  โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ดงัน้ี  
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 3.1) เตรียมแบบสอบถามเพื่อการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นพนักงานบริษทั 

สยาม.ดี.เอฟ.เอส  จาํกดั  

 3.2) ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม  จากกลุ่มตวัอย่างท่ีแจก

แบบสอบถาม จาํนวน 225 ชุด ดว้ยตนเองเพื่อนาํมาตรวจสอบความครบถว้นของแบบสอบถามก่อน

นาํมาวิเคราะห์และประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป            

 3.3) ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการวิจยัจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมี

ผูจ้ดัทาํและรวบรวมไว ้ เช่น  หอ้งสมุด  ผลงานวิจยั  ส่ิงพิมพ ์ บทความ  รวมถึงเวบ็ไซต ์

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป    วิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี    

4.1) วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  สถานภาพ

สมรส  อายงุาน  รายไดต่้อเดือน  สถานะ/ตาํแหน่งงาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี  และ

หาค่าร้อยละ   

4.2) วิเคราะห์ขอ้มูลของปัจจยัคํ้าจุนและปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 

กรณีศึกษา พนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ค่า T-Test , F-Test เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์สมมติฐาน

ทางสถิติ  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (  One way ANOVA )  และมีการทดสอบ

ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี  

ผลการวจัิย   

 จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างจาํนวน 225 คน สามารถจาํแนกขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้งัน้ี ผูต้อบ

แบบสอบถามเป็นเพศชายจาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 เป็นเพศหญิงจาํนวน 154 คน คิดเป็น

ร้อยละ 68.4 ส่วนใหญ่มีอายุ 20-29 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 น้อยท่ีสุดอายุ 

40-49 ปี จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี

การศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 และน้อยท่ีสุดสูงกว่า

ปริญญาตรี จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2  มีสถานภาพสมรสโสดมากท่ีสุด จาํนวน 163 คน คิด

เป็นร้อยละ 72.4 สถานภาพสมรส จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/

แยกกนัอยู ่จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 มีอายกุารทาํงานตํ่ากวา่ 6 ปีมากท่ีสุดจาํนวน 161 คน คิด

เป็นร้อยละ 71.6 รองลงมาอายงุาน 6-10 ปี จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0  และอายงุานมากกว่า 

15 ปีข้ึนไป นอ้ยท่ีสุดจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาทมากท่ีสุด

จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0  และนอ้ยท่ีสุดรายไดต่้อเดือน 25,001 – 30,000 บาท จาํนวน 14 

คน คิดเป็นร้อยละ 6.2  กลุ่มตวัอย่างมีสถานะ/ตาํแหน่งงานเป็นพนักงานประจาํมากท่ีสุด จาํนวน 
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198 คน คิดเป็นร้อยละ 88.0  พนักงานฝึกงาน จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และพนักงาน

ชัว่คราว จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3   

 ในการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัคํ้าจุนประกอบดว้ยดา้นเงินเดือน ดา้นความ

มัน่คงในงาน  ด้านสภาพการทาํงานและด้านนโยบายบริษทัและการบริหารงานท่ีมีผลต่อการ

ปฏิบติังานของพนักงานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานดา้นเงินเดือน โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 

(ค่าเฉล่ีย = 3.16) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ลาํดบัท่ี 1 ท่านอยากเปล่ียนงานใหม่ทนัที ถา้ท่านไดอ้ยู่

ตาํแหน่งอ่ืนท่ีเท่าเทียมกับตาํแหน่งในปัจจุบนั แต่เงินเดือนสูงกว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก         

(ค่าเฉล่ีย = 3.43) รองลงมาคือ เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บในปัจจุบนัเหมาะสมกบังานท่ีรับผดิชอบ มีความ

คิดเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.15) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ท่านคิดวา่ระดบัเงินเดือนของท่าน

อยูใ่นเกณฑต์ํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.97) ดา้น

ความมัน่คงในงาน โดยเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย= 3.27) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 

ลาํดบัท่ี 1 ท่านคิดว่าการทาํงานในบริษทัน้ีมีความมัน่คงมาก มีความคิดเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 

3.64) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ท่านมีโอกาสท่ีจะถูกโยกยา้ยไปทาํงานในท่ีท่ีตวัเองไม่อยากไป มีความ

คิดเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.69) ตามลาํดบั ดา้นสภาพการทาํงาน โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั

ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.40) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ลาํดบัท่ี 1 สภาพการทาํงานของท่าน และเพื่อน

ร่วมงานมีลกัษณะเป็นการช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ ร่วมกนัรับผิดชอบ มีความคิดเห็นในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย = 3.57) รองลงมาคือ ท่านมีความรู้สึกว่าสภาพการทาํงานของท่านมีความปลอดภยัสูง มี

ความคิดเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.51) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ท่านรู้สึกว่าบรรยากาศในการ

ทาํงานของท่านมีลักษณะประชาธิปไตย มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.09) 

ตามลาํดบัและดา้นนโยบายบริษทัและการบริหารงาน โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 

2.99) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ลาํดบัท่ี 1 ท่านสามารถนาํนโยบายของบริษทัมาปฏิบติัจนบรรลุผล 

มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.28) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ท่านมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดนโยบาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทั มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.61) 

ตามลาํดบั 

 ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยจูงใจประกอบด้วยด้านการยอมรับ ด้าน

ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานและดา้นลกัษณะงานท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั 

สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อ

การปฏิบติังาน ดา้นการยอมรับ โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.91) เม่ือพิจารณารายขอ้

พบว่า ลาํดบัท่ี 1 ท่านไดรั้บความไวว้างใจในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา มีความคิดเห็นใน
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ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.68) รองลงมาคือ งานท่ีท่านทาํ ทาํให้ท่านเป็นคนท่ีมีความสาํคญัในสายตา

ของเพื่อนร่วมงาน มีความคิดเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.44) และลาํดบัสุดทา้ย คือ เพื่อนร่วมงาน

ของท่านมกัแกไ้ขงานท่ีท่านทาํเป็นประจาํ มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย = 2.26) ตามลาํดบั 

ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.94) เม่ือพิจารณา

รายขอ้พบว่า ลาํดบัท่ี 1 ท่านไดรั้บโอกาสเขา้ร่วมประชุมกบัผูบ้ริหารน้อยมากมีความคิดเห็นใน

ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.70) รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านเปิดโอกาสใหท่้านนาํเสนอแนวคิด

ใหม่ ๆ ไดเ้ต็มท่ี มีความคิดเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.09) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ท่านไดรั้บ

โอกาสเขา้รับการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถอยูเ่สมอ มีความคิดเห็น

ในระดบัน้อย (ค่าเฉล่ีย = 2.36) ตามลาํดบั ดา้นลกัษณะงานโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 

3.56) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ลาํดบัท่ี 1 ท่านภูมิใจท่ีไดเ้ป็นพนกังานของ บริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส 

จาํกดั มีความคิดเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.96) รองลงมาคือ ท่านทุ่มเทกาํลงักายและกาํลงัใจ

อยา่งเตม็ท่ีกบังานท่ีรับผดิชอบอยูเ่สมอ มีความคิดเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.95) ลาํดบัท่ี 3 ท่าน

ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความคิดเห็นในระดบั

มาก (ค่าเฉล่ีย = 3.84) และลําดับสุดท้าย คือ งานท่ีได้รับมอบหมายมีความยุ่งยากและเกิน

ความสามารถของท่าน มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.61) ตามลาํดบั 

 ในการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 

อายงุาน รายไดต่้อเดือน และสถานะ/ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัคํ้าจุนในการปฏิบติังาน

ของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและสถานะ/ตาํแหน่ง

งานท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อปัจจยัคํ้ าจุนในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส 

จาํกดั ส่วนดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นสถานภาพการสมรส ดา้นอายุงานและดา้นรายไดต่้อ

เดือน พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แสดงว่า อาย ุระดบัการศึกษา 

สถานภาพการสมรส และอายงุานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัคํ้าจุนในการปฏิบติังานของพนกังาน

บริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั  

 ในการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 

อายงุาน รายไดต่้อเดือน และสถานะ/ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและสถานะ/ตาํแหน่ง

งานท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 

ส่วนดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นสถานภาพการสมรส ดา้นอายงุานดา้นรายไดต้่อเดือน พบว่า

มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แสดงว่า อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ
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การสมรส และอายุงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั 

สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั  

ตารางที ่1 แสดงค่าความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุท่ีมีผลต่อปัจจยัคํ้าจุนในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

              บริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 

อายุ 

ปัจจัยคํา้จุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน F Sig 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

20-29 ปี 3.11 0.32  

9.19 

 

0.00* 30-39 ปี 3.30 0.54 

40-49 ปี 3.40 0.33 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ มีค่า sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดบั

นัยสําคญั 0.05 แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัคํ้ าจุนของพนักงาน

บริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั เม่ือทาํการทดสอบค่าสถิติ T-test ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงไดท้ดสอบ

ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุท่ีมีผลต่อปัจจยัคํ้า

จุนใน 

               การปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 

อายุ 
 20-29  ปี 30-39 ปี                                                                        40-49 ปี 

ค่าเฉลีย่ 3.11 3.30 3.40 

 20-29  ปี 3.11 - 0.19* 0.29* 

30-39 ปี                                                                         3.30  - 0.09 

40-49 ปี 3.40   - 

จากตารางท่ี 2 เม่ือทดสอบความแตกต่างท่ีส่งผลต่อปัจจยัคํ้าจุนของพนกังานบริษทั สยาม 

ดี.เอฟ.เอส จาํกดั จาํแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบวา่ อายสุ่งผลต่อปัจจยัคํ้าจุนของพนกังานบริษทั สยาม 

ดี.เอฟ.เอส จาํกดัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีอาย ุ 

20-29  ปีและอายุ 30-39 ปี กบักลุ่มท่ีมีอาย ุ 20-29  ปีและอายุ 40-49 ปี เห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้น

อายสุ่งผลต่อปัจจยัคํ้าจุนของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั  
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ตารางที ่3 แสดงค่าความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ท่ีมีผลต่อปัจจยัคํ้าจุนใน

การปฏิบติังานของ 

              พนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 

ระดับการศึกษา 

ปัจจัยคํา้จุนในการปฏิบตัิงาน 

ของพนักงาน 

 

F 

 

Sig 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 3.13 0.41  

9.72 

 

0.00* ปริญญาตรี 3.21 0.40 

     สูงกวา่ปริญญาตรี  3.64 0.29 

 จากตารางท่ี 3  พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา มีค่า sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่

ค่าระดบันยัสาํคญั 0.05 แสดงวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยั

คํ้าจุนของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั เม่ือทาํการทดสอบค่าสถิติ T-test ท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe  

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีมีผล

ต่อปัจจยัคํ้าจุน 

                ในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 

ระดับการศึกษา 
 ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ค่าเฉลีย่ 3.13 3.21 3.64 

ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 3.13 - 0.07 0.50* 

ปริญญาตรี 3.21  - 0.43* 

     สูงกวา่ปริญญาตรี  3.64   - 

จากตารางท่ี 4 เม่ือทดสอบความแตกต่างท่ีส่งผลต่อปัจจยัคํ้าจุนของพนกังานบริษทั สยาม 

ดี.เอฟ.เอส จาํกดั จาํแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ พบว่า ระดบัการศึกษาส่งผลต่อปัจจยัคํ้าจุน

ของพนักงานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดัแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี

จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ ตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีกบักลุ่มปริญญาตรีและสูงกว่า

ปริญญาตรีเห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาส่งผลต่อปัจจยัคํ้ าจุนของพนักงานบริษทั 

สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรส ท่ีมีผลต่อปัจจยัจูง

ใจในการปฏิบติังาน 

              ของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 

สถานภาพการสมรส 

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบตัิงาน 

ของพนักงาน 

 

F 

 

Sig 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

โสด 3.06 0.43  

9.40 

 

0.00* สมรส 3.31 0.39 

  หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.47 0.25 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรส มีค่า sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ย

กว่าค่าระดบันยัสาํคญั 0.05 แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรส ท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อปัจจยัจูงใจของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั เม่ือทาํการทดสอบค่าสถิติ T-test ท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe  

ตารางที ่6 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรสท่ีมี

ผลต่อปัจจยัจูงใจ 

 ในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 

สถานภาพการสมรส 
 โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่                                 

ค่าเฉลีย่ 3.06 3.31 3.47 

โสด 3.06 - 0.25* 0.40 

สมรส 3.31  - 0.15 

  หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนั

อยู ่

3.47   - 

จากตารางท่ี 6 เม่ือทดสอบความแตกต่างท่ีส่งผลต่อปัจจยัจูงใจของพนกังานบริษทั สยาม ดี.

เอฟ.เอส จาํกดั จาํแนกตามสถานภาพการสมรส เป็นรายคู่ พบว่า สถานภาพการสมรส ส่งผลต่อ

ปัจจยัจูงใจของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 มีจาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ สถานภาพโสดและสมรส เห็นวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรส 

ส่งผลต่อปัจจยัจูงใจของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 
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ตารางที่ 7 แสดงค่าความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุงาน ท่ีมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั  

อายุงาน 

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบตัิงาน 

ของพนักงาน 

 

F 

 

Sig 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ตํ่ากวา่ 6 ปี 3.06 0.44 
 

7.64 

 

0.00* 
6 - 10 ปี 3.28 0.33 

11 – 15 ปี 3.66 0.19 

มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 3.34 0.22   

จากตารางท่ี 7 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุงาน มีค่า sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงน้อยกว่าค่า

ระดบันยัสาํคญั 0.05 แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัจูงใจของ

พนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั เม่ือทาํการทดสอบค่าสถิติ T-test ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 จึง

ไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe  

ตารางที ่8 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายงุานท่ีมีผลต่อปัจจยั

จูงใจในการ 

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 

อายุงาน 

 ตํ่ากว่า 6 ปี 6 - 10 ปี 11 – 15 ปี มากกว่า 15 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลี่

ย 

3.06 3.28 3.66 3.34 

ตํ่ากวา่ 6 ปี 3.06 - 0.22* 0.60* 0.28 

6 - 10 ปี 3.28  - 0.37 0.05 

11 – 15 ปี 3.66   - 0.31 

มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 3.34    - 

จากตารางท่ี 8 เม่ือทดสอบความแตกต่างท่ีส่งผลต่อปัจจยัจูงใจของพนกังานบริษทั สยาม ดี.

เอฟ.เอส จาํกดั จาํแนกตามอายงุานเป็นรายคู่ พบว่า อายงุานส่งผลต่อปัจจยัจูงใจของพนกังานบริษทั 

สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ ตํ่ากวา่ 

6 ปี กบั 6 - 10 ปี และ ตํ่ากว่า 6 ปี กบั       11 – 15 ปี เห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุงานส่งผลต่อ

ปัจจยัจูงใจของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 
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ตารางที่ 9 แสดงค่าความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีมีผลต่อปัจจยัจูงใจใน

การปฏิบติังานของ 

                พนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั  

รายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน  

F 

 

Sig ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 3.14 0.44 

6.55 0.00* 

15,000 – 20,000 บาท 2.97 0.45 

20,001 – 25,000 บาท 3.16 0.29 

25,001 – 30,000 บาท 3.24 0.26 

30,001 บาทข้ึนไป 3.47 0.29 

จากตารางท่ี 9 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนมีค่า sig เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกว่า

ค่าระดบันยัสาํคญั 0.05 แสดงวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัจูง

ใจของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั เม่ือทาํการทดสอบค่าสถิติ T-test ท่ีระดบันยัสาํคญั 

0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe  
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีมีผล

ต่อปัจจยัจูงใจใน 

                 การปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 

รายได้ต่อเดือน 

 ตํ่ากว่า 

15,000 

บาท  

15,000 – 

20,000 

บาท 

20,001 – 

25,000 

บาท 

25,001 – 

30,000 

บาท 

30,001 

บาท 

ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 3.14 2.97 3.16 3.24 3.47 

ตํ่ากวา่ 15,000 บาท

  

3.14 - 0.16 0.01 0.09 0.32* 

15,000 – 20,000 บาท 2.97  - 0.18 0.26 0.49* 

20,001 – 25,000 บาท 3.16   - 0.08 0.31 

25,001 – 30,000 บาท 3.24    - 0.23 

30,001 บาทข้ึนไป 3.47     - 

 

 จากตารางท่ี 10 เม่ือทดสอบความแตกต่างท่ีส่งผลต่อปัจจยัจูงใจของพนกังานบริษทั สยาม 

ดี.เอฟ.เอส จาํกดั จาํแนกตามรายไดต่้อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่ รายไดต่้อเดือนส่งผลต่อปัจจยัจูงใจของ

พนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 

คู่ ไดแ้ก่ ตํ่ากว่า 15,000 บาทกบั 30,001 บาทข้ึนไป และ15,000-20,000 บาทกบั30,001 บาทข้ึนไป 

เห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนส่งผลต่อปัจจยัจูงใจของพนักงานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.

เอส จาํกดั 

อภิปรายผล   

 จากการวิจยัปัจจยัคํ้าจุนและปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงาน กรณีศึกษา 

พนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ

การสมรส และอายุงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัคํ้ าจุนในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั 

สยาม ดี.เอฟ.เอสและปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส และอายงุานท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั  

ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยัตามขอ้คน้พบ ปัจจยัคํ้าจุนและปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั ดงัน้ี 
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ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุงานและรายได้ต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส และอายงุานส่งผลต่อปัจจยั

คํ้าจุนและปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั  

เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัปัจจยัคํ้ าจุนและปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

บริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส 

และอายงุานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัคํ้าจุนในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส 

จาํกดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ทั้งน้ีเพราะวา่ดา้น อายเุป็นปัจจยัท่ีทาํใหค้น

มีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม คนท่ีอายุน้อยมักมีความคิดเสรีนิยมยึดถือ

อุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกวา่คนท่ีอายมุาก ในขณะท่ีคนอายมุากมกัจะมีความคิดท่ีอนุรักษ์

นิยมยดึถือการปฏิบติัระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ายกวา่คนท่ีมีอายนุอ้ยเน่ืองมาจากผา่นประสบการณ์

ชีวิตท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะการใชส่ื้อมวลชนก็ต่างกนั คนท่ีมีอายมุากจะใชส่ื้อเพื่อแสวงหาข่าวสาร

หนกั ๆ มากกว่าความบนัเทิง ดา้นระดบัการศึกษา เป็นปัจจยัท่ีทาํให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ

และพฤติกรรมแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดี เพราะ

เป็นผูมี้ความกวา้งขวางและเชา้ใจสารไดดี้ แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือ

เหตุผลเพียงพอ ดา้นสถานภาพการสมรส  เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัเช่นกนั เพราะคนท่ีโสดจะมีภาระหนา้ท่ี

ค่อนขา้งนอ้ยจึงสามารถทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทาํงานไดเ้ตม็ท่ี ส่วนคนท่ีมีครอบครัวหรือเคยมี

ครอบครัวอาจตอ้งมีภาระจึงทาํให้การทาํงานอาจตอ้งมีระยะเวลาจาํกดัเพราะมีความรับผิดชอบ

หลายๆดา้นและดา้นอายุงานเป็นปัจจยัท่ีทาํให้เห็นความแตกต่างระหว่างคนท่ีอายุงานมากๆจะมี

ความอดทนในการทาํงานมากข้ึน และมีความพยายามในการแกปั้ญหางานไดม้ากข้ึนกวา่คนอายงุาน

นอ้ยกว่าและรายไดต่้อเดือนของคนท่ีรายไดสู้งจะมีความผกูพนัธ์และจงรักภกัดีต่อองคก์ารมากกว่า

คนรายไดน้อ้ยกวา่  

  แนวคิดขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรนภา สวนรัตนชยั (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยั

คํ้ าจุนท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความปรารถนาท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีตลอดไปของบุคลากรสาย

สนบัสนุนของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง มีวตัถุประสงคคื์อ เพื่อศึกษาความสาํคญัของปัจจยัคํ้าจุนท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการบาํรุงรักษาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรามคาํแหงและเพื่อ

เปรียบเทียบปัจจัยคํ้ าจุนมีความสัมพนัธ์กับความปรารถนาท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีตลอดไป 

ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน ระยะเวลาใน

การปฏิบติังานและประเภทของบุคลากรต่างกนัมีความปรารถนาต่างกนัท่ีจะปฏิบติังานในหน้าท่ี

ตลอดไป ผลการทดสอบสมมติฐานพบความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระหว่างอายกุบัความ

ปรารถนาท่ีจะปฏิบติัในหนา้ท่ีตลอดไป กล่าวคือบุคลากรท่ีมีอายมุากผกูพนักบัมหาวิทยาลยัมากกว่า
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บุคคลากรท่ีมีอายนุอ้ย เพศ ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และประเภท

ของบุคลากรไม่มีความสัมพนัธ์กบัความปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานในหนา้ท่ีตลอดไป ปัจจยัคํ้าจุนคือ 

การปกครองบงัคบับญัชาสภาพการทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล รายได้และสวสัดิการ 

นโยบายขององคก์รและความมัน่คงในงาน มีความสัมพนัธ์กบัความปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานใน

หนา้ท่ีตลอดไปผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัคํ้าจุน 6 ดา้นมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติกับความปรารถนาท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีตลอดไปตามลําดับความสําคัญ คือ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล รายไดแ้ละสวสัดิการ นโยบายขององค์กร สภาพการทาํงาน ความ

มัน่คงในงานและการปกครองบงัคบับญัชา  

แนวคิดขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชูยศ ศรีวรขนัธ์ และ 

พรศิริ จงกล (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัแรงจูงใจต่อผลการปฏิบติังาน โดยกรณีศึกษาของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษา

ความพึงพอใจในการทาํงาน 2) ศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานในรอบปีท่ีผา่นมาและในรอบปีต่อไป 

และ 3) ศึกษาความพึงพอใจในการไดรั้บเงินค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ในการศึกษาคร้ังน้ีมี

จาํนวนประชากร 108 คน จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีแรงจูงใจต่อผลการปฏิบติังาน 

โดยกรณีศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา อยา่งมีนยัสาํคญั 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายได ้ประสบการณ์ และตาํแหน่ง และสอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของ อิสริยา รัฐกิจวิจารย ์ณ นคร และ พงษเ์สถียร เหลืองอลงกต ( 2557 ) ไดท้าํการศึกษา

เร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 17 (จนัทบุรี-ตราด) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี-ตราด) 2) เปรียบเทียบ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 

17 (จนัทบุรี-ตราด) จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการทาํงาน วุฒิการศึกษา รายไดต่้อเดือนและ

ขนาดโรงเรียน ในการศึกษาคร้ังน้ีมีตวัแปรอิสระคือ ขอ้มูลส่วนบุคคล ตวัแปรตามคือ แรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

(จนัทบุรี-ตราด) การศึกษาคร้ังน้ีมีจาํนวนประชากร 319 คน จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 (จนัทบุรี-ตราด) อยา่งมีนยัสาํคญั ประกอบดว้ย เพศ ประสบการณ์ใน

การทาํงาน และรายไดต่้อเดือนและสอดคลอ้งงานวิจยัของ วาสนา พฒันานนัทช์ยั และ จิระพร บูรณ

สิน (2553 ) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานสาํนกังาน

ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
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ของพนักงานสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน การ

ปฏิบติังานของพนกังานสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ในการศึกษาคร้ังน้ีมีตวัแปรอิสระ

คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล ตัวแปรตามคือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การศึกษาในคร้ังน้ีมีจาํนวน

ประชากร 265 คน จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานสาํนกังานทรัพยสิ์น

ส่วนพระมหากษตัริย ์อยา่งมีนยัสาํคญั ประกอบดว้ย ดา้นความสาํเร็จในการทาํงานของบุคคล ดา้น

ความรับผดิชอบ และดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

จากเหตุผลขา้งตน้ ทาํให้พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศและสถานะ/ตาํแหน่งงานไม่มีผล

ต่อปัจจยัคํ้าจุนและปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดัส่วน

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อายงุานและรายไดต่้อเดือนมีผลต่อการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ข้อเสนอแนะ   

จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัจาํแนกขอ้เสนอแนะออกเป็นสองประเด็น คือ ขอ้เสนอแนะสําหรับ

การนาํผลการศึกษาไปประยกุตใ์ช ้และขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปปฏิบัติการจริง 

1. หวัหนา้งานควรมีความเป็นกนัเองกบัพนกังาน ควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความ

คิดเห็น มีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน และใหห้วัหนา้

งานไดล้งมาร่วมงานกบัพนกังานเพื่อทาํใหมี้ความเขา้ใจสภาพงานท่ีแทจ้ริงในการปฏิบติังาน เขา้ใจ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากข้ึน เพื่อเป็นการลดบรรยากาศไม่ใหตึ้งเครียดในการทาํงาน เพื่อใหพ้นกังานรู้สึก

เป็นส่วนหน่ึงของบริษทั ทาํให้พนักงานรู้สึกภูมิใจกบังานท่ีตนทาํ และหัวหน้างานควรมีการใช้

คาํพดูท่ีเป็นการส่งเสริม จูงใจใหก้าํลงัใจ ซ่ึงทาํใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจมากข้ึน 

2. ดา้นเงินเดือน ควรพิจารณาเพิ่มให้เหมาะสมกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั และมีการเพิ่ม

สวสัดิการ โบนสั เงินรางวลั กองทุนสะสม เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีเกิดอุทกภยั หรือภยัพิบติั

ต่างๆ ใหทุ้นการศึกษาบุตรพนกังาน ใหพ้นกังานไดไ้ปอบรมตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ ไปดูงานทั้งใน

และต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นตวักระตุน้ใหพ้นกังานไดแ้สดงออกถึงความสามารถในการทาํงานนั้นๆ

ให้บรรลุงานตามท่ีตอ้งการและเพื่อเป็นแรงจูงใจทาํให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานแก่

พนกังาน 

3. ควรมีการจดัระบบความปลอดภยัในการทาํงาน เช่น ดา้นพื้นท่ีจดัใหเ้หมาะสม มีอุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรายหรือเคร่ืองมืออาํนายความสะดวกในการทาํงานและเพียงพอ มีการตรวจสอบอยู่

เสมอ 
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 4. ควรมีการวางแนวทางในการส่งเสริมพนักงานอย่างต่อเน่ือง สร้างความเช่ือมั่นให้

พนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบติังานไดผ้ลดีตามเป้าหมาย โดยส่งเสริมให้มีโอกาสเล่ือน

ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน เม่ือพนกังานมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ศึกษาปัจจยัคํ้าจุนและปัจจยัจูงใจเปรียบเทียบกบัความพึงพอใจการปฏิบติังานในบริษทั 

สยาม ดี.เอฟ.เอส จาํกดั 

 2. ศึกษาปัจจยัคํ้าจุนและปัจจยัจูงใจในดา้นอ่ืนๆ เช่น ความเป็นอยูส่่วนตวั การเดินทาง  

 3. ศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัคํ้าจุนและปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานในบริษทั สยาม ดี.เอฟ.

เอส จาํกดั ของแต่ละแผนก 
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมสินค้าคงคลงัของผู้จาํหน่ายอะไหล่รถยนต์

ทัว่ไป(เซียงกง) ในกรุงเทพและปริมณฑล 

FACTORS  AFFECT TO INVENTORY MANAGEMENT  

PERFORMANCE : CASE STUDY OF AUTO SPARE PARTS SHOP 

ทสัรา ตาสาํโรง1 และ ดร. นพปฎล สุวรรณทรัพย์2 

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

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการคลงัสินคา้ของผูจ้าํหน่ายอะไหล่

รถยนตท์ัว่ไปในในกรุงเทพและปริมณฑล  ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

จดัการสินคา้คงคลงัของผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไปในกรุงเทพและปริมณฑล และกิจกรรมการ

จดัการสินคา้คงคลงัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของร้านขายอะไหล่รถยนต์

ทัว่ไปในจงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือ  ผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนต์ทัว่ไป ใน

จงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน 200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  สถิติ

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานโดย

การวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ดว้ยค่า Pearson correlation   ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า  1) ระดบักิจกรรมการจดัการสินคา้คงคลงั โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมาก  ( = 3.80)   2) ระดบัประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก ( = 3.70) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 1) ลกัษณะประชากร อนัไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ รายได ้ ตาํแหน่ง

งาน และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของร้าน

ขายอะไหล่รถยนต์ทัว่ไปในจงัหวดัปทุมธานีท่ีไม่ต่างกนัในภาพรวมและรายดา้น  อย่างมีระดบั

นัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 2) กิจกรรมการจดัการสินคา้คงคลงั อนัไดแ้ก่  ระบบ ABC ANALYSIS   

ระบบ JUST  IN TIME    ระบบ KANBAN  ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คง

คลงัของผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไปในกรุงเทพและปริมณฑลในภาพรวม  และเม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น  พบว่า  มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของผูจ้าํหน่ายอะไหล่

รถยนตท์ัว่ไปในกรุงเทพและปริมณฑลในทุก อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

คาํสําคญั : สินค้าคงคลงั 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

The purpose   of this research is to study  Factor affect to inventory management  

performance : case study auto spare parts shop.   The demographic characteristics and activity 

inventory management are affective with auto spare parts business.    The samples used in this study 

consisted of 200 distributors auto spare part shops in Pathumthani and instrument was a 

questionnaire.  The data were analyzed by using percentage, mean and standard deviation and 

analysis of correlation coefficient Pearson which significant at 0.05 

The result of this research revealed the following : 1)  Overall of activity inventory 

management at the high level with mean of 3.80  2)  Overall of effective inventory management at 

the high level with mean of 3.70 

The result of hypothesis testing shows : 1)  personal factors include gender, age, income, 

occupation, education are effecting on inventory management of auto spare part shops were 

significant difference at 0.05   2) Activity inventory management such as  ABC ANALYSIS, JUST 

IN TIME and KANBAN  were related with effective of inventory management of auto spare part 

shops and if consideration each part found that have relation with effective of inventory 

management of auto spare part shops were significant at 0.05 

 

Keyword : inventory 

 

บทนํา             

       การจดัการสินคา้คงคลงัจดัไดว้า่เป็นกิจกรรมสาํคญัท่ีส่งผลโดยตรงต่อผลกาํไรขององคก์ร

และความสามารถ ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Baker and Canessa,2009)โดยปัจจยั

เหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยผลกัดันให้องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ี

รุนแรงในปัจจุบนั (Poon et.al., 2011) ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินการในคลงัสินคา้จะเก่ียวขอ้ง

กบักิจกรรมหลกั 4  กิจกรรมในคลงัสินคา้ อนัไดแ้ก่ การรับ, การจดัเก็บ, การหยิบสินคา้ และการ

ขนส่ง โดยการจดัการคลงัสินคา้ประกอบไปดว้ยกิจกรรมหลายดา้นดว้ยกนั โดยจะเร่ิมจากการเลือก

ทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้ (Location Selection) การกาํหนดขนาดของคลงัสินคา้ (Sizing)การออกแบบ

ผงัของคลงัสินคา้ (Layout)การออกแบบกระบวนการจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse Management 

System) การควบคุมการปฏิบติังาน (Location Control)การจดัส่ง (Delivery) และการรายงานและ
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จดัเกบ็ขอ้มูล (Record and Data) ทาํใหทุ้กองคก์รมีการบริหารปรับปรุงประสิทธิภาพและการจดัการ

องคก์รตั้งแต่กระบวนการจดัซ้ือวตัถุดิบ จนถึงกระบวนการส่งมอบถึงมือลูกคา้ 

                 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีร้านขายอุปกรณ์ อะไหล่รถยนต์อยู่เป็นจาํนวนมากทั้ง

ขนาดเล็กและใหญ่แตกต่างกันไป และในการให้บริการของร้านมีจาํเป็นท่ีจะต้องมีพื้นท่ีหรือ

คลงัสินคา้สาํหรับเก็บสินคา้ต่างๆ  ทั้งน้ีทางร้านต่างๆก็จะมีการวางแผนจดัการคลงัท่ีแตกต่างกนัไป

เพื่อให้เกิดความสะดวกแบบครบวงจรคือตั้งแต่ รับสินคา้  จดัเก็บเขา้คลงัสินคา้  หยิบสินคา้  และ

การส่งสินคา้ โดยตวัสินคา้หลกัๆส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของอุปกรณ์  อะไหล่รถยนตซ่ึ์งมีขนาดต่างๆ   

การจดัพื้นท่ีตาํแหน่งการจดัวางสินคา้ภายในคลงัสินคา้  จึงถือเป็นกิจกรรมในคลงัสินคา้ท่ีมีตน้ทุน

สูงและเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคญัอย่างมาก หากมีการจดัพื้นท่ีตาํแหน่งการจดัวางสินคา้ภายใน

คลงัสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัทางธุรกิจได ้ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมี

ความสนใจในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมสินคา้คงคลงัของผูจ้าํหน่าย

อะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  เพื่อนาํขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการศึกษามาใช้

เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการคลงัสินคา้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยใช้ข้อมูลของผูจ้ ําหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เป็น

กรณีศึกษา 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของ

ผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

2.  เพื่อศึกษากิจกรรมการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คง

คลงัของผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดหวงัว่าจะได้รับ 

 1.  ทราบถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของผู ้

จาํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

2.  ทราบถึงกิจกรรมการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั

ของผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

3. ไดแ้นวทางในการพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการคลงัสินคา้ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ

สูงสุดของผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมสินคา้คงคลงัของ

ผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยศึกษาถึงกิจกรรมการจดัการสินคา้

คงคลงั  และประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั  

2. ขอบเขตดา้นประชากรโดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนต์

ทัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  จาํนวน  218  คน 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ลกัษณะประชากร อนัไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ รายได ้ ตาํแหน่งงาน และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมสินคา้คงคลงัของผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนต์ทัว่ไป ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลท่ีต่างกนั 

2.  กิจกรรมการจัดการสินคา้คงคลงั อนัได้แก่  ระบบ ABC ANALYSIS   ระบบ JUST  IN 

TIME   และระบบ KANBAN   มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการควบคุมสินคา้คงคลงัของผู ้

จาํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจัิย 

      ตวัแปรตน้ (Independent Variables)                              ตวัแปรตาม (Dependent Variables ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

  

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. รายได ้

4. ตาํแหน่งงาน 

5. ระดบัการศึกษา 

ประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลงั 

1. ดา้นเวลา 

2. ดา้นตน้ทุน 

3. ดา้นคุณภาพ 

กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลงั 

1. ระบบ ABC ANALYSIS  

2. ระบบ JUST  IN TIME  

3. ระบบ KANBAN  
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นิยามศัพท์ 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์  หมายถึง  การทาํความเขา้ใจธรรมชาติของบุคคลเพื่อให้

สามารถเขา้ใจและคาดการณ์พฤติกรรมของบุคคลท่ีอาจจะเกิดข้ึน จึงตอ้งมีการศึกษาและทาํความเขา้

ใจความแตกต่าง ในงานวิจัยน้ีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  รายได้  

ตาํแหน่งงาน  และระดบัการศึกษา  มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1.1  เพศ  หมายถึง  เพศสภาพท่ีติดตัวมาแต่กําเนิดของบุคคลผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย เพศชาย  และเพศหญิง 

 1.2  อายุ  หมายถึง  กลุ่มช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 8 กลุ่มอายุ คือ     

อาย ุ20 – 25 ปี, อาย ุ26 – 30 ปี, อาย ุ31 – 35 ปี, อาย ุ36 – 40 ปี, อาย ุ41 – 45 ปี, อาย ุ46 – 50 ปี  และ

อาย ุ50 ปีข้ึนไป 

 1.3  รายได ้ หมายถึง รายไดห้รือเงินเดือนของผูแ้ต่เดือนท่ีตอบแบบสอบถามไดรั้บ แบ่ง

ออกเป็น 5  กลุ่ม คือ  ตํ่ากว่า 10,000 บาท , 10,000 – 15,000 บาท , 15,001-20,000 บาท , 20,001 – 

25,000 บาท  และ มากกวา่ 25,000 บาท 

 1.4 ตาํแหน่งงาน  หมายถึง  ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิในการทาํงานตามตาํแหน่งท่ีไดรั้บ 

แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  ตาํแหน่งผูจ้ดัการ/เจา้ของร้าน   ตาํแหน่งพนกังานขาย  ตาํแหน่งพนกังาน

คลงัสินคา้  และตาํแหน่งอ่ืนๆ 

 1.5  ระดบัการศึกษา  หมายถึง วฒิุการศึกษาสูงสุดของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย 

3 ระดับวุมิการศึกษา  คือ  การศึกท่ีตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี  การศึกษาระดับปริญญาตรี  และ

การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

2.  กิจกรรมการจดัการสินคา้คงคลงั  หมายถึง  วิธีการท่ีใชใ้นการบริหารจดัการสินคา้คงคา้

ด้วยระบบต่างๆ  ในงานวิจัยน้ี กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง  ประกอบด้วย  ระบบ ABC 

ANALYSIS   ระบบ JUST  IN TIME    ระบบ KANBAN   มีรายละเอียดดงัน้ี 

 2.1 ระบบ ABC ANALYSIS   หมายถึง  การควบคุมสินคา้คลงั เป็นงานท่ีทาํข้ึนเพื่อให้

ค่าใชจ่้าย หรือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจดัให้มีสินคา้คงคลงัตํ่าท่ีสุด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

ของชนิดสินคา้คงคลงัดว้ย ทางท่ีเหมาะสมจึงควรจาํแนกประเภทของสินคา้คงคลงัออกเป็นชนิดท่ีมี

ความสาํคญัมาก และท่ีมีความสาํคญัรองลงไปวิธีเรียกวา่ ABC Analysis ซ่ึงมีหลกัการในการจาํแนก

สินคา้คงคลงัออกจามจาํนวนเงินของสินคา้คงคลงัท่ีหมุนเวียนในรอบปี หรือสามารถสรุปไดว้่า 

ABC Analysis เป็นการวิเคราะห์เพื่อจดัลาํดบัความสาํคญั เพื่อให้สามารถจดัการกบัสินคา้ประเภท

ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 2.2 ระบบ JUST  IN TIME    หมายถึง ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี  โดยลดเวลานาํ

หรือระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิต  และขจดัปัญหาของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตขจดัความ

สูญเปล่าในการผลิต 

 2.3 ระบบ KANBAN   หมายถึง  ส่วนหน่ึงของระบบ JIT ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาเพื่อช่วย

ให้การทาํงานมีการประสานงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  โดยใชร้ะบบการมีบตัร  ใบเบิกท่ีมีคาํสั่ง

อนุมติั  

3. ประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั  หมายถึง  การบริหารจดัการสินคา้ท่ีบรรลุ

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้ งเอาไว้ เป็นไปตามมาตรฐาน ง่ายต่อการควบคุม ในท่ีน้ี

ประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั ประกอบดว้ย  ดา้นเวลา  ดา้นตน้ทุน  และดา้นคุณภาพ  มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 3.1 ประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั  ดา้นเวลา  หมายถึง  การใชเ้วลาท่ีนอ้ยท่ีสุด

ในการทาํงาน โดยสามารถทาํงานไดส้าํเร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงการประหยดัระยะเวลาใน

การทาํงาน   มีตน้ทุนในการดาํเนินการท่ีตํ่า  และไดผ้ลงานออกมาอยา่งมีคุณภาพ  

 3.2 ประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั  ดา้นตน้ทุน  หมายถึง การลดตน้ทุนในดา้น

การจ่ายค่าจดัการเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัท่ีตํ่าลง    

 3.3 ประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั   ดา้นคุณภาพ  หมายถึง  การเก็บสินคา้แบบมี

ประโยชน์สูงสุด  สามารถตรวจนับสินคา้ได้ง่าย และลดความสูญเสียหรือเส่ียงภยัต่อการเส่ือม

คุณภาพ  ไดผ้ลงานออกมาอยา่งมีคุณภาพ 

แนวคดิการจัดการคลงัสินค้า 

ศ.ดร. ฐาปนา บุญหลา้ม, นงลกัษณ์ นิมิตรภูวดล (2555) คลงัสินคา้ (Warehouse) คือ สถานท่ี

สาํหรับวาง จดัเก็บ พกั และกระจายสินคา้คลงัสินคา้มี ช่ือเรียกไดต่้างๆ กนั อาทิ ศูนยก์ระจายสินคา้ 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ และโกดงั ฯลฯ คาํว่าคลงัสินคา้จึง เป็นคาํท่ีมีความหมาย ก็ข้ึนอยูก่บัฟังกช์นัของ

คลงัสินคา้แต่ละประเภท คลงัสินคา้ท่ีรับสินคา้เขา้มาทาํการคดัแยกแลว้กระจายออกไป เรียกว่า ศูนย์

กระจายสินคา้ (Distribution Center) และกระบวนการดงักล่าว เรียกวา่ Cross Docking  

 การจดัการคลงัสินคา้เป็นการศึกษากระบวนการคลงัสินคา้ ส่ิงอาํนวยการคลงัสินคา้และ

หลกัการจดัการคลงัสินคา้ ความสําคญัของการจดัการสินคา้และวิธีการรับสินคา้ การเคล่ือนยา้ย

สินคา้เพื่อจดัเก็บ การจดัเก็บ การจดัเบิก การจดัส่งสินคา้ และออกบิล อธิบายถึงหลกัการปฏิบติัการ

คลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ  
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 กระบวนการคลงัสินคา้เป็นธุรกรรมการบริการลูกคา้ภายใน (Internal Customer) และลูกคา้

ภายนอก (External Customer) ในระบบโลจิสติกส์ ท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมการรับ การเคล่ือนยา้ย

การจดัเกบ็การจดัเบิกและการจดัส่งสินคา้เชิงบูรณาการเพื่อสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้  

คาํนาย อภิปรัชญาสกุล. (2550) การจดัเก็บ (Putaway / Storage) เป็นการนาํพสัดุเขา้จดัเก็บ

ในคลงัตามตาํแหน่งจดัเก็บท่ีไดก้าํหนดไวต้ามประเภทของพสัดุให้ถูกตอ้งตามปริมาณ เวลา และ

สภาพท่ีดี เพื่อความปลอดภยัของพสัดุจนกวา่จะมีความตอ้งการใชพ้สัดุนั้นจากลูกคา้หรือหน่วยงาน

ต่างๆ โดยจะให้การทาํงานสําหรับตาํแหน่งจดัเก็บ อาคาร สถานท่ีอุปกรณ์การจัดเก็บและการ

ควบคุมพสัดุคงคลงัมีความสัมพนัธ์กนั เพื่อให้มีการใชป้ระโยชน์จากเน้ือท่ีสูงสุด เม่ือรับพสัดุจาก

แผนกรับ พนกังานจดัเกบ็ตอ้งตรวจพสัดุกบัสาํเนาใบรับหรือใบสัง่ซ้ือ ใบขอซ้ือ 

               ผงัแสดงพื้นท่ีท่ีใชใ้นการจดัเก็บสินคา้ เน่ืองจากรูปแบบของคลงัสินคา้ หรือศูนยก์ระจาย

สินคา้จะมีความแตกต่างกนัในลกัษณะของตวัสินคา้ท่ีจะนาํมาจดัเก็บ การกาํหนดผงัแสดงพื้นท่ีตอ้ง

กําหนดให้ชัดเจนเหมาะสมกับลักษณะหรือประเภทของ คลังสินค้าจะช่วยให้การใช้พื้นท่ีมี

ประโยชน์สูงสุด พนกังานฝ่ายปฏิบติัการจะทาํงานไดอ้ยา่งสะดวก  รวดเร็วและแม่นยาํ 

ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไป ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล  จาํนวน  218  คน 

กลุ่มตัวอย่างและวธีิการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างวิจัย  คือ  ผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนต์ทัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ทั้งหมด  จาํนวน  218  คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

แบบสอบถามดว้ยตวัเอง ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ ตาํแหน่งงาน  และ

ระดบัการศึกษาสูงสุด  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลกิจกรรมการจดัการสินคา้คงคลงั  ประกอบดว้ย ระบบ ABC ANALYSIS   

ระบบ JUST  IN TIME    และระบบ KANBAN ลกัษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายปิดแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั  ประกอบด้วย ด้านเวลา  ด้าน

ตน้ทุน  และ ดา้นคุณภาพ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale)  
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ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นอ่ืนๆลกัษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายเปิด 

เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

การตรวจสอบความเช่ือม่ันเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การตรวจสอบความเช่ือมั่น (reliability) หลังจากท่ีแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตาม

ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวฒิุเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอแบบสอบถามไป

ทาํการทดสอบ จาํนวน 30 ชุด กบัประชากรท่ีมิใช่กลุ่มตวัอยา่ง แลว้นาํแบบสอบถามมาทดสอบค่า

อาํนาจจาํแนกรายขอ้และความเช่ือมัน่ (reliability ) ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์แอลฟ่า (coefficient alpha) 

ของครอบบาซ (Cronbranch’s alpha)  

(Cronbach, 1990, pp. 202-204) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการวดัความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามนั้น สูตรในการคาํนวณตามท่ี Nunnally (1978) ไดเ้สนอแนะเป็นเกณฑก์ารยอมรับไว้

คือ ค่า α มากกว่าและเท่ากบั 0.7 จึงจะสรุปไดว้่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือสูง โดยไดค่้าความ

เช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.885 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. เม่ือแบบสอบถามผ่านการหาค่าความเช่ือมัน่ของขอ้คาํถาม และผ่านเกณฑท่ี์กาํหนดจน

สามารถนาํมาใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์จึงดาํเนินการแจกแบบสอบถามแก่ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวนรวม 218 ชุด เพื่อให้ดาํเนินการตอบแบบสอบถาม และไดรั้บกลบัคืนมาจาํนวน 200 คิดเป็น

ร้อยละ 91.74 

2. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบแบบสอบถามเรียบร้อย กลบัมาตรวจสอบเพื่อคดัเลือก

ชุดแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์เรียบร้อย ลงรหสัเพื่อประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามนาํมาดาํเนินการวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ รวมทั้งสถิติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการทดสอบสมมุติฐาน โดย

การวิจยัคร้ังน้ีใช้ระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Level of significance) โดยดาํเนินการตาม

ขั้นตอนดงัน้ี 

1. จดัระเบียบขอ้มูล และลงรหสั 

2. นาํขอ้มูลดงักล่าวไปคาํณวนหาค่าทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยมี

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ และตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามหลงัจากทาํการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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2.2 บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นรหสัลงในแบบบนัทึกขอ้มูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2.4 ประมวลผลขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาขอ้มูล 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติท่ีใช้

วิเคราะห์ คือ 

 1. สถิติวิ เคราะห์เชิงพรรณา (descriptive analytical statistics) สถิติท่ีนํามาใช้บรรยาย

คุณลกัษณะของขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาศึกษาไดแ้ก่ 

 1.1 การแจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบาย

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง  ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ รายได ้ ตาํแหน่งงานและระดบั

การศึกษาสูงสุด  

 1.2 ค่าเฉล่ีย เลขคณิต (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชใ้นการหา

ค่าเฉล่ียนํ้ าหนักของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จากข้อคาํถามในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 

กระบวนการคลงัสินคา้  และส่วนท่ี 3 ประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั 

             2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (inferential analytical statistics)     

2.1 ทดสอบความแตกต่างลกัษณะประชากร อนัไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ รายได ้ ตาํแหน่งงาน และ

ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของผูจ้าํหน่าย

อะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  วิเคราะห์ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดย

ใช้ Independent Sample t – test และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง

มากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance)  

2.2 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การจดัการสินคา้คงคลงั อนัไดแ้ก่  ระบบ ABC 

ANALYSIS   ระบบ JUST  IN TIME    ระบบ KANBAN   และระบบ FIFO กบัประสิทธิภาพในการ

จดัการสินคา้คงคลงั สมมติฐาน โดยการวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ดว้ยค่า Pearson  correlation 

สรุปผลการวจัิย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 

คิดเป็น (ร้อยละ 57.00)  มีอายรุะหวา่ง 26 – 30 ปี และอายรุะหวา่ง 31 – 35 ปี เท่ากนั คิดเป็น (ร้อยละ 

24.00 )   มีรายไดท่ี้ 15,001-20,000 บาทต่อเดือนคิดเป็น (ร้อยละ 38.00)  ตาํแหน่งงานเป็นพนกังาน

คลงัสินคา้  คิดเป็น (ร้อยละ 46.00) และ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น (ร้อยละ 56.00) 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลกิจกรรมการจดัการสินคา้คงคลงั พบว่า ระดบักิจกรรมการจดัการสินคา้คง

คลงัโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.80) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั        (S.D. 
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= 0.54) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นระบบ ABC ANALYSIS มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มากโดยมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด  ( x  = 3.97) รองลงมาคือ ดา้นระบบ KANBAN  มีคะแนนเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก ( x  = 3.82) รองมาตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นระบบ JUST  

IN TIME  มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.60) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั พบว่า ระดบัประสิทธิภาพ

ในการจดัการสินคา้คงคลงั โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.70) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั (S.D. = 0.60) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นคุณภาพ มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x  = 3.97) รองลงมาคือ ดา้นเวลา มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก ( x  = 3.61) รองมาตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นตน้ทุน มีคะแนนเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.52) 

ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน พบวา่  

สมมติฐานท่ี 1 : ลกัษณะประชากร อนัไดแ้ก่ เพศ  อายุ  รายได ้ ตาํแหน่งงาน และระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของผูจ้าํหน่ายอะไหล่

รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีต่างกนั  ผลการศึกษา พบว่า  ลกัษณะประชากร อนั

ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ รายได ้ ตาํแหน่งงาน และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การจดัการสินคา้คงคลงัของผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนต์ทัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีไม่

ต่างกนัในภาพรวมและรายดา้น  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 :   กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง อันได้แก่  ระบบ ABC ANALYSIS   

ระบบ JUST  IN TIME    ระบบ KANBAN   และระบบ FIFO  มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน

การจัดการสินคา้คงคลงัของผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนต์ทัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผล

การศึกษา พบว่า  กลยุทธ์การจัดการสินคา้คงคลงั ระบบ ABC ANALYSIS มีความสัมพนัธ์กับ

ประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนต์ทัว่ไป ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลในภาพรวม  (Sig.=0.000)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  กลยทุธ์การจดัการสินคา้

คงคลงั ระบบ ABC ANALYSIS มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของผู ้

จ ําหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในทุกด้าน  ได้แก่  ด้านเวลา 

(Sig.=0.028) ดา้นตน้ทุน (Sig.=0.000)   และดา้นคุณภาพ(Sig.=0.002)  อย่างมีระดบันัยสําคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 
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อภิปรายผล 

 การศึกษาการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมสินคา้คงคลงัของผูจ้าํหน่าย

อะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัดงัน้ี   

สมมติฐานท่ี 1 : ลกัษณะประชากร อนัไดแ้ก่ เพศ  อายุ  รายได ้ ตาํแหน่งงาน และระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนั  

1.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการสินคา้คงคลงัของผู ้

จาํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  โดยรวมและรายดา้นไม่ต่างกนั  ทั้งน้ี

อาจเน่ืองมาจากลกัษณะทางประชากรทางดา้นเพศ เป็นความเฉพาะของบุคคล ซ่ึงในการทาํงานทั้ง

เพสชาย และเพศหญิงมีหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมตามเพสสภาพ  จึงทาํใหก้ารทาํงานออกมามีประสิทธิภาพ

ท่ีไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนัธ์ศกัด์ิ  จนัทร์แกว้ (2554) ศึกษาเจตคติต่อการ

ทาํงานเป็นทีมของพนกังานบริษทั  เจ  มาร์ท  จาํกดั  ผลการวิจยัพบวา่  เพศสถานภาพ  ของพนกังาน

ท่ีเจนคติต่อการทาํงานเป็นทีมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการสินคา้คงคลังของผู ้

จาํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  โดยรวมและรายดา้นไม่ต่างกนั  ทั้งน้ี

อาจเน่ืองมาจาก  อายเุป็นเร่ืองของความแตกต่างทางดา้นระยะเวลาท่ีเกิดของแต่ละคน จึงไม่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน  เพราะแต่ละคนซ่ึงมีอายตุ่างกนักจ็ะมีความตั้งใจและทาํงานออกมาไดดี้

ไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พณัศา  คดีพิศาล (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  ประสิทธิภาพ

การทาํงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท  เวิลด์พลาส  จาํกัดและบริษัทในเครือ  ผลวิจัยพบว่า  

พนกังานท่ีมีอาย ุ ต่างกนั มีความเห็นในเร่ืองประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมแตกต่างกนัอยา่งไม่มี

ในสาํคญั  ท่ีระดบั  0.05 

1.3 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของผู ้

จาํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  โดยรวมและรายดา้นไม่ต่างกนั  ทั้งน้ี

อาจเน่ืองมาจาก  รายไดคื้อส่ิงท่ีไดม้าจากการตกลงหรือประเมินดว้ยปัจจยัต่างๆ เช่น  ตาํแหน่งงาน 

วฒิุการศึกษา  ประสบการณ์ทาํงาน เป็นตน้  ดงันั้นผูท่ี้มีรายไดต่้างกนัอาจจะมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ

ท่ีต่างกันจึงทาํให้ประสิทธิภาพการทาํงานท่ีออกมาไม่มีความแตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ เชาว ์ เกษมกุล (2552) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาํงานเป็นทีมของ

พนกังานบริษทัมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชัน่  จาํกดั  ผลวิจยัพบว่า ลกัษณะบุคคลของพนกังานท่ี

แตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อการทาํงานเป็นทีมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  ท่ีระดบั  0.05  

1.4 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั

ของผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  โดยรวมและรายดา้นไม่ต่างกนั  
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ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  ตาํแหน่งงานคือส่ิงท่ีกาํหนดถึงหนา้ท่ี ขอบเขตความรับผิดชอบในการทาํงาน 

ผูท่ี้มีตาํแหน่งงานต่างกนัหากทาํงานไดอ้ย่างเต็มท่ีแลว้ก็ย่อมมีประสิทธิภาพท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พณัศา  คดีพิศาล (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  ประสิทธิภาพการทาํงาน

เป็นทีมของพนักงานบริษทั  เวิลด์พลาส  จาํกัดและบริษทัในเครือ  ผลวิจยัพบว่า  พนักงานท่ีมี  

ตาํแหน่งงานต่างกนั  มีความเห็นในเร่ืองประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมแตกต่างกนัอย่างไม่มีใน

สาํคญั  ท่ีระดบั  0.05 

1.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั

ของผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  โดยรวมและรายดา้นไม่ต่างกนั  

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากระดบัการศึกษาคือส่ิงท่ีสามารถนาํมากาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีการทาํงาน  ความ

สารถ  ความถนดัหรือเหมาะสมในการทาํงานได ้ ดงันั้น ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต่างกนั ยอ่มมีโอกาส

ไดรั้บหนา้ท่ีแตกต่างกนั  จึงทาํให้ต่างก็สามารถทาํงานออกมาไดอ้ยา่งประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พณัศา  คดีพิศาล (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  ประสิทธิภาพการทาํงาน

เป็นทีมของพนกังานบริษทั  เวิลดพ์ลาส  จาํกดัและบริษทัในเครือ  ผลวิจยัพบวา่  พนกังานท่ีมี  ระดบั

การศึกษาต่างกนั มีความเห็นในเร่ืองประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีในสาํคญั  

ท่ีระดบั  0.05 

สมมติฐานท่ี 2 กลยทุธ์การจดัการสินคา้คงคลงั อนัไดแ้ก่  ระบบ ABC ANALYSIS   ระบบ 

JUST  IN TIME    ระบบ KANBAN  ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของ

ผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

2.1 กิจกรรมการจัดการสินค้าคงคลัง  ระบบ ABC ANALYSIS มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนต์ทัว่ไป ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน  อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  ทั้ งน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก ระบบ ABC ANALYSIS คือ การควบคุมสินคา้คลงั เป็นงานท่ีทาํข้ึนเพื่อให้ค่าใชจ่้าย 

หรือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจดัให้มีสินคา้คงคลงัตํ่าท่ีสุด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของชนิด

สินคา้คงคลงั  ดงันั้น เม่ือทางผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ไดมี้การนาํระบบ ABC ANALYSIS  

เขา้มาใชใ้นการจดัการสินคา้คงคลงั  จึงส่งต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของร้าน  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพยว์ลัย ์เอ่ียมปิยะกลุ (2551) ไดศึ้กษาการดาํเนินงานของธุรกิจใหบ้ริการ

ซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีหลังการขาย โดยจัดขั้นตอนการปรับปรุงจาํนวนรายการอะไหล่ จัด

ความสําคัญอะไหล่ด้วยวิธี ABC (Ng, 2007) คาํนวณปริมาณจัดเก็บสูงสุด – ต ํ่าสุด และวิธีการ

ควบคุมการสั่งซ้ืออะไหล่กลุ่ม A และ B ผลการปรับปรุงทาํให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการคลงั

อะไหล่ คือ อตัราหมุนเวียนอะไหล่คงคลงัเพิ่มข้ึนจาก 2.13 เป็น 3.18 ตน้ทุนการจดัเก็บลดลงจาก 
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1,617,922.81 บาทต่อปี เป็น 1,582,747.12 บาทต่อปี เวลาเฉล่ียในกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้

ช่างลงลงจาก 18 นาที เป็น 13 นาที และอัตราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนับอะไหล่

คอมพิวเตอร์ลดลงจาก 27.53 % เป็น 18.56 % 

2 .2  กิจกรรมการจัดการสินค้าคงคลัง  ระบบ JUST  IN TIME มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนต์ทัว่ไป ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน  อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  ทั้ งน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก  ระบบ JUST  IN TIME เป็นระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี  โดยลดเวลานําหรือ

ระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิต  จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของร้าน  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชาญวิทย ์ควรสถาวรนิจ (2550) การศึกษา

ปัญหาและกาํหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคา้ กรณีศึกษา บริษัท S 

เฟอร์นิเจอร์ จากดั ไดผ้ลสรุป จากการศึกษากระบวนการทาํงานในแผนกคลงัสินคา้ ผูท้าํการศึกษา

พบว่ามีกระบวนการหลายประการท่ีทาํแลว้ทาํให้ประสิทธิภาพการทาํงานในภาพรวมบริษทัดีข้ึน 

โดยสามารถนาํมาเป็นกลยุทธ์ของบริษทัได ้ซ่ึงถา้ดาํเนินการปรับปรุงกระบวนการในการทาํงาน

ภายในคลงัสินคา้จะสามารถทาํใหเ้วลาในการจ่ายสินคา้ (Warehouse Order Picking Time) ลดลง ซ่ึง

จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทาํงานของคลงัสินคา้และกระบวนการ Logistics ของบริษทัดีข้ึน

ดงัน้ี 

1. คลงัสินคา้สามารถเพิ่มศกัยภาพในการจดัสินคา้เพื่อกระจายสินคา้สู่ลูกคา้ไดม้ากข้ึนผล

จากการศึกษาพบวา่ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด สามารถทาํใหเ้วลาในกระบวนการจ่ายสินคา้ลดลงไดถึ้ง 59.36 

เปอร์เซนต ์ทาํใหค้ลงัสินคา้สามารถจดัสินคา้เพือ่เตรียมส่งมอบลูกคา้ในแต่ละวนัไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 127 

คนัต่อวนั โดยคาํนวนจากอตัราส่วนของเวลาท่ีใชล้ดลง ซ่ึงเดิมสามารถจดัเตรียมสินคา้ได ้80 คนัต่อ

วนั ทาให้คลงัสินคา้สามารถเพิ่มอตัราการหมุนเวียนในการกระจายสินคา้สู่ลูกคา้ไดม้ากข้ึน โดยไม่

จาํเป็นตอ้งเพิ่มพื้นท่ีและบุคคลากร สามารถรับคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ไดม้ากข้ึน เพื่อตอบสนองนโยบาย

ในการขยายธุรกิจส่วนของ Logistics ของบริษทั 

2. ตน้ทุนในการจ่ายสินคา้ต่อคนัลดลง ในการเปรียบเทียนตน้ทุนค่าแรงในการจ่ายสินคา้ใน

ปัจจุบนัซ่ึงมีค่าแรงในการทางานทั้งส้ิน 7,850 บาทต่อวนั ซ่ึงสามารถจดัสินคา้ได ้80 คนัต่อวนั เฉล่ีย

ค่าแรงในการจดัสินคา้ 98.13 บาทต่อคนั (คาํนวนเฉพาะหน่วยงานท่ีศึกษาเท่านั้น) ถา้เพิ่มปริมาณใน

การจดัสินคา้เป็น 127 คนัต่อวนั ทาํใหต้น้ทุนค่าแรงงานในการจดัสินคา้เหลือ 61.81 บาทต่อคนั และ

ค่าแรงในการจดัสินคา้ลดลง 36.31 บาทต่อคนัหรือลดลง 37 เปอร์เซนต ์5.3 ทาํให้บริษทัมีรายได้

เพิ่มข้ึน จากการศึกษาพบวา่ถา้คลงัสินคา้สามารถเพิ่มปริมาณในการจดัสินคา้เพิ่มข้ึนเป็น 127 คนัต่อ
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วนั ทาํให้บริษทัสามารถส่งสินคา้ให้ลูกคา้เพิ่มข้ึน โดยเพิ่มสัดส่วนการส่งเป็น Pickup เพิ่มเป็น 97 

คนั มูลค่าการส่งสินคา้ 60,000 บาท/ต่อคนั ทาํใหบ้ริษทัมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 2,200,000 บาท/วนั 

2.3 กิจกรรมการจดัการสินคา้คงคลงั ระบบ KANBAN มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน

การจัดการสินคา้คงคลังของผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลใน

ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น  อย่างมีระดบันัยสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ระบบ 

KANBAN   เป็นส่วนหน่ึงของระบบ JIT ท่ีได้รับการพฒันาข้ึนมาเพื่อช่วยให้การทาํงานมีการ

ประสานงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นเม่ือมีการนาํระบบ KANBAN เขา้มาใชย้่อมส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของร้าน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพยว์ลัย ์เอ่ียมปิยะ

กุล (2551) ไดศึ้กษาการดาํเนินงานของธุรกิจใหบ้ริการซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยหีลงัการขาย และพบ

ปัญหาการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ มีอะไหล่คงคลงัปริมาณสูง คลงัอะไหล่มีวิธีการจดัเก็บและจดัวางไม่

เหมาะสม และกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ใหช่้างใชเ้วลานานและมีขอ้ผดิพลาดสูง โดยขั้นตอนการ

ปรับปรุงจาํนวนรายการอะไหล่ จดัความสําคญัอะไหล่ดว้ยวิธี ABC (Ng, 2007) คาํนวณปริมาณ

จดัเก็บสูงสุด – ต ํ่าสุด และวิธีการควบคุมการสั่งซ้ืออะไหล่กลุ่ม A และ B เน่ืองจากมูลค่าการใช้

อะไหล่ทั้งสองกลุ่มน้ีสูงถึง 97.19 % ออกแบบแผนผงัการจดัเก็บ ระบุตาํแหน่งการจดัเก็บอะไหล่ 

และกาํหนดรหัสระบุตาํแหน่งการจดัเก็บ จากนั้นจดัทาํคู่มือขั้นตอนงาน ผลการปรับปรุงทาํให้เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจดัการคลงัอะไหล่ คือ อตัราหมุนเวยีนอะไหล่คงคลงัเพิ่มข้ึนจาก 2.13 เป็น 3.18 

ต้นทุนการจัดเก็บลดลงจาก 1,617,922.81 บาทต่อปี เป็น 1,582,747.12 บาทต่อปี เวลาเฉล่ียใน

กระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ใหช่้างลงลงจาก 18 นาที เป็น 13 นาที และอตัราส่วนความผดิพลาดใน

การตรวจนบัอะไหล่คอมพิวเตอร์ลดลงจาก 27.53 % เป็น 18.56 % 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากผลการวจัิย 

1. จากการศึกษา พบว่า  กิจกรรมการจดัการสินคา้คงคลงั ระบบ ABC ANALYSIS   ระบบ 

JUST  IN TIME    ระบบ KANBAN  ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของ

ผูจ้าํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ดงันั้น ควรมีการให้ความสาํคญักบั

กระบวนการคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัร้านเพื่อส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงั

ทางร้านจาํหน่ายสินคา้ต่างๆควรจะใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการสินคา้เพิ่มข้ึนเพื่อสร้างความถูกตอ้ง

ในการปฏิบติังาน และเกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน สามารถลดระนยะเวลาการทาํงาน  ตน้ทุน 

และไดง้านงานท่ีมีคุณภาพอนัจะนาํไปสู่ความอยู่รอดไดข้องกิจการท่ีมีความมัง่คงทั้งยอดขายและ

ลูกคา้ตลอดทั้งโซ่อุปทานจากความร่วมมือระหวา่งกนั  

2. ในยุคสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปทางร้านจาํหน่ายสินคา้ต่างๆควรจะใช้เทคโนโลยีในการ

จดัการสินคา้เพิ่มข้ึนเพื่อสร้างความถูกตอ้งในการปฏิบติังาน และเกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน 
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สามารถลดระยะเวลาการทาํงาน  ตน้ทุน และไดง้านงานท่ีมีคุณภาพอนัจะนาํไปสู่ความอยู่รอดได้

ของกิจการท่ีมีความมัง่คงทั้งยอดขายและลูกคา้ตลอดทั้งโซ่อุปทานจากความร่วมมือระหวา่งกนั 

ข้อเสนอแนะงานวจัิยในคร้ังต่อไป 

ในการวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรเพิ่มเติมการศึกษาในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัของผู ้

จาํหน่ายอะไหล่รถยนตท์ัว่ไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

2. ในการศึกษาคร้ังน้ีจํากัดเฉพาะผูจ้ ําหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไป ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล เท่านั้น ดงันั้นควรมีการกระจายกลุ่มตวัอยา่งไปยงัร้านท่ีมีการจดัการคลงัสินคา้ ในจงัหวดั

ใกลเ้คียงดว้ยเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแตกต่างและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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ทศันคตทิีม่ีผลต่อการให้บริการและภาพลกัษณ์องค์กรต่อนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตร

วชิาชีพ(ปวช.)วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกจิ นนทบุรี SBAC 

ATTITUDE OF SERVICE AND IMAGE OF STUDENTS (VOCATIONAL 

CERTIFICATE) FOR MANAGEMENT STUDENTS OF SIAM BUSINESS 

ADMINISTRATION NONTHABURI TECHNOLOGY COLLEGE SBAC 

สุรัก ศีลอวยพร1 และ ดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นคุณภาพในการ

ให้บริการ และ ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ขององค์กร ท่ีมีผลต่อทศันคติท่ีมีผลต่อการให้บริการและ

ภาพลักษณ์องค์กรต่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC ผูว้ิจยัทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบทราบจาํนวนประชากร จาํนวน 313 คน

ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล (สถิติ

พรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติท่ี

ใชท้ดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้งอิง) คือ โดยใช้สถิติ One Way ANOVA ในการคาํนวณค่า T-test 

และ F-test ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 188 คน มีช่วงอายุ  

15-16 ปี ระดบัชั้นส่วนใหญ่เป็น ปวช.ปีท่ี 1 สาขาวิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็น สาขาการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว เกรดเฉล่ียส่วนใหญ่เป็นเกรด 3.01 – 4.00 และ รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่

เป็นรายได ้20,001 – 30,000 บาท จากผลการวิเคราะห์ของปัจจยัดา้นลกัษณ์บุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจยั

ดา้นคุณภาพการบริการ  

 

คาํสําคญั : ความพงึพอใจ ภาพลกัษณ์ขององค์กร คุณภาพการให้บริการ 

 

 

 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

Siam Business Administration Nonthaburi Technology College ( SBAC)   is a vocation. 

Grade certificate (vocational certificate) and the Diploma in Thai and English language courses. 

The objective is to produce graduates and students to be able to bring its expertise to professional 

careers in business more effectively to meet the needs of the labor market, social and economic 

conditions of the country. This research was conducted to study the quality of service, corporate 

factor of image. These factors influencing satisfaction and differences of demographic factors on 

students' level certificate (vocational certificate). The sample of 313 students in the sample Siam 

Business Administration Nonthaburi Technology College (SBAC). Researcher using prefabricated 

statistical data analysis and using descriptive statistics to determine the frequency, percentage, 

average, standard deviation and analyzed for accuracy of data. Moreover, according to statistics 

analyzed for differences between groups placed with the T-test and ANOVA (One-Way ANOVA). 

 The study indicated that the most respondents were female, 188 were aged 15-16 years. In 

the class is mainly vocational. Year 1 mainly in fields of hospitality and tourism.  

GPA is the grade 3 : 01  to 4 : 00   and the average monthly household income. Most of the revenue 

20001- 30000  baht  from the analysis of the personal appearance factors, factors influencing the 

quality of service.  Respondents most interested in the quality of services and the analysis of the 

factors of corporate image.  Respondents most interesting factors of corporate image. 

 
KEYWORDS : SATISFACTION , CORPORATE IMAGE , QUALITY OF SERVICE 

 

1.บทนํา 

ความเป็นมา และ ความสําคญัของปัญหา 

 สภาวะของสังคมไทยปัจจุบนั ท่ีเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสายวิชาชี(อาชีวศึกษา) 

ตามสถิติความตอ้งการแรงงานสายอาชีวะ ปี 2559 ระบุว่ามีความตอ้งการ นกัศึกษาสายอาชีวะมาก

ถึง 950,000 คน แต่สถาบนับนัการศึกษาผลิตบณัฑิต 430,000 คน จึงทาํให้แรงงานสายอาชีพขาด

ตลาดมากถึง 520,000 คน (เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2559) สอดคลอ้งกบัท่ีรัฐบาล คณะ

รักษาความสงบสุขแห่งชาติ เร่งปฏิรูปอาชีวศึกษา ให้มีความเช่ียวชาญทางเทคนิคปฏิบติั และมี

ทกัษะความสามารถในการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ภายใตแ้นวคิดท่ีวา่ "อาชีวศึกษา ฝีมือชน คนสร้าง

ชาติ" (โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, 2559)และด้วยเหตุน้ี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC ในฐานสถาบนัการศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ ท่ีรองรับนกัศึกษา มากกวา่ 
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2,000 คน จึงตอ้งเร่งผลิตนักศึกษาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมและเศรษฐกิจ โดยมุ่ง

พฒันาระบบการบริหารจดัการการศึกษาใหมี้คุณภาพ และมาตรฐานตามแนวทางปฏิรูปของรัฐ และ

มาตรการป้องกนัคุณภาพทางการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตราท่ี 6 

กาํหนดใหก้ารจดัการอาชีวศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติและแผนการศึกษา

แห่งชาติ เพื่อยกระดบักาํลงัคนดา้นวิชาชีพให้ตรงกบัความตอ้งการตลาดแรงงาน (พระราชบญัญติั

การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตราท่ี 6) 

 จึงทําให้เห็นได้ว่า การบริหารการจัดการการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC ถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะตอ้งตอบสนองและดึงดูดคนรุ่นใหม่เขา้สู่ภาค

อาชีวศึกษา และดว้ยเหตุน้ีเอง ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความสาํคญัในเร่ืองการประเมินคุณภาพของการ

บริหารการจดัการการศึกษา ดว้ยการวดัระดบัความความตอ้งการและความพึงพอใจของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อการบริหารจดัการการศึกษาของวิทยาลยัฯ เพราะถือว่า

ประกาศนียบตัรวิชาชีพถือเป็นหลกัสูตรสูงสุดท่ีเป็นความตอ้งการของตลาดแรงงาน ดงันั้นการ

ยกระดบัและรักษามาตรฐานความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักศึกษา จึงถือเป็นเร่ืองสําคญั

ของการบริหารการจดัการการศึกษาท่ีผูบ้ริหารวิทยาลยัฯ  ตอ้งคาํนึงรวมไปถึง ตอ้งรักษาผลกาํไร

ทางธุรกิจในฐานท่ีเป็นสถานบนัเอกชนเช่นกนั 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพในการ

ใหบ้ริการ 

 2.เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 
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ตวัแปรตน้ 

(Independent Variables) 

ตวัแปรตาม 

(Dependent Variables) 

 

กรอบแนวความคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจยัคุณภาพในการใหบ้ริการ 

2.ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์ร 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1.ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ 

2.ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นลกัษะบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 

2.ทฤษฎ ีแนวคดิ 

1. แนวคดิและทฤษฏีคุณภาพการบริการ  

 แนวคิดและทฤษฏีคุณภาพการบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการ ดาํเนินการอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงของบุคคลหรือองคก์าร ท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ บุคคลอ่ืน ให้ไดรั้บ

ความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจ และก่อให้เกิดรายไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพา อาศยัสินคา้ โดย

การบริการนั้นจะมีลกัษณะเฉพาะอย่างคือไม่สามารถจบัตอ้งหรือสัมผสัไดไ้ม่ว่าจะ ก่อนซ้ือหรือ

ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. ระดบัชั้น  

4. สาชาวิชาชีพ 

5. เกรดเฉล่ีย 

6.รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจยัดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ 

1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  

2. ความรับผดิชอบ (Assurance)  

3. ความแน่นอน (Empathy)  

4. ความเขา้ใจ (Responsiveness) 

 

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

1. ดา้นช่ือเสียง 

2. ดา้นความปลอดภยั 

3. ดา้นการบริการ 

4. ดา้นบุคลากร 
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หลงัซ้ือ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและไม่จาํเป็นตอ้งอยู ่รวมกบัสินคา้ 

หรือผลิตภณัฑอ่ื์น 

2. แนวคดิและทฤษฏีภาพลกัษณ์ 

 ภาพลกัษณ์องคกร์นั้น เป็นผลรวมของการประสมประสานหลายส่ิงหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั 

ไม่ว่าจะเป็นภาพของสถาบนั หน่วยงาน สํานักงาน สินคา้ บริการ พนกังาน และผูบ้ริหาร ท่ีทาํให้ 

เกิดความรู้สึกข้ึนในจิตใจของสาธารณชน หากความเห็นของคนส่วนมากเป็นเช่นไร ภาพลกษัณ์ 

ขององค์กรก็จะเป็นเช่นนั้น การสร้างภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดีจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือ ความ 

เล่ือมใสศรัทธา การดึงดูด ความสนใจต่อลูกคา้ท่ีตอง้การเขา้มาใชส้ินคา้และบริการมากข้ึน ในการ

ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีจะช่วยสร้างความมัน่คงใหแ้ก่หน่วยงานไม่วา่จะเกิด 

วิกฤตยามใด กไ็ม่อาจสัน่คลอนไปได ้ถือไดว้า่เป็นทุนขององคกร์นั้นท่ีไดส้งัสมเอาไว ้

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 1.รัตนะ รัตนวงษ์ (2550) ได้ศึกษาเร่ืองภาพลักษณ์ของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อ

ประชาชน 1111 (สายด่วนรัฐบาล) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และสํานัก 

นายกรัฐมนตรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างรู้จกัศูนยบ์ริการขอ้มูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 

(สายด่วนของรัฐบาล) ทั้ งหมด  และช่องทางท่ีทาํให้ประชาชนส่วนใหญ่รู้จกัศูนยบ์ริการขอ้มูล

ภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 (สายด่วนรัฐบาล)  คือ ส่ือโทรทศัน์ สาํหรับภาพลกัษณ์ศูนยบ์ริการขอ้มูล

เพื่อประชาชน 1111 (สายด่วนของรัฐบาล) ในระดบัดี เม่ือพิจารณาภาพลกัษณ์ในแต่ละดา้น พบว่า 

ภาพลกัษณ์องคก์รเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีกว่าดา้นอ่ืนๆ รองลงมา คือ ภาพลกัษณ์ดา้นบริการ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ภาพลกัษณ์องคก์รในประเด็นท่ีมีหมายเลขจดจาํง่ายและสามารถสอบถามขอ้มูลภาครัฐได้

ทุกหน่วยงาน 

 2.ญาณสิทธ์ิ พตัตาสิงห์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการใหบ้ริการดา้นการดูแลรักษาความ 

สะอาดของรถยนต์ ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชายท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 20-30 ปี 

สถานภาพโสด อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนต่าํกว่า 20,000 

บาท พฤติกรรมผูใ้ช้บริการ พบว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เลือกใช้บริการลา้งสี-ดูดฝุ่ น ผูใ้ช้บริการ

เลือกใช้บริการ เพราะต้องการดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ ผู ้ใช้บริการชําระด้วยเงินสด 

ผูใ้ช้บริการเลือกใช้บริการใกล ้ท่ีอยู่อาศยั/แหล่งชุมชน ผูใ้ช้บริการจะใช้บริการ 1 คร้ังต่อเดือน 

คุณภาพการให้บริการในดา้นลกัษณะทาง กายภาพ ความเช่ือถือได ้การตอบสนองต่อลูกคา้ ความ

เช่ือมัน่ต่อการบริการ และความเขา้ใจท่ีมีต่อลูกคา้ แปลผลระดบัมาก 
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 3. ดารณี คงเอียด (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการดา้นสวสัดิการต่อบุคลากร 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางด้านขอ้มูลส่วน

บุคลากร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุั้งแต่ 36-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพ

สมรส มีอายงุาน มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป รายไดต่้อเดือนต่าํกวา่ 15,000 บาท และมีสถานะ/ตาํแหน่งงาน

เป็นขา้ราชการ ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการบริการในภาพรวมและรายดา้น

พบวา่มีความคิดเห็นอยู ่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกล่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยั

เทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งคาํนวณจากสูตรคาํนวณการ

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ในกรณีทราบขนาดของประชากรโดยใชสู้ตร Taro Yamane (1973) ผูว้ิจยั

ใช้กลุ่มตวัอย่างสัดส่วนประชากรเท่ากับ 0.50 ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้ความคาด

เคล่ือนได ้5% โดยจะใชป้ระชากรกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 313 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ในการดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบสอบถาม ท่ีพฒันาข้ึนจากการศึกษาขอ้มูลเชิง

ลึกและนาํไปปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพฒันาแบบสอบตามขอ้เสนอแนะ โดยแบบสอบถามน้ี 

ประกอบดว้ย 4 ตอน คือ 

 ส่วนท่ี 1  จดัเกบ็ขอ้มูลทัว่ไปของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบ 

ปลายปิด (Closed form) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัชั้น สาขาวิชาชีพ เกรดเฉล่ีย และรายไดค้รอบครัว

เฉล่ียต่อเดือน 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปัจจยัคุณภาพในการใหบ้ริการ 4 ดา้น 20 ขอ้  

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปัจจยัภาพลกัษณ์ขององคก์ร 4 ดา้น 20 ขอ้  

 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

 โดยผูว้ิจยัใชเ้กณฑก์ารสร้างแบบสอบถามเป็นมาตราวดั แบ่งเกณฑค์ะแนนเป็น 5 ระดบั คือ 

  มากท่ีสุด ใหค้ะแนน   5  คะแนน 

  มาก   ใหค้ะแนน 4  คะแนน 

  ปานกลาง ใหค้ะแนน   3  คะแนน 

  นอ้ย   ใหค้ะแนน 2  คะแนน 

  นอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน   1  คะแนน 
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สถิติวเิคราะห์ 

 การวิจยัเร่ืองน้ี มีสถิติท่ีใชใ้นการทาํวิจยั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 

 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถา้พบความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffé สูตรการ

หาค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการท่ีไดศึ้กษางานวิจยัจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 313 คนไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1   ผลการวิเคราะห์ดา้นปัจจยัลกัษณะบุคคล 

 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 60.06ช่วงอายุ อายุ 15-16 ปี 

จาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 71.88 ระดบัชั้น ส่วนใหญ่เป็น ปวช.ปีท่ี 1 จาํนวน 191 คน คิดเป็น

ร้อยละ 61.02 สาขาวิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็น สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว จาํนวน 108 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.50 เกรดเฉล่ีย ส่วนใหญ่เป็นเกรด 3.01 – 4.00 จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 61.66 

และ รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นรายได ้20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 113 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.10 

ส่วนท่ี 2  ปัจจยัคุณภาพการบริการ  

 พบว่าส่วนใหญ่เป็นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 3.98 ความเขา้อกเขา้ใจ มีค่าเฉล่ีย 3.97 ความ

แน่นอน มีค่าเฉล่ีย 3.92 และความรับผดิชอบ ค่าเฉล่ีย 3.89  

ส่วนท่ี 3  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

 ส่วนใหญ่เป็นดา้นช่ือเสียง มีค่าเฉล่ีย 3.92 ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 3.92 และมีค่า ดา้น

ช่ือการบริการ มีค่าเฉล่ีย 3.88 และ ดา้นการติดต่อส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ีย 3.80  
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5. สรุปผลการวจัิย 

ตารางที ่5.1 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคญั สอดคล้องกบัสมมติฐาน ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านลกัษณะบุคคลทีมี่ออทิธิพลต่อปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริการ 

เพศ 0.404   

อาย ุ 0.103   

ระดบัชั้น 0.001   

สาขาวิชาชีพ 0.000   

เกรดเฉล่ีย 0.001   

รายไดค้รอบครัวต่อเดือน 0.136   

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านลกัษณะบุคคลทีมี่ออทิธิพลต่อปัจจัยด้านภาพลกัษณ์องค์กร 

เพศ 0.770   

อาย ุ 0.059   

ระดบัชั้น 0.000   

สาขาวิชาชีพ 0.000   

เกรดเฉล่ีย 0.181   

รายไดค้รอบครัวต่อเดือน 0.106   

สรุป 

ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีมีออิทธิพลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการผลการทดสอบ

สมมุติฐานโดยใช ้F-Test พบว่า ระดบัชั้น , สาขาวิชาชีพ และเกรดเฉล่ีย ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

ปัจจยัดา้นคุณภาพและบริการ ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีค่า นยัสาํคญัทางสถิติมา

กวา่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ปัจจัยด้านลักษณะบุคคลท่ีมีออิทธิพลต่อปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กรผลการทดสอบ

สมมุติฐานโดยใช ้F-Test พบว่า ระดบัชั้น และ สาขาวิชาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้น

ภาพลกัษณ์องคก์ร ซ่ึงมีค่านยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีค่า นยัสาํคญัทางสถิติมากว่า 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สรุปผลการวจิยั  

 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยลกัษณะบุคคล 

 จากผลการวิเคราะห์ จากกลุ่มตวัอยา่งจากการแจกแบบสอบถามจาํนวน 313 ชุด สามารถ

จาํแนกเป็นหวัขอ้ต่างๆไดด้งัน้ี 

เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 188 คน  

อาย ุส่วนใหญ่เป็น อาย ุ15-16 ปี จาํนวน 225 คน  

ระดบัชั้น ส่วนใหญ่เป็น ปวช.ปีท่ี 1 จาํนวน 191  

สาขาวิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็น สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว จาํนวน 108 คน 

เกรดเฉล่ีย ส่วนใหญ่เป็นเกรด 3.01 – 4.00 จาํนวน 193 คน  

รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นรายได ้20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 113 คน  

 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 

 จากผลการวิเคราะห์ของปัจจยัดา้นลกัษณ์บุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ 

จากกลุ่มตวัอยา่งจากการแจกแบบสอบถามจาํนวน 313 ชุดสามารถจาํแนกเป็นหวัขอ้ต่างๆ

 ปัจจยัคุณภาพการบริการ ส่วนใหญ่เป็นความน่าเช่ือถือ ความเขา้อกเขา้ใจ ความแน่นอน  

และความรับผดิชอบ  

 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ขององค์กร 

 จากผลการวิเคราะห์ของปัจจยัดา้นลกัษณ์บุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 

จากกลุ่มตวัอยา่งจากการแจกแบบสอบถามจาํนวน 313 ชุดสามารถจาํแนกเป็นหวัขอ้ต่างๆไดด้งัน้ี 

 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ส่วนใหญ่เป็นดา้นช่ือเสียง ดา้นความปลอดภยั ดา้นช่ือการ

บริการ และ ดา้นการติดต่อส่วนบุคคล  

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองทศันคติท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการและภาพลกัษณ์องคก์รต่อนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC ได้นํา

แนวความคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 1.ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีมีออิทธิพลต่อปัจจยัดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ จากการวิจยั

พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล : เพศ อาย ุระดบัชั้น สาขาวิชาชีพ เกรดเฉล่ีย และรายไดค้รอบครัวต่อเดือน ท่ี

แตกต่างกันส่งผลต่อทศันคติท่ีมีผลต่อการให้บริการและภาพลกัษณ์องค์กรต่อนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC อย่างมี

นยัสาํคญัท่ี0.05 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัชั้น สาขาวิชาชีพ เกรดเฉล่ีย 

ท่ีไม่แตกต่างกนั 
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 2.ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีมีออิทธิพลต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร จากการวิจยัพบว่า

ปัจจยัส่วนบุคคล : เพศ อายุ ระดบัชั้น สาขาวิชาชีพ เกรดเฉล่ีย และรายไดค้รอบครัวต่อเดือน ท่ี

แตกต่างกันส่งผลต่อทศันคติท่ีมีผลต่อการให้บริการและภาพลกัษณ์องค์กรต่อนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC อย่างมี

นัยสําคญัท่ี0.05 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัชั้น สาขาวิชาชีพ ท่ีไม่

แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี ้

 จากผลวิจยัการศึกษา ความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) ต่อ

การบริหารจดัการนกัศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC สามารถนาํผลท่ี

ไดน้าํมาประยกุตใ์ช ้ในการพฒันาการบริการและภาพลกัษณ์ขององคก์ร ใหดี้ยิง่ช้ึน 

 1) ทางวิทยาลยัควรมีการจดัอบรมเจา้หนา้ท่ีและพนกังาน ท่ีคอยตอ้นรับและให้บริการว่า

ตอ้งปฏิบติัหรือบริการอยา่งไง เพื่อใหผู้ม้ารับบริการรู้สึกดี 

 2) ทางวิทยาลยัควรจะมีการปรับปรุง ดูแล ห้องปฏิบติัการต่างของทุกสาขา และส่ิงอาํนวย

ความสะดวกต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

 3) ควรจัดสถานท่ีจอดรถให้เรียบร้อย และเพียงพอต่อผูป้กครองและนักศึกษา ท่ีมาใช้

บริการในแต่ละวนัเพื่อ ใหลู้กคา้มีพึงพอใจมากท่ีสุด 

 4) ควรมีการสอบถามหรือให้นกัศึกษาประเมินผลการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีรวมถึงอาจารย์

เพื่อนาํไปประเมินผลการทาํงานของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี สามารถทาํงานไดเ้หมาะสมตามหนา้ท่ี ท่ี

ไดรั้บมอบหมายไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 1) ควรทาํการประเมินผลการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีและ พนกังานเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดดี 

จุดดอ้ย จะไดน้าํมาพฒันาเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 

 2) ควรทาํการตรวจสอบและเช็คอุปกรณ์ ความพร้อมของห้องปฏิบติัการ และส่ิงอาํนวย

ความสะดวกก่อนใชง้าน เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 3) ควรมีการวางแผนและจดัสถานท่ีล่วงหนา้เพื่อทาํการลองรับแขก และผูป้กครองท่ีเขา้มา

ใชส้ถานท่ีภายในวิทยาลยั 

 4) ทาํการประเมินผลการทาํงานแต่ละฝ่าย และใหน้กัศึกษาเป็นผูป้ระเมิน เพื่อตรวจสอบถึง

การทาํงานเจา้หนา้ท่ีวา่ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไหม 
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ความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานของบุคลากร วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกจิ 

นนทบุรี 

SATISFACTION IN THE PERFORMANCE OF PERSONNEL SIAM 

BUSINESS ADMINISTRATION NONTHABURI TECHNOLOGY COLLEGE 

(SBAC). 

สุรัตน์ ศีลอวยพร1 และ ดร.ปริญญ ์ศุกรีเขตร2 

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

บทคดัย่อ 

การคึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อ

ปัจจยัดา้นงาน (2) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

(3) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจนนทบุรี  

การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่าง คือประชากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 

นนทบุรี ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง 113 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จาํนวน 61 คน อาย ุส่วนใหญ่บุคลากรอาย ุ31 - 40 ปี จาํนวน 52 คน สถานภาพโสด จาํนวน 

69 คน การศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 65 คน รายได ้15,001 - 20,000 บาท ฝ่ายวิชาการ จาํนวน 63 คน 

ประสบการณ์การทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งมากกวา่ 2 ปี จาํนวน 73 คน อายกุารทาํงานท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยี

สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี นนทบุรี 3 - 4 ปี จาํนวน 42 คน ปัจจัยด้านงาน ผูบ้ ังคบับญัชา ให้

ความสาํคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ดา้น

ความมัน่คง/ความกา้วหน้าหน้าท่ีการงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66  ดา้นสวสัดิการต่างๆ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.45 และดา้นผลตอบแทน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความสมัพนัธ์

กบัผูอ่ื้น ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.94 ดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และดา้นการไดก้ารยอมรับการ

นบัถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 

 

คาํสําคญั : ความพึงพอใจ 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 The education objectives 1) to study the influence factors affecting factors of the person. 

2) to study the influence factors affecting environmental factors, individual 3) to study the influence 

factors of the person affected job satisfaction of personnel Siam Business Administration. 

Nonthaburi Technological College. This study was employed population in Siam Business 

Administration Nonthaburi Technological College. Questionnaire was used to collect data. It is 

found that the 113 people, mostly female, the number of 61 people. The age of most personnel age 

31 - 40 years of 52 people. Single number 69 people. Bachelor of 65 people. Income, 15 001 - 20 

000, respectively. Academic, the 63. Work experience that involves more than 2 years of 73 people. 

The age of working at the SBAC Nonthaburi 3 - 4 years of 42 people. Job factors. The bosses, most 

important, the average of the 3.87 The policy were 3.82. Security / progress work, the average of 

the 3.66. Welfare services. The average of the 3.45. And in return, the average of the 3.38. Factors 

in the environment. The relationships with others to the most important. The average of the 4.09. 

The image of the enterprise, the average of the 3.94. The environment of the workplace, the average 

of the 3.86. The acceptance and respect, with the average score of 3.75. 

 

KEYWORDS : SATISFACTION 

 

บทนํา 

1.1  ความเป็นมา และ ความสําคญัของปัญหา 

 ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดขององคก์ารหรือหน่วยงาน การมีบุคลากรท่ีมี

คุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกบังาน จะช่วยทาํใหอ้งคก์รสามารถสาํเร็จบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้

ได ้เน่ืองจากบุคลากรเป็นผูจ้ดัหาและใชท้รัพยากรบริหารอ่ืนๆ บุคลากรท่ีดีมีความสามารถ จึงทาํให้

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ดีตามดว้ย (คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2554) 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นภาระหน้าท่ีท่ีสําคญัของหน่วยงานท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อการ

พฒันาและการบริการทรัพยากรมนุษยข์องหน่วยงานต่อไปโดยมีวตัถุประสงค์ของการจดัการ

ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสรรหาและคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาทาํงานในองคก์รใช้

คนให้เกิดประโยชน์สูงสุดบาํรุงรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถให้อยู่กบัองคก์รนานๆและพฒันา

ใหมี้ความรู้ความสามารถทาํใหบุ้คคลท่ีปฏิบติังานในองคก์รมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานเกิด

ความจงรักภักดีต่อองค์กรท่ีตนปฏิบัติงานช่วยพฒันาให้องค์กรเจริญเติบโตเพราะการจัดการ



 

วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารปที ่5 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

307 Journal of Business Research and 

Administration 

ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ือกลางในการประสานกบัแผนกต่างๆและแสวงหาวิธีการให้ไดบุ้คคลท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาทาํงานในองคก์รทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุดทาํใหอ้งคก์รเจริญเติบโตและ

พฒันายิ่งข้ึนและช่วยเสริมสร้างความมัน่คงแก่สังคมและประเทศชาติอีกดว้ยการบริหารทรัพยากร

มนุษยจึ์งถือว่ามีความสําคญัต่อการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานในองคก์ร

(คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554) 

ความพึงพอใจในงานเป็นระดบัความพอใจหรือความรู้สึกท่ีดีท่ีลูกจา้งไดรั้บจากงานท่ีทาํอยู่

โดยเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงลูกจา้งแต่ละคนมีความพึงพอใจในงานไม่เหมือนกนั เน่ืองมาจาก

ทศันคติและความคาดหวงัของแต่ละคนท่ีแตกต่างกัน การศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานมี

ความสําคญัท่ีทาํให้เขา้ใจสาเหตุท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการทาํงาน 

เพื่อให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทาํงานกบัการปฏิบติังาน และสามารถ

เลือกใชว้ิธีการเพิ่มความพึงพอใจในการทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจากการสร้างความพึงพอใจใน

การทาํงานมีประโยชน์ในการลดอตัราการเขา้ - ออกงาน การขาดงาน และการเปล่ียนงาน แต่ทาํให้

สุขภาพของบุคลากรดีข้ึน โดยช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นและความมุ่งมัน่ในการทาํงาน ซ่ึงมีส่วน

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการทาํงานใหก้บัองคก์ร (มหาวิทยาลยัศรีปทุม, 2554) 

ผูว้ิจยัเล็งเห็นความสาํคญัของบุคลการในการร่วมกนัขบัเคล่ือนการดาํเนินงานขององคก์ร

ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึงเลือกศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรกรณีศึกษา : วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ซึงเป็นองคก์รท่ีดาํเนิน

ธุรกิจทางการศึกษา เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาจาํนวนมาก จึงมีความเหมาะสมในการเลือกเป็น

กรณีศึกษาในคร้ังน้ี โดยมุ่งเนน้การศึกษาปัจจยัพื้นฐาน ท่ีสาํคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของบุคลการ 3 ดา้น ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ปัจจยัดา้นงาน และ

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงผูว้ิจยัมัน่ใจว่าจะไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาในคร้ังน้ี โดยไดท้ราบ

ถึงระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานและความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี และปัจจยั

หรือสาเหตุท่ีทาํให้บุคลากรของวิทยาลยัฯ เกิดความไม่พึงพอใจในงาน รวมทั้งได้ขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์นําเสนอต่อวิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี สําหรับใช้ประกอบการ

วางแผน 

1.2  วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นงาน 

 2. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
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 3. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 

1.3  สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นงาน 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจนนทบุรี 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นงาน 

 2. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

 3. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจนนทบุรี 

1.5  ขอบเขตการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี การ

กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งคาํนวณจากสูตรคาํนวณการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ในกรณีทราบขนาดของ

ประชากร โดยใช้สูตร  Taro Yamane (1973) ผูว้ิจยัใช้กลุ่มตวัอย่างสัดส่วนประชากรเท่ากบั 0.50 

ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้ความคาดเคล่ือนได ้5% โดยจะใชป้ระชากรกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 113 คน 
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1.6  กรอบแนวความคดิ 
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ทฤษฎ ีแนวคดิ และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยด้านงาน 

 2.1.1  ความหมายปัจจัยด้านงาน 

 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2554 : 125) ปัจจยัดา้นงานเป็นส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงในการทาํงาน 

เพราะเป็นส่วนประกอบสําคญัท่ีจะทาํให้บรรยากาศในการทาํงานมีความสุข ส่งผลให้บุคคลเกิด

ความเครียดน้อยลง และได้ผลตอบแทน คือเกิดความพึงพอใจในการทาํงานทาํให้บุคคลเกิด

ความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน มีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี

จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทาํงาน 

 2.1.2  องค์ประกอบของปัจจัยด้านงาน 

 อมรากุล  อินโอชานนท์ (2532 : 32-34) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านงานว่ามีองค์ประกอบ 5  

ประการ ดงัต่อไปน้ี 

  1.  ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ลกัษณะงานท่ีตอ้งทาํเป็นผลดังานท่ีน่าเบ่ือ จาํเจและซํ้าซาก 

  2.  หนา้ท่ีความรับผิดชอบในหน่วยงาน ไดแ้ก่ความชดัเจนต่อหนา้ท่ี ไม่ทาํให้เกิด

 ความซํ้าซอ้นไม่เกิดการเก่ียงงานกนั และไม่เกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน 

  3.  โครงสร้าง และบรรยากาศในหน่วยงาน ไดแ้ก่ กฎระเบียบในหน่วยงานมีความ

 ชดัเจนและเหมาะสม มีการจดัสวสัดิการในดา้นต่าง ๆ 

  4.  ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน ไดแ้ก่การมีโอกาสไดเ้ล่ือนตาํแหน่ง รวมไปถึง

 โอกาสในการฝึกอบรม และการศึกษาต่อ 

  5.  สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ไดแ้ก่การติดต่อประสานงานท่ีดีต่อ

 กนั ยอมรับฟังความคิดเห็น มีการใหค้าํปรึกษาหรือช่วยเหลือกนัในการทาํงาน 

 2.1.3  ปัจจัยด้านความรับผดิชอบ 

 จุรีรัตน์  นนัทยัทวีกุล (2538 : 4-5) ใหค้วามหมายความรับผดิชอบ คือ คุณลกัษณะหน่ึงของ

บุคคลท่ีแสดงออกในลกัษณะของการมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ย

ความเอาใจใส่ มีรายละเอียดรอบคอบ มีการวางแผน มีความขยนัหมนัเพียร อดทนเพื่อให้งานนั้น

บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายและทนัเวลา ยอมรับผลของการกระทาํไม่วา่จะเป็นผลดีหรือผลเสียและ

พร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขงานของตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน 

 2.1.4  ลกัษณะงานทีท่าํ 

 Hackman and Oldham (1975) ได้นําเสนอทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของงานท่ีจะช่วย

อธิบายถึงแรงจูงใจในการทาํงานไดดี้ท่ีสุดทฤษฎีหน่ึงข้ึนมา โดยมีความคิดเห็นว่า หากพนกังานมี
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แรงจูงใจภายในงาน พนกังานจะสามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีดีออกมาและจะ

เป็นการผลกัดนัใหพ้นกังานมีพฤติกรรมท่ีดีเช่นนั้นต่อไป 

 2.1.5  ความสําเร็จในการทาํงาน 

 พิมพรรณ  กวางเดินดง (2542 : 4) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ความสาํเร็จในการทาํงาน หมายถึง 

การประเมินตนเองในแง่ความสาํเร็จในการทาํงาน ความกา้วหน้าในการทาํงานประสิทธิภาพการ

ทาํงาน และการรับรู้ถึงการประเมินในเชิงบวกจากผูท่ี้ทาํงานร่วมกนั 

 2.1.6  ความม่ันคง/ความก้าวหน้า หน้าทีก่ารงาน 

 จารุภทัร  เรืองสุวรรณ (2546 : 5) ให้ความหมายความมัน่คงว่าเป็นสภาพท่ีมุนษยแ์สวงหา

การมีวิถีชีวิตท่ีราบร่ืน ตลอดจนการอยู่ดีกินดี และมีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน ทาํให้เกิดความ

มัน่คงทางเสรษฐกิจ เป็นการรักษาความมัน่คงทางรายไดข้องบุคคลซ่ึงตอ้งไดรั้บการสร้างสรรคแ์ละ

พฒันาข้ึนเป็นหลักประกันท่ีสําคญั และได้เสนอแนวความคิด เร่ืองความมั่นคงของมนุษย์ว่า 

หมายถึง ความรู้สึกท่ีปลอดภยัจากความขาดแคลน ความหวานกลวั รวมถึงการดูหม่ินดูแคลน และ

การกระทาํย ํา่ยทีั้งปวง สามารถยนือยูใ่นสงัคมอยา่งมีศกัด์ิศรี และมีหลกัประกนัในการดาํเนินชีวิต 

 2.1.7  ผลตอบแทน 

 เสนาะ  ติเยาว ์(2534 : 253) ค่าตอบแทนเป็นปัจจยัสําคญัในการครองชีพพนักงานทุกคน

จะตอ้งมีรายได้ให้เพียงพอกบัการดาํเนินชีวิตในระดับหน่ึงตามสถานะทางสังคมของแต่ละคน

โดยทัว่ไปพนักงานมกัจะเปรียบเทียบรายไดข้องเขากบัคนอ่ืนท่ีอยู่ในสภาพเดียวกนั กล่าวคือเขา

จะตอ้งไดค่้าตอบแทนในการทาํงานเท่าเทียมกบับุคคลอ่ืนท่ีทาํงานอยา่งเดียวกนัในองคก์ารเดียวกนั

หรือในองคก์ารอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานเหมือนกนั เขาเช่ือว่าระดบัของอตัราค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์

โดยตรงกบั ความรู้ความชาํนาญ และประสบการณ์ในการทาํงานของแต่ละคน 

 2.1.8  สวสัดิการ 

 สมพงษ ์ เกษมสิน (อา้งถึงใน พิเชษฐ์สอนสิริ, 2553 : 11-12) ไดใ้ห้ความหมายของสวสัดิ

การว่าเป็นการตอบแทนในการปฏิบติังาน อนัเป็นส่วนนอกเหนือจากเงินเดือน โดยเราอาจเรียกรวม 

ๆ ว่า เป็นรายไดพ้ิเศษ (Extra Income) ท่ีองคกร์จ่ายใหท้ั้งทางตรงและทางออ้ม เพิ่มเติมจากเงินเดือน 

และค่าจา้งประจา้งซ่ึงจ่ายให้พนกังาน เจา้หนา้ท่ีให้มีกาํลงักาย มีกาํลงัใจ ปฏิบติังานให้เป็นผลดีแก่

องคก์ร 

 2.1.9  ผู้บังคบับัญชา 

 สรายทุธ  ปฏิมาประกร (2541 : 11) ไดใ้หค้วามหมายผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ผูบ้ริหาร หรือ

หัวหนา้งานท่ีมีอาํนาจในการปกครองบริหารงาน และส่งเสริมพฒันาบุคลากรให้ปฏิบติังานลรรลุ

เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.2  แนวคดิและทฤษฏีเกีย่วกบัปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

 2.2.1  สภาพแวดล้อมของสถานทีท่าํงาน 

 กรองแกว้  อยูสุ่ข (2543 : 47) สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของผูป้ฏิบติังานในลกัษณะต่างๆ 

จะมีผลต่อพฤติกรรมและเจตคติของบุคคลในการปฏิบติังาน ซึงแต่ละบุคคลจะมีความรู้สึกความ

เขา้ใจเกียวกบสัภาพแวดลอ้ม รอบตวัแตกต่างกัน ซ่ึงข้ึนอยู่กับการแปลความหมายออกมาจาก

ความรู้สึกนั้นๆผ่านภูมิหลงัของ ตนเอง ซ่ึงเกิดจากหลายๆส่ิงประกอบกนั เช่น อายุ เพศ การศึกษา 

ประสบการณ์ และอารมณ์ ซ่ึงส่งผล ใหแ้ต่ละบุคคลรับรู้ต่อสภาพแวดลอ้มรอบตวัต่างกนั 

 2.2.2  องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 สุพานี  สฤษฎ์วานิช (2546 : 57) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัเชิงกลยุทธ์ของสภาพแวดลอ้มภายใน

องคก์รวา่ประกอบดว้ย 3 ประการ คือ 

  1.  โครงสร้าง เ ช่น แสดงการติดต่อส่ือสาร อํานาจหน้า ท่ี  และแบบแผน

 ความสมัพนัธ์ขององคก์รอยางเป็นทางการ 

  2.  วฒันธรรม เช่น ความเช่ือ ความคาดหวงั และค่านิยมร่วมกนัของสมาชิกถูก

 ถ่ายทอดจากสมาชิกรุ่นหน่ึง โดยผา่นกระบวนการทางสงัคม 

  3.  ทรัพยากรท่ีมีอยูข่ององคก์ร เช่น ทรัพยากรดา้นการเงิน มีงบประมาณเพียงพอ

 มากนอ้ยเพียงใด 

 2.2.3  ภาพลกัษณ์ขององค์กร 

 วิรัช  ลภิรัตนกุล (2540 : 81-83) ไดอ้ธิบายว่า ภาพลกัษณ์ของบริษทั คือภาพท่ีเกิดข้ึนใน

จิตใจของประชาชนท่ีมีต่อบริษทัหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึง หมายรวมไปถึงดา้นการ

บริหารหรือการจดัการ ของบริษทัแห่งนั้นดว้ย และรวมไปถึงสินคา้ผลิตภณัฑ ์และบริการ ท่ีบริษทั

นั้นจาํหน่าย ฉะนั้นคาํว่าภาพลกัษณ์ของบริษทั จึงมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง โดยครอบคลุมทั้งตวั

หน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจดัการ และสินคา้หรือบริการของบริษทัแห่งนั้นดว้ย 

 2.2.4  ความสัมพนัธ์กบัผู้อ่ืน 

 วรางคณา  เกตุวงศว์ีระชาติ (2545) ไดก้ล่าววา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ขอบเขตทั้งหมด

ของการกระทําของมนุษญ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างบุคคล ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ์กันเสมือนถูกรวมไว้ใน

ความสัมพนัธ์ของการติดต่อส่ือสารกนั การร่วมมือกนั การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการยอมรับ

ซ่ึงกนัและกนั รวมถึงการแกปั้ญหา และสามารถปฏิบติังานร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้
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 2.2.5  การได้การยอมรับการนับถือ 

 (ปรีชา  ว ันดี, 2545 : 29) ได้กล่าวไวว้่า การยอมรับของแต่ละบุคคลนั้ นถือว่าเป็นการ

เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมอยา่งหน่ึง ซ่ึงไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวม้ากเช่น การยอมรับหมายถึง การท่ี

ประชาชนไดรั้บ เรียนรู้โดยผ่านระบบการศึกษา สามารถอธิบายไดโ้ดยผ่านขั้นตอนการรับรู้ การ

ยอมรับจะเกิดข้ึน ไดเ้ม่ือมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ประกอบการเรียนรู้จะไดผ้ลก็ต่อเม่ือบุคคลนั้น ได้

ทดลองปฏิบติัจนเกิดความแน่ใจว่าส่ิงนั้นมีประโยชน์ การยอมรับเป็นพฤติกรรมของุคคลในการท่ี

จะยอมรับเอาส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีตนเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีดีกว่าทั้งรูปธรรมและนามธรรมไปปฏิบติัดว้ยความ

พอใจ และการยอมรับจะเกิดข้ึนไดโ้ดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้และไดท้ดลองมาขั้นหน่ึงแลว้ โดยมี

ระยะเวลาในการตดัสินใจรับเอาส่ิงนั้นอาจกินเวลาเป็นปีๆ การยอมรับเป็นกระบวนการตดัสินใจ

เก่ียวกบัส่ิงใหม่และเกิดข้ึนในสอง โดยผา่นขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ขั้นแรกท่ีมีความรู้เก่ียวกบัส่ิงใหม่ไป

จนถึงขั้นยืนยนัการตดัสินใจท่ีกระทาํไปแลว้ซ่ึงนบัเป็นการตดัสินใจแบบพิเศษ มีการเปล่ียนแปลง

อยา่งเป็นกระบวนการและมีระยะเวลาท่ีชดัเจน 

2.3  แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ  

 อ ําไพ  อินทรประเสริฐ (2533) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครู” โดยอาศยัทฤษฎีจูงในคํ้าจุนของ 

Hertzberg เป็นแนวทางในการศึกษารวม 13 ดา้นคือ ปัจจยัดา้นความสาํเร็จในการทาํงานการยอด 16 

รับนบัถือลกัษณะงานท่ีทาํความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ นโยบายและการบริหารของหน่วยงาน

การนิเทศงาน สัมพนัธ์ภาพในหน่วยงาน สภาพการทาํงาน สถานภาพของตาํแหน่งเงินเดือน ชีวิต

ส่วนตวัและสวสัดิการผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจ ของบุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการครู อยู่ในระดบัมากและปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจเป็นอนัดบัท่ี 1, 2 และ 3 คือดา้น

ความสาํเร็จในการทาํงานสมัพนัธ์ภาพในหน่วยงาน และชีวิตส่วนตวัส่วนปัจจยัท่ีบุคลากรมีความพึง

พอใจน้อยเป็นอันดับท่ี 11, 12, 13 คือด้านเงินเดือน สถานภาพการทาํงาน และความ ก้าวหน้า

ตามลาํดบั 

2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ณัฐชนญั  นาทิพย ์(2542) ทาํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานท่า

อากาศยานเชียงใหม่พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นศกัด์ิศรีของ

อาชีพในระดบัมากส่วนดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ สัมพนัธภาพในการทาํงาน ความมัน่คง

ปลอดภยัในการทาํงานการปกครองบญัชา สภาพการทาํงานเงินเดือน และสวสัดิการนโยบายการ

บริหารงาน และโอกาสกา้วหนา้ในการทาํงาน ส่วนสาเหตุท่ีทาํใหพ้นกังานไม่มีความพึงพอใจ ไดแ้ก่
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ผูบ้ริหารขาดความยติุธรรม พนกังานในองคก์ารขาดความสามคัคีและพนกังานทาํงานไม่เหมาะสม

กบัตาํแหน่งงาน 

 เอกชัย  รัตนปทุมวงศ์ (2543) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนักงาน: กรณีศึกษา บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขารังสิต โดยทาํการศึกษาจากพนักงานของ 

บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขารังสิตจาํนวน 280 คน พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนขา้งดีโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในด้านเพื่อนร่วมงานความมั่นคงในงาน

ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ลกัษณะงาน  ส่วนในดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน

ค่อนขา้งน้อย ได้แก่การเดินทางมาทาํงาน ความก้าวหน้าในงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ค่าจา้งและ

สวสัดิการ สําหรับความสัมพนัธ์ของ เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ภูมิลาํเนาเดิม ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีเพียงอายแุละอายงุาน (ประสบการณ์) ท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 ปรีดา  โพธิสุวรรณ (2540) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ผูจ้ดัการสาขาธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โดยทาํการศึกษาในผูจ้ดัการสาขาธนาคารกรุงไทย

จาํกดั (มหาชน) พบวา่  

 1) อายุและเพศมีความสัมพันธ์กับเงินเดือน สวัสดิการและค่าตอบแทน และความ

รับผดิชอบ  

 2) สถานภาพการสมรส มีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะของงานท่ีทาํ 

 3) เงินเดือน อายุงานในตาํแหน่งและการฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์กบัเงินเดือน สวสัดิการ

และค่าตอบแทน  

 4) อายุงานมีความสัมพนัธ์กบัเงินเดือน สวสัดิการค่าตอบแทน และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน  

 5) ความดี ความชอบ มีความสัมพนัธ์กบั เงินเดือน สวสัดิการค่าตอบแทน ความกา้วหนา้ใน

งานท่ีทาํการ 17 ไดรั้บการยอมรับนบัถือความมัน่คงความปลอดภยัในการทาํงาน ลกัษณะของงานท่ี

ทาํความรับผิดชอบ ความสําเร็จของงานนโยบายการบริหารงานและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

ส่วนระดับการศึกษา และสถานท่ีปฏิบติังานพบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานในดา้นต่างๆ แต่อยา่งใด 
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ระเบียบและวธีิการศึกษา 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนบัได ้กล่าวคือ เป็นประชากรท่ีนบั

หรือแสดงตวัเลขไดอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงประชากรเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากร วิทยาลยั

เทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จาํนวน 157 คน  

 กลุ่มตวัอย่างสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 

นนทบุรี จาํนวน 113 คน 

3.2  เคร่ืองมือการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยั เป็นการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน 

ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามแบบเลือกตอบคาํถามเลือกประเมินค่าเป็นมาตราส่วน (Rating Scale)โดย

แบ่งลกัษณะแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวขอ้งกับปัจจยัด้านลักษณะบุคคล

ประกอบไปด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้เฉล่ียต่อเดือน,สายงาน/ตาํแหน่งท่ีปฏิบัติ, 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง และอายุการทาํงานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บริหารธุรกิจ นนทบุรี 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นงานเป็นคาํถามแบบใช้มาตรวดัแบบ

Rating scale 5 ระดบัความเห็นจาก 1 ถึง 5 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มเป็นคาํถามแบบใชม้าตรวดั

แบบ Rating scale 5 ระดบัความเห็นจาก 1 ถึง 5 

 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวขอ้งขอ้เสนอแนะแป็นคาํถามการแสดงความคิดเห็นของ

ผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยสียาม

บริหารธุรกิจ นนทบุรี 

 การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีคาํตอบให้เลือก 5 ระดบั 1 

หมายถึง นอ้ยท่ีสุดและ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

เป็นส่วนท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะในด้านต่างๆ เพิ่มเติม 

ประกอบดว้ย ดา้นงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 ทั้งน้ี กลุ่มคาํถามในตอนท่ี 2 - 4 มีเกณฑใ์หค้ะแนนตามค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

      5 หมายถึง  มีความสาํคญัมากท่ีสุด 

      4 หมายถึง  มีความสาํคญัมาก 

      3 หมายถึง  มีความสาํคญัปานกลาง 
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      2 หมายถึง  มีความสาํคญันอ้ย 

      1 หมายถึง  มีความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

3.3  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวิจยัเร่ืองน้ี มีสถิติท่ีใชใ้นการทาํวิจยั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 3.3.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 

 3.3.2  สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) และ

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถา้พบความแตกต่างอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Scheffé  

3.4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการท่ีไดศึ้กษางานวิจยัจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 113 คน ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 : ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัลกัษณะบุคคล 

 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 53.98 มีช่วงอายุ

ระหว่าง 31 - 40 ปี จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 46.02 มีสถานภาพโสด จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อย

ละ 61.06 มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 57.52 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 15,001 - 20,000 บาท 81 คน คิดเป็นร้อยละ 71.68 ปฏิบติังานในฝ่ายวิชาการ จาํนวน 63 คน 

คิดเป็นร้อยละ 55.75 มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง มากกว่า 2 ปี จาํนวน 73 คน คิด

เป็นร้อยละ 64.60 มีอายกุารทาํงานกบัวิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 3 - 4 ปี จาํนวน 

42 คน คิดเป็นร้อยละ 37.17 

ส่วนที ่2 : ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นงาน 

 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัดา้นผูบ้งัคบับญัชา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 

ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ดา้นความมัน่คง/ความกา้วหนา้หนา้ท่ีการ

งาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.823 ดา้นสวสัดิการต่างๆ โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 และดา้นผลตอบแทน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 

ส่วนที ่3 : ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.09 ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี

ทาํงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และดา้นการไดก้ารยอมรับการนบัถือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 

ส่วนที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร วิทยาลยั

เทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
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 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีข้ึน โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 บุคลากรมีความสุขและภาคภูมิใจในงานและองคก์รโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 

ความขยนั ความกระตือรือร้น ความมุ่งมัน่ และความทุ่มเทในการปฏิบติังานของบุคลากรเพิ่มข้ึน

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.55 การเปล่ียนงานหรือลาออกจากงานลดลงโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 การขาด

งานลดลงโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 พฤติกรรมท่ีไม่เป็นประโยชน์หรือทางลบบุคลากรลดลงโดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 
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สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลการวจัิย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคญั สอดคล้องกบั 

สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั 

สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านลกัษณะบุคคลมีอทิธิพลต่อปัจจัยด้านงาน 

เพศ 0.455   

อาย ุ 0.079   

สถานภาพ 0.737   

ระดบัการศึกษา 0.336   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.011   

สายงาน/ตาํแหน่งท่ีปฏิบติั 0.007   

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 0.570   

อายุการทํางานกับวิทยาลัยเทคโนโลยี

สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 

0.097   

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านลกัษณะบุคคลมีอทิธิพลต่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

เพศ 0.428   

อาย ุ 0.280   

สถานภาพ 0.385   

ระดบัการศึกษา 0.206   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.270   

สายงาน/ตาํแหน่งท่ีปฏิบติั 0.387   

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 0.270   

อายุการทํางานกับวิทยาลัยเทคโนโลยี

สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 

0.029   
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคญั สอดคล้องกบั 

สมมติฐาน 

ไม่สอดคล้องกบั 

สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านลกัษณะบุคคลมีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของ

บุคลากร วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกจิ นนทบุรี 

เพศ 0.602   

อาย ุ 0.054   

สถานภาพ 0.072   

ระดบัการศึกษา 0.353   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 0.011   

สายงาน/ตาํแหน่งท่ีปฏิบติั 0.019   

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 0.766   

อายุการทํางานกับวิทยาลัยเทคโนโลยี

สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 

0.165   

 

5.2  อภิปรายผล 

 จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม

บริหารธุรกิจ นนทบุรี ไดน้าํแนวความคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการอภิปรายผลการวิจยั

ไดด้งัน้ี 

 5.2.1  ปัจจัยด้านลกัษณะบุคคลมีอทิธิพลต่อปัจจัยด้านงาน 

 จากการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจยัดา้นงาน : เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สายงาน/ตาํแหน่งท่ีปฏิบติั ประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อายุการทาํงานกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี อย่างมี

นยัสาํคญัท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สายงาน/

ตาํแหน่งท่ีปฏิบติั 
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 5.2.2  ปัจจัยด้านลกัษณะบุคคลมีอทิธิพลต่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

 จากการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม : เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สายงาน/ตาํแหน่งท่ีปฏิบติั ประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง อายกุารทาํงานกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 

นนทบุรี อย่างมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ อายุการทาํงาน

กบัวิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 

 5.2.3  ปัจจัยด้านลักษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

วทิยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกจิ นนทบุรี 

 จากการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี : เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สายงาน/ตาํแหน่งท่ีปฏิบติั ประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง อายกุาร

ทาํงานกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของบุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สายงาน/ตาํแหน่งท่ี

ปฏิบติั 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการทาํวจัิยคร้ังนี ้

 5.3.1  ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปปฏิบัติจริง 

  1.  ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ควรศึกษารายละเอียดของปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล 

 เพื่อทาํความเขา้ใจถึงลกัษณะของบุคคล ในการรับบุคลากรเพิ่ม 

  2.  ปัจจัยด้านงาน วิทยาลัยฯ หรือผูบ้ริหารควรปรับเปล่ียนแผนงานลดความ

 ซํ้าซอ้น และระบบจ่ายค่าล่วงเวลาในการทาํงานเกินเวลา 

  3.  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม วิทยาลัยฯ หรือผูบ้ริหารควรเพิ่มมุมพักผ่อนท่ี

 สามารถผ่อนคลายได้และ ส่งเสริมในเร่ืองความร่วมมือในองค์กรและมนุษยส์ัมพนัธ์

 ระหวา่งผูท้าํงาน 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

  1.  เน่ืองจาก ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล, ปัจจยัดา้นงาน, ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ของ

 จะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันั้น จึงมีการศึกษาและทาํการวิจยัต่อเน่ืองทุกๆปี เพื่อให้
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ไดข้อ้มูลท่ีทนัสมยัและสามารถนาํขอ้มูลไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาองค์กรให้ดีและมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลควรท่ีจะทาํการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม

กบักลุ่มตวัอย่างควรจะตอ้งแจกทั้งหมด เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งกบัความตอ้งการของ

บุคลากร วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เพราะการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้

เกบ็แบบสอบถามจากการสุ่มตวัอยา่งเท่านั้น 
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คุณภาพชีวติทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวทิยาลยัรังสิต 

QUALITY OF LIFE ON EDUCATIONAL FACULTY OF  

ACCOUNTANCY  RANGSIT  UNIVERSITY 

วิภาพร กลัน่คาํ1 และ ดร.เฉลิมพร  เยน็เยอืก2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่จะส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบญัชี มหาวิทยาลยัรังสิต (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัด้านการศึกษากบัคุณภาพชีวิตทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบญัชี มหาวิทยาลัย

รังสิต กลุ่มตวัอยา่งน้ีคือ นกัศึกษาคณะบญัชี จาํนวน 240 คน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บข้อมูลแล้วทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage)  จ ํานวนความถ่ี 

(Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way ANOVA) สถิติทดสอบสมมุติฐานความสมัพนัธ ์(Multiple Regression)  

 ผลการวจิยัพบวา่ คุณภาพชีวติทางการศึกษาของนกัศึกษาคณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิตใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ชั้นปีท่ีต่างกนัแตกต่างกนัเฉพาะดา้นความ

พงึพอใจในภาพรวมที่มีต่อสภาพแวดลอ้มและสถานที่ที่จดัใหแ้ละดา้นความพงึพอใจในภาพรวมที่มี

ต่อคุณภาพชีวิตของตนเองที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 และดา้นหลกัสูตร  หลกัสูตรบญัชีที่เรียนมีความ

ทนัสมยั จาํนวนรายวชิาของหลกัสูตรมีความเหมาะสม เน้ือหาของแต่ละวชิาสามารถนาํความรู้ท่ีได้

ไปประยกุตใ์ชก้บัการทาํงานจริงได ้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรบญัชีมีความเหมาะสม  ดา้น

การจดักระบวนการเรียนการสอน  อาจารยเ์ขา้สอนสมํ่าเสมอและบรรยายเน้ือหาวิชาครบถ้วน 

อาจารยมี์การใชเ้อกสารประกอบการสอน หนังสือ ตาํรา และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อาจารยเ์ปิดโอกาส

ใหซ้กัถามและใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ  ดา้นสภาพแวดลอ้มและสถานที่  มีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการสอน

ที่ทนัสมัย เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและห้องสมุดท่ีทนัสมยั มีการจดักิจกรรมเพื่อ

สร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัศึกษาต่างคณะของชมรมต่าง ๆ   และดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน 

ได้เขา้ร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น แข่งขนักีฬา กิจกรรมทางวิชาการ  เม่ือมีปัญหาจะมีคนคอยให้

คาํแนะนาํช่วยเหลือเสมอทั้งเพื่อนอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่คณะ  มีความสัมพนัธ์ที่ระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.05  

คาํสําคญั  :  คุณภาพชีวติ,  คุณภาพชีวติทางการศึกษา   
1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

This study aims to (1) study the demographic factors that affect the quality of education of students, 

(2) study the relationship between education and quality of life of the students majoring  accounting 

at Rangsit University. The samples used in this study were 240 students from the faculty of 

accountancy, Rangsit University.  Questionnaire is used as a means to collect data and later data 

was analyzed by using percentage, frequency, mean, standard deviation, One Way ANOVA and 

multiple regression analysis.  

The results show that educational wellbeing of the accounting students in general was at a high 

level. However, when considering in details it is found that students in different years-level had 

different satisfactions in their surrounding environment and places. Their satisfaction in general on 

quality wellbeing was significant at a 0.05.  When consider about the curriculum, it is found that  

accounting program was modern, numbers of units and contents of each unit were appropriate and 

practical, duration of the whole program was also suitable.  For the teaching system, teachers 

conducted their teaching regularly and covered all contents, teachers used the teaching materials, 

textbooks and electronic media, and teachers also widen opportunities for students to ask in classes 

and provided guidance.  For surrounding environment and places, the university had equipment to 

promote modern teaching-learning such as tablets, computers, internet, and modern library and 

there were activities to strengthen relationships between students in different faculties and other 

clubs.  For the relation with other people, the students had a chance to attain several activities such 

as sports games, academic activities.  When there was problem, there would always have someone 

who could assist; friends, teachers or administrative staff of the faculty.  Such factors show 

significant at a 0.05. 

Keywords :  Quality of life, Quality of life on Educational 

 

บทนํา 

         แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  ที่เน้นความเช่ือมโยง

ระหวา่งทุน 6 ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสงัคม ทุนมนุษย ์ทุนการเงิน และทุนวฒันธรรม 

ซ่ึงเป็นความทา้ทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทยท่ีตอ้งปรับตวัให้เขา้กบับริบทใหม่ของโลก และ

แนวโนม้ของโลกในอีก 20 ปีขา้งหนา้ ทุนทั้ง 6 ดงักล่าวนั้นใกลเ้คียงกบัมิติคุณภาพชีวติและความสุข

ของมนุษยม์ากที่สุด ดงันั้น การสร้างเสริมคุณภาพชีวติและความสุขของคนทาํงาน  จึงเป็นเป้าหมาย
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สาํคญัของทุกภาคส่วนที่จะตอ้งส่งเสริมให้บุคคลากรมีคุณภาพและมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายจิตใจ

และจิตวญิญาณ   

คุณภาพชีวิตเป็นมิติขององค์รวมจากปัจจยัในทุก ๆ ดา้นที่จะตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่โดย

ทดัเทียมกัน ทั้งความอยู่ดี กินดี จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิทธิเสมอภาคทางการเมือง ความ

ยติุธรรมในกฎหมายแห่งรัฐ  โอกาสในการทาํงาน สุขอนามยัในสภาวะแวดลอ้มที่ปราศจากมลพษิ   

การศึกษาที่สร้างคุณธรรมปัญญาใจอนัสงบประณีตภายใตร่้มโพธ์ิธรรมทางศาสนา  ความรํ่ารวยลุ่ม

ลึกในศิลปวฒันธรรมของชาติ   และกระบวนการในการบูรณาการของชีวติ จึงเป็นองคร์วมแห่งการ

เรียนรู้ที่มีวงจรสนองตอบและสอดคลอ้งซ่ึงกันและกนั การพฒันาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

เพื่อให้ผูเ้รียนมีสติปัญญา มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีคุณธรรม จริยธรรมและทกัษะ   ตลอดจน

บุคลิกภาพที่พึ่งประสงค ์ จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาพฒันาชีวติให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งทาง

ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม   มีจริยธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น

ไดอ้ยา่งมีความสุข  และพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเขม้แข็งและมีดุลยภาพเป็นสังคม

คุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั  (ชิดชนก 

แสงวโิรจน์ฤทธ์ิ, 2554:1) 

มหาวิทยาลัยรังสิต มีจุดมุ่งหมายสําคญั คือการผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาที่ตรงกับความ

ตอ้งการในการพฒันาประเทศ มุ่งเน้นดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการออกแบบ และการจดัการ

เป็นสาํคญั รวมถึงวิชาชีพอิสระที่สามารถสร้างตนเองได ้โดยตั้งปณิธานไวว้่า “เราจะสร้างเยาวชน

และคนรุ่นใหม่ใหเ้ป็นบณัฑิตที่เพียบพร้อมดว้ยวทิยาการและเพยีบพร้อมดว้ยจริยธรรม”  มุ่งเนน้ใน

เร่ืองของมาตรฐานการศึกษาและความเป็นเลิศทางวชิาการ ส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรและสาขาวชิาให้

สอดคลอ้งและทนัต่อความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม   คณะบญัชี มหาวิทยาลยัรังสิต มี

ความมุ่งมั่นจดัการศึกษาทางบญัชีที่เน้นความสําคญัของการพฒันาความรู้ความสามารถในการ

เรียนรู้และทักษะต่าง ๆ ในการทํางานให้กับนักศึกษาควบคู่กับหลักการประยุกต์ใช้ความรู้

ความสามารถด้านการบัญชี เพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบติัอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม ด้วยปรัชญา

การศึกษาของคณะบญัชีที่ว่า   “การผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมให้กบัสังคม”   มีระบบ

และกลไกการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต  ตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  จากผลสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตคณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต ปี 2556  มี

ความพึงพอใจเฉล่ีย 4.39 อยู่ที่ระดับมาก   มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา มี

กิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา อาทิเช่น โครงการอบรม

ความให้ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  โครงการสร้างสรรค์ผูน้าํกิจกรรม

นกัศึกษาคณะบญัชีเพือ่สงัคมธรรมาธิปไตย เป็นตน้ 
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จากการศึกษาความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา  จึงเป็นสาเหตุจูงใจให้ผูว้ิจยัมีความ

สนใจศึกษาคุณภาพชีวิตทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบญัชี มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อส่งผลให้

มหาวิทยาลยัรังสิต  สามารถนาํไปพฒันา ปรับปรุงส่งเสริมให้เกิดการพฒันา เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต

ทางการศึกษาของนกัศึกษาในระยะยาวต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

2.1 เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติทางการศึกษาของนกัศึกษา

คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการศึกษามีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตทางการศึกษาของ

นกัศึกษาคณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเพิ่มเติมองคค์วามรู้และผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต

ทางการศึกษาของนกัศึกษาคณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 

2. เพื่อเป็นแนวทางให้คณะบญัชี มหาวิทยาลัยรังสิต นําผลที่ได้จากการศึกษาไปสู่การ

พฒันาปัจจยัดา้นการศึกษาใหน้กัศึกษาคณะบญัชีมีคุณภาพชีวติทางการศึกษาเพิม่สูงขึ้น 

3. เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบนัหรือมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียงนําไปปรับใช้ในปัจจยัด้าน

ประชากรทีแ่ตกต่างกนัไปสู่การพฒันาปัจจยัดา้นการศึกษาให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตทางการศึกษา

เพิม่สูงขึ้น 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน 1   ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวติทางการศึกษา 

แตกต่างกนั 

สมมติฐาน 2   ปัจจยัดา้นการศึกษามีความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวติทางการศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือนักศึกษาคณะบญัชี  มหาวิทยาลยัรังสิต 

ระดบัปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1 - 4  จาํนวน 240 คน ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย  2 ปัจจยั คือ (1) ดา้น

ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย  เพศ อาย ุ ชั้นปี  ระดบัผลการศึกษา  รายไดข้องนกัศึกษา   (2) ดา้น

การศึกษา ประกอบดว้ยดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน ดา้นสภาพแวดลอ้ม

และสถานที่ ดา้นความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ตวัแปรตาม 1 ปัจจยัคือดา้นคุณภาพชีวิตทางการศึกษา 

ระยะเวลาที่ศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลเดือนมกราคม -  มีนาคม 2558 เป็นระยะเวลา  3  เดือน 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

-  เพศ 

-  อาย ุ

-  ชั้นปี 

-  ระดบัผลการศึกษา 

-  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามคาํศัพท์ 

คุณภาพชีวิต  หมายถึง ชีวิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถปรับตวัใหเ้ขา้

กบัสภาวะแวดลอ้มและสงัคมที่ตนอยูไ่ดอ้ยา่งดี ในขณะเดียวกนัก็สามารถดาํรงชีวติท่ีเป็นประโยชน์

ใหต้นเอง สงัคมและประเทศชาติดว้ย 

คุณภาพชีวิตทางการศึกษา  หมายถึง บุคคลที่ไดรั้บการศึกษา ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ และ

มีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน  ต่อสภาพแวดล้อมและสถานท่ี  ต่อ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่น  ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดีและมีความสุขในการเรียน  และจะทาํใหมี้

คุณภาพชีวติที่ดีมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และมีสติปัญญาดี 

การศึกษา  หมายถึง  การเล่าเรียน การฝึกอบรมความเจริญงอกงาม ทั้ งด้านร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์และสังคมการเสริมสร้างความรู้ ความคิด ทกัษะและเจตคติการแกปั้ญหาของ

มนุษยใ์หห้ลุดพน้ การเขา้ถึงส่ิงดีงามการถ่ายทอดแนวคิด ความเช่ือ พฤติกรรม ศิลปวฒันธรรม และ

การเตรียมตวัสาํหรับการดาํรงชีวติที่สมบูรณ์ 

นักศึกษา  หมายถึง  นกัศึกษาปริญญาตรีคณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต 

มหาวิทยาลัยรังสิต  หมายถึง  สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเอกชน 

 
 
    คุณภาพชีวิตทางการศึกษา 

 

 

 
 

ปัจจัยด้านการศึกษา 

 - ดา้นหลกัสูตร 

- ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน 

- ดา้นสภาพแวดลอ้มและสถานที ่

- ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน 
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หลักสูตร หมายถึง  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิตจาํนวนรายวิชาของหลกัสูตร เน้ือหาของรายวชิา 

เกณฑก์ารวดัและประเมินผล ระยะเวลาการศึกษา 

การจัดกระบวนการเรียนการสอน หมายถึง  การดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ

สอน รวมถึงคุณภาพของอาจารยผ์ูส้อน เทคนิควธีิการสอน เพือ่มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

สภาพแวดล้อมและสถานที่ หมายถึง  มหาวทิยาลยัรังสิต หอ้งเรียน อาคารหอสมุด สถานที่

จดักิจกรรมต่าง ๆ ของนกัศึกษา 

ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน หมายถึง ความสมัพนัธก์บัเพือ่น อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี 

แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีที่มกัจะถูกกล่าวถึงในงานวิจยัที่เก่ียวกบัคุณภาพชีวิต คือ  ทฤษฎีความตอ้งการของ

มาสโลว ์ (Owen 2006 : 97-105)  เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงความตอ้งการของมนุษยใ์น 5 ดา้นหลกั  โดย

มีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยต์ามแนวคิดของมาสโลว ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ความต้องการขั้นพื้นฐานทางสรีระ (Basic Physiological Needs) เป็นความต้องการ

เบื้องตน้ที่จาํเป็นต่อการทาํงานของร่างกาย เพือ่สนองความตอ้งการพื้นฐานใหร่้างกายคงสภาพอยูไ่ด้

อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร  อากาศ  ที่อยูอ่าศยั  ยารักษาโรค  การพกัผอ่น  เป็นตน้ 

2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety & Security Needs) เป็นความตอ้งการความ

มั่นคงปลอดภยัทางร่างกาย  จิตใจ  รวมทั้งทรัพยสิ์นและผลประโยชน์  เช่น  วยัเด็กตอ้งการการ

ปกป้องคุม้ครองจากผูใ้หญ่  และผูใ้หญ่ตอ้งการความมัน่คงในอาชีพการเงิน  เป็นตน้ 

3. ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Love & Belongings Needs)  เป็นความ

ตอ้งการความรักจากพอ่แม่ ญาติพีน่อ้งคนรอบขา้ง  ตอ้งการใหค้นอ่ืนยอมรับตน  ตอ้งการความเป็น

มิตรจากคนอ่ืน  ตอ้งการความมีสิทธิความเป็นเจา้ของ  ตอ้งการเป็นสมาชิกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 

4. ความตอ้งการเกียรติยศ ความภาคภูมิใจในตน (Self-Esteem Needs)  เป็นความตอ้งการ

ความมีช่ือเสียง เป็นที่นับถือของคนอ่ืน ต้องการให้คนอ่ืนยกย่องและเห็นว่าตนมีคุณค่า เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม 

5. ความตอ้งการที่จะให้ตนเองได้ประสบความสําเร็จตามที่ปรารถนาสูงสุด โดยอยู่บน

พื้นฐานแห่งความเป็นจริง (Self-Actualization Needs) เช่น  ตอ้งการเป็นคนดี  มีคุณธรรม  ประสบ

ความสาํเร็จในหนา้ที่การงาน  ไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งบริหารใชค้วามสามารถของตนเองใหเ้ตม็ท่ี  เป็นตน้ 

ซ่ึงในระยะหลงัมาสโลว ์ ไดเ้พิม่ระดบัความตอ้งการอีก 2 ขั้น คือ 

1. ความตอ้งการที่จะรู้และเขา้ใจ (Need to Know and Understand) ซ่ึงไดแ้ก่ ความตอ้งการที่

จะแสวงหาความรู้ที่มีคุณค่าอยา่งกวา้งขวางชดัเจน  ตอ้งการรู้และเขา้ใจโลกอยา่งแจ่มชดั 
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2. ความตอ้งการดา้นสุนทรียะ (Aesthetic Needs) ซ่ึงไดแ้ก่ ความตอ้งการที่จะรู้จกั เขา้ถึง 

และรู้สึกซาบซ้ึงในส่ิงที่เป็นศิลปะ จรรโลงใจ 

ความตอ้งการทั้ง 7 ขั้นน้ี ความตอ้งการ 4 ขั้นแรก มีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการตอบสนอง

ไม่เช่นนั้นแลว้ จะทาํให้บุคคลเกิดความเครียดเป็นทุกขส่์วนความตอ้งการ 3 ขั้นหลงัอาจจะไม่เกิด

กบัทุกคนและเม่ือเกิดแลว้แมไ้ม่ไดรั้บการตอบสนองก็ไม่ทาํใหเ้ดือดร้อนหรือเป็นทุกข ์แต่ถา้ไดรั้บ

การตอบสนอง จะทาํใหบุ้คคลมีความพงึพอใจสูงขึ้นมาก การที่มนุษยไ์ดรั้บส่ิงที่ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการดา้นร่างกายในจาํนวนที่เหมาะสมจะทาํใหมี้สุขภาพกายดี และการไดรั้บส่ิงที่ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการดา้นจิตใจอยา่งเพียงพอ ซ่ึงจะทาํให้มีสุขภาพจิตดี  การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

จะนาํมาซ่ึงความสุขความพอใจมาสู่มนุษยน์ั้น คือการไดรั้บส่ิงที่ตอ้งการจะนาํความสุขความพอใจ

มาสู่มนุษย ์ซ่ึงหมายถึง การมีความเป็นอยูท่ี่ดีมีคุณภาพชีวติที่ดีนัน่เอง 

แฮนเดอร์ชอทท,์ ไรทแ์ละแฮนเดอร์สัน (Hendershott, Wright &Handerson 1992 : 11-19) 

ได้ทาํการศึกษาปัจจยัที่สัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยวิเคราะห์ลกัษณะ

ความสมัพนัธข์องขอ้มูลประชากรของนกัศึกษากบัการประเมินเชิงจิตวิสยัของการใชชี้วติโดยทัว่ไป

ของนักศึกษาในภาพรวมและรายดา้น  รวมถึงผลทั้งทางตรงและทางออ้มของตวัแปรอิสระที่มีต่อ

ความเป็นอยูท่ี่ดีซ่ึงเป็นตวัแปรตาม  ซ่ึงถูกแบ่งออกเป็น 5 องคป์ระกอบดว้ยกนั ดงัน้ี  (1) ชีวิตการ

เรียน (Academic  Life) เป็นการวดัส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัตวันกัศึกษาในเชิงวชิาการสภาพแวดลอ้มในการ

เรียน  (2) ชีวิตสังคม (Student  Social  Life) คือการแสดงหรือการกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของ

นักศึกษาทั้ งในและนอกมหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีจัดขึ้ น  (3) ที่อยู่อาศัย 

(Housing) สภาพแวดลอ้มของที่อยู ่ เช่น หอพกั  (4) ความสมัพนัธก์บัเพือ่น (Student  Relationships)( 

5) บริการที่ไดรั้บ (Student  Services) ประกอบดว้ย อาหาร ความปลอดภยั การใหค้าํปรึกษาสุขภาพ  

ศูนยท์างศาสนา ศูนยบ์ริการนกัศึกษานานาชาติ 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือนักศึกษาคณะบญัชี มหาวิทยาลัยรังสิต  

ระดบัปริญญาตรี ชั้นปี 1 – 4 จาํนวนทั้งหมด  494  คน ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 240 

คน โดยการคาํนวณตามหลกัการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งของ Taro  Yamane ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

หรือยอมให้มีความคลาดเคล่ือนได ้.05 โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ Multiple Regression 

ความแตกต่างสาํหรับตวัแปรที่มีสองกลุ่มและใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  One-way 

ANOVA   และวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรดว้ยสถิติ  Multiple Regression 
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ผลการวิเคราะห์ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถาม

และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 240 คน โดยได้รับแบบสอบถามคืนครบตาม

จาํนวน คิดเป็นร้อยละ 100  จากนั้นผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลมาวเิคราะห์ และกาํหนดสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถามและระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการศึกษา  ตอนที่ 2  เป็นการทดสอบสมมติฐาน 

ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1  แสดงขอ้มูลทัว่ไปส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 (n = 240) 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จํานวน(คน) ร้อยละ 

เพศ    -  เพศหญิง 

อาย ุ   -  อาย ุ18-19 ปี 

ชั้นปี  -  ชั้นปีที่ 1 

ระดบัผลการศึกษา  -  2.50-2.99 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  5,000-7,000 

บาท 

201 

111 

78 

82 

70 

83.80 

46.20 

32.50 

34.17 

29.20 

รวม 240 100.00 

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า เพศส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 83.80  อายสุ่วนใหญ่อยูท่ี่ อาย ุ18-19 ปี จาํนวน 111 คน คิด

เป็นร้อยละ 46.20  นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นชั้นปีที่ 1  จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50  ระดบัผล

การศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ี่ 2.50-2.99 จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 34.17  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่

ไดรั้บของนกัศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ี่ 5,000-7,000 บาท จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20   

ตารางที่ 2  แสดงระดบัความคิดเห็นของการศึกษาคุณภาพชีวติทางการศึกษาโดยภาพรวม  

(n = 240) 

                       คุณภาพชีวติทางการศึกษา                              X                     S.D                      แปลความ 

1. ดา้นหลกัสูตร                                                                    3.91                    0.77                         มาก 

2. ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน                             4.07                    0.74                         มาก                

3. ดา้นสภาพแวดลอ้มและสถานที่                                       3.79                    0.84                         มาก 

4. ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน                                        3.96                    0.74                         มาก 
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5. ดา้นคุณภาพชีวติทางการศึกษา                                         4.04                    0.70                         มาก 

                                         รวม                                             3.95                     0.76                        มาก 

จากตารางพบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการศึกษาโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

3.95 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอนอยูใ่น

ระดบัมากที่สุด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.07  รองลงมาคือดา้นคุณภาพชีวิตทางการศึกษา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.04 

และนอ้ยที่สุดคือดา้นสภาพแวดลอ้มและสถานที่มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.79 

ตอนที่ 2  การทดสอบสมมติฐาน 

2.1 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อคุณภาพชีวติทางการศึกษาแตกต่าง 

กนั ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ ชั้นปี  ระดบัผลการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตทาง

ศึกษาไม่แตกต่างกนั มีเพียงดา้นชั้นปีที่แตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตทางการศึกษาแตกต่างกนัเฉพาะ

ดา้นความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อสภาพแวดลอ้มและสถานที่ที่จดัให้และดา้นความพึงพอใจใน

ภาพรวมที่มีต่อคุณภาพชีวติของตนเอง  ที่ระดบันยัสาํคญั  0.05   

2.2  ผลการทดสอบปัจจยัดา้นการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตทางการศึกษาของนักศึกษา

คณะบญัชี มหาวทิยาลยัรังสิต ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 3  แสดงการทดสอบความสมัพนัธด์า้นหลกัสูตรกบัคุณภาพชีวติทางการศึกษา 

ดา้นหลกัสูตร B t Sig. 

ค่าคงที่ 1.19 5.24 0.00 

1. หลกัสูตรบญัชีที่เรียนมีความทนัสมยั 0.12 2.29 0.02  

2. จาํนวนรายวชิาของหลกัสูตรมีความเหมาะสม 0.08 2.83 0.01 

3 .  เ น้ือหาของแต่ละวิชาสามารถนําความ รู้ที่ได้ไป

ประยกุตใ์ช ้

    กบัการทาํงานจริงได ้

0.20 3.91 0.00 

4. ตารางเรียนวนัและช่วงเวลาของแต่ละรายวชิามีความ 

    เหมาะสม 
0.04 0.75 0.45 

5. เกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียนมีความชดัเจน 0.10 1.85 0.07 

6.  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรบัญชีมีความ

เหมาะสม 
0.18 3.16 0.00 

R = 0.65, F = 27.69,  Sig  = 0.00 

ตารางที่ 4  แสดงการทดสอบความสมัพนัธด์า้นการจดักระบวนการเรียนการสอนกบัคุณภาพชีวติ

ทางการศึกษา 
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ดา้นกระบวนการเรียนการสอน B t Sig. 

ค่าคงที่ 1.37 6.66 0.00 

1. อาจารยเ์ขา้สอนสมํ่าเสมอและบรรยายเน้ือหาวชิาครบถว้น 0.18 2.95 0.00 

2. อาจารยมี์การช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละแผนการสอนชดัเจน 0.02 0.25 0.80 

3. อาจารยมี์เทคนิคการสอนที่กระตุน้ความสนใจในการ 

    เรียนรู้ 

0.04 0.74 0.46 

4. อาจารยมี์การใชเ้อกสารประกอบการสอน หนงัสือ ตาํรา  

    และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

0.19 3.36 0.00 

5. อาจารยมี์กิจกรรมที่มุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ดว้ย 

    ตนเอง 

0.10 1.86 0.06 

ดา้นกระบวนการเรียนการสอน B t Sig. 

ค่าคงที่ 1.37 6.66 0.00 

6. อาจารยเ์ปิดโอกาสใหซ้กัถาม และใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ 0.13 2.58 0.01 

R = 0.66, F = 30.16,  Sig 0.00 

 

ตารางที่ 5   แสดงการทดสอบความสมัพนัธด์า้นสภาพแวดลอ้มและสถานที่กบัคุณภาพชีวติทาง

การศึกษา 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและสถานที่ B t sig 

ค่าคงที่ 1.63 9.32 0.00 

1.หอ้งเรียนมีบรรยากาศเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนการสอน 0.05 1.12 0.27 

2. มีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการสอนที่ทนัสมยั เช่น แทบ็เล็ต 

    คอมพวิเตอร์ อินเตอร์เน็ตและหอ้งสมุดที่ทนัสมยั 

0.17 4.16 0.00 

3. มีการจดักิจกรรมเพือ่สร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัศึกษา 

    ต่างคณะของชมรมต่าง ๆ  

0.14 3.53 0.00 

4. มีบริเวณใหน้กัศึกษาไดน้ัง่พกัผอ่นทาํงานเป็นกลุ่ม 0.02 0.38 0.71 

5. มีความปลอดภยัและความสะอาดเพยีงพอ 0.24 5.16 0.00 

R = 0.70, F = 44.58,  Sig 0.00 

 

ตารางที่ 6  แสดงการทดสอบความสมัพนัธด์า้นความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืนกบัคุณภาพชีวติทาง

การศึกษา 
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ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน B t sig 

ค่าคงที่ 1.47 7.40 0.00 

1. ไดเ้ขา้ร่วมทาํกิจกรรมต่างๆเช่นแข่งขนักีฬา

กิจกรรมทางวชิาการ

0.12 2.63 0.01 

2. เพือ่นในคณะมีความเขา้ใจและยอมรับในตวัท่าน 0.02 0.24 0.81 

3. ท่านไดรั้บและคอยช่วยเหลือเพือ่นเม่ือมีปัญหาเกิดขึ้น 0.11 1.90 0.06 

4. ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 0.11 1.96 0.05 

5. ท่านเป็นที่รักและไดรั้บความไวว้างใจจากเพือ่น 0.08 1.34 0.18 

6. เม่ือมีปัญหาจะมีคนคอยใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือเสมอ

ทั้งเพือ่นอาจารย ์และเจา้หนา้ที่คณะ

0.21 4.27 0.00 

R = 0.67, F = 32.02,  Sig 0.00 

สรุปผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธปั์จจยัดา้นการศึกษากบัคุณภาพชีวติทางการศึกษา พบวา่

(1) ด้านหลักสูตร หลักสูตรบัญชีท่ีเรียนมีความทันสมัย จาํนวนรายวิชาของหลักสูตรมีความ

เหมาะสม เน้ือหาของแต่ละวชิาสามารถนาํความรู้ที่ไดไ้ปประยกุตใ์ชก้บัการทาํงานจริงได ้ระยะเวลา

การศึกษาตลอดหลกัสูตรบญัชีมีความเหมาะสม  (2) ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน  อาจารย์

เข้าสอนสมํ่ าเสมอและบรรยายเน้ือหาวิชาครบถ้วน อาจารยมี์การใช้เอกสารผลการทดสอบ

ความสมัพนัธด์า้นกระบวนการเรียนการสอน มีความสมัพนัธก์บัและให้ประกอบการสอน หนงัสือ

ตาํรา และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อาจารยเ์ปิดโอกาสให้ ซักถามและให้คาํแนะนาํช่วยเหลือ (3) ด้าน

สภาพแวดล้อมและสถานที่  มีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการสอนท่ีทนัสมยั เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์

อินเตอร์เน็ตและห้องสมุดที่ทนัสมยั มีการจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนกัศึกษาต่าง

คณะของชมรมต่าง ๆ  (4) ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน  ไดเ้ขา้ร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แข่งขนั

กีฬา กิจกรรมทางวชิาการ  เม่ือมีปัญหาจะมีคนคอยใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือเสมอทั้งเพือ่นอาจารยแ์ละ

เจา้หนา้ที่คณะ  มีความสมัพนัธท์ี่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05

อภปิรายผล

ตอนที่ 1.  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ เพศ

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 83.80 ส่วนใหญ่มีอาย ุ18-19 ปี จาํนวน 111 

คน คิดเป็นร้อยละ 46.20  นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นชั้นปีท่ี 1  จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 

ระดบัผลการศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ี่ 2.50-2.99 จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 34.17  และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนที่ไดรั้บของนกัศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ี่ 5,000-7,000 บาท จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20   
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ตอนที่ 2  ผลการทดสอบการศึกษาคุณภาพชีวิตทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบญัชี 

มหาวิทยาลยัรังสิต ตามตวัแปร เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  เกรดเฉล่ียสะสม  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

พบวา่ 1) เพศที่ต่างกนัมีคุณภาพชีวติทางการศึกษาไม่แตกต่างกนั  2) อายท่ีุต่างกนัมีคุณภาพชีวติทาง

การศึกษาไม่แตกต่างกนั  3) ชั้นปีที่ต่างกนัมีคุณภาพชีวิตทางการศึกษาแตกต่างกนัเฉพาะดา้นความ

พึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อสภาพแวดลอ้มและสถานที่จดัให้และดา้นความพึงพอใจในภาพรวมที่มี

ต่อคุณภาพชีวิตของตนเอง  4) ระดับผลการศึกษาที่ต่างกันมีความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อ

สภาพแวดล้อมและสถานที่ที่จดัให้ และความพึงพอใจในภาพรวมท่ีต่อความสัมพนัธ์กับเพื่อน 

อาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ที่แตกต่างกัน 5) รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่ต่างกันมีคุณภาพทางการศึกษาไม่

แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ เฮนเดอร์ชอทท์, ไรท์ และเฮนเดอร์สัน (Hendershott, Wright & 

Henderson1992)     ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัที่สัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของนักศึกษา”  ผลการวิจยั

พบวา่ดา้นชีวติการเรียน ชีวติสงัคม ที่อยู ่ความสมัพนัธก์บัเพือ่น และบริการที่ไดรั้บในมหาวิทยาลยั 

พบวา่ในแง่ของความพงึพอใจโดยรวมขึ้นอยูใ่นระดบัสูง  ความพงึพอใจในชีวติสงัคมความสัมพนัธ์

กบัเพือ่นและชีวติการเรียน มีผลอยา่งมากต่อความเป็นอยูท่ี่ดีหรือคุณภาพชีวติโดยรวม  ส่วนบริการ

ที่นักศึกษาไดรั้บกบัที่อยูไ่ม่แตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญั   ส่วนขอ้มูลประชากรนั้น เพศมีความสาํคญั

ที่สุด โดยเพศหญิงมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความเป็นอยูท่ี่ดี โดยรวมชีวติดา้นการเรียนและสังคม  

อายจุะมีผลทางบวกเม่ือมีอายมุากขึ้นโดยจะมีผลต่อชีวติสงัคม การเรียนและความสมัพนัธก์บัเพือ่น    

ตอนที่ 3  ผลการทดสอบการศึกษาคุณภาพชีวิตทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบญัชี 

มหาวิทยาลัยรังสิต ตามตัวแปรด้านหลักสูตร  ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน  ด้าน

สภาพแวดลอ้มและสถานที่  ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน  ดา้นคุณภาพชีวติทางการศึกษา พบวา่ 

 (1) ดา้นหลกัสูตรในภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า จาํนวนรายวิชาของหลกัสูตรมีความเหมาะสมและระยะเวลาการศึกษาของหลกัสูตรมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากหลักสูตรบญัชีบณัฑิตที่เรียนมีความทนัสมัยและ

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรก็มีความเหมาะสม ซ่ึงหลักสูตรบญัชีบณัฑิตมีการปรับปรุง

หลกัสูตรทุก 5 ปี และไดผ้่านการรับรองจากสถาบนัอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพบญัชีซ่ึงเป็นไปตาม

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  

(2) ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอนในภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อาจารยเ์ขา้สอนสมํ่าเสมอและบรรยายเน้ือหาวิชาครบถว้น อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากคณะบญัชีมีการจดักระบวนการเรียนการสอนของวิชาบญัชีอย่าง

เหมาะสม มีอาจารยท์ี่มีเทคนิคการสอนและกระตุน้ความสนใจในการเรียนรู้ มีส่ือการสอนท่ีทนัสมยั  
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และมีการจดัโครงการทางวิชาการต่าง ๆ เช่น โครงการแนะแนววิชาเอกเลือก  เพือ่ใหน้กัศึกษาไดมี้

โอกาสเลือกเรียนในวชิาที่ตนชอบและถนดั   

(3)ดา้นการสภาพแวดลอ้มและสถานที่  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัความพงึพอใจมาก  และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ห้องเรียนมีบรรยากาศเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด  ทั้งน้ีเน่ืองจากห้องเรียนมีบรรยากาศเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนการสอน มีอุปกรณ์ส่งเสริมการ

สอนที่ทนัสมยั เช่น แทบ็เล็ต คอมพวิเตอร์ อินเตอเ์น็ต และหอ้งสมุดที่ทนัสมยั มีบริเวณใหน้กัศึกษา

ไดน้ัง่พกัผอ่นทาํงานเป็นกลุ่ม มีความปลอดภยัและความสะอาดเพยีงพอ   

(4) ด้านความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืนในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ยความเต็มใจ อยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากทางคณะบญัชีและมหาวทิยาลยัมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ใหน้กัศึกษาไดท้าํ

ร่วมกนัระหวา่งรุ่นพีก่บันอ้ง เพือ่ก่อใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดี   

ซ่ึงผลการศึกษาทั้ ง 4 ด้านสอดคล้องกับ เฮนเดอร์ชอทท์, ไรท์และเฮนเดอร์สัน (1992) ได้

ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัที่สัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของนักศึกษา” โดยศึกษาจากประสบการณ์

ในมหาวิทยาลัยและวดัความพึงพอใจในความเป็นอยู่ของนักศึกษาโดยรวมและเป็นรายด้าน 

ผลการวิจยัพบว่า ดา้นชีวิตการเรียน ชีวิตสังคม ที่อยู ่ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน และบริการที่ไดรั้บใน

มหาวทิยาลยัโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

1. จากผลการศึกษาผูว้จิยัขอเสนอประเด็นที่ควรพฒันาและปรับปรุงดา้นสภาพแวดลอ้ม 

และสถานที่ตามขอ้เสนอแนะเพิม่เติมที่นกัศึกษาอยากใหค้ณะหรือมหาวิทยาลยัมีการปรับปรุง  เช่น 

อยากใหมี้โตะ๊เรียนที่ใหญ่ มีหอ้งคณะที่สามารถไปนัง่พกัผอ่น อยากใหมี้ที่นัง่สาํหรับไวท้าํกิจกรรม  

ติวหนังสือ มีกระดานสาํหรับติว  ทาํการบา้น  มีการรณรงคเ์ร่ืองการสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ มีป้าย

หา้มสูบบุหร่ีเพิม่มากขึ้น และมีบทลงโทษสาํหรับผูไ้ม่ทาํการกฎ  และเพิม่การดูแลเร่ืองความสะอาด

ของหอ้งนํ้ า กล่ินที่แรงซ่ึงจะส่งผลต่อสุขภาพ 

2. คณะหรือมหาวทิยาลยั ควรมีการกาํหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบติัดา้นสถานที่ 

ส่ิงแวดลอ้มและการดูแลรักษาความปลอดภยัที่ชดัเจน มีการทาํประชาสัมพนัธ์ รณรงคก์วดขนัให้

เขม้งวดมากยิง่ขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเพิม่เติมกบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืน เช่น  คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ หรือ

คณะอ่ืนๆ ในมหาวทิยาลยัที่ใกลเ้คียง  เพือ่ยนืยนัผลการวจิยั 

2. ควรมีการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เพิม่เติม เช่น ปัจจยัดา้นครอบครัว เป็นตน้ 
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การพฒันาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน  สังกดัหน่วยงาน 

มหาวทิยาลยัรังสิต   

PERFORMANCE DEVELOPMENT  OF SUPPORTTING STAFF AT  

RANGSIT UNIVERSITY 

นาตยา  สมุทรถา1 และ ดร. เฉลิมพร  เยน็เยอืก2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร

ฝ่ายสนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน  มหาวทิยาลยัรังสิต  และ2) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ

การปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิต   

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา คือ  บุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกดัหน่วยงาน มหาวิทยาลยั

รังสิต จาํนวน 260 คน  ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสาํหรับการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  คือ การหาค่าที  ในตวัแปร

ตน้ที่มี 2 กลุ่มและหาค่า F-test หรือ One-way ANOVA และใชส้ถิติ Multiple Regression 

สรุปผลการศึกษาพบวา่ (1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อายุ

งาน ตาํแหน่งงาน สถานภาพ สังกัด และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ในภาพรวมมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  (2) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกัด

หน่วยงาน มหาวิทยาลยัรังสิต          ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น โดย

การทดสอบความแตกต่างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกัด

หน่วยงาน มหาวิทยาลยัรังสิต กบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน พบตวั

แปรที่แตกต่างกนัแลว้มีผลต่อการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

สังกดัหน่วยงาน มหาวิทยาลยัรังสิต คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ สังกดัหน่วยงาน  และ

ปัจจยัด้านการปฏิบติังาน ได้แก่ ด้านระยะเวลา ด้านกายภาพ ด้านบุคลากร มีความสัมพนัธ์กับ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบคุลากรฝ่ายสนบัสนุนสงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิต 

คาํสาํคญั :  ประสิทธิภาพ, การปฏิบติังาน, บุคลากร 

1นกัศึกษาปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจดัการธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 

            Objectives of the study of development of the performance of supporting staff at Rangsit 

University are to (1) study the efficiency of the operation of the supporting staff, and (2) to study 

the problems and obstacles and finding the suggestions to such problems of the operation of 

supporting staff at Rangsit University. Samples used in this research are sampling from supporting 

staff at Rangsit University which 260 staff were selected into this study.  Questionnaire is used as a 

means to collect data on demographical data and information on operation factors and performance 

on operation.  Descriptive statistics used in this study are frequency, percentage to form descriptive 

information of the samples.  In order to test the hypotheses, T-Test, F-Test and One-way Anova and 

Multiple Regression analysis (Least Square Difference) are also used in this study.     

          The result shows that (1) differences of the demographical data on gender, age, education, 

job duration, position, status, segment and average salary per month have no difference on 

efficiency in operation.  However the factors on age and segment differences affect the efficiency 

of the operation at the 0.05 significant level (2) the factor on staff’s operation; work duration, 

physical factor and personal factor show relationship with the efficiency of the staff on operation at 

the 0.05 significant level.   

 

Keywords : performance, development, staff   

 

บทนํา 

     ปัจจุบันในการปฏิบัติงานในองค์การทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน ล้วนต่างมุ่งผลลัพธ์

ความสาํเร็จของงานที่เกิดขึ้นในทุกระดบัภาคส่วน  กล่าวคือ ในภาครัฐ การปฏิบติังาน จุดประสงค์

คือใหผู้ม้ารับการบริการมีความพงึพอใจ  สาํหรับภาคเอกชน ก็มีวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานเพือ่

ผลกาํไรขององคก์าร ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะเป็นรูปธรรม

ได ้จะมุ่งเน้นที่ผลลพัธ์ คือความสาํเร็จที่เกิดขึ้นในแต่ระดบัขององคก์าร ทั้งในดา้นบุคลากร  ดา้น

การเงิน ด้านสถานที่ทาํงาน อุปกรณ์และด้านการบริหารและการจดัการ ซ่ึงถ้าทุกส่วนประสบ

ความสาํเร็จแลว้ ก็จะส่งผลถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานในองคก์ารนั้นเอง 

             มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นสถาบนัการศึกษาเอกชนที่จดัตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลในรูปของบริษทั

ซ่ึงมีเป้าหมายให้บริการดา้นการศึกษา  ท่ีมีจุดมุ่งหมายสําคญัคือ การผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาที่มี

ความจาํเป็นและตรงต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ  ซ่ึงมุ่งเน้นการให้การศึกษา ทางดา้น
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วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นสาํคญั รวมถึงผลิตกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ท่ีสามารถ

สร้างงานของตนเองได ้เช่น  แพทยศาสตร์  ทนัตแพทยศาสตร์  เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ฯลฯ  

ประกอบกับความคิดที่จะดาํเนินการจดัตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตมีมานานแล้ว โดยผูก่้อตั้งคือ นาย

ประสิทธ์ิ อุไรรัตน์ (อดีตผูว้่าราชการจงัหวดัหลายจงัหวดั อดีตผูว้่าการการทางพิเศษ และอดีตรอง

ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร) เม่ือคร้ังยงัรับราชการอยูว่่า จะรวบรวมบุคคลที่รู้จกั คุน้เคย ร่วมมือ

กนัสร้างกิจกรรมขึ้นอยา่งหน่ึงที่จะสามารถอาํนวยประโยชน์แก่สังคมโดยรวมได้เต็มที่ ซ่ึงไดต้ั้ง

ปณิธานไวว้่า "เราจะสร้างเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้ เป็นบณัฑิตท่ีเพียบพร้อมด้วยวิทยาการและ

เพยีบพร้อมดว้ยจริยธรรม" 

                 สาํหรับการบริหารงานของมหาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินงาน ดว้ยวธีิการแบ่งงานและหน้าที่ 

ช่วยกันทาํตามคณะและหน่วยฝ่ายสนับสนุนกาํหนด มีการปกครอง บงัคบับญัชาตามลาํดับชั้น 

กาํหนดอาํนาจและหน้าที่ไวเ้ป็นระเบียบปฏิบติั มีลกัษณะเป็นกระบวนการ ประกอบไปดว้ยหลาย

มิติ ได้แก่ มิติทางโครงสร้างทางการบริหารของมหาวิทยาลัย สายบงัคบับญัชา มิติกระบวนการ

บริหารมิติพฤติกรรมของมนุษยท์ั้งในระดบับุคคล ระหว่างบุคคลและระดบักลุ่มซ่ึงมีแนวความคิด 

ในการบริหารและจดัการทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ย  ลาํดบัสายการบงัคบับญัชา  ความพงึพอใจ

ของบุคลากรในการปฏิบัติงานจึงมีผลต่อความสําเร็จของงานและมหาวิทยาลัย ถ้าบุคลากรมี

ความสุขในการทาํงานก็ส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น หาก

ผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัให้ความสาํคญักบัการสร้างความสุขและความพึงพอใจในการ

ทาํงานก็มักจะได้ผลตอบแทน และผลการดาํเนินงานที่น่าพอใจ   ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่า ปัญหาที่

มหาวิทยาลยัหลายๆ แห่ง ที่ประสบอยู่และไดรั้บการกล่าวถึงมากที่สุด ก็คือปัญหาในเร่ือง “คน”    

ซ่ึงในองคก์ารใหญ่ๆ ที่มีนโยบายใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ก็จะกาํหนดใหมี้

ผูบ้ริหารระดบัสูง ดูแลรับผดิชอบงานดา้นน้ีโดยเฉพาะ สาํหรับมหาวทิยาลยัรังสิต มีผูช่้วยอธิการบดี

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เป็นผูบ้ริหารสูงสุด  มีการกาํหนดระบบการสรรหาว่าจา้ง การพฒันาบุคลากร 

การประเมินผล การจดัสวสัดิการไปจนถึงการจดักิจกรรมต่างๆ ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมวชิาการ 

และ กิจกรรมสมัพนัธ ์ ซ่ึงเป้าหมายสูงสุดก็คือ การทาํใหบุ้คลากรทุกคนในหน่วยงานทาํงานร่วมกนั

อยา่งมีประสิทธิภาพ ผลกัดนัมหาวทิยาลยัไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ 

 ในขณะเดียวกนั การบริหารงานของมหาวทิยาลยัรังสิตในปัจจุบนั มีปัญหาและอุปสรรค ซ่ึง

เกิดจากการปฏิบติังานของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน อนัไดแ้ก่ การทาํงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย 

หรือสาํเร็จไม่ตรงตามเวลาที่กาํหนด การใชท้รัพยากรหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ส้ินเปลือง  

บุคลากรขาดความภาคภูมิใจและกาํลังใจที่จะพฒันางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น ด้วยเหตุน้ี 

หน่วยงานดา้นทรัพยากรมนุษย ์ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งหาแนวทาง หรือมาตรการในการรักษา
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บุคลากรของมหาวทิยาลยัให้ทาํงานด้วยกนัต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของ

มหาวทิยาลยั  

  ดงันั้น การที่บุคลากรจะยงัคงปฏิบติังานอยูใ่นมหาวิทยาลยั จาํเป็นตอ้งมีความพงึพอใจใน

การทาํงานของตนเอง โดยตอ้งเลือกวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงมารองรับและสนับสนุน ที่ทาํให้เกิด

ประสิทธิภาพในการทาํงานมากกว่าเดิม เพื่อที่จะสามารถที่จะทาํงานนั้นให้บงัเกิดสัมฤทธิผลตาม

วตัถุประสงคท์ี่ต ั้งใจ             ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา

มหาวทิยาลยัใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

         1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

         2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิต  

สมมติฐาน 

 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ตาํแหน่งงาน 

สถานภาพ สังกัด และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่ต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิต แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านระยะเวลา ด้านกายภาพ และด้านบุคคลากร มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนสังกัดหน่วยงาน  

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษา ปริมาณ (quantitative research)  โดยผู้ศึกษาเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน  มหาวทิยาลยัรังสิต ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลตั้งแต่ เดือน กุมภาพนัธ ์ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558   
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด และผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมาบูรณาการและนํามา

สร้างเป็นกรอบแนวคิดการวจิยั  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีแบบสะดวก  (convenience sampling)  

และขนาดของตวัอยา่ง คาํนวณจากสูตร Taro Yamane  ดงัน้ี 

 บุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกดัหน่วยงาน มหาวิทยาลยัรังสิต  จาํนวน 730  คน และไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง    จาํนวน 260  คน 

  2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม สร้างขึ้นมาจากกรอบแนวคิดท่ีพฒันาจาก

วรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยคาํนึงถึงวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นหลกั ประกอบดว้ย

แบบสอบถาม ดงัน้ี ตอนที่ 1 เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายงุาน ตาํแหน่ง สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน  ตอนที่ 2 ปัจจยัดา้นการปฎิบติังานของบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน สังกดัหน่วยงาน มหาวิทยาลยั

รังสิต ประกอบด้วย (1) ด้านระยะเวลา  (2) ด้านกายภาพ และ (3) ด้านบุคลากร  และตอนที่ 3 

ประสิทธิภาพการปฎิบติังานของบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิต 

ตัวแปรอิสระ 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

 

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 

-ดา้นระยะเวลา 

-ดา้นกายภาพ 

- ดา้นบุคลากร 

 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

      

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

-เพศ  

-อายุ  

-ระดบัการศึกษา  

-อายุงาน 

-ตาํแหน่งงาน 

-สถานภาพ 

- สังกดั 

-รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 
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การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) 

 ผูศึ้กษานาํแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว้ไปทดลองกบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง

กบัประชากรที่ศึกษา จาํนวน 30 คน และนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เพือ่หาค่า

ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการหาค่า Cronbrach’s Alpha แบบสอบถามของบุคลากรฝ่าย

สนับสนุน สังกดัหน่วยงาน มหาวิทยาลยัรังสิต โดยภาพรวมมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.898 ซ่ึงมีค่า

มากกวา่ 0.70 จึงถือวา่มีความน่าเช่ือถือสามารถนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาจะเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามกบัการปฎิบติังานของบุคลากรฝ่าย

สนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิต โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ขอหนังสือจากหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต ถึงหน่วยงานฝ่าย

สนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิต เพือ่ขออนุญาตเก็บขอ้มูลทาํการศึกษา 

 2. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  

 3. หลงัจากเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเรียบร้อยแลว้ จะทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 สาํหรับสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่าง คือ การวเิคราะห์ความแปรปรวน 

(One-Way- ANOVA) และและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย สถิติ  Multiple 

Regression 

ผลการวิจัย  

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 162 คน คิด

เป็นร้อยละ 62.31  การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 67.69 

ส่วนใหญ่มีอายงุานมากกว่า 20 ปี มีจาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 30.38  ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งระดบั

ปฏิบติังาน มีจาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 91.54 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีจาํนวน 138 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53.08 ส่วนใหญ่สังกดัฝ่ายบริหาร มีจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 และส่วน

ใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีจาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 31.54  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิต ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัตางรางที่ 1 
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ตารางที่  1 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่าย

สนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิตที่มีเพศต่างกนั 

เพศ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

t p 

ชาย 4.204 0.536 
-0.594 0.139 

หญิง 4.247 0.580 

รวม 4.231 0.563   

 

จากตารางที่ 1 พบวา่ บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิต เพศชายมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 4.204 และเพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 4.247 ซ่ึงต่างกนั 0.043 และ

จากการทดสอบดว้ยสถิติทดสอบ Independent Sample T–Test พบว่า ไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติ หรือ

เพศชายกบัเพศหญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานที่ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 2  การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่าย

สนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิตที่มีตาํแหน่งต่างกนั 

 

ตําแหน่ง ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

t p 

ผูบ้ริหาร 4.455 0.10 
1.959 0.538 

ระดบัปฏิบติัการ 4.210 0.03 

รวม 4.231 0.563   

 

จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน สังกดัหน่วยงาน มหาวิทยาลยัรังสิต ตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 4.455 และตาํแหน่งระดบัปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ีย 

4.210 ซ่ึงต่างกนั 0.245 และจากการทดสอบดว้ยสถิติทดสอบ Independent Sample T–Test พบวา่ ไม่

มีนยัสาํคญัทางสถิติ หรือผูบ้ริหารกบัระดบัปฏิบติัการมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานที่ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 3 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร 

ฝ่ายสนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิตที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั 

 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

t p 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.262 0.562 -0.615 0.639 

ปริญญาตรี 4.216 0.565   

รวม 4.231 0.563   

 

จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกดัหน่วยงาน มหาวิทยาลยัรังสิตมีระดับ

การศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี และ ปริญญาตรี มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.262 

และ 4.216 ตามลาํดบั และจากการทดสอบความแปรปรวนดว้ยสถิติทดสอบ Independent Sample 

T–Test พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ หรือมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีกับมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานที่ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่าย

สนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิตที่มีอายตุ่างกนั 

 

อายุ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

F Sig 

21 – 30 ปี 4.477 0.549 
5.248 0.002 

51 ปีขึ้นไป 4.349 0.482 

41 – 50 ปี 4.149 0.604   

31 – 40 ปี 4.127 0.516   

รวม 4.231 0.563   

 

จากตารางที่ 4 พบวา่ บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิตมีอาย ุ21 – 

30 ปี  51 ปีขึ้นไป 41 – 50 ปี และ 31 – 40 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.477, 
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4.349, 4.149 และ 4.127 ตามลาํดบั และจากการทดสอบความแปรปรวนด้วยสถิติทดสอบ One – 

Way ANOVA พบวา่ มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.002 คือ บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน 

มหาวทิยาลยัรังสิต ที่มีอายตุ่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่างกนั 

 

ตารางที่ 5  การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่าย

สนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิตท่ีมีอายงุานต่างกนั 

 

อายุงาน ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

F Sig 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.293 0.593 
0.818 0.515 

มากกวา่ 20 ปี 4.266 0.548 

11 - 15 ปี 4.217 0.422   

16 - 20 ปี 4.212 0.595   

5 - 10 ปี 4.088 0.570   

รวม 4.231 0.563   

 

จากตารางที่ 5 พบว่า บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน สังกดัหน่วยงาน มหาวิทยาลยัรังสิตมีอายงุาน 

น้อยกว่า 5 ปี  มากกว่า 20 ปี  11 - 15 ปี  16 - 20 ปี  และ 5 - 10 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

โดยมีค่าเฉล่ีย 4.293, 4.266, 4.217, 4.212 และ 4.088 ตามลาํดบั และจากการทดสอบความแปรปรวน

ดว้ยสถิติทดสอบ One – Way ANOVA พบว่า ไม่มีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ บุคลากรฝ่าย

สนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีมีอายุงานต่างกันจะมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานไม่ต่างกนั 
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ตารางที่ 6 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่าย

สนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิตที่มีสถานภาพการสมรสต่างกนั 

 

สถานภาพ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

F Sig 

สมรส 4.239 0.548 
0.136 0.873 

โสด 4.229 0.571 

หยา่ร้าง 4.154 0.689   

รวม 4.231 0.563   

 

 

จากตารางที่ 6 พบว่า บุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิตมี

สถานภาพการสมรส  สมรส โสด และ หย่าร้าง มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉล่ีย 

4.239, 4.229 และ 4.154 ตามลาํดบั และจากการทดสอบความแปรปรวนด้วยสถิติทดสอบ One – 

Way ANOVA พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกัด

หน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิต ทีมี่สถานภาพการสมรสต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่

ต่างกนั 
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ตารางที่ 7 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่าย

สนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิตที่มีสงักดัต่างกนั 

 

สังกัด ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

F Sig 

ฝ่ายการตลาด 4.591 0.590 
2.339 0.019 

ฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 4.444 0.511 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 4.280 0.542   

ฝ่ายเทคโนโลย ี 4.257 0.561   

ฝ่ายพฒันาและแผนการเงิน 4.225 0.577   

ฝ่ายวชิาการ 4.178 0.576   

ฝ่ายพฒันาสงัคม 4.133 0.640   

ฝ่ายบริหาร 4.080 0.488   

ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 4.000 0.471   

รวม 4.231 0.563   

  

จากตารางที่ 7 พบว่า บุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกดัหน่วยงาน มหาวิทยาลยัรังสิตมีสังกัด 

ฝ่ายการตลาด  ฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ฝ่ายเทคโนโลย ี  ฝ่ายพฒันาและ

แผนการเงิน  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนาสังคม  ฝ่ายบริหาร  และ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.591, 4.444, 4.280, 4.257, 4.225, 4.178, 4.133, 

4.080 และ 4.000 ตามลาํดับ และจากการทดสอบความแปรปรวนด้วยสถิติทดสอบ One – Way 

ANOVA พบว่า มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.019 คือ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน 

มหาวทิยาลยัรังสิต ที่มีสงักดัต่างกนัจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่างกนั 
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ตารางที่ 8 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่าย

สนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิตที่มีรายไดต่้างกนั 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

F Sig 

30,000 บาท ขึ้นไป 4.381 0.498 
1.841 0.121 

20,001 - 25,000 บาท 4.333 0.549 

15,001 - 20,000 บาท 4.260 0.523   

10,001 - 15,000 บาท 4.146 0.590   

25,001 - 30,000 บาท 4.077 0.628   

รวม 4.231 0.563   

 

จากตารางที่ 8 พบวา่ บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิตมีรายไดต่้อ

เดือน 30,000 บาท ขึ้นไป  20,001 - 25,000 บาท  15,001 - 20,000 บาท  10,001 - 15,000 บาท  และ 

25,001 - 30,000 บาท  มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.381, 4.333, 4.260, 4.146 

และ 4.077 ตามลาํดบั และจากการทดสอบความแปรปรวนดว้ยสถิติทดสอบ One – Way ANOVA 

พบวา่ ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 คือ บุคลากรฝ่ายสนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยั

รังสิต ที่มีรายไดต่้างกนัจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั 

 

ตารางที่ 9 ประสิทธิภาพการในการปฏิบติังานด้านระยะเวลาของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกัด

หน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิต  

การปฏิบัติงานด้านระยะเวลา ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1.  หน่วยงานมีการกําหนดระยะ เวลาในการ

ใหบ้ริการที่ชดัเจน 
4.050 0.664 อยูใ่นระดบัมาก 

2. มีระบบการติดต่อส่ือสารที่สะดวก รวดเร็ว และ

เกิดการคล่องตวัต่อการปฏิบติังาน  
4.046 0.701 อยูใ่นระดบัมาก 

3. หน่วยงานมีการสํารวจความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการจากผูรั้บบริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการ

บริการอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.027 0.778 อยูใ่นระดบัมาก 
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4. หน่วยงานมีการประชุม วางแผนการใหบ้ริการแก่

ผูรั้บบริการใหส้ามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
4.027 0.732 อยูใ่นระดบัมาก 

5. หน่วยงานมีการกาํหนดระยะเวลาควบคุม ติดตาม 

การใหบ้ริการของบุคลากรอยา่งเหมาะสม 
3.915 0.640 อยูใ่นระดบัมาก 

เฉลี่ยรวม 4.013 0.558 อยู่ในระดับมาก 

จากตารางที่ 9 พบว่า บุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกดัหน่วยงาน มหาวิทยาลยัรังสิต มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นระยะเวลาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   

 

ตารางที่ 10  ผลการทดสอบสมติฐาน ปัจจัยการปฏิบัติงานด้านระยะเวลามีความสัมพนัธ์กับ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคคลากรฝ่ายสนบัสนุน  สงักดัหน่วยงาน  มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ปัจจัยการปฏิบัติงานด้านระยะเวลา B t Sig. 

ค่าคงที่ 2.342 12.579 .000 

1. หน่วยงานมีการกาํหนดระยะเวลาในการให้บริการที่

ชดัเจน 

.061 1.261 .208 

2. มีระบบการติดต่อส่ือสารที่สะดวก รวดเร็ว และเกิด

การคล่องตวัต่อการปฏิบติังาน  

.095 1.746 .082 

ปัจจัยการปฏิบัติงานด้านระยะเวลา B t Sig. 

3. หน่วยงานมีการสาํรวจความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ

จากผูรั้บบริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่าง

สมํ่าเสมอ 

.080 1.754 .081 

4. หน่วยงานมีการประชุม วางแผนการให้บริการแก่

ผูรั้บบริการใหส้ามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

.109 2.265 .024 

5. หน่วยงานมีการกาํหนดระยะเวลาควบคุม ติดตาม การ

ใหบ้ริการของบุคลากรอยา่งเหมาะสม 

.085 1.746 .082 

R =  0.521 , F = 18.828, Sig. of F. = 0.000 

  

            จากตารางที่ 10 พบว่า ปัจจยัการปฏิบติังานดา้นระยะเวลามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานในภาพรวมที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05  แต่เม่ือพจิารณารายดา้นแลว้พบวา่มีเพียง
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ดา้นหน่วยงานที่มีการประชุมวางแผนการให้บริการแก่ผูรั้บบริการให้สามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เท่านั้น ที่มีความสมัพนัธก์บัการปฏิบติังานที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

ตารางที่ 11 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกายภาพในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิต  

การปฏิบัติงานด้านกายภาพ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. สถานที่ปฏิบติังานในหน่วยงานมีความปลอดภยั 3.912 0.743 อยูใ่นระดบัมาก 

2. การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน

มีความสะดวก คล่องตวั 
3.908 0.697 อยูใ่นระดบัมาก 

3. สถานที่ปฏิบติังานในหน่วยงานมีการจดัสัดส่วน

การทาํงานโดยรวมเหมาะสมกบัลกัษณะการทาํงาน 
3.846 0.800 อยูใ่นระดบัมาก 

4. มีระบบการบาํรุง รักษา สถานที่รวมทั้งอุปกรณ์ที่

ใชใ้นการปฎิบติังานให้มีความสะอาด ใชง้านได้ดี 

อยูเ่สมอ 

3.812 0.719 อยูใ่นระดบัมาก 

5.  หน่วยงานของท่านมีวัสดุ  อุปกรณ์  ในการ

ปฏิบติังานที่พอเพยีง และทนัสมยั 
3.796 0.782 อยูใ่นระดบัมาก 

6. หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานได้รับการจัดสรร

งบประมาณที่เพยีงพอต่อการปฎิบติังาน 
3.642 0.795 อยูใ่นระดบัมาก 

เฉลี่ยรวม 3.819 0.585 อยู่ในระดับมาก 

 

 จากตารางที่ 11 พบว่า บุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต มี

ประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นกายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   
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ตารางที่  12  ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยการปฏิบัติงานด้านกายภาพมีความสัมพนัธ์กับ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน  สงักดัหน่วยงาน  มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ปัจจัยการปฏิบัติงานด้านกายภาพ B t Sig. 

ค่าคงที่ 2.666 15.745 .000 

1. สถานที่ปฏิบติังานในหน่วยงานมีความปลอดภยั -.015 -.329 .743 

2. การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมี

ความสะดวก คล่องตวั 

.107 2.180 .030 

3. สถานที่ปฏิบติังานในหน่วยงานมีการจดัสัดส่วนการ

ทาํงานโดยรวมเหมาะสมกบัลกัษณะการทาํงาน 

-.026 -.585 .559 

4. มีระบบการบาํรุง รักษา สถานที่รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใชใ้น

การปฏิบติังานใหมี้ความสะอาด ใชง้านไดดี้ อยูเ่สมอ 

-.006 -.460 .646 

5. หน่วยงานของท่านมีวสัดุ อุปกรณ์  ในการปฏิบติังานท่ี

พอเพยีง และทนัสมยั 

.143 2.619 .009 

6 .  ห น่ ว ยง า น ที่ ท่ า น ป ฏิ บัติ ง า นไ ด้รั บ ก าร จัด ส รร

งบประมาณที่เพยีงพอต่อการปฏิบติังาน 

.157 2.974 .003 

R = 0.486,  F = 13.019, Sig. of F. = 0.000 

 

จากตารางที่ 12 พบวา่ปัจจยัการปฏิบติังานดา้นกายภาพมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานในภาพรวมที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05  แต่เม่ือพิจารณารายดา้นแลว้พบว่ามี 3 ดา้น

สาํคญัที่มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานที่ระดบันัยสําคญั 0.05  คือดา้น การติดต่อประสานงาน

ระหวา่งหน่วยงานภายในมีความสะดวก คล่องตวั  ดา้นการท่ีหน่วยงานของท่านมีวสัดุ อุปกรณ์  ใน

การปฏิบัติงานที่พอเพียง และทันสมัย  และด้านหน่วยงานที่ท่านปฏิบติังานได้รับการจดัสรร

งบประมาณที่เพยีงพอต่อการปฏิบติังาน 
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ตารางที่ 13  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคลากร ใน

การปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน สงักดัหน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิต   

การปฏิบัติงานด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ท่านมีมนุษยสัมพนัธ์ และความสัมพนัธ์อนัดีกบั

เพือ่นร่วมงานทุกระดบั 
4.173 0.649 อยูใ่นระดบัมาก 

2 .  เ ม่ือ มีงานเ ร่ง ด่วนบุคลากรทุกคนให้ความ

ช่วยเหลือและร่วมมือสามารถทาํงานแทนกนัได ้
4.088 0.722 อยูใ่นระดบัมาก 

3. มีการปรึกษา ให้คาํแนะนําและข้อเสนอแนะ

เพือ่นร่วมงานเม่ือเกิดปัญหาจากการปฏิบติังาน 
4.073 0.656 อยูใ่นระดบัมาก 

4. เพือ่นร่วมงานทุกระดบัในหน่วยงานเป็นผูมี้ความ

น่าเช่ือถือได ้
4.058 0.646 อยูใ่นระดบัมาก 

การปฏิบัติงานด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

5. เม่ือเพื่อนร่วมงานไม่อยู่ มีการมอบหมายงาน

ใหก้บับุคลากรที่สามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้
4.046 0.701 อยูใ่นระดบัมาก 

6. มีการทาํงานด้วยความเข้าใจตรงกันกับเพื่อน

ร่วมงานและยดึหลกัการทาํงานเป็นทีม 
4.054 0.733 อยูใ่นระดบัมาก 

7. เพือ่นร่วมงานใหเ้กียรติและยอมรับความสามารถ

ระหวา่งกนั 
4.038 0.718 อยูใ่นระดบัมาก 

เฉลี่ยรวม 4.076 0.563 อยู่ในระดับมาก 

 

 จากตารางที่ 13 พบว่า บุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกดัหน่วยงาน มหาวิทยาลยัรังสิต มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นกายบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที่ 14  ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยการปฏิบัติงานด้านบุคลากรมีความสัมพนัธ์กับ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายสนบัสนุน 

 

ปัจจัยการปฏิบัติงานด้านบุคคลากร B t Sig. 

ค่าคงที่  12.079 .000 

1. ท่านมีมนุษยส์ัมพนัธ์ และความสมัพนัธ์อนัดีกบัเพือ่น

ร่วมงานทุกระดบั 

.120 1.526 .128 

2. เม่ือมีงานเร่งด่วนบุคลากรทุกคนให้ความช่วยเหลือ

และร่วมมือสามารถทาํงานแทนกนัได ้

.072 .762 .447 

3. มีการปรึกษา ให้คาํแนะนําและข้อเสนอแนะเพื่อน

ร่วมงานเม่ือเกิดปัญหาจากการปฏิบติังาน 

.146 1.597 .111 

4. เพื่อนร่วมงานทุกระดับในหน่วยงานเป็นผูมี้ความ

น่าเช่ือถือได ้

.097 .982 .327 

5. เม่ือเพื่อนร่วมงานไม่อยู่ มีการมอบหมายงานให้กับ

บุคลากรที่สามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้

.067 .783 .435 

6. มีการทาํงานดว้ยความเขา้ใจตรงกนักบัเพื่อนร่วมงาน

และยดึหลกัการทาํงานเป็นทีม 

.110 1.497 .136 

7. เพื่อนร่วมงานให้เกียรติและยอมรับความสามารถ

ระหวา่งกนั 

.089 1.127 .261 

R = 0.572 , F = 17.452, Sig. of F. = 0.000 

 จากตารางที่ 14  พบว่าปัจจยัการปฏิบติังานดา้นบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานในภาพรวมที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05  แต่เม่ือพิจารณารายดา้นแลว้พบว่าไม่มี

ดา้นใดดา้นหน่ึงที่มีความสมัพนัธก์บัการปฏิบติังานที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกัด

หน่วยงาน มหาวทิยาลยัรังสิต ผูศึ้กษาเห็นวา่มีประเด็นที่น่าสนใจ ซ่ึงนาํมาอภิปราบผล ดงัน้ี 
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ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 

 ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  พบว่าภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 

หน่วยงานมีการกาํหนดระยะเวลาในการให้บริการที่ชัดเจน มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และเกิดการคล่องตัวต่อการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการสํารวจความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการจากผูรั้บบริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างสมํ่าเสมอ และ หน่วยงานมีการ

ประชุม วางแผนการให้บริการแก่ผูรั้บบริการใหส้ามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ หน่วยงานมีการ

กาํหนดระยะเวลาควบคุม ติดตาม การให้บริการของบุคลากรอยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัไล

เบนสเตน (Leibenstein อา้งถึงในติน  ปรัชญพฤทธ์ิ และไกรยทุธ ธีรตยาคีนันท,์2537, หน้า 30) ได้

รายงานว่าการปรับปรุงดา้นแรงงานสัมพนัธ์หรือการปรับปรุงปัจจยัทางดา้นจิตวิทยามีส่วนทาํให้

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคนงานเพิม่ขึ้นถึงร้อยละ 30 และอตัราการลาออกจากงานลดลง

ถึงร้อยละ 20 และถา้พิจารณาจากแง่มุมของทฤษฎีกลุ่มจะเห็นไดว้่า  ลกัษณะของกลุ่มมีส่วนทาํให้

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมีความแตกต่างกนั 

 ด้านกายภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า พบว่าภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 

สถานที่ปฏิบติังานในหน่วยงานมีความปลอดภยั และมีการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ภายในมีความสะดวก คล่องตวั สถานท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานมีการจดัสดัส่วนการทาํงานโดยรวม

เหมาะสมกับลักษณะการทาํงาน มีระบบการบาํรุง รักษา สถานที่รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ปฎิบัติงานให้มีความสะอาด ใช้งานได้ดี อยู่เสมอ หน่วยงานของท่านมีวสัดุ อุปกรณ์  ในการ

ปฏิบติังานที่พอเพียง และทนัสมยั และหน่วยงานที่ท่านปฏิบติังานไดรั้บการจดัสรรงบประมาณที่

เพยีงพอต่อการปฎิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้ง Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory) ไดมี้การพฒันา

โดย Frederick Herzberg ในปี ค.ศ. 1950-1959 และในช่วงแรกของปี ค.ศ. 1960-1969 (อ้างใน ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) ซ่ึงเสนอแนะว่าความพึงพอใจในการทาํงานได้รับอิทธิพลจาก

ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) หรือ ปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการ

ทาํงาน (Maintenance or Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เป็นเพียงส่ิงที่

สกดักั้นไม่ใหพ้นกังานเกิดความไม่พอใจแต่ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดขึ้นได ้ซ่ึงโดยส่วนใหญ่

จะเป็นปัจจยัพื้นฐาน ที่จาํเป็นที่พนักงานจะตอ้งได้รับการสนองตอบ เพราะถา้ไม่มีให้หรือให้ไม่

เพียงพอ จะทาํให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการทาํงาน แต่ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความว่า ถา้ให้

ปัจจยัเหล่าน้ีแลว้ จะทาํใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน คือ สภาพการทาํงาน (Working 

Conditions) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีทาํงานเช่น เสียง แสงสวา่ง อุณหภูมิ การระบายอากาศ 

กล่ิน บรรยากาศในการทางาน ชัว่โมงในการทาํงาน รวมทั้งลกัษณะส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์ 
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เคร่ืองมือต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อผูท้าํงานและเป็นส่ิงที่ทาํให้เกิดความพึงพอใจต่อการ

ทาํงาน  

ด้านบุคลากร พบว่าภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มีมนุษยสัมพนัธ์ และ

ความสมัพนัธอ์นัดีกบัเพือ่นร่วมงานทุกระดบั รองลงมาคือ เม่ือมีงานเร่งด่วนบุคลากรทุกคนใหค้วาม

ช่วยเหลือและร่วมมือสามารถทาํงานแทนกนัได ้  มีการปรึกษา ใหค้าํแนะนาํและขอ้เสนอแนะเพื่อน

ร่วมงานเม่ือเกิดปัญหาจากการปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงานทุกระดับในหน่วยงานเป็นผูมี้ความ

น่าเช่ือถือได ้เม่ือเพื่อนร่วมงานไม่อยู ่มีการมอบหมายงานให้กบับุคลากรที่สามารถปฏิบติังานแทน

กนัได ้มีการทาํงานดว้ยความเขา้ใจตรงกนักบัเพื่อนร่วมงานยดึหลกัการทาํงานเป็นทีม และเพื่อน

ร่วมงานให้เกียรติและยอมรับความสามารถระหว่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  กบั แวน เดอร์เซล (Van 

Dersal : 1968) องคป์ระกอบที่สาํคญัในการปฏิบติังาน  ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ

ผูบ้งัคบับญัชา  คือองคป์ระกอบที่สาํคญัในการปฏิบติังาน ทาํให้พนักงานเกิดความรู้สึกพอใจมาก

หรือนอ้ย ส่งผลใหเ้กิดการปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององคก์รที่กาํหนดไว ้ 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาในขา้งตน้ ผูศึ้กษา มีขอ้เสนอแนะเพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

บุคลากรใหมี้ความพร้อมรวมถึงศกัยภาพในการปฎิบติังาน ดงัน้ี  

1) ดา้นการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกดัหน่วยงาน ระดบัของผูป้ฏิบติังาน

ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยมุ่งเน้นในเร่ืองของการพฒันา

ตนเองให้เกิดศกัยภาพในเร่ืองของการริเร่ิมสร้างสรรค์ ให้บุคลากรเกิดความเช่ือมัน่ตนเอง และ

เพิ่มพูนทกัษะในการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานในหน้าที่ ดา้น ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการ

บริหารค่าตอบแทน และด้านการประเมินผล ปัจจัยภายในองค์การ ด้านความพร้อม ด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ต้บงัคบับญัชากับผูบ้งัคบับญัชา และด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน

ร่วมงานดว้ยกัน รวมถึงรวมถึง ตลอดจนจดัให้มีการอบรม สัมมนาโดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อสร้าง

สมัพนัธภาพในการดาํเนินงานขององคก์าร สร้างความร่วมมือร่วมใจ และการมีส่วนร่วม เพือ่ใหเ้กิด

ทัศนะคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีการปรับตัวเพื่อการรองรับกับส่ิงที่ มีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา  

2) ควรศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของมหาวิทยาลัย

รังสิต เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับผูส้นใจหรือผูป้ฎิบติันําไปประยุกต์ใช้ในการกาํหนดแนวทางการ

วางแผนเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบติังานในองคก์าร 
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