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ในฐานะอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ผมรูสึกชื่นชมผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาการศึกษา การแลกเปลี่ยนองคความรู รวมทั้ง
การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการมาอยางตอเนื่อง      

 
การประชุมทางวิชาการสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งนี้เปนการประชุมครั้งที่ ๒ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับเกียรติอยางสูงใหเขารวมเปนเจาภาพในการจัดงาน  แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของ
การประชุมระดับชาติในคร้ังแรกท่ีไดรับการตอบสนองจากนักวิจัย อาจารย นิสิต นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป เปน
อยางดียิ่ง  ความรวมมือระหวางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และสมาคมการบัญชีแหงประเทศไทย ใน
การจัดประชุมระดับชาติภายใตหัวขอ “ธุรกิจสีเขียวเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” (Green Business for 
Sustainable Development)  ดังกลาว จึงไมเพียงแตเปนการพัฒนาตอยอดองคความรู หรือสรางเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการเทาน้ัน แตยังแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของสถาบันทั้ง 4 แหงท่ีตองการเห็นการพัฒนา
ความคิดดานการดําเนินธุรกิจเพ่ือเสริมสรางศักยภาพทางธุรกิจใหกับประเทศไทยไปสูความสําเร็จในระดับสากล
ตอไป            
 
     ผมหวังเปนอยางยิ่งวา  การประชุมทางวิชาการสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีในครั้งนี้จะเกิด
ประโยชนสูงสุดตอทุกภาคสวน  และขออํานวยพรใหการประชุมประสบผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคของ
โครงการและเจตนารมณของผูจัดงานทุกประการ      
 

 
 
 

สารจาก 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การประชุมทางวิชาการ 
สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีคร้ังที่ ๒ 
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ในนามของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนเจาภาพรวมจัดงาน

การประชุมทางวิชาการสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ภายใตหัวขอ “ธุรกิจสีเขียวเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 
(Green Business for Sustainable Development)   ผมรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางสูงท่ีรวมจัดการประชุม
ทางวิชาการในคร้ังน้ี  และขอชื่นชมผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ที่ได
เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาการศึกษา การแลกเปลี่ยนองคความรู รวมท้ังการสรางเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี  

 
  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปด

ดําเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) การไดรับเกียรติเขารวมเปนเจาภาพ
ประชุมทางวิชาการสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีระดับชาติในครั้งนี้ จึงเปนโอกาสอันดีในการเพ่ิมชองทางการ
แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูดานธุรกิจของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการกับสถาบันการศึกษาตางๆ และผู
เขาประชุมทุกทาน  อันนําไปสูการประยุกตใช หรือสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาธุรกิจของประเทศตอไป  
 
        ผมหวังเปนอยางยิ่งวา  การประชุมทางวิชาการสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีในครั้งนี้จะเกิด
ประโยชนสูงสุดตอทุกภาคสวน   และขอขอบคุณคณะผูจัดการประชุมและผูเขารวมประชุมทุกทาน ตลอดจน
หนวยงานที่เก่ียวของไว ณ ที่นี้เปนอยางสูง   
 

 

             

 
            

สารจาก 
ค ณ บ ดี วิ ท ย า ลั ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การประชุมทางวิชาการ 
สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีคร้ังที่ ๒ 



สารบญั 

ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 

กลยุทธ์การจัดการเพื่อความย่ังยืนของธุรกิจค้าปลีก (โชห่วย) ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 
ธีรวัตร์  ภูระธีรานรัชต์ 

1-11 

การพัฒนาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวของชุมชน บ้านบากันใหญ่ ตําบล
เกาะสาหร่าย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
ชัยรัตน์  จุสปาโล 

12-25 

ผลกระทบของจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี และความเป็นมืออาชีพ ท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในจังหวัด นนทบุรี 
หนึ่งฤทัย  เขียวหวาน 

26-35 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้ระบบงานการบริการข้อมูลด้วยตนเองของพนักงาน 
อนุโลม อุตมะพันธ์ุ 

36-47 

ความหวาดกลัวสังคม การยอมรับนับถือตนเอง อาการโฟโม และการเสพติดสมาร์ทโฟน 
เจนจิรา  สงรัตน์ 

48-58 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผาสุกของผูสู้งอายุ 
ชาญชัย ศิริมธุรส 

59-69 

ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดเชิงสัมพันธ์กับการส่งเสริมการตลาดและพฤติกรรมการเลือกใช้ยา
ใหม่ของแพทย์ในกรุงเทพมหานคร 
สุพิมพา เบญจรัตนานนท์ 

70-79 

ความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนของผู้นําและสมาชิก การมอบอํานาจความผกูพันและ
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองท่ีดีขององค์การ 
ปราโมทย์ สุดทรัพย์ 

80-90 

ปัจจัยและกระบวนการในการเสนอราคาประมูลรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภค กรณีศึกษา บริษัท 
สากลการประมูล จํากัด 
นิพิฐ ชูวิรัช 

91-99 

ประเมินคุณภาพการให้บริการและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรักษาความ
ปลอดภัยของหมู่บ้านจัดสรร 
คณพัฒน์ ตรีประพันธ์กิจ 

100-108 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ความคุ้นเคยกับตราสินค้า ความเชื่อม่ันในตราสินค้า และส่วนประสม
การตลาด กับความตั้งใจในการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ 
เฉลิมชัย แซ่ซิน 

109-116 

การรับรู้ถึงประโยชน์และความง่ายของการใช้งานในการใช้โปรแกรมส่งข้อความสนทนาทาง
โทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
พงศ์ภูมิ  เทียนวิบูลย์ 

117-127 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ของผู้ป่วยสูงอายุ 
ชลธิชา บุญเนตร์ 

128-135 

 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ของ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เขต 1 
ภาคกลาง ท่ีมีต่อมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ณรงค์ฤทธ์ิ สงวนพงศ์ 

136-145 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนของอุตสาหกรรมสร้างประกอบโครงสร้างเหล็กและชิ้นส่วนรับแรงดัน 
ดุสิต แซงตะคุ 

146-154 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณค่าตราสินค้า ของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตรา CISCO 
ทีปต์ธัญฌาณ โกศัลย์สร 

155-161 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงานกลุ่มธุรกิจ งานแปรรูปโครงสร้างเหล็ก 
ธีรพันธ์  เกาะสมุทร 

162-173 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้แทนขายกับกระบวนการรับรู้เพ่ือการตัดสินใจซ้ือสินค้า
อุตสาหกรรมของ บริษัท ABC จาํกัด 
พิมลรัตน์ ตันวัฒนเสรี 

174-185 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในประเทศไทย 
ลาภวัต  จรูญเลิศหิรัณย์ 

186-193 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
สุโชติ พุทธิปกรณ์ 

194-204 

ประสบการณ์ การรับรู้คุณคา่ และความจงรักภักดีต่อการใชบ้ริการสปาไทย ของนักท่องเทีย่วต่างชาติ 
อารยา สมสุขหวัง 

205-214 
 

การใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ PEST เพ่ือบ่งชี้โอกาสและอปุสรรคของการเลี้ยงโคเนื้ออินทรีย์ในประเทศไทย 
ธนชาติ บุญมี 

215-226 

ทัศนคติ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในอําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 
อ้อมดาว พิลาดา 

227-237 

ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009  
กรณีศึกษาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
สตรีรัตน์ มณทอง 

238-246 

การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสนิค้า และความตั้งใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดของผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร 
นทสรวง  ภัทรอนุชิตกุล 

247-255 

THE RELATIONSHIPS BETWEEN MEMBER PARTICIPATION,  BRAND TRUST AND BRAND COMMITMENT 
TO HOTEL FACEBOOK PAGE: CASE OF HOTELS IN KRABI, THAILAND 
Surassawadee  Prajugs 

256-266 

การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ คุณค่าตราสินคา้ และความ
ต้ังใจซ้ือของคลินิกความงามในกรุงเทพมหานคร 
กมลพรรณ โกฎิค้างพลู 

267-275 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสนิค้า ความชื่นชอบตราสนิค้า และความตัง้ใจซ้ือครีมบํารุงผิวชาย 
ภารดี  ชางประยรู 

276-286 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
อิทธิพลของส่ือสังคม และ MAVENISM ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางการตลาดแบบไวรัสของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พิจักษณ์ ชาติรังสรรค์ 

287-297 

อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงและการลดความเสี่ยงท่ีมีต่อการตัดสินใจใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วินิตา วงศ์นันตา 

298-309 

รูปแบบการดําเนินชีวิต ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้บริการข้อมูลลูกค้าทาง
โทรศัพท์ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง 
นนท์ธยา ทองอ่อน 

310-320 

ทัศนคติท่ีมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเข้าพักและใช้บริการของโรงแรมสีเขียว 
ธนวรรณ มงคล 

321-332 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณ 
ณภัชศา ธาราชีวิน 

333-342 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 
กฤติกา ประวันตา 

343-353 

ปัจจัยในงาน การจัดการความเครียด และความเครียดของบุคลากรทางการแพทย์ ท่ีปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน 
จริย์สร สําอางค์ศรี 

354-365 

อิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ 
รมย์นลิน บุญมา 

366-377 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ  ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย 
ชนามาศ  โชติสวัสด์ิ 

378-388 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และความตั้งใจจะลาออกของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ 
ศิริลักษณ์ สนย้อน 

389-397 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําท่ีใช้ภาษาในการจูงใจและการรับรู้ความสามารถของตนเองกับผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานสรรพากรในกรุงเทพมหานคร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
ณิชาภัทร วัฒยากร 

398-406 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงาน
ในพยาบาลวิชาชีพ 
รัชลภ  ไชยศรี 

407-417 

อิทธิพลของความสนุกสนานในสถานท่ีทํางานต่อพฤติกรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในประเทศไทย 
ปิยฉัตร ละอองนวล 

418-429 

การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับท่ีเป็นจริงของผู้มารับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ภัทรีญา นามเจริญ 

430-439 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
หยุนเฮา เฮ 

440-450 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา ความสามารถในการสื่อสารของผู้นํา และความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ภัทราภรณ์ ปุณหะกิจ 

451-460 

ยุทธศาสตร์ความม่ันคงทางอาหาร ในไทยและกลุ่ม CLMV กรณีศึกษาสินค้าข้าว 
กนลรัตน์ เหลืองสด 

461-472 

ผลของการปฏิบัติตามกระบวนการฝึกอบรมท่ีมีต่อผลการปฎิบัติงานของพนักงาน 
เกศสิริ  ศิริงามเมือง 

473-485 

ปัจจัยเชงิสาเหตุท่ีมีผลต่อคุณภาพชวิีตการทํางานของนายทหารพยาบาล  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
สุคัลธมาลา ง้าวทอง 

486-497 

ภาวะผู้นาํท่ีรับผิดชอบต่อสงัคมและวัฒนธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส ์
จิรพรรณ รัตนจักร 

498-508 

ปัจจัยเชงิสาเหตุท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มสจัจะออมทรัพย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ณัฐวดี  องอาจ 

509-519 

ปัจจัยเชงิสาเหตุท่ีมีประสิทธิผลต่อความสําเร็จของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) 
ศิริจันทร ์แก้ววงษ์ล้อม 

520-531 

กลยุทธ์การใช้กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน 
เสฏฐวุฒิ อนันตสทิธิสกุล 

532-542 

ความสัมพันธ์ระหว่างการกาํกับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วรรณรัตน ์ ปณิธานธรรม 

543-555 

ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลทางบัญชท่ีีไม่ใช่ผลกําไรในการตัดสินใจลงทุน 
วิชาวดี ราชเจรญิกิจ 

556-563 

การพยากรณค์วามล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภรณ์ทิพย์ ชูรอด 

564-574 

อิทธิพลของวันในสัปดาห์ต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ณัฐวุฒิ ปลาบู่ทอง 

575-584 

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกําไรกับปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ธีรวุฒิ ปาณปุณณัง 

585-594 

ความสัมพันธ์ระหว่างการกาํกับดูแลกิจการกับผลตอบแทนกรรมการ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลตอบแทนผูบ้ริหารกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ 

595-607 

ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางปัญญาและผลการดําเนนิงานของกิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
ปิติพร ธรรมประศาสน์ 

608-618 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญช ี
ปวีณา แต่งเติมวงศ์ 

619-628 

ผลกระทบของการประกาศกําไรท่ีมีต่อราคาหลักทรัพย์ 
วีรยา สุขสมมนัส 

629-639 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อราคาสัญญาซ้ือขายทองคําล่วงหน้า ในตลาดตราสารอนุพันธ์ 
สุวรรณวีร์ เทียนประเสริฐ 

640-650 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค Peak and Trough และ Bollinger Bands 
: กรณีศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 
อภิวัฒน์ โค้ววารินทร์ 

651-663 

การศกึษาความสมัพันธ์ของอันดับความนา่เชื่อถือกบัโอกาสในการล้มละลายของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สิทธิพล สมชม 

664-676 

ประสิทธิภาพของกราฟแท่งเทียนในการพยากรณก์ารลงทุน 
ศิริลักษณ์ เกียรติโกศลกุล 

677-685 

อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
อารยา ขจรกิจเจริญ 

686-697 

ประสิทธิภาพแบบมาร์โควิทซ์ของกองทุนรวมท่ีลงทุนในหุ้น : กรณศีึกษาตลาดทุนไทย 
เอกราช  ลิ้มวัฒนา 

698-709 

การศกึษาเปรียบเทียบแบบจําลองการประเมินมูลคา่หลักทรัพย์ กรณีศึกษา: กลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร 
ภัทร บญุฤทธ์ิ 

710-720 

การศกึษาเชิงเปรียบเทียบต้นทุนค่าน้ํามันดีเซลกับต้นทุนค่าน้าํมันไบโอดีเซลท่ีใช้ในเครื่องยนต์เรือประมง
ของกลุ่มเกษตรกรทําประมง ตําบลอ่างศิลา จงัหวัดชลบุรี 
ธานี พุทธวิถี 

721-732 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับ ความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรทาง
การศกึษา โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 
ศุภวรรณ ศิลปป์ระกอบ 

733-744 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมกบั ความภักดีของลูกค้าโรงแรมบ้าน
นันทสิรี จังหวัดระยอง 
ณัทธ์วีรินทร์ ทัพวนานต์ 

745-758 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
รพีพรรณ  ศิรโิภคานนท์ 

759-771 

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือสนิค้าประเภทเคร่ืองประดับ ผ่านโซเชยีลมีเดีย ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เฟชบุ๊ค และ อินสตาแกรม 
นุจรี ต้ังไพศาลกุล 

772-783 

การแบ่งกลุ่มประชากร Generation Y โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสาํคัญ
ต่อการเลือกซ้ือเสือ้ย่ีห้อ Uniqlo ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ณัญณ์กรวี ทินกร 

784-794 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การแบ่งกลุ่มสุภาพสตรีโดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจต่อส่วนผสมทาง
การตลาดบริการกระเป๋าแบรนด์เนมย่ีห้อหลุยส์ วิตตอง 
วันวิสา รัตนเจริญทรัพย์ 

795-803 

การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภคกรณีการซ้ือสินค้า
ประเภทเครื่องแต่งกายผ่านทาง Facebook 
เบญญาพร  รัตนเจริญทรัพย์ 

804-815 

การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับความสุขในการทํางาน : กรณีศึกษา อาจารย์
และเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
สุภัทรา เผือกโสภา 

816-825 

พฤติกรรมของผู้ใช้บริการโรงภาพยนต์ SF Cinema ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
เตชิต  ทองเชื้อ 

826-837 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วนบคุคลกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน กรณศีึกษา
ธุรกิจยานยนต์ บริษัท ABC (ประเทศไทย) จํากัด 
โสรยา คงดิษ 

838-846 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการกับระดับความสําคญัของสว่นประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตันของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
พัทรา ยับยั้ง 

847-858 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านพฤติกรรมการใชบ้ริการกับความพึงพอใจในการใช้บริการสถานี
ขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ 
อภิวัฒน์  อมรไตรภพ 

859-869 

ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คณุภาพการบริการของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อสนามบินชุมพร 
ปรียาภรณ์ ภักดี 

870-883 

การแบ่งกลุ่มผู้ใชบ้ริการโรงภาพยนต์ในเครือเมเจอร์ ซินีเพล็ค ในรูปแบบ Stand alone 
ปัญจพร  คธาวุธ 

884-893 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการทํางานกบัประสิทธิภาพการทํางาน ของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ : กรณศีึกษา บริษัทสาธิตพลาสติกวิศวกรรมจํากัด 
ณัฐพล ศรีธาดาวุฒิ 

894-905 

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด กรณีศึกษา บริษัท ออโต้แพลน
เน็ท ซุปเปอร์คาร์ จํากัด 
กมลา  นภสิทธ์ิจนิดา 

906-916 

พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคกบัระดับความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาด ของบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป 
ปานวาด  พรธาราพงศ์ 

917-928 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับภาพลักษณข์องบริษัท  อิชิตัน กรุ๊ป จาํกัดใน
มุมมองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วารินทร์วัส อศัวพงศ์สุกฤตา 

929-938 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อผู้นํากับทัศนคติของพนักงาน SRC SOCKS 
อุไรรัตน ์พรสกุลไพศาล 

939-950 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานต่อการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
องค์กร กรณีศึกษา บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ธีระวัฒน์  ชูศรีนวล 

951-962 

การแบ่งกลุ่มบุคลากรของสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยโดยอาศัยปัจจัยด้านพฤติกรรม
การออกกําลังกาย 
ประสพโชค  มูลสิงห์ 

963-971 

ศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน สภาพแวดล้อมการทํางานระหว่างกลุ่มพนักงานของบริษัทคน
ไทย กับกลุ่มพนักงานของบริษัทคนญี่ปุ่น 
สุนันทรา เอกัคคตาจิต 

972-981 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจของพนักงานกับปจัจัยด้านความจงรักภักดีต่อ
องค์กรรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย 
ธีรวัฒน์ ศรีอนุชาต 

982-992 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและระดับความผกูพันท่ีมีต่อองค์กร 
อัมพวัน ต้ังประเสริฐกิจ 

993-1002 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติกับปจัจัยด้านความพึงพอใจการทํางานของพนักงานสายงานการ
ให้บริการลูกคา้ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
พรพิมล จิตตเศรษฐกุล 

1003-1013 

การแบ่งกลุ่มระดับความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดของลกูคา้ท่ีเข้ามาซ้ือสินคา้ภายในร้าน
จําหน่ายสนิค้าของโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัล แจง้วัฒนะ 
ธิดารัตน์ ปาละกะวงศ์ 

1014-1026 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กับ อายุการทํางานในองค์กร 
กรณีศึกษา : บริษัท โกร เอส ทิเมชั่น จํากัด 
นิสารัตน์ รอดฉิม 

1027-1038 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านประชากรศาสตร์กับความพึงพอใจในกาทํางานของพนักงาน 
กรณีศึกษา บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิต้ี จํากัด (สํานักงานใหญ่) 
อรนลิน  พานิชย ์

1039-1047 

ความแตกต่างในด้านความพึงพอใจในการทํางานระหว่างพนกังานไทยในบริษัทคนไทยกับพนักงานไทยใน
บริษัทญี่ปุ่น 
อาภารัตน์ สมแรง 

1048-1059 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพันต่อองค์กร ของพนกังาน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
นัชชา  ไหลนําเจริญ 

1060-1070 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านลักษณะงานกับความผกูพันต่อองค์กร กรณีศกึษา : ธนาคาร
กสิกรไทย จาํกัด มหาชน 
ปิยาภรณ์ เพ่ิมสิน 

1071-1080 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กับปจัจัยส่วนบุคคลของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ (True Coffee) กรณีศกึษา: บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จํากัด 
ธนรรจิตร จนัทร์เชิดผล                                                                 

1081-1092 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การแบ่งกลุ่มพนักงาน โดยใช้ปัจจัยด้าน ระดับความสําคัญของสวัสดิการ กรณีศึกษา:  โรงแรม
เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท 
เสาวลักษณ์  ชาตรี 

1093-1106 

ความแตกต่างด้านการบริหารจัดการรถขนส่งสินค้ามีชีวิตและรถขนส่งสินค้าท่ัวไป 
ธงไชย ปรัชญบริรักษ์ 

1107-1118 

การประเมินความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกเช่าห้องพักรายเดือน
ในซอยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
โสภณ รัตนพงศ์อําไพ 

1119-1131 

การประเมินความพึงพอใจ ในการใช้ระบบ Intranet ของพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ชวการ มีนาภา 

1132-1141 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทเชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ผกาวดี พุตดํา 

1142-1155 

การแบ่งกลุ่มลูกคา้ ท่ีใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน โดยใชเ้กณฑ์ระดับความพึงพอใจด้าน
ส่วนผสมทางการตลาด ธนาคารออมสิน สาขาสาํนักพหลโยธิน 
จันทมาศ กองกะมุด 

1156-1165 

ระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานธนาคารธนชาต ท่ีปฏิบัติงานประจาํสาขา สงักัดสํานักงาน
เครือข่ายกรุงเทพฯ 2 
วิภาพร บุญนาค 

1166-1180 

การศกึษาทัศนคติของพนักงานต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์) ของบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จํากัด (มหาชน) 
เรวดี  พงศไ์ชยยง 

1181-1187 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยจูงใจในการทํางานกับการตัดสนิใจลาออกของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ 
วิจิตรา คูรศิริกุล 

1188-1197 

การแบ่งกลุ่มลูกคา้รายย่อยโดยใช้ปจัจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือน้ําแข็งซองกรณีศึกษา โรงน้ําแข็งพิชัยวัฒน์ 
อําเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม 
อัญญกาญจน ์พิชัยยุทธ 

1198-1209 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกับปจัจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกห้องพักของ
ลูกค้าในเขตอําเภอปราณบุรี จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วิศนี พูลผล 

1210-1218 

การแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีใช้บริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ โดยใช้ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด
กรณีศึกษา ร้านออดการช่าง 
ทิพวรรณ  แซ่อุ้ย 

1219-1229 

การแบ่งกลุ่ม ผู้บริโภคท่ีตัดสินใจเลอืกซ้ือท่ีพักอาศัยหรือซ้ือแล้วในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ดารินทร์ พุ่มยี่สุ่น 

1230-1237 

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปจัจัยด้านความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด
ต่อการเลือกซ้ือครีมชีสตราอิมพีเรียล 
วิศรุต อยู่ชูชยัมงคล 

1238-1246 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การแบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการโดยใช้ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ กรณีศึกษา ร้าน U-Cup Coffee อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
ปัญญดา ศานต์ิสุทธิกุล 

1247-1258 

ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทํางานท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงานบริษัท อิ
ออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
คมสัน จันทร์แป้น 

1259-1270 

การแบ่งกลุ่มผู้ชมคนไทย โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเข้าชม และส่วนประสมทางการตลาด 
กรณีศึกษา บริษัท นิว คาลิปโซ กรุงเทพ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด 
เกศรา  เสือแดง 

1271-1281 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พรอสเพอริต้ี คอนกรีต จํากัด 
ชาคริต ธํารงนาวานิติ 

1282-1296 

ความแตกต่างด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระหว่างเจา้หน้าท่ีฝ่าย Export-Import กับ เจา้หน้าท่ีฝ่าย 
OR-IR กรณีศึกษา : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ศนูย์ชิดลม 
พิพัฒน์  ภู่ระหงษ์ 

1297-1305 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับระดับความจงรักภักดีต่อองค์กร
ของบคุลากรบริษัท แอ็ด แอนด์ แพ็ค โปรดักชั่น จาํกดั 
พัชชาวดี   แก้วหาญ 

1306-1316 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างคณุลักษณะงาน กับความผูกพันต่อองค์กรของพนกังานออมสินใน
สํานักงานใหญ่ 
สมยศ ตันมงคล 

1317-1326 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของลูกคา้ กับการให้ระดับความสําคัญของคณุภาพด้านการบริ
การของลูกค้า ร้านธงชัยอิเล็คทริค อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ์
พิสิทธ์ิ พงษ์ธนะเศรษฐ 

1327-1336 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของพนักงานกับความผูกพันท่ีมีต่อองค์กร กรณศีึกษา บริษัท 
พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
สิริวรรณ พวงสว่าง 

1337-1347 

การศึกษาปัจจัยด้านความผูกพันท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  กรณีศึกษาโรงแรมพีพี คาบาน่า 
ศิวาพร  คําสิงห์ 

1348-1358 

การศกึษาการแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการสนิเชื่อเคหะ  ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาในสงักัดเขตห้วย
ขวาง โดยใช้ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ษรินชญา  จนัทะสี 

1359-1368 

การประเมินปจัจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการดําเนนิงานของผู้ประกอบการไร่อ้อยในจงัหวัดกาญจนบุรี 
อรพรรณ วัลลา 

1369-1379 

การศกึษาความแตกต่างทางด้านการรับรู้ในคุณภาพสนิค้าระหว่างผูบ้ริโภค ท่ีอาศัยในคอนโดมิเนียมท่ีใช้
สินค้าของบริษัท แม็กซ์ฟลอร์ จํากดักับบริษัทคู่แข่งทางการค้า 
ฑิญาภา  คําประเวส 

1380-1388 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝา่ยบัญชแีละการเงนิ (สํานักงานใหญ่)กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 
จุฑารัตน์  สุขศีลล้ําเลิศ 

1389-1402 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทํางานและความผูกพันต่อองค์กร พนักงานฝ่ายการเงนิ 
บริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด มหาชน 
วรวุฒิ บุตรแสงดี 

1403-1411 

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 
กรณีศึกษา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ 
วรัทยา คล้ายลําเจียก 

1412-1423 

การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อ
องค์กร  กรณีศึกษา พนักงานฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพญาไท 1 
เปมิกา  หลําสําเริง 

1424-1435 

การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ กับความผูกพันต่อองค์กร 
อารีรัตน์ รุ่งทอง 

1436-1443 

การแบ่งกลุ่มพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพ่ือการควบคุมน้ําหนักใน
จังหวัดกรงุเทพมหานคร 
สุภาพร นาแรมงาม 

1444-1455 

การศกึษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ปจัจุบนัขององคก์ร โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ชลธิชา  หาญองอาจ 

1456-1465 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลกับนักท่องเที่ยว ท่ีมาซ้ือและใช้บริการ ร้าน
ขายอาหารทะเลสดในเขตบ้านเพ จงัหวัดระยอง 
อลิสา ระติพงษ์ 

1466-1476 

ความแตกต่างด้านปัจจัยท่ีผู้ใช้รถยนต์ใช้ในการตัดสนิใจเลือกศนูย์บริการซ่อมสีและตัวถัง ระหว่างกลุ่ม ผู้
เลือกซ่อมศูนย์บริการของผู้จาํหน่ายกับกลุ่มผู้ท่ีเลือกซ่อมอู่บริการท่ัวไป 
พจนีย์ สิทธิสารวัฒนชัย 

1477-1484 

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยทัศนคติต่อสิ่งกระตุ้น
ทางการตลาดและส่ิงกระตุ้นอ่ืน  ๆ
วรรณภาวดี  ทองใบ 

1485-1494 

ความต้องการ ท่ีนอนพักระยะสั้นขณะขับรถทางไกล ระหว่าง กลุ่มผู้ใชร้ถกระบะสว่นบคุคล  และกลุ่มผู้ใช้
รถกระบะเพ่ือการขนส่ง 
วศิน สังข์รศัมี 

1495-1505 

การแบ่งกลุ่มร้านอาหารประเภทอาหารทะเล ในจงัหวัดสมุทรสาคร โดยใชป้ัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ
วัตถุดิบอาหารทะเลสด 
วุฒิพงษ์ บุญธรรม 

1506-1512 

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้บริการคาํแนะนําจากเภสัชกรกับปจัจยัส่วนประสมการตลาดในร้านขาย
ยาแผนปัจจุบันในจังหวัดเชียงราย 
ยิ่งยงศ์ วนาลัยเจริญจิต 

1513-1522 

การศกึษาด้านความสัมพันธ์ความพึงพอใจของตัวแทนในการบริการสินไหมทดแทน กับคณุลักษณะ
ตัวแทน บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 
สุธาสินี  เปี่ยมหน้าไม้ 

1523-1532 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การศึกษาการแบง่กลุ่มประชากรด้านความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีศึกษา ประชากรในอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 
จิรดา ฝูงทองเจริญ 

1533-1545 

การศึกษาความแตกต่างด้านทัศนคติระหว่างลูกค้าท่ีซ้ือประกันชีวิตผ่านตัวแทนกับลูกค้าท่ีซ้ือ
ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
ณัฐสรัลพร สุมนารุจิรางค์ 

1546-1557 

การศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงภัยท่ีเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินส่วนบุคคล
หลังวิกฤตน้ําท่วม ปี 2554 ระหว่างประชาชนท่ีมีท่ีพักอาศัยถูกน้ําท่วมกับประชาชนท่ีมีท่ีพักอาศัย
ไม่ถูกน้ําท่วมในเขกรุงเทพมหานคร 
ปรารถนา พรธรรมรักษ์ 

1558-1569 

การศึกษาความแตกต่างด้านทัศนคติของผู้เอาประกันภัยต่อการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วน
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันภัย ระหว่างผู้ท่ีทําประกันภัยแล้วและผู้ท่ียังไม่มีการทําประกันภัย 
ประพัฒน์ อํานวย 

1570-1578 

การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านงานขายกับระดับความสาํเร็จของตัวแทนประกันชีวิต 
กรณีศึกษา บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
ภคภรณ์ รอบคอบ 

1579-1589 

กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานบัญชีกรณศีึกษาบริษัท เฮง เฮง จาํกัด 
จิตรา  ปัญญานันทเกียรติ 

1590-1600 

การศกึษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย XYZ 
ธนัญชนก พุ่มพวง 

1601-1611 

การศกึษาเปรียบเทียบอนุสัญญาภาษีซ้อนเพ่ือการวางแผนภาษี ในการจา้งพนกังานสญัชาติอังกฤษและ
สัญชาติอเมริกัน 
อรชุมา ชินราศร ี

1612-1621 

การวางแผนเพ่ือเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
อภิชญา วราศรัย 

1622-1632 

การวางแผนเพ่ือเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนกังานระดับปฏิบัติการบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) 
กมลา  มูลสภา 

1633-1642 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ และกรมธรรม์
ประกันชีวิต  : กรณีศึกษาลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 
ขวัญสุดา ชนาทรธรรม 

1643-1653 

การศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกลุม่อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมวดพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 
ปกร  เกิดเต็ม 

1654-1667 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน 
พิสิษฐ์  เล็กเจริญวัฒน 

1668-1680 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การแบ่งกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบัตรฟลีทการ์ด โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญ
ต่อการตัดสินใจใช้บริการบัตรฟลีทการ์ดธนาคารกรุงไทย 
พีร์ วัฒนปรีดา 

1681-1693 

การแบ่งกลุ่มลูกค้าสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
ความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
อธิคม โรจน์รัตนไตร 

1694-1704 

การแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการออมกรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสิน จํากัด(มหาชน) 
ชุษณี ตองอ่อน 

1705-1714 

การแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูง 
สิทธิวัฒน์  โชคเจริญชัย 

1715-1725 

การศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมกับความพึงพอใจของธนาคารไทยพาณิชย์ระหว่างสาขา 
ALL SEASONS PLACE กับสาขาสิรินรัตน์ 
นิศากร ไชยคํา 

1726-1734 

การศึกษาความแตกต่างส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟนระหว่างตราย่ีห้อ 
iPhone กับ Samsung 
ภานุพงศ์  ธงไชยเจริญสิริ 

1735-1749 

การศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดระหว่างผู้ซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านช่องทาง
ออนไลน์และออฟไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สิริกาญจน์ เศรษฐ์ชัยยันต์ 

1750-1761 

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีมีต่อสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  ใน
เขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัท ปตท.จํากัด 
นภสร  เอื้ออารีย์จิต 

1762-1773 

การศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนท่ีแบบรายเดือนโดยใช้ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ กรณีศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 
หรือ ทรูมูฟ 
พลเทพ  รุจรดาวงศ์ 

1774-1785 

การศึกษาความแตกต่างด้านปัจจยัท่ีมีความสําคัญต่อการซ้ือหนังสือผ่านร้านค้าออนไลน์ ระหว่าง 
Generation X และ Generation Y จังหวักรุงเทพมหานคร 
ภูวดล สีตะปะดล 

1786-1796 

การศึกษาการแบง่กลุ่มผู้บริโภคกาแฟสด (แบบพรีเม่ียม) โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
และปัจจัยส่วนประสมการตลาด7Ps ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สุวภัทร  ศรีรัชตระกูล 

1797-1806 

การศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมและทัศนคติการเปิดรับสื่อ  LED ระหว่าง กลุ่มอายุตํ่ากว่า 
25 ปี กับกลุ่มอายุสูงกว่า 25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พิระวรรณ แสงจง 

1807-1815 

การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ียุคท่ี 3 (3G) 
และความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พัชรนันท์  พิระขํา 

1816-1828 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การศึกษาการแบง่กลุ่มพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
คเณศ ไชยพร 

1829-1837 

การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับระดับความสําคัญของปัจจัยสว่นประสม
การตลาดที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกซ้ือ (ใช้บริการ) สินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  กรณีศึกษา
ธนาคารกรุงไทย ในเขตสมุทรปราการ 
ศรัญญา อุ่มอยู่ 

1838-1849 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคและความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจัยส่วนผสมการตลาดของ 
ร้านค้าคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา ศูนย์การค้าพันธ์ุทิพย์ พลาซ่า สาขาบางกะป ิ
จินตนา  ขําสุวรรณ 

1850-1859 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน สํานักงานใหญ่ (สํานัก
อัมรินทร์) 
วันวิสาข์ โพธ์ิสุวรรณ์ 

1860-1870 

การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน  งาน กับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท วี.อาร์.แฮนด์เดิล จํากัด 
สุนิศา  ดีละมัย 

1871-1881 

การประเมินความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจ SME โดยใช้นวัตกรรมการตลาด
เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 
อรอุมา ส้มไทย 

1882-1892 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการเสริมความงามกับความต้องการปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด : กรณีศึกษา วุฒิศักด์ิ คลินิก 
รุ่งนภา  ปาโหม้ 

1893-1904 

การศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์มิสทีน 
ณัฐวดี  ดวงนนท์ 

1905-1916 

ความพึงพอใจของสมาชิกบัตรสปอต รีวอร์ด คาร์ดท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท็อป
ซูเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กุสุมา โค้วไล้ 

1917-1927 

การศึกษาความแตกต่างด้านส่วนผสมการตลาดท่ีมีความสําคัญต่อการอ่านนิตยสารของคน 
Generation-Y ระหว่างกลุ่มผู้อ่านนิตยสารแบบเล่ม กับ กลุ่มผู้อ่านนิตยสารดิจิตอล 
มรรค เนินอุไร 

1928-1936 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน้ํามันกับความต้องการปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : สถานีบริการน้ํามันบริษัท 
ปตท. 
วรินทร์ ตริโน 

1937-1945 

การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ืออาหารปรุงสําเร็จแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
ซ้ือและการรับประทาน 
ชุติมา พุ่มศิริ 

1946-1956 

 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือและปัจจัยด้านความสําคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดสําหรับเคร่ืองเชื่อมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ Falcon กรณีศึกษา บริษัท เจ แอนด์ ที 
เวลด้ิง ซัพพลาย จํากัด 
ทวีชัย คูตะรัตนา 

1957-1963 

การศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมและปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการระหว่าง
กลุ่มลูกค้าระบบเติมเงิน กับกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน DTAC 
พสิษฐ์ตา ลิ้มสุรัตน์ 

1964-1972 

การศึกษาความแตกต่างด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อเคหะต่อส่วนประสมทาง
การตลาดระหว่างกลุ่มผู้ใช้บริการธนาคารออมสินกับกลุ่มผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพในเขตหลักสี่ 
ธัญนุช  ทองอร่าม 

1973-1986 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมเงิน และปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พัตรา เหลืองตรีชัย 

1987-1997 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานในธุรกิจบริการ : 
กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีชิดลม 
ช่อทิพย์ อรรถชัยศิริ 

1998-2009 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฝากเงินกับความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์  จํากัด (มหาชน) สาขาถนนจันทน์  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
พิมพ์ประไพ ดิษฐปาน 

2010-2021 

การศึกษาความแตกต่างด้านความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน BA ใน MT และ GT ท่ัว
ประเทศ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด 
ประภัสรา  ลิ้มธัญลักษณ์ 

2022-2033 

การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการรักษาท่ีมีต่อการบริการรักษาของอภิชยางกูรสถาน
พยาบาล 
อาชาน อัจฉริยสุชา 

2034-2043 

การศึกษาความแตกต่างความพึงพอใจในการเลือกใช้สื่อทางการตลาด ระหว่างผู้ประกอบการ
รถยนต์มือสองท่ีเลือกใช้สื่อออนไลน์ กับผู้ประกอบการรถยนต์มือสองท่ีเลือกใช้สื่อนิตยสาร ใน
กรุงเทพมหานคร 
ภาชิณี  สุคันธมาลา 

2044-2054 

การประเมินคุณภาพบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาบางลําพู 
อกนิษฐ์ วัชรวิจิตร 

2055-2066 

การแบ่งกลุ่มลูกค้า B to B ธุรกิจเบเกอร่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของบริษัท ABC 
จํากัด (มหาชน) โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือ
วัตถุดิบเบเกอร่ี 
มานนท์ ประดิษฐแพ 

2067-2076 

ความแตกต่างด้านความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดระหว่างผู้บริหารรุ่นเก่ากับผู้บริหาร
รุ่นใหม่ 
อัมวิภา ครุสาตะ 

2077-2086 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
ความแตกต่างด้านความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดระหว่างกลุ่มลูกค้าของบริษัทขนาด
เล็กและกลุ่มลูกค้าของบริษัทขนาดใหญ่ 
วลัยกรณ์ แก้วศรี 

2087-2097 

การศึกษาความแตกต่างด้านปัจจยัในการเลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ระหว่างกลุ่ม ผู้ทํา
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และกลุ่มผู้ไม่ทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
สมชาย อภิชิตกุล 

2098-2107 

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคไข่ไก่ประเภทครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์  ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค 
ชนานุช อินธาระ 

2108-2118 

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งปรุงสําเร็จพร้อมรับประทานโดยใช้ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการซ้ือ การใช้และทัศนคติในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมศักด์ิ นุ่นยวง 

2119-2130 

การศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสถานออกกําลัง
กาย(Fitness) ระหว่างกลุ่มพนักงานบริษัท กับกลุ่มเจ้าของกิจการ 
จารุณี โพธ์ิทอง 

2131-2139 

การประเมินศักยภาพของ Authorized Distributor ในด้านความพร้อมสู่การเป็น Cisco Value 
Added Distributor 
อัญชลี ธูปเกิด 

2140-2149 

การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้าด้านการให้บริการกับพฤติกรรม
การใช้บริการของคลีนิกการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษา พันปีบ้านสมุนไพร 
วิลาวัณย์ แพน้อย 

2150-2159 

การแบ่งกลุ่มลูกค้าของธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยใช้ปัจจัยด้าน พฤติกรรม
การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
โปรดปราน จรัสชัยวรรณา 

2160-2170 

การศึกษาแบ่งกลุ่มลูกค้าท่ีลงทุนในผลิตภัณฑ์กองทุนรวมโดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการลงทุน 
อักษร  ทับคล้าย 

2171-2180 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย : กรณศีึกษาของประชาชน เขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ศุภมาส  แจ้งกระจ่าง 

2181-2190 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อมรรัตน์ นามรมย์ 

2191-2201 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 
วีระพงษ์ วงษ์สุรินทร์ 

2202-2215 

แนวทางการลดเวลาในการปรับต้ังเคร่ืองจักรในกระบวนการพิมพ์ออฟเซ็ท ของ โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศรีสยาม ด้วยเทคนิค SMED และ Work Simplification 
สุปรีย์ ศาสตรพันธ์ุ 

2216-2228 

แนวทางการลดต้นทุนการผลิตในกระบวนการปลูกอ้อย ในเขต  อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น     
กรกนก  นรมาตย์                   

2229-2240 



ชื่อบทความ / ผู้เขียน หน้า 
แนวทางการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับตลาดเป้าหมายของโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศรีสยาม จังหวัดขอนแก่น 
ชมพูนุช ปิตตะกาศ 

2241-2250 

แนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ : กรณีศึกษาโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีสยาม 
จังหวัดขอนแก่น 
ปัทมาพร ทูลไธสง 

2251-2261 

แนวทางการปรับปรุงความสามารถในการเพ่ิมยอดขายตามหลักการ Balanced Scorecard 
กรณีศึกษา : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีสยาม 
ลัลตรา กิจพิทยาฤทธิ์ 

2262-2271 

แนวทางการจัดการของเสียท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมเกษตร : กรณีศึกษา บริษัท เอสเอฟ ขอนแก่น จาํกัด 
วณิชยา แสนสุโพธ์ิ 

2272-2279 

แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหนังสือของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีสยาม
โดยใช้การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 
สิริฉัตร มุระดา 

2280-2290 

แนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนซ้ือเคร่ืองพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สีของโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยดีดีดี ในจังหวัดขอนแก่น 
ชาคริต หลายทวีวัฒน์ 

2291-2303 

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการให้บริการการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ธีรนุช หาญโสภา 

2304-2315 

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการให้บริการทางกายภาพบําบัดของหน่วยกายภาพบําบัด 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อรวรรณ์  วิเชียรสาร 

2316-2326 

แนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตพัดลมระบายความร้อน กรณีศึกษา: บริษัท เดลต้า 
เกียรติคุณ การงาน 

2327-2337 

แนวทางการปรับปรุงกระบวนการอัดอิฐบล็อก กรณีศึกษา ร้านชัยดีอิฐบล็อก จ.นครราชสีมา 
ยุพเรส สมศรี 

2338-2349 

ความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลกูค้าท่ีมีต่อ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณชิย์ จํากัด สาํนักงานนครราชสีมา 
จุฬารัตน์ ศรีบุดดา 

2350-2359 

แนวทางการเพ่ิมคุณค่าในงานในการทํางานของบุคลากรสถานีพัฒนาท่ีดินร้อยเอ็ด 
ณัฐหทัย แสงทอง 

2360-2369 
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การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาระดบัการส่งผลระหวา่งกลยุทธ์การจดัการและ
ความยัง่ยืนของธุรกิจคา้ปลีก  กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  400  ราย เก็บขอ้มลูดว้ยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัคร้ังน้ี  ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ีผลการศึกษาระดบัการส่งผลของกล
ยทุธ์การจดัการทั้ง  5 ดา้น  ท่ีมีต่อความยัง่ยืนของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก  (โชห่วย)  ในเขตจงัหวดัสุรินทร์มีการ
ส่งผลอยู่ในระดบัมาก มีค่าเท่ากบั  .825 หรือร้อยละ  68.0  จ านวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย  ดา้นการตลาด (  = .229)  
ดา้นการเงิน  (  = .157)  ดา้นการบริหารสินคา้ (  = .108) และดา้นท าเลท่ีตั้ง (  = .024)  โดยตวัพยากรณ์ท่ี
ท านายไดดี้ท่ีสุด ไดแ้ก่  ดา้นการตลาด  
ค าส าคัญ : กลยทุธ์, ความย ัง่ยนื, ธุรกิจคา้ปลีก 

Abstract 

This research was conducted as the quantitative research which its purpose is to study the the influence of the 

management strategy on the retails business sustainability. The sample size of this research is 400people. The 

data collected by random sampling method as well as the questionnaire was used as the research tool. and the 

data analysis were used the multiple regressions.  The result of the influence  5 management strategies on the 

sustainability of the retails’ owners in Surin province was in the good rank as .825 or 68.0 percentage in 4 

fields as marketing (  = .229)financial(  = .157)  goods management (  = .108)  and location(  = .024). 

The correct prediction was shown marketing correctly  

Keywords : STRATEGY, SUSTAINABILITY, RETAIL BUSINESS  
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บทน า 
 

     ประเทศไทยมีร้านคา้ปลีกท่ีทนัสมยัมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2500  โดยจุดเร่ิมตน้ของ        การเปล่ียนแปลงคา้
ปลีกไทยไปสู่รูปแบบการคา้ปลีกสมยัใหม่เร่ิมเด่นชัดในตน้ปี พ.ศ. 2530 โดยเครือเจริญโภคภณัฑ์ไดเ้ปิดตวั
กิจการคา้สมยัใหม่ข้ึนในปี พ.ศ. 2532 เป็นร้านคา้ปลีกท่ีช่ือว่า บ๊ิกซีซูเปอร์เซนเตอร์ สาขาแจง้วฒันะ และสาขา
วงศส์ว่าง  โดยบริษทั เซ็นทรัล รีเทลกรุ๊ป คอร์เปอร์เรชัน่ และในปี พ.ศ. 2538 โลตสั ซูเปอร์เซนเตอร์ สาขาซี
คอนสแควร์ เกิดข้ึนโดยเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
     จากวิกฤตทางเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2540 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกของไทย
อ่อนแอลงอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัมีการแกก้ฎหมายท่ีเปิดโอกาสใหค้นต่างดา้วเขา้มาประกอบธุรกิจในไทย
ไดง่้ายข้ึน ท าใหธุ้รกิจคา้ปลีกท่ีแต่เดิมส่วนใหญ่เป็นของคนไทยค่อย ๆ ถูกแทนท่ีดว้ยธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ท่ีมี
ชาวต่างชาติเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่มากข้ึน (ชาวสวนไทย  อา้งถึงใน ไพศาล  ร้ิวธงชยั. 2546 : 2) ท าให้การด าเนินงาน
อยูภ่ายใตก้ารบริหารของชาวต่างชาติ ประกอบกบั ทุนในการด าเนินกิจการและประสบการณ์ท่ีสูง  จึงไดพ้ฒันา
กลยทุธ์จนสามารถขยายกิจการครอบคลุม ไปเกือบทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทย สามารถจ าหน่ายสินคา้ไดใ้นราคาท่ี
ถกู มีการส่งเสริมการขาย ส่งผลกระทบต่อร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมท่ีด าเนินกิจการมาเป็นเวลานาน และส่งผลให้
จ านวนอัตราส่วนการด าเนินกิจการระหว่างร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่เกิด  การ
เปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดั  
     จงัหวดัสุรินทร์ เป็นจงัหวดัหน่ึง ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป ไม่ว่าจะ
เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ทั้งในดา้นการท่องเท่ียว วฒันธรรมประเพณี และยงัเป็นเมืองท่ีมีความเจริญเติบโต
ทางดา้นเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้พบว่า จงัหวดัสุรินทร์มีร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม และ
แบบสมยัใหม่ในเขตงจงัหวดัสุรินทร์ จ านวนร้านคา้ประมาณ 15,023 ร้านคา้ (ส านกังาน สถิติจงัหวดัสุรินทร์. 2555 
: 88) ค าว่า ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในจงัหวดัสุรินทร์  ส่วนใหญ่จะเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ท่ีจ าหน่ายสินคา้ท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวนัให้แก่ผูบ้ริโภคโดยตรงมีเจา้ของเป็นผูด้  าเนินงานและผูรั้บผิดชอบทุกอย่างในร้านคา้ตัง่แต่เปิด
ร้าน การสั่งสินคา้ การขายหนา้ร้าน  การเกบ็เงิน จ่ายเงิน การจดัสินคา้ การท าบญัชี  การตรวจเช็คสินคา้ในร้าน และ
เปิด-ปิดร้านเอง ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมมีส่ิงท่ีส าคญัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสังเกตไดง่้าย คือ เป็นร้านลกัษณะของร้าน
เป็นอาคารพาณิชย ์1 คูหา โดยมีเจา้ของร้านท าเองทุกอย่าง ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่    ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้ปลีกหรือ 
ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ บ๊ิกซี เทสโกโ้ลตสั ซ่ึงร้านคา้ปลีกเหล่าน้ี มีขอ้ส าคญัและมีเอกลกัษณ์ท่ีสังเกตไดง่้ายคือ เป็น
ห้างสรรพสินคา้มีบริเวณ   ท่ีกวา้ง มีสถานท่ีจอดรถท่ีอ านวยความสะดวกสบายทุกอย่างทั้งภายในและภายนอก 
ภายในจะมีสินคา้มากมายครบทุกวงจร เพ่ืออ านวยความสะดวกซ้ือใหก้บัผูบ้ริโภค ซ่ึงเม่ือเราเปรียบเทียบลกัษณะ
ของร้านคา้ทั้งสองประเภทคือ ร้านคา้แบบดั้งเดิม และร้านคา้แบบสมยัใหม่น้ีแลว้จะมีส่วนแตกต่างกนัมาก ซ่ึง
ร้านคา้แบบสมยัใหม่น้ีจะมีส่วนท่ีจะส่งผลกระทบต่อร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมเป็นอยา่งมาก 
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     ร้านโชวห่์วยส่วนใหญ่มีการด าเนินงานในลกัษณะของธุรกิจครอบครัวไม่ค่อยให้ความส าคญักบัการหา
ความรู้เชิงธุรกิจ ความรู้ในการบริหารธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพ และความรู้เก่ียวกบักฎ ระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ค่อย
มีความสามารถในการปรับตวัเพ่ือแข่งขนัเชิงธุรกิจเท่าใดนัก ประกอบกบัปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความ
พอใจในการซ้ือสินคา้จากผูป้ระกอบการคา้ปลีกขนาดใหญ่ เน่ืองจากมีสินคา้ท่ีจ าหน่ายหลากหลายท าใหส้ามรถ
ซ้ือสินคา้ไดค้รบในร้านคา้เพียง   แห่งเดียว มีสถานท่ีกวา้งขวาง มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย จึงก่อให้เกิดความ
สะดวก ในการซ้ือสินคา้ และราคาสินคา้ค่อนขา้งถูก แต่ผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงเกรงว่าในระยะยาวการรวมตวัของ
ผูป้ระกอบการ  คา้ปลีกขนาดใหญ่ อาจส่งผลให้ธุรกิจคา้ปลีกขนาดเล็กของไทยไม่สามารถแข่งขนัไดแ้ละตอ้ง
ปิดกิจการลง และในอนาคตหากเหลือเฉพาะผูค้า้ปลีกขนาดใหญ่เพียงไม่ก่ีราย ผูค้า้ปลีกเหล่านั้นอาจร่วมมือในการ
ก าหนดราคาสินคา้ท่ีไม่เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภคได ้
     จากผลกระทบดงักล่าว จะเห็นไดว้่าร้านคา้ปลีกแบบสมยัใหม่มีอิทธิพลรุนแรงต่อร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม
มาก จนท าให้ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมบางร้านตอ้งปิดกิจการไป เน่ืองจากการด าเนินกิจการดา้นการขายลดลง 
ลูกคา้ส่วนใหญ่ไปซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกแบบสมยัใหม่มากกว่าท่ีจะมาซ้ือท่ีร้าน ดงันั้นเพ่ือความอยู่รอด 
ผูวิ้จยัจึงอยากจะทราบว่า ธุรกิจคา้ปลีกโดยเฉพาะร้านโชห่วย   ควรจะมีกลยุทธ์การจดัการอย่างไรเพ่ือน าพา
องคก์รใหไ้ปสู่ความส าเร็จไดใ้นระยาว 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
      
     เพ่ือศึกษาระดบัการส่งผลของกลยุทธ์การจดัการต่อความยัง่ยืนของธุรกิจคา้ปลีก  (ร้านโชห่วย)  ในจงัหวดั
สุรินทร์ 
ทบทวนวรรณกรรม 
      
     การวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การจดัการเพ่ือความยัง่ยืนของธุรกิจคา้ปลีก (โชห่วย) ในเขตจงัหวดัสุรินทร์ มีเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจคา้ปลีก  (โชห่วย) 
    1.1 ธุรกิจคา้ปลีกหมายถึง  กิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย
โดยตรงมีความส าคญักบัผูบ้ริโภคมากข้ึน โดยเป็นแหล่งจดัเก็บสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ไดท้ันที ซ่ึงร้านคา้ปลีกจะท าหน้าท่ีคลา้ยกบัเป็นตัวแทนการซ้ือสินคา้ให้ผูบ้ริโภคและสามารถจดัส่งไปยงั
ผูบ้ริโภคใหต้รงกบัความตอ้งการ 
    1.2 ความส าคญัและหนา้ท่ีของกิจการร้านขายปลีกท่ีมีต่อผูบ้ริโภค 

 1.2.1ร้านขายปลีกปฏิบติัหนา้ท่ีคลา้ยกบัเป็นตวัแทนซ้ือของผูบ้ริโภค 
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 1.2.2ร้านขายปลีกช่วยให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินค้าด้วยวิธีการท่ีสะดวกและง่ายท่ีสุด ตั้ งอยู่ในย่านการ
คมนาคมท่ีสะดวก มีพนกังานขายท่ีคล่องแคล่ว มีมารยาทท่ีดี มีไมตรีจิตร สามารถอธิบายแนะน าการใชสิ้นคา้
อยา่งถกูตอ้ง มีหอ้งทดลองเส้ือผา้ และท่ีจอดรถยนตใ์หก้บัลกูคา้ 
 1.2.3ร้านขายปลีกจะท า หน้าท่ีคาดคะเนความตอ้งการของผูบ้ริโภค แลว้จดัหา สินคา้และบริการท่ี
ลกูคา้ตอ้งการในราคาท่ียติุธรรม 
 1.2.4จ าแนกสินคา้ออกเป็นส่วนย่อย ๆ เช่น การแบ่งเป็นหน่วย ช้ิน กระป๋อง หีบห่อเลก็ ๆ ใหเ้หมาะ
กบัลกัษณะการใชข้องผูบ้ริโภค 
 1.2.5ร้านขายปลีกจะตอ้งรวบรวมสินคา้จากแหล่งผลิตต่าง ๆ จากสินคา้ท่ีมีคุณภาพพอใชไ้ดจ้นถึง
คุณภาพดี ตลอดจน ขนาด สี แบบ ให้เหมาะกับฤดูกาล เพราะผูบ้ริโภคมีรายได้ ฐานะความเป็นอยู่พ้ืนฐาน
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
 1.2.6การเก็บรักษาสินคา้ให้พร้อมอยู่เสมอ เพ่ือรอการจ าหน่าย ตามวนั เวลา สถานท่ี ท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการ เม่ือผูบ้ริโภคไปหาซ้ือท่ีร้านกส็ามารถสนองความตอ้งการไดท้นัที 
 1.2.7ท าหนา้ท่ีขนส่งสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคจนถึงบา้น รับประกนัคุณภาพถา้ สินคา้ช ารุด เสียหาย ตอ้ง
รับคืนหรือซ่อมแซมใหโ้ดยไม่คิดมลูค่าตามก าหนดระยะเวลา 
 1.2.8ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ ดว้ยการซ้ือสินคา้เงินผอ่นระยะสั้น ระยะยาวตามประเภทของสินคา้ 
     1.3 ประเภทของร้านคา้ปลีก 
 1.3.1 ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (Tradition Trade) หรือร้านโชวห่วย ลกัษณะร้านจะเป็นห้องแถวมี
พ้ืนท่ีคบัแคบ ไม่มีการตกแต่ง หนา้ร้านมากมาย สินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภคบริโภค การจดัวางสินคา้ไม่
เป็นหมวดหมู่ และไม่ทันสมยั และจดัวางตามความสะดวกในการหยิบสินคา้  เป็นกิจการท่ีด าเนินงานโดย
เจา้ของคนเดียว 
 1.3.2 ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ประกอบดว้ย ห้าง/ร้านขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ มีการ
ออกแบบร้าน และมีการจดัวางสินคา้อย่างเป็นหมวดหมู่เพ่ือความสวยงามและเป็นระเบียบ มีการให้บริการท่ี
ทนัสมยั เพ่ือดึงดูดให้ลูกคา้มาใชบ้ริการมากข้ึนการด าเนินธุรกิจมีทั้งแบบครอบครัวและแบบมืออาชีพ มีการ
ลงทุนสูงข้ึนและระบบการจดัการบริหารงานมีความซบัซอ้นมากข้ึน 
 2.กลยทุธ์การจดัการ 
     1.ความหมายของกลยุทธ์  
     จินตนา  บุญบงการ  (2544 : 28)  กล่าวว่า  กลยุทธ์  หมายถึง  การตดัสินใจท่ีสัมพนัธ์กบัการคาดการณ์
เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม  และเป็นการตัดสินใจบนฐานของสมมติฐานการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในอนาคต 
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     กลยุทธ์  (Strategy)  เป็นแผนการท่ีมุ่งสร้างองคก์ารใหมี้ความไดเ้ปรียบ ในการแข่งขนัเหนือคู่แข่งจากความ
แตกต่างท่ีเป็นเอกลกัษณ์  กลยุทธ์เป็นเร่ืองของความเขา้ใจในส่ิงท่ีจะท าในส่ิงท่ีตอ้งการจะเป็น  และส าคญัท่ีสุด  
กลยทุธ์เป็นเร่ืองของความมุ่งเนน้ไปท่ีแผนการ    ในการบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้  
     2.กลยทุธ์การจดัการธุรกิจ 

 2.1 การจดัการการผลิต  กระบวนการสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์  โดยการน าปัจจัยน าเข้า ผ่าน
กระบวนการแปรสภาพหรือกระบวนการเพ่ิมคุณค่า ไดผ้ลผลิต ออกมาเป็นผลิตภณัฑพ์ร้อมท่ีจะส่งมอบใหแ้ก่
ลกูคา้ (ฐิติรัตน ์มีมาก,2552 :356) 
    2.2 .การจดัการการตลาด  กระบวนการวางแผน จดัการดา้นแนวคิดเก่ียวกบัสินคา้ และบริการ ดา้น
ราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นการจดัจ าหน่าย  และกระจายตวัสินคา้  และบริการ ตลอดจนแนวคิดเพ่ือท า
ให้เกิด   การแลกเปล่ียนอนัน ามาซ่ึงความพึงพอใจแก่ลูกคา้ และตอบสนองเป้าหมายขององค์การ โดยสอดคลอ้ง
กบัแนวคิด  และปรัชญาท่ีเป็นการตลาด  และตอบสนองความตอ้งการของสังคมดว้ย (วิทวสั  รุ่งเรืองผล,2549 : 
5) 

 2.3 การจดัการการเงินและบญัชี เงินท่ีน ามาใชจ่้ายในการด าเนินกิจการให้กา้วหน้าไปได ้ เงินท่ีใช้
เช่นน้ี  เรียกว่า  ทุนของ            การด าเนินงาน  การจดัการการเงินของกิจการในท่ีน้ีก็คือ  การจดัการทุนให้เกิด
ประสิทธิภาพสามารถธ ารงรักษากิจการไวไ้ด ้ มีก าไร  เกิดการเจริญงอกงามกา้วหนา้ ถา้หากสามารถจดัการทุนได้
เหมาะสมกิจการก็จะขยายตวัไปเร่ือย ๆ ตามสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม กิจการท่ีลม้เหลว ส่วนหน่ึง
เกิดจากการจดัการเงินไม่มีประสิทธิภาพและในทางกลบักัน  ถา้กิจการใดมีการจดัการการเงินท่ีดี        มีความ
คล่องตวั  และเกิดผลงานตามเป้าหมาย (ฐิติรัตน ์ มีมาก ,2552 : 406)   
 2.4. การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การปฏิบติัเก่ียวกับตัวบุคคลหรือตวัเจา้หน้าท่ีในองค์การใด
องค์การหน่ึง  นบัตั้งแต่การสรรหาคนเขา้ท างาน    การคดัเลือก การบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  การยา้ย  การฝึกอบรม  
การพิจารณาความดีความชอบ  การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนเงินเดือน  การปกครอง  การบงัคบับญัชา  การให้พน้
จากงาน  การบริหารงานท่ีกล่าวน้ี เพ่ือท่ีจะใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความรู้  ความสามารถและใชบุ้คคลนั้นใหเ้กิดประโยชน์
แก่องคก์าร              ในดา้นประสิทธิภาพของงานและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 2.5 การวิจยัและพฒันา กระบวนการของการศึกษา  การเรียนรู้  และการคิดคน้  เพ่ือท่ีจะมุ่งหวงัใหเ้กิด
การคน้พบความรู้   ความเขา้ใจในเทคนิคหรือวิธีการใหม่ ๆ อย่างมีเหตุมีผลและเป็นระบบ  รวมทั้งการน าส่ิงท่ีไดมี้       
การคิดคน้หรือคน้พบมาแลว้มาท าการออกแบบ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพ่ือใหสิ้นคา้ กระบวนการผลิต การใหบ้ริการ
มีลกัษณะรูปแบบใหม่  ๆหรือการปรับปรุงใหดี้ยิ่งข้ึน 
 3. ความยัง่ยืนของธุรกิจ 
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     องคก์รธุรกิจเป็นส่วนส าคญัในการก่อใหเ้กิดความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจ  ไม่ว่าธุรกิจจะขนาดใด  กไ็ดมี้การน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการวางกลยุทธ์และก าหนดนโยบาย ก็จะส่งผลธุรกิจเหล่านั้นสามารถอยู่ได้
อยา่งย ัง่ยืนและองคก์รธุรกิจท่ีย ัง่ยืนกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีลกัษณะ  คือ  

 1.   มีผลการด าเนินงานท่ีดี  
 2.   มีความสามารถท่ีจะตอบรับต่อความยากล าบากทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 3.   มีความสามารถท่ีจะรักษาความเป็นผูน้ าในธุรกิจท่ีตนด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยู ่
   

  ตวัช้ีวดัความยัง่ยนื 
 1.ก าไรจากการด าเนินงาน  
  วชัรี  วอ่งอรุณ  (2552 :17)  ไดก้ล่าวว่า ก าไร คือ ก าไรท่ีไดจ้ากการเอามูลค่าของสินคา้ ท่ีขายได้
ไปลบด้วยต้นทุนของสินค้านั้น  โดยต้นทุนน้ีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและ การบริหารงาน เช่น  ค่าจา้ง
พนกังาน  ค่าโฆษณา  ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั  เป็นตน้   
 2.การพ่ึงพาตนเองเพ่ือใหอ้ยูร่อด  
 3. การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 

 4. การขยายกิจการของธุรกิจ 
 

วธิีการวจิัย 
     การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน  ดงัน้ี 
 1.   ขอบเขตการวจิยั 
  1.1 ประชากร ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก (โชห่วย) ในเขตจงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 
15,023 ราย  (ส าหนกังานสถิติจงัหวดัสุรินทร์.  2556 : 88)  
  1.2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก (โชห่วย) ในเขตจงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 
400 ราย 
  1.3 ตวัแปรของการวิจยั 
   1.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ กลยุทธ์การจัดการของธุรกิจค้าปลีกในด้านท าเลท่ีตั้ ง , 
การตลาด, การเงิน, การบริหารสินคา้และ การบริหารร้านคา้ 
   1.3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความยัง่ยืนของธุรกิจในดา้น ความสามารถใน ,         การพ่ึงพา
ตวัเอง, สามารถในการปรับตวั, ความสามารถในการขยายกิจการ และความสามารถในการท าก าไร   
 2.   การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
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 ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือส าหรับในการ
รวบรวมขอ้มูล  โดยวิธีการสุ่มตวัอย่าง  จะเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการเลือกธุรกิจคา้ปลีกในจงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 400 
ราย โดยการสุ่มแบบบงัเอิญ   
 

ผลการวจิัย 
   

     ผลการศึกษาระดบัการส่งผลของกลยุทธ์การจดัการต่อความยัง่ยืนของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก  (โชห่วย)  ใน

เขตจงัหวดัสุรินทร์  สรุปไดด้งัน้ี ผลการศึกษาระดบัการส่งผลของกลยุทธ์การจดัการทั้ง  5  ดา้น ท่ีมีต่อความ

ยัง่ยืนของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก  (โชห่วย)  ในเขตจงัหวดัสุรินทร์มีการส่งผลอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเท่ากบั  .825  

หรือร้อยละ  68.0  มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั .307เม่ือทดสอบแลว้  พบวา่  มีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั  .05  จ านวน  4  ดา้น  ประกอบดว้ย  ดา้นการตลาด (  = .229)  ดา้นการเงิน  (  = .157)  ดา้นการ

บริหารสินคา้ (  = .108) และดา้นท าเลท่ีตั้ง (  = .024)  โดยตวัพยากรณ์ท่ีท านายไดดี้ท่ีสุด ไดแ้ก่  ดา้นการตลาด 

     สมการพยากรณ์การจดัการท่ีมีต่อความยัง่ยืนของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก  (โชห่วย)ในเขตจงัหวดัสุรินทร์  
เม่ือน าปัจจยัทุกดา้นเขา้สมการ  เป็นดงัน้ี 
  y      =   a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  
 ความยัง่ยืน  =  0.522 + 0.24 X1 + 0.229 X2 + 0.157 X3 + 0.108 X4 
  เม่ือ y แทน  ความยัง่ยืนของผูป้ระกอบการ 
   X1 แทน  การจดัการดา้นท าเลท่ีตั้ง 
   X2 แทน  การจดัการดา้นการตลาด 
   X3 แทน  การจดัการดา้นการเงิน 
   X4 แทน  การจดัการดา้นการบริหารสินคา้ 
     ส่วนด้านการบริหารร้านค้า(X5) ส่งผลความยัง่ยืนของผูป้ระกอบการธุรกิจค้าปลีก  (โชห่วย)  ในเขตจงัหวดั
สุรินทร์อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
   
     การหาระดบัการส่งผลระหว่างกลยุทธ์การจดัการและความยัง่ยืนของธุรกจิค้าปลีก     (โชห่วย) ในเขตจงัหวัด
สุรินทร์   
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     ผลการศึกษาระดับการส่งผลของกลยุทธ์การจดัการทั้ ง 5 ตัว ได้แก่  ด้านท าเลท่ีตั้ ง ด้านการตลาด ด้าน
การเงิน ดา้นการบริหารสินคา้ และดา้นการบริหารร้านคา้  ท่ีมีต่อความยัง่ยืนของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก  
(โชห่วย)  ในเขตจงัหวดัสุรินทร์  พบว่า  มีการส่งผลอยู่ในระดบัมาก    (r = .825) หรือร้อยละ  68.0  โดยดา้น
การตลาด  ดา้นการเงิน  ดา้นการบริหารสินคา้ และดา้นท าเลท่ีตั้งส่งผลต่อความยัง่ยืนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยตวัพยากรณ์ท่ีท านายไดดี้ท่ีสุด ไดแ้ก่  ดา้นการตลาด  เน่ืองจากผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก  (โช
ห่วย)  ในเขตจงัหวดัสุรินทร์ไดเ้ห็นความส าคญัของการจดัการดา้นการตลาด  ดา้นการเงิน  ดา้นการบริหาร
สินคา้ และดา้นท าเลท่ีตั้งเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในดา้นการตลาด เพราะปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจมีความ
รุนแรงมากข้ึน  ประกอบกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง เทคโนโลยี และพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ 
ของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  จึงท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งมีกลยุทธ์การตลาดให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลกูคา้เป้าหมายใหม้ากท่ีสุด  สอดคลอ้งกบัรัชนี  เสาร์แกว้  (2550 : บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาปัญหา
และวิธีการปรับตวัของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในการแข่งขนัธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีพบว่าร้านคา้ปลีกประสบปัญหาพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป  ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ  โดยการรักษากลุ่มลูกคา้
กลุ่มเดิม  ขายสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึน  สอดคลอ้งกบัปรมินทร์ ชยัสุทธานนท์  (2548 : 
บทคดัยอ่)  ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษาร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม  พบว่า ร้านคา้ปลีกก าลงัประสบกบัภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน ดงันั้นการรับรู้และเขา้ใจถึง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัจึงเป็นส่ิงจ าเป็น  ท าใหท้ราบถึงลกัษณะของผูบ้ริโภคของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม 
ท าให้เขา้ใจถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคและน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการออกแบบปรับปรุงร้านเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เพ่ือให้สามารถสร้างยอดขายเป็นท่ีพึงพอใจและสามารถรับมือกบั
การเขา้มาของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ได ้  
 

สรุปผลการศึกษา 
 

       ผลการศึกษาระดบัการส่งผลของกลยุทธ์การจดัการต่อความยัง่ยืนของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก  (โชห่วย)  
ในเขตจงัหวดัสุรินทร์  สรุปไดด้งัน้ี ผลการศึกษาระดบัการส่งผลของกลยุทธ์การจดัการทั้ง  5  ดา้น ท่ีมีต่อความ

ยัง่ยืนของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีก  (โชห่วย)  ในเขตจงัหวดัสุรินทร์มีการส่งผลอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเท่ากบั  .825  

หรือร้อยละ  68.0  มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั .307เม่ือทดสอบแลว้  พบวา่  มีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั  .05  จ านวน  4  ดา้น  ประกอบดว้ย  ดา้นการตลาด (  = .229)  ดา้นการเงิน  (  = .157)  ดา้นการ

บริหารสินคา้ (  = .108) และดา้นท าเลท่ีตั้ง (  = .024)  โดยตวัพยากรณ์ท่ีท านายไดดี้ท่ีสุด ไดแ้ก่  ดา้นการตลาด 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                                9 

 

 
 

     ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช้ 
     เพ่ือให้ธุรกิจคา้ปลีก  (โชห่วย)  ในเขตจงัหวดัสุรินทร์เกิดความยัง่ยืน  ควรพิจารณาด าเนินการพฒันากลยุทธ์ใน
ดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี  
  1.1 ดา้นการตลาด  เน่ืองจากกลยุทธ์การจดัการด้านการตลาดเป็นกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อความ
ยัง่ยืนของธุุรกิจ คา้ปลีก  (โชห่วย)  ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรศึกษาตลาด  และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือน ามาใชใ้น
การแข่งขนักบัคู่แข่งขนัท่ีมีมากข้ึน  และควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ร้านให้ลูกคา้ในบริเวณใกลเ้คียงได้
ทราบ  
  1.2 ด้านการเงิน  ควรมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในร้าน  เพ่ือให้มีต้นทุนจาก  การ
ด าเนินงานลดลง  และควรเก็บเงินจากก าไรส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในธุรกิจ  ซ่ึงจะ  ท าให้ธุรกิจเกิด
สภาพคล่อง 
  1.3 ดา้นการบริหารสินคา้  ธุุรกิจ คา้ปลีก  (โชห่วย)  ควรมีการรวมกลุ่มกนัเพ่ือซ้ือสินคา้คร้ัง
ละมาก ๆ จะท าใหต้น้ทุนสินคา้ลดง  และช่วยใหมี้สินคา้คงคลงัอยา่งพอเพียง  มีสินคา้หลากหลาย  ซ่ึงเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีจะสามารถเรียกความสนใจของลกูคา้ใหเ้ขา้มาซ้ือสินคา้ภายในร้านได ้
  1.4  ด้านการบริหารร้านค้า ควรมีการบริหารร้านค้าโดยเร่ิมจากการปรับปรุงร้านค้าให้
ทนัสมยั  ตบแต่งร้านให้สวยงามตามเทศกาลต่าง ๆ จดัร้านให้สะอาด  วางสินคา้เป็นหมวดหมู่เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ง่ายต่อการหยิบจบัหรือเลือกซ้ือของลูกค้า  มีการเปิดปิดร้านเป็นเวลา และหากจะหยุด
ใหบ้ริการควรจะมีประกาศใหท้ราบล่วงหนา้เสมอ 
  1.5 ดา้นท าเลท่ีตั้ง  เน่ืองจากกลยุทธ์การจดัการดา้นท าเลท่ีตั้ง  เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัท่ีสุดกล
ยุทธ์หน่ึงท่ีส่งผลต่อความยัง่ยืนของธุรกิจคา้ปลีก  (โชห่วย)  ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรเนน้เลือกท าเลท่ีตั้ง
ธุรกิจใหมี้ความเหมาสม  เช่น  อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน  ลกูคา้สามารถเดินทางมายงัร้านไดส้ะดวก  เป็นตน้   
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือรวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัสภาพชุมชนและศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว และ
เพ่ือพฒันาการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวของชุมชน ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จงัหวดัสตูล การ
ศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม การประชุมระดมความคิดเห็น และการพฒันาการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย
ประชาชนในทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ผูน้ าชุมชน และผูป้ระกอบการ ผลการวิจยั ในดา้นองค์ความรู้เก่ียวกบั
สภาพชุมชนและศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีของชุมชนบา้นบากนัใหญ่ และชุมชนใกลเ้คียง ใน ต.เกาะ
สาหร่าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล มีจุดเด่นในดา้นทรัพยากรทางทะเลท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และ
สามารถเดินทางท่องเท่ียวไดต้ลอดปี ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของบา้นบากนัใหญ่มี 3 ดา้นดงัน้ี 1) ดา้นการ
เตรียมความพร้อมในการจดัการท่องเท่ียวของชุมชน ชุมชนมีความพร้อมท่ีจะรองรับการท่องเท่ียวได ้2) ดา้น
ศกัยภาพของชุมชนต่อการจดัการท่องเท่ียว พบว่าชาวบา้นชุมชนมีการรวมกลุ่มและสมาชิกมีส่วนร่วมในเร่ือง
การจัดการท่องเท่ียวร่วมกัน และ 3) ศักยภาพในการดึงดูดใจและการรองรับการท่องเท่ียว มีจุดเด่นมี
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีมีอุดมสมบูรณ์ และมีกิจกรรมเชิงอนุรักษท่ี์น่าสนใจ อีกทั้งยงัมีความสะดวกใน
การเดินทาง และมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาส่งเสร่ิมการท่องเท่ียวมากข้ึน ส่วนการพัฒนาการตลาด
อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยการวิเคราะห์และก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัท่องเท่ียว
ช่ืนชอบการท่องเท่ียวเชิงทางเลือก เนน้ไปท่ีกลุ่มคนท่ีตอ้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือกลุ่มคนท่ีตอ้งการเดินทาง
มายงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีจดัการโดยชุมชน โดยมีการรวบรวมขอ้มูล แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์น าขอ้มูลเหล่าน้ีไปพฒันาเวบ็ไชต ์Facebook Youtube เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท าตลาดและส่ือสาร
กบัลกูคา้ เพ่ือเพ่ิมจ านวนนกัท่องเท่ียว 
 
ค าส าคญั:  การท่องเท่ียวโดยชุมชน การตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ และศกัยภาพการท่องเท่ียว  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                                13 

 

 
 

 

Abstract 
 The purpose of this study. To gather knowledge about the community and the tourism potential in 
the area of community. And to develop an electronic marketing to support travel community. Koh Sarai 
Island Satun Province, using Participatory Action Research. This Research Collect data from by the 
community survey and the tourism potential and attractions nearby, In-depth interviews, Group Meeting and 
develop an electronic marketing. The results revealed that knowledge about the community and the tourism 
potential in the area of Bagan 's home community . And neighboring communities  Koh Sarai, Muang Satun 
found that the strength of the marine resources contributing to eco-tourism . And can travel throughout the 
year. The tourism potential of the large house was found that 1) the preparedness of communities to manage 
tourism. Community is ready to accommodate tourists, 2) the capacity of communities to manage tourism. 
Villagers in the community is a group and its members are involved in the management of mutual attraction , 
and 3) the ability to attract and support tourism that is featured with rich natural resources, marine staph. 
Conservation activities and attractions such as the conservation of crab. It also has the convenience of travel. 
And external agencies came into the hall more tourism. The development of electronic markets to support 
Community Based Tourism. By analyzing and targeting a tourist favorite alternative tourism. Focusing on a 
group of people who want eco-tourism or groups who want to travel to sites managed by the community. The 
Crawl Tourism and eco-tourism activities. These data to develop a Web site, Facebook, Youtube as a tool to 
Increase market share and use to communication with the potential customers. 
 
Keywords: Community-Based Tourism, Electronic Markets and Tourism potential 
  

1. บทน า 
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัสูง มีบทบาทความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัน ามาซ่ึงเงินตราต่างประเทศการสร้างงาน 
และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีส่วนส าคญัในการพฒันาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการคา้และการลงทุน เม่ือประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัในการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดใ้นเวลาท่ี
รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการ  อ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโนม้ การแข่งขนัรุนแรง
ข้ึนตามล าดบั มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจยัลบทั้งภายในและภายนอก
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ประเทศโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได ้สถานการณ์และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นความทา้ทายต่อการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยมาจากหลายประเดน็  
 การพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนเพ่ือเกิดความยัง่ยืน นั้ นหมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงค์
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาให้ชุมชนนั้นๆ เกิดความยัง่ยืน ชุมชนจะตอ้งสามารถใชก้ารจดัการท่องเท่ียว
ของชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการรักษาความสมดุลระหว่างการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวภายใน
ชุมชนและผลประโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รับ การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ถือเป็นการจัดการท่องเท่ียวท่ี
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง แผนงาน และด าเนินงาน โดยฐานคิดท่ีว่าทุกคนเป็น
เจา้ของทรัพยากร และเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากการท่องเท่ียว ความส าเร็จของการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
(พจนา สวนศรี, 2556; สินธ์ุ สโรบล, 2556) จึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัส าคญั 3 ประการ คือ ทรัพยากรการท่องเท่ียวใน
ชุมชน ความรู้และความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของคนในชุมชน และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
การท่องเท่ียวโดยชุมชนจัดว่าเป็นการท่องเท่ียวทางเลือกโดยเป็นการท่องเท่ียวท่ีเน้นความสนใจของ
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงการท่องเท่ียวโดยชุมชนก็เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีท าให้พฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบการท่องเท่ียวจากท่องเท่ียวกระแสหลกั เป็นการท่องเท่ียวเฉพาะตามความ
สนใจของนักท่องเท่ียว ท าให้กระแส การท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงจากการท่องเท่ียวในรูปแบบปกติทัว่ไปใน
เสน้ทางท่องเท่ียวหรือกิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่  
 การท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัสตูล มีแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จักของ
นกัท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวทัว่ไป มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีอุดมสมบรูณ์เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีป่าชาย
เลน ป่าไมเ้บญจพรรณ  และป่าดิบช้ืน  มีจุดด าน ้ าดูปะการัง  หาดทรายขาวสวยงาม        สุจิตราภรณ์  จุสปาโล 
และคณะ (2554) ไดศึ้กษาพบว่าจากสภาพบริบทของชุมชนในพ้ืนท่ีเกาะสาหร่าย  ศกัยภาพของชุมชนดา้นการ
ท่องเท่ียว ท าใหเ้กิดรูปแบบการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นบากนัใหญ่  
ต.เกาะสาหร่าย จงัหวดัสตูล ซ่ึงถือว่ายงัอยู่ในยุคเร่ิมตน้ท าให้ยงัขาดขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพสภาพชุมชน และ
ศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีของชุมชนบ้านบากันใหญ่ ท่ีน ามาใช้ในการจดัการท่องเท่ียวในหลาย
ประเด็น และจากลงพ้ืนท่ีวิจยัของผูวิ้จยั พบวา่นกัท่องเท่ียวยงัมีจ านวนไม่มาก เน่ืองจากไม่มีช่องทางในการส่ือ
การ เพ่ือสร้างการับรู้ในผลิตภณัฑท่์องเท่ียวของชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี มีความตอ้งการท่ีจะยกระดบัการ
ท่องเท่ียวของชุมชนท่ี เพ่ือใหมี้ปริมาณนกัท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน และประกอบกบัยุคปัจจุบนั พฒันาการในดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และส่ือสังคมออนไลน ์เทคโนโลยีเหล่าน้ีสามารถน าเสนอสินคา้ และมีการ
จ าหน่ายสินคา้หรือบริการผา่นระบบออนไลนมี์มากข้ึน เพ่ือขยายช่องการจ าหน่ายทางการออกไปยงัทัว่ประเทศ
หรือทัว่โลกผ่านทางเวบ็ไซตแ์ละส่ือสังคมออนไลน์ (Barnes and Vidgen ,2000 ; Buhalis, 2003) เพ่ือให้เขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีส่วนใหญ่มกัหาขอ้มูลเพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจซ้ือสินค้า และหากชุมชนท าการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย มีเน้ือหาท่ีความ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                                15 

 

 
 

สมบูรณ์ท าใหส้ามารถสร้างยอดขายไดอี้กช่องทางหน่ึง ดงันั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและส่ือสงัคม
ออนไลน ์สามารถน ามาใชเ้ป็นกลยุทธ์ทางการตลาดหรือกลยทุธ์การสร้างแบรนดใ์หก้บัผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว
ของชุมชนซ่ึงถือไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีทา้ทา้ย และเป็นปัจจยัท่ีผลกัดนัใหใ้หชุ้มชนตอ้งปรับตวั โดยตอ้งรับรู้ เขา้ใจ 
และทา้ยท่ีสุดตอ้งสามารถน าเอาเร่ืองเหล่าน้ีมาบูรณาการกบัแนวคิดทางการตลาดเพ่ือใหชุ้มชนไดรั้บประโยชน์
ต่อไป  
 ดงันั้นการท าการตลาดเพ่ือเป็นการสร้างรับรู้ เพ่ือสร้างการรับรู้แบรนด ์และสร้างประสบการณ์ร่วม
ทางการตลาด ระหว่างนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายกบัชุมชนบ้านบากันใหญ่  ซ่ึงการด าเนินงานการจดัการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนในระยะแรก จึงควรมีนักวิชาการหรือองค์กรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดให้การปรึกษาและช้ีแนะการด าเนินงานในเร่ืองดงักล่าวท าหน้าท่ีเป็นพ่ี
เล้ียงเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ หลงัจากรวบรวม องค์ความรู้เก่ียวสภาพชุมชน และ
ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีของชุมชน และน าขอ้มูลมาร้อยเรียงเป็นเน่ือหาเพ่ือน าไปจดัท าเป็นเคร่ืองมือ
ในการส่ือสารทางการตลาด อยู่ในรูปเว็บไชต์ และส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้ง (Cox and Dale, 2001) เพ่ือ
น าไปสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจดัการท่องเท่ียวของชุมชนไดใ้นอนาคต (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย,2544ก) โดยผ่านการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน คาดว่าการท าตลาดรูปแบบใหม่น้ี
จะสร้างการรับรู้ใหก้บันกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย ท าให้แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนเป็นรู้จกัมากข้ึน และคาดว่า
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาข้ึนจะท าให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาแหล่งท่องเท่ียว ส่งผลให้ปริมาณ
นกัท่องเท่ียวมีมากข้ึน ท าให้คนในชุมชนไดรั้บผลประโยชน์จากท่องเท่ียวและท าให้การพฒันาการท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยืนและสร้างสรรคต่์อไป 

 
2.  วตัถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือรวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัสภาพชุมชน และศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีของชุมชน
บา้นบากนัใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จงัหวดัสตูล 
 2.  เพ่ือพฒันาการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์รองรับการท่องเท่ียวของชุมชนบา้นบากนัใหญ่  ต าบล 
เกาะสาหร่าย จงัหวดัสตูล 
 

3.  ขอบเขตการวจิัย 
 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 
 ชุมชนบา้นบากนัใหญ่ หมู่ท่ี 2 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จงัหวดัสตูล  
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4. กรอบการวจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบการวิจัย 

 
 
 
 

ศึกษาและรวบรวมข้อมลู
สภาพชุมชน 

ศึกษาศักยภาพ 

ด้านการท่องเที่ยว 

พัฒนาตลาดอเิล็กทรอนิกส ์
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5. วธิีด าเนินการวธิีวจิัย 
 ระเบียบวิธีวิจยัเป็นแบบเชิงคุณภาพ เนน้การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) โดยชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมคิด วิเคราะห์ ปัญหาและหาแนวทางแกไ้ข เพ่ือการพฒันาชุมชนของ
ตนอยา่งย ัง่ยืน คณะผูวิ้จยัท าการศึกษาขอ้มลูจาก 2 ส่วน ดงัน้ี 
 5.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการเกบ็รวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนบทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
จากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน  
5.2 ขอ้มลูปฐมภูมิ มีวิธีการไดม้าซ่ึงขอ้มลูดงัน้ี 
ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนในชุมชน ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น ก านัน ผูใ้หญ่บา้น เจา้หน้าท่ีภาครัฐ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะสาหร่าย และผูป้ระกอบการ 
การเลือกกลุ่มตวัอย่าง ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยอาศยัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
(Key Informant) ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวโดยชุมชน ดงัน้ี ประชาชนในชุมชนจ านวน 40 คน ผูน้ า
ชุมชนจ านวน 5 คน ปราชญช์าวบา้นจ านวน 5 คน ก านนั และผูใ้หญ่บา้นจ านวน 3 คน  เจา้หนา้ท่ีภาครัฐและ
เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะสาหร่าย จ านวน 5 คน และผูป้ระกอบการจ านวน 5 คน 
 เค ร่ืองมือการวิจัย คือ แนวค าถามแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure) ซ่ึงได้จากการศึกษา 
รายละเอียดขององคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชน  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ รวมถึงองค์
ความรู้ในพฒันาการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ แลว้น ามาสร้างเคร่ืองมือเป็นแนวค าถามแบบก่ึงโครงสร้าง  
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใชวิ้ธีการดงัน้ีคือ 
 1.  การส ารวจสภาพชุมชนและศกัยภาพการท่องเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียง 
  2.  การสัมภาษณ์เชิงลึก ประชาชนในทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น ก านัน ผูใ้หญ่บา้น 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะสาหร่าย  และผูป้ระกอบการ 
  3.  การประชุมร่วมกนัระหว่างผูวิ้จยัและประชาชนในท้องถ่ิน ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
ก านัน ผูใ้หญ่บา้น เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว จงัหวดัสตูล องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสาหร่าย และ
ผูป้ระกอบการ 
  4.  การพฒันาเคร่ืองมือในการส่ือสารทางการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนบา้นบากนัใหญ่  พฒันาเวบ็ไซต์ เพ่ือระบุตวัตนท่ีน าเสนอผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวของชุมชน พฒันาส่ือ
สังคมออนไลน์เพ่ือการส่ือสารระหว่างชุมชนกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายและเพ่ือสร้างรับรู้และน ามาเป็นเคร่ืองมือ
ในการสร้างประสบการณ์ทางตลาดร่วมกนั ส่วนการรับรู้แบรนดก์ารท่องเท่ียวของชุมชนทดลองผลิตส่ือแลว้
น าไปแสดงผลบนส่ือผ่านเว็บ (Media web) ใช้การผ่าน Youtube  (Gilbert and Powell, 2003; Gounaris and 
Dimitriadis (2003) 
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การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของค าตอบ
หรือขอ้สรุปทั้งหมด (Contents analysis) 
 

6. ผลการวจิัย   
 ผลการวิจยัเป็นดงัน้ี 
 6.1 สภาพชุมชนและศักยภาพด้านการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีของชุมชนบ้านบากันใหญ่ และชุมชน
ใกลเ้คียง 
 องค์ความรู้เก่ียวกบัสภาพชุมชนและศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีของชุมชนบา้นบากนัใหญ่ 
และชุมชนใกลเ้คียงใน ต.เกาะสาหร่าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นสภาพบริบทของชุมชน
ในพ้ืนท่ีเกาะสาหร่ายมีทั้งหมด 7 หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่บา้นตนัหยงอุมา หมู่บา้นบากนัใหญ่  หมู่บา้นตนัหยงกลิง  
หมู่บา้นเกาะยะระโตดนุย้  หมู่บา้นเกาะยะระโตดใหญ่ หมู่บา้นตะโละนอ้ย หมู่บา้นเกาะอาดงั  ประชากรส่วน
ใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสาหร่าย ประกอบอาชีพประมงชายฝ่ังขนาดเลก็ และศกัยภาพของ
ชุมชนด้านการท่องเท่ียว พบว่า มีจุดเด่นในดา้นทรัพยากรทางทะเลท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และ
สามารถเดินทางท่องเท่ียวไดต้ลอดปี โดยสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศบริเวณเกาะสาหร่าย เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัสตูล เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวทัว่ไป มีทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลท่ีมีอุดมสมบรูณ์ เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีป่าชายเลน ป่าไมเ้บญจพรรณ และป่าดิบช้ืน  มีจุดด าน ้าดูปะการัง 
หาดทรายขาวสวยงาม มีต านานประวติัศาสตร์  ประเพณี และวฒันธรรม ท่ียงัสืบสานให้ได้ศึกษา แหล่ง
ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ เกาะตะรุเตา  เกาะอาดงั  เกาะไข่  เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม เกาะราวี  เกาะหินซ้อน เกาะยาง 
เกาะจาบงั  เกาะเกว-เลก็  เกาะสาหร่าย เกาะหอขาว  
  ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีของชุมชนบา้นบากนัใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย จงัหวดัสตูล โดยใช้
ดชันีในการวดัศกัยภาพในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 3 ดา้นพบว่า 1) ดา้นการเตรียมความพร้อมในการจดัการ
ท่องเท่ียวของชุมชน มีการจดัท าเอกสารหรือแนะน าแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในรูปแผ่นพบัขนาดเลก็ ยงัไม่ไดมี้การ
จดัท าแผนพฒันาการจดัท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีหน่วยงานภายนอกเขา้ส่งเสริมและให้ความรู้เร่ือง
การท่องเท่ียวแต่กย็งัไม่มากนกั มีการก าหนดมาตรการ       ในการรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว มีส่ิง
อ านวยความสะดวกตามความเหมาะสมเช่นห้องน ้ า  มีการจดักิจกรรมในเร่ืองการดูแลทรัพยากรท่องเท่ียว
ร่วมกบัชุมชน 2) ดา้นศกัยภาพของชุมชนต่อ การจดัการท่องเท่ียว พบว่าชาวบา้นชุมชนบา้นบากนัใหญ่ สร้าง
การมีส่วนร่วมในจดัการกิจกรรม การท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ การตอ้นรับ 
การขนส่งนกัท่องเท่ียว การน าชมแหล่งท่องเท่ียว การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การบริการท่ีพกั และกิจกรรม
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เช่นกิจกรรมอนุรักษปู์มา้ไข่ การปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมอ่ืนๆ โดยชุมชน
ไดก่้อตั้งกลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ซ่ึงมีบทบาทหลกัต่อการจดัการท่องเท่ียว สมาชิกมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน
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กิจกรรมการท่องเท่ียว มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวร่วมกนั ท าใหชุ้มชนมีรายไดจ้าก
การท่องเท่ียวท่ีจดัการโดยชุมชน และ 3) ศกัยภาพในการดึงดูดใจและการรองรับการท่องเท่ียว พบว่า มีจุดเด่น
ในทรัพยากรทางทะเลท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และสามารถเดินทางท่องเท่ียวไดต้ลอดปี โดยสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบริเวณบา้นบากนัใหญ่ และบริเวณหมู่เกาะสาหร่าย มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีมีอุดม
สมบรูณ์ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคัญ ไดแ้ก่ จุดชมปะการังวงัช่องหลาด หาดสันหลงัมงักร หาด
สมหวงั หินลูกชา้ง หาดหินด า หาดทรายแดง เกาะก าเป และเกาะแก่งนอ้ยใหญ่ ส่วนเร่ืองความสะดวกในการ
เดินทาง ตอ้งเดินทางดว้ยรถยนตใ์ชถ้นนเส้นฉลุงไปละงู ถึงอ าเภอท่าแพแลว้เล้ียวซา้ยบริเวณแยกทางเขา้วดัทุ่ง
ร้ิน เพ่ือไปยงัท่าเรือทุ่งร้ิน ลงเรือไปยงับ้านบากนัใหญ่ มีความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
ปัจจุบันมีหน่วยงานภายนอกเข้าส่งเสร่ิมการท่องเท่ียวเช่น ส่วนราชการหลายหน่วยงานท่ีสังกดัส านักงาน
จงัหวดัสตูล  
 5.2 การพฒันาตลาดอิเล็กทรอนิกส์พ่ือรองรับการท่องเท่ียวของชุมชนบา้นบากนัใหญ่ ต าบลเกาะ
สาหร่าย จงัหวดัสตูล 
 ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นมีมติใหจ้ดัท าตลาดอิเลก็ทรอนิกส์การท่องเท่ียวโดยชุมชนบา้น
บากนัใหญ่ ต าบลเกาะสาหร่าย จงัหวดัสตูล 3 รายการประกอบดว้ย 1) เวบ็ไซต์             2) Facebook และ 3) 
YouTube การท าการจดัท าตลาดอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวของชุมชน ผูวิ้จยัให้หลกัการมีส่วนกบั
ชาวบา้น โดยชาวบา้นใหข้อ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็น และช่วยกนัเลือกภาพถ่าย เลือกเน้ือหาท่ีไดจ้ากการรวบรวม
องค์ความรู้เก่ียวกบัสภาพชุมชนและศักยภาพดา้นการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีของชุมชนบา้นบากนัใหญ่ ต.เกาะ
สาหร่าย จงัหวดัสตูล และการประชุมร่วมกนัระหว่างผูวิ้จยัและชาวบา้นในชุมชน คนส่วนใหญ่ตอ้งการใหก้าร
ท่องเท่ียวของชุมชนเนน้ไปทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนใหมี้ผลกระทบในทาง
ลบนอ้ยท่ีสุด โดยท่ีจดัท าตลาดอิเลก็ทรอนิกส์การตอ้งการใหน้กัท่องท่ียวไดรั้บรู้ สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว และตอ้งการสร้างการรับรู้ท่ีน่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวมิติใหม่ เป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ท่ีมีความลง
ตวัทั้ งทรัพยากรธรรมชาติท่ี บริสุทธ์ และมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเน้นไปท่ีเรียนรู้เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตของผูค้นท่ีอยู่ท่ีน้ี เน่ืองจากผูค้นท่ีเป็นคนท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดี     ท่ีส าคญั 
ชาวบา้นท่ีน่ีมีการรวมกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ เพ่ือท่ีจะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความสมดุล ในเร่ือง
การใชป้ระโยชน ์และอนุรักษ ์เพ่ือใหง้อกเงย ใหใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป เร่ืองราวท่ีมีมากมาย ท่ีรอเราไปเรียนรู้ และ
สัมผสั โดยสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี ประวติัความเป็นมาบา้นบากนัใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย จงัหวดัสตูล  
นายโบด  สันโด ผูเ้ฒ่าวยั ๗๕ แห่งบ้านบากันใหญ่ เล่าว่า โต๊ะจิคือ บรรพบุรุษของพวกเขา อพยพจาก
อินโดนีเซียมาท าสวนมะพร้าวเม่ือร้อยกวา่ปีก่อน  
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 คนยคุก่อนไม่ไดเ้รียกหมู่บา้นน้ีวา่บากนัใหญ่ แต่เรียกวา่เกาะอีโปะตามช่ือตน้ไมใ้หญ่ศกัด์ิสิทธ์ิกลาง
หมูบ้าน  บ้างก็เรียกบากัน-บาชาร แบบภาษามลายู “บากนั” หมายถึงสถานท่ีท าไมเ้ผาถ่าน ส่วน “บาชาร” 
หมายถึงใหญ่ ท าใหก้ลายเป็นท่ีมาของ ช่ือบา้นบากนัใหญ่มาจนถึงปัจจุบนั 
 การเดินทาง 
 การเดินทางมาบา้นบากนัใหญ่ มาลงเรือท่ีท่าเทียบเรือทุ่งร้ิน อ าเภอท่าแพ จงัหวดัสตูลเพ่ือลงเรือ
ต่อไปยงัท่าเทียบเรือของหมู่บา้นซ่ึงมี 3 จุดท่ีเป็นจุดจอดรับส่งในพ้ืนท่ี ต.เกาะสาหร่าย จงัหวดัสตูล  
 หลงัจากนัง่เรือมาจากท่าเรือบา้นทุ่งร้ิน ประมาณ 45 นาที ก็จะมาถึงท่าเทียบเรือบา้นตนัหยงกลิง ซ่ึง
เป็นท่าเรือหลกัของหมู่บา้น กรณีติดต่อประสานงานกบัแกนน าชุมชนบา้นบากนัใหญ่ไวก่้อนหนา้ก็จะเป็นการ
สะดวกในการเตรียมตวัมารับนกัท่องเท่ียว  หลงัจากเดินทางจากท่าเทียบเรือบา้นตนัหยงกลิงตอ้งเดินทางต่อ
ดว้ยรถจกัรยานยนตห์รือรถจกัรยานยนต์พวงขา้งเพ่ือล าเลียงสัมภาระและนกัท่องเท่ียวไปยงัชุมชนบา้นบากนั
ใหญ่ จากท่าเทียบเรือบา้นตนัหยงกลิง นกัท่องเท่ียวใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาทีก็จะมาถึงแหล่งท่องเท่ียว
ของชุมชนบา้นบากนัใหญ่ 
 นักท่องเท่ียวก็จะได้สัมผสักับความเป็นกันเองของชาวบ้านบากันใหญ่ ได้สัมผสักับความเป็น
ทอ้งถ่ินของชุมชนโดยมีกล่ินอาย ของชุมชนประมงพ้ืนเมือง เน่ืองจากแหล่งเท่ียวบา้นบากนัใหญ่ยงัคงมีความ
เป็นชุมชนประมงดั้งเดิม กอรปกบัธรรมชาติยงับริสุทธ์ิ  
 จากการประชุมระดมความเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้งไดก้ าหนดโปรแกรมการท่องเท่ียวของชุมชน 
บา้นบากนัใหญ่เป็นโปรแกรม 2 วนั 1 คืน ท่ีน าเสนอไวใ้นเวบไซต ์โดยมีรายละเอียด  กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
ควรจะน าเสนอต่อบริการลูกคา้ เป็นดังน้ี อาทิเช่น เดินชมปะการังน ้ าต้ืน วงัช่องหลาด สัมผสัชีวิตสัวต์น ้ า
หลากหลายชนิด หาหอยแครง  แยงปูไบ ้ ถ่ายรูปใตร่้มตน้ล าพูยกัษ ์ถ่ายรูปท่ีระลึกกบัปฏิมากรรมทางธรรมชาติ 
สาธิตวิธีการหาปูมือเปล่า ดูปลิงทะเล หาหอยแครงมนัพนัธ์ุตะรุเตา ร่วมกิจกรรมอนุรักษ ์เช่น ปลูกหญา้ทะเล 
(อาหารพะยูน)  ปล่อยพนัธ์ุปูมา้ไข่  ปลูกปะการังเขากวาง  สร้างบ้านปลาการ์ตูน ร่วมท ากิจกรรมการขยาย
เพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้ า กิจกรรมรักษโ์ลก รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ปลูกป่า 4 ชั้น ถ่ายรูปท่ีระลึกยามพระอาทิตยต์กดิน ณ 
หาดสมหวงั ทะเลแหวก เท่ียวด าน ้ า ณ หอหินแดง เกาะกมัเป ชมผลิตภณัฑ์ชุมชนต่างๆ กิจกรรมสันทนาการ 
บอกกล่าวเล่าประวติั พร้อมกับต้มย  า ป้ิง ย่างอาหารทะเลท่ีหามาเอง ตกปลาบนท่ีพักยามน ้ าข้ึนและท ากิจ
แลกเปล่ียนความรู้เร่ืองราวของชุมชนกบันกัท่องเท่ียวร่วมกนั ทา้ยท่ีสุดกิจกรรมเหล่าน้ีตอ้งการใหน้กัท่องเท่ียว
ไดรั้บความเพลิดเพลิน และชุมชนตอ้งการใหน้กัท่องเท่ียว ตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม และช่วยกนั
อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวใหค้งสภาพท่ีดีต่อไปนานๆ โดยมีตวัอย่างท่ีจะน าขอ้มลูเหล่าน้ีมาจดัท าเป็นการตลาดเชิง
สร้างสรรค ์โดยเนน้ไปท่ีการท าตลาดอิเลก็ทรอนิกส์การท่องเท่ียวโดยชุมชน ประกอบดว้ย เวบ็ไซต ์ เป็นดงัน้ี 
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ภาพท่ี 2  เวบ็ไชตก์ารท่องเท่ียวของชุมชน 

 
  ส าหรับเคร่ืองมือในจดัท าเป็นตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเท่ียวโดยชุมชน บา้นบากนัใหญ่  เป็น
เคร่ืองมือท่ีติดต่อส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างประสบการณ์ทางการตลาดร่วมกันระหว่างชุมชนกับ
นกัท่องเท่ียว และใชเ้คร่ืองมือในการจองท่ีพกัชุมชน และท ากิจกรรมทางท่องเท่ียวร่วมกนั โดยการประยุกตใ์ช ้ 
facebook ดงัภาพท่ี 3 
 

 
  

ภาพท่ี 3  Facebook การท่องเท่ียวของชุมชน 
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 จากมติท่ีประชุม หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ท่ีประชุมมีมติให้ทดลอง
สมคัรสมาชิกและน าไฟลวิ์ดิโอ ข้ึนไปใชง้านบนระบบ Youtube เพ่ือประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวของชุมชน
บา้นบากนัใหญ่ ดงัภาพท่ี 4  
 

 
  

ภาพท่ี 4  Facebook การท่องเท่ียวของชุมชน 
 
 เพ่ือการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรม และโปรแกรมการท่องเท่ียว พบว่าการท าตลาด
อิเลก็ทรอนิกส์การท่องเท่ียวโดยชุมชน ในคร้ังน้ีท าให้การท่องเท่ียวโดยชุมชนบา้นบากนัใหญ่ และต าบลเกาะ
สาหร่ายเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน 
 

6. สรุปการวจิยั 
 6.1 สรุปและอภิปรายผล 
 องค์ความรู้เก่ียวกบัสภาพชุมชนและศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีของชุมชนบา้นบากนัใหญ่ 
และชุมชนใกลเ้คียง ในต.เกาะสาหร่าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ     สุจิตราภรณ์  จุส
ปาโล และคณะ (2554) พบวา่มีจุดเด่นในดา้นทรัพยากรทางทะเลท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และสามารถ
เดินทางท่องเท่ียวไดต้ลอดปี ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของบา้นบากนัใหญ่ พบว่า 1) ดา้นการเตรียมความ
พร้อมในการจดัการท่องเท่ียวของชุมชน ชุมชนมีความพร้อมท่ีจะรองรับการท่องเท่ียวได ้2) ดา้นศกัยภาพของ
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ชุมชนต่อการจดัการท่องเท่ียว พบว่าชาวบ้านชุมชนมีการรวมกลุ่มและสมาชิกมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน
กิจกรรมการท่องเท่ียว มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวร่วมกนั ท าใหชุ้มชนมีรายได ้และ 
3) ศกัยภาพในการดึงดูดใจและการรองรับการท่องเท่ียว พบว่า มีจุดเด่นในทรัพยากรทางทะเลท่ีเอ้ือต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และสามารถเดินทางท่องเท่ียวไดต้ลอดปี โดยสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศบริเวณบา้นบากนั
ใหญ่ และบริเวณหมู่เกาะสาหร่าย มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีมีอุดมสมบรูณ์ และกิจกรรมเชิงอนุรักษท่ี์
ร่วมกบันกัท่องเท่ียวร่วมกนับ ารุงรักษาดูแลแหล่งเท่ียวรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัมี
ความสะดวกในการเดินทาง และมีหน่วยงานภายนอกเขา้มาส่งเสร่ิมการท่องเท่ียวมากข้ึน  
 จากผลการวิจยัท่ีกล่าวขา้งตน้ สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ีสภาพชุมชนบา้นบากนัใหญ่ เป็น
ชุมชนประมง ชาวบา้นท่ีน่ีมีความสนใจท่ีน าระบบการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนเขา้มาเป็นทางเลือกในการ
เสริมจากอาชีพการประมง และพบวา่การขบัเคล่ือนยงัอยู่ในยุคเร่ิมตน้ ส่วนผลของศึกยภาพการเท่ียวทั้ง 3 ดา้น 
พบว่าแตกต่างจากการวิจัยของ บัญชา พงษ์พาณิชและคณะ (2544) ดา้นท่ีเป็นจุดท่ีแตกต่างจากการจดัการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนอ่ืน ๆ กล่าวคือท่ีน่ีเป็นชุมชนชาวประมง อาศยัอยู่บนเกาะ ซ่ึงท่ีน่าสนใจมากเพราะมีความ
แตกต่าง แหล่งเท่ียวของชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่บนฝ่ัง และท่ีน่ีเร่ิมมีความพร้อมของคนในชุมชน มีการรวมกลุ่มกนั
เพ่ือขับเคล่ือนเร่ืองการท่องเท่ียวและการดูแลทรัพยากรของชุมชน ท าให้กิจกรรมการท่องเท่ียวมีความ
หลากหลายและแปลกใหม่แตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ  
 ผลจากการรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกบัสภาพชุมชนและศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีของ
ชุมชนบา้นบากนัใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย จงัหวดัสตูล และการประชุมร่วมกนัระหว่างผูวิ้จยัและคนในชุมชน 
ชาวบ้านบากันใหญ่ต้องการให้การท่องเท่ียวของชุมชนเน้นไปทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือพฒันาการ
ท่องเท่ียวของชุมชนให้มีผลกระทบในทางลบน้อยท่ีสุด โดยท่ีผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการท าตลาด
อิเลก็ทรอนิกส์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริลกัษณ์ โรจนกิจอ านวย (2556) และงานวิจยัของ (Cox and Dale, 
2001),  ท่ีกล่าวว่า องค์ประกอบคุณภาพการท่องเท่ียวอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคุณภาพการให้บริการ
อิเลก็ทรอนิกส์ คุณภาพการบริหารจดัการตลาดท่องเท่ียวอิเลก็ทรอนิกส์ เก่ียวขอ้งกบัเร่ือง คุณภาพการออกแบบ
เวบ็ไซต ์คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการออกแบบการใหบ้ริการบนเวบ็ไซต ์และคุณภาพการบริการ 
ซ่ึงตรงผลการวิจยัคร้ังน้ี ชุมชนบากนัใหญ่ตอ้งการพฒันาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีประกอบดว้ย เว็บไซต ์
Facebook และ Youtube เพ่ือใหน้กัท่องท่ียวไดรั้บรู้ สถานท่ีท่องเท่ียง กิจกรรมการท่องเท่ียว และยิ่งไปกวา่นั้น
ตอ้งการสร้างการรับรู้ให้นักท่องเท่ียว ตระหนักถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม และช่วยกันอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเท่ียวให้คงสภาพท่ีดีต่อไปนาน ๆ  สอดคลอ้งกบั        ศิริลกัษณ์ โรจนกิจอ านวย ท่ีกล่าวว่า เร่ืองการท า
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเร่ืองส าคัญท่ีท าให้เพ่ิมความสามารถในการด าเนินงานด้านด้านการท่องเท่ียว
อิเลก็ทรอนิกส์ ส่งผลใหป้ริมาณจ านวนนกัท่องเท่ียวมากข้ึนได ้
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 6.2 ขอ้เสนอแนะ 
 6.2.1  ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการท่องเท่ียว ไปยงักลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ เช่น นักเรียน 
นกัศึกษา และนกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีสนใจในการท่องเท่ียงเชิงนิเวศ  
 6.2.2  เม่ือจดักิจกรรมพิเศษ ควรจะประชาสัมพนัธ์ท่ี Facebook ท าให้นกัท่องเท่ียวจะไดท้ราบ และ
สามารถชวนเพ่ือนคนอ่ืนๆ เขา้มาร่วมดว้ย 
 6.2.3 ควรจะมีการปรับปรุงเน้ือหาใน Facebook อยู่ตลอดเวลา โดยเน้นท่ีเน้ือหาท่ีหลากหลาย 
สนุกสนาน และน่าสนใจ   
6.2.4 ควรจะมีการปรับปรุงเน้ือหาใน Youtube อยู่ตลอดเวลา โดยเนน้ท่ีเน้ือหาท่ีหลากหลาย สนุกสนาน และ
น่าสนใจ 
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ผลกระทบของจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี และความเป็นมืออาชีพ ที่มีต่อคุณภาพ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในจงัหวดั นนทบุรี 

ETHICS  AND PROFESSIONALISATION OF THE AUDITOR 
EFFECTING  THE  QUALITY OF  AUDITING  FOR  CERTIFIED  

PUBLIC ACCOUNTANT  IN NONTHABURI  PROVINCE 
หน่ึงฤทัย  เขียวหวาน1 

Nuengruetai  Kiewwan 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบของจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี และความเป็นมืออาชีพ 

ท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ผลการทดสอบสมมติฐานความเป็นมืออาชีพ มี
ความสมัพนัธ์กบัคุณภาพการสอบบญัชีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการสอบบญัชีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ท่ีมีประสบการณ์การสอบบญัชีแตกต่างกนั มีคุณภาพการสอบบญัชีแตกต่างกนั    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี 
ขนาดของกิจการท่ีแตกต่างกนั มีคุณภาพการสอบบญัชีแตกต่างกนั   และ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี การเขา้
ร่วมฝึกอบรมท่ีแตกต่างกนั มีคุณภาพการสอบบญัชีแตกต่างกนั 

ค าส าคัญจรรยาบรรณ, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

Abstract 
     The study aimed to investigate the impact of the ethics of auditors. And professional The quality of the 
auditing CPA . Hypothesis result professionalism . Correlated with the quality of the audit , significant at the 
(r ≤.05)level of ethics of the CPA . Correlated with the quality of auditing statistically significant at the (r 

≤.05)CPA with audit experience is different. Quality auditing different. Auditors are allowed . Different 
dimensions of governance . Different quality auditing and auditors are permitted . Attending different 
training . Quality auditing different 
Keywords: Ethics, certified public accountants Keyword  
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1. บทน า 
      

สอบบัญชีมีพัฒนาการมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันตามสภาพแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ  
กฎหมาย การเมือง เทคโนโลยแีละสังคม ท่ีเปล่ียนแปลงไป การศึกษาความเป็นมาของวิชาชีพสอบบญัชี
ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย จะท าใหท้ราบถึงพฒันาการของวิชาชีพสอบบญัชีและเหตุผลของ
การเปล่ียนแปลงในวิชาชีพสอบบญัชีท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (นิพนัธ์  
เห็นโชคชยัชนะ, 2554 )  

 การสอบบญัชีจึงถือเป็นกระบวนของการรวบรวมและการประเมินหลกัฐานเก่ียวกบัขอ้มูล
สารสนเทศ เพื่อระบุและรายงานเก่ียวกบัระดบัความสอดคลอ้งกนั การสอบบญัชีควรปฏิบติัโดยบุคคลท่ี
มีความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระท่ีเรียกวา่ “ผูส้อบบญัชี” ความตอ้งการเชิงเศรษฐกิจก่อให้เกิด
วิชาชีพการสอบบญัชีข้ึนมาเพื่อช่วยลดความเส่ียงของขอ้มูลสารสนเทศท่ีใช้เพื่อการตดัสินใจ ดงันั้น
วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบงบการเงินเพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินวา่ได้
จดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามแม่บทการบญัชีในการรายงานทางการเงิน (นิพนัธ์ 
เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2554 ) บทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคือ
ตรวจสอบงบการเงินของธุรกิจต่าง ๆ หรือเรียกว่า การสอบบญัชี ซ่ึงถือเป็นกระบวนการรวบรวมและ
การประเมินหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลสารสนเทศเพื่อระบุและรายงานเก่ียวกบัระดบัความสอดคล้อง
ตอ้งกนั (นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2545 )  
                จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาผลกระทบของจรรยาบรรณ
ผูส้อบบญัชี และความเป็นมืออาชีพ ท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในจงัหวดั
นนทบุรี  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าประสบการณ์การสอบบญัชี ขนาดของกิจการ การเขา้ร่วม
ฝึกอบรม จรรยาบรรณผูส้อบบญัชี และความเป็นมืออาชีพมีผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบญัชีหรือไม่ 
อยา่งไร ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในจงัหวดันนทบุรี  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
วิจยั สามารถน าไปใช้และเป็นแนวทางในการสร้างความเป็นมืออาชีพเพื่อให้ผูส้อบบัญชีสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและพฒันาศกัยภาพและการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณชนและเพิ่มพนูความน่าเช่ือถือของวชิาชีพบญัชีต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     1.เพ่ือศึกษาจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชี 
     2. เพ่ือศึกษาความเป็นมืออาชีพของผูส้อบบญัชีท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชี 
     3. เพ่ือศึกษาประสบการณ์การสอบบญัชี ท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชี 
     4. เพ่ือศึกษาขนาดของกิจการท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชี 
     5. เพ่ือศึกษาการเขา้ร่วมฝึกอบรมท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชี 

 
3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 
     1. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผูส้อบบัญชีให้มีความเป็นมืออาชีพ  อันจะท าให้ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
     2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมขอ้มูลในการท างานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างาน 
ตลอดจนการพฒันาตนเองจนเกิดความส าเร็จในการท างานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสิทธิผลสูงสุด 
     3. เพ่ือเป็นขอ้เสนอแนะในการเสริมสร้างเก่ียวกบัแนวคิดของความเป็นมืออาชีพ และคุณภาพการสอบบญัชี 
โดยสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
     4. เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือลด
ความเครียด และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนของผูส้อบบญัชี 
     5. เพ่ือเป็นขอ้เสนอแนะในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีและการพฒันา
ความเป็นมืออาชีพท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
4. ทบทวนวรรณกรรม 
(ดลยา ไชยวงศ์ ,2543) ไดศึ้กษาการศึกษาเปรียบเทียบการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบ

ภายใน พบวา่ การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายในมีความแตกต่างกนัโดยชดัเจนใน

เร่ืองวตัถุประสงค ์ขอบเขต และรายงานการตรวจสอบ แต่มีส่วนท่ีมีทั้งความแตกต่างกนัและความคลา้ยคลึงกนั

ในเร่ืองความรับผิดชอบ 

(สุบิน ยุระรัช ,2553)ไดก้ล่าวถึงการวดัทศันคติของบุคคลโดย การประเมินค่าการรับรู้ความรู้สึก และความนึก

คิดออกตามประสบการณ์และความสามารถท่ีมีอยู่ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามบุคคลวิธีการวดัทศันคติจะสร้างเป็น

แบบเคร่ืองมือท่ีเรียกว่ามาตรวดั (Scale) โดยมาตรวดัในเชิงปริมาณ(Magnitude) จะวดัความเข้มข้น หรือ
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ปริมาณ และความรุนแรงของทศันคติไปในทางบวกหรือลบโดยวดัทศันคติตามแบบของ Likert ซ่ึงเป็นแบบวดั

ท่ีไดรั้บความนิยม ซ่ึงไดก้ าหนดใหข้อ้ความทุกขอ้ความในแบบวดัทศันคติมีความส าคญัเท่า ๆ กนั คะแนนของ

ผูต้อบแต่ละคนในแบบวดัทศันคติคือ ผลรวมของคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัทศันคติ 

(เสาวลกัษณ์ หนูสุวรรณ ,2544)  ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติของผูป้ระกอบวิชาชีพการบญัชีในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั

เชียงใหม่ท่ีมีต่อพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 ไดแ้บ่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 5 กลุ่มคือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ผูรั้บจา้งท าบญัชี นกัวิชาการ เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจพนกังานบญัชีของธุรกิจเอกชน จ านวน 

250 คน ผลการศึกษาทศันคติดา้นความรู้ความเขา้ใจทั้ง 5 กลุ่ม มีความรู้ความเขา้ใจค่อนขา้งดี แต่ขาดความรู้

เร่ืองโทษของการไม่จดัท างบการเงินและยื่น งบการเงินภายในก าหนด และเร่ืองการยกเวน้ให้ธุรกิจท่ีมีขนาด

ตามท่ีกฎกระทรวง  ก าหนดไม่ตอ้งรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทศันคติ

ดา้นความรู้สึกผูป้ระกอบวิชาชีพการบญัชีส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยว่า พ .ร.บ.มีผลท าให้การจดัท าบญัชีมีความ

ถูกตอ้งและโปร่งใส แต่เห็นดว้ยเร่ืองคุณวุฒิการศึกษาของผูท้  าบญัชีตามประกาศกรมทะเบียนการคา้ ทศันคติ

ดา้น พฤติกรรมส่วนใหญ่ยงัไม่เห็นดว้ยเก่ียวกบัขอ้ก าหนดบางประการ  

(อญัชนา เหมวงค์กุล ,2546)  ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติของผูป้ระกอบการในการจดัท าบญัชีส าหรับธุรกิจนิติบุคคล

ในจงัหวดัล าปาง ไดแ้บ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 ประเภท คือธุรกิจพาณิชย-กรรม อุตสาหกรรมและบริการ เก็บ

ขอ้มูลจ านวน 270 รายจากประชากร 1,160 ราย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภท

ขนาดกลางและขนาดย่อม ทุนช าระแลว้ไม่เกิน 5 ลา้นบาท รายไดแ้ละสินทรัพยไ์ม่เกิน 30 ลา้นบาท มีการจดัท า

บญัชีโดยส านกังานท าบญัชี แต่ถา้ธุรกิจขนาดใหญ่การจดัท าโดยพนักงานของบริษทัเอง ผูป้ระกอบการท่ีใช้

บริการส านกังานท าบญัชีมีความเช่ือถือในส านกังานในเร่ืองการท าบญัชี การใหค้ าปรึกษา และสามารถติดต่อ

ประสานงานได้เม่ือมีปัญหา และส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการจัดท างบการเงินเพ่ือยื่นช าระภาษีต่อ

กรมสรรพากรมากกว่าการน าไปใช้บริหารและตัดสินใจ ผูป้ระกอบการท่ีต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็น

เคร่ืองมือในการบริหารงานตอ้งมีความรู้ทางบญัชีในระดบัดี มีการจดัท าบญัชีอยา่งเป็นระบบ แต่ผูป้ระกอบการ

ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางบญัชีจึงจ าเป็นตอ้งพ่ึงพาส านกังานท าบญัชีดงันั้นจึงเสนอแนะใหมี้การพฒันาวิชาชีพ

บัญชีให้ผู ้ประกอบการใช้ประโยชน์ได้โดยภาครัฐต้องด าเนินการช่วยสนับสนุนการจัดอบรมและ

สถาบนัการศึกษาตอ้งจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมเพ่ือสร้าง  นกับญัชีท่ีมีคุณภาพ 

 (Anderson และ Wright ,1988) ไดศึ้กษาผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของผูส้อบบญัชีท่ีมีประสบการณ์  

พบวา่ การเปรียบเทียบผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์กบัผูส้อบบญัชีฝึกหดั ดว้ยขอ้สมมติฐานเบ้ืองตน้
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ของปัจจยัต่างๆ โดยความเป็นกลางปราศจากความล าเอียง มีผลท าให้การเปรียบเทียบการประเมินความเส่ียง

ของงานสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีกับผูส้อบบัญชีฝึกหัด (นักศึกษา) จ านวน 58 คน มีความเส่ียงในการ

ตรวจสอบบัญชี  โดยพบความเส่ียงในการปฏิบัติงานสอบบัญชีจากผูส้อบบัญชีฝึกหัดจ านวน  42 คน ซ่ึง

ผลการวิจยัน้ีไดส้นบัสนุนขอ้มลูท่ีตั้งไว ้

(Choo ,1996 ) ไดศึ้กษาผลกระทบของความรู้ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  พบว่า ขอบเขตความรู้

ความสามารถของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลใหเ้กิดความด าเนินการอย่างต่อเน่ืองของหนา้ท่ี

การงานแตกต่างกนัก่อให้เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงผลกระทบดงักล่าว อาจจะ

สงัเกตไดจ้ากการน าความรู้ความสามารถมาพฒันา ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี โดยการทดสอบทางคณิตศาสตร์

ขั้นสูง (MDA)สามารถบ่งช้ีใหเ้ห็น ถึงความรู้ความสามารถและคุณภาพการตดัสินใจ หรืออาจจะทดสอบไดจ้าก

การน ามาเผยแพร่อีกคร้ัง หรือจ านวนคร้ังท่ีไดป้ฏิบติังานท่ีพิเศษ 

 

5. วธิีการศึกษา 
     การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง ผลกระทบของจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและความเป็นมืออาชีพ 
ท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในจงัหวดั นนทบุรี ไดมี้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้
การวิจยัเชิงส ารวจ และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตจงัหวดันนทบุรี จ านวน 175 ราย ผูศึ้กษาไดส้ร้างเคร่ืองมือโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไดแ้ก่ ประสบการณ์ท างาน 
ขนาดของกิจการการและการเขา้ร่วมฝึกอบรม 
     ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเก่ียวกบัจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต 
     ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเก่ียวกบัความเป็นมืออาชีพของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต 
     ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเก่ียวกบัคุณภาพการสอบบญัชีของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

6. ผลการศึกษาและอภิปราย 
      จากผลการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี และความเป็นมืออาชีพ ท่ีมีต่อคุณภาพ
การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในจงัหวดันนทบุรี ผูศึ้กษาไดน้ าประเดน็ส าคญัมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
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           1. การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลแต่ละด้านท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบัญชีผลการศึกษาพบว่า 

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์ท างานตรวจสอบและขนาดของกิจการแตกต่างกัน การเข้าร่วม

ฝึกอบรมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพการสอบบญัชีท่ีแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนก สุวรรณรัตน ์

(2545 ) พบว่า ตลาดของส านกังานบญัชีในกลุ่ม Big Five ซ่ึงประกอบดว้ย1) บริษทั เคพีเอม็จี ออดิท (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (KPMG) 2) บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ จ ากัด(Deloitte) 3) บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู

เปอร์สเอบีเอเอส จ ากดั (PWC) 4) บริษทั ส านกังานเอสจีวี - ณ ถลาง จ ากดั (SGVN) และ 5) บริษทั ส านกังาน 

เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั (E&Y)มีลกัษณะเป็นตลาดผูข้ายนอ้ยราย โดยลกัษณะสินคา้เป็นประเภทบริการ คือ การ

ตรวจสอบบญัชีซ่ึงในสายตาของผูใ้ช้บริการ  อาจจะแตกต่างกนับา้งในเร่ืองของคุณภาพการให้บริการ ทั้งน้ี

เน่ืองจากความมีช่ือเสียงและความช านาญในการตรวจสอบของส านักงานบัญชี  นอกจากน้ี ยงัพบว่าส านัก

งานสอบบญัชีในกลุ่ม Big Five มีการใชก้ารแข่งขนัโดยไม่ใชร้าคาเป็นหลกั เพราะตอ้งการสร้างฐานลูกคา้ให้

ใช้บริการกับทางส านักงานในระยะยาว ซ่ึงมีความได้เปรียบในด้านบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการสอบบญัชีโดยเฉพาะในระดบัของหุน้ส่วนกิจการท่ีสามารถลงนามรับรองงบการเงิน และ

มาตรฐานในการปฏิบติังานท่ีตอ้งเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ ท่ีตอ้งอาศยัช่ือเสียง ประสบการณ์ของผูท่ี้ลง

นามรับรองงบการเงินในการประกอบวิชาชีพเป็นหลกั 

 2. จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จงัหวดันนทบุรี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบญัชี 

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เช่น การรับงานตรวจสอบบญัชีโดยยึดหลกัความเป็นอิสระตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไว้

ในรายงานการสอบบญัชีและแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขในรายงานการสอบบญัชีหากพบว่าการเปิดเผย

ขอ้มลูไม่เพียงพอหรือมีการบิดเบือนขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัเป็นตน้ และดา้นมรรยาททัว่ไป เช่น ไม่มีการ

จ่ายเงินค่าตอบแทนใด ๆ ใหก้บัผูท่ี้เสนองานใหท้ าการตรวจสอบ และไม่มีการก าหนดค่าธรรมเนียมตามมูลค่า

ของสินทรัพยแ์ละรายการบัญชี เป็นตน้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัวิสา เน่ืองสมศรี

(2551) พบว่า นกับญัชีธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีจรรยาบรรณวิชาชีพโดยรวมและเป็นราย

ดา้น อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความโปร่งใส ความเป็นอิสระความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต ดา้น

ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ และการรักษา

ความลบั และดา้นความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 

          3.ความเป็นมืออาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจงัหวดันนทบุรี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบญัชี 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เช่น ผูส้อบบญัชีมีความสามารถท่ีจะระบุและจดัระบบงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
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และเหมาะสม มีศกัยภาพในการซกัถาม การท าวิจยั การคิดอย่างมเหตุผลเชิงวิเคราะห์สงัเคราะห์ รวมถึงการให้
เหตุผลและการวิเคราะห์อยา่งละเอียดรอบคอบ และผูส้อบบญัชีมีความสามารถท่ีจะระบุปัญหาและแกไ้ขปัญหา
ในสถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ ดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่นผูส้อบบญัชีมี
ความสามารถในการวดัมูลค่าและการรับรู้องคป์ระกอบของงบการเงิน งบก าไรขาดทุนและงบดุล ตลอดจนมี
ความสามารถในการเลือกใช้เกณฑ์ในการวดัมูลค่าในงบการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้และความ
เขา้ใจและสามารถวิเคราะห์และเขา้ใจการใชป้ระโยชน์ รวมถึงสามารถปฏิบติัตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิชาชีพไดเ้ป็นอย่างดี เช่น กฎหมายว่าดว้ยการสอบบญัชี กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีอากร และมีศกัยภาพใน
การวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบและเป็นระบบ เป็นตน้ ดา้นบุคคล เช่น ผูส้อบบญัชีมีศกัยภาพท่ีจะจดัการ
บริหารตนเองใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูส้อบบญัชีใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้เฉพาะตวั
และปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน มีอิทธิพลต่อความน่าเช่ือถือการปฏิบติังานและประสิทธิภาพของงานท่ีท า และ
ผูส้อบบญัชีใหค้วามส าคญักบัการพิจารณาน าคุณค่าวิชาชีพ จริยธรรมและวฒันธรรมมาใชใ้นการตดัสินใจและ
มุ่งเนน้การพิจารณาและการประยกุตใ์ชป้ระเดน็ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อกัษราภรณ์  แว่น
แกว้ (2548 ) พบว่า ความเป็นมืออาชีพของนกับญัชีโดยภาพรวมอยู่มาก ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด 
ดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นบุคคล ดา้นสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร และดา้นองคก์รและการบริหาร
จดัการธุรกิจ 
         4. คุณภาพการสอบบญัชี มีนัยส าคญัทางสถิติ  เช่น ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเท่ียงธรรม ดา้น ความ
ชดัเจน ดา้นความกะทดัรัดดา้นความสร้างสรรค์    ดา้นความสมบูรณ์ และดา้นการทนักาล ในภาพรวมอยู่มาก 
เน่ืองจาก ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามส าคญัในความถูกตอ้งของขอ้มูลเสมอ โดยไดต้รวจสอบและน าเสนอรายงาน
เป็นไปตามความจริงท่ีเก่ียวขอ้ง ไดร้วบรวม ประเมิน สรุปและเสนอรายงานอย่างระมดัระวงั แม่นย  าเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพ ซ่ึงในการน าเสนอขอ้มูลในรายงานการสอบบญัชีนั้น ผูส้อบบญัชียึดมัน่ในความเป็นกลาง มี
ความเป็นอิสระ ปราศจากอคติและความล าเอียง มีการปฏิบติังานสอบบญัชีดว้ยความเท่ียงธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต 
โดยไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริงหรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระส าคญันอกจากน้ี ไดน้ าเสนอรายงานการสอบบญัชี
ท่ีชดัเจน      เพ่ือป้องกนัความเขา้ใจผิดพลาดของผูใ้ชข้อ้มูลเสมอ และเสนอรายงานอย่างครบถว้นสมบูรณ์ มี
การคน้หาหลกัฐานการสอบบญัชีอย่างเพียงพอเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและสมบูรณ์ และทนัเวลาเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพเสมอ ดงันั้น จึงท าใหผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัการสอบบญัชีอยา่งมีคุณภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั มณฑิรา กิจสัมพนัธ์วงศ ์(2550)ไดศึ้กษา ผลกระทบของเทคนิคการสอบบญัชีและมรรยาทของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชีในมุมมองของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทย พบวา่  ความเป็น
มืออาชีพ มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพการสอบบญัชี 
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7.  สรุปผลการศึกษา 
 
      1. ผูส้อบบญัชีท่ีประกอบวิชาชีพสอบบญัชีในจงัหวดันนทบุรี  จ านวน  175 คน  เป็นเพศหญิงมีจ านวน 91 
คน คิดเป็นร้อยละ 52 และเพศชายมีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 48 โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามโดย
ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามจะมีอายรุะหว่าง  36 - 45  ปี  มากท่ีสุด  คือ มีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7  
รองลงมามีอายรุะหว่าง 46-55 ปี  มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6  รองลงมามีอายมุากกวา่ 56  ปี  มีจ านวน 
41 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4  และ มีอายุระหว่าง 25-35 ปี  จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3  ตามล าดบั ผูต้อบ
แบบสอบถามจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากกว่าจบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี  ประกอบดว้ย จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 110  คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 และจบการศึกษามากกว่าระดบัปริญญาตรี
จ านวน 65  คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 

      2.โดยส่วนมากผูต้อบแบบสอบถามจะมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ ระหว่าง 4-6 ปี มากท่ีสุด มีจ านวน 
55  คน คิดเป็นร้อยละ 31.4  รองลงมาคือมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ  มากกวา่ 10  ปี  มีจ านวน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.6 รองลงมาคือมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ  ต ่ากว่า 3   ปี  มีจ านวน 41  คน คิดเป็นร้อยละ 
23.4 และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ ระหวา่ง 7-9  ปี มีจ านวน 29  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.6  ตามล าดบั  

         การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัผลกระทบของจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี และความเป็นมืออาชีพ ท่ีมีต่อ
คุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ พบวา่ 

           1.  ความเป็นมืออาชีพ มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพการสอบบญัชีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

            2.  จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการสอบบญัชีอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูส้อบบญัชีท่ีมีอาย ุ25-35 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบั ผูส้อบบญัชีท่ีมีอาย ุ36-45 ปี และ 
ผูส้อบบญัชีท่ีมีอาย ุ46-55 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบั ผูส้อบบญัชีท่ีมีอาย ุมากกวา่ 56  ปีข้ึนไป 

             3.  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี ประสบการณ์การสอบบญัชีแตกต่างกนั มีคุณภาพการสอบบญัชีแตกต่าง
กนัผูส้อบบัญชีท่ีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ ต ่ากว่า 3 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับ ผูส้อบบัญชีท่ีมี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ 4-6 ปี และ ผูส้อบบญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ 7-9 ปี มีความคิดเห็น
แตกต่างกบั ผูส้อบบญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ 10 ปีข้ึนไป 

              4.  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีมี ขนาดของกิจการท่ีแตกต่างกัน มีคุณภาพการสอบบัญชีแตกต่างกัน
ผูส้อบบญัชีท่ีมีขนาดของกิจการเป็นขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกบั ผูส้อบบญัชีท่ีมีขนาดของกิจการเป็น
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ขนาดกลาง และผูส้อบบญัชีท่ีมีขนาดของกิจการเป็นขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นแตกต่างกบั ผูส้อบบญัชีท่ีมี
ขนาดของกิจการเป็นขนาดเลก็  

               5. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี การเขา้ร่วมฝึกอบรมท่ีแตกต่างกนั มีคุณภาพการสอบบญัชีแตกต่างกนั
ผูส้อบบญัชีท่ีมีการเขา้ร่วมฝึกอบรม 2-3 คร้ังมีความคิดเห็นแตกต่างกบั ผูส้อบบญัชีท่ีมีการเขา้ร่วมฝึกอบรม 4-5 
คร้ังและ ผูส้อบบญัชีท่ีมีการเขา้ร่วมฝึกอบรม 6-7 คร้ัง มีความคิดเห็นแตกต่างกบั ผูส้อบบญัชีท่ีมีการเขา้ร่วม
ฝึกอบรม มากกวา่ 7 คร้ัง 
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้ระบบงานการบริการข้อมูลด้วยตนเอง 
ของพนักงาน 

Factors Influencing the Intention to Use Employee Self-Service 
                                        อนุโลม อุตมะพนัธ์ุ1 และ เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล2 

Anulom Utamaphan and Ek-anong Tangrukwaraskul 

 
บทคดัยอ่ 

งานวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชห้ลกัการของทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและผลเป็นตน้แบบร่วมกบัทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนมาศึกษาและทดสอบถึงอิทธิพลท่ีมีต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบงานการบริการขอ้มูลด้วยตนเองของ
พนักงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อการใช้ระบบ การรับรู้ด้าน
ทรัพยากรและบรรทดัฐานทางสงัคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานโดยทศันคติ
ต่อการใช้มีอิทธิพลสูงท่ีสุด รวมทั้ งยงัพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรยงัช่วยส่งเสริมผลของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง แรงกดดนัทางการจดัการกบับรรทดัฐานทางสงัคมดว้ย 
ค าส าคัญ ระบบงานการบริการข้อมลูด้วยตนเองของพนักงาน, ความตั้งใจท่ีจะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
ทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและผล, ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  

Abstract 
Using a research framework grounded in Theory of Reasoned Action and Theory of Planned Behavior as 
model theories, this study examines factors influencing the intention to use Employee Self-Service(ESS) 
technology of state enterprise employees.The results of the study are as follows:  Attitudes toward using , 
perceived resources and subjective norm influencing the intention to use ESS as the hypotheses of this 
research, whereas, the attitudes toward using are most influential.The relationship between managerial 
pressure and subjective norm will be strengthened by perceived organizational support.  
Keywords : Employee self-Service, Intension to use information technology system, Theory of Reasoned 
Action, Theory of Planned Behavior  
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1. บทน า 
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดน้ าระบบงานการบริการขอ้มลูดว้ยตนเองของพนกังานมาใชง้านเป็นการเปล่ียนมา
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศแทนระบบการท างานแบบเดิมย่อมตอ้งมีผลกระทบต่อการยอมรับและทศันคติของ
พนกังานในองค์การ จึงมีความส าคญัท่ีจะตอ้งรู้ถึงระดบัความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัความตั้งใจท่ีจะใช้
และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบ เพ่ือเป็นขอ้มูลใหอ้งคก์ารสามารถน าไปก าหนดเป็นนโยบาย
ในการปรับปรุงแกไ้ขระบบงานปัจจุบนัและระบบงานยอ่ยอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะเดียวกนัออกมาใชง้านอีกในอนาคต 
ผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาถึงอิทธิพลท่ีมีต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบของพนกังานสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มพนกังานและกลุ่ม
ผูบ้ริหาร การศึกษามีวตัถุประสงค์ เพ่ือวดัระดบัความคิดเห็นของพนักงานต่อความตั้งใจท่ีจะใช้ เพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้กบัความตั้งใจท่ีจะใช้และเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใช ้ส าหรับประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถใชผ้ลการศึกษา
เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพฒันาการใชง้านให้มีค่าคุม้กบัการลงทุนและเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ สร้างความพึงพอใจต่อผูใ้ชง้าน รวมทั้งให้พนกังานและองคก์ารไดรั้บผลประโยชน์จากการใชร้ะบบ
ดว้ย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     เน่ืองจากระบบดังกล่าวจัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบหน่ึง ผูวิ้จัยจึงได้ทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและผล (Theory of 
Reasoned Action : TRA)น าเสนอโดย Fishbein and Ajzen (1975)ไดใ้ชปั้จจยัสองตวัพยากรณ์ความตั้งใจไดแ้ก่ 
ทศันคติต่อการใช ้และ บรรทดัฐานทางสังคม ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)
น าเสนอโดย Ajzen (1991)ไดใ้ชปั้จจยัอีกหน่ึงตวัพยากรณ์ความตั้งใจท่ีจะใชน้ัน่คือการรับรู้ดา้นทรัพยากรและ 
แบบจ าลองการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) น าเสนอโดย Davis 
(1989) ใชปั้จจยัสองตวัพยากรณ์ ทศันคติต่อการใชคื้อการรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บและการรับรู้วา่ง่ายต่อการใช ้
นอกจากน้ียงัใชปั้จจยัดา้นองค์การสองตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยพยากรณ์
ทศันคติต่อการใชแ้ละบรรทดัฐานทางสังคมไดแ้ก่ การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กรและแรงกดดนัทางการ
จดัการ จากการคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ท่ีจะใชร้ะบบ ประกอบดว้ย ตวัแปร เจด็ ตวั คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ การรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้าน การ
รับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร ทศันคติต่อการใช ้แรงกดดนัทางการจดัการ บรรทดัฐานทางสงัคม และ การรับรู้
ดา้นทรัพยากร จึงตั้งสมมติฐานงานวิจยัไดด้งัน้ี  
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2.1 ทัศนคติต่อการใช้ระบบกับความตั้งใจที่จะใช้ แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติต่อการใช้ระบบ ถูกน าเสนอคร้ัง
แรกในทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและผล(TRA) โดย Fishbein and Ajzen(1975)โดยก าหนดตวัช้ีวดั
ทศันคติต่อการใช้ระบบ ไดแ้ก่ พนักงานมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ พนักงานรู้สึกสนุกกบัการใช้
ระบบ เป็นตน้ ซ่ึงทฤษฎีดงักล่าวไดถู้กใช้เป็นตน้แบบในหลายงานวิจยั ไดแ้ก่ Taylor and Todd(1995) 
พบว่าปัจจยัท่ีพยากรณ์ความตั้งใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงคือทศันคติของบุคคลต่อการใช้
และMarler et al.(2005) พบว่าปัจจยัดา้นทศันคติต่อการใช้ระบบมีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจท่ีจะใช้ 
เป็นตน้ ตวัช้ีวดัความตั้งใจท่ีจะใช้ระบบ ประกอบดว้ยเจ็ดตวัช้ีวดั(ตามผลการวิจยัของ Davis et al.,1989) 
จากการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีไดน้ าไปทดลองใช ้ปรากฏว่ายงัคงมี หก ตวัช้ีวดัท่ีมี
ความเช่ือถือได้ ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach มีค่าเท่ากบั 0.84และ
ตวัช้ีวดัทศันคติต่อการใชร้ะบบประกอบดว้ย ส่ี ตวัช้ีวดั(ตามผลการวิจยัของ Davis et al.,1989) ผลการทดสอบ
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีไดน้ าไปทดลองใชป้รากฏว่ายงัคงมี สาม ตวัช้ีวดัท่ีมีความเช่ือถือได ้ผลการ
ทดสอบความเช่ือมัน่ดว้ยสูตรสมัประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach มีค่าเท่ากบั 0.91 
 

สมมตฐิานที่ 1: ทัศนคตต่ิอการใช้ระบบมอีทิธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้ 
  

     แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บต่อการใชร้ะบบ ถูกน าเสนอคร้ังแรกในแบบจ าลองการยอมรับ
นวตักรรมและเทคโนโลยี(TAM) ของ Davis(1989) โดยก าหนดตวัช้ีวดัการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บต่อการใช้
ระบบ ไดแ้ก่ การใชร้ะบบจะช่วยให้พนกังานปรับปรุงผลการปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึน ท างานเร็วข้ึน เป็นตน้ ซ่ึง
แบบจ าลองดงักล่าวไดถู้กใชเ้ป็นตน้แบบในหลายงานวิจยั ไดแ้ก่ Marler and Dulebohn(2005) พบว่าเป็นปัจจยั
ท่ีใชพ้ยากรณ์ทศันคติของบุคคลต่อการใชเ้ทคโนโลยี และMarler et al.(2005) พบว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การใชร้ะบบ เป็นตน้ ตวัช้ีวดัการรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บ ประกอบดว้ยส่ีตวัช้ีวดั (ตามผลการวิจยัของ Davis et 
al.,1989) ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ดว้ยสูตรสมัประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach มีค่าเท่ากบั 0.92       
 

สมมตฐิานที่ 2: การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมอีทิธิพลต่อทัศนคตต่ิอการใช้ระบบ 
 

     แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้านต่อการใชร้ะบบ ถูกน าเสนอคร้ังแรกในแบบจ าลองการยอมรับ
นวตักรรมและเทคโนโลยี(TAM) ของ Davis(1989) โดยก าหนดตวัช้ีวดัการรับรู้ว่าง่ายต่อการใชง้าน ไดแ้ก่ มี
ความสะดวกต่อการใชง้าน ขั้นตอนการใชง้านง่ายต่อการจดจ า เป็นตน้ ซ่ึงแบบจ าลองดงักล่าวไดถู้กใช้เป็น
ตน้แบบในหลายงานวิจยั ไดแ้ก่ Mccloskey(2003) พบว่าการรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้านมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้
ออนไลน์และMarler et al.(2005) พบว่าการรับรู้ว่าง่ายต่อการใชง้านมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชร้ะบบ เป็น
ตน้ ตวัช้ีวดัการรับรู้ว่าง่ายต่อการใชง้านประกอบดว้ยส่ีตวัช้ีวดั (ตามผลการวิจยัของ Agarwal  and Prasad,1999
และ Venkatesh,2000) ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ดว้ยสูตรสมัประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach มีค่าเท่ากบั 0.94 
 

สมมตฐิานที่ 3: การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ระบบมอีทิธิพลต่อทัศนคตต่ิอการใช้ 
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     แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรต่อการใช้ระบบ ถูกน าเสนอคร้ังแรกในงานวิจยัของ 
Eisenberger et al.(1997) โดยก าหนดตวัช้ีวดัการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร ไดแ้ก่ พนกังานรับรู้โดยทัว่ไปว่า
องคก์รใหค้วามส าคญัต่อความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัการใชร้ะบบ จดัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รให้มี
ความเหมาะสมต่อการใชร้ะบบ เป็นตน้ ซ่ึงงานวิจยัดงักล่าวไดถ้กูใชเ้ป็นตน้แบบในหลายงานวิจยั ไดแ้ก่ Marler 
and Dulebohn(2005) พบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบและMarler et 
al.(2005)พบวา่การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รมีอิทธิพลต่อทศันคติต่อการใชร้ะบบ เป็นตน้ ตวัช้ีวดัการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กรประกอบด้วย แปดตวัช้ีวดั (ตามผลการวิจยัของ Eisenberger et al.,1997) จากการ
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีไดน้ าไปทดลองใช ้ปรากฏวา่ยงัคงมีเจด็ตวัช้ีวดัท่ีมีความเช่ือถือ
ได ้ตามผลการทดสอบความเช่ือมัน่ดว้ยสูตรสมัประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach มีค่าเท่ากบั 0.70  
 

สมมตฐิานที่ 4: การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมอีทิธิพลต่อทัศนคตต่ิอการใช้ระบบ 
 

2.2 บรรทัดฐานทางสังคมเกีย่วกับการการใช้ระบบ กับความตั้งใจที่จะใช้ แนวคิดเก่ียวกบับรรทดัฐานทางสังคม
เก่ียวกบัการใช้ระบบ ถูกน าเสนอคร้ังแรกในทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและผล(TRA) โดย Fishbein and 
Ajzen(1975) โดยก าหนดตัวช้ีวดับรรทัดฐานทางสังคมเก่ียวกับการใช้ระบบ ได้แก่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
พนกังานคิดว่าพนกังานควรใชร้ะบบ และบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อพนกังานคิดว่าพนกังานควรใชร้ะบบ เป็น
ตน้ ซ่ึงทฤษฎีดงักล่าวไดถ้กูใชเ้ป็นตน้แบบในหลายงานวิจยั ไดแ้ก่ Taylor and Todd(1995) ท่ีใชบ้รรทดัฐานทาง
สงัคมเป็นปัจจยัในการพยากรณ์ความตั้งใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและMarler et al.(2005) พบวา่บรรทดั
ฐานทางสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบ เป็นตน้ ตวัช้ีวดับรรทดัฐานทางสังคม ประกอบดว้ยสอง
ตวัช้ีวดั (ตามผลการวิจยัของ Morris and Venkatesh,2000)  ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิ
อลัฟาของ Cronbach มีค่าเท่ากบั 0.96 
 

สมมตฐิานที่ 5: บรรทัดฐานทางสังคมเกีย่วกบัการใช้ระบบมอีทิธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้ 
 

     แนวคิดเก่ียวกบัแรงกดดนัทางการจดัการต่อการใชร้ะบบ ถูกน าเสนอคร้ังแรกในงานวิจยัของ Taylor and 
Todd(1995) โดยก าหนดตวัช้ีวดัแรงกดดนัทางการจดัการต่อการใชร้ะบบ ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงตอ้งการ
ให้พนกังานใชร้ะบบและพนกังานใชร้ะบบเน่ืองจากเป็นค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง ซ่ึงงานวิจยัดงักล่าว
ไดถู้กใช้เป็นต้นแบบในหลายงานวิจยั ไดแ้ก่ Marler et al.(2005) พบว่าแรงกดดันทางการจัดการมีอิทธิพล
โดยตรงต่อบรรทดัฐานทางสังคมเก่ียวกบัการใช้ระบบและระดบัของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรเป็น
ปัจจยัส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างแรงกดดนัทางการจดัการและบรรทดัฐานทางสังคม เป็นตน้ ตวัช้ีวดัแรง
กดดนัทางการจดัการ ประกอบดว้ย สองตวัช้ีวดั(ตามผลการวิจยัของ Taylor and Todd,1995) ผลการทดสอบ
ความเช่ือมัน่ดว้ยสูตรสมัประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach มีค่าเท่ากบั 0.81 
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สมมตฐิานที่ 6: แรงกดดนัทางการจดัการมอีทิธิพลต่อบรรทัดฐานทางสังคมเกีย่วกบัการใช้ระบบ 
 

สมมติฐานที่ 7: ระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดดันทางการ
จดัการกบั บรรทัดฐานทางสังคมเกีย่วกบัการใช้ระบบ 
 

2.3 การรับรู้ด้านทรัพยากรกับความตั้งใจที่จะใช้ แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ดา้นทรัพยากรต่อการใชร้ะบบ ถูก
น าเสนอคร้ังแรกในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน(TPB) ของ Ajzen(1991) โดยก าหนดตัวช้ีวดัการรับรู้ด้าน
ทรัพยากรต่อการใช้ระบบ ไดแ้ก่ พนักงานมีอุปกรณ์ต่างๆ มีโอกาส มีความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการใช้ระบบ ไม่มี
อุปสรรคใดๆต่อการใชร้ะบบ เป็นตน้ ซ่ึงทฤษฎีดงักล่าวไดถู้กใชเ้ป็นตน้แบบในหลายงานวิจยั ไดแ้ก่ Mathieson 
et al.(2001) พบว่าการรับรู้ดา้นทรัพยากรเก่ียวขอ้งเชิงบวกต่อทั้งความตั้งใจท่ีจะใชซ้อฟต์แวร์และการใชง้าน
จริงและMarler et al.(2005) พบว่า การรับรู้ดา้นทรัพยากรมีอิทธิพลต่อการใชร้ะบบ เป็นตน้ ตวัช้ีวดัการรับรู้
ดา้นทรัพยากรประกอบดว้ยส่ีตวัช้ีวดั (ตามผลการวิจยัของ Matheison et al.,2001) ผลการทดสอบความเช่ือมัน่
ดว้ยสูตรสมัประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach มีค่าเท่ากบั 0.88 
 

สมมตฐิานที่ 8:การรับรู้ด้านทรัพยากรมอีทิธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้ระบบ  
 ผูวิ้จยัไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบัผลของปัจจยัในดา้นต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบตามงานวิจยั
ของMarler et al.(2005)และตอ้งการทดสอบว่า เม่ือมีการปรับเปล่ียนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่ม
ตวัอย่างแลว้อิทธิพลของปัจจยัดา้นต่างๆต่อความตั้งใจท่ีจะใช้ระบบ จะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Marler et 
al.(2005)หรือไม่ ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 แบบจ าลองสมมติฐานการศึกษาปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใช ้ระบบ 
ท่ีมา : งานวิจยัของ Marler et al.(2005) 
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3.วธีิการศึกษา 
 
     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ี
ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร จากเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 หลงัจากผ่านการใชง้านไปแลว้
สามเดือน ค านวณขนาดตวัอย่าง  โดยใชสู้ตรทราบจ านวนประชากรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 ไดข้นาดตวัอย่างประมาณ 379 คน สุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น ดว้ยเทคนิควิธีแบบ
โควตาและอาศยัความสะดวกจากกลุ่มตวัอย่างจ านวนสองกลุ่ม คิดเป็น กลุ่มพนกังานจ านวน342 คน และ กลุ่ม
ผูบ้ริหาร 37 คน แบบสอบถามมีลกัษณะปลายปิดแบ่งออกเป็น สาม ส่วน ไดแ้ก่  ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะ
ส่วนบุคคลคือ อายุ ระดบัพนกังานและ ระยะเวลาการท างาน  ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ี
จะใชร้ะบบและค าถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบโดยค าถามในส่วนท่ีสองและ
สามเป็นแบบ Likert Scale 5 ระดบั ทดสอบความเช่ือถือไดด้ว้ยการน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 
รายและน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbachไดค่้าความ
เช่ือมัน่ของโครงสร้างค าถามส่วนท่ีสอง มีค่าเท่ากบั0.94 และโครงสร้างค าถามส่วนท่ีสามมีค่าเท่ากบั0.84  ซ่ึง
เป็นค่าท่ียอมรับไดเ้พราะมีค่าตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป  ขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด น ามาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติทั้งสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Pearson เพ่ือหาความสัมพนัธ์และ
ทิศทางความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามและสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics)  ดว้ยการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
  
     พนกังานผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 379 คน มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากท่ีสุดเป็นจ านวน 108 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 28.50 พนกังานระดบั 6-8 มากท่ีสุดจ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 ส่วนใหญ่พนกังานมีระยะเวลา
การท างาน 10 ปีข้ึนไป มากท่ีสุดจ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 50.92 และมีผลการศึกษาตามวตัถุประสงค ์
ดงัน้ี 
 

4.1 ความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้ระบบ  
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ตารางที่ 1 ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบและความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบ 

 
 

ปัจจยัดา้นต่างๆ 
              ค่าเฉล่ีย                     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน          ระดบัความคิดเห็น 
 
        กลุ่ม          กลุ่มผู ้                 กลุ่ม       กลุ่มผู ้                   กลุ่ม         กลุ่มผู ้     
      พนกังาน     บริหาร             พนกังาน   บริหาร                พนกังาน    บริหาร                  

1. การรับรู้ถึงประโยชนท่ี์                   3.25           3.69           0.97        0.89                  ปานกลาง    มาก 
     ไดรั้บ  
2. การรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้าน      3.36   3.73      0.93          0.90                  ปานกลาง      มาก 
3. การรับรู้การสนบัสนุนจาก        3.13 3.36      0.95   0.94                  ปานกลาง     ปานกลาง  
    องคก์ร  
4. แรงกดดนัทางการจดัการ               3.55   3.85 0.93  0.89 มาก มาก 
5. ทศันคติต่อการใชร้ะบบ 3.14 3.33 0.90  0.92 มาก มาก 
6. บรรทดัฐานทางสงัคม 3.36 3.57 0.88  0.93 มาก มาก 
7. การรับรู้ดา้นทรัพยากร 3.35 3.65 0.96  0.85 มาก มาก 
8. ความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบ 3.35 3.52 0.98  0.85 ปานกลาง มาก 
 
4.2 ความสัมพนัธ์ในกลุ่มปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้ระบบและความตั้งใจที่จะใช้ระบบ 
 

ตารางที่  2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ของ Pearson ระหว่างปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจท่ีจะใช ้
                 ระบบและความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบ ส าหรับกลุ่มพนกังาน 
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               ตวัแปร ตวัแปร 
      X1               X2              X3              X4              X5             X6             X7            Y 

 
1. การรับรู้ถึงประโยชนท่ี์                1   
ไดรั้บ (X1) 
2. การรับรู้วา่ง่ายต่อการใช ้           0.693**        1    
งาน (X2) 
3. การรับรู้การสนบัสนุนจาก       0.630**      0.622**         1 
องคก์ร (X3) 
4. แรงกดดนัทางการจดัการ(X4)  0.219**      0.303**      0.311**         1 
5. ทศันคติต่อการใชร้ะบบ(X5)    0.731**      0.747**     0.662**         0.303**         1 
6. บรรทดัฐานทางสงัคม(X6)       0.491**      0.482**     0.471**      0.552**      0.521**        1  
7. การรับรู้ดา้นทรัพยากร(X7)      0.624**      0.658**     0.561**      0.334**      0.767**    0.569**        1 
8. ความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบ(Y)     0.725**      0.678**     0.632**     0.313**      0.773**     0.542**    0.733**      1 
หมายเหตุ     **    หมายถึง มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Pearson ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบและ
ความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบ ส าหรับกลุ่มผูบ้ริหาร 
 

                  ตวัแปร ตวัแปร 
      X1               X2              X3              X4              X5             X6             X7            Y 

1. การรับรู้ถึงประโยชนท่ี์                1   
ไดรั้บ (X1) 
2. การรับรู้วา่ง่ายต่อการใช ้           0.609**        1    
งาน (X2) 
3. การรับรู้การสนบัสนุนจาก       0.644**      0.549**         1 
องคก์ร (X3) 
4. แรงกดดนัทางการจดัการ(X4)   0.367**      0.224        0.346*         1 
5. ทศันคติต่อการใชร้ะบบ(X5)    0.631**       0.553**     0.720**         0.236         1 
6. บรรทดัฐานทางสงัคม(X6)       0.386**      0.353**     0.494**      0.518**      0.471**        1  
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7. การรับรู้ดา้นทรัพยากร(X7)      0.520**      0.602**     0.621**      0.415**      0.722**    0.534**        1 
8. ความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบ(Y)     0.549**      0.558**     0.515**      0.309**      0.580**    0.386*    0.511*      1 
 

หมายเหตุ     *   หมายถึง มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
                  **    หมายถึง มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 

4.3 ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้ระบบ 
 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบ 
ตวัแปรตน้และค่า
สมัประสิทธ์ิของการ
ตดัสินใจ 

ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (β) 
 ความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบ(Y)      ทศันคติต่อการใชง้าน(X5)      บรรทดัฐานทางสงัคม(X6) 
กลุ่มพนกังาน   กลุ่มผูบ้ริหาร    กลุ่มพนกังาน กลุ่มผูบ้ริหาร    กลุ่มพนกังาน กลุ่มผูบ้ริหาร 

ทศันคติต่อการใช้
ระบบ (X5) 

    0.487*                0.421*                    -                    -                       -                     - 

บรรทดัฐานทาง
สงัคม (X6) 

    0.125*                0.108                     -                    -                       -                     - 

การรับรู้ดา้น
ทรัพยากร (X7) 

   0.288*                0.149                      -                    -                       -                     -  

การรับรู้ถึงประโยชน์
ท่ีไดรั้บ (X1) 

        -                       -                       0.328*           0.224                   -                    -  

การรับรู้วา่ง่ายต่อการ
ใชง้าน (X2) 

        -                       -                       0.385*           0.145                   -                    -  

การรับรู้การสนบัสนุน
จากองคก์ร (X3) 

        -                       -                       0.216*           0.496*              0.331*           0.394*  

แรงกดดนัทางการ
จดัการ (X4) 
R Square 

        -                       -                            -                   -                   0.449*           0.358* 
 
   0.656                 0.362                 0.671              0.578              0.404             0.381 

 

หมายเหตุ     *   หมายถึง มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
     ผลการศึกษา สมมติฐานท่ี 1 ทศันคติต่อการใช้ระบบมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจท่ีจะใช้ และ
ทศันคติต่อการใชร้ะบบของทั้งกลุ่มพนกังานและกลุ่มผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใช ้โดยทศันคติใน
กลุ่มพนกังานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจมากกว่า สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บมีความสัมพนัธ์เชิง
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บวกต่อทศันคติต่อการใชร้ะบบ และการรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บของกลุ่มพนกังานมีอิทธิพลต่อทศันคติต่อการ
ใชร้ะบบ และไม่พบอิทธิพลในกลุ่มผูบ้ริหาร สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้วา่ง่ายต่อการใชร้ะบบมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกต่อทศันคติต่อการใช ้และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใชร้ะบบของกลุ่มพนกังานมีอิทธิพลต่อทศันคติต่อการใช้
และไม่พบอิทธิพลในกลุ่มผูบ้ริหาร สมมติฐานท่ี 4 การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ
ทศันคติต่อการใชร้ะบบ และการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รของทั้งกลุ่มพนกังานและกลุ่มผูบ้ริหารมีอิทธิพล
ต่อทศันคติต่อการใชร้ะบบโดยทั้งสองกลุ่มมีอิทธิพลใกลเ้คียงกนั สมมติฐานท่ี 5 บรรทดัฐานทางสงัคมเก่ียวกบั
การใชร้ะบบมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจท่ีจะใช ้และบรรทดัฐานทางสังคมเก่ียวกบัการใชร้ะบบของ
กลุ่มพนักงานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้และไม่พบอิทธิพลในกลุ่มผูบ้ริหาร สมมติฐานท่ี 6 แรงกดดนั
ทางการจดัการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อบรรทดัฐานทางสังคมเก่ียวกบัการใชร้ะบบและแรงกดดนัทางการ
จดัการต่อทั้งกลุ่มพนกังานและกลุ่มผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อบรรทดัฐานทางสังคมเก่ียวกบัการใชโ้ดยแรงกดดนั
ทางการจดัการต่อกลุ่มพนกังานมีอิทธิพลต่อบรรทดัฐานทางสังคมมากกว่า สมมติฐานท่ี 7 ระดบัการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทั้ งแรงกดดันทางการจัดการ และบรรทัดฐานทางสังคม 
เก่ียวกบัการใชร้ะบบ และพบว่า ระดบัการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รของทั้งกลุ่มพนกังานและกลุ่มผูบ้ริหาร 
ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างแรงกดดนัทางการจดัการ กบับรรทดัฐานทางสังคมเก่ียวกบัการใชร้ะบบและ
สมมติฐานท่ี 8 การรับรู้ดา้นทรัพยากรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความตั้งใจท่ีจะใช้ระบบ และการรับรู้ดา้น
ทรัพยากรของกลุ่มพนกังานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบและไม่พบอิทธิพลในกลุ่มผูบ้ริหาร 
 

4.4 การอภิปราย 
 

     จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานกบังานวิจยัตน้แบบของ Marler et al. (2005) ซ่ึงไดท้ดสอบ
เฉพาะความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามพบว่าทศันคติต่อการใชมี้ความสัมพนัธ์เชิงบวกและมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบสอดคลอ้งกบังานวิจยัตน้แบบ บรรทดัฐานทางสังคมมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกและมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจท่ีจะใช้ สอดคล้องกับงานวิจัยต้นแบบและการรับรู้ด้านทรัพยากรมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกและมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้ระบบไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัตน้แบบ แต่ใน
งานวิจยัตน้แบบไดท้ดสอบความสัมพนัธ์ก่อนการใชร้ะบบพบว่าตวัแปรทั้งสองตวัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ
กนั การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รมีความสัมพนัธ์เชิงบวกและมีอิทธิพลอิทธิพลต่อทศันคติต่อการใชร้ะบบ 
ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัตน้แบบซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์ต่อกนัทั้งก่อนและหลงัการใชง้าน การรับรู้ถึงประโยชน์
ท่ีไดรั้บและการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกและมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการใช้ระบบ 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัตน้แบบเฉพาะการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บส่วนการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการใชง้าน นอกจากน้ียงัพบว่าแรงกดดนัทางการจดัการมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
และมีอิทธิพลต่อบรรทดัฐานทางสังคมเก่ียวกบัการใชร้ะบบ สอดคลอ้งกบังานวิจยัตน้แบบและระดบัการรับรู้
การสนบัสนุนจากองค์กร ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างแรงกดดนัทางการจดัการ กบับรรทดัฐานทางสังคม
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เก่ียวกบัการใชร้ะบบ ปรากฏว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัตน้แบบ อยา่งไรก็ตามผลการทดสอบในงานวิจยัตน้แบบ 
พบวา่ก่อนการใชง้านระบบไม่สนบัสนุนสมมติฐาน 
     ขอ้สังเกตจากการทดสอบกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มพนกังานเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ ผลการทดสอบเป็นไป
ตามสมมติฐานทุกขอ้ ในขณะท่ีผลการทดสอบท่ีไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อยูใ่นกลุ่มผูบ้ริหารไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
การรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บ การรับรู้วา่ง่ายต่อการใชร้ะบบ บรรทดัฐานทางสงัคม และการรับรู้ดา้นทรัพยากร  

5. สรุปผลการศึกษา 
     ผลจากการศึกษา พบว่า ทศันคติต่อการใชร้ะบบของทั้งกลุ่มพนกังานและกลุ่มผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บและการรับรู้ว่าง่ายต่อการใชร้ะบบมีอิทธิพลต่อทศันคติต่อการ
ใชร้ะบบในกลุ่มพนกังาน แต่ไม่พบอิทธิพลดงักล่าวในกลุ่มผูบ้ริหาร การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รของทั้ง
กลุ่มพนักงานและกลุ่มผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อทศันคติต่อการใช้ระบบ บรรทัดฐานทางสังคมเก่ียวกบัการใช้
ระบบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบในกลุ่มพนักงาน แต่ไม่พบอิทธิพลดงักล่าวในกลุ่มผูบ้ริหาร แรง
กดดนัทางการจดัการท่ีมีต่อทั้งกลุ่มพนกังานและกลุ่มผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อบรรทดัฐานทางสังคมเก่ียวกบัการ
ใช้ระบบ ระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของทั้ งกลุ่มพนักงานและกลุ่มผู ้บริหาร ส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงกดดนัทางการจดัการกบับรรทดัฐานทางสังคมเก่ียวกบัการใชร้ะบบ และการรับรู้ดา้น
ทรัพยากรมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบในกลุ่มพนกังาน แต่ไม่พบอิทธิพลดงักล่าวในกลุ่มผูบ้ริหาร 
 

ข้อเสนอแนะ เน่ืองจากกลุ่มพนักงานส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ใน
ประเด็นเร่ืองการให้ความช่วยเหลือจากองค์กรน้อย(ค่าเฉล่ียต ่ าสุด) ดังนั้นองค์กรควรให้ความช่วยเหลือ
พนกังานเพ่ือให้เกิดการรับรู้ว่าองคก์รให้ความส าคญักบัการใชร้ะบบ ส าหรับกลุ่มผูบ้ริหารมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบอยูใ่นระดบัมาก จึงเห็นควรรักษาแนวทางปฏิบติัท่ีดีไวเ้หมือนเดิม 
ในเร่ืองเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบ กลุ่มพนกังานมีความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริหารมีความตั้ งใจท่ีจะใช้ระบบอยู่ในระดบัมาก มีขอ้สังเกตคือในกลุ่ม
พนักงานเห็นว่าการใช้ระบบจะท าให้การเช่ือมต่อกบัระบบแม่ข่ายยากข้ึน ดงันั้นองค์กรควรปรับปรุงขยาย
ระบบแม่ข่ายใหเ้พียงพอกบัการใชง้าน และในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชร้ะบบพบวา่ พนกังานมี
ความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบ มากข้ึนก็ต่อเม่ือ มีทศันคติเชิงบวก และบรรทดัฐานทางสังคมเก่ียวกบัการสนบัสนุน
จากองค์กรต่อการใชร้ะบบ และเม่ือมีการใชง้านผ่านไปแลว้ ปัจจยัการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารยงัช่วย
ส่งเสริมผลกระทบของแรงกดดนัทางการจดัการท่ีมีต่อการรับรู้เก่ียวกบัความเช่ือของพนักงาน ท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนใหใ้ชร้ะบบ หมายความว่า หากองคก์รมีการสนบัสนุนใหพ้นกังานใชง้านอย่างจริงจงั ตามท่ีพนกังาน
คาดหวงัไวจ้ะเป็นปัจจยัช่วยให้ค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงไดรั้บการยอมรับมากข้ึน  อยา่งไรก็ตาม แมว้่า
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรก็ตาม แต่อาจจะมีปัญหาการต่อตา้นจาก
พนกังานบางกลุ่ม  ดงันั้น ปัจจยัดา้นองค์การ ไดแ้ก่การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร และแรงกดดนัทางการ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                                47 

 

 
 

จดัการดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีบทบาทส าคญัต่อความตั้งใจท่ีจะใช ้ซ่ึงกคื็อ การยอมรับการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้
งานนั่นเองและเพ่ือให้ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกวา้งขวางมากข้ึน ขอเสนอแนะ
ความคิดเห็นส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปโดย ควรท าการศึกษาจากพนกังานในองคก์ร ท่ีส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ 
เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงระบบงานย่อย
อ่ืนๆ ต่อไปและควรเก็บขอ้มูลหลงัจากผ่านการใชง้านไปแลว้ หน่ึง ปี เพ่ือให้แน่ใจว่าพนกังานทุกคนผ่านการ
ใชง้านระบบแลว้  
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ความหวาดกลวัสังคม การยอมรับนับถอืตนเอง อาการโฟโม และการเสพตดิสมาร์ทโฟน 
Social Phobia, Self-Esteem and Fear of Missing Out (FOMO) and 

Smartphone Addiction 
เจนจิรา  สงรัตน์1

 และ ยอดมนี  เทพานนท์2 
Jenjira Songrat1and Yodmanee Tepanon2 

บทคดัย่อ 
ปรากฏการณ์หน่ึงท่ีสามารถสังเกตไดใ้นสังคมไทยปัจจุบนัคือการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช ้สมาร์ทโฟน อย่าง
ตลอดเวลาของประชาชนทุกเพศทุกวยั ซ่ึงหลายกรณีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูใ้ชห้ากผูใ้ช้ใชส้มาร์ทโฟนตลอดเวลา กระทัง่ใน
สภาวะท่ีไม่สมควร เช่น ในระหว่างการขบัรถ หรือการสัญจรบนทอ้งถนน ความเข้าใจดา้นจิตวิทยาผูบ้ริโภคจะเป็นประโยชน์
ส าหรับธุรกิจสมาร์ทโฟน รวมถึงหน่วยงานของรัฐและครอบครัว ในการท่ีจะสนองตอบความตอ้งการต่างๆ  หรือบริหารจดัการการ
บริการให้ลดความเส่ียงต่ออนัตรายและผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเสพติดสมาร์ทโฟน รายงานแนวคิดเบ้ืองตน้น้ี ตอ้งการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเสพติดสมาร์ทโฟน โดยศึกษาแนวคิดดา้นความหวาดกลวัสังคม (Social Phobia) การยอมรับนบัถือ
ตนเอง (Self Esteem) และอาการกลวัการไม่ได้เข้าร่วม (Fear of Missing Out: FOMO) เพ่ือช่วยในการอธิบายปรากฏการณ์การเสพติด
สมาร์ทโฟนในบริบทของสงัคมไทยในปัจจุบนั   
ค าส าคัญ: การหวาดกลวัสังคม, การยอมรับนับถือตนเอง, อาการโฟโม, การเสพติดสมาร์ทโฟน,  

Abstract 
One phenomenon that can be observed in Thailand today is the use of mobile phones.  In particular, 
smartphones are tremendously and incessantly used by people of all ages.  In many cases, this could cause 
harm to the users if they continuously use smartphones all the time even in an inappropriate situations such 
as driving or walking on the street.  The understanding consumer psychology will be useful for smartphone 
businesses, state agencies, and families in order to meet various needs or manage services to reduce the risk 
of harm and potential adverse effects of addiction to smartphones.  This conceptual paper identifies factors 
that are associated with addiction to smartphones.  By studying the concepts of social phobia (Social Phobia) 
self-esteem (Self Esteem) and a fear of not participating (Fear of Missing Out: FOMO) in order to help 
explain the smartphone addiction phenomenon in Thailand at the present. 
Keywords: Social Phobia, Self-Esteem, Fear of missing out (FOMO), Smartphone Addiction,  
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1. บทน า 
 
     ทุกวนัน้ียุคดิจิตอลท าให้การติดต่อส่ือสารสามารถเช่ือมต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว การเช่ือมต่อผ่าน
อินเตอร์เนตไร้สายความเร็วสูง เขา้สู่เครือข่ายสงัคมออนไลน์โดยอาศยัอุปกรณ์ท่ีมีนวตักรมและมีความสามารถ
ในการรองรับการใชง้านไดอ้ยา่งเต็มท่ีนั้น ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่จะนิยมเสพขอ้มูลต่างๆทั้งเพ่ือการท างานและเพ่ือ
ความบันเทิง โดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากท่ีสุด สมาร์ทโฟนก าลงัเป็นท่ีนิยมและเติบโตจนกลายเป็น
อุปกรณ์หลกัของการใชง้านอินเตอร์เนต เน่ืองจากง่ายต่อการใชง้าน มีขนาดเลก็กระทดัรัด มีความเป็นส่วนตวั
สูง สามารถหยิบใชง้านไดท้นัทียงัสามารถใชง้านในพ้ืนท่ีท่ีจ ากดัไดม้ากกว่าอุปกรณ์ประเภทอ่ืนๆ อุปกรณ์ท่ี
ไดรั้บความนิยมรองลงมาคือ การเช่ือมต่อผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค โทรทศัน์ วิทย ุและตวัเลือกสุดทา้ยท่ี
ผูใ้ชง้านเลือกใช ้คือ ส่ือส่ิงพิมพ ์ 
     Tukko (2013 อา้งใน inMobi, 2013) กล่าวถึงผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือถือจ านวน 
20000 รายทัว่โลกและเป็นจ านวนผูใ้หข้อ้มูลเป็นคนไทย 817 ราย ของบริษทั Decision Fuel พบว่า คนไทยใช้
เวลาในการใชง้านโทรศพัทมื์อถือ ประมาณ 6.6 ชัว่โมง ต่อวนั    สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ Bill Gates ว่า “ใน
โลกปัจจุบนัผูบ้ริโภคจะมีชีวิตวุ่นวายอยู่กบัหนา้จอสามอย่าง Three Screen คือ หนา้จอคอมพิวเตอร์ หน้าจอ
โทรศพัทมื์อถือ และหนา้จอโทรทศัน์” (นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือนโดยมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 
2556) จากค ากล่าวน้ีรวมถึงตัวเลขการใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นข้อสนับสนุนเป็นอย่างดีถึงแนวโน้มการใช้
โทรศพัท์มือถือ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนเพ่ิมสูงข้ึนมาจากพฤติกรรมการใชชี้วิตของคนในปัจจุบนัท่ีท าให้เกิด
พฤติกรรมการยึดติดกบัสมาร์ทโฟนมากเกินความจ าเป็น จนกลายเป็นพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน 
อยา่งไรจึงจะเรียกวา่การเสพติดสมาร์ทโฟน  
     Archer (2013) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมการใชส้มาร์ทโฟนท่ีมีรูปแบบและแนวโนม้ท าให้เกิดเป็นการเสพติด
สมาร์ทโฟน ผูใ้ช้งานสามารถท าหลายกิจกรรมควบคู่ไปการใช้สมาร์ทโฟน เช่น ระหว่างทานอาหารค ่า ใน
โบสถ ์ในระหวา่งอาบน ้า ขณะขบัรถ หรือแมแ้ต่ขณะท ากิจกรรมส่วนตวัในหอ้งนอน กย็งัคงใชส้มาร์ทโฟน จน
กลายเป็นตอ้งมีสมาร์ทโฟนติดตวัตลอดเวลา  ซ่ึงจะส่งผลต่อกิจกรรมอ่ืนๆและคนรอบขา้งได ้อาการเหล่าน้ี 
เรียกไดว้า่ เป็นอาการโนโม โฟเบีย (no-mo phobia) เป็นอาการเครียด วิตกกงัวลท่ีไม่สามารถท่ีจะใชชี้วิตอยู่ได้
โดยปราศจากสมาร์ทโฟน และหากมีมากเกินความควบคุมจะพฒันาเป็นความกลวัอย่างร้ายแรง เม่ือขาดการ
ติดต่อกบัครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน และจากโลกภายนอกทั้งหมด ลกัษณะคลา้ยการสูญเสียเพ่ือนในชีวิต
จริง Archer  ยงัไดก้ล่าวต่อไปว่า หากมีอาการ มีการตรวจสอบสมาร์ทโฟนทนัทีท่ีมีขอ้ความเขา้ทุกคร้ัง และ
รู้สึกเหมือนมีสายเขา้ หรือ ขอ้ความเขา้แต่พอตรวจสอบกลบัไม่พบขอ้ความใดๆปรากฎ หรือ การไม่สนใจฟัง
ส่ิงท่ีคู่สนทนาก าลงัพูดอยู่ตรงหนา้ เน่ืองมาจากก าลงัตรวจสอบสถานะบน เฟซบุ๊ค เขียนส่งขอ้ความ ไม่สนใจ
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เรียน แมก้ระทัง่ตอ้งเดินทางกลบับา้นทนัทีเม่ือทราบวา่ตนเองนั้นลืมสมาร์ทโฟนไว ้แมจ้ะขบัรถออกมาไกลกว่า 
30 นาทีกต็าม  
     อาการเหล่าน้ีสามารถบ่งช้ีการเกิดข้ึนของพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปสู่
ร่างกาย  ท าใหสุ้ขภาพถดถอย เกิดเป็นภาวะการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ เครียด ภาวะโรคซึมเศร้า และส่งผลให้
เกิดการปรับตวัเขา้กบัสังคมไดย้าก ท าใหไ้ม่สามารถด ารงชีวิตไดต้ามปกติ หากควบคุมไม่ไดจ้ะเกิดเป็นปัญหา
สงัคมไดใ้นท่ีสุด 
     การศึกษาแนวคิดท่ีอาจสามารถน ามาอธิบายพฤติกรรมดงักล่าวอาจส่งเป็นประโยชน์ให้เขา้ใจถึงความ
ตอ้งการและจิตวิทยาผูบ้ริโภค เพ่ือบริษทัหรือธุรกิจท่ีด าเนินกิจการสมาร์ทโฟน สามารถน าไปปรับใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์และลดโทษต่อผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุดในอนาคต จากผลการศึกษาท่ีไดผู้วิ้จยัจะน าเสนอให้กบัผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวข้องได้ท าความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงการใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ไม่
ก่อใหเ้กิดช่องวา่งระหว่างการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น จนมีผลลพัธ์ตามมากระทบถึงเร่ืองหนา้ท่ีการงาน การเรียน 
รวมไปถึงปัญหาทางสงัคมดา้นอ่ืนๆ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การศึกษาคร้ังน้ี วรรณกรรม งานวิจยั แนวคิด ทฤษฎี และรวมไปถึงผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้
สมาร์ทโฟนถกูน ามาอา้งอิงและประกอบการศึกษาพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน ดงัต่อไปน้ี 
 
ตลาดสมาร์ทโฟนและแนวโน้มการเติบโต 
 
     วิถีชีวิตและการท างานของคนในยุคสมยัใหม่ถูกชกัน าโดยสมาร์ทโฟนซ่ึงก าลงัท าให้สังคมเปล่ียนไป ใน
หลายสาขาอาชีพมีการท างานท่ีตอ้งพ่ึงพาเทคโนโลยีตลอดเวลาเพ่ือความรวดเร็วในการเจรจา ประกอบธุรกิจ 
โดยเฉพาะ การท างานผ่านสมาร์ทโฟนท่ีมีทั้งความทนัสมยัและซับซ้อนในเวลาเดียวกนั ท าให้ตลาดการใช้
สมาร์ทโฟนมีแนวโนม้ของการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา ในช่วงไตรมาสแรกของปี ค.ศ.2012ปริมาณการใช้
งานของสมาร์ทโฟนรายใหม่จากทัว่โลก มีมากกว่า 170 ลา้นคน Lekasina (2012)  สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจ
ของ Muhammad and Tariq (2013: 217-218)ไดก้ล่าวถึงการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคทัว่โลก 
พบว่า ในสหรัฐอเมริกา มีร้อยละ 42 เป็นผูใ้ช้สมาร์ทโฟน และร้อยละ 44 ในอีก 5 ประเทศท่ีใช้สมาร์ทโฟน 
ไดแ้ก่ ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี สหราชอาณาจกัร และสเปน เป็นจ านวนผูใ้ชส้มาร์ทโฟน ซ่ึงลกัษณะการใชง้าน
ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่ือมต่ออินเตอร์เนต เพ่ือดาวน์โหลดหรือหาขอ้มูล ทางดา้นผูค้วบคุมดา้นโทรคมนาคม
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ของสหราชอาณาจกัร Ofcom นั้น ไดท้ าการเก็บขอ้มูลเร่ืองการใชง้านสมาร์ทโฟน ไวต้ามตวัเลขท่ีปรากฏใน
ตาราง 
 
 
ตารางที่  1  ลกัษณะการใชง้านสมาร์ทโฟนของผูใ้ชส้มาร์ทโฟนในสหราชอาณาจกัร  

  
หน่วย : ร้อยละ 

ลกัษณะการใช้งานสมาร์ทโฟน วยัผู้ใหญ่ วยัรุ่น 
1.  ยอมรับวา่ใชต้ลอดเวลา 37 60 
2.  ใชติ้ดต่อผา่นสงัคมออนไลน ์ 51 65 
3.  ใชร้ะหวา่งรับประทานอาหาร 23 34 
4.  ตอบรับโทรศพัทร์ะหวา่งใชห้อ้งน ้า 22 47 

 
ท่ีมา: Muhammad and Tariq (2013) 
 
      จากตารางท่ี 1 จะช้ีให้เห็นว่า วยัรุ่นมีแนวโนม้ท่ีจะติดสมาร์ทโฟนมากกว่าวยัผูใ้หญ่ซ่ึงโดยปกติจะนิยมใช้
สมาร์ทโฟนเพ่ือการท างานมากกว่าความบนัเทิง และมีมากถึงร้อยละ 60 ท่ียอมรับว่าติดสมาร์ทโฟน ส่วนวยั
ผูใ้หญ่นั้น มีเพียงร้อยละ 37 เท่านั้นท่ีใชง้านตลอดเวลา ส่วนการติดต่อผ่านเคร่ือข่ายสังคมออนไลน์ในวยัรุ่นมี
ตวัเลขอยูท่ี่ร้อยละ 65 วยัผูใ้หญ่มีตวัเลขอยูท่ี่ ร้อยละ 51 ซ่ึงค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั 
 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบังานวจัิย 
 
     แนวคิดและทฤษฎีท่ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาและน ามารวบรวมเป็นการศึกษาคร้ังน้ีนั้น เร่ิมจากแนวความคิดของฟ
รอยด ์(Freud, 1900) ส่งผลต่อเน่ืองมาเป็นทฤษฎีความตอ้งการพ้ืนฐานของอบัราฮมั มาสโลว ์โดยแบ่งเป็นความ
ตอ้งการ 2 กลุ่มหลกั คือ ความตอ้งการท่ีเกิดจากความขาดแคลน ส่วนกลุ่มท่ีสอง เป็นความตอ้งการความกว้ห
นา้ เพ่ือพฒันาตนเอง (Novabizz, 2013) ต่อมาเป็นทฤษฎีบุคลิกภาพของ คาร์ล จี ยงุ และ   แนวคิดบุคลิกภาพหา้
องคป์ระกอบ The Big Five  แบ่งเป็น ความหวัน่ไหวทางดา้นอารมณ์ การเปิดเผยตนเอง การเปิดรับ
ประสบการณ์ การยอมรับผูอ่ื้น และความรู้สึกส านึกในดา้นดี (บดินทร์ หาญบุญทรง และ รศ.  ดร.  พวงเพชร์ 
วชัรอยู,่ 2555) 
     Kwon (2013)  หน่ึงในผู ้ท าวิจัยเร่ืองการเสพติดสมาร์ทโฟนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้ให้
ความหมายของการ เสพติด (Addiction) หมายถึงความผิดปกติของการท างานของร่างกาย อนัมีสาเหตุมาจาก 
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อาหาร ยาพิษ พยาธิวิทยา ไม่สามารถทนอยู่ไดโ้ดยปราศจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือยาเสพติด และสถานะ
ของการไม่สามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างปกติ เน่ืองมาจากบางส่ิง บางอย่างอยู่ความคิดตลอดเวลา ก่อนหน้าน้ีมี
ผูท้  าการวิจยัเร่ือง การติดอินเตอร์เนต ของ Chou et al. (2005) ศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกิดการติดอินเตอร์เน็ต มี
ความสัมพนัธ์ระหว่าง การปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ระดบัความเครียดส่วนบุคคล การปลีกตวัออกจากสังคม ความ
หลากหลายทางอารมณ์ ความเหงา ภาวะซึมเศร้า กบัการติดอินเตอร์เนต จนพฒันางานวิจยัมาเป็น การศึกษา
เร่ือง การเสพติดสมาร์ทโฟน  Smartphone Addiction แนวคิดในการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาร์ทโฟนยงัมี
เพ่ิมเติมส่วนท่ีผูวิ้จยัน ามาศึกษา ดงัน้ี      
  
     2.1  Social Phobia ความหวาดกลัวสังคม  James D, (2010) อ้างถึง Jorstad-Stein & Heimaberg, 2009; 
Rapee, 1995) ไดก้ล่าวถึง การศึกษาวิจยัเร่ือง  Assessment of Social  Anxiety and Social Phobia ว่าความวิตก
กงัวลทางสังคมเป็นปรากฏการณ์สากล จะพบมากใน สหรัฐอเมริกา ท่ีมีความแตกต่างทางด้านภาษาและ
วฒันธรรมสูง จนเกิดการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจการเกิดความวิตกกังวลทางสังคม จนน าไปสู่การรักษาโดย
นกัจิตวิทยาคลินิค อาศยัการประเมินทางจิตวิทยา ถึงความวิตกกงัวลในวยัผูใ้หญ่ ใชเ้คร่ืองมือวดั SAD: Social 
anxiety disorder ซ่ึงถูกพฒันามาจาก DSM-IV (1994) American Psychiatric Assoication, 2009: 456, 451-452)  
ต่อมา Alden, (2010)  มีแนวคิดเก่ียวกับ ตนเอง อย่างเด่นชัด อา้งถึง (Clark & Wells, 1995; Hofmann, 2007; 
Rapee & Heimberg, 1997)  มีตนเองเป็นจุดศูนยก์ลาง ปิดกั้นสังคมจะพาตนเองเขา้สู่ ความวิตกกงัวลทางสังคม 
(Social Anxiety)  มีการใชเ้คร่ืองมือ SAD เช่นเดียวกบั Herbert,(2010)  และ Caballo, (2012) อา้งถึงผลจากการ
วดัความหวาดกลวัต่อสงัคมของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความแตกต่างทางดา้นภาษา วฒันธรรม แต่ผลการวิจยัท่ีปรากฎ
นั้นไม่สอดคลอ้งกนัมากนัก อาจจะเกิดจากปัจจยัทั้ ง 4 ด้าน ท่ีพบในงานวิจยัอีกช้ิน (Caballo, 2012 อา้งถึง 
Oakman, Van Amerigen, Mancini, & Farvolden, 2003: Safren et al., 1999) ซ่ึ งกล่าวว่าความวิตกกังวลต่อ
ตนเองท่ีมีระดบัสูงมากจนท าให้เกิดความผิดปกติทางจิต หากมีมากข้ึนจะลดทอนความมัน่ใจในดา้นอ่ืนๆจน
หลีกเล่ียงท่ีจะเขา้สังคมรวมถึงการจ ากดัสถานการณ์ไม่อนุญาตให้คนอ่ืนเขา้ใกลใ้นระยะปลอดภยัท่ีสร้างข้ึน  
จากการวดัการหวาดกลวัต่อสังคมไม่สามารถประเมินผลได ้อาจเน่ืองจากวฒันธรรมท่ีต่างกนัโดยเฉพาะดา้น
ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร ในการวิจยัใชเ้คร่ืองมือ  SAQ-A: Social Anxiety Questionnaire for Adult  (Caballo, 
2012 อา้งถึง Bobes, 1999: Gonzalez, 1998: Levin, Maroom, Gur, Wechter & Hermesh, 2002: Olivares, 1999: 
Osoria , Crippa & Loureiro, 2007: Radomsky, 2006: Sosic, Gieler & Strangier, 2008: Terra, 2006) 
 
     2.2  Self-Esteem การยอมรับนับถือตนเอง Carl Rogers, (1902-1987) เป็นนักจิตวิทยามนุษยนิยม  ชาว
อเมริกนั เช่ือในสมมติฐานหลกัแบบเดียวกบัอบัราฮมั มาสโลว(์Abraham Maslow) และ ออตโต แรนด์ (Otto 
Rank) โรเจอร์ เช่ือว่า การนับถือตนเองเร่ิมมีตั้งแต่วยัเด็กตอนตน้ คือ แรงผลกัดันท่ีท าให้มุ่งไปสู่การบรรลุ
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ศกัยภาพในตนเองอยา่งสมบูรณ์ นอกจากน้ียงัมีนกัจิตวิทยามานุษยนิยมท่านอ่ืน ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมวา่ การนบัถือ
ตนเองพฒันาจากวยัเดก็และเกิดจากการเล้ียงดูของบิดา มารดา รวมไปถึงบุคคลรอบขา้ง ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ดว้ย ซ่ึง
จะเป็นส่วนช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านนับถือตนเอง ตามแบบท่ีได้รับการตอบสนองจากกลุ่มคนท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์ดว้ย เช่น ครู เพ่ือนและบุคคลอ่ืนๆ เป็นตน้ (Novabizz อา้งถึง Denis Waitley, 1993) ต่อมา โรเจอร์มี
แนวคิดเพ่ิมเติมจาก แนวคิดของ คาร์ล ยุง (Carl Jung) เพ่ือใชใ้นการบ าบดัผูป่้วยและยงัมุ่งเนน้ท่ีความรู้สึกใน
ปัจจุบนัมากกว่าประสบการ์ณในวยัเด็ก ตามแบบแนวความคิดจิตวิเคราะห์ โรเจอร์ยงัเช่ือว่าทุกคนจะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นชีวิต ถา้มีความตอ้งการมากข้ึน จนกลายเป็น การบรรลุความจริงแทใ้น
ตนเอง Self-Actualization จากแนวคิดของโรเจอร์ เร่ืองการนบัถือตนเอง ท าให้ผูวิ้จยั พบว่า การนบัถือตนเอง
ในระดบัท่ีเหมาะสมจะท าให้เกิดการพ่ึงพาเทคโนโลยีนอ้ยลง การติดสมาร์ทโฟน ก็เป็นส่วนหน่ึงในการบัน่
ทอนความนบัถือตนเองให้ลดลง เน่ืองจากการหลีกหนีความจริง ไม่มีความมัน่คงทางจิตใจ ไม่กลา้เผชิญหนา้
และไม่เช่ือว่าตนเองจะมีความสามารถกา้วขา้มปัญหาท่ีเกิดข้ึนไปได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัเก่ียวกบัการติด
อินเตอร์เนตท่ีใชแ้นวคิดของการนบัถือตนเองมาเป็นส่วนหน่ึงในการวิจยั โดยระบุว่า การนบัถือตนเองตนเอง
ต ่า Low self-esteem มีแรงจูงใจระดบัต ่า Poor Motivation กลวัการถกูปฏิเสธ และตอ้งการการยอมรับ Need for 
approval มีแนวโน้มท่ีจะติดอินเตอร์เนตได้สูงกว่า (Chien Chou, 2005) ซ่ึงตรงข้ามกับผูท่ี้ยอมรับนับถือใน
ตนเองสูง จะมีพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม (วิไลลกัษณ์   ทองค าบรรจง และคณะ, 2554 อา้งถึง 
Yang & Tung, 2007; Kim, 2008)  
     
     2.3  FOMO: Fear of missing out  อาการโฟโม เป็นอาการหวาดกลวัชนิดหน่ึง หมายถึง กลุ่มคนท่ีไม่
สามารถขาดการติดต่อ หรือขาดการเช็คข่าวสารของบุคคลอ่ืน ผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์ และรวมไปถึงไม่
สามารถยบัย ั้งชัง่ใจหรืออดทนไดน้านพอท่ีจะไม่หยิบสมาร์ทโฟน หรือ อุปกรณ์ส่ือสารชนิดอ่ืนข้ึนมาเพ่ือเปิด
เช็คข่าวสารไดง้านวิจยัของ JWT Intelligent, (2011) ช้ีให้เห็นว่าอาการโฟโมเป็นสภาพจิตท่ีเกิดข้ึนจากการ
พยายามปิดกั้นตวามตอ้งการทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน ในดา้นความเป็นอิสระ และความสัมพนัธ์ อนัเป็นแรงจูงใจ
ในการขบัเคล่ือนสังคมออนไลน์  Herman, (2011) ยงักล่าวสนบัสนุนว่า อาการโฟโม เป็นปัจจยัส าคญัในการ
ผลกัดนัใหเ้กิดการเติบโตของผูใ้ชง้านร่วมกนัข้ึนใน สังคมออนไลน์ อย่างรวดเร็ว หากผูใ้ชง้านสมาร์ทโฟนไม่
สามารถติดตามข่าวสารของเพ่ือน ครอบครัว หรือคนรู้จกัจะเกิดเป็นอาการโฟโม และเพ่ือไม่ให้เกิดอาการโฟ
โมจึงต้องท าการติดตามข่าวสารตลอดเวลา จนไม่สามารถวางสมาร์ทโฟนไวไ้กลตัวได ้ต่อมา Przybylski, 
(2012)  ไดเ้ปิดเผยผลงานวิจยั ผ่านเวบ็ไซต์เมโทร  ถึงปรากฎการณ์ท่ีก าลงัขยายวงกวา้งในกลุ่มผูใ้ชเ้ครือข่าย
สงัคม ออนไลน ์ผา่นสมาร์ทโฟนในปัจจุบนั ผลการศึกษาพบผูใ้ชง้านสมาร์ทโฟนในช่วงอาย ุ13-33 ปี เป็นกลุ่ม
ท่ีมีอาการโฟโม มากท่ีสุด อาการโฟโม จะท าให้รู้สึกแย่ หดหู่ วิตกกังวลและหวาดกลวัว่าผูอ่ื้นจะประสบ
เร่ืองราวพิเศษหรือก าลงัด าเนินกระท าอ่ืนๆท่ีตนเองไม่รู้  บางบริษทัการท าการตลาดโดยอาศยั อาการโฟโมเป็น
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ตวัช่วย  เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไม่พลาดข่าวสารของผลิตภณัฑห์รือขอ้เสนอของบริษทั อย่างไรก็ตามปรากฎการณ์น้ี
เพ่ิงเกิดข้ึนในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาแต่ก าลงัสร้างปัญหาให้กบัผูใ้ชง้านสมาร์ทโฟนท่ีมีแนวโนม้ว่าจ านวนของผูมี้
อาการโฟโม (FOMO-Fear of missing out จะมีมากข้ึนตามจ านวนกลุ่มผูใ้ชง้านสมาร์ทโฟน และกลายเป็นการ
เสพติดสมาร์ทโฟน  ในท่ีสุด (นิรนาม, 2556)   

กรอบแนวความคดิวจิัย 

                   
                 ตวัแปรต้น          ตวัแปรตาม 
 
 

    

 
 
 
  
 
    
     ตามกรอบแนวคิดการวิจยัเบ้ืองตน้ท่ีไดน้ าเสนอ ประชากรคือกลุ่มผูใ้ชง้านสมาร์ทโฟนท่ีมีอายตุั้งแต่ 15-50 ปี
ข้ึนไปท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความหวาดกลวัสังคม การยอมรับนบัถือ
ตนเอง อาการโฟโม และการเสพติดสมาร์ทโฟน โดยศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบสอบถามพฒันา
จาก Internet addiction questionnaire ของ Young (1996) และ Smartphone addiction scale (SAS) ของ Kwon 
(2013) พร้อมดว้ยแบบสอบถามในส่วนของ การยอมรับนับถือตนเอง (Self-Esteem) มีส่วนค าถามของการ
หวาดกลวัสังคม (Social Phobia) จ านวน 23 ขอ้ ส่วนสุดทา้ยเป็นค าถามเก่ียวกบั อาการโฟโม (FOMO) จ านวน 
7 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลกระท าโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและอนุมาน (การวิเคราะห์พหุถดถอย) เพ่ือตอบ
สมมติฐานตามกรอบแนวความคิดเบ้ืองตน้ 
 
 
 

พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟน 

       (Smartphone Addiction) 

1.  ความหวาดกลวัต่อการเขา้สงัคม 

(Social Phobia, Social Anxiety) 

2.  การยอมรับนบัถือตนเอง 

(Self-Esteem) 

3.  อาการโฟโม หรือความกลวัต่อการ

พลาดการเช็คข่าวสารของผูอ่ื้น 

(FOMO: Fear of missing out)  
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3. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
     ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ คาดว่า การหวาดกลัวสังคมกับการเสพติดสมาร์ทโฟน มีความสัมพันธ์กัน อัน
เน่ืองมาจากคนท่ีมีการหวาดกลวัจนปฏิเสธการเขา้สังคม จะพ่ึงพาการใชง้านสมาร์ทโฟนมากกว่าบุคคลปกติ
ทัว่ไป จะแสดงตวัตนออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงเพ่ือใหเ้กิดการยอมรับในสงัคมแทนบุคลิกภาพจริงของ
ตนเอง ส าหรับการยอมรับนับถือตนเองนั้นคาดว่าจะไม่มีความสัมพนัธ์กนัและไม่มีอิทธิพลต่อการเสพติด
สมาร์ทโฟน เน่ืองจากทางการแพทยด์า้นจิตเวชนั้นไดใ้ห้ความเห็นว่า การยอมรับนับถือตนเอง หรือการเห็น
คุณค่าในตนเองนั้นไม่สามารถน ามาช้ีวดัผลต่อการเสพติดสมาร์ทโฟนได ้เพราะเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม จบัตอ้ง
ไม่ได ้อาการโฟโม (FOMO) และการเสพติดสมาร์ทโฟนนั้นคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์กนัซ่ึงอาการโฟโมจะ
เก่ียวเน่ืองมาจากอาการวิตกกงัวลท่ีไม่ไดติ้ดตามข่าวสารของคนใกลชิ้ด คนรู้จกั โดยผ่านสมาร์ทโฟน และเม่ือ
ตอ้งการเสพข่าวสารสมาร์ทโฟนจะตอ้งอยู่ใกลต้วัเสมอ นั้นแสดงใหเ้ห็นวา่ อาการโฟโมนั้นมีความสมัพนัธ์กบั
การเสพติดสมาร์ทโฟนไปในทิศทางเดียวกนั  
     แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป อาจจะเป็นการน าตวัแปรดา้นอ่ืนมาเพ่ิมหรือแทนตวัแปรเดิมทั้งส่ี เปล่ียนกลุ่ม
ตวัอย่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นตามหัวเมืองใหญ่ในต่างจงัหวดั ซ่ึงมีแนวโน้มการใช้งานสมาร์ทโฟนท่ี
เพ่ิมข้ึนตามก าลงัซ้ือของผูใ้ชง้านตามต่างจงัหวดั เพ่ือใหห้น่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนั้นหนัมาใหค้วามสนใจท า
แผนเพ่ือปรับและปลูกฝังพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงายใหมี้การใชส้มาร์ทโฟนใหเ้หมาะสม และไม่ท า
ใหป้ระสิทธิภาพการท างานลดลง จนเป็นสาเหตุใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ารได ้ 
      แมต้ลาดของสมาร์ทโฟนยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และมีการแข่งขนักนัรุนแรง  แต่สังเกตพบวา่พฤติกรรม
ของผูใ้ชส้มาร์ทโฟนนั้นกลบัถดถอยลง ในเชิงมารยาทการใชง้านในสถานท่ีสาธารณะ รวมถึงเชิงการบริหารจดัการ ซ่ึง
ผูใ้ชส่้วนใหญ่ไม่ไดใ้ชง้านสมาร์ทโฟนเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน การใชชี้วติ เตม็ตามประสิทธิภาพของ
สมาร์ทโฟน 
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ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผาสุกของผู้สูงอายุ 
Related factors affecting the subjective well being of the elderly 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์   หาระดบัความผาสุกและปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความผาสุกของผูสู้งอายุวยั 60 ปีข้ึน ซ่ึงอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  แบบสอบถามด าเนินการ
โดยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ จ านวน 505 คน วิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย t-test  F-test และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน  ผลการวิจยัพบว่า ผูสู้งอายุมีความผาสุกโดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง แต่มีความพอใจในชีวิต
ปัจจุบนัอยู่ในระดบัสูง  และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผาสุกของผูสู้งอายุในระดบัสูง คือ ความสามารถในการ
จดัการกบัสถานการณ ต างๆ   
 
ค าส าคัญ: ผู้สูงอาย,ุ วัยเกษียณ, ปัจจัยความผาสุก 
 

Abstract 
The objectives of this study were to find the elderly’s demography, the rating and factors influencing the 
subjective well-being on the elderly. Samples were obtained from residents, aged over 60 who live in 
Bangkok and perimeter areas. The research uses data obtained by accidental sampling from  505 
questionnaires. Reliability of the instrument was tested by using Cronbach Alpha Coefficient. Statistics used 
were percentage, mean, t-test, F-test and Pearson statistic. The results of the study reveal that the subjective 
well-being on the elderly is at a moderate level, but their satisfaction on the current life is in the high level. 
Environmental- mastery was the biggest influencing factor affecting the elderly’s subjective well-being. 
 
Keywords: Elderly, Retirement Age, Subjective Well-Being,  
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บทน า 
 
     ดว้ยความเจริญกา้วหนา้ทางการแพทย ์และสาธารณสุขของประเทศไทย  ท าใหป้ระชากรไทยมีอายุยืนยาว
มากข้ึน  พบว่าจ านวนผูสู้งอายุในประเทศไทย ปี 2556  มีสูงถึง 9,517,000  คน หรือ 1 ใน 6 ของประชากรทั้ง
ประเทศ โดยผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจ านวน 1,330,349 คน (ส านกัส่งเสริมและพิทกัษ์
ผูสู้งอายุ, 2555)  ปัจจุบนั  ภาครัฐมีสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนค่าจา้ง และเงินบ าเหน็จบ านาญ
ผูสู้งอายุถึงประมาณร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 7 ของ GDP   และ
พบว่าจากนโยบายการจดัสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป  มี 1.67  ลา้นครัวเรือนซ่ึงมีรายได้
หลกัจากเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ และกลุ่มผูสู้งอายุท่ีไม่ไดรั้บการดูแลจากบุตรหลานมีจ านวน 977,468 คน หรือร้อย
ละ 10 ของจ านวนประชากรผูสู้งอายุ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [สศช],  
2556 ก: 13-14)  จะเห็นว่าปัญหาสังคมชราภาพ คือ ปัญหาท่ีส าคญัต่อฐานะการเงินของรัฐบาล  ในการจัด
อนัดับดัชนีจับตาผูสู้งอายุโลกปี 2556 โดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ร่วมกับองค์กร
ระหว่างประเทศเพ่ือช่วยเหลือผูสู้งวยั (HelpAge International)  ได้จดัล าดับประเทศไทยว่าเป็นประเทศท่ีดี
ส าหรับผูสู้งวยัไวท่ี้ 42 จากทั้งหมด 91 ประเทศ  โดยดชันีความผาสุกของผูสู้งอายุไทย คือ ร้อยละ 53 ซ่ึงนอ้ย
กว่าประเทศสวีเดนซ่ึงถูกจดัไวเ้ป็นล าดบัท่ี 1 อยู่ร้อยละ 36.9 ในดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อผูสู้งอายุ ประเทศ
ไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 8 ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  ในดา้นสถานะการรักษาพยาบาลเป็นอนัดบัท่ี 46 ซ่ึงถือว่าอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ในดา้นความมัน่คงทางการเงินเป็นอนัดับท่ี 59  และ อนัดบัท่ี 78 ในดา้นการจา้งงานและ
การศึกษา (Global AgeWatch Index, 2013: 7)  ทั้งน้ีปัจจยัความผาสุกของผูสู้งอายุอาจมีความแตกต่างกนัไป
ตามวฒันธรรม  โดยการศึกษาน้ีจะเพียงศึกษาผูสู้งอายุไทย ซ่ึงอยู่ในรูปแบบสังคมตะวนัออกท่ีมีลกัษณะสังคม
รวมหมู่ (Collective Society) เนน้การพ่ึงพาอาศยักนั   เพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผาสุกและระดบัความผาสุก
ของผูสู้งอายุไทย  ประโยชน์ของการวิจยัน้ีเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การประเมินปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผาสุกของผูสู้งอาย ุ และน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนนโยบาย
รองรับสังคมผูสู้งอายท่ีุเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  ตลอดจนพฒันาระบบสวสัดิการเพ่ือใหผู้สู้งอายมีุความพร้อมใน
การด ารงชีวิตอยา่งผาสุก และยัง่ยืนในช่วงบั้นปลายของชีวิต  ไม่เป็นภาระของครอบครัวหรือสงัคม 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ความผาสุก หรือความสุขของคนไทย  เป็นเป้าหมายหลกัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั 
ท่ี 8  จนถึงปัจจุบนั คือฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  ท่ีเนน้คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา  โดยยึดหลกั “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มีการปรับการมุ่งเนน้การเติบโตทางเศรษฐกิจมาเป็นการพฒันาคน  โดยใหค้วามส าคญั
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กบัความอยู่เยน็เป็นสุขของประชาชนเป็นหลกั  และใชก้ารพฒันาเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันาให้คนมี
ความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดี  (สศช, 2555ข)    ความผาสุก คือ การมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ ทั้งกาย จิต สังคม และ
ปัญญา โดย 4 ดา้นน้ีจะเช่ือมโยงกนัอย่างบูรณาการและอยูใ่นกนัและกนั (ประเวศ วะสี, 2553)  ความผาสุกของ
ผูสู้งวยัไม่ใช่ส่ิงท่ีผูสู้งอายุจะบรรลุไดด้ว้ยตัวเอง  แต่หากเกิดจากการปฏิบัติของบุคคลรอบขา้งต่อผูสู้งอาย ุ
(Ward, L., Barnes M. and Gahagan B., 2012)  ผูสู้งอายุวยั 65 ปีข้ึนไปมองความผาสุกคือการยงัคงไดท้ าส่ิงท่ี
เคยท าในวยัหนุ่มสาว (Bowling, 2010)   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผาสุก  อาจมีหลายมิติ   เวลาท่ีใชใ้นการพบปะ
ติดต่อกบับุตรเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของผูสู้งอายุตอนตน้ ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขของ
ผูสู้งอายุตอนปลาย คือภารกิจทางสังคมและศาสนา (วิทมา  ธรรมเจริญ, 2555)   สุขภาพก็มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ทศันคติดา้นความผาสุกของผูสู้งอายุ (Demakakos, McMunn and Steptoe, 2010)  จากการศึกษาผูสู้งอายุและ
ความผาสุกในประเทศองักฤษ พบว่าปัจจยัความผาสุกประกอบดว้ย เพศ ชาติพนัธ์ สถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม และสุขภาพ (Allen, 2008)   จากการศึกษาของ Frey & Slutzer (2002) พบว่า ระดบัความสุขของวยัรุ่น
และวยัสูงอายุจะมากกว่าคนวยัท างาน คือ ระดบัความสุขจะสูงสุดในวยัรุ่น  ต ่าลงในวยัท างาน และกลบัข้ึนสูง
ในวยัสูงอายุ  เม่ือถูกควบคุมดว้ยลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  Dzuka, J. และ Dalbert, 
C. (2000) เสนอ  3 แนวคิดท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาตัวบ่งช้ีความผาสุกในวยัสูงอายุ คือ สุขภาวะจิต  
กลวิธีเผชิญความเครียด และปัจจยัทางเศรษฐกิจ ดว้ยสมมุติฐานท่ีว่าปัจจยัแห่งความผาสุกของผูสู้งวยัควรบ่ง
บอกทางบุคลิกภาพ เช่น ความมัน่ใจในตัวเอง ความเช่ือในโลก และเป้าหมายในชีวิต และปัจจัยทางด้าน
สุขภาพ รวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการเผชิญกบัความเครียด   และตามแนวคิดดชันีช้ีวดัความผาสุก
ของรัฟและคายส์ (Ryff and Keyes, 1995) มีแนวคิดวา่  ความผาสุกมีองค ประกอบ 6 มิติ คือ   
     1. การยอมรับในตวัตน (Self-Acceptance) คือ ทศันคติในแง่บวกต่อตนเอง ในดา้นความรู้ ความสามารถ      
         คุณสมบติัขอ้ดีและไม่ดีของตน และความรู้สึกบวกกบัเหตุการณ์ในอดีต 
     2. ความสามารถในการจดัการกบัสถาณการณ์ต่างๆ (Environmental Mastery) คือ มีความสามารถในการ   
         ควบคุมกิจวตัร  สามารถน าเอาโอกาสจากส่ิงรอบตวั คือสามารถท่ีจะเลือก หรือสร้างสภาพแวดลอ้มให ้   
         เหมาะสมกบัความตอ้งการของตน 
      3. การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น (Positive Relations with others) คือ มีสมัพนัธภาพท่ีอบอุ่น เป็นท่ีพอใจ 
          และมีการไวว้างใจกบับุคคลอ่ืน เป็นห่วงสวสัดิภาพของผูอ่ื้น มีความเห็นอกเห็นใจ  รักใคร่ และมีความ 
         ใกลชิ้ด มีความเขา้ใจ เป็นทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ  
     4.  การมีจุดมุ งหมายในชีวิต (Purpose in Life)  คือ มีจุดมุ่งหมายและความคิดในการวางแผนชีวิตรู้สึกถึง 
          ความหมายของชีวิตในปัจจุบนัและอดีต มีเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการมีชีวิตอยู ่
     5.  พฒันาการในตนเอง (Personal Growth) คือ มีความตอ้งการพฒันาตนเองตลอด  มองตวัเองวา่ก าลงั    
          เติบโตและเพ่ิมพนูประสบการณ์ 
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     6.  การเป็นผูก้  าหนดตนเอง (Autonomy) คือ มีความเป็นปัจเจก เป็นอิสระ สามารถต่อตา้นแรงกดดนัทาง 
          สงัคมเพ่ือคิดและกระท าในวิถีทางของตน   ประเมินตนเองดว้ยมาตรฐานส่วนตวั 
 
     เม่ือประมวลงานวิจยัท่ีผา่นมา  ความผาสุกจึงเป็นเร่ืองเชิงอตัวิสยั (Subjective) คือ เป็นเร่ืองของอารมณ์ 
ความรู้สึก ดงันั้นความผาสุกของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกนัไป  ความผาสุกจึงเป็นการวดัเฉพาะความผาสุก
ทางอารมณ์เท่านั้น (Lyubommirsky, 2008 อา้งใน กรมสุขภาพจิต, 2555)   
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 
     1. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูสู้งอาย ุ 
     2. เพ่ือศึกษาระดบัความผาสุกของผูสู้งอายุ  
     3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผาสุกของผูสู้งอาย ุ
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
     โดยอา้งอิงแนวคิดดชันีช้ีวดัความผาสุกของรัฟและคายส์ ท าใหไ้ดก้รอบแนวคิดการวิจยัตาม Figure 1     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจยั

ความผาสุก 

การยอมรับในตวัตน                               

ความสามารถในการจดัการกบัสถานการณ์
ต่างๆ 

 

 

 

การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น                

การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต                  

พฒันาการในตน                            ความเป็นผูก้  าหนด

ตนเอง           

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
 

 H1 

 H2 

 H3 

 H4 

 H5 
 H6 

 H7 
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สมมติฐานการวจิัย  
 
     จากกรอบแนวคิดการวิจยั  ท าใหไ้ดส้มมุติฐานในการวิจยั คือ 7 ปัจจยั อนัไดแ้ก่  1) การยอมรับในตวัตน 
2) ความสามารถในการจดัการกบัสถาณการณ์ต่างๆ  3) การมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น  4) การมีจุดมุ่งหมายใน
ชีวิต  5) พฒันาการในตนเอง 6) การเป็นผูก้  าหนดตนเอง  และ 7)  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ นั้นส่งผลต่อ
ความผาสุกของผูสู้งอาย ุ
 

วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรท่ีใช ในการวิจยั คือ ผู สูงอายุท่ีอาศยัอยู ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยมีช่วงวยั 60 ปีข้ึนไป จากขอ้มลูกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธนัวาคม 2555  มี
ประชากรผูสู้งอายุในเขตจงัหวดักรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 1 ,330,349 คน โดยแบ่งเป็นผูสู้งอายุในเขต
กรุงเทพฯ 765,974 คน และในเขตปริมณฑล 5 จงัหวดั คือ นครปฐม  นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  และ
สมุทรสาคร รวม 564,375 คน  ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการค านวณของ Yamane (1973) ไดจ้ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน   แต่ไดด้ าเนินการเกบ็แบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 505 ชุด 
 
     เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วยแบบสอบถาม  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผาสุก (อา้งอิงจาก Springer, Kristen W. and Hauser, Robert 
M., 2006) และตอนท่ี 3 แบบวดัระดบัความผาสุก เป็นมาตรวดัประมาณค่า (rating scale) 7 ระดบั โดยผูว้ิจยั
น ามาทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 40 คน  ผลวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัระดบัความผาสุก  ได ค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.871  และแบบวดัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผาสุกในผูสู้งอายทุั้งฉบบั  คือ 0.859  
 
     การวเิคราะห์ข้อมูล  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ คือ สถิติเชิงพรรณา (ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน)  สถิติอนุมาน (t-test  และ F-test ) และสถิติวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั
      

ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

1. ขอ้มลูทางดา้นประชากรศาสตร์  ผลการส ารวจตาม Table 1 
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Table 1 สรุปขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
 

ปัจจยั 
จ านวน ร้อยละ 

 
ปัจจยั 

จ านวน ร้อยละ 

(คน) (%) 
 

(คน) (%) 

เพศ           -    ชาย 157 31.10 
 

เขตพกัอาศัย   -     กรุงเทพฯ 284 56.20 
                  -    หญิง 348 68.90 

 
                       -     ปริมณฑล 221 43.80 

อายุ (ปี)     -    60 - 69 ปี 312 61.80 
 

สุขภาพ     -      แขง็แรงดี 188 37.20 
                  -    70 - 79 ปี 159 31.50 

 
                  -     เจบ็ป่วยบา้งเลก็นอ้ย 282 55.80 

                  -    80 ปี ข้ึนไป 34 6.70 
 

                  -     ไม่แขง็แรง  ป่วยบ่อย 35 6.90 
ระดบัการศึกษา     

   
สถานภาพสมรส 

       -    ไม่ไดรั้บการศึกษา 48 9.50 
 

     -      โสด 65 12.90 
     -     ต ่ากวา่ปริญญาตรี 282 55.80 

 
     -       สมรส 295 58.40 

     -     ปริญญาตรี 124 24.60 
 

     -       หมา้ย 118 23.40 
     -     ปริญญาโทข้ึนไป 51 10.10 

 
     -        หยา่/ แยกกนัอยู่ 27 5.30 

อาชีพในอดีต    
   

การเข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา     
     -     รับราชการ 133 26.30 

 
     -     ทุกวนั 39 7.70 

     -     พนกังานเอกชน 88 17.40 
 

     -     อาทิตยล์ะคร้ัง 137 27.10 
     -     พนกังานรัฐวิสาหกิจ 30 5.90 

 
     -     เดือนละคร้ัง 115 22.80 

     -     เจา้ของกิจการ 147 29.10 
 

     -     ไม่เขา้ร่วม 81 16.00 
     -     รับจา้งทัว่ไป 107 21.20 

 
     -     แลว้แต่โอกาส 133 26.30 

รายได้ในอดตี 
   

การเข้าร่วมสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สมาคม 
     ต ่ากวา่ 15,000 บาท 219 43.40 

 
     -     ไม่เป็น 228 45.10 

     15,000 - 30,000 บาท 153 30.30 
 

     -      เป็น 277 54.90 
     30,001 - 60,000 บาท 84 16.60 

 
งานอดเิรก        270 53.50 

     60,001 บาท ข้ึนไป 49 9.70 
 

     -     ไม่มี 270 53.50 
การมเีงนิพอใช้-จ่ายในปัจจุบัน  

 
     -        มี 235 46.50 

     -     พอ และเหลือเก็บ 214 53.50 
 

การคิดว่าตนเองเป็นภาระต่อลูกหลาน 
       -     พอ แต่ไม่เหลือเกบ็ 157 39.25 

 
     ไม่เป็น 457 90.50 

     -     ไม่พอใช ้ 29 7.25 
 

      เป็น 48 9.50 
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     และพบว่าประชากรผูสู้งอายุท่ีมีความแตกต่างดา้นเพศ, อายุ, เขตท่ีพกัอาศยั, ระดบัการศึกษา, อาชีพและ
รายไดใ้นอดีต, การมีเงินพอใช-้จ่ายในปัจจุบนั, สุขภาพ, งานอดิเรก, การเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา, การเป็น
สมาชิกของกลุ่ม/ชมรม/สมาคม  และการคิดว่าตนเองเป็นภาระแก่ผูอ่ื้น  มีค่าเฉล่ียของความผาสุกแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ส่วนสถานภาพสมรสท่ีต่างกนั  ไม่มีความแตกต่างต่อค่าเฉล่ียของความผาสุก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรักชนก ชูพิชยั (2550) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูสู้งอายุท่ีศึกษามีลกัษณะการอยู่อาศยัเป็น
ครอบครัวใหญ่ (ร้อยละ 54.5) และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกบักลุ่ม/ชมรม/สมาคม (ร้อยละ 54.9) ซ่ึงอาจท าให้
ผูสู้งอายไุม่มีความรู้สึกโดดเด่ียว  เพราะมีครอบครัวดูแล  และมีกลุ่มสงัคมในวยัเดียวกนัพูดคุย  รับฟังเร่ืองราว
ท่ีตอ้งการพดู    
 
     2. ระดบัความผาสุก พบว่า ผูสู้งอายุมีระดบัความผาสุกโดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 4.74) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูสู้งอายุมีความพอใจกบัชีวิตในปัจจุบนัของตนในระดบัสูง  (ค่าเฉล่ีย 5.01) ผล
วิเคราะห์ตาม Table 2   
 

Table 2 ผลวเิคราะห์แบบวดัระดบัความผาสุก   
 

ตวัแปร ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

ระดบัความผาสุกในผูสู้งอาย ุโดยรวม 4.74 1.23 ปานกลาง 
1.  การด าเนินชีวิตตามท่ีไดจิ้นตนาการหรือตั้งเป้าหมายชีวิตไว ้       4.61 1.22 ปานกลาง 
2.  สภาพการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั 4.59 1.06 ปานกลาง 
3.  ความพอใจกบัชีวิตในปัจจุบนั 5.01 1.20 สูง 
4.  การไดม้าซ่ึงส่ิงส าคญัในชีวิตดงัท่ีตอ้งการ 4.95 1.23 ปานกลาง 
5.  การด าเนินชีวิตต่อไปโดยไม่มีส่ิงใดท่ีตอ้งการแกไ้ข  
     หรือเปล่ียนแปลง   

4.53 1.35 ปานกลาง 

      
     3. ปัจจยัความผาสุก  พบว่าความสามารถในการจดัการกบัสถานการณ ต างๆ คือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผาสุกของผูสู้งอายใุนระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย 3.01) ผลวิเคราะห์ตาม Table 4   
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                                66 

 

 
 

Table 4 แบบวดัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผาสุกในผูสู้งอาย ุ
 

ตวัแปร ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบั 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผาสุกในผูสู้งอาย ุโดยรวม 2.54 0.791 ปานกลาง  
การยอมรับในตวัตน  2.98 0.628 ปานกลาง  
ความสามารถในการจดัการกบัสถานการณ ต างๆ  3.01 0.623 สูง  
การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู อ่ืน  1.93 0.690 ต ่า   
การมีจุดมุ งหมายในชีวิต  2.12 0.689  ปานกลาง  
พฒันาการในตน  2.26 0.758 ปานกลาง  
ความเป็นผูก้  าหนดตนเอง  2.51 0.705 ปานกลาง   

 
     และเม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผาสุกในผูสู้งอาย ุพบวา่ การยอมรับในตวัตน 
(r = 0.509) , ความสามารถในการจดัการกบัสถานการณ ต างๆ (r = 0.517), การมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผู
อ่ืน (r = 0.316), การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต (r = 0.272) และความเป็นผูก้  าหนดตนเอง (r = 0.208) มีความสัมพนัธ์
ทางบวกต่อความผาสุกของผูสู้งอาย ุ ท่ีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01  ในขณะท่ีพฒันาการในตนไม่มีความสมัพนัธ์ต่อ
ความผาสุกของผูสู้งอายุ  อาจเน่ืองจากผูสู้งอายุมองว่าตนอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิต  และอาจเน่ืองจากความ
ชา้ของสมองและความจ าในการเรียนรู้ท าใหพ้ฒันาการในตนไม่มีความสมัพนัธ์ต่อความผาสุกของผูสู้งอาย ุ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
     ผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานะภาพสมรส การศึกษาส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี โดยรายไดใ้นอดีตต ่ากวา่ 15,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีภาระหน้ีสิน ดา้นสุขภาพ  ส่วน
ใหญ่มีอาการเจ็บป่วยบา้งเลก็นอ้ย  และผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูสู้งอายุไทยในช่วงปีพ.ศ. 2556 ยงัคงมีความ
ผาสุกโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของก่ิงแกว้  ทรัพยพ์ระวงศ ์(2555)  เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบว่าผูสู้งอายุมีความพึงพอใจชีวิตปัจจุบนัของตนในระดบัสูง  ปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อความผาสุกของ
ผูสู้งอายุ คือ ความสามารถในการจดัการกบัสถานการณ ต่างๆ  นั่นคือ  การท่ีผูสู้งอายุสามารถประกอบ
กิจวตัรประจ าวนั เช่น อาบน ้า ขบัถ่าย รับประทานอาหาร เคล่ือนไหวร่างกาย  และใชชี้วิตประจ าวนัในสังคม 
เช่น การเดินทางได ้จะช่วยเพ่ิมความผาสุกของผูสู้งอายใุนระดบัสูง และเพ่ือความผาสุกอย่างย ัง่ยืนของผูสู้งอาย ุ
ภาครัฐจึงควรให้การสนบัสนุนดูแลถนน ทางเดินเทา้ โดยเฉพาะในเขตเมืองท่ีมกัมีส่ิงกีดขวาง เช่น ร้านแผง
ลอย  ท่ีส่งผลใหผู้สู้งอายุเกิดความล าบากในการเดินทาง  ตลอดจนอาคาร/รถบริการสาธารณะเพ่ืออ านวยความ
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สะดวกแก่ผูสู้งอายุ  ในภาคครัวเรือน การจดัปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะกบัผูสู้งอายจุะเป็นส่วนช่วยรองรับวยั
ผูสู้งอายุได ้เช่น บา้นตามแนวคิดแบบ universal design  เพ่ือลดความล าบากของผูสู้งอายุในการจดัการกิจวตัร
ประจ าวนัของตน ทั้งน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความผาสุกของผูสู้งอายุรองลงมา  คือ 1) 
การยอมรับในตวัตน คือ การท่ีผูสู้งอายุมีทศันคติในแง่บวกต่อคุณสมบติัขอ้ดีและไม่ดีของตน  รวมทั้งการมี
ความรู้สึกบวกกบัเหตุการณ์ในอดีตจะช่วยเพ่ิมความผาสุกของผูสู้งอายุใหมี้ระดบัท่ีสูงข้ึนได ้ จึงควรส่งเสริม
การพฒันาจิตใตแก่ผูสู้งอายุไม่ให้ยึดติดเร่ืองผิดพลาดในอดีต  ให้ผูสู้งอายุมีความมัน่ใจและมองตนเองในแง่
บวก  โดยอาจส่งเสริมการยกระดับจิตใจ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องทางศาสนา หรือจัดให้มี
จิตแพทยพ์ูดคุยใหค้ าแนะน าแก่ผูสู้งอาย ุ2) การมีจุดมุ งหมายในชีวิต ภาครัฐอาจส่งเสริมโดยการเพ่ิมการจา้ง
งานแก่ผูสู้งอายุให้เหมาะสมตามประเภทอาชีพ  ส่วนภาคครัวเรือนควรให้มีทศันคติท่ีดีต่อผูสู้งอายุ  มีความ
เขา้ใจและท าให้ผูสู้งอายุรู้สึกถึงคุณค่าของตนต่อการมีชีวิตอยู่   และ 3) ความเป็นผูก้  าหนดตนเอง คือ การท่ี
ผูสู้งอายุมี ความเป็นอิสระ สามารถคิด  ออกความเห็นและกระท าส่ิงต่างๆตามวิถีทางของตนได ้ จะสามารถ
ช่วยเพ่ิมความผาสุกของผูสู้งอายุให้สูงข้ึน  ภาครัฐจึงควรมีการส่งเสริมอิสรภาพในการด ารงชีวิตของผูสู้งอายุ 
และเพ่ือความเป็นอิสระแก่ผูสู้งอายุท่ีไม่ต้องการพกัอาศยักับบุตรหลาน อนัเน่ืองจากอาจเกิดความขัดแยง้
ระหวา่งรุ่น  ภาครัฐจึงควรมุ่งเนน้การสร้างหลกัประกนัดา้นรายไดใ้หแ้ก่ผูสู้งอายอุยา่งย ัง่ยืน ดว้ยการส่งเสริมให้
มีระบบการออมระยะยาวเพ่ือวยัเกษียณเพ่ือการดูแลผูสู้งอายขุองไทยในอนาคต 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการตลาดเชิงสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมการตลาดและ
พฤตกิรรมการเลอืกใช้ยาใหม่ของแพทย์ในกรุงเทพมหานคร 

The Relationship between Relationship Marketing, Promotion and New 
Drugs Selection Behavior of Physicians in Bangkok 

 

สุพมิพา เบญจรัตนานนท์1และ ยอดมนี เทพานนท์2 
SupimpaBenjarattananon and YodmaneeTepanon 

 

บทคดัย่อ 
การใชย้าเพ่ือการรักษาเป็นความจ าเป็นในการด ารงชีวิตให้ปราศจากโรคภยั เทคโนโลยีเพ่ือการพฒันายาใหม่ไดเ้อ้ือใหก้าร
ผลิตยาชนิดใหม่สามารถออกสู่ตลาดผูบ้ริโภคเพ่ือประโยชน์ในการรักษา ในเกือบทุกประเทศมีเพียงแพทยเ์ท่านั้นท่ีเป็นผู ้
มีอ  านาจในการสั่งยาใหม่จากตวัแทนจ าหน่าย (ผูแ้ทนยา) ท าให้ผูแ้ทนยามีความส าคญัในการน าเสนอยาใหม่ให้แพทยใ์น
การพิจารณาใช ้งานวิจยัท่ีผ่านมาในหลายๆ ประเทศไดศึ้กษาการท าการตลาดในลกัษณะต่างๆ ของผูแ้ทนยา หน่ึงในแนวคิด
และวิธีการท าการตลาดท่ีพบเห็นอยูคื่อการท าการตลาดเชิงสัมพนัธ์ (Relationship Marketing) รายงานเน้ือหาเบ้ืองตน้น้ีจึงท า
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการตลาดเชิงสัมพนัธ์ ส่วนประสมทางการตลาด ในบริบทการเลือกใชย้าใหม่ของแพทย ์
ซ่ึงในประเทศไทยยงัไม่มีการศึกษามาในอดีต กรอบแนวคิดเบ้ืองตน้ในการวิจยัในอนาคตรวมถึงผลท่ีคิดวา่จะไดรั้บจะถูก
น าเสนอในตอนทา้ย 
ค าส าคัญ:การตลาดเชิงสัมพันธ์, การส่งเสริมการตลาด, ผู้แทนยา, การเลือกใช้ยา 

Abstract 
The usage of drugs for illness treatment is necessary for a disease–free living.  Technology for 
developing new drugs has assisted drug production process to be able to release new drugs for patient 
treatment.  In most countries, doctors are the only group of people who are authorized to order new 
drugs from pharmaceutical representatives.  This gives the pharmaceutical representatives an important 
role in introducing new drugs to physicians.  Research in many countries has looked at marketing issues 
of pharmaceutical representatives.  Relationship marketing has widely been practiced.  This report 
reviews the literature on relationship marketing,  
marketing mix, and the use of new drugs which has not been a focus within Thailand.  Initial conceptual 
framework for future research including the expected findings will be present at the end. 
Keywords: Relationship Marketing, Promotion, Pharmaceuticals Representative, Byer decision 
                                                           
1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 
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1. บทน า 
 
สุขภาพเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษยทุ์กคน การไม่มีโรคถือวา่เป็นลาภอนัประเสริฐ ดงันั้น
การป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคถือวา่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการดูแลรักษาสุขภาพ ดงันั้นส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้ลยคือ 
“ ยา ” ซ่ึงเป็นปัจจยัส่ีในการด ารงชีวิตของมนุษย์ผลจากการพฒันา คิดคน้ ยาใหม่ๆ นั้น ท าให้ในปัจจุบนั
อุตสาหกรรมยาตอ้งมีการปรับตวั พฒันา น าเขา้ และผลิตยาในรูปแบบยาใหม่ๆ มาเพ่ือท่ีจะให้มนุษย์
สามารถเอาชนะโรคร้ายและให้สุขภาพอนามยัของมนุษยโ์ดยทัว่ไปดีข้ึน บุคลากรทางการแพทยห์รือ
แพทยท่ี์ท าการวินิจฉยัโรคชนิดต่างๆ จึงเป็นบุคคลส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยน าการรักษาใหม่ๆ  มาใชใ้นการรักษา 
หรือเลือกใชย้าใหม่ๆใหเ้หมาะสมในการรักษาโรคต่างๆ ท่ีมนุษยเ์ผชิญอยู่ เพ่ือเอาชนะโรคร้ายดงักล่าวได ้
และท าใหม้นุษยมี์สุขภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและใชชี้วิตไดต้ามปกติ ซ่ึงการท่ีแพทยจ์ะเลือกใชย้าใหม่นั้น
ก็จะต้องทราบและมีข้อมูลข่าวสารประกอบในการเลือกใช้ยาท่ีน่าเช่ือถือได้ ไม่ว่าจะในแง่ของ
ประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในการรักษา ฉะนั้นจึงตอ้งมีการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของยาใหม่ๆ ผ่านผูแ้ทน
ยาสู่บุคลากรทางการแพทย ์เพ่ือให้แพทยไ์ดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารหรือสนใจข้อมูลนั้น การส่งเสริม
การตลาดและการน าเสนอยาใหม่อย่างหลากหลายรูปแบบเพ่ือใหแ้พทยไ์ดท้ราบถึงขอ้มูลยาหรือเลือกใช้
หรือพิจารณายาใหม่ๆ เขา้มารักษาคนไขเ้พ่ือใหพ้น้จากโรคร้าย นอกจากน้ียงัมีความส าค ญเพ่ือใหแ้พทยไ์ด้
ข้อมูลน ามาซ่ึงการตัดสินใจการเลือกใช้ยาใหม่ชนิดต่างๆ ซ่ึงต่ละบริษัทก็จะมีแนวทางการตลาด
หลากหลายรูปแบบมาน าเสนอสินคา้ใหม่ (Caudill, 1996) อยา่งไรกต็ามการน าเสนอขอ้มลูใหก้บัแพทยน์ั้น
ในประเทศไทยก็ยงัใชก้ารตลาดแบบให้ขอ้มูลแพทยโ์ดยมีผูแ้ทนยาเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสาร นบัเป็นวิธี
ส าคญัท่ีบริษทัยาใช ้โดยจะมีวิธีการน าเสนอท่ีแตกต่างกนัไปแต่ละบริษทั 
 
การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างแพทยแ์ละผูแ้ทนยา จึงมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมการตลาดของบริษทัยา 
แพทยจึ์งเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีผูแ้ทนยาหรือบริษทัยาเลือกรูปแบบการส่งเสริมการตลาดในการน าเสนอยา
ใหม่ เพราะจะเป็นผูต้ดัสินใจในการเลือกหรือใชย้าให้ไดป้ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลคุม้ค่ากบัการรักษา 
และส่งผลใหค้นไขมี้สุขภาพท่ีดีข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการคน้ควา้และศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างการตลาดเชิงสัมพนัธ์ กบั
การส่งเสริมการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ยงานวิจยั แนวคิด ทฤษฎี และรวมไปถึงผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือน ามาอา้งอิงและประกอบการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชย้าใหม่ของแพทยผ์ูวิ้จยัไดจ้ าแนกกลุ่มการ
ทบทวนวรรณกรรมไว ้ดงัน้ี 
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2.1การผลติยาและธุรกจิยาในประเทศไทย 
 
อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ต้องพ่ึงพาการน าเขา้ยาจากต่างประเทศในสัดส่วนท่ีสูงมากข้ึนตลอด
ระยะเวลา 15 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลใหมู้ลค่าการน าเขา้ยาจากต่างประเทศมีปริมาณมากกว่าคร่ึงหน่ึงของมูลค่า
การบริโภคยาทั้งหมดของประเทศและยาน าเขา้และยาใหม่เหล่าน้ียงัเป็นส่ิงส าคญัในการป้องกนัและรักษา
โรคใหก้บัประชากรในประเทศ ในแต่ละปีมียาใหม่เขา้สู่ตลาดเฉล่ียประมาณ 30 ตวั ในการวิจยัและพฒันา
ยาใหม่ตอ้งอาศยักระบวนการศึกษาทดลองของหลายสาขาวิชา มีความซบัซอ้น  ใชเ้วลา และค่าใชจ่้ายสูง  
และอาจประสบความลม้เหลว  จากสถิติพบว่าจากสาร 5,000 ตวั ท่ีน ามาทดสอบ มีเพียงตวัเดียวเท่านั้นท่ีมี
คุณค่ารักษาโรคและสามารถพฒันาต่อจนเป็นยาได ้โดยใชเ้วลาประมาณ 15 ปี  และค่าใชจ่้ายประมาณ 800 
ลา้นเหรียญสหรัฐต่อการพฒันายาใหม่ 1 ตวั ในทางมหภาคมูลค่าการใชจ่้ายเพ่ือการวิจยัพฒันายาใหม่ตก
ประมาณปีละ 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (US$ 30 billion dollars) ซ่ึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของ
ยอดขาย ส่วนการใช้จ่ายเพ่ือการวิจยัทางคลินิกมีมูลค่าปีละประมาณ 8,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ (US$ 8 
billion dollars) และมีอตัราเติบโตประมาณร้อยละ 15 – 20 ต่อปีในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (สุพรชยั กองพฒันา
กลู, 2549) 
 
การพฒันายาใหม่ 1 ชนิด นกัวิจยัตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งยิ่ง และตอ้งลงทุนดว้ยค่าใชจ่้ายมหาศาล มีผู ้
ร่วมโครงการวิจยัมากมาย ใชเ้วลามากกวา่ทศวรรษ และอาจไม่ประสบความส าเร็จ นกัวิทยาศาสตร์จะ
คน้หาสารท่ีมีฤทธ์ิในการรักษาโรค ซ่ึงอาจมาจากธรรมชาติ หรือสงัเคราะห์ข้ึนมาดว้ยวิธีทางเคมีหรือ
ออกแบบโมเลกลุดว้ยแบบจ าลองทางคอมพิเตอร์และความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ท าใหน้กัวิจยัสามารถ
คดักรองสารประกอบจ านวนมหาศาลนบัหม่ืนตวัจนไดส้ารน าทางเพียง 250 ชนิด เท่านั้น ท่ีผา่นขั้นตอน
ไปสู่การทดสอบก่อนการวิจยัในมนุษยโ์ดยจะมีล าดบัขั้นตอนท่ีซบัซอ้นหลากหลาย ส่งผลใหใ้นปัจจุบนั
อุสาหากรรมยาตอ้งปรับตวัการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูงสูง จึงท าใหมี้การจดัตั้งสมาคมผูวิ้จยัและผลิตเภสชั
ภณัฑ ์ หรือ พรีม่า (Pharmaceutical Research and Manufacturers Association หรือ PReMA) มีสมาชิก
สมาคมท่ีลว้นเป็นบริษทัท่ีมีหรือเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและพฒันายาใหม่ๆ เพ่ือต่อสู้กบัโรคร้ายท่ียงัไม่
สามารถรักษาได ้หรือเพ่ือใหก้ารรักษาโรคมีประสิทธิภาพดียิง่ๆ ข้ึนไป และยงัมุ่งมัน่ท่ีจะใหค้นไทยมีส่วน
ร่วมในการวิจยัและพฒันาในอุตสาหกรรมยาระดบัสากล ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัสู่การคิดคน้ยานวตักรรม
ใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพดีกวา่เดิม เพ่ือประโยชนข์องประชาชนไทยโดยทัว่ไป ใหมี้สุขภาพดีและมีความสามารถ
ในการผลิตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อธุรกิจต่างๆ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกดว้ย แมว้า่การรักษา
โรคจะมีมานานแลว้กต็าม แต่ปัจจุบนัยงัมีโรคท่ีรักษาไม่หายอยูม่าก ยกตวัอยา่ง โรคมะเร็ง รวมทั้งเช้ือโรค
ท่ีเกิดการด้ือยาข้ึน เช่น เช้ือเอดส์ โรคอุบติัใหม่อยา่ง ไขห้วดันก นกัวิทยาศาสตร์กย็งัตอ้งด้ินรนท าความ
เขา้ใจ หาสาเหตุของโรคภยัต่างๆ และหาหนทางรักษา การคน้คิดและพฒันายาใหม่ๆ ส าหรับรักษาโรค
เหล่าน้ีมีความกา้วหนา้ และสลบัซบัซอ้นข้ึนมากและก่อนท่ียาใหม่ จะถกูน ามาใชอ้ย่างแพร่หลาย 
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บริษทัผูผ้ลิตตอ้งมีการใหค้วามรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการใชย้าใหม่ทุกฝ่าย ทั้งรูปแบบการจดัสมัมนาวิชาการ
หรือผา่นผูแ้ทนเวชภณัฑห์รือผูแ้ทนยา หากปราศจากกระบวนการเหล่าน้ีแลว้แพทยอ์าจะไม่ไดรั้บข่าวสาร
หรือแนวทางการรักษาหรือขอ้มลูยาใหม่ๆ ท่ีจะช่วยในการรักษาผูป่้วยใหมี้ประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 
(สมาคมผูว้ิจยัและผลิตเภสชัภณัฑ ์พรีม่า, 2009) 

 
2.2การตลาดเชิงสัมพนัธ์(Relationship Marketing) 
การตลาดแบบมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์เป็นนวตักรรมของการตลาดสมยัใหม่ซ่ึงมุง้เนน้สัมพนัธภาพทั้งหมด
ระหว่างลูกคา้กบัผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการ (Hougaard&Bjerre, 2004: 2007-28) และไดมี้การน าตวัแปร
ท่ีเก่ียวกบัการตลาดแบบมุ่งความสัมพนัธ์ (Relationship marketing variables) มาเพ่ือวิจยัในความสัมพนัธ์
ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายในบริบททัว่ไป และพบว่า ความไวว้างใจการส่ือสารและจุดหมายท่ีตรงกนัมีผล
อย่างส าคญัในความสัมพนัธ์ระยะยาวระหว่างหุ้นส่วนในช่องทางการจ าหน่าย(Anderson &Weitz, 1989: 
311) และพบว่า การส่ือสารระหว่างผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายมีอิทธิพลชิงบวกกบัความไวว้างใจซ่ึงมีผลท า
ให้เกิดความร่วมมือมากข้ึน(Anderson &Narus, 1990: 43) Kotlerและ Keller  (2006)  ได้เสนอแนวคิด
การตลาดความสัมพนัธ์ (Relationship Marketing)  มีวตัถุประสงค์ท่ีจะสร้างความพึงพอใจระยะยาวและ
เป็นการบ่มความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบัคู่คา้  งานวิจยัของ Leo  Y.M.  Sin.  et al. (2005)ไดท้ าการศึกษา
วิจยัวดัทิศทางทางการตลาดความสัมพนัธ์จากแนวคิด องคป์ระกอบของการตลาดสัมพนัธ์  ท่ีหลากหลาย
และมีวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกันโดยใช้การศึกษาความสัมพันธ์โดยใช้แนวคิดของ 
ความสัมพนัธ์การตลาดเป็นองคป์ระกอบ 6 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความน่าเช่ือถือ (Trust) เป็นการสร้างความ
เช่ือมั่น การไวว้างใจ ความเช่ือใจ ความน่าเช่ือถือเป็นองค์ประกอบในการแลกเปล่ียนความสัมพันธ์
ทั้งหมด (Morgan and Hunt, 1994) 2) การส่ือสาร (Communication) การส่ือสาร ถือว่าเป็นส่ิงส าคญัของ
การสร้าง ความสมัพนัธ์ ท่ีจะประสบความส าเร็จไดโ้ดยการใหข้อ้มลูท่ีทนัท่วงทีทนัเวลา ระหวา่งคู่คา้หรือ
ลกูคา้หรือบริษทั (Morgan and Hunt, 1994)  Anderson and Narus (1990) การส่ือสารมีบทบาทค่อนขา้งสูง
ในการดึงดูดให้มีผูส้นใจสินคา้/บริการไดแ้ละช่วยให้สร้างความไวว้างใจ ท าให้ เกิดการเขา้ใจร่วมกนั 
เป้าหมายร่วมกนั และการพยายามสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจและกระตือรือร้นนั้นก็จะ
ท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจไดเ้ช่นกนั 3) ดา้นความผกูพนั สญัญาใจหรือความผกูพนัระยะยาวกบัลกูคา้
ถูกก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของการตลาดเชิงสัมพนัธ์ท่ีส่งผลให้ทั้ งสองฝ่าย (ผูซ้ื้อและผูข้าย)  ท าตาม
เป้าหมายท่ีตอ้งการ (Callaghun et al., 1995) การักษาสัญญาท่ีให้ไวก้บัลูกคา้นั้นท่ีสุดก็จะกลายเป็นความ
ผกูพนัหรือความสัมพนัธ์ระยะยาว4) ดา้นการเอาใจใส่ (Emphathy)  หมายถึงการแสวงหาท่ีจะเขา้ใจความ
ตอ้งการ และเป้าหมาย ของคนอ่ืน การบริการท่ีมีคุณภาพ การใส่ใจและการรู้จกัใหก้บัลูกคา้มีความจ าเป็น
ส าหรับการขายท่ีจะประสบความส าเร็จ(Greenberg and Greenberg, 1983) 5) ดา้นค่านิยมหรือเป้าหมาย
ร่วมกัน (Shared Value) หมายถึงความเช่ือถือหรือค่านิยมท่ีเหมือนกันเก่ียวกับเป้าหมายพฤติกรรม 
นโยบายท่ีใชร่้วมกนั ซ่ึงความสมัพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายถา้มีการแลกเปล่ียนเป้าหมายและนโยบายแลว้
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จะท าให้เกิดการพึงพอใจ สัมพนัธภาพแนวความคิดเหมือนกนัตรงกนัซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการตลาด
สัมพนัธ์ (Morgan and Hunt, 1994)  6) ดา้นความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั (Reciprocity) โดยจะแลกเปล่ียน
ความสัมพันธ์นั้นเป็นพ้ืนฐานท าให้ทั้ งสองฝ่ายให้ควาช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เช่ือมโยงแลกเปล่ียน
ความสมัพนัธ์ Houston et al.  (1992)  
 
การตลาดมุ่งเน้นเชิงสัมพันธ์พัฒนามาจากหลักการตลาดเชิงสัมพันธ์ (Relationship Marketing) คือ
กระบวนการดึงดูดความสนใจ การรักษา การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และผลประโยชน์ของหุน้ส่วน
ธุรกิจ วตัถุประสงคข์องการตลาดคือการแลกเปล่ียนผลประโยชนซ่ึ์งกนัและกนั รักษาค าสญัญาท่ีมีร่วมกนั
LiemViet Ngo.et al.  (2010) ได้ท าการศึกษาวิจยั การปรับความสัมพนัธ์ทางการตลาดเพ่ือให้เกิดความ
ไวว้างใจ ความผกูพนั ความพึงพอใจ ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัของความพึง
พอใจในลูกคา้ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัยาไดก้ารใหค้วามรู้แก่แพทยห์รือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชย้าใหม่น้ี มีทั้งใน
รูปแบบการจดัสมันาวิชาการการส่งเสริมการตลาดผา่นผูแ้ทนยาเป็นผูใ้หข้อ้มลูข่าวสารของยาใหม่และการ
บริการหลงัการขายเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาว และเพ่ือท่ีให้กระบวนการเหล่าน้ีจะเป็น
ช่องทางให้แพทย์ได้รับข่าวสารหรือแนวทางการรักษาใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยให้มีการรักษาผู ้ป่วยท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
2.3ส่วนประสมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด (MarketingMix and Promotion) 
 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจน ามาใชเ้พ่ือใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท์างการตลาดเคร่ืองมือทางการตลาดน้ีเรียกว่า 4Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 
(Price) สถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)( Kotler, 1997: 98) 
 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการติดต่อส่ือสาร เพ่ือสร้างความพอใจต่อตราสินคา้หรือ
บริการหรือความคิดหรือต่อบุคคคลโดยใชแ้รงจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการหรือเพ่ือเตือนความทรงจ า 
(Remind) ในผลิตภณัฑ ์ โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ (Etzel, 
Walker and Stanton, 2007: 677) การติดต่อส่ือสารโดยใชพ้นกังานขาย(Personal Selling) และการขายโดย
ไม่ใชพ้นกังานขาย (Nonpersonal Selling) ประกอบดว้ยการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การใหข่้าว
ประชาสมัพนัธ์ ดงันั้นการส่งเสริมการตลาดจึงประกอบไดว้ย   เคร่ืองมือท่ีส่งเสริมการตลาด 5 อยา่งดงัน้ี 
1. การโฆษณา (Advertising)  2.  การขายโดยพนกัขาย (Personal Selling) 3.  การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) 4.  การใหข่้าวหรือประชาสมัพนัธ์ (Publicity and Public Relations) 5.  การตลาดทางตรง 
(Direct Marketing)จากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของคอทเลอร์ Kotler (1997: 98)  มีผูว้ิจยัสนใจ
ในส่วนของรูปแบบการส่งเสริมการตลาดหรือการส่งเสริการตลาดของผูแ้ทนยาท่ีมีต่อแพทย ์ คือ Irene S.  
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et al.  (2008)  ไดศึ้กษาทศันคติ เทคนิคการส่งเสริมการตลาดการขายยาในผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพ โดย
สรุปวา่อิทธิพลการส่งเสริมการตลาด ส่ือการโฆษณายามีอิทธิพลในการสัง่ยาของพวกเขาในหมู่
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพและ Mustafa and Stefan (2012) ไดส้ ารวจความคิดเห็นของแพทยใ์นลิเบียท่ีมีต่อ
ผูแ้ทนยา การศึกษาน้ีเป็นการตรวจสอบความถ่ีของผูแ้ทนยาในการเยี่ยมเพ่ือการส่ือสารกบัแพทย ์ ท าการ
ส าวจโดยใชว้ิธีตอบแบบสอบถาม จากแพทย ์ 1,000 คน พบวา่ความถ่ีในการเยี่ยมของผูแ้ทนยา ของขวญั 
และยาตวัอยา่ง พบมากท่ีสุดและการส่งเสริมการตลาดเป็นส่ิงท่ีควรจะสร้างข้ึนระหวา่งแพทยแ์ละผูแ้ทนยา 
 
2.4 การเลอืกใช้ยาใหม่หรือผลติภัณฑ์ใหม่ 
 
การเลือกใชย้าใหม่หรือผลิตภณัฑใ์หม่โดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of  Planned Behavior: TPB) 
น าเสนอโดย Ajzen มีการพฒันาตั้งแต่ปี ค.ศ.  1985 เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social psychology) ท่ี
พฒันามาจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Actizon) ของ Ajzenและ Fishbein (1975) 
ทฤษฏีน้ีน้ีอธิบายวา่การแสดงพฤติกรรมมนุษยจ์ะเกิดจากการช้ีน าโดยความเช่ือ 3 ประการ ไดแ้ก่ ความเช่ือ
เก่ียวกบัพฤติกรรม (Behavioral Beliefs)ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง (Normative Beliefs) และความเช่ือ
เก่ียวกับความสามารถในการควบคุม (Control Belifes) (Ajzen, 1991) TPB ได้กล่าวว่า บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมใดไดย้่อมตอ้งมีสาเหตุ สาเหตุดงักล่าวคือ 1) ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมนั้น (Attitude to ward 
Behavior) 2) การคลอ้ยตามอิทธิพลของคนรอบขา้งทั้งใกลห้รือไกล (Subjective Norm) และ 3) การรับรู้
หรือเช่ือว่าตนสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นไดใ้นทิศทางท่ีเหมาะสม (Perceived Behavior Control) ซ่ึง
ปัจจยัทั้ง 3 น้ีจะส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจหรือเจตนา Taylor and Todd (1995) ไดท้ าการศึกการยอมรับ
และความตั้งใจโดยใชท้ฤษฏีพฤติกรรมตามแผน โดยสรุปวา่ ทศันติมีผลต่อความตั้งใจในการใชผ้ลิตภณัฑ์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จากท่ีกล่าวมาแลว้ผูวิ้จยัไดส้นใจท าการศึกษาถึงการแสดงพฤติกรรมของ
มนุษย ์ทศันคติ ส่ิงคลอ้ยตามหรืออิทธิพลคนรอบขา้ง และความตั้งใจ เพ่ือไวใ้ช้ท านายพฤติกรรมการ
เลือกใชห้รือยอมรับยาใหม่หรือผลิตภณัฑ์ใหม่ของแพทยโ์ดยแพทยจ์ะมีแนวทางในการเลือกใช้ยาใหม่
อยา่งไรเพ่ือจะใหเ้กิดประสิทธิภาพและน ามาซ่ึงประสิทธิผลสูงสุดในการรักษาคนไข ้
 
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปแนวคิดเบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี 
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กรอบความคิดงานวจัิย 
 

ตัวแปรต้น                                                           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
จากการน าเสนอกรอบแนวความคิดท่ีไดน้ าเสนอสามารถพฒันาแผนการวิจยัเชิงส ารวจอนาคตไดโ้ดย
ก าหนดประชากรในการศึกษาคือ  แพทย์ท่ีป ฎิบัติ งานในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนใน
กรุงเทพมหานครไม่ระบุสาขาผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการตลาด
เชิงสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมการตลาดและพฤติกรรมการเลือกใชย้าใหม่ของแพทยโ์รงพยาบาลรัฐบาลและ
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามตอบดว้ยตนเอง 
 
     แบบสอบถามแบ่งออกเป็นส่ีส่วนคือ 1) ลกัษณะประชากร 2) ลกัษณะการใชย้าใหม่ 3) การตลาดเชิง
สัมพนัธ์และการส่งเสริมการตลาดของการใช้เลือกใช้ยาใหม่ 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นค าถาม
แบบอัตรภาคชั้ น  (Interval Rating Scale)ในการเก็บรวบรวมการศึกษาวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistic) และสถิติอนุมาน (Inference Statistic) ไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 
 

การตลาดเชิงสัมพนัธ์ 
1. ดา้นความน่าเช่ือถือน่าไวว้างใจ 
2. ดา้นความผกูพนั 
3. ดา้นการส่ือสาร 
4. ดา้นค่านิยมหรือเป้าหมายร่วมกนั 
5. ดา้นการเอาใจใส่ 
6. ดา้นความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

 

พฤตกิรรมการเลอืกใช้ยาใหม่ของแพทย์ 
1. ทศันคติ 
2. การคลอ้ยตามอิทธิพลของคนรอบขา้ง 
3. การรับรู้หรือความเช่ือ 
4. ความตั้งใจ 

การส่งเสริมการตลาด 
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
จากการศึกษาสมมติฐานของงานวิจยัและผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บพบว่าการตลาดเชิงสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์
กบัการเลือกใชย้าใหม่ของแพทยเ์น่ืองจาก การส ารวจระดบัความคิดเห็นของแพทย ์ในดา้นความน่าเช่ือถือ 
ความผกูพนั การส่ือสาร ค่านิยม การเอาใจใส่ ดา้นความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั การส่งเสริมการตลาด มีผล
ต่อการเลือกใช้ยาใหม่ของแพทย ์จึงคาดว่าการเลือกรูปแบบการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมจะท าให้
แพทยเ์ลือกใช้หรือยอมรับยาใหม่ไดม้ากข้ึนในอนาคตและจะเป็นขอ้มูลเพ่ือหาแนวทางในการจดัการ
จดัการรูปแบบการส่งเสริมการตลาดเพ่ือใชใ้นการวางแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
แพทย ์และใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจะท าใหท้ราบว่าแพทยก์ลุ่มไหนให้ความส าคญักบัการเลือกใชย้าหรือ
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆต่อไปในอนาคต 
 
     แนวทางศึกษาช่วงต่อไปอาจจะน าตวัแปรดา้นอ่ืนๆ มาเพ่ิมหรือทดแทนตวัแปรเดิมทั้ง 3 โดยอาจจะ
เปล่ียนกลุ่มตวัอย่างจากแพทยใ์นกรุงเทมหานครเป็นแพทยท์ั้งประเทศ โดยอาจจะเปรียบเทียบแพทยใ์น
กรุงเทพแลต่างจงัหวดัว่ามีแนวคิดหรือพฤติกรรมการเลือกใชย้าใหม่ของแพทยอ์ยา่งไรเพ่ือเป็นจะไดท้ราบ
ความสัมพนัธ์ทางการตลาดของผูแ้ทนยากบัแพทยแ์ละแนวโนม้ในการส่งเสริมการตลาดของผูแ้ทนยากบั
แพทยเ์ป็นอยา่งไรเพ่ือเป็นประโยนชก์บัหน่วยงานในการวางแผนการตลาดต่อไป 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการแลกเปลีย่นของผู้น าและสมาชิก การมอบอ านาจ 
ความผูกพนัและพฤตกิรรมการเป็นพลเมืองทีด่ขีององค์การ 

Relationships between Leader-member Exchange, Empowerment, 
Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior 

ปราโมทย์ สุดทรัพย์1 และ รศ.ดร.ทองฟู ศิริวงศ์2 

Pramote Sudsap and Assoc. Prof. Tongfu Siriwongse 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่าง การแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากบัสมาชิกกบั
การมอบอ านาจ ความผูกพนัองค์กร และพฤติกรรมการเป็นพลเมืองท่ีดีขององค์การ  ของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ เพ่ือน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานโดยใน
การศึกษาและวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการส ารวจ ดว้ยการออกแบบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งในการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ จ านวนทั้งส้ิน 3,873 คน เพ่ือสอบถามกลุ่มตวัอย่างตามวตัถุประสงค์ท่ี
ได้ก าหนดไว้ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง จากนั้ นท าการรวบรวม
แบบสอบถาม ตรวจสอบความถกูตอ้ง น าขอ้มลูไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
ค าส าคัญ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การแลกเปล่ียนของผู้น าและสมาชิก , การมอบอ านาจ, ความผูกพัน
องค์กร,พฤติกรรมการเป็นพลเมืองท่ีดีขององค์การ 

Abstract 
This research aims to study relationship between Leader-member exchange, Empowerment, 

Organizational Commitment and Organizational citizenship behavior of the organization from PEA 

employee Headquarters. The results for this study can be used as a guideline as well as suggestions for 

PEA organizations. The survey was conducted by questionnaire. Data collected from employees of  

PEA Headquarters. The survey allowed the group respondents to complete the questionnaire on their 

own. (Self-Administrated Questionnaires), these answers were then compiled and accuracy checked as 

well as data coded for statistical analysis. 

Keywords: Provincial Electricity Authority, Leader-member exchange, Empowerment, Organizational   
Commitment, Organizational citizenship behavior 
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1. บทน า 
 
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจดา้นสาธารณูปโภคสาขาพลงังาน สังกดักระทรวงมหาดไทย 
ก่อตั้งข้ึน ตามพระราชบญัญติัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 มีภารกิจในการจดัหา ให้บริการพลงังาน
ไฟฟ้าและด าเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ ทั้งดา้น
คุณภาพและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตพ้ืนท่ี 74 จงัหวดั (ยกเวน้
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) แบ่ง
พ้ืนท่ีการให้บริการออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มี
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาน้ี สภาพแวดลอ้มของการแข่งขนัทาง
ธุรกิจไดมี้การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง และดว้ยขอบเขตท่ีแผ่ไปในวงกวา้ง อนัเป็นผลมาจากการขยายตวั
ของโลกาภิวัฒน์  การเปิดเสรี ประเทศเกิดใหม่ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภู มิภาคต่างๆ 
องค์ประกอบแห่งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้นเป็นผลสืบเน่ืองจากพฒันาการของเทคโนโลยีการส่ือสาร
โดยเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ น ามาซ่ึงระบบการแข่งขนัแบบไร้พรมแดน ท าใหทุ้กองคก์ารไม่ว่า
จะเป็นองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคธุรกิจเอกชน จ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือให้เป็นองค์การท่ีดี 
สามารถจดัการกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาอย่างรู้เท่าทนัเป็นการรวมพลงัความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรในการปฏิบติังานให้ดีท่ีสุด (รัตนาภรณ์  ศรีพยคัฆ์, 2546) เพ่ือให้ทนักบัการขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ืองปริมาณงานและความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งสภาวะแวดลอ้มและทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วิทยาการและเทคโนโลยี ซ่ึงมีการพฒันา เปล่ียนแปลงตลอดเวลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดมี้การ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหส้อดคลอ้ง กบัสถานการณ์เป็นระยะๆ โดยเฉพาะ
การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานใหมี้ลกัษณะเป็นเชิงธุรกิจมากข้ึน และทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่างๆ เพ่ือใหก้ารบริหารงานเกิดความคล่องตวัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ เน่ืองจากการด าเนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเนน้ดา้นบริการและการเพ่ิมประสิทธิภาพ ความมัน่คงของระบบจ าหน่าย จึง
มีการวางแผนก าลงัคนอย่างเป็นระบบให้มีอตัราก าลงัสอดคลอ้งกบัการ ด าเนินการ จดัให้มีการฝึกอบรม 
เพ่ือพฒันาพนกังานให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน ทั้งทางดา้นวิศวกรรม การบริหาร และการจดัการ 
เพ่ือเป็นก าลงัส าคญั ในการด าเนินกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
     จากโครงสร้างการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบดว้ย ผูว้่าการเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน ส าหรับผูบ้ริหารในแต่ละสายงานไดแ้ก่รองผูว้่าการ ผูอ้  านวยการฝ่าย ผูอ้  านวยการกอง และ
หวัหนา้แผนก จดัเป็นผูบ้ริหารระดบัสายงาน ฝ่าย (ส านกั) กอง (ศูนย)์ และแผนก ตามล าดบั ในส่วนของ
การด าเนินการหรือปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ ส าเร็จผลตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายหรือ
รับผิดชอบ ในดา้นการปฏิบติัจะตอ้งมีการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารในแต่ละกลุ่ม สายงาน กบัผูป้ฏิบติั
อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าในดา้นของความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การมอบอ านาจ
ความไวว้างใจ ความผกูพนัต่อหน่วยงาน และความเป็นพนกังานท่ีดีของหน่วยงาน ต่างๆเหล่าน้ี ลว้นเป็น
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ปัจจัยส าคัญต่อการปฏิบัติงานและผลส าเร็จของงานอนัจะน าเป้าสู่เป้าหมายหรือกรอบนโยบายของ
หน่วยงานท่ีได้ก าหนดไว  ้จากความจ าเป็นและความส าคัญดังกล่าว ผูวิ้จัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการแลกเปล่ียนของผูน้ าและสมาชิก การมอบอ านาจ ความผกูพนัและพฤติกรรมการ
เป็นพลเมืองท่ีดีขององคก์าร ในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่ง การแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากบัสมาชิกกบัการมอบอ านาจ ความผกูพนัองคก์ร และกบัพฤติกรรม
การเป็นพลเมืองท่ีดีขององค์การ รวมทั้ งศึกษาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการมอบอ านาจกับ
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองท่ีดีขององคก์าร และความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์รกบัพฤติกรรม
การเป็นพลเมืองท่ีดีขององค์การ โดยผูวิ้จยัคาดหวงัว่าผลไดจ้ากการศึกษาและวิจยั จกัไดน้ ามาเป็นขอ้มูล 
แนวทาง และขอ้เสนอแนะ ให้กบัหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือน าไปประยุกต์ใชใ้นหน่วยงาน
ต่อไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 การแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ า-สมาชิกกบัการมอบอ านาจ (Leader-member Exchange 
and Empowerment) 
 นายอรรถพล  จตุรพรกุล (2548) ได้ท าการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับ การมอบอ านาจในองค์กร 
(Empowerment in Organzation) พบว่า การมอบอ านาจในองค์กรมาจากการท่ีองค์กรต้องปรับตัวและ
เปล่ียนแปลงเพ่ือให้สามารถแข่งขนัและอยู่รอดไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีมีการแข่งขนัสูงเพ่ือรักษาไวซ่ึ้ง
ผลผลิตและทรัพยากรบุคคลอนัเป็นทรัพยสิ์นอนัทรงคุณค่าขององคก์ร โดยการด าเนินการมอบอ านาจใน
องค์กรตอ้งด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนผ่านการปรับเปล่ียนองค์กรจากท่ีเคยเป็นอยู่ในรูปแบบดั้งเดิม มา
เป็นองคก์รในรูปแบบใหม่ท่ีเหมาะสมกบัการน าหลกัการด าเนินการมอบอ านาจในองคก์รมาใช ้อาทิ การ
ปรับโครงสร้างองคก์รใหมี้สายการบงัคบับญัชาท่ีนอ้ยชั้นลง การปรับเปล่ียนกระบวนการและแนวคิดใน
การประเมินผลการท างานและการจ่ายค่าตอบแทน โดยด าเนินการมอบอ านาจ (Authority) และความ
ไวว้างใจ (Trust) ไปใหก้บัพนกังานในองคก์รท่ีมีความรู้ความสามารถและทกัษะการท างานท่ีเหมาะสมกบั
ระดบัของการมอบอ านาจ Menon (1995) พบว่า การให้ค าปรึกษา การจ าใส่ใจ การสร้างแรงบันดาลใจ 
และเป็นพ่ีเล้ียงจะน าเป็นสู่การควบคุมท่ีดีข้ึน มีการมอบอ านาจ และลดผลกระทบท่ีไม่ดีได ้Thomas and 
Velthouse (1990) กล่าวว่าการมอบอ านาจไม่ใช่เพียงแค่การประเมินบุคคลในเร่ืองงานเท่านั้น แต่เก่ียวกบั
ปัจจยัต่างๆ เช่น ความมีปฏิสมัพนัธ์ของพนกังานกบัหวัหนา้ เพ่ือน และลกูนอ้ง พร้อมทั้งไดพ้ฒันาโมเดลท่ี
ระบุว่าการมอบอ านาจมีพ้ืนฐานมาจากงานส่ีด้านซ่ึงได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของบุคคล ได้แก่ 
ความหมาย ความสามารถ ทางเลือก และผลกระทบของงาน โดยท่ี ความหมายคือ ‘ตัวขับเคล่ือน’ 
ความสามารถคือ ความมัน่ใจท่ีบุคคลหน่ึงรู้สึกว่าเขาท างานไดดี้ ทางเลือกคือ อิสระในการเลือกวิธีการ
ท างาน และผลกระทบคือ ความรู้สึกว่างานมีความคืบหนา้ จะประสบความส าเร็จ และสร้างความแตกต่าง
ใหอ้งคก์ร  
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 การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับสมาชิก ความผูกพันต่อองค์กร (Leader- member Exchange 
(LMX) and Organizational Commitment) 
 Morrows et.al. (2005) กล่าววา่การสนบัสนุนจากหวัหนา้ซ่ึงเป็นผลจากความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ า-
ลูกน้องนั้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการทุ่มเทมุ่งเป้าหมายขององค์กร และมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั
ความตั้ งใจจะเปล่ียนงาน ความหมายคือสมาชิกในองค์กรมีการมุ่งเน้นเป้าหมายองค์กรท่ีแข็งแกร่ง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ า-ลูกนอ้งจึงเก่ียวโยงกบัอตัราการลาออก ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัความทุ่มเทท่ีพนกังานมี
ใหอ้งคก์ร การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งหวัหนา้และลกูนอ้งช่วยใหพ้นกังานยึดมัน่ในองคก์ร และไม่
ท าให้เกิดแรงกระตุน้ท่ีจะลาออก หมายความว่าความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ า-ลูกนอ้งท่ีไม่ดีจะท าให้มีการ
มุ่งมัน่ทุ่มเทเพ่ือองคก์รต ่าและน าไปสู่การลาออกโดยสมคัรใจในทา้ยท่ีสุดในมุมมองคลา้ยกนั Schyns and 
Wolfram (2008) กล่าววา่ ทศันคติของลูกนอ้ง ผูต้ามมกัจะใหค้วามทุ่มเทเพ่ือตอบแทนความสมัพนัธ์ท่ีดี ถา้
ผูต้ามไม่รู้สึกผกูมดักบัองคก์ร หวัหนา้จะเป็นผูรั้บผิดชอบและผูต้ามในองคก์รจะประเมินว่าความสัมพนัธ์
ระหว่างผูน้ า-ลูกน้องนั้นต ่า และยงักล่าวอีกว่า ในบริบทของการท างาน เม่ือผูน้ าถูกรับรู้ไดว้่าไม่รักษา
ช่ือเสียงในระดบัท่ีเคยเป็น ผูน้ าจะเกิดความตึงเครียด และท าใหผู้ต้ามประเมินความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ า-
ลูกนอ้งไม่ดีในท่ีท างาน Wat and Shaffer (2005) กล่าวว่าความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ า-ลูกนอ้งท่ีดีจะเป็นส่ิง
สร้างสรรค์เพราะว่าท าให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีช่วยให้พนกังานรู้สึกผูกพนัและมีแรงกระตุน้ท่ีจะอุทิศตนให้
องคก์ร Wang et.al., (2005); Wat and Shaffer (2005) กล่าวว่า ถา้พนกังานรับรู้ไดว้่าไดรั้บการปฏิบติัอย่าง
ยติุธรรมจากหวัหนา้ พวกเขาจะตอบแทนดว้ยการรักษาทศันคติท่ีดีต่อการท างาน การสร้างผลงานท่ีดีและ
ต่อหัวหน้า การทุ่มเทมุ่งเป้าหมายองค์กรแบ่งได้เป็น 3 มิติ คือ อารมณ์ความรู้สึก ความต่อเน่ือง และ
กฎเกณฑ ์อารมณ์ความรู้สึกหมายถึงความรู้สึกร่วมและผกูพนักบัองคก์ร เป็นตวัช้ีวดัการทุ่มเทเพ่ือองคก์ร
ท่ีดีกว่าอีกสองตวัช้ีวดั George and Zhou (2001) กล่าววา่ เม่ือมีความไม่พอใจในงาน การลาออกจากงานจึง
เป็นทางเลือกของพนกังาน และเม่ือถึงจุดนั้น ศกัยภาพในการสร้างสรรคใ์นองคก์รจะนอ้ยลง และยงักล่าว
อีกว่า การลาออกจะไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีถา้พนกังานมีตน้ทุนสูงท่ีตอ้งเสียไปจากการลาออกนั้นและพนกังาน
ทราบในจุดนั้น ตน้ทุนเหล่าน้ีรวมถึง การไม่สามารถหางานท่ีใกลเ้คียงกนัได ้และมีขอ้จ ากดัเร่ืองพ้ืนท่ี
ท างาน เม่ือตน้ทุนของการลาออกสูง พนกังานท่ีไม่พอใจอาจรู้สึกวา่การอยู่ในองคก์รต่อกเ็ป็นทางเลือกท่ีดี 
ในสถานการณ์น้ี พนกังานจะผกูพนักบัองคก์รดว้ยความจ าเป็น ไม่ใช่เพราะมีอารมณ์ร่วมหรือเขา้ใจคุณค่า
และเป้าหมายองคก์ร ความผกูมดัลกัษณะน้ีเรียกวา่ความต่อเน่ือง 
 การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่าผู้น ากับสมาชิก และพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของ
องค์การ(Leader- member Exchange (LMX) and Organizational Citizenship Behavior)  
 Bhal (2006) ได้ให้นิยามพฤติกรรมความผูกพันในองค์กรว่าเป็นการกระท าซ่ึงมีประโยชน์ต่อ
องค์กรโดยไม่ไดเ้กิดจากบทบาทหรือค่าตอบแทน มีวตัถุประสงค์และเป้าหมาย และไม่ใช่การท าเพ่ือ
ผลประโยชน์ชัว่คร้ังชัว่คราว Podsakoff et.al. (2000) กล่าววา่ผูน้ าเป็นตวัแทนขององคก์รและมีบทบาทใน
การสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพนักงาน เช่นเดียวกนั การสนับสนุนจากผูน้ าถือว่าเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่
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ความผูกพนัของพนักงานในองค์กร LePine, Erez, and Johnson (2002); Wat and Shaffer (2005) กล่าวว่า 
ถา้พนกังานรับรู้ไดว้า่พวกเขาไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรมจากเจา้นาย พวกเขาจะมีแนวโนม้สร้างทศันคติ
เชิงบวกกบังาน ผลงาน และหวัหนา้ จึงกล่าวไดว้่าความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ า-ลูกนอ้งเก่ียวขอ้งกบัทศันคติ
และพฤติกรรมของลูกนอ้งในเร่ืองงาน เช่น ความมุ่งมัน่ ความพึงพอใจ ผลงานท่ีมากข้ึน และพฤติกรรม
ความผูกพันในองค์กร ในเร่ืองของความรอบคอบ Jawahar and Carr (2007) กล่าวว่าบุคคลท่ีมีความ
รอบคอบมีแนวโน้มจะมีพฤติกรรมท่ีระมดัระวงั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือความส าเร็จในงานข้ึนอยู่กับ
ความสัมพนัธ์ท่ีราบร่ืนระหว่างบุคคล การท างานหนกั และแสดงความคิดริเร่ิมท่ีจะแกปั้ญหาในการท างาน 
พฤติกรรมความผูกพนัในองค์กรถูกจดัแบ่งเป็นหลายมิติ (Organ, 1988) ไดแ้ก่ ความละเอียดรอบคอบ 
ความไม่เห็นแก่ตวั จิตส านึก ความมีน ้ าใจนกักีฬาและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความไม่เห็นแก่ตวันั้นมาจาก
เพ่ือนร่วมงานและเผื่อแผ่ไปถึงคนนอก ตราบใดท่ีปฏิสัมพนัธ์นั้นยงัเป็นประโยชน์ต่อพฤติกรรมองค์กร 
ส านึกของคนในองคก์รเป็นความรู้สึกมีส่วนร่วมกบันโยบายท่ีมี อยู่ในรูปแบบของการเขา้ร่วมประชุม การ
โหวตและการแสดงความเห็นดว้ยน ้าเสียงท่ีเหมาะสม ความมีสติรอบคอบคือระดบัท่ีบุคคลท าผลงานได้
เหนือกว่าระดบัท่ียอมรับได ้ความมีน ้ าใจนกักีฬาประกอบดว้ยความเต็มใจท่ีจะอดทนอดกลั้น Rugyema 
(2008) กล่าวว่าความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรระหว่างหวัหนา้และลูกนอ้งจะเป็นการเพ่ิมระดบัพฤติกรรมผกูพนั
ในองคก์ร ในแง่ของความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ า-ลูกนอ้ง ปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีคุณภาพสูงเกิดจากความสมัพนัธ์ท่ี
มากกวา่พนัธะสญัญา และมีแนวโนม้จะน าไปสู่บทบาทหรือความผกูพนัท่ีพิเศษเพ่ิมข้ึน (Wat and Shaffer, 
2005) ในทางกลบักนั ปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีมีแนวโนม้ให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามพนัธะสัญญาหรือตาม
หน้าท่ีเท่านั้น ผลการวิจยัเชิงประจกัษ์เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ า-ลูกน้อง แสดงให้เห็นว่าผูต้ามท่ีมี
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ า-ลูกนอ้งสูงจะมีพฤติกรรมเชิงบวกมากกว่า (Bhal, 2006) ความสัมพนัธ์ท่ีดอ้ย
คุณภาพจะถูกก าหนดดว้ยอ านาจขององค์กรท่ีเป็นทางการ Lepine, Erez, and Johnson (2002) ระบุไวใ้น
การวิเคราะห์เร่ืองพฤติกรรมความผูกพนัในองค์กรว่าการสนบัสนุนของผูน้ าเป็นตวับ่งบอกท่ีส าคญั เม่ือ
ลูกน้องรับรู้ว่าหัวหน้าสนับสนุน พวกเขาจะมีแนวโน้มกงัวลน้อยลงกบัความผิดพลาดและลดความไม่
พอใจท่ีไดรั้บงานเพ่ิม ในทางกลบักนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ า-ลูกนอ้งท่ีต ่าท าใหผ้ลงานของลกูนอ้งไม่ดี
เน่ืองจากรับรู้ไดว้า่ผูน้ าไม่ยติุธรรมในการปฏิบติัต่อสมาชิกในกลุ่ม (Bhal, 2006) 
 การมอบอ านาจและพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีองค์การ (Empowerment and Organizational 
Citizenship Behavior) 
 Greasley et.al. (2005) พูดถึงการให้อ  านาจตัดสินใจจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทาง
อารมณ์ ซ่ึงมีผลต่อทศันคติของพนกังานในการท างาน ถา้พนกังานรู้สึกว่าไดรั้บอ านาจและมีความภูมิใจ
ในงาน พวกเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงจะเหนือกว่าขอบเขตการท างานทัว่ไป Honold (1997) ระบุ
ว่าการให้อ  านาจตดัสินใจมากน าไปสู่แรงกระตุน้ในงานและการมีส่วนร่วมกบังานสูง ซ่ึงเกินกว่าระดบัท่ี
บุคคลไดรั้บ และมีการอุทิศตนใหอ้งคก์รมากข้ึน ในองคก์รท่ีมีการมอบอ านาจ พนกังานจะมีส่วนร่วมอยา่ง
เต็มท่ีเสมือนพนัธมิตรและมีความคิดริเร่ิม ในการสร้างประโยชน์จากทีมงานท่ีมีอ านาจตัดสินใจ ฝ่าย
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บริหารควรสร้างวฒันธรรมแห่งการมีส่วนร่วม ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในองค์กรระบุว่าพนักงานจะมี
ความผูกพนัในระดับสูงถา้รู้สึกได้ว่ามีอ  านาจตัดสินใจในท่ีท างาน Morrison (1996) พนักงานท่ีได้รับ
อ านาจจะมีแรงกระตุน้และมีความคิดริเร่ิมและแสดงพฤติกรรมท่ีผกูพนัองคก์ร ดงันั้น แนวคิดเร่ืองการให้
อ  านาจตดัสินใจจึงสอดคลอ้งกบัการผลกัดนัใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Siegall and Gardner, 2000) 
Thomas and Velthouse (1990) กล่าวว่า การมีความหมายของบุคคลแสดงถึงการทุ่มเทใจ คนท่ีไม่มี
ความหมายมกัจะไม่มีอารมณ์ร่วมและตีตวัออกห่าง ดงันั้น บุคคลท่ีมีความหมายในตนจะมีพฤติกรรมท่ี
ผกูพนั หลีกเล่ียงปัญหาในงานเน่ืองจากพวกเขามีความทุ่มเทและมีเป้าหมาย พนกังานท่ีไดรั้บมอบอ านาจ
จะมีความภูมิใจในความสามารถของตนเองและเม่ือไดรั้บอ านาจหรือความรับผิดชอบท่ีส าคญัในงาน จะมี
อิทธิพลต่อคนอ่ืนและมองว่าตนเองมีความสร้างสรรค์ (Conger and Kunango, 1988) Baijuka (2008) พบ
ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างการมอบอ านาจและพฤติกรรมความผูกพนัองคก์รในระดบักลาง เขากล่าวว่า 
บรรยากาศการมอบอ านาจตดัสินใจในท่ีท างานคือการใหล้กูนอ้งมีส่วนร่วมในบทบาทพิเศษ การใหอ้  านาจ
ตดัสินใจเป็นเคร่ืองมือส าคญัในกรณีท่ีพนกังานมีส่วนในผลลพัธ์ของงาน เช่นเดียวกนั Arinaitwe (2005) 
พบวา่ การใหอ้  านาจตดัสินใจเป็นตวับ่งบอกถึงพฤติกรรมความผกูพนัในองคก์ร เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บอ านาจ 
พวกเขามีแนวโนม้ท่ีจะรับบทบาทพิเศษดว้ยความเตม็ใจ 
 ความผูกพนัต่อองค์กรและพฤตกิรรมการเป็นพลเมอืงที่ดขีององค์การ(Organizational 
Commitment and Organizational Citizenship Behavior) 
 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร จะพบวา่มีปัจจยัหลายประการ
ท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เช่น การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั การพ่ึงพาอาศยักนั 
รวมถึงคุณลกัษณะงาน (Job characteristics) พฤติกรรมการแนะน า การใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความสมคัร
ใจในสถานการณ์ เช่น การนิเทศพนกังานใหม่ การช่วยเหลือคนท่ีมีภาระงานหนกั  เป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร Meyer, Bartunek and Lacey (2002) กล่าวไวว้า่การทุ่มเทมุ่ง
เป้าหมายในองคก์รน าไปสู่พฤติกรรมท่ีช่วยเหลือกนั Organ (1988) นิยามพฤติกรรมความผกูพนัในองคก์ร
วา่เป็นพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงผ่านการไตร่ตรอง ไม่ไดม้าจากระบบใหค่้าตอบแทนท่ีเป็นทางการ และท า
ให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพในองค์กร พฤติกรรมความผูกพันในองค์กรเป็นพฤติกรรมท่ีผ่าน
ความคิด ไม่ใช่งานประจ าของพนกังานและท าให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพในองค์กร พฤติกรรม
ความผูกพนัในองค์กรเรียกอีกอย่างว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเกินกว่าหนา้ท่ี พฤติกรรมความผูกพนัในองค์กรมี
ความส าคัญยิ่ งต่อความอยู่รอดขององค์กร (Murphy, Anthanasou and King, 2002) และช่วยเพ่ิ ม
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคก์ร Robbins (2001) กล่าวว่า พนกังานท่ีมีพฤติกรรมความผกูพนัใน
องค์กรจะมีพฤติกรรมต่อไปน้ี 1. บอกกล่าวเชิงสร้างสรรค์ต่อทีมงานและองค์กร 2. ช่วยผูอ่ื้นในทีม 3. 
อาสาท ากิจกรรมนอกเหนือจากงาน 4. เคารพกฎเกณฑ ์และ 5. นอ้มรับและอดทนต่อปัญหาเร่ืองงาน จาก
งานวิจยัของ Morrison (1996) เก่ียวกบัการเขา้สงัคมระบุวา่ พนกังานท่ีมีพฤติกรรมความผกูพนัในองคก์รมี
แนวโนม้ท่ีจะท าพฤติกรรมอย่างอ่ืน เช่น การให้ความส าคญักบัลูกคา้เน่ืองจากความเขา้ใจคุณค่าท่ีไดรั้บ
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จากกระบวนการเขา้สังคมในองค์กร การทุ่มเทมุ่งเป้าหมายในองค์กรถูกก าหนดโดยความเต็มใจของ
พนกังานท่ีจะทุ่มเทอุทิศตนเพ่ือเป้าหมายองคก์ร โดยจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของความทุ่มเทของแต่
ละบุคคล ผูท่ี้ตอ้งการจะมีส่วนร่วมมากกวา่จะใชค้วามพยายามมากข้ึนท่ีจะท างานเกินกว่าท่ีก าหนด (Allen 
and Meyer, 1990) คนท่ีมีความทุ่มเทมีความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามมากเพ่ือองค์กร และจะใชค้วาม
พยายามมากข้ึนในองคก์ร ผลลพัธ์จากการทุ่มเทมุ่งเป้าหมายและทุ่มเทในองคก์รคือพฤติกรรมความผกูพนั
ในองคก์ร ผลงานพนกังานท่ีพฒันาข้ึน น าไปสู่ผลผลิตหรือผลลพัธ์ท่ีดีขององคก์ร 

3. วธิีการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ตั้ งแต่ระดับปฏิบัติการ หัวหน้าแผนก ผูอ้  านวยการกอง ผูอ้  านวยการฝ่าย ในสังกัดส านักงานใหญ่ ท่ี
ปฏิบติังานในปี 2556 จ านวนทั้งส้ิน 3,873 คน (กองการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอ้มูล ณ 30 มิ.ย. 
2556) และไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยการค านวณจากสูตรของ Yamane ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 
363 ชุด 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ยแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูล
ส่วนบุคคลทัว่ไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบดว้ยขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุงาน จ านวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 2 การแลกเปล่ียนระหว่าง ผูน้ ากับ
สมาชิก จ านวน 21 ขอ้ ส่วนท่ี 3 การมอบจ านวน 23 ขอ้ ส่วนท่ี 4 ความผูกพนัต่อองค์กร จ านวน 18 ขอ้ 
ส่วนท่ี 5 พฤติกรรมการเป็นพลเมืองท่ีดีขององค์กร จ านวน 21 ข้อ โดยน าแบบสอบถามได้ผ่านการ
ตรวจสอบหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาระดบัความน่าเช่ือถือดว้ย
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และการประมาณค่าความเช่ือมัน่รวม 
(Composite reliability) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจัยอยู่ระหว่างน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์ขอ้มูล
ลกัษณะส่วนบุคคลทั่วไป ใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการ
แลกเปล่ียนผูน้ ากบัสมาชิก การมอบอ านาจ ความผูกพนัองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร ใชส้ถิติประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับ
การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใช้การวิเคราะห์และทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Correlation) ใชพ้ยากรณ์ตวัแปรตามตวัหน่ึงซ่ึงส่งผลมาจากตวัแปรอีกตวัหน่ึงโดยมีสมมติฐาน
และกรอบแนวคิดดงัน้ี 
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สมมติฐานท่ี 1ไม่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งการแลกเปล่ียนผูน้ ากบัสมาชิกกบัการมอบอ านาจ 
สมมติฐานท่ี 2ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง การแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากับสมาชิก กับความผูกพันต่อ
องคก์ร 
สมมติฐานท่ี 3ไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างการแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากบัสมาชิกกบัพฤติกรรมการเป็น
พลเมืองท่ีดี 
                       ขององคก์าร 
สมมติฐานท่ี 4ไม่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งการมอบอ านาจและพฤติกรรมการเป็นพลเมืองท่ีดีขององคก์าร 
สมมติฐานท่ี 5ไม่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนักบัพฤติกรรมการเป็นพลเมืองท่ีดีขององคก์าร 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  
     จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั และจากการศึกษาสภาพแวดลอ้มและองคป์ระกอบ
ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูวิ้จยัท าการวิจยั เฉพาะพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส านกังานใหญ่ เท่านั้น ผูวิ้จยั
คาดหวงัว่าจะไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการแลกเปล่ียนของผูน้ าและสมาชิก การมอบอ านาจ ความ
ผกูพนัและพฤติกรรมการเป็นพลเมืองท่ีดีขององคก์าร มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ทั้งในดา้นความสมัพนัธ์
เชิงบวก และความสมัพนัธ์เชิงลบ  
 
 
 
 
 

Leader-Member 

Exchange 

Empowerment 

- ความหมาย 
- ทางเลือก 
- ส่งผลกระทบ 
- ความสามารถ 
Organizational Commitment 

- ความเช่ือมัน่และยอมรับ 
- ความเตม็ใจ 
- ความตอ้งการท่ีจะคงอยู ่

Organizational Citizenship 
Behavior 

- การใหค้วามร่วมมือ 
- ความอดทนอดกลั้น 
- ส านึกในหนา้ท่ี 
- การค านึงถึงผูอ่ื้น 
- การใหค้วามช่วยเหลือ H2 

H1 

H4 

H5 

H3 
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ปัจจัยและกระบวนการในการเสนอราคาประมูลรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภค  
กรณศึีกษา บริษทั สากลการประมูล จ ากดั 

Factors and Consumer’s Bidding Process of Used Car Auction:  
A Case Study of International Auction Co., Ltd. 

นิพิฐ ชูวิรัช1 และ ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ2 
Nipit Chuvirach1 and Chuenjit Changchenkit2 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษาปัจจยัและกระบวนการในการเสนอราคาประมูลรถยนตใ์ช้

แลว้ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา บริษทั สากลการประมูล จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษากระบวนการเสนอ

ราคาประมูลรถยนต์ใช้แลว้จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ประชากรท่ีศึกษา คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเขา้ร่วม

ประมูลซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ ท่ีบริษทั สากลการประมูล จ ากดั โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วม

ประมูลรถยนตใ์ชแ้ลว้ จ านวน 400 ตวัอย่างโดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม จ านวน 35 ขอ้ 

ผูวิ้จยัก าหนดค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เร่ิมเกบ็ขอ้มลูวิจยั 5 มกราคม 2557 ถึง 2 มีนาคม 2557 

 

ค าส าคัญ: ปัจจัยและกระบวนการในการเสนอราคา, ประมูล, รถยนต์ใช้แล้ว, บริษัท สากลการประมูล 

จ ากัด 

Abstract 

This research is survey research which study factors and consumer’s bidding process of used car 
auction: a case study of International Auction Co., Ltd. Aims to study bidding process of used car 
auction separated by personal factor. Population is people who interest in used car auction at 
International Auction Co., Ltd. The data collect from 400 people who register to auction a used car at 
International Auction Co., Ltd. 35 items questionnaire is a survey tools which have 95% statistic 
confident. This research used frequency, percentage, mean and standard deviation to analysis the data. 
Data have been collected from 5 January, 2014 to 2 March, 2014 
 

Keywords: Factors and Consumer’s Bidding Process, Auction, Used Car, International Auction Co., Ltd. 
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1. บทน า 

     รถยนต ์เรียกไดว้่าเป็นอีกหน่ึงความจ าเป็นของการด ารงชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบนั อีกทั้งรัฐบาลยงัได้
เลง็เห็นถึงการยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนไทย ดว้ยการออกนโยบายคืนภาษีรถยนตค์นัแรก ใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่
เคยมีรถยนตม์าก่อน  และเป็นการสนบัสนุนอุตสาหกรรมยานยนต ์และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองใหมี้การ
ขยายตวั ซ่ึงจะส่งผลต่อการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป 
     จากขอ้มูลทางสถิติพบว่า ปริมาณรถยนตจ์ดทะเบียนรวมทุกประเภทของประเทศไทย เดือน มิถุนายน 
2556  มีจ านวน 33,781,957 คนั โดยส่วนหน่ึงเป็นรถยนตจ์ากโครงการนโยบายรถยนตค์นัแรก ท่ีมีผูข้อใช้
สิทธิ จ านวน 1,256,294 คนั และท าการส่งมอบรถยนต์แลว้ จ านวน 439,938 ราย ในปี 2555 ซ่ึงสามารถส่งผล
กระทบต่อการขยายตวัของ GDP ท่ี 1.06 % ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฟ้ืนตวัของระบบเศรษฐกิจ 
หลงัภยัพิบติั มหาอุทกภยั ท่ีเกิดข้ึนปลายปี 2554 หากผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้ งหมดมีความสามารถในการซ้ือ
รถยนตไ์ดจ้ริง  
     แต่ในความเป็นจริงแลว้ ผูท่ี้ขอใชสิ้ทธิเขา้โครงการรถยนต์คนัแรก ส่วนใหญ่ 83.33 % ยงัตอ้งท าการซ้ือ
ดว้ยการผ่อนช าระกบัสถาบนัการเงิน หรือคิดเป็น 366,612 ราย ซ่ึงส่งผลให้ตลาดการประมูลรถยนต์ใชแ้ลว้มี
การเติบโตข้ึน และผูข้อใช้สิทธิบางรายอาจยงัไม่พร้อมท่ีจะช าระหน้ีท่ีเกิดข้ึนจาก   การเช่าซ้ือรถยนต ์ 
เน่ืองจากการไม่ไดค้  านึงถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีตามมากบัการซ้ือรถดว้ย โดยนอกจากค่างวดรายเดือนท่ีจะตอ้ง
ผ่อนช าระทุกเดือนแลว้ ยงัตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุง ค่าใช้จ่ายดา้นเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี
ตามมา โดยคาดไม่ถึง เช่นค่าประกนัภยั ค่าปรับ ค่าใชจ่้ายเร่ืองท่ีจอดรถ เป็นตน้ จนท าให้รายไดท่ี้รับมาไม่
เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางดา้นการเงินของตนเอง ดงัจะเห็นได้
จาก ระดบัหน้ีครัวเรือน ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และปริมาณรถยนต์ท่ีถูกสถาบนัการเงินติดตามยึดคืนท่ี
เพ่ิมข้ึนในปี 2556 น้ี 
     บริษทั สากลการประมูล จ ากดั เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจดา้นบริการ ขายทอดตลาดรถยนต์ใชแ้ลว้ มี
ส่วนแบ่งตลาดอนัดบั 2 ในกลุ่มผูป้ระกอบการประมูลรถยนต์ใชแ้ลว้สัญชาติไทย ให้แก่สถาบนัการเงิน, 
บริษทัรถเช่า, นิติบุคคล, บุคคลทัว่ไป ดว้ยวิธีการประมูล โดยมีกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือรถยนต์ใช้แลว้เป็น นิติ
บุคคล, บุคคลทั่วไป, ผูป้ระกอบการรถยนต์มือสอง (เต็นท์รถ) ซ่ึง บริษทัฯ เป็นผูจ้ดักิจกรรมการขาย
ทอดตลาด และเป็นตวัแทนในการขายทรัพยสิ์น (รถยนต)์ ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ดงักล่าว และจากการเพ่ิมมากข้ึน
ของปริมาณรถยนต์ท่ีสถาบันการเงินต่าง ๆ ท าการยึดคืนมานั้น บริษัทฯ จึงจะต้องมีพ้ืนท่ีในการรองรับ
ปริมาณรถยนตท่ี์คาดวา่จะเขา้สู่กระบวนการขายทอดตลาดจ านวนมากข้ึน เน่ืองจากรถยนตท่ี์ถกูยึดเขา้มามี
จ านวนเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็วและโดยเฉพาะจากโครงการรถยนตค์นัแรกนั้น รถยนตท่ี์ถูกยึดมาจะยงัไม่
สามารถขายทอดตลาดได้จนกว่าจะผ่านขั้นตอนการคืนเงินภาษีให้แก่รัฐบาลเสียก่อน และเน่ืองจาก
ปริมาณรถยนตท่ี์ออกสู่ตลาดจ านวนมากน้ีเอง ส่งผลใหร้าคารับซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้มีการปรับลดลงอยา่งผนั
ผวน ส่งผลใหก้ารตั้งราคาเร่ิมตน้ประมูล          ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดในปัจจุบนั ซ่ึงเกิด
ปัญหา รถคา้งสตอ็กและไม่สามารถประมลูขายไดจ้ านวนมาก  
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     การไม่สามารถประมูลขายรถไดอ้ย่างรวดเร็วนั้น ส่งผลต่อ 1.) สภาพคล่องทางการเงินของเจา้ของ

รถยนต ์ท่ีตอ้งการเงินสดกลบัเขา้สู่ระบบ ยงัขายรถไม่ไดจึ้งยงัไม่มีเงินสดกลบัเขา้สู่ระบบ 2.) ราคาขายท่ีมี

แนวโนม้ต ่าลง  เน่ืองจากราคาซ้ือ-ขายรถ จะลดลงเร่ือย ๆ ท าให้ไม่สามารถลดยอดหน้ีคงคา้งขอลูกคา้เดิมได้

มากเท่าท่ีควร 3.) ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษทั สากลการประมูล จ ากดั  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการบริหาร

ดูแลสตอ็กรถยนต ์เช่น ค่าเช่าท่ีดิน ค่าแรงงาน และความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนกบัรถยนต ์

     อย่างไรก็ตามธุรกิจรถยนต์มือสองของประเทศไทย ยงัคงมีการเติบโตอยู่จากการเพ่ิมข้ึนของ

ผูป้ระกอบการรถยนต์มือสองอย่างต่อเน่ือง ทั้ งจากรายใหม่ และรายเดิม (ขยายสาขา) และเห็นไดจ้าก

ปริมาณลูกคา้ท่ีเขา้ร่วมประมูล รวมถึงยอดขายท่ีเพ่ิมมากข้ึนกว่าปีก่อนหน้าเป็นเท่าตวั และจากการเก็บ

ขอ้มูลของบริษทัฯ พบว่า ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นส่วนหน่ึงมาจากการตั้งราคาเร่ิมประมูลขายทอดตลาดท่ี

สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสภาพของรถยนตค์นันั้น ๆ เป็นส าคญั  ดงันั้นบริษทัฯ จึงสรุปไดว้่าราคา

เร่ิมประมูลนั้น มีส่วนส าคญัอย่างมากในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ การตั้งราคาเร่ิมประมูลท่ีเหมาะสมนั้น  

นอกจากมีความส าคญัในการเพ่ิมโอกาสในการขายทอดตลาดแลว้ ยงัสามารถเป็นการช่วยลดภาระหน้ีท่ีมีอยู่

ของผูเ้ช่าซ้ือเดิม และยงัมีผลต่อการกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่สถาบนัการเงินไดอี้ก

ดว้ย 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     การประมูลรถยนตใ์ชแ้ลว้ คือการท่ีผูข้ายมีความประสงคท่ี์จะขายรถยนตท่ี์ตนเองเป็นเจา้ของดว้ยการ
ตั้งราคาเร่ิมตน้ขั้นต ่า และเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนท่ีสนใจท าการเสนอราคาเพ่ิมข้ึนจนกว่าจะไม่มีผูเ้สนอ
ราคาสูงกวา่ในระยะเวลาท่ีผูด้  าเนินการประมลูก าหนด ผูท่ี้ท าการเสนอราคาสูงสุดจะไดเ้ป็นผูมี้สิทธิในการ
รับซ้ือรถยนตค์นัดงักล่าวไป กลยุทธ์ในการตั้งราคาท่ีเหมาะสมต่อตวัรถจะสามารถจูงใจใหมี้ผูส้นใจเขา้ร่วม
เสนอราคาซ้ือไดแ้ต่หากผูข้ายตั้งราคาเร่ิมประมูลสูงเกินไป อาจท าใหไ้ม่มีผูท้  าการเสนอราคา รถยนตใ์ชแ้ลว้
คนันั้นก็จะไม่ถูกท าการซ้ือ-ขาย ในการประมลูรอบนั้น ในขณะเดียวกนั หากผูข้ายตั้งราคาต ่าเกินไป ก็อาจ
ท าให้ผูท่ี้สนใจเกิดการลงัเลในรถยนต์ใช้แลว้คันดังกล่าวเช่นกัน  ดังนั้น การตั้ งราคาท่ีเหมาะสม จะ
สามารถเพ่ิมโอกาสในการขายจากการท่ีมีผูส้นใจในรถยนตค์นันั้น และอาจท าให้ราคาจบประมูลสูงข้ึนก็
เป็นได ้ผูวิ้จยัจึงไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
2.1 แนวคิดทฤษฎคีวามยดืหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา 
     ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (price elasticity of demand) เป็นการวดัถึงขนาดการเปล่ียนแปลง
ปริมาณอุปสงคข์องสินคา้ชนิดหน่ึง เม่ือราคาของสินคา้นั้นเปล่ียนแปลงไป และปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อ
แผนของผูซ้ื้อไม่เปล่ียนแปลง ดงัจะเห็นไดจ้ากธุรกิจประมูล ท่ีมีผลจากความยืดหยุ่นของอุปสงคต่์อราคา 
โดยถา้ราคาเร่ิมตน้ประมูลต ่าจะท าใหมี้ผูส้นใจเสนอราคาประมลูเป็นจ านวนมาก แต่หากราคาประมูลปรับ
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สูงข้ึน ความสนใจก็จะเปล่ียนแปลงผกผนักนั ดงันั้น ราคาเร่ิมตน้จึงมีผลต่อการพิจารณาตดัสินใจเสนอ
ราคาประมลู 
2.2 แนวคิดทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
     พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การ
ใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา หรือการศึกษาพฤติกรรม การ
ตดัสินใจ และการกระท าของคนท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้  
     การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและ การใชข้อง
ผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม 
และเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ท่ี
ท าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผูผ้ลิต
หรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ 
แลว้จะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อหรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ การบริโภคประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีมีความ
เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 3 ขั้ น คือ 1.)ขั้ นปัจจัยน าเข้า (input stage) คือ ปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไดแ้ก่ 1.1) ส่ิงกระตุน้ทางดา้นการตลาดหรือส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing mix: 4Ps) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และ
การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 1.2) ส่ิงกระตุ้นทางด้านสังคมและวฒันธรรม ประกอบด้วย 
ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง ชั้นทางสังคม และวฒันธรรม 2.) ขั้นกระบวนการ (process stage)คือ ขั้นท่ีแสดงถึง
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยปัจจยัดา้นจิตวิทยาซ่ึงไดแ้ก่ การรับรู้ การเรียนรู้ ความตอ้งการและ
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ ค่านิยมและวิถีชีวิตของผูบ้ริโภค จะมีอิทธิพลต่อการตระหนกัถึงความตอ้งการ
การคน้หาขอ้มูลก่อนซ้ือ และการประเมินทางเลือกก่อนการซ้ือของผูบ้ริโภค นอกจากนั้นประสบการณ์ท่ี
ได้รับจากการประเมินหลงัการบริโภค ก็จะมีอิทธิพลต่อปัจจยัด้านจิตวิทยาของผูบ้ริโภคด้วย 3.) ขั้น
ผลลพัธ์ (output stage) คือ ขั้นสุดท้ายของกระบวนการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การใช้ การก าจดัส่วนท่ี
เหลือ และการประเมินหลงัการบริโภค ผลท่ีเกิดข้ึนจะเป็นท่ีพึงพอใจต่อผูบ้ริโภคหรือไม่กต็าม ผลลพัธ์นั้นจะ
ถกูจดจ าเป็นประสบการณ์ในการบริโภค และส่งผลต่อปัจจยัดา้นจิตวิทยาของผูบ้ริโภคในระยะต่อไป ชูชยั  
สมิทธิไกร (ม.ป.ป. อา้งถึง Schiffman and Kanuk, 2007) และ  
     Blackwell, Miniard, and Engel (2006) เสนอว่า กระบวนการบริโภคประกอบดว้ย    6 ขั้นตอน คือ 1.) 
การตระหนักถึงความต้องการ  (need recognition) เป็นสภาวะท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างสภาพท่ี
ผูบ้ริโภคปรารถนาให้เป็นกบัสภาพ ท่ีเป็นอยู่จริง โดยความแตกต่างน้ีมีระดบัท่ีมากพอท่ีจะท าให้เกิดการ
ตระหนกัถึงปัญหา และเกิดความตอ้งการท่ีจะไดสิ้นคา้หรือบริการหน่ึง ๆ มาเพ่ือแกปั้ญหานั้น  2.) การหา
ขอ้มูลหลงัจากตระหนักถึงความตอ้งการ (search) ผูบ้ริโภคจะเร่ิมคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์
หรือบริการท่ีตอ้งการ เช่น ขอ้มูลทางเลือกเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ตราสินคา้ต่าง ๆ สถานท่ีจ าหน่าย เกณฑ์ท่ี
ควรใชใ้นการประเมินทางเลือกต่าง ๆ โดยการคน้หาขอ้มลูน้ีอาจเร่ิมจากการคน้หาขอ้มูลภายในหรือความ
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ทรงจ าของตน 3) การประเมินทางเลือก (alternative evaluation) เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคประเมินทางเลือกท่ี
มีอยู่ เพ่ือตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด การประเมินน้ีกระท าโดยอาศยัเกณฑ์ต่างๆเพ่ือน าไปสู่
การตดัสินใจขั้นสุดทา้ยต่อไป 4.) การซ้ือ (purchase) ขั้นตอนน้ีเป็นการลงมือซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
โดยจะพิจารณาถึงสถานท่ี ท่ีจะซ้ือ และวิธีการซ้ือด้วย เช่น ซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซ้ือผ่าน
ห้างสรรพสินค้า ซ้ือโดยการช าระด้วยบัตรเครดิต หรือซ้ือโดยการผ่อนช าระ 5.) การบริโภค 
(consumption) คือ ขั้นตอนการใชสิ้นคา้หรือบริการท่ีไดซ้ื้อมาโดยอาจเกิดข้ึนทนัทีภายหลงัการซ้ือหรือ
เกิดข้ึนในระยะต่อมากไ็ด ้ลกัษณะการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคแต่ละคนอาจแตกต่างกนัไป และสามารถ
ส่งผลต่อความรู้สึกพึงพอใจต่อสินคา้และความคงทนของสินคา้ได ้6.) การประเมินหลงัการบริโภค (post-
consumption evaluation) หลังการบริโภค ผูบ้ริโภคอาจเกิดความพึงพอใจหรือไม่ก็ได้ ซ่ึงจะน าไปสู่
พฤติกรรมอ่ืนต่อไป เช่น การซ้ือซ ้ า ความภคัดีต่อตราสินคา้ การแนะน าใหผู้อ่ื้นใช ้การร้องเรียน ร้องทุกข์
จากความไม่พึงพอใจในผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการการบริโภค 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย 6.1) 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ แรงจูงใจ ค่านิยม บุคลิกภาพ ทศันคติ และวิถีชีวิต 6.2) อิทธิพลจาก
สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ วฒันธรรม ชั้นทางสงัคม กลุ่มอา้งอิง และครอบครัว 
     ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัและกระบวนการในการเสนอราคาประมูลรถยนต์ใช้แลว้ท่ีบริษทั สากลการ
ประมูล จ ากดั ไดน้ าแนวคิดความสัมพนัธ์ของการบริโภค 3 ขั้นตอน และกระบวนการบริโภค 6 ขั้นตอน
มาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษา 

 

3. วธิีการศึกษา 

     การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยและกระบวนการในการเสนอราคาประมูลรถยนต์ใช้แลว้ของผูบ้ริโภค 

กรณีศึกษา บริษทั สากลการประมูล จ ากดั เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Reseach) โดยมีรายละเอียด

การด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาลงทะเบียนเขา้ร่วมประมูลซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ท่ี บริษทั 
สากลการประมูล จ ากดั ขนาดของตวัอย่างจากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนผูส้นใจซ้ือรถยนต์
ใชแ้ลว้ท่ีบริษทั สากลการประมูล จ ากดัโดยอาศยัแนวคิดการค านวณหาค่ากลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane 
ในกรณีไม่ทราบขนาดกลุ่มประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % และยอมรับความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 
5% จ านวน 385 ชุด แต่ในการศึกษาน้ีจะท าการเก็บตัวอย่างเพ่ิมเป็น 400 ชุด วิธีการสุ่มตัวอย่างจะใช้
แบบสอบถามถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sampling) ท าการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) เก็บตัวอย่างจากผู ้
ลงทะเบียนซ้ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ท่ีบริษทั สากลการประมลู จ ากดั โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัดงัน้ี 1.) การวิจยั
เชิงคุณภาพ ผู ้วิจัยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ เจาะลึก (In depth Interview) กับผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องท่ี มี
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ประสบการณ์ดา้นธุรกิจการประมลูรถยนตใ์ชแ้ลว้  2.) การวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้บบสอบถามท่ี
จัดท าข้ึนโดยอาศัยทฤษฎี และการศึกษาข้อมูลการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงแบบสอบถามดังกล่าวมีเน้ือหา
ครอบคลุมหวัขอ้ในการวิจยั ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และตามกรอบแนวคิดของวิทยานิพนธ์   

 

3.2) การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ผูท้  าการวิจยัไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซ่ึงมีวิธีการดงัต่อไปน้ี 
1.) ขอ้มูลทุติภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการ
วิจยั ซ่ึงไดจ้ากต าราวิชาการ เอกสารทางวิชาการ และผลการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากทั้งในอินเตอร์เน็ต และ
หอ้งสมุดต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลสถิติของบริษทั สากลการประมูล จ ากดั  2.) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง โดยให้กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตนเองระหว่างการ
ประมลูท่ี บริษทั สากลการประมลู จ ากดั จ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 

3.3) การวเิคราะห์ข้อมูล 

     การวิเคราะห์ขอ้มลูทุติภูมิ เพ่ือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของช่วงห่างราคากบัจ านวนผูส้นใจเสนอราคา

ประมูล การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ เพ่ือวิเคราะห์การตัดสินใจเสนอราคาประมูลรถยนต์ใช้แลว้ ดว้ย

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพ่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงสถิติ ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีในการวิเคราะห์ผลดงัน้ี 

1. ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean)  

3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 

4. ANOVA (F-Test) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

5. Regression 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 

     จากผลการศึกษาตามสมมุติฐาน และผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ พบว่า การเปิดราคาประมูลรถยนตใ์ชแ้ลว้ต ่า

กว่าราคาตลาดมากมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนผูส้นใจเขา้ร่วมประมูลซ้ือ และการเปิดราคาประมูลท่ีต ่ากว่า

ราคาตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเสนอราคาประมูลรถยนต์ใช้แลว้ทันที ดงันั้นการเปิดราคา

ประมลูท่ีต ่ากวา่ราคาตลาดนั้นท าใหมี้ผูส้นใจท าการแข่งขนัราคากนัหลายรายจึงสามารถท าการขายรถยนต์

ไดท้นัทีในราคาท่ีเหมาะสม ท าใหผู้ข้ายท่ีส่วนใหญ่เป็นสถาบนัการเงินสามารถท าการประมูลขายรถยนต์
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ใชแ้ลว้ในรอบประมลูเดียวและสามารถน าเงินท่ีไดจ้ากการขายกลบัเขา้สู่ระบบไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นการ

ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศใหก้า้วหนา้ต่อไป 

     แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป อาจเป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างจากภาคอ่ืนๆของประเทศ ท่ีอาจมีแนวคิด

หรือแนวทางการบริโภคท่ีแตกต่างกนั หรืออาจเป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างจากสถานท่ีจดังานประมูลขาย

รถยนต์ใช้แลว้ เช่น การประมูลท่ีออกส่ือวิทยุ, โทรทัศน์ หรือตามสถานท่ีจดักิจกรรมท่ีมีผูม้าชมงาน

จ านวนมาก อาจส่งผลใหก้ารตดัสินใจเสนอราคาประมลูท าไดง่้ายข้ึน เป็นตน้ 
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ประเมินคุณภาพการให้บริการและปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้บริการ
รักษาความปลอดภยัของหมู่บ้านจดัสรร 

Assessments of Service Quality and Factor Influencing Decision Making 
in Security Service of Residential Housing 

คณพฒัน์ ตรีประพนัธ์กจิ1
 และ ดร.ไพฑูรย์ เจตธ ารงชัย2 

Kanapat  Treepraphankit1and Dr. Paitoon Chetthamrongchai 2 

บทคดัย่อ 
ในสังคมปัจจุบนั การขยายท่ีอยู่อาศยัและกิจการงานในดา้นต่าง ๆ  เพ่ิมข้ึนอย่างมาก ส านกังานต ารวจแห่งชาติซ่ึง

รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศมีก าลงัเจา้หน้าท่ีและบุคคลากรไม่เพียงพอต่อพ้ืนท่ีและความ
ตอ้งการของประชาชนซ่ึงกระจายอยู่ทัว่ไปตามพ้ืนท่ีต่างๆ  ท าใหง้านดา้นการดูแลทรัพยสิ์นของประชาชนลดความส าคญั
ลง  ประชาชนจ าเป็นตอ้งช่วยเหลือตนเองมากข้ึน ท าให ้บริษทั Anti crime security & cleaning จ ากดั ก่อตั้งบริษทัรักษาความ
ปลอดภยั เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของเจา้หน้าท่ีและยงัช่วยป้องกนัทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการในกิจการดา้นต่างๆ ไดอี้ก
ด้วย และด้วยสภาวะการแข่งขันทางการตลาดของบริษัทรักษาความปลอดภัยท่ีสามารถแข่งขันได้ จึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการรักษาความปลอดภยัน้ีจะน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันา ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การบริการของบริษทัรักษาความปลอดภยั ก่อให้เกิดการใช้บริการซ ้ าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ไดข้้อมูลท่ีเป็นประโยชน ์
รวมถึงเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมีความสนใจศึกษาข้อมูลในการด าเนินธุรกิจรักษาความ
ปลอดภยัอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนส์ าหรับงานบริการลูกคา้ในอนาคต  
ค าส าคัญ: คุณภาพบริการ, ความคาดหวัง, การรับรู้  

Abstract 
In today's society Expanding residential and enterprise applications in various fields increased dramatically. National Police, which is 
responsible for maintaining peace and order within the country there are not enough staff and personnel to the area and the needs of the 
people, scattered throughout the area. Make the care of public property less significant. People need to help themselves make the 
company more Anti crime security & cleaning Established security company. To help ease the burden of staff and also protects the 
assets of the business entrepreneurs in various fields as well. With the competitive market of security companies that can compete. It 
has to be quality education services security will be used as the basis for development. Improve The services of a security company. 
Cause a repeat continuously. To obtain useful information. As well as important information for new entrepreneurs who are interested 
in business, education, information security effectively. And benefits for customers in the future. 
Keywords: Service Quality, expectancy, Perception  
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1. บทน า 
 

     จากสภาวะการขยายตวัของเศรษฐกิจและการลงทุน การเพ่ิมข้ึนและการขยายตวัของประชากร
ในประเทศให้มีความต้องการด้านท่ีอยู่อาศัยเป็นปัจจัย 4 ของประชากร เพ่ิมข้ึนอย่างมากในเขต
กรุงเทพมหานคร ท าให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์การแข่งขนักนัทั้งทางดา้นราคา รูปแบบของท่ีอยู่อาศยั 
ความสะดวกสบายของผูบ้ริโภค ในทิศทางเดียวกนัธุรกิจรักษาความปลอดภยัเติบโตข้ึนอย่างมากตาม
สภาวะการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการลงทุน โดยเฉพาะหมู่บา้นจดัสรรท่ีผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือสูงท่ีมี
ความตอ้งการดา้นคุณภาพชีวิตมากกว่ากลุ่มอ่ืน  รวมถึงความตอ้งการดา้นการรักษาความปลอดภยัใหก้บั
สมาชิกท่ีอยู่อาศยั มีผลให้ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภยัเขา้มามีบทบาท โดยมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ในปัจจุบนัมีจ านวนผูป้ระกอบการมากถึง 3,917 ราย โดยมีการจา้งพนกังานรักษาความปลอดภยั
รวมกันถึงประมาณ 400,000 คน และคาดการณ์ว่าธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัยมีมูลค่าสูงถึง
ประมาณเกือบ 40,000 ลา้นบาท ในช่วงระยะ 5 ปีท่ีผา่นมาอตัราการขยายตวัของธุรกิจรักษาความปลอดภยั
เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 12.8 ต่อปี (กรุงเทพธุรกิจ, 2553 : ออนไลน์) นอกจากน้ี ธุรกิจให้บริการรักษาความ
ปลอดภัย ยงัให้บริการรักษาความปลอดภัยด้านอ่ืนๆด้วย ได้แก่ รักษาความปลอดภัยให้กับบุคคล 
ให้บริการรถนิรภยัส าหรับขนเงินสด และของมีค่าต่างๆ รักษาความปลอดภัยในการเบิกจ่ายเงินเดือน
พนกังานตามบริษทัต่างๆ รักษาความปลอดภยัในการเก็บเงินสดตามจุดต่างๆของห้างสรรพสินคา้ขนาด
ใหญ่ รักษาความปลอดภยัส่ิงของมีค่าท่ีน ามาแสดงในงานนิทรรศการ รับ-ส่ง เอกสารท่ีมีความส าคญัและ
ตอ้งการความปลอดภยัมาก วางแผนและจดัระบบรักษาความปลอดภยัในสถานท่ี โดยใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ บริการสืบสวนและสอบสวนในกรณีเกิดอคัคีภยัหรือภยัพิบติัต่างๆ และบริการสืบสวน 
ติดตามพฤติกรรม ภายใตก้ฎหมายรองรับธุรกิจให้บริการรักษาความ ส่งผลเป็นการยกระดบัมาตรฐาน
ธุรกิจรักษาความปลอดภยัและเสริมสร้างศกัยภาพของพนกังานรักษาความปลอดภยัอนัจะเป็นประโยชน์
แก่ผูใ้ชบ้ริการและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม (สมาคมผูป้ระกอบการรักษาความปลอดภยั
แห่งประเทศไทย, 2556 : ออนไลน)์ 

 
  ในสังคมปัจจุบนั การขยายท่ีอยู่อาศยัและกิจการงานในดา้นต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนอย่างมาก ส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติซ่ึงรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศมีก าลงัเจ้าหน้าท่ีและ
บุคคลากรไม่เพียงพอต่อพ้ืนท่ีและความตอ้งการของประชาชนซ่ึงกระจายอยู่ทัว่ไปตามพ้ืนท่ีต่างๆ ท าให้
งานดา้นการดูแลทรัพยสิ์นของประชาชนลดความส าคญัลง  ประชาชนจ าเป็นตอ้งช่วยเหลือตนเองมากข้ึน 
ท าให้ บริษทั Anti crime security & cleaning จ ากดั ก่อตั้งบริษทัรักษาความปลอดภยั เพ่ือช่วยแบ่งเบา
ภาระของเจา้หนา้ท่ีและยงัช่วยป้องกนัทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการในกิจการดา้นต่างๆไดอี้กดว้ย และดว้ย
สภาวะการแข่งขนัทางการตลาดของบริษทัรักษาความปลอดภัยท่ีสามารถแข่งขนัได ้จึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบริษทัรักษาความปลอดภยั เพ่ือเป็นการประมาณระดบัความ
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ตอ้งการของการใช้บริการรักษาความปลอดภยั จากปัจจยัส่วนบุคคลและความคิดเห็นดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการ นอกจากนั้นแลว้ความคิดเห็นดา้นคุณภาพการให้บริการรักษาความปลอดภยัน้ีจะน ามาใชเ้ป็น
ขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันา ปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริการของบริษทัรักษาความปลอดภยั ก่อให้เกิด
การใช้บริการซ ้ าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี เป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมีความสนใจศึกษาข้อมูลในการด าเนินธุรกิจรักษาความปลอดภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนส์ าหรับงานบริการลกูคา้ในอนาคต 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     การศึกษาคร้ังน้ี วรรณกรรม งานวิจยั แนวคิด ทฤษฎี และรวมไปถึงผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ
การให้บริการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการรักษา ความปลอดภยัของหมู่บา้นจดัสรร  
ดงัต่อไปน้ี 

คุณภาพของการให้บริการ 
คุณภาพการให้บริการเป็นแนวคิดท่ียึดหลกัการด าเนินงานบริการท่ีปราศจากขอ้พกพร่องของผู ้

ให้บริการและตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Crosby, 1988: 15) โดยการประเมินของ
ผูรั้บบริการโดยรวมเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งการบริการท่ีคาดหวงั (Expectation Service) กบั
การบริการท่ีรับรู้จริง (Perception Service) จากผูใ้หบ้ริการ (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988: 12-
40) และการส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ (Delivering Service Quality) จะสามารถตอบสนองความตอ้งการ
บนพ้ืนฐานความคาดหวงัของผูรั้บบริการ (Lewis and Bloom, 1983: 99-107) ดงันั้น คุณภาพการใหบ้ริการ
จึงมีอิทธิพลส าคญัต่อการสร้างความแตกต่างและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ 
(ชชัวาล ทตัศิวชั, 2554) 
 

การประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผู ้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการ
เปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อการบริการท่ีคาดหวงัและการบริการตามท่ีรับรู้ว่ามีความสอดคลอ้งกนัเพียงใด 
(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988: 40; 1991: 420-450; Fitzsimmons and Fitzsimmons, 2004: 78; 
Kotler and Anderson, 1987: 102 อา้งอิงในจุรีพร ทองทะวยั, 2555 :21-28) ดงันั้น ความพึงพอใจของการ
บริการจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการท าให้เป็นไปตามความคาดหวัง (Confirm or Disconfirm 
Expectation) หรืออยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้(Tolerance Zone) ของผูรั้บบริการ ซ่ึงระดบัความพึงพอใจใน
การให้บริการแตกต่างออกไปตามความคาดหวงัของแต่ละบุคคลและการประเมินผลความพึงพอใจท่ี
ไดรั้บจากการบริการ ณ ขณะนั้น (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2550: 66) นอกจากน้ี Gronroos (1990: 17) ได้
จ าแนกคุณลกัษณะของคุณภาพการให้บริการ ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical 
Quality) เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัผลลพัธ์หรือส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจากการบริการนั้น โดยสามารถวดัระดบัได้
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เช่นเดียวกับการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Quality) และคุณภาพเชิงหน้าท่ี (Functional 
Quality) เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการดา้นการประเมิน 
 

การประเมินและเคร่ืองมือวดัคุณภาพการให้บริการ  Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988; 
1990) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการและการจดัการคุณภาพการบริการ โดยมุ่งตอบ
ค าถามส าคญั 3 ขอ้ ประกอบดว้ย (1) คุณภาพการใหบ้ริการคืออะไร (What is Service Quality?) (2) สาเหตุ
อะไรท่ี ก่อให้ เกิดปัญหาคุณภาพการให้บริการ (What Causes Service-Quality Problems?) และ (3) 
องค์การสามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการให้บริการท่ีเกิดได้อย่างไร  (What Can Organizations Do to 
Solve These Problems?) ซ่ึ งได้ก าหนดมิติ ท่ี ใช้ว ัดคุณภาพในการให้บริการ (Dimension of Service 
Quality) 10 มิติ ดงัแสดงในภาพท่ี1 ประกอบดว้ย 

 

 
 ภาพที่ 1 แบบจ าลองการวดัคุณภาพการใหบ้ริการ 10 มิติ 
ที่มา ดดัแปลงจาก Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985 

และจากแบบจ าลองการวดัคุณภาพการให้บริการ 10 มิติ  (Parasuramam, Ziethaml, and Berry, 
1990) ไดท้ าการเปรียบเทียบกับมิติของคุณภาพท่ีประเมินโดยผูรั้บบริการ 5 ดา้น ดงัแสดงในภาพท่ี 2 
ประกอบดว้ย 

มติขิองคุณภาพการให้บริการ 

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 

2. ความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้

3. การตอบสนองต่อลูกคา้ 

4. สมรรถภาพในการใหบ้ริการ 

5. ความมีอธัยาศยัไมตรีจิต 

6. ความน่าเช่ือถือ 

7. ความปลอดภยั 

8. การเขา้ถึงบริการ 

9. การติดต่อส่ือสาร 

10. การรู้จกัและความเขา้ใจลูกคา้ 

 

การบอกเล่า 

ปากต่อปาก 

ความตอ้งการ

ส่วนบุคคล 

ประสบการณ์ 

ในอดีต 

การโฆษณา

ประชาสมัพนัธ ์

การบริการ 

ท่ีคาดหวงั 

การบริการ 

ท่ีรับรู้จริง 

การับรู้คุณภาพ 

การใหบ้ริการ 
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ภาพที่ 2 การปรับเปล่ียนแบบจ าลองการวดัคุณภาพการใหบ้ริการ 5 มิติ 
ที่มา ดดัแปลงจาก Parasuramam, Ziethaml, and Berry, 1990   

กรอบแนวความคดิวจิัย 

                 ตวัแปรต้น          ตวัแปรตาม 
 
 

    

 
 
 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดวิจยั 
 
 

คุณภาพการให้บริการ 10 มติ ิ

 

คุณภาพการให้บริการ 5 มติ ิ

 ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเป็นรูปธรรมของบริการ 

ความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ ความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้

การตอบสนองต่อลูกคา้ การตอบสนองต่อลูกคา้ 

สมรรถภาพในการใหบ้ริการ 

ความมีอธัยาศยัไมตรีจิต 

ความน่าเช่ือถือ 

ความปลอดภยั 

การใหค้วามเช่ือมัน่หรือ 

การประกนัคุณภาพ 

การเขา้ถึงบริการ 

การติดต่อส่ือสาร 

การรู้จกัและความเขา้ใจลูกคา้ 

 

ความเอาใจใส่ต่อผูรั้บบริการ 

 

ความคาดหวงัที่ได้รับจากคุณภาพบริการ 

ทางกายภาพ  (Tangibles) 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

การตอบสนอง (Responsiveness) 

การประกนั (Assurance) 

ความเอาใจใส่ (Empathy) 

การรับรู้จริงที่ได้รับจากคุณภาพบริการ 

ทางกายภาพ  (Tangibles) 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

การตอบสนอง (Responsiveness) 

การประกนั (Assurance) 

ความเอาใจใส่ (Empathy) 
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 3. วธีิการด าเนินงานวจัิย 
 

 ในงานวิจยัเร่ืองประเมินคุณภาพการให้บริการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการรักษาความปลอดภยัของหมู่บา้นจดัสรร ผูว้ิจยัไดมี้กระบวนการด าเนินงานวิจยัเป็นล าดบั
ขั้นตอนซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 4  กระบวนการด าเนินงานวิจยั 
 
 
 
 
 

สรุปผลงานวจิยั 

เร่ิมงานวจิยั 

ทบทวนทฤษฎีและงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ออกแบบแบบสอบถามและเก็บขอ้มูล 

ศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ี

ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญั 

 

วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

รักษาความปลอดภยั (Chi-square) 

สร้างแบบจ าลองท านายการตดัสินใจใชบ้ริการรักษา

ความปลอดภยั (Binary Logistic Model) 
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
     ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ คาดว่า สามารถท านายระดบัความตอ้งการการใชบ้ริการรักษาความปลอดภยัของ
หมู่บา้นจดัสรรได ้ไดรั้บทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบริษทัรักษาความปลอดภยัของหมู่บา้น
จดัสรร ในเขตบึงกุ่ม คุณภาพการให้บริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษทัรักษาความปลอดภยัของ
หมู่บา้นจดัสรร ในเขตบึงกุ่ม และเพ่ือไดรั้บขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภยั เพ่ือใช้
ประกอบการพฒันา ปรับปรุงมาตรฐานการบริการของบริษทัรักษาความปลอดภยัและยกระดบัมาตรฐาน
ธุรกิจรักษาผลิตภณัฑ ์หรือ การบริการ ใหดี้ยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต 
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ความสัมพนัธ์ระหว่าง ความคุ้นเคยกบัตราสินค้า ความเช่ือมั่นในตราสินค้า 
และส่วนประสมการตลาด กบัความตั้งใจในการใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ 

Relationship between Familiarity, Trust  in Brand and Marketing  Mix in 
Purchase Intention of Car Loan 

เฉลมิชัย แซ่ซิน1 และ ยอดมนี เทพานนท์2 

ChalermchaiSaesin and YodmaneeTepanon 

บทคดัย่อ 

จากความตอ้งการใชสิ้นเช่ือรถยนต์ท่ีเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบนัท าให้เกิดการแข่งขนักนัสูงระหว่างสถาบนั
การเงินท่ีใหบ้ริการสินเช่ือรถยนตมี์นโยบายท่ีหลากหลายเพ่ือดึงดูดผูใ้ชบ้ริการใหต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือรถยนต์ งานวิจยัท่ีผ่านมาในอดีตส่วนใหญ่จะอธิบายการตดัสินใจใช้บริการสินเช่ือรถยนต์จาก
ปัจจยัดา้นวงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติั อตัราดอกเบ้ียผ่อนช าระและปัจจยัอ่ืนๆแต่ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่และ
ความคุน้เคยต่อตราสินคา้ซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์ยงัไม่มีการ
กล่าวถึงเท่าท่ีควรผูวิ้จยัเล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาความสัมพันธ์ดังกล่าว จึงได้ประมวลผล
งานวิจยัในอดีตเพ่ือสร้างกรอบแนวความคิดเบ้ืองตน้ในการอธิบายความสัมพนัธ์ของแนวคิดดงักล่าว และ
น าเสนอขอ้สมมุติฐานความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดงักล่าวในท่ีสุด 

 

ค าส าคัญ: ความคุ้นเคยกับตราสินค้า, ความเช่ือมัน่ในตราสินค้า, ส่วนประสมการตลาด, ความตั้งใจในการ
ใช้บริการ 

Abstract 
As the need of applying for car loan has increased nowadays, financial institutions providing car loan 
services are competing with each other to provide various policies to attract their consumers.  Previous 
research mostly explains car loan consumer’s buying decision by looking at monetary factors such as 
the amount of loan approved, interest rate, etc.  However, not much research has focused on familiarity 
and trust in brand in the car loan business.   Finally, hypotheses of the relationships among related 
variables are presented.  The results of this proposed research framework could be developed and 
applied to better respond to the needs of car loan consumer. 
 
Keywords: familiarity, Trust in Brand, Marketing Mix, Purchase Intention of Car Loan 
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1. บทน า 

ปัจจุบนัรถยนตเ์ป็นปัจจยัอีกประเภทท่ีหลายคนให้ความส าคญัว่าเป็นปัจจยัจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิต
และดว้ยมาตรการหลายๆดา้นทั้งจากบริษทัผูผ้ลิตรถยนตแ์ละภาครัฐ เช่น นโยบายลดหยอ่นภาษีรถคนัแรก
ของภาครัฐ การตลาดเพ่ือส่งเสริมการขายของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ หรือความตอ้งการใชร้ถยนตท่ี์สูงข้ึน
ของคนในสังคมปัจจุบัน ท าให้ปริมาณรถยนต์เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงจากข้อมูลทางสถิติจากเก็บ
รวบรวมโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพบว่า จ านวนรถยนต์ท่ีจดทะเบียนทัว่ประเทศซ่ึง
ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในแต่ละปี เม่ือปี 2552 มีตวัเลขการจด
ทะเบียนรถยนตร์วมท่ี 26 ลา้นคนั ต่อมาในปี 2556 มีตวัเลขการจดทะเบียนรถยนตร์วมมากกว่า 33ลา้นคนั
เป็นจ านวนรถจดทะเบียนรวมทุกประเภททัว่ประเทศ (ท่ีมา: กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม)
โดยรูปแบบการซ้ือรถยนตน์ั้นโดยทัว่ไปผูซ้ื้อสามารถท าได ้2 รูปแบบ คือ การซ้ือดว้ยเงินสด หรือเช่าซ้ือ
โดยใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต ์ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดศึ้กษาสถิติเงินใหกู้ย้ืมของธนาคารพาณิชยป์ระเภทธุรกิจเช่า
ซ้ือรถยนต ์ซ่ึงเกบ็รวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าจ านวนเงินใหกู้ย้ืมมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมข้ึนตาม
ปริมาณรถใหม่ท่ีจดทะเบียนดว้ย โดยเร่ิมตน้เม่ือปี 2552 เร่ิมมียอดเงินกูย้ืมจาก 1 แสนลา้นบาท และเม่ือปี 
2556 มียอดเงินกูย้ืมมากกวา่ 2.4 แสนลา้นบาท เงินใหกู้ย้ืมของธนาคารพาณิชยป์ระเภทธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต ์
(ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) แสดงใหเ้ห็นวา่เงินใหกู้ย้ืมของธนาคารพาณิชยส์ าหรับธุรกิจประเภทเช่า
ซ้ือรถยนตมี์แนวโนม้เพ่ิมข้ึน จากการศึกษาพบวา่โดยทัว่ไปการแข่งขนักนัในทางธุรกิจสินเช่ือผูใ้หบ้ริการ
สินเช่ือแต่ละรายจะน าเสนอขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นของตนเองดา้นขององคป์ระกอบหลกัต่างๆ ท่ีเรียกว่า
ส่วนประสมการตลาด เพ่ือโนม้น้าวให้ลูกคา้สนใจในบริการ ซ่ึงผูใ้ห้บริการสินเช่ือแต่ละรายก็จะมีส่วน
ประสมการตลาดท่ีแตกต่างกนัออกไปและความแตกต่างดา้นส่วนประสมการตลาดน้ีอาจส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ ดงันั้นเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และการพฒันาดา้นธุรกิจสินเช่ือมากยิ่งข้ึน 
งานวิจยัน้ีจึงไดท้ าการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของผูบ้ริโภค 
โดยผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีจะมีประโยชนใ์นการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือ เป็นผลดีกบัทั้งผูใ้ห้บริการในการเพ่ิมยอดขายและผลดีต่อผูใ้ชบ้ริการท่ีจะ
ได้รับประโยชน์จากผูใ้ห้บริการสินเช่ือสูงสุดอีกด้วยโดยวตัถุประสงค์ของงานวิจัย ต้องการ ศึกษา
พฤติกรรมการใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตข์องผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาความคุน้เคยทีมีต่อตรา
สินคา้ ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อตราสินคา้ศึกษาความคุน้เคยท่ีมีต่อตราสินคา้ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้
บริการสินเช่ือศึกษาความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อตราสินคา้ ส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสินเช่ือศึกษาทฤษฎีส่วน
ประสมทางการตลาด 7Ps ส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการสินเช่ือ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
เพ่ือเป็นการก าหนดปัจจยัศึกษาใหค้รอบคลุมและก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจยัใหเ้หมาะสม ผูวิ้จยัจึงไดท้ า
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ปัจจยัส าคญัท่ีอาจจะส่งผล
ต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการสินเช่ือ (Purchase Intention) มีดงัน้ี 

 
2.1 ความคุ้นเคยต่อตราสินค้า (Brand Familiarity)  
 
Magaret C. Cambellและ  Kevin Lane Kellerได้อ้ า ง อิ ง ถึ ง  Alba and Hutchinson(1987 ) ท่ี ก ล่ าว ว่ า 
ความคุน้เคยในตราสินคา้ คือตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค โดยเป็นกระบวนการท่ีท าใหเ้กิดความเคย
ชินในผูบ้ริโภค ซ่ึงความคุ้นเคยของผูบ้ริโภคจะแสดงให้เห็นถึงระดับประสบการณ์ของผูบ้ริโภคทั้ ง
ทางตรงและทางออ้ม 
 
James E. Haefner, Zsuzsa Deli-Gray และ Al Rosenbloom(2011) ท าการศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับตรา
สินคา้ 4 ปัจจยัคือ ประเทศแหล่งก าเนิดตราสินคา้ ความคุน้เคยท่ีมีต่อตราสินคา้ ความช่ืนชอบในตราสินคา้ 
และความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ของตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกทั้ งหมด 20 ตราสินคา้ ในช่วงท่ีเกิด
วิกฤตทางเศรษฐกิจ เพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือสินคา้ โดยเก็บตวัอย่างจากผูบ้ริโภคใน
ประเทศบลัแกเรีย และ ฮงัการี และท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชแ้บบจ าลองความถดถอย ผลการวิจยัพบว่า
ความช่ืนชอบในตราสินคา้และความไวว้างใจในตราสินคา้มีส่วนส าคญัมากกบัความตั้งใจในการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในสภาวะท่ีทั้ง 2 ประเทศเกิดสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
 
HsinHsin Chang  และ Ya Ming Liu(2009) ท าการศึกษาอิทธิพลของตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใน
การซ้ือของธุรกิจการให้บริการ โดยงานวิจยัน้ีจะท าการศึกษาตราสินค้าทั้ งหมด 18 ตราสินค้าจาก 3 
ประเภทธุรกิจการให้บริการเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 5 ประการดงัน้ีคือ 1)ทศันคติต่อตราสินคา้มีผลต่อ
ภาพลกัษณ์ของสินคา้ 2)ทศันคติต่อตราสินคา้มีผลต่อมูลค่าของตราสินคา้ 3)ภาพลกัษณ์ของสินคา้ท่ีส่งผล
ต่อมูลค่าของตราสินคา้ 4)ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้มีผลต่อมูลค่าของตราสินคา้ และ5)ความช่ืนชอบใน
ตราสินคา้มีผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการซ่ึงงานวิจยัน้ีเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 90 ชุด 
จากผูใ้ช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยท าการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามดว้ยวิธี Cronbach’s 
Alphaและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ LISREL ผลการวิจยัสรุปไดว้่า อิทธิพลของ
มูลค่าตราสินคา้มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือบริการเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานของ
งานวิจยั 
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2.2ความเช่ือมั่นทีม่ีต่อตราสินค้า (Trust in Brand) 

 
Robert M. Morgan และ Shelby D. Hunt (1984) กล่าววา่ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัความเช่ือมัน่

ของลูกค้า โดยทั่วไปผูใ้ห้บริการแต่ละรายจะได้รับความเช่ือมัน่จากลูกคา้ในระดบัท่ีแตกต่างกันและ

ผูใ้ชบ้ริการจะมีการประเมินการให้บริการโดยจะเปรียบเทียบกบัสัญญาท่ีผูใ้ห้บริการก าหนดไวแ้ละ ณัฐ

ชยา สุทินประภา (2553) กล่าวว่าความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ (Brand Trust) คือส่ิงท่ีเกิดจากความไวว้างใจท่ี

พฒันาข้ึนเป็นความคาดหวงั ความไวว้างใจน้ีจะส่งผลใหบุ้คคลเกิดปฏิกิริยาซ ้ าๆ กบัส่ิงท่ีไวว้างใจ ส าหรับ

ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้นั้นประกอบไปดว้ย 3 ประการคือ ความน่าเช่ือถือ ความเมตตากรุณา และความ

ซ่ือสัตย ์ซ่ึงความเช่ือมัน่ในตราสินคา้น้ีเป็นส่วนส าคญัในการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคในระยะยาว

และเป็นกลยทุธ์ส าคญัในการบริหารตราสินคา้ 

GeokTheng Lau (1999) ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ (Trust in Brand) ท่ี
ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) โดยการแบ่งปัจจัยศึกษาออกเป็น 3 ประเภทคือ 
ลักษณ ะ เฉพ าะของตราสิ น ค้า  (Brand Characteristics) ลักษณ ะ เฉพ าะขององค์กร  (Company 
Characteristics) และผู ้บริโภค-ลักษณะเฉพาะของตราสินค้า (Consumer-Brand Characteristics) โดย
การศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ท่ีน าไปสู่ความภกัดีต่อตราสินคา้ ผลการวิจยัจาก
การเกบ็ตวัอยา่งดว้ยแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคในหลากหลายสาขาในประเทศสิงคโปร์จ านวน 263 ชุด ซ่ึง
เป็นเพศหญิงร้อยละ 50.2 เพศชายร้อยละ 49.8 อายขุองผูต้อบแบบสอบถามระหว่าง 13-62 ปี ส าหรับความ
คิดเห็นท่ีมีต่อตราสินคา้จ านวน 147 ตราสินคา้ และผลิตภณัฑจ์ านวน 57 ผลิตภณัฑ ์โดยกระบวนการวิจยั
จะใชค้  าถามท่ีมีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือโดยใช ้Cronbrach Alpha มากกว่า 0.7 และท าการวิเคราะห์
ผลโดยใช้การทดสอบสหสัมพัทธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) และวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิของ
ปัจจยัโดยใชแ้บบจ าลองความถดถอย (Regression Analysis) ผลการวิจยัสรุปไดว้่าลกัษณะเฉพาะของตรา
สินคา้มีความสมัพนัธ์กบัความเช่ือมัน่ในตราสินคา้และความเช่ือมัน่ในตราสินคา้มีผลต่อความภกัดีในตรา
สินคา้โดยสัมประสิทธ์ิมีค่าเป็นบวกซ่ึงแสดงให้เห็นว่าถา้ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้เพ่ิมข้ึนจะท าใหค้วาม
ภกัดีดีในตราสินคา้สูงข้ึนตามไปดว้ย 
 
OlfaBouhlelและคณะ (2011) ท าการวิจยัโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ท่ีเก่ียวข้องตราสินค้าหลายตัวแปรด้วยกนั ได้แก่ ภาพลกัษณ์ของตราสินค้า (Brand Personality)ความ
เช่ือมัน่ในตราสินคา้ (brand trust) ความผูกพนักบัตราสินคา้ (brand attachment) และ การยอมรับในตรา
สินคา้ (brand commitment) กบัการตดัสินใจการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค โดยสอบถามขอ้มูลจากผูไ้ดรั้บ
ขอ้ความจากการโฆษณาจ านวน 380 รายผลการวิจยัพบว่าภาพลกัษณ์ของตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบั
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ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ ความผูกพนักบัตราสินคา้ และการยอมรับในตราสินคา้ นอกจากนั้นไดมี้การ
ทดสอบสมมุติฐานท่ีสามารถยืนยนัไดว้่าความเช่ือมัน่ในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจในการซ้ือสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
2.3 ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด 7Ps (Marketing Mix 7Ps)  

 
Kotler Phillipและ Armstrong Gary. (1999) กล่าวว่าแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ (Service Marketing Mix) เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างสินคา้
อุปโภคและบริโภคทัว่ไปจ าเป็นจะตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P's ใน
การก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย1.ดา้นผลิตภณัฑ์(Product) 2.ดา้นราคา(Price)3.ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย(Place) 4.ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5.ด้านบุคคล (People)หรือพนักงาน
(Employee)6.ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 7.ดา้น
กระบวนการ (Process)ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 อย่างขา้งตน้เป็นส่ิงส าคญัต่อการก าหนดกลุยทธ์ต่างๆ
ทางด้านการตลาดของธุรกิจท่ีจะต้องมีการจัดส่วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มของธุรกิจและของอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัไปไม่มีสูตรท่ีตายตวั 
 
ชชัวิน พิชญกุล (2551) ท าการศึกษาพฤติกรรมการใชสิ้นเช่ือรถยนตใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยเก็บขอ้มูลปฐมภูมิใช้แบบสอบถามจากการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญจ านวน 300 ชุด ผลการวิจยัจาก
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 57.3) อายอุยู่ระหว่าง 41-50 ปี สถานภาพสมรสแลว้ 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นเจา้ของกิจการหรือลกูจา้งบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 
บาท วงเงินสินเช่ือท่ีกูอ้ยู่ระหว่าง 300,001-400,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 4.6-5.0 เปอร์เซ็นตต่์อปี ระยะเวลา
การผ่อนช าระ 60 เดือน ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการกู ้โดยจะช าระเงินผ่านช่องทางธนาคารธน
ชาต และ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซ้ือ ผลการวิจยัสรุปไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือ
รถยนตข์องผูบ้ริโภคในอ าเภอเชียงใหม่ประกอบดว้ยหลายปัจจยั เช่น เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน ระดบัอตัรา ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ ระยะเวลาในการผอ่นช าระ วงเงินผอ่นต่อ
งวด ค่าธรรมเนียมในการกู ้และวิธีในการช าระเงินคืน ส่วนปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลสูงต่อการ
ตดัสินใจใชสิ้นเช่ือคือ จ านวนเงินกู ้ความน่าเช่ือถือของธนาคาร อตัราดอกเบ้ียในการกูย้ืม ระยะเวลาใน
การผอ่นช าระหน้ีคืน มีระบบการท างานท่ีถกูตอ้งแม่นย  า และมีระบบในการช าระคืนท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
 
อ านวย ลักขษร (2550) ท าการศึกษาโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมตลาดของธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต ์
กรณีศึกษาจงัหวดัชลบุรี โดยเก็บขอ้มูลผูป้ระกอบการจ านวน8 บริษทั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ.2549 ผล
การศึกษาพบว่าโครงสร้างตลาดของธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ในจงัหวดัชลบุรีมีแนวโนม้เป็นตลาดแบบ
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ผูข้ายนอ้ยราย และการกระจุกตวัของผูป้ระกอบการอยู่ในระดบัปานกลาง ผูป้ระกอบการทุกรายแข่งขนั
โดยใชก้ลยุทธ์ราคาแอบแฝงเป็นนโยบายหลกั ซ่ึงจะไม่นิยมใชก้ลยุทธ์การแข่งขนัทางดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
และใชก้ าหนดอตัราดอกเบ้ียเป็นไปตามภาวะของตลาด ส่วนปัจจยัอ่ืนๆท่ีผูป้ระกอบการน ามาใชเ้พ่ือสร้าง
ขอ้ไดเ้ปรียบไดแ้ก่ การก าหนดเง่ือนไขผูค้  ้าประกนั การส่งเสริมการขาย การใหบ้ริการลูกคา้ การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีผ่านมาท าให้สามารถก าหนดตัวแปรด้านตราสินค้าและส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีอาจจะมีอิทธิพลกบัความตั้งใจในการใชบ้ริการสินเช่ือได ้โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดท่ี
ใชใ้นงานวิจยัไดด้งัรูปท่ี1 
 

 
 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นงานวิจยั 
 
จากกรอบแนวคิดงานวิจยัจะเห็นว่างานวิจยัน้ีจะท าการทดสอบสมุติฐานหลกัท่ีส าคญัทั้งหมด 4 สมมุติฐาน
คือสมมุติฐานท่ี 1 ความคุ้นเคยท่ีมีต่อตราสินค่าส่งผลต่อความเช่ือมั่นต่อตราสินค้าสมมุติฐานท่ี 2 
ความคุน้เคยท่ีมีต่อตราสินคา้ส่งผลต่อความตั้งใช้ในการใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต์ สมมุติฐานท่ี 3 ความ
เช่ือมัน่ท่ีมีต่อตราสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ และสมมุติฐานท่ี 4 ส่วน
ประสมการตลาดส่งผลต่อความตั้งใชใ้นการใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตป์ระชากรในแผนงานวิจยัคือลูกคา้ท่ี
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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การเก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวิจยัน้ีจะใชเ้ก็บขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถามซ่ึงครอบคลุมตวั
แปรศึกษาโดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มคือ 1)ตวัแปรเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล 2)ตวัแปรความ
คิดเห็นความคุ้นเคยกับธนาคารผูใ้ห้บริการสินเช่ือ3)ตัวแปรความคิดเห็นเก่ียวกับความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อ
ธนาคารผูใ้ห้บริการสินเช่ือ และ 4)ตวัแปรดา้นความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อธนาคารผู ้
ใหบ้ริการสินเช่ือ 
 
แผนการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์เชิงสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) 
เป็นการน าเสนอขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งในรูปแบบ กราฟ ตารางการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นตน้และ2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือ
อนุมานประชากรจากกลุ่มตัวอย่าง โดยค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ การวิเคราะห์ไคว์สแควร์ การวิเคราะห์
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์พหุสมัพนัธ์ถดถอย เป็นตน้ 
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
     ส าหรับผลการวิจยัท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือ สามารถทราบถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูท่ี้มีความ
ตั้ งใจในการใช้บริการสินเช่ือรถยนต์ และสามารถทราบถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับตราสินค้า ได้แก่ 
ความคุน้เคยกบัธนาคารผูใ้ห้บริการสินเช่ือความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อธนาคารผูใ้ห้บริการสินเช่ือ และความพึง
พอใจในส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อธนาคารผูใ้หบ้ริการสินเช่ือว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใน
การใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต ์
กรอบแนวความคิดเพ่ือการวิจัยในอนาคตท่ีได้น าเสนอน้ี  ผลท่ีได้จากการวิจัยจะสามารถช่วย
ผูป้ระกอบการ สถาบนัการเงินท่ีใหบ้ริการดา้นสินเช่ือรถยนต ์และผูจ้  าหน่ายรถยนต ์ไดเ้กิดความเขา้ใจถึง
ความตอ้งการของผูซ้ื้อบริการสินเช่ือรถยนตท่ี์อาจมีมากกว่าการลดค่าเบ้ียช าระหรือการผ่อนผนั (ดา้นตวั
เงิน) เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีในการดึงดูดผูซ้ื้อไดอ้ยา่งเหมาะสมยิ่งข้ึน  
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การรับรู้ถงึประโยชน์และความง่ายของการใช้งานในการใช้โปรแกรมส่งข้อความสนทนา
ทางโทรศัพท์มือถอืของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

Perceived Usefulness and Ease of Use of Chat Program on Mobile Phone 
of Elder People in Bangkok and Vicinity 

พงศ์ภูมิ  เทียนวบูิลย์1  และ ยอดมนี เทพานนท์2 
Pongpoom Thienviboon and Yodmanee Tepanon 

บทคดัย่อ 
การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบนัท่ีมีจ านวนประชากรวยัสูงอายุเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งการใชโ้ทรศพัทมื์อถือเช่ือมโยง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย ท าใหป้ระชากรวยัสูงอายเุร่ิมปรับตวัสร้างเครือข่าย
โดยอาศัยโปรแกรมต่างๆ เพ่ือติดต่อส่ือสารระหว่างกนัทางโทรศัพท์มือถือ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือรวบรวม
วรรณกรรมเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายของการใช้งานในการใช้โปรแกรมส่ง
ขอ้ความสนทนาทางโทรศพัท์มือถือ  ซ่ึงเป็นช่องว่างท่ีพบในการวิจยัเน่ืองจากยงัไม่มีงานวิจยัท่ีศึกษาการใชโ้ปรแกรมส่ง
ขอ้ความสนทนาทางโทรศพัทมื์อถือในกลุ่มผูสู้งอายมุาก่อน  แนวคิดหลกัและกรอบแนวคิดท่ีน าเสนอประยกุตม์าจากแนวคิด
ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) โดย Davis (1989) และ แนวคิดการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีโดย Venkatesh et al. (2003) 
 

ค าส าคัญ: การรับรู้ถึงประโยชน์, ความง่ายของการใช้งาน, โปรแกรมส่งข้อความสนทนา, โทรศัพท์มือถือ, ผู้สูงอาย ุ 

Abstract 
The change of the existing Thai society that is the number of the aging population have been increased 
including the use of mobile networking in the Internet communication has been widely popular. Elderly 
population started to adapt themselves to build a network based applications to communicate between 
each other via mobile phone. The objective is to collect literature on the variables related to perceived 
usefulness and perceived ease of use of mobile messaging programs which is a found gap in this 
research because no research has studied the use of instant messaging, telephone conversations of the 
elderly population before. Main ideas and the presented concepts are applied from the concept of 
Technology Acceptance Model (TAM) by Davis (1989) and the concept of the acceptance and use of 
technology by Venkatesh et al. (2003). 
Keywords: Perceive usefulness, ease of use, chat program, mobile phone, elder people 
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1. บทน า 
 
ปัจจุบนัสังคมไทยกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging Society) ท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป มากกว่าร้อยละ 
10 ของประชากรทั้งหมด ตลอดช่วง 30 ปีขา้งหนา้จ านวนประชากรของประเทศไทยจะค่อนขา้งคงตวัท่ี
ประมาณ 64-66 ลา้นคน ในขณะท่ีประชากรสูงอายจุะเพ่ิมข้ีน อยา่งรวดเร็วทั้งจ านวนและสดัส่วนเม่ือเทียบ
กบัจ านวนประชากรทั้ งหมด ส่วนอตัราส่วนของประชากรวยัแรงงานท่ีจะมาเก้ือหนุนดูแลประชากร
สูงอายุกลบัลดลงอย่างมากอนัเน่ืองมาจากการลดลงของอตัราเจริญพนัธ์ุ ท าใหรู้ปแบบการพ่ึงพิงกนัของ
ประชากรกลุ่มอายุต่างๆ เปล่ียนแปลงไป อตัราส่วนการพ่ึงพิงวยัเดก็ (Youth dependency ratio) ลดลงอยา่ง
มาก ในขณะท่ีอตัราส่วนพ่ึงพิงวยัชรา  (Old-age dependency ratio) เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง วยัสูงอายุเป็น
วยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ โดยการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกายจะ
มีความสูงลดลง สายตาพร่ามวั หูตึง ผิวบาง กระดูกเปราะ สุขภาพอ่อนแอ การเปล่ียนแปลงดา้นจิดใจเกิด
จากญาติ เพ่ือน บริวารท่ีลดลง และห่างไกลกัน การเปล่ียนแปลงด้านสังคมคือ การต้องอยู่คนเดียว 
ความรู้สึกเหงา วา้เหว่ หงุดหงิดง่าย อารมณ์แปรปรวน การเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจคือ การท่ีขาดรายได้
ประจ า และค่าใชจ่้ายในการดูแลตวัเองสูงข้ึน  จากสถานการณ์ท่ีสังคมไทยก าลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ
อย่างรวดเร็วจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของสังคมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดย
ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือติดต่อส่ือสารกบัพรรคพวกเพ่ือนฝูง และใช้ชีวิตกบับุตร
หลานได้ใกล้ชิดมากข้ึน รวมทั้ งอ  านวยความสะดวกในการหาความรู้ต่างๆ ผู ้สูงอายุเป็นบุคคลท่ี
เพียบพร้อมดว้ยความรู้และประสบการณ์ เป็นผูถึ้งพร้อมทั้งคุณวุฒิ และวยัวุฒิ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณค่า การน าความรู้และพลงัของผูสู้งอายุมาจดัการอย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดประโยชน์ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
     โปรแกรมไลน์เป็นโปรแกรมส่งขอ้ความสนทนาท่ีปัจจุบนันิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย ส าหรับประเทศ
ไทยมีจ านวนบญัชีผูใ้ชง้าน 20 ลา้นบญัชีเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจากประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีจ านวนบญัชีผูใ้ชง้าน 50 
ลา้นบญัชี ซ่ึงโปรแกรมไลน์ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถแลกเปล่ียนขอ้มลูความรู้กบัเพ่ือนในกลุ่มไดส้ะดวก รวมถึง
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีจากเพ่ือนสู่เพ่ือนได ้ 
     จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงเห็นความส าคญั และมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงเร่ือง การรับรู้ถึง
ประโยชน์ และความง่ายของการใชง้านในการใชโ้ปรแกรมส่งขอ้ความสนทนาทางโทรศพัท์มือถือของ
ผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซ่ึงจดัว่าเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับผูสู้งอายุ เพ่ือใหท้ราบทศันคติ 
ความตอ้งการ และรูปแบบการปรับตวัในการใชโ้ปรแกรมไลนใ์นการติดต่อส่ือสารต่างๆ  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการคน้ควา้และศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองโปรแกรมไลน์ ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอายุ และ 
Technology Acceptance Model (TAM) โดยน าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
2.1 สังคมออนไลน์และโปรแกรมไลน์ 

     ไลน์ (อังกฤษ : LINE) เป็นโปรแกรมเมสเซนเจอร์ท่ีสามารถใช้งานได้ทั้ งโทรศัพท์มือถือท่ี มี
ระบบปฏิบติัการไอโอเอส, แอนดรอยด์, วินโดวส์โฟน รวมทั้งในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั้งในระบบ
วินโดวส์และระบบแมคโอเอส เปิดตวัวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ.2554 ภายใน 1 เดือนนบัจากเปิดตวัอย่างเป็น
ทางการ โปรแกรมไลน์สามารถข้ึนเป็นอนัดบั 1 ในกลุ่มโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ฟรี
ของ App Store อตัราการเติบโตของ LINE อยู่ในอตัราท่ีสูงมาก โดยมีจ านวนบญัชีผูใ้ชง้าน 50 ลา้นบญัชี
ภายใน 399 วนั ขณะท่ี Twitter ใชเ้วลา 1,096 วนั และ Facebook ใชเ้วลา 1,325 วนัตามล าดบั จ านวนบญัชี
ผูใ้ชง้านของโปรแกรมไลน์ทัว่โลกเพ่ิมมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยโปรแกรมไลน์มียอดผูใ้ชง้านทัว่โลกครบ 
100 ลา้นบญัชีภายใน 19 เดือน นบัตั้งแต่เปิดตวัอย่างเป็นทางการ ต่อมาอีก 6 เดือน LINE มียอดรวมบญัชี
ผูใ้ช้งานทั่วโลกเพ่ิมเป็น 200 ลา้นบัญชี และเพ่ิมเป็น 300 ลา้นบัญชี ภายในระยะเวลาอีกเพียง 4 เดือน 
(ขอ้มูลเดือน พ.ย. 56) ส าหรับประเทศไทยมีจ านวนบญัชีผูใ้ช้งาน 20 ลา้นบญัชีเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจาก
ประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีจ านวนบัญชีผูใ้ช้งาน 50 ลา้นบญัชี โดยผูพ้ฒันาโปรแกรมไลน์คาดหวงัว่าจะมีบัญชี
ผูใ้ชง้านทัว่โลกครบ 500 ลา้นบญัชีภายในปี พ.ศ.2557 

     โปรแกรมไลน์ใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัไดท้ั้งรูปแบบของขอ้ความท่ีเป็นเสียง ตวัอกัษร สติก
เกอร์เพ่ือส่ือความหมายต่างๆ รูปภาพ วีดีโอ สามารถเพ่ิมกลุ่มสนทนาท่ีมีบญัชีผูใ้ชง้านในกลุ่มสนทนาได้
ถึง 100 บญัชี ใชโ้ทรศพัทห์ากนัไดฟ้รีแบบ 1 ต่อ 1 และสามารถส่งพิกดัสถานท่ีท่ีอยูก่บัคู่สนทนา  
 
2.2 พฤติกรรมผู้บริโภค 
 
     การเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในรูปแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยเร่ิม
จากการมีส่ิงกระตุน้ภายนอก (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้จะผ่านเขา้ไปในกล่องด า 
(Black Box) หรือความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นความคิดการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูผ้ลิตหรือ
ผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคจะได้รับอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของ
ผูบ้ริโภค จากนั้นจึงเกิดการตอบสนองของผูบ้ริโภคนั้นๆ (Buyer’s Response)  
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 Taylor and Todd (1995) กล่าวว่า ผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเกิดจาก
ความเช่ือ และทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเข้าใจปัจจัย
ภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดและเปล่ียนแปลงทศันคติและความเช่ือ ในขณะท่ี Berkman, Lindquist, and 
Sirgy (1997) พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคสูงอายุจะทดลองซ้ือสินคา้หรือตราสินคา้ใหม่เม่ือมีเหตุผลท่ีดีในการ
เลือกซ้ือ 
 
2.3 ผู้สูงอายุในประเทศไทยและพฤติกรรมการด ารงชีวติ 
 
     พระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 3(1) ไดใ้ห้ความหมายของผูสู้งอายุว่า ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป และมีสัญชาติไทยเกณฑท่ี์ก าหนดว่า ใครคือคนท่ีชราคืออายุ ซ่ึงวดัโดยปีท่ีไดมี้ชีวิตอยู่มา 
โดยสามารถแบ่งกลุ่มผูสู้งอายุได ้3 กลุ่ม คือ (1) ผูสู้งอายุวยัตน้ อายุ 60-69 ปี (2) ผูสู้งอายุวยักลาง อายุ 70-
79 ปี (3) ผูสู้งอายุวยัปลาย อายุ 80 ปีข้ึนไป (พีรศิลป์ ค านวณศิลป์และคณะ, 2523) Schiffman & Sherman 
(1991) ช้ีให้เห็นว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุในอดีตและปัจจุบนันั้นมีการเปล่ียนแปลง โดย
ผูสู้งอายหุวัใหม่ส่วนมากจะมองว่าตนเองอายุนอ้ยเกินจริง (Chronological age) ท าใหเ้กิดความรู้สึก และมี
การกระท าแบบคนอายุนอ้ย มีความกระตือรือลน้และกระฉบักระเฉง  นพวรรณ วฒันะพยุงกุล (2550) ได้
กล่าวถึงลกัษณะของกลุ่มผูบ้ริโภคสูงอายุว่ามีลกัษณะแตกต่างจากกกลุ่มอ่ืนอีกทั้งยงัไม่สามารถจดักลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะเพียงหน่ึงเดียว (Homogeneous) ได ้เพราะมีความแตกต่างภายในกลุ่มมาก จ าแนกตาม
ลกัษณะโดยทัว่ไปของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีออกเป็น 8 ประการสรุปไดด้งัน้ี 1) ผูบ้ริโภคในกลุ่มผูสู้งอายุมกัมี
การรับรู้เก่ียวกบัอายุของตนว่าตนอายุอ่อนกว่าอายุตามปีท่ีแทจ้ริง 2) ผูบ้ริโภคในกลุ่มผูสู้งอายุมกัมีก าลงั
ซ้ือมากกว่าวยัอ่ืนๆ 3) กลุ่มผูบ้ริโภคสูงอายุมีแนวโนม้เป็นผูบ้ริโภคท่ีภกัดีต่อตราสินคา้ 4) กลุ่มผูบ้ริโภค
สูงอายุมกัเปิดรับส่ือเฉพาะกลุ่ม 5) กลุ่มผูบ้ริโภคสูงอายุมีการทดลองซ้ือและยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มากกว่ากลุ่มวยักลางคนโดยมกัลองซ้ือเพราะเห็นเป็นเร่ืองสนุก 6) ผูบ้ริโภคกลุ่มสูงอายุเป็นกลุ่มท่ีมีเวลา
ว่าง และใชเ้วลาส่วนน้ีในการเดินห้างสรรพสินคา้และท ากิจกรรมร่วมกนักบัเพ่ือนฝงู และพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้จะใชเ้ป็นเงินสด 7) ผูบ้ริโภคสูงอายุเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการความสัมพนัธ์จากพนกังานขายและไดรั้บ
การดูแลเป็นส่วนตวั (Personal Assistance) และไดรั้บการรับประกนัสินคา้มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 8) ผูบ้ริโภค
ในกลุ่มผูสู้งอายุมกัไม่มีความสามารถในการประมวลผลขอ้มูล (Information Processing) เร็วเทียบเท่ากบั
ผูบ้ริโภคในกลุ่มอ่ืนๆ และมีแนวโนม้ท่ีจะถูกชกัจูงหรือหลอกลวงไดง่้าย จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเหตุผล
ใหปั้จจุบนัหลายธุรกิจเร่ิมใหค้วามส าคญักบักลุ่มผูสู้งอายมุากข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีจ านวนมากข้ึน
เร่ือยๆ 
 กรรณิการ์ โตน ้ า (2554) อธิบายผลการวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต์พาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครวา่ การรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีสามารถควบคุมไดมี้
ผลต่อพฤติกรรมและถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีน ามาช่วยท านายความตั้งใจและพฤติกรรมของผูสู้งอายุ ส่วน 
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Pew Research Center ได้ส ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้มือถือทุกช่วงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ช่วง
ผูสู้งอายุ 65 ปีข้ึนไปชอบส่งขอ้ความผ่านทางสมาร์ทโฟนมากถึง 35% และเป็นกิจกรรมท่ีผูสู้งอายุกลุ่มน้ี
ใชผ้า่นมือถือมากท่ีสุด 
 
2.4 การยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) 
 
     แบบจ าลองการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี Technology Acceptance Model (TAM) (Davis et al., 
1989) เป็นทฤษฏีท่ีไดรั้บการยอมรับและมีช่ือเสียงในการเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยี ถูก
พฒันาข้ึนเพ่ือใชใ้นการอธิบาย หรือพยากรณ์พฤติกรรมในการยอมรับระบบสารสนเทศท่ีมีการพฒันาข้ึน
มาใหม่ โดยพฒันาขยายองค์ความรู้ต่อจาก TRA ของ Ajzen and Fishbein (1975) หลกัการของ TAM จะ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั
หลกั 4 ประการไดแ้ก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 Technology Acceptance Model (TAM) 
ท่ีมา: Davis, 1989. 
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     ตัวแปรภายนอก (External Variable) หมายถึง อิทธิพลของตัวแปรภายนอก เช่น ข้อมูลประชากร 
(Demographic) ประสบการณ์ (Previous experience) เป็นตน้ ท าใหผู้ใ้ชมี้การรับรู้ว่าง่ายต่อการใชง้าน และ
การรับรู้วา่มีประโยชนท่ี์ไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนั 

     การรับรู้ประโยชน์ (Perceive Usefulness) หมายถึง การท่ีผูใ้ช้รับรู้ว่าระบบสารสนเทศท่ีน ามาใชน้ั้น
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ ช่วยพฒันาผลการปฏิบติังานของเขาได ้เป็นตวัแปรหลกัท่ีส าคญัท่ีบ่งช้ีถึงการยอมรับ 
หรือความตั้ งใจท่ีจะน าระบบสารสนเทศไปใช้ (Agarwal et. al., 1999; Davis et. al., 1989; Venkatesh, 
2000)  

     การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceive Ease of Use) การรับรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ไม่
ซบัซอ้น ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก การรับรู้ความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ยอมรับ (Agarwal et.al, 1999; Karrahanna, 1999; Toe et. al.,1999; Venkatesh, 2000) นอกจากน้ียงัพบว่า 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ด้วย (Agarwal et.al, 1999; Venkatesh, 
2000; Toe et. al.,1999)  

     ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้ (Attitude Toward Using) หมายถึง ความรู้สึกของผูใ้ช้ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากรับรู้
ประโยชน์และรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านระบบสารสนเทศ ผูใ้ช้รับรู้ว่าระบบสารสนเทศท่ีน ามาใช้
ก่อให้เกิดประโยชน์และเทคโนโลยีนั้ นง่ายต่อการเรียนรู้ก็จะเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศ น าไปสู่พฤติกรรมความตั้ งใจท่ีผูใ้ช้พยายามจะน าเทคโนโลยีไปใช้งานจริง (Behavioral 
Intentions to Use) (Ajzen & Fishbein, 1980) แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยต่อมาแสดงให้เห็นถึงความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเพ่ิมตวัแปรอ่ืนๆ ในแบบจ าลอง TAM เพ่ือให้สามารถอธิบายการยอมรับนวตักรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ของแต่ละบุคคลไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน 

     Venkatesh (2000) ศึกษาเพ่ิมเติมถึงสาเหตุท่ีการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceive Ease of Use) ก่อ
ตวัข้ึน และเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา โดยจ าแนกตวัแปรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตวัแปรหลกั (anchors) 
ประกอบด้วยความเช่ือทั่วไป (general beliefs) เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และตัวแปรท่ีปรับเปล่ียนได ้
(Adjustments) เม่ือไดรั้บประสบการณ์ตรง (direct experience) จากการใชง้าน ตวัแปรหลกัประกอบดว้ย 
ความสามารถของตนเองในการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Self-Efficacy) การรับรู้ต่อการควบคุมจาก
ภายนอก (Perceptions of External Control) ความวิตกกังวลต่อคอมพิวเตอร์ (Computer Anxiety) และ
ความสนุกสนานของคอมพิวเตอร์ (Computer Playfulness)  ส่วนตวัแปรท่ีปรับเปล่ียนไดป้ระกอบดว้ย 
ความสนุกสนานเม่ือได้รับรู้ (Perceived Enjoyment) และการใช้งานได้ตามวตัถุประสงค์ (Objective 
Usability) และน ำเสนอ ดงัแสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 ความสมัพนัธ์ของการรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้านกบัตวัแปรหลกั และตวัแปรท่ีปรับเปล่ียนได ้
ท่ีมา: Venkatesh, 2000. 
 
     ตวัแปรหลกั และตวัแปรท่ีปรับเปล่ียนได้ในแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของการรับรู้ว่าง่ายต่อการใชง้าน
ประกอบดว้ยความสามารถของตนเองในการใชค้อมพิวเตอร์ (Computer Self-Efficacy) หมายถึง ระดบั
ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ของบุคคลท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน การรับรู้ต่อการควบคุมจาก
ภายนอก (Perceptions of External Control) หมายถึง องคป์ระกอบและทรัพยากรต่างๆ รอบตวับุคคลท่ีจะ
สนบัสนุนการใชง้านระบบ ความวิตกกงัวลต่อคอมพิวเตอร์ (Computer Anxiety) หมายถึง ความวิตกกงัวล
ต่อการใช้การใช้คอมพิวเตอร์ของบุคคล ความสนุกสนานของคอมพิวเตอร์ (Computer Playfulness) 
หมายถึง ความสนุกสนานของบุคคลเม่ือมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ ความสนุกสนานเม่ือได้รับรู้ 
(Perceived Enjoyment) หมายถึง ความเพลิดเพลินขณะท่ีบุคคลใช้งานระบบ  และ การใช้งานได้ตาม
วตัถุประสงค์ (Objective Usability) หมายถึง ระดับความพยายามมากน้อยเพียงใดท่ีบุคคลต้องใช้เพ่ือ
ท างานใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงค ์
 Venkatesh (2000)  ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM)  วา่ “การรับรู้ว่า
มีประโยชน์นั้นไดรั้บอิทธิพลมาจากการรับรู้ว่าใชง้านง่าย เพราะยิ่งเทคโนโลยีถูกรับรู้ว่าง่ายต่อการใชง้าน
มากเพียงใด ประโยชนข์องเทคโนโลยียิ่งถกูตระหนกัมากเพียงนั้น”  
 Kubik (2008) ได้ใช้แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ในการวิจัย ซ่ึงพบว่าผูสู้งอายุท่ีมี
โทรศพัท์มือถือเป็นของตนเองจะสามารถรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี รวมไปถึงการรักษาความ
ปลอดภยั ความสะดวกในการรับรู้ของการใชง้าน และการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างกนัและกนั แต่ทั้่ง
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น้ีไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัระดบัเทคโนโลยีของโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดว้่าจะมีรูปแบบอ่ืน ๆ ในการใช้
งานเพ่ือใหไ้ดซ่ึ้งการท างานท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ผลการวิจยัอ่ืน ๆ ที่ีเก่ียวกบัการรับรู้ความง่ายในการใช้
งานของโทรศพัทมื์อถือส่วนใหญ่เป็นการทดสอบการใชง้านและมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาเก่ียวกบั
การออกแบบ 
 Kobayashi et al. (2011) ได้ท าการทดสอบความสามารถในการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือแบบจอ
สมัผสักบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูสู้งอาย ุซ่ึงพบว่ากลุ่มผูสู้งอายไุดแ้สดงความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่าพวกเขา
รู้สึกสนุกสนานกบั Appicationหลายๆแบบท่ีแสดงบนจอภาพของโทรศพัทมื์อถือ 
     Lin, K. & H. Lu (2011) พบว่า ความสนุกสนานในการใช้ จ านวนเพ่ือนท่ีใช้ และประโยชน์ของ
เทคโนโลยีมีผลต่อแนวโนม้การใช ้ซ่ึงการท่ีผูใ้ชส้ามารถเล่นเกมส์ แสดงรูปภาพ บทความ วีดีโอ และลิงค์
ไปยงัส่ิงท่ีน่าสนใจ ท าให้เกิดความสนใจท่ีจะใช้สังคมออนไลน์มากข้ึน Pan & Jordan-Marsh (2010) ยงั
ศึกษาพบว่า ทศันคติดา้นประโยชน์ ทศันคติดา้นความใชง่้าย และปัจจยัทางดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความสนใจอยากใชเ้ทคโนโลยี แต่ทศันคติดา้นประโยชน์ ทศันคติดา้นความใช้
ง่าย และปัจจยัทางสังคม ส่งผลต่อการใชเ้ทคโนโลยี ส่วนความรับรู้ถึงประโยชน์จะส่งผลใหผู้ใ้หญ่สนใจ
และใชเ้ทคโนโลยีมากกวา่เดก็ 
 
     จากตัวแปรทั้ งหมดท่ีกล่าวมาข้างตน้ ผูวิ้จัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ศึกษาให้สอดคลอ้งกับ
โครงการดงัแสดงในภาพท่ี 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นโครงการ 
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3. วธิีการศึกษา 

 
     จากกรอบความคิดด้านบนแสดงให้เห็นถึงการคาดเดาความสัมพันธ์ของตัวแประต่างๆนั่นคือ 
ความสามารถของตนเองในการใช ้การรับรู้ต่อความควบคุมภายนอก ความวิตกกงัวล ความสนุกสนาน 
ความสนุกสนานเม่ือได้รับรู้ การใช้งานตามวตัถุประสงค์ ความง่ายของการใช้งาน และการรับรู้ถึง
ประโยชน ์ในการใชโ้ปรแกรมส่งขอ้ความสนทนาทางโทรศพัทมื์อถือ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น
ผูสู้งอายุท่ีใช้โปรแกรมไลน์อยู่แลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) อ้างอิงจากรูปแบบค าถามของ Venkatesh (2000) 
อธิบายลกัษณะของขอ้มูลดว้ยค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และ
ทดสอบความสมัพนัธ์โดยใชก้ารวิเคราะห์พหุถดถอยสมัพนัธ์ (Multiple regression)  
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
     จากผลการศึกษาตามสมมติฐานและผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือตวัแปรหลกัมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความง่าย
ของการใชง้านในการใชโ้ปรแกรมส่งขอ้ความสนทนาทางโทรศพัท์มือถือของผูสู้งอายุสูงกว่าตวัแปรท่ี
ปรับเปล่ียนได ้และการรับรู้ความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ของผูสู้งอายุดว้ย โดย
ผลการวิจยัท่ีไดรั้บสามารถใชเ้ป็นแนวทางหรือขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายุทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อาจเป็นการสร้างบริกาตผ่านทางโทรศพัทมื์อถือของผูสู้งอายสุ าหรับการสร้างเครือข่าย
ระหว่างกนัท าให้ง่ายต่อกาถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ พฒันาระบบดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ
ทางไกลผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และสร้างระบบแจง้เหตุฉุกเฉินส าหรับผูสู้งอายุท่ีมีอาการเจ็บป่วย รวมทั้ง
น าผลวิจยัไปพฒันาระบบการติดต่อส่ือสารกบัเครือข่ายต่างๆของผูสู้งอายุเพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจ 
สงัคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มต่อไป 
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ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ของผู้ป่วยสูงอายุ 
Factors affecting senior patients buying behavior toward medical appliance 

ชลธิชา บุญเนตร์1และ ยุพาวรรณ วรรณวาณชิย์2 
Chonticha Boonnate and Yupawan Vannavanit  

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัการให้ความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์
ทางการแพทยข์องผูป่้วยสูงอายุและศึกษาการให้ระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์
ทางการแพทยข์องผูป่้วยสูงอาย ุจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัดา้นผูซ้ื้อ กลุ่มผูป่้วยวยัสูงอายุเป็นกลุ่ม
ท่ีมีความน่าจะเป็นในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทยสู์งกว่าวยัอ่ืน  ๆการเพ่ิมข้ึนของผูสู้งอายุก่อให้เกิดความต้องการ
อุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เขา้มามีบทบาทส าคญัท่ีช่วยให้ผูป่้วยสูงอายุสามารถใชชี้วิตประจ าวนัไดอ้ย่างปกติ งานวิจยัท่ี
ผ่านมาในหลายๆประเทศไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์โดยมีส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นคุณภาพเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการเลือกตดัสินใจซ้ือ ผูวิ้จยัไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เกิดกรอบแนวคิด
การวิจยั ซ่ึงจะมีการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นผูซ้ื้อ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
ประกอบไปดว้ย ตราสินคา้  คุณภาพ การบริการหลงัการขาย การใชง้านง่าย ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ค าส าคัญ: อุปกรณ์ทางการแพทย์, ผู้ ป่วยสูงอาย,ุ ส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract 
The study is intended to study the degree of importance of factors influencing the buying behavior to 
purchase a medical appliance of the senior patients and study to the level of importance of the factors 
affecting the buying behavior toward medical appliance of the senior patients, according to the 
population and buyers factors. A group of senior patients are probability purchase the medical appliance 
higher than any other age pateints. Increasing of the senior population causing demand of the medical 
appliance which is an important role to help them in their daily life. There are many research study the 
buying behavior of medical appliance. They find that the quality is the most important factor for senior 
patients to make buying decision. Conceptual framework of this research according to literature review 
are population factor, buying factor, marketing mix factor, product factor, consists of branded, quality, 
after sales service, easy-to-use, price and the marketing campaign. 
Keywords: Medical appliance, Senior patients, Marketing mix 
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1.บทน า 
 
     จากข้อมูลการรายงานของ  Global Population Ageing พบว่า สัดส่วนผูสู้งอายุต่อประชากรโลกมี
แนวโนม้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ส าหรับประชากรสูงอายุในประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยเร่ิมกา้ว
เข้าสู่สังคมผูสู้งอายุตั้ งแต่ปี พ .ศ. 2550 การเพ่ิมจ านวนท่ีสูงข้ึนของผูสู้งอายุ ย่อมมีความเส่ียงต่อการ
เจบ็ป่วยจากการเปล่ียนแปลงของร่างกายเม่ือมีอายุเพ่ิมมากข้ึน การเปล่ียนแปลงดา้นร่างกายท่ีส าคญัจะเกิด
ในทุกระบบของร่างกาย  ซ่ึงนอกจากจะท าใหส้มรรถภาพของร่างการในดา้นต่างๆลดลงแลว้ยงัมีผลท าให้
เกิดอาการผิดปกติหรือเกิดโรคต่างๆ ตามมา จากการส ารวจ พบว่า โรคหรือกลุ่มโรคเร้ือรังท่ีผูสู้งอายุเป็น
และท่ีพบบ่อย 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคเก๊าท ์รูมาตอยดป์วดเข่า/หลงั/
คอ  โรคหวัใจ และโรคอมัพาต/อมัพฤกษ ์ เม่ือแยกพิจารณา เป็นรายโรค พบวา่ ผูสู้งอายไุทยเป็นโรคความ
ดนัโลหิตสูง ร้อยละ 33.69 โรคเบาหวาน ร้อยละ 15.03 โรคเก๊าท์ รูมาตอยด์ปวดเข่า/หลงั/คอ  ร้อยละ 
10.05 โรคหวัใจ ร้อยละ 4.83 โรคอมัพาต/อมัพฤกษ(์ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2556) 
     ในการรักษาอาการเจ็บป่วยดงักล่าวนั้น ส่งผลให้ผูป่้วยสูงอายุจะเขา้รับการรักษาจากสถานพยาบาล
ต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย และ ยงัพบวา่ ผูป่้วยสูงอายุจ านวนไม่นอ้ยท่ียงัตอ้งมีการ
เฝ้าระวงัและติดตามภาวะต่างๆของโรคอย่างใกลชิ้ด ปัจจุบนัวิวฒันาการทางการแพทยก์า้วหน้าไปมาก 
เคร่ืองมือทางการแพทยห์ลายๆชนิดบางตวัสามารถท าหนา้ท่ีเปรียบเสมือนเป็นผูช่้วยคอยติดตามและเฝ้าระวงั
ภาวะต่างๆของโรคไดอ้ย่างใกลชิ้ด เช่น เคร่ืองตรวจวดัระดบัน ้าตาลในเลือด  เคร่ืองตรวจวดัความดนั เคร่ือง
ตรวจวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ เป็นตน้ ดงันั้น ผลิตภณัฑก์ลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทยจึ์งเป็นกลุ่มสินคา้อีก
ชนิดหน่ึงท่ีมีความตอ้งการเพ่ิมสูงข้ึนและมีแนวโนม้การขยายตวัทางตลาดสูงข้ึนไปในทิศทางเดียวกนักบั
แนวโนม้ของการเพ่ิมข้ึนของผูสู้งอายุ อุปกรณ์ทางการแพทยมี์อยูม่ากมาย หลากหลายยี่หอ้ ตามทอ้งตลาด 
ท าให้ผูวิ้จยัเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยข์อง
ผูป่้วยสูงอายุจากร้านคา้ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการหา้งร้านต่างๆ หรือผูส้นใจท่ีจะเร่ิมประกอบ
กิจการร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย ์ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้โดยทราบถึงแนวโนม้
การซ้ือ แนวทางในการพฒันา น าไปสู่การปรับปรุงการบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และน าไปสู่ 
ความส าเร็จ ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้
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2.ทบทวนวรรณกรรม 

     ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาและคน้ควา้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั รวมไปถึงผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาอา้งอิงและประกอบ
การศึกษา ผูวิ้จยัไดจ้ าแนกกลุ่มการทบทวนวรรณกรรมไว ้ดงัน้ี 
 
2.1.แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 
     Kotler and Keller (2012) กล่าวไวว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม
หรือองคก์ร เก่ียวกบัการเลือกซ้ือ ใชบ้ริการสินคา้และบริการเพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของเขา 
     Kerin et al. (2009) กล่าวไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือการกระท าของบุคคลในการซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑ์
หรือบริการ ทั้งกระบวนการภายในจิตใจและสงัคมภายนอก ท่ีเกิดข้ึนก่อนและหลงัการกระท านั้นๆ 
     จากความหมายของพฤติกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่าพฤติกรรมผู ้บริโภค  หมายถึง 
พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้หรือบริการ โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียน
ท่ีบุคคลตอ้งมีการตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัการกระท าต่าง ๆ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพอใจและความตอ้งการ
ของบุคคล  
     แนวความคิดเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจ
น ามาใช้เพ่ือให้บรรลุ วตัถุประสงค์ทางการตลาด เคร่ืองมือทางการตลาดน้ีเรียกว่า 4Ps ประกอบดว้ย( 
Kotler, 1997: 98)  1. ผลิตภัณฑ์  (Product) 2. ราคา (Price) 3. การจัดจ าหน่าย  (Place) 4. การส่งเสริม
การตลาด จากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของคอทเลอร์  มีผูว้ิจยัสนใจน าไปศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั
ทางการซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยท์ั้งต่างประเทศและในประเทศ เช่น Mohammadkarim Bahadori et .al 
(2012)ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์โดยใช ้AHP Model 
โดยสรุปว่าคุณภาพและตราสินคา้ เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด การศึกษาของ Lisa Lau et.al (2008) ได้
ศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์กรณีศึกษาโรงพยาบาลเบลเมา้ เมืองโอ๊คแลนด ์
ประเทศนิวซีแลนด ์พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของสินคา้เป็นล าดบัแรก เพราะตระหนกัถึง
ความปลอดภยัในการรักษา การศึกษาของRose (2010) ศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์
เพ่ือสุขภาพของคนอินเดีย พบว่าคนอินเดียมีความเช่ือมัน่ในผลิตภัณฑ์เพ่ือการดูแลสุขภาพท่ีผลิตจาก
ประเทศท่ีไดรั้บการยอมรับดา้นคุณภาพว่าจะช่วยใหมี้สุขภาพท่ีดีข้ึนโดยไม่ค านึงถึงดา้นราคาวา่จะเพ่ิมสูง
กว่าหรือไม่ การศึกษาของนางสาวลดัดา บวัคล่ี (2551) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือแพทยข์องโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการบริการหลงัการขายมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา 
การศึกษาของนายนภดล ช่องคูณ (2550) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุ 
ครุภณัฑท์างการแพทยส์ าหรับการดูแลตวัเองของประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี จาก
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ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ มีตวัแปรเพียง 3 ตัวท่ีสามารถร่วมกัน
พยากรณ์การตดัสินใจเลือกซ้ือ ไดถึ้งร้อยละ 22 เรียงตามล าดบัสัมประสิทธ์ิการท านายคือ ดา้นผลิตภณัฑ์
ด้านบุคลากร และด้านส่งเสริมการตลาด จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องจึงท าให้เกิดกรอบ
ความคิดงานวิจยั ดงัน้ี 
 
 
กรอบแนวคิดงานวจัิย 
 
                                        ตวัแปรอสิระ                                                                                     ตวัแปรตาม          
                                                     
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.วธิีการศึกษา 
3.1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

     ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป่้วยสูงอายุหรือญาติผูป่้วยสูงอายุท่ีเขา้มารับบริการในแผนก
ผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลในสงักดักรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร และเคยซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์
ของผูป่้วยสูงอายุในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2556) หรือก าลังจะตัดสินใจเลือกซ้ือในช่วง 6 เดือน
ขา้งหนา้ 

     กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ผูวิ้จยัใชก้ารประมาณค่าสดัส่วนของประชากร โดยใชสู้ตรค านวณของคอแครน 
(Cocharan) เน่ืองจากไม่ทราบขนาดของประชากรท่ีแน่นอนและมีจ านวนมาก ผูวิ้จยัจึงตอ้งหาสัดส่วนท่ี

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
7. เพศ 
8. อาย ุ
9. ระดบัการศึกษา 
10. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจยัด้านผู้ซ้ือ 
1.สถานะของผูซ้ื้อ 
2.ประสบการณ์การซ้ือ 
 

ปัจจยัที่มอีธิิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
1.ดา้นผลิตภณัฑ ์
  - ตราสินคา้ 
  - คุณภาพ 
  - การบริการหลงัการขาย 
  - การใชง้านง่าย 
2.ดา้นราคา 
3.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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เหมาะสมในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างเพ่ือใชใ้นการศึกษาขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี ไดก้ าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 ใชสู้ตรของคอ
แครน (Cocharan) 

3.2.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีออกแบบโดยผูศึ้กษา
น าไปให้กลุ่มตวัอย่างท่ีมาใช้บริการในโรงพยาบาลสังกดักรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครจ านวน 3 
หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลนพรัตน์  ในระหว่างเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ในเขตพ้ืนท่ีตามท่ีไดเ้ลือกไว ้ 

     แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดข้อ้มูลจากการรวบรวมเอกสารต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษา ซ่ึงได้จาก Internet นิตยสารต่างๆ รวมทั้ งแบบจ าลองท่ีน ามาใช้ในการอ้างอิง ซ่ึงได้จาก
การศึกษา คน้ควา้ต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถิติ การตลาด ผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งจากส านกัหอ้งสมุด 

3.3.การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ข้อมูลปฐมภูมิ จะประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โดยน า
แบบสอบถามท่ีรวบรวมมาด าเนินการ ดงัน้ี 

1.การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) เม่ือรับแบบสอบถามคืนมาแลว้ ไดมี้การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถามแลว้ไดท้ าการคดัแยกแบบสอบถามท่ีไม่มีความสมบูรณ์ออก จนไดแ้บบสอบถามท่ี
สมบูรณ์ 

2.การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาลงรหัสตามท่ีไดก้ าหนดรหัสไวล่้วงหน้า
ส าหรับแบบสอบถามท่ีเป็นปลายปิด (Closed-ended Question) โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนๆ 

3.การประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์เพ่ื อค านวณค่าสถิติท่ีใช้ในการ
พรรณนาและอธิบายผลการศึกษาโดยใชค่้า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test  ค่า F-test และ
ค่า LSD (Least Significant Difference) 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  
 
1.ไดท้ราบถึงปัจจยัดา้นความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา เพ่ือ
น ามาปรับปรุงกลยทุธ์ของร้านคา้เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการ 
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2.ไดท้ราบถึงปัจจยัดา้นผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ สถานะของผูซ้ื้ออาจเป็น ผูป่้วยเองหรือญาติ และประสบการณ์ซ้ือ ท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยเ์พ่ือความไดเ้ปรียบในการท าการตลาดใหต้รงกลุ่มเป้าหมาย 
3.เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจ สามารถน าผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปประยุกตใ์ช้
ในการวางแผนตลอดจนปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัต่อไป 
     สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์แตกต่างกนั 
     สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ ลกัษณะของผูซ้ื้อ และประสบการณ์การซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัให้
ความส าคญักบัการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์แตกต่างกนั 
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ปัจจยัที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ของ การไฟฟ้า             
ส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง ที่มีต่อมาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

Factor Affecting Perception of Household Electricity User of Provincial 
Electricity Authority Central Region Area 1 toward Electricity 

Conservation Policy 
ณรงค์ฤทธ์ิ สงวนพงศ์1 และ เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล2 

Narongrit Sanguanpong and Ek-anong Tangrukwaraskul 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภท
บา้นอยูอ่าศยั และอิทธิพลของทศันคติต่อพฤติกรรมท่ีมีต่อมาตรการประหยดัไฟฟ้าภาคประชาชน ด าเนิน
การศึกษาโดยส ารวจกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง 
เฉพาะผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ีอยูอ่าศยั ท่ีมีหน่วยใชไ้ฟฟ้าเกินกวา่ 150 หน่วยต่อเดือน โดยเลือกตวัอยา่งจากผู ้
ท่ีมาช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าท่ีส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 21 แห่ง ท่ีกระจายอยู่ทัว่ทั้ง 7 
จงัหวดั และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 400 ชุด น ามาวิเคราะห์หา
ค่าสถิติเชิงพรรณนา (ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน) และค่าสถิติเชิงอนุมาน (T-test, F-test) 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

ค าส าคัญ: มาตรการประหยัดพลงังานไฟฟ้า, ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย 

Abstract 
This study aims to examine the perceptions of household electricity users toward the government 
electricity conservation policy and the influence of attitude on the users’ behavior regarding such policy. 
Survey was conducted on household users who use electricity over 150 units per month, in the 
Provincial Electricity Authority Central Region Area 1. Sample was selected from those who come to 
pay their bills at Provincial Electricity Authority offices in 7 provinces. Data was analyzed using 
descriptive statistics (percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics (t-test and F-test) at 
statistical significant level of 0.05 
 

Keywords: Electric Energy Saving, Household Electricity User 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัพลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงในการด ารงชีวิตประจ าวนัของประชาชนใน
ทุกๆ ประเทศ เพราะพลังงานไฟฟ้าเป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างผลผลิตทั้ ง
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมท่ีทันสมัย สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ จึงถือเป็น
เป้าหมายส าคญัในการพฒันาประเทศของเรา 
     การขยายตัวของเศรษฐกิจกับอตัราการเติบโตของประชากร ได้ด าเนินควบคู่กันไปอยู่ตลอดเวลา 
ประเทศไทยจึงมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณพลงังานไฟฟ้าไม่ต ่ากวา่ปีละ 1,000 เมกกะวตัต ์ในปี 2556  มี
การใช้พลงังานไฟฟ้าด้วยสถิติสูงสุดถึง 26,598 เมกกะวตัต์ ท าให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหา
แหล่งก าเนิดพลงังานไฟฟ้ามากข้ึนเป็นเงาตามตวัเช่นกนั และในปีเดียวกนัน้ียงัมีเหตุการณ์ส าคญัเก่ียวกบั
ปัญหาดา้นพลงังานไฟฟ้าถึง 2 คร้ัง คร้ังแรกเกิดปัญหาขาดแคลนก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นเช้ือเพลิงหลกัท่ีใช้
ผลิตกระแสไฟฟ้า เน่ืองจากประเทศสหภาพพม่าปิดซ่อมบ ารุงท่อก๊าซธรรมชาติ ระหว่างวนัท่ี 5-14 เม.ย. 
2556 และคร้ังถดัมาเม่ือวนัท่ี 21 พ.ค. 2556 เกิดปัญหาไฟฟ้าดบัไปทั้ง 14 จงัหวดัภาคใต ้สาเหตุเน่ืองจาก
สายส่งไฟฟ้าถูกฟ้าผ่าช ารุด และไม่มีพลงังานส ารองเพียงพอในพ้ืนท่ีจึงเกิดไฟฟ้าดบันานและเป็นบริเวณ
กวา้ง จากเหตุการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าก าลงัผลิตไฟฟ้าส ารองของประเทศไทยเหลือไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการใชง้าน และจะขาดแคลนในอนาคตอนัใกลห้ากความตอ้งการพลงังานไฟฟ้ายงัคงเพ่ิมสูงข้ึน 
เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ส่ิงแรกท่ีสามารถท าไดท้นัทีก็คือการประหยดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้า หรือการใชไ้ฟฟ้า
อยา่งประหยดันัน่เอง 
     ถึงแมว้า่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจะมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากท่ีสุดกต็าม แต่กมี็จ านวนนอ้ยรายเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงมีจ านวนมากท่ีสุด ผูวิ้จยัจึงไดเ้ลือกศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยั ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง ท่ีมีต่อมาตรการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า ภาคประชาชน ดว้ยวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการทราบว่ามีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าเป็น
อย่างไร สอดคลอ้งกบัมาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ีรัฐบาลก าหนดไวห้รือไม่ ถา้ตอ้งการจะให้ผูใ้ช้
ไฟฟ้าประเภทน้ีประหยดัพลงังาน ทัศนคติและการรับรู้อะไรบ้างท่ีจะมีอิทธิพลต่อมาตรการดงักล่าว 
ประโยชนท่ี์ไดรั้บจะสามารถน าไปใชใ้นการ รณรงค ์เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ การประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสมกบัทศันคติและการรับรู้ส่วนบุคคล ท าใหส้ามารถบรรเทาหรือแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทยไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
     ส าหรับมาตรการประหยดัไฟฟ้า ภาคประชาชน ท่ีน ามาใชใ้นการวิจยั จ านวน 10 ขอ้ คือ 
 1. ปิดไฟดวงท่ีไม่ใช ้และเปิดไฟเท่าท่ีจ าเป็น รวมทั้งท าความสะอาดหลอดไฟใหใ้สไร้ฝุ่ น 
 2. เปิดแอร์ท่ี 25 องศา ลา้งแอร์ปีละ 2 คร้ัง และลดชัว่โมงการใชแ้อร์ 
 3.ไม่เปิดโทรทศันท้ิ์งไวเ้ม่ือไม่มีคนดูและปิดโทรทศันท่ี์ตวัเคร่ืองทุกคร้ังไม่ใชรี้โมทปิด 
             4.ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีสญัญาลกัษณ์เบอร์ 5 และถอดปลัก๊เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกคร้ัง 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       138 

 

             5. ตั้งตูเ้ยน็ห่างจากผนงัอยา่งนอ้ย 15 ซ.ม. ไม่น าอาหารร้อนเขา้ตูเ้ยน็และไม่เปิดปิดตูเ้ยน็บ่อยๆ 
 6. ถอดปลัก๊กระติกน ้าร้อนเม่ือเดือดแลว้ และเลิกพฤติกรรมการเสียบแช่ท้ิงไวต้ลอดวนั 
 7. ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ใชง้านเกิน 15 นาทีและปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เม่ือเลิกใชง้าน 
 8. ใชเ้คร่ืองท าน ้าอุ่นเฉพาะเวลาอากาศเยน็ 
 9. เลือกหมอ้หุงขา้วท่ีพอดีกบัจ านวนคน และถอดปลัก๊ออกทนัทีท่ีหุงเสร็จ 
 10. รีดผา้คร้ังละมากๆ และไม่พรมน ้าใหเ้ปียกชุ่มจนเกินไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     รัตนา นุมัติ (2549) และ สุรชัย ตรัยศิลานันท์ (2552) กล่าวว่าการรับรู้ หมายถึงขบวนการท่ีสมอง
ตีความหมายหรือแปลความหมายท่ีไดจ้ากการสัมผสัของร่างกายกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นส่ิงเร้าท าให้บุคคล
ทราบว่าส่ิงแวดลอ้มท่ีสัมผสันั้นเป็นอะไรมีความหมายและมีลกัษณะอย่างไร คลา้ยคลึงกบักบัค านิยามใน
งานวิจยัของสงัคม สุภรัตนกลุ (2546)  
     ถวิล ธาราโภชน์และศรัณย์ ศิริสุข (2545, หน้า 51) กล่าวถึงบุคคลว่ามีความแตกต่างกันในภูมิหลงั 
ประสบการณ์ ลกัษณะประจ าตวัของแต่ละบุคคล ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงเร้า 
รวมทั้งเวลาท่ีเปล่ียนไปทุกส่ิงทุกอย่างเหล่าน้ี จะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ของคนเรา เน่ืองจากการรับรู้
ปรากฏการณ์แต่ละเร่ืองนั้น มีปัจจยัหลายประการเขา้มาเก่ียวขอ้ง และปัจจยัแต่ละประการก็จะมีผลกระทบ
ต่อการรับรู้ต่างกันออกไป ท าให้การรับรู้ของบางคนดี  และบางคนรับรู้ได้ไม่ดี หรือท าให้คนรับรู้
ปรากฏการณ์เดียวกนัแตกต่างกนั ซ่ึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ ไดแ้ก่ 
          1) การใส่ใจ (Attention) การใส่ใจเป็นปัจจยัสาคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ดงัท่ีมอร์แกนและคิงส์ 
(อา้งถึงในถวิล ธาราโภชน์และศรัณย์ ศิริสุข, 2545, หน้า 52) ได้กล่าวว่า การใส่ใจเป็นองค์ประกอบ
พ้ืนฐานของการรับรู้ การท่ีบุคคลมีการรับรู้ในส่ิงใดบุคคลตอ้งเกิดการใส่ใจต่อส่ิงนั้น ซ่ึงการเกิดการใส่ใจ
นั้นจะข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบ 2 ประการ คือภาวะของผูรั้บรู้ (State of the Perceiver) และคุณลกัษณะของ
ส่ิงเร้า (Stimulus Characteristic)  
          2) ประสบการณ์เดิม (Previous Experience) เร่ืองราวหรือความรู้เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีบุคคลจะมีอยู่
มาก มีนอ้ย หรือเป็นเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงใน ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ประสบการณ์เดิมเป็น
เหมือนเคร่ืองมืออีกอยา่งหน่ึงท่ีจะท าใหก้ารตีความจากการรู้สึกแจ่มชดัข้ึน การรับรู้ของบุคคลก็สอดคลอ้ง
กบัส่ิงเร้านั้นมากข้ึนดว้ย การรับรู้ของบุคคลไม่ไดเ้กิดข้ึนดว้ยความว่างเปล่า แต่จะมีองค์ประกอบหลาย
ประการท่ีทาใหเ้กิดการรับรู้ โดยเฉพาะประสบการณ์เดิมท่ีเป็นส่ิงท่ีบุคคลสะสมมาตั้งแต่เกิด ส่ิงเหล่านั้น
บุคคลจะน ามาคาดคะเน หรือเตรียมการเพ่ือการรับรู้  ย่อมจะท าให้การรับรู้ท่ีได้มีความหมายต่อการ
ด ารงชีวิตของบุคคลมากยิ่งข้ึน 
          3) การเตรียมการคิดและสถานการณ์ห้อมลอ้ม  (Mental Set and Context) ประสบการณ์ต่าง ๆ ท าให้บุคคลเกิด
ความคาดหวงัในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัเขา การมีชีวติอยูใ่นสังคมท่ีอยูท่่ามกลางส่ิงแวดลอ้มมากมาย เขาจะตอ้ง
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ตีความและรับรู้ในส่ิงเร้าท่ีห้อมลอ้ม (Context) พวกเขาอยู่ เขาจึงตอ้งวิเคราะห์  พิจารณา ไตร่ตรอง อนัเป็นการ
เตรียมการคิด (Mental Set) ท่ีจะรับรู้ส่ิงเร้าต่าง ๆ อยา่งเหมาะ (วนัชยั มีชาติ, 2544, หนา้ 28) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรับรู้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์  คือบรรยากาศท่ีเรารับรู้สถานการณ์  ซ่ึงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมจะมี
ผลกระทบต่อการรับรู้ของคนเรามาก นอกจากน้ียงัรวมถึงสถานการณ์ท างานและสภาพสงัคมดว้ย ส่ิงท่ีเรารับรู้ ซ่ึง
ไดแ้ก่ วตัถุท่ีเรารับรู้ ซ่ึงจะมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลในการช่วยให้เรารับรู้ไดดี้และถูกตอ้ง องคป์ระกอบของวตัถุ
ท่ีมีผลต่อการรับรู้ เช่น เร่ืองของความเขม้ของส่ิงท่ีเร้ารับรู้ ความตรงกนัขา้มหรือขดัแยง้ส่ิงท่ีเรารับรู้ ความซ ้ าซาก
จ าเจ ความเคล่ือนไหว ความแปลกใหม่และคุน้เคย 

     นอกจากองค์ประกอบขา้งตน้ ช่องทางการส่ือสาร มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการรับรู้ เน่ืองจากการศึกษา
พบว่าช่องทางการส่ือสารแต่ละช่องทางมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั การวิจยัเชิงเอกสารและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นของส่ือไดแ้สดงให้เห็นว่า แนวโน้มของการส่ือสารแบบใหม่ (Active 
Media) มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการตัดสินใจสูงกว่าการส่ือสารรูปแบบเก่า  (Passive Media) ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่ม  โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่า การส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกนัได ้(two-way communication) สร้างความเช่ือถือและส่งผลต่อการรับรู้และตดัสินใจ
มากกว่า “การส่ือสารทางเดียว” (One-way communication) ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ช่องทางการส่ือสาร และสถานการณ์ 
     อย่างไรกต็าม ตวัผูรั้บรู้ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของบุคคลมาก เพราะในกระบวนการ
รับรู้จะมีการตีความส่ิงท่ีเราไดรั้บรู้มา ซ่ึงการตีความน้ีแต่ละคนก็อาจจะตีความแตกต่างกนัออกไปท าใหมี้
การแสดงพฤติกรรมออกมาไม่เหมือนกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัทศันคติ แรงจูงใจ ประสบการณ์ ความคาดหวงั 
ความสนใจ และผลประโยชนข์องผูรั้บรู้เองดว้ย 
     พงศ ์หรดาล (2549) ไดใ้หค้วามหมายของทศันคติคลา้ยคลึงกบั ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร (2545) โดยกล่าว
ไวว้่า ทศันคติ คือ สภาวะความพร้อมทางจิต ความรู้สึก ท่าที ความคิดเห็น และพฤติกรรมของคนงานท่ีมี
ต่อเพ่ือนร่วมงาน ผูบ้ริหาร กลุ่มคน องค์กรหรือสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ โดยการแสดงออกในลกัษณะของ
ความรู้สึกหรือท่าทีในทางยอมรับหรือปฏิเสธ และแนวโน้มของพฤติกรรมท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ 
สถานการณ์ต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง โดยสภาวะความพร้อมทางจิตน้ีจะตอ้งอยูน่านพอสมควร 
     ในการท าความเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัทศันคติไดดี้ข้ึน จึงควรพิจารณาถึงองค์ประกอบของทศันคติอนั
ประกอบดว้ย 3 ส่วนดว้ยกนัคือ ความเช่ือ ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีตั้งใจ (อ านาจ ธีระวนิช, 2553)ดงัน้ี 
     1) ความเช่ือหรือกระบวนการคิด (Beliefs or cognitive) องค์ประกอบน้ีเป็นทศันคติในส่วนของความ
เช่ือ ความคิดเห็น ความรู้หรือขอ้มูลข่าวสารท่ีบุคคลท่ีมีอยู่ อนัเป็นทศันคติท่ีสืบเน่ืองมาจากความรู้ของ
บุคคลหน่ึง ๆ ท่ีมีต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ดงันั้น กระบวนการคิดจึงท าให้เกิดความรับรู้ของ
บุคคล ซ่ึงองคป์ระกอบของทศันคติในส่วนน้ีเกิดจากการรับรู้จนมีผลใหเ้กิดทศันคติต่อส่ิงต่าง ๆ  
     2) ความรู้สึกหรือดา้นอารมณ์ (Feelings of affective) องค์ประกอบน้ีเป็นทศันคติในส่วนของอารมณ์
หรือความรู้สึก อนัเป็นทศันคติท่ีสะทอ้นถึงความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคลหน่ึง ๆ ท่ีมีต่อสถานการณ์
หน่ึง ๆ ในส่วนน้ีจึงเป็นการประมวลทศันคติต่อส่ิงต่าง ๆ จนแสดงออกมาในเชิงบวกหรือลบ  
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     3) พฤติกรรมท่ีตั้งใจ (Behavioral intentions) องคป์ระกอบน้ีเป็นทศันคติในส่วนของความตั้งใจท่ีมีจะมี
พฤติกรรมในวิถีทางท่ีแน่นอนต่อคนใดคนหน่ึงหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดังนั้ น ทัศนคติในส่วนน้ีจึงเป็น
แรงจูงใจท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลมีพฤติกรรมต่อส่ิงต่าง ๆ อยา่งเจาะจง  
     เน่ืองจากทศันคติมีหลายองคป์ระกอบ ทศันคติจึงเป็นส่ิงท่ีมีความซบัซอ้น อยา่งไรกต็าม โดยทัว่ไป เม่ือ
กล่าวถึงทศันคติมกัมองไปท่ีองคป์ระกอบในดา้นความรู้สึกหรือดา้นอารมณ์เท่านั้น ซ่ึงในความเป็นจริง
แลว้ตอ้งพิจารณาทั้ง 3 ส่วน นอกจากนั้นกฎทัว่ไปบ่งบอกวา่การเปล่ียนแปลงเพียง 1 องคป์ระกอบไม่ว่าจะ
เป็นความเช่ือหรือความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีตั้งใจอาจก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทศันคติในเร่ืองนั้น ๆ ใน
ภาพรวมได ้โดยทัว่ไปค่านิยม (โดยรวม) และทศันคติ (เฉพาะเจาะจง) จะมีความลงรอยกนั แต่ไม่เสมอไป 
เช่น ผูจ้ดัการมีค่านิยมในเชิงบวกเร่ืองการช่วยเหลือผูอ่ื้น แต่มีทศันคติในเชิงลบต่อการช่วยเหลือพนกังาน
ท่ีทุจริต อย่างไรก็ตามค่านิยมและทัศนคติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในท่ีท างาน ซ่ึงพฤติกรรม 
(Behavior) คือการกระท าและการตัดสินใจ ด้วยเหตุน้ีพฤติกรรมจึงมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคคล
โดยตรง 
     ดงันั้น จึงเป็นท่ีมาของสมมุติฐานท่ี 1 และสมมุติท่ี 2 ดงัน้ี 
 
สมมติุฐานที่ 1 การรับรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ใช้ไฟฟ้า 
สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยทางด้านทัศนคติของผู้ใช้ไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 
 
     จุลลดา ใช้ฮวดเจริญ (2536)ได้มีการกล่าวถึงพฤติกรรมมนุษย์ว่า มนุษย์มีพฤติกรรมทางจิตหรือ
พฤติกรรมภายในควบคุมกบัพฤติกรรมภายนอก มนุษยมี์ความรู้สึก มีการรับรู้ มีการเรียนรู้ มีการจ า มีการ
คิด มีการตดัสินใจรวมทั้งเกิดอารมณ์ ต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั 
พฤติกรรมทางจิตเหล่าน้ี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นพฤติกรรมภายนอก 
พฤติกรรมทางจิตของมนุษยย์่อมตอ้งเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มภายนอก ดว้ยเหตุน้ีพฤติกรรมทางจิตจึง
มกัจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกดว้ยไม่มากกน็อ้ยอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้แมว้า่มนุษยจ์ะ
ท าอะไรจะมีการรับข่าวสารการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอ้มมีการพยายามท าความเขา้ใจความหมาย
เกิดการรับรู้ และสะสมไวใ้นจิต ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อการพฒันากระบวนการทางจิตต่อไป ดงันั้น ผูวิ้จยั
จึงตั้งสมมุติฐานท่ี 3 ดงัน้ี  
 
สมมติุฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการรับรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลงังานไฟฟ้า 
 
     จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงเสนอแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
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กรอบและแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

3. วธิีการศึกษา 
 

     เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Description Research) ชนิดการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษา
ทศันคติ และการรับรู้ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศยัท่ีมีต่อมาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดย
สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นผูใ้ช้ไฟฟ้า
ประเภทท่ีอยู่อาศยัท่ีมีหน่วยใชไ้ฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาค
กลาง จ านวนรวมทั้งส้ิน 685,368 ราย กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทท่ีอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของส านกังาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง ท่ีมาช าระค่าไฟฟ้าท่ีส านกังานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจ านวน 21 แห่ง ท่ีกระจายอยูใ่น 7 จงัหวดั และจากการค านวณไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) 
ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล จ านวน 400 ราย โดยการสุ่มตวัอย่าง ใชวี้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ ตามสัดส่วน
ของประชากรต่อกลุ่มตวัอย่าง (Proportional Stratified Random Sampling) โดยจ าแนกผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภท
ท่ีอยูอ่าศยัแต่ละการไฟฟ้า ไดส้ดัส่วนตามหน่วยงาน ท่ีแสดงตาม ตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วน

บุคคล 

ช่องทางใน 

การส่ือสาร 

พฤติกรรมการ

ประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้า 

สถานการณ์ 

ทศันคติเก่ียวกบัการ

ประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

การรับรู้เก่ียวกบัการ

ประหยดัพลงังานไฟฟ้า H2 

H1 

H3 
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ตารางที่  1    จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชไ้ฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง 
                          (หน่วย : ราย) 

ที่ ผู้ใช้ไฟฟ้า ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1 การไฟฟ้าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 58,998 34 
2 การไฟฟ้าจงัหวดัอ่างทอง 34,747 20 
3 การไฟฟ้าจงัหวดัสระบุรี 60,269 35 
4 การไฟฟ้าจงัหวดัปราจีนบุรี 41,602 24 
5 การไฟฟ้าจงัหวดันครนายก 35,566 21 
6 การไฟฟ้าจงัหวดัปทุมธานี 31,864 19 
7 การไฟฟ้าอ าเภออรัญประเทศ 19,211 11 
8 การไฟฟ้ารังสิต 57,862 34 
9 การไฟฟ้าอ าเภอเสนา 30,359 18 

10 การไฟฟ้าอ าเภอพระพุทธบาท 14,181 8 
11 การไฟฟ้าอ าเภอท่าเรือ 13,752 8 
12 การไฟฟ้าอ าเภอกบินทร์บุรี 18,453 11 
13 การไฟฟ้าอ าเภอธญับุรี 60,014 35 
14 การไฟฟ้าอ าเภอบางปะอิน 19,977 12 
15 การไฟฟ้าอ าเภอแก่งคอย 24,427 14 
16 การไฟฟ้าจงัหวดัสระแกว้ 20,572 12 
17 การไฟฟ้าปทุมธานี 2 (บางกะดี) 28,182 16 
18 การไฟฟ้าอ าเภอวงันอ้ย 13,242 8 
19 การไฟฟ้าอ าเภอล าลกูกา 43,963 26 
20 การไฟฟ้าอ าเภอคลองหลวง 46,013 27 
21 การไฟฟ้าอ าเภอลาดหลุมแกว้ 12,114 7 

 รวม 685,368 400 
 
หมายเหตุ: ขอ้มลูประจ าเดือน กนัยายน 2556 
ท่ีมา: กองเศรษฐกิจและสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง 
 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ตอนท่ี 1 
เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวขอ้ง
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กบัทัศนคติต่อมาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวข้องกับการรับรู้ต่อ
มาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้าโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ดา้น คือ ด้านมาตรการประหยดั
พลงังานไฟฟ้า ดา้นสถานการณ์ และดา้นการส่ือสาร ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะต่อมาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
     การเก็บรวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนตามล าดบัดงัน้ี ขออนุญาตแจกแบบสอบถามผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในพ้ืนท่ี ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละการกรอกแบบสอบถามใหผู้แ้จกแบบสอบถามทราบ พร้อมทั้งนดั
วนัรับแบบสอบถามคืน ท าการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม น าแบบสอบท่ีผ่านการ
ตรวจสอบแลว้ลงรหสัและบนัทึกขอ้มลู 
     การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์โดย 1) น าขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 1 ซ่ึงเป็นข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลในรูปแบบตารางและกราฟ พร้อมค าอธิบาย 2) น าขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เร่ืองเก่ียวกบัทศันคติต่อมาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้า มาก าหนดค่าเฉล่ียแลว้แปลความหมาย
เป็น 5 ระดบั ตั้งแต่มากท่ีสุดจนถึงนอ้ยท่ีสุด  3) น าขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 เร่ืองเก่ียวกบัการรับรู้
ต่อมาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ท่ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัสถานการณ์พลงังาน
ไฟฟ้า น ามาก าหนดค่าเฉล่ียแลว้แปลความหมายเป็น 5 ระดบั ตั้งแต่มากท่ีสุดจนถึงน้อยท่ีสุด ส่วนท่ี 2 
เก่ียวกับช่องทางการส่ือสาร น ามาจ าแนกช่องทางการรับรู้ข่าวสาร และส่วนท่ี  3 เก่ียวกับความรู้การ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า น ามาก าหนดเป็นคะแนนสูงสุด  22 คะแนน จนถึงต ่าสุดไม่มีคะแนนมาสรุป
อธิบาย 4) น าขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 4 เร่ืองเก่ียวกบัพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้า น ามา
ก าหนดค่าเฉล่ียแล้วแปลความหมายเป็น 5 ระดับ ตั้ งแต่มากท่ีสุดจนถึงน้อยท่ีสุด 5) น าข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ตอนท่ี 5 การแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อมาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
น ามาสรุปอธิบาย 
     สถิติท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นสถิติท่ีใช้บรรยาย
คุณลักษณะของส่ิงท่ีต้องการศึกษาได้แก่  1) ค่าร้อยละ ใช้วิ เคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 2) ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั
ทศันคติและการรับรู้ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีมีต่อมาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ส่วนท่ี 2 สถิติวิเคราะห์เชิง
อนุมาน เป็นสถิติท่ีใชส้รุปถึงปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดค้รัวเรือน 
ประเภทท่ีพกัอาศยั สมาชิกในครัวเรือน  ท่ีมีผลต่อทศันคติ และการรับรู้ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีมีต่อมาตรการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยใชก้ารทดสอบทางสถิติ t – test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
     ผูว้ิจยัคาดหมายผลการศึกษาไวว้่าจะไดท้ราบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทบา้นอยู่
อาศยัของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่ามีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร สอดคล้องกับมาตรการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าท่ีรัฐบาลก าหนดไวห้รือไม่ ถา้ตอ้งการจะใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทน้ีประหยดัพลงังาน 
ทศันคติและการรับรู้อะไรบา้งท่ีจะมีอิทธิพลต่อมาตรการดงักล่าว ประโยชน์ท่ีไดรั้บจะสามารถน าไปใช้
ในการ รณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ การประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดอ้ย่างถกูตอ้ง เหมาะสมกบัทศันคติ
และการรับรู้ส่วนบุคคล ท าใหส้ามารถบรรเทาหรือแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้าของประเทศ
ไทยไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       145 

 

บรรณานุกรม 
 
จุลลดา ใชฮ้วดเจริญ. 2536. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือนของ
แม่บา้นใน เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล. 
ชยัพร วิชชาวธุ. 2532. การวิจยัเชิงจิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาการพิมพ.์ 
ชุดา จิตพิทกัษ.์ 2525. พฤติกรรมศาสตร์เบ้ืองตน้. กรุงเทพมหานคร: สารมวลชน. 
พะยอม อิงคตานุวฒัน.์ 2525. ศพัทจิ์ตเวช. กรุงเทพมหานคร: ไพศาลศิลป์การพิมพ.์ 
พงศ ์หรดาล. 2549. จิตวิทยาอุตสาหกรรม. จ านวน 1 เล่ม. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 
รัตนา นุมติั. 2549. การรับรู้บทบาทในการเฝ้าระวงัโรคไขห้วดันกของอาสาสมคัรสาธารณสุข ต าบลแม่ตืน 
อ าเภอล้ี  จงัหวดัล าพนู. การคน้ควา้แบบอิสระสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร. 2545. จิตวิทยาสงัคม. จ านวน 1 เล่ม. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.  
สุชา จนัทร์เอม. และสุรางค์ จนัทร์เอม. 2517. หลกัการศึกษาจิตวิทยา : หลกัการสอน. (พิมพ์คร้ังท่ี 3). 
 กรุงเทพมหานคร: แพร่วิทยา. 
สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ. 2541. พฤติกรรมองคก์ร. จ านวน 1 เล่ม. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ,
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  
 สุรชัย ตรัยศิลานันท์. 2552 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้การจัดการความปลอดภัยของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม พลาสติกในจงัหวดันครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาการจดัการมหาบัณฑิต  สาขา
เทคโนโลยีการจดัการ,   
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี.  
สงัคม ศุภรัตนกลุ. 2546. การรับรู้บทบาทและแรงจูงใจของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขกบัการ 
 ปฏิบติังาน ในการใหบ้ริการหลกัในศูนยสุ์ขภาพชุมชนจงัหวดัหนองบวัล าภู. วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารสาธารณสุข, มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
อ านาจ ธีรวนิช. 2553. การจดัการยคุใหม่. จ านวน 1 เล่ม. พิมพค์ร้ังท่ี 3.นนทบุรี: มาเธอร์ บอส แพคเกจ็จ้ิง.  
 
 

 
 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       146 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเพ่ือศึกษาการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีให้กบัอุตสาหกรรมสร้างประกอบ
โครงสร้างเหล็กและช้ินส่วนรับแรงดันและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมน้ีอย่างย ัง่ยืน ดังนั้ นเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์แล้วพบว่า การให้
ความส าคญักบัการพฒันาก าลงัคนและการจดัหาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมน้ีใหมี้ปริมาณและคุณภาพ
เพียงพอเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในประเทศท่ีประสบความส าเร็จ ก าลงัแรงงานของประเทศ
เหล่านั้นจะเป็นผูท่ี้มีความรู้และสมรรถนะสูง ประเทศนั้นๆจึงสามารถปรับตวัทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์โลกได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้อยู่ในระดับสูงอย่าง
ต่อเน่ือง จึงเป็นส่ิงส าคญัในสถานการณ์ของโลกอุตสาหกรรมปัจจุบนั   
ค าส าคัญ: ภูมิคุ้มกัน, ยทุธศาสตร์, สมรรถนะ, การพัฒนาก าลงัคน    
 

Abstract 
 
The study in this research was to study the immunity of steel structures and parts pressure fabrication 
industry and to increase the competitiveness and sustainable growth of this industry. So when 
considering the details of each strategy was found. A focus on developing manpower and recruitment in 
this sector provide sufficient quantity and quality is crucial. Especially in countries that succeed. The 
labor force, they possess the knowledge and performance. That country so it can adapt to the changing 
global scenario as well. Thus increasing the ability to compete at a high level consistently. It is 
important in the current situation of the industry  
 

Keywords: Immunity, Strategy, Performance, Developing Manpower 
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1. บทน า 
 
ในปัจจุบันพบว่าอุตสาหกรรมสร้างประกอบโครงสร้างเหล็กและช้ินส่วนรับแรงดนั ก าลงัขาดแคลน
ก าลงัคน (Skill Shortage) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงงานในดา้นการผลิต/แรงงานทัว่ไป ในขณะท่ียงัมีจ านวนผู ้
ว่างงานอยู่อีกมากเกือบทุกระดบัการศึกษา อีกทั้งแรงงานยงัมีปัญหาในเร่ืองคุณภาพแรงงานท่ีขาดแคลน 
เน่ืองมาจากความไม่สอดคล้องของการผลิตและการพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมน้ี ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นว่าการวิจยัเพ่ือศึกษาอุปสงคแ์ละอุปทานของก าลงัแรงงานเพ่ือ
การจดัท ายุทธศาสตร์การพฒันาก าลงัคนท่ีชดัเจนจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อความตอ้งการแรงงานของ
อุตสาหกรรมสร้างประกอบโครงสร้างเหลก็และช้ินส่วนรับแรงดนัอย่างมาก โดยวตัถุประสงคส์ าคญัของ
การวิจยัดงักล่าว จะเนน้ใหค้วามส าคญัต่อการศึกษาความสัมพนัธ์ของสภาพปัญหากบัสาเหตุของปัญหา
ความไม่สมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานดา้นก าลงัคนในอุตสาหกรรมน้ีในระดบัภาพรวม ซ่ึงเป็นสาขา
อุตสาหกรรมท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในปัจจุบนัและในระยะ 3 ปี
ขา้งหน้า ผลการศึกษาของโครงการดังกล่าว จะน าไปใช้ประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ก าลงัคนในอุตสาหกรรมน้ีในระดบัภาพรวม ตลอดจนใชใ้นการก าหนดแผนปฏิบติัการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ขององคก์รในอุตสาหกรรมน้ีและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือช่วยในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมน้ีทั้งภายในและต่างประเทศต่อไป 
    

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
จากสถานการณ์การพฒันาเศรษฐกิจซ่ึงเป็นตวัก าหนดอุปสงค์ของแรงงานดงัไดก้ล่าวมาแลว้ ส่งผลให้
จ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการเตรียมการผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม องค์ประกอบส าคญัของอุปทานแรงงาน คือคุณภาพ
แรงงาน ผลิตภาพแรงงาน ท่ีไดก้ าลงัคนมาจากการศึกษา และการพฒันาคนจากกระทรวงแรงงานและส่วน
ราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการพฒันาแรงงานนั้นมุ่งท่ีจะท าให้แรงงานมีสมรรถนะท่ีไดม้าตรฐานไทย
และมาตรฐานสา กลการศึกษาเร่ือง การจดัท ายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลงัคนของอุตสาหกรรมสร้าง
ประกอบโครงสร้างเหล็กและช้ินส่วนรับแรงดนั ผูศึ้กษาไดใ้ช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตามล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
 
 “การจดัการเชิงกลยทุธ์” (Strategic Management)  เป็นวิธีการจดัการแบบหน่ึงท่ีมุ่งเนน้ เพ่ือการก าหนด
ทิศทาง ภารกิจ และกลยทุธ์การด าเนินงานขององคก์ารใหช้ดัเจน และสอดคลอ้งกบักระแสการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ในสภาพแวดลอ้มภายนอก และสภาพการณ์ภายในขององคก์าร รวมถึงการ
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ด าเนินการพฒันาปรับปรุงส่วนต่างๆ ขององคก์ารใหส้ามารถน ากลยทุธ์ท่ีก าหนดไวไ้ปสู่การปฏิบติัให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมและการติดตามก ากบั ควบคุม และประเมินผลการด าเนินการตามกลยทุธ์ เพ่ือเรียนรู้ผล
ความกา้วหนา้ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือน าไปแกไ้ขปรับปรุงต่อไป 

ประโยชนข์องการจดัการเชิงกลยทุธ์ ช่วยใหอ้งคก์ารและส่วนต่างๆ ขององคก์ารสามารถปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ข้ึน ซ่ึงส่งผลใหก้ารจดัสรรสรรพก าลงัและทรัพยากรในองคก์ารเป็นไป
ในทิศทางและล าดบัความส าคญัท่ีชดัเจน มีเหตุมีผล  และมีความสอดคลอ้งกนัในระหวา่งส่วนยอ่ยต่างๆ 
ขององคก์าร การปรับตวั หรือการขยายตวัขององคก์ารเป็นไปโดยมีกรอบทิศทางท่ีแน่ชดัและเป็นการ
กระตุน้ใหผู้บ้ริหารและสมาชิกขององคก์ารไดต้ระหนกัถึงโอกาส  ภยัคุกคาม   จุดแขง็  และจุดอ่อนของ
องคก์าร ตลอดจนไดท้ราบถึงทิศทางการด าเนินงานโดยทัว่กนั การจดัการเชิงกลยทุธ์อาจช่วยเปิดโอกาส
ใหมี้การบูรณาการความคิด การใชท้รัพยากรและการด าเนินงานต่าง ๆ ในองคก์ารในทิศทางเดียวกนั และ
เป็นทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัโอกาสและภยัคุกคามในสภาพแวดลอ้ม 

กระบวนการในการจดัการเชิงกลยทุธ์ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
 

1. การจดัวางกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือ การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic  

      Planning) 
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกเพ่ือหาโอกาสและภยัคุกคาม โดยพิจารณา  

ในแง่ต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ  สงัคม  เทคโนโลย ี  การต่างประเทศ ตลาด 
ลกูคา้ คู่แข่ง ผูส้นบัสนุนวตัถุดิบ และตลาดแรงงาน ฯลฯ 

1.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในเพ่ือหาจุดแขง็และจุดอ่อน เช่น ความสามารถดา้น
การตลาด การผลิต  การเงิน สารสนเทศ กฎระเบียบ การจดัการ และ ทรัพยากร
บุคคล ฯลฯ 

1.3 การก าหนดหรือทบทวนวิสยัทศันแ์ละภารกิจขององคก์ารเพ่ือก าหนดใหแ้น่ชดัวา่ 
1.3.1 องคก์ารของเราจะมีลกัษณะเช่นใด 
1.3.2 มีหนา้ท่ีบริการอะไร แก่ใครบา้ง 
1.3.3 โดยมีปรัชญา หรือค่านิยมหลกัในการด าเนินการเช่นใด 

1.4 การก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์ารในระยะของแผนกลยทุธ์ 
1.5 การวิเคราะห์และเลือกก าหนดกลยทุธ์และแนวทางพฒันาองคก์าร 

2. การน ากลยทุธ์ไปสู่ปฏิบติั (Strategic Implementation) 
2.1 การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
2.2 การวางแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ท่ีระบุกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะตอ้งด าเนินการ 
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2.3 การปรับปรุง  พฒันาองคก์าร เช่น ในดา้นโครงสร้าง  ระบบงาน  ทรัพยากรบุคคล 
วฒันธรรมองคก์ารและ ปัจจยัการบริการต่างๆ ในองคก์าร 

3. การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยทุธ์ (Strategic Control and Evaluation) 
3.1 การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 

การติดตามสถานการณ์และเง่ือนไขต่างๆ ทีอาจเปล่ียนแปลงไปซ่ึงอาจท าใหต้อ้งมีการปรับแผนกลยทุธ์ 
 

2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ไดท้ าการพยากรณ์เศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูสนบัสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยทั้งในภาพรวมและในระดบัรายสาขาอุตสาหกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ อยู่เป็นระยะ เม่ือ
จ าแนกการคาดประมาณความตอ้งการก าลงัคนโดยรวมตามระดบัการศึกษา พบวา่ในทุกปีคาดประมาณ (ปี 
2551–2559) มีจ านวนการจา้งงานในระดบัประถมศึกษาหรือต ่ากว่ามากท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนต่อจ านวน
การจา้งงานรวมโดยเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 59.61 รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นสัดส่วน
ต่อจ านวนการจา้งงานรวมโดยเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 14.05 และระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า คิดเป็นสัดส่วน
ต่อจ านวนการจา้งงานรวมโดยเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 10.46 แต่เม่ือพิจารณาจากอตัราการเติบโตของความ
ตอ้งการโดยรวม พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีมีอตัราการจา้งงานเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 2.42 ต่อปี รองลงมา ไดแ้ก่ ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 2.13 และ 
1.80 ต่อปีตามล าดบั ส่วนในสาขาประถมศึกษาหรือต ่ากว่ามีความตอ้งการโดยรวมเพ่ิมข้ึนในอตัรานอ้ย
ท่ีสุดเฉล่ียร้อยละ0.55 ต่อปี  
 
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) การพฒันาประเทศยึดหลกั 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพฒันาอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดีและความพอประมาณ
อย่างมีเหตุผล น าไปสู่สังคมท่ีมีคุณภาพทั้ งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถพ่ึงตนเอง มี
ภูมิคุม้กนัและรู้เท่าทนัโลก คนไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาและรู้จกัเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีการปฏิรูป
การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ ยกระดับทักษะฝีมือของคนไทยให้ไดม้าตรฐานและสอดคลอ้งกับ
โครงสร้างการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป มุ่งสร้างผูป้ระกอบอาชีพส่วนตวัและผูป้ระกอบการ
ขนาดเล็ก กระจายโอกาสการมีงานท าในทุกๆ พ้ืนท่ีทัว่ประเทศ ขยายการจา้งงานนอกภาคเกษตร และ
ส่งเสริมใหเ้กิดการจา้งงานในต่างประเทศ เพ่ือขยายตลาดแรงงานใหม่ๆ ใหแ้ก่แรงงานไทย 
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แผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอดีตนั้น 
มุ่งเนน้ไปท่ีอุตสาหกรรมดา้นการผลิตซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจ แต่พบว่าการพฒันาดงักล่าวขาด
ความสมดุลในมิติดา้นอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ มิติเชิงอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มิติเชิงพฒันาสังคม และมิติเชิงพฒันา
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์อีกทั้งปัจจยัในบริบทสังคมโลกท่ีบงัคบัให้เราอยู่อย่างโดดเด่ียวไม่ได ้ทั้ง
ทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิประชากรศาสตร์ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดมี้การจดัท าแผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555–2574 ข้ึน โดย
มุ่งเนน้การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและสร้างความสมดุลในการพฒันาทั้ง 4 มิติ ภายใตว้ิสัยทศัน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรม
สร้างสรรคท่ี์สมดุลและยัง่ยืน” โดยมีแบ่งเป้าหมายเป็น 3 ระยะคือ 5 ปี 10 ปี และ20 ปี ตามล าดบั ส าหรับ
เป้าหมายในระยะท่ี 1 นั้น เป็นการเตรียมความพร้อมใหก้บัประเทศในการกา้วไปสู่การเป็นผูผ้ลิตในระดบั
ภูมิภาค และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยเร่ิม
จากการสร้างความพร้อมในการปรับ แกไ้ขกฎระเบียบ ลดปัญหาอุปสรรคในดา้นต่างๆ เช่น การอ านวย
ความสะดวก หรือการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ รวมถึงการพฒันาคลสัเตอร์ และการเขา้ไปสู่การ
เป็นผูผ้ลิตในภูมิภาคจากการสร้างห่วงโซ่อุปทานอาเซียน เพ่ือใหทิ้ศทางในการพฒันามีความเป็นรูปธรรม
มากข้ึนจึงไดมี้การก าหนดยทุธศาสตร์หลกั 3 ขอ้ ดงัน้ี 
 (1) ยกระดบัคลสัเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสู่ต่างประเทศ 
 (2) ยกระดบัศกัยภาพผูป้ระกอบการใหเ้กิดความเขม้แขง็และยัง่ยืน 
 (3) ยกระดบัโครงสร้างสนบัสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือบริหารจดัการอุตสาหกรรมอยา่งบูรณาการ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

3.1 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาก าลงัคนในอุตสาหกรรมสร้างประกอบโครงสร้างเหลก็
และช้ินส่วนรับแรงดนั โดยเฉพาะปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานก าลงัคนในภาพรวม
ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในปัจจุบนั ขั้นแรกจะทบทวนขอ้มูลต่างๆ เช่น จากงานวิจยัหรือบทความท่ีเคย
ไดจ้ดัท ามาแลว้ (Secondary Data) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการก าลงัคนโดยเฉพาะในเชิงคุณภาพตามห่วง
โซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม และเพ่ือทบทวนปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพตามอาชีพท่ีส าคญัในห่วงโซ่มลูค่า (Value Chain) ผูว้ิจยัจะเกบ็ขอ้มลูของอุตสาหกรรม
น้ีจากกลุ่มผูบ้ริหารและผูป้ฎิบติัการในองค์กรท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมน้ีเพ่ือให้ไดค้วามตอ้งการก าลงัคนใน
ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาท่ีตรงกบัสาขาอุตสาหกรรมน้ีอยา่งแทจ้ริงและหลงัจากนั้นจะจดัระดมความคิดเป็น
กลุ่มย่อยๆ (Focus Group Discussion) โดยจัดให้มีผูเ้ข้าร่วมประชุมในกลุ่มนั้ นๆ 2-3 คน  และท าการ
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สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In depth interview) จากกลุ่มผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติการขององค์กร เช่น กลุ่ม
พนกังาน  
 
3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลทุติยภูมิในอดีตท่ีสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทยเคยจดัท าให้กบัส านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและขอ้มูลอ่ืน น าขอ้มลูท่ีไดม้าประมวลผลเพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มลูใน

การระดมความคิดกบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือให้ไดข้อ้มูลความตอ้งการก าลงัคนทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพท่ีทนัสมยัท่ีสุด ส าหรับขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากการจดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) และ

ขอ้มลูจากสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ก็จะรายงานตามประเด็นท่ีไดรั้บค าตอบและเสนอผลเป็น

เอกสารประกอบการประชุมจากนั้นจะท าการท่ายถอดออกมาเป็น บทสนทนาค าตอค า คดัเลือกประเด็นท่ี

คิดว่าให้รายละเอียดของเหตุผลไดดี้ท่ีสุดและการจดัเก็บไวใ้นบตัรรายการท่ีสามารถแยกหมวดหมู่หรือ

ประเดน็ท่ีสนใจ แยกเน้ือหาตามกลุ่มประเดน็ของค าถามวิจยั แยกประเด็นตามค าถามยอ่ยแลว้ตรวจดูความ

เหมือนของเน้ือหารายประเดน็ ในภาพรวมของกลุ่มประเด็นตามค าถามวิจยั แลว้วิเคราะห์ นยัยะ (Reality) 

สัญญะ (Phenomenology) ท่ีพอจะสรุปรวบยอดไดว้่าส่อเคา้ไปในทางความจริงตามท่ีเขา้ใจ พิจารณาว่า

เน้ือหาประเด็นเหมือนกนัไหม คลา้ยกนัไหม จนขอ้มูลน่ิง หรือผูว้ิจยัรู้สึกว่าซ ้ าซาก ไม่มีอะไรอีกแลว้ท่ี

นอกเหนือจากน้ี จากนั้นจะตรวจดูรูปหลกัฐาน ภาพถ่าย การบนัทึกเสียง ฯลฯ ท่ีเป็นขอ้มูลเน้ือหาทั้งหมด 

เพราะเป็นปรากฏการณ์ต่างๆ ตามท่ีผูว้ิจยัรวบรวมไดร้ะหว่างอยู่สนาม โดยน าไปเปรียบเทียบกบัเน้ือหา

ข้อมูลท่ีได้จากข้อมูลทุติยภูมิและจากผูรู้้ (Key informants ) เช่น จาก Focus group discussion In-depth 

Interview  

3.3 วธีิและกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 
วิธีและกรอบแนวคิดในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ยการด าเนินงานใน3 
ขั้นตอนหลกัดงัน้ี  
 
ขั้นตอนท่ี 1 (วิเคราะห์สถานการณ์) 
 
วิเคราะห์ปัจจยัหรือสภาพการแข่งขนัในแต่ละอุตสาหกรรมโดยใช้ทฤษฎี Five Forces Model จะท าให้
ทราบถึงท่ีมาของความรุนแรงในการแข่งขนัและอิทธิพลอนัเกิดจากภาวะการแข่งขนัเหล่าน้ี การวิเคราะห์
น้ีมีความจ าเป็นส าหรับการจดัท ากลยทุธ์ขององคก์ร การจดัท ากลยุทธ์ท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งมีความ
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เขา้ใจถึงลกัษณะท่ีส าคญัของการแข่งขนัและสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนั้น วิเคราะห์สถานการณ์
ในปัจจุบนัซ่ึงนิยมใช้เคร่ืองมือดา้น SWOT คือ ทบทวนปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ ภยัคุกคาม (Threats) และ
โอกาส (Opportunities) และทบทวนปัจจยัภายในได้แก่ จุดอ่อน(Weaknesses) และจุดแข็ง (Strengths) 
ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้การไดม้าของขอ้มูลส่วนน้ีส่วนใหญ่จะไดจ้ากการประชุม
ระดมความคิดเห็นจากกลุ่มสนใจ (Focus Groups) หรือการส ารวจเชิงประเมิน 
 
วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า Value Chain Analysis เพ่ือทราบว่าการเช่ือมโยงของกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร   ซ่ึงได ้แบ่งกิจกรรมภายในองค์กร เป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลกั Primary 
Activities)และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)โดยกิจกรรมทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพ่ิม
คุณค่าใหก้บัสินคา้หรือบริการของบริษทั 
 
ขั้นตอนท่ี 2 (เลือกยทุธศาสตร์) 
 
เป็นการประมวลความคิดเก่ียวกบัยุทธศาสตร์ซ่ึงสังเคราะห์จาก ขั้นตอนท่ี 1 โดยพิจารณาว่า ในภาพรวม
องค์กรและรวมไปถึงแต่ละฝ่ายงานมีจุดแข็งอะไร และมีโอกาสใดท่ีเอ้ือต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ให้
สามารถด าเนินการได้ทนัที ขณะเดียวกนัตอ้งพิจารณาอุปสรรคหรือภยัคุกคามท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะจุดอ่อนขององค์กรท่ียงัมีอยู่ระดบัหน่ึง จึงตอ้งมีการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือขจดั
อุปสรรคต่างๆ เหล่านั้น การวิเคราะห์ในขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือไดม้าซ่ึงยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบั
ทิศทางการขบัเคล่ือนขององคก์ร ในช่วงจดัท าแผนยทุธศาสตร์ โดยจ าเป็นตอ้งเลือกยุทธศาสตร์ส าคญัๆ ท่ี
สามารถน าไปปฏิบติัเพ่ือพฒันาก าลงัพลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนสุดทา้ย (น ายทุธศาสตร์ไปปฏิบติั) 
 
เป็นการก าหนดแผนงาน (กลยุทธ์) เฉพาะท่ีส าคญัๆ ของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยค านึงถึงบทบาทหนา้ท่ีของ
แต่ละฝ่ายงาน และการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์/พนัธกิจท่ีผูบ้ริหาร ไดก้ าหนดข้ึนเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รไปใน
ช่วงเวลาของแผนและต่อไปในอนาคต 
  

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คือ มีแนวทางท่ีชดัเจนและเหมาะสมในการเพ่ิมศกัยภาพและ
ประสิทธิภาพในการลดปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานก าลงัคนในอุตสาหกรรม
เป้าหมายน้ีและมีขอ้เสนอเชิงนโยบายและมาตรการเก่ียวกบัแผนการพฒันาก าลงัคนของอุตสาหกรรมน้ี 
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ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีชดัเจน และสามารถจูงใจให้ผูบ้ริหารองค์กรมีความมัน่ใจในความพร้อม
ดา้นก าลงัคนเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงจะเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศและเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อคุณค่าตราสินค้า ของอปุกรณ์เครือข่ายคอมพวิเตอร์ ตรา CISCO 
Factors Affecting Brand Equity of CISCO Network Equipment 

 
ทีปต์ธัญฌาณ โกศัลย์สร1 และ ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกจิ2 

Thepthanyachan Gosansorn and Chuenjit Changchenkit 
  

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณค่าตราสินคา้ของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ตรา CISCO ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์เครือข่าย (Network Equipment) 

จ าแนกตาม การศึกษา ต าแหน่ง และประเภทธุรกิจ ของผูซ้ื้อ ถึงการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ 

CISCO ในกลุ่มผูรั้บเหมาและผูใ้หบ้ริการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีรู้จกัธุรกิจและบริการของ 

CISCO พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีส่วนประสมทางการตลาดดา้น

คุณภาพเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการเลือกตดัสินใจซ้ือ ผูวิ้จยัไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เกิด

กรอบแนวคิดการวิจยั ซ่ึงจะมีการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นผูซ้ื้อ และปัจจยัดา้น 

เอกลกัษณ์ของตราสินคา้ ความหมายของตราสินคา้ การส่ือสารการตลาดของตราสินคา้และการเช่ือมโยง

ตราสินคา้ 

Abstract 
The objective of this studying is to study about the factor which effects the buyer in choosing the 
computer network equipment product with CISCO Branding. This study will be classified as education, 
position, and the buyer’s type of business which will be shown the consumer’s perception with CISCO 
brand of the contractor and Computer Network provider who knows CISCO Business and its service. 
Also the purchasing behavior which has the quality part of the marketing mix is the main factor in 
purch. Brand Equity Network Equipment 
 
Keywords: Brand Equity, Network Equipment\ 
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บทน า 
 

ในสภาวะทางการตลาดทั้งในอดีตและปัจจุบนัจะพบไดว้า่ ตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและความ 

ส าคญัทั้งกบัลูกคา้และองคก์ร โดยตราสินคา้นั้นไดมี้บทบาทส าคญัในการสร้างความส าเร็จทางการตลาด

มาโดยตลอด เราจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ทกัษะในการสร้าง รักษา และพฒันาตราสินคา้ เน่ืองจากตรา

สินคา้เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างความแตกต่าง และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บัสินคา้ หรือบริการ โดยท า

หนา้ท่ีเป็นตวักลางในการเช่ือมโยงคุณค่า และ เอกลกัษณ์ เพ่ิมเติมเขา้ไปในสินคา้ หรือบริการนั้นๆ ในการ

รับรู้ของผูบ้ริโภค ดั้งนั้น แมว้า่ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีจะส่งผลท าใหคู้่แข่งสามารถลอกเลียนแบบ

สินคา้ไดน้ั้น แต่กไ็ม่สามารถลอกเลียนแบบตราสินคา้ได ้

จากสภาวะเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบนั เราจะพบวา่มีการแข่งขนักนัมากมายในกลุ่มสินคา้ต่างๆ 

รวมถึงสินคา้ในกลุ่มอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีผูผ้ลิตสินคา้ทั้งรายเก่าและรายใหม่มากมายใน

ทอ้งตลาด ท าใหมี้ผลิตภณัฑใ์หผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกสรรตามความตอ้งการ หลายตราสินคา้ (Brand) ทั้งน้ีมีทั้ง

ตราสินคา้ท่ีประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จในการท าตลาด ท าใหเ้กิดตราสินคา้ใหม่ข้ึนอยู่

ตลอดเวลา 

ทั้งน้ีปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อยอดขายสินคา้ หรือความนิยมในตราสินคา้ นั้นมาจากหลายปัจจยั 

โดยตราสินคา้ท่ีประสบความส าเร็จในการท าตลาดนั้น เกิดมาจากพ้ืนฐานของการสร้างตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ี

รับรู้ และจดจ าไดต่้อลูกคา้ และสามารถสร้างความรู้สึกใหล้กูคา้รู้สึกไดถึ้งความเช่ือถือ ความรู้สึกถึงคุณค่า

ของตราสินคา้ การจดจ า นอกจากน้ี ตราสินคา้ยงัมีความส าคญัในเร่ืองของรูปแบบตราหรือสญัลกัษณ์ 

เพ่ือใหเ้ป็นท่ีจดจ าไดง่้าย ทั้งรูปแบบ สญัลกัษณ์ สี และช่ือเรียก 

ทบทวนวรรณกรรม 
     ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาและคน้ควา้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั รวมไปถึงผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาอา้งอิงและประกอบ
การศึกษา ผูวิ้จยัไดจ้ าแนกกลุ่มการทบทวนวรรณกรรมไว ้ดงัน้ี 
 

แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 
     คุณค่าตรา (Brand equity) เป็นคุณค่าท่ีเพ่ิมมากข้ึนมาในผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Kotler and Keller. 

2009 : 783)  ซ่ึงเป็นการสะทอ้นถึงวิธีท่ีผูบ้ริโภคคิด รู้สึก และแสดงโดยการใหค้วามส าคญัต่อตรา
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เช่นเดียวกบัราคาส่วนครองตลาด และความสามารถในการท าก าไร คุณค่าตราเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่สามารถ

จบัตอ้งได ้ซ่ึงมีคุณค่าดา้นจิตวิทยาและดา้นการเงินต่อบริษทั 

 นกัการตลาดและนกัวิจยัใชมุ้มมองหลายดา้น เพ่ือศึกษาคุณค่าตราโดยใหค้วามส าคญัต่อลกูคา้ 

เป็นการมองคุณค่าตราจากมุมมองของลูกคา้ (ทั้งรายบุคคลหรือองคก์าร) โมเดลคุณค่าตราโดยมุ่งท่ีลูกคา้

เป็นโมเดลท่ีแสดงถึงอ านาจของตราท่ีลกูคา้ไดเ้ห็น ไดอ่้าน ไดย้ิน ไดส้มัผสั ไดเ้รียนรู้ ไดคิ้ด และไดรู้้สึก

เก่ียวกบัตรา หรือเป็นอ านาจของตราท่ีอยูใ่นจิตใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม

เก่ียวกบัตรา (Kotler and Keller. 2006 : 258) 

 คุณค่าตรงโดยมุ่งท่ีลกูคา้หรือคุณค่าตราโดยถือเกณฑล์ูกคา้ (Customer-based brand equity) เป็น

การท่ีลกูคา้มองเห็นความแตกต่างของตราและมีการตอบสนองต่อตรา หรือตราเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าในทศันะ

ของลกูคา้ในเชิงบวก โดยผูบ้ริโภคแสดงปฏิกิริยาวา่พอใจในผลิตภณัฑน์ั้นมากกวา่ และพอใจในวิธีท่ีตรา

อยูใ่นตลาด ในทางตรงกนัขา้มตราอาจมีคุณค่าจากฐานลกูคา้เชิงลบได ้ คือ ผูบ้ริโภคอาจจะแสดงความ

พอใจในกิจกรรมการตลาดของตรานั้นนอ้ยลง 

 ในการสร้างคุณค่าตรามีประเดน็ท่ีจะตอ้งพิจารณาดงัน้ี 

(1)คุณค่าตราจะเพ่ิมข้ึนจากความแตกต่างของผลิภณัฑ/์ตรา ซ่ึงจะท าใหส้ามารถตั้งราคาท่ีสูงได ้

(2)การตอบสนองดา้นความแตกต่างของผลิตภณัฑเ์ป็นผลจากความรู้ของผูบ้ริโภค เก่ียว กบัตรา/

ผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย ความคิด ความรู้สึก ภาพลกัษณ์ ประสบการณ์ ความเช่ือ และอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงกบั

ตราในลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจง ตราจะตอ้งสร้างความแขง็แกร่ง,ความช่ืนชอบ และความเช่ือมโยงท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะกบัลกูคา้ 

(3)การตอบสนองต่อความแตกต่างในผลิตภณัฑ/์ตราของลูกคา้ซ่ึงสร้างคุณค่าตราจะสะทอ้นใน

รูปของการรับรู้ ความชอบ และพฤติกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัลกัษณะทั้งหมดทางการตลาดของตรา 

ความส าคญัของคุณค่าตรา : เสน้ทางสู่ความส าเร็จ (Brand equity as a bridge) คุณค่าตราสามารถเป็น

เช่นสะพานสู่ความส าเร็จ เม่ือตราแขง็แกร่งกจ็ะเกิดคุณค่าท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ ผูบ้ริโภคจะเป็นผู ้

ผลกัดนัใหต้ราเกิดคุณค่าไดถ้า้ผูบ้ริโภคมีการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัตรา ซ่ึงตราจะเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม

ทั้งในอดีตและอนาคต  
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การเรียนรู้การด าเนินงานในอดีตกเ็พ่ือน าไปสู่การวางแผนโปรแกรมการตลาดในอนาคต ทุก

กิจกรรมของบริษทัสามารถส่งเสริมหรือบัน่ทอนคุณค่าตราไดท้ั้งส้ิน นกัการตลาดควรใชข้อ้มลูท่ีมีในการ

วิเคราะห์ใหเ้กิดความชดัเจน (Clarifying) มีการส่ือสาร (Communicating) และด าเนินการทางการตลาด 

(Implementing) อยา่งเตม็ความสามารถ ซ่ึงจะสามารถสร้างตราใหแ้ขง็แกร่งได ้ นอกจากคุณค่าตราจะ

ส่งผลดีต่อลูกคา้แลว้ พนกังานผูข้ายปัจจยัการผลิต สมาชิกในช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่ือ และรัฐบาล ลว้น

ไดรั้บผลกระทบจากตราทั้งส้ิน ดงันั้น การประสบความส าเร็จในการสร้างคุณค่าตราสู่ลกูคา้ยอ่มมีผลต่อ

ความส าเร็จขององคก์ารโดยตรง 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

           ตวัแปรอสิระ           ตวัแปรตาม 

 

คุณลกัษณะของผู้ซ้ือ 

 

1.การศึกษา 

2.ต าแหน่ง 

3.ประเภทธุรกิจ 

 

  

ปัจจยัที่มผีลต่อคุณค่าตราสินค้า 

1.เอกลกัษณ์ของตราสินคา้ 

2.ความหมายของตราสินคา้ 

3.การส่ือสารการตลาดของตรา

สินคา้ 

4.การเช่ือมโยงตราสินคา้ 

 

วธิีการศึกษา 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
                       การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Study) โดยอาศยัการตรวจสอบเอกสาร 

งานวิจยั ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและการหาขอ้มลูเอกสารทางวิชาการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาและเป็น

การศีกษาเชิงพรรณา (Descriptive Research) ซ่ึงด าเนินการเกบ็ขอ้มลูในรูปแบบของการวิจยัเชิงส ารวจ 

(Survey Method) ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึ้กษาท าการเกบ็ขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถาม
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และช้ีแจงกบักลุ่มตวัอยา่ง ใหท้ าการตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาจึงน า

ขอ้มลูท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติพรรณาเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อตราสินคา้ของอุปกรณ์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตราสินคา้ CISCO  

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
                     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นกลุ่มผูรั้บเหมา และผูใ้หบ้ริการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง จึงค านวณหาขนาดตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน และก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีระดบัร้อยละ 95 ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 
และ เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความแม่นย  าทางผูวิ้จยัจึงไดจ้ดัท าแบบสอบถามพร้อมทั้งเก็บขอ้มลูเป็นจ านวน 
400 ชุด และน าขอ้มลูจากแบบสอบถามดงักล่าวมาใชใ้นการวิเคราะห์ 
 
วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
 วิธีการสุ่มตวัอยา่งจะใชแ้บบสอบถามเพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 400 ชุด โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ท าการสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยั
ความสะดวก (Convenience Sampling) เกบ็ตวัอยา่งจากกลุ่มผูรั้บเหมาและผูใ้หบ้ริการติดตั้งอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีรู้จกัธุรกิจและบริการของ CISCO 
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชแ้บบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนโดยอาศยั

ทฤษฎี และการศึกษาขอ้มลูการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบบสอบถามดงักล่าวมีเน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้ในการ

วิจยั และตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยมีค าถามลกัษณะปลายปิด และปลายเปิด ทั้งน้ีผูต้อบ

แบบสอบถามจะตอ้งตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 ผูท้  าการวิจยัไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มลูจากทั้งขอ้มลูปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซ่ึงมีวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 
 1.ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยให้
กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง จ านวน 400 ชุด 
 2.ขอ้มลูทุติภูมิ (Secondary Data) ไดข้อ้มลูจากการรวบรวมเอกสารต่างๆท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั
การวิจยั ซ่ึงไดจ้ากต าราวิชาการ เอกสารทางวิชาการ และผลการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากทั้งใน
อินเตอร์เน็ต และหอ้งสมุดต่างๆ 
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วิธีการวิเคราะห์ขอ้มลู 
ขอ้มลูจากแบบสอบถามทั้ง 400 ชุด ใชว้ิธีการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือท าการ

วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงสถิติ โดยน าแบบสอบถามมาด าเนินการดงัน้ี 
1.การตรวจสอบขอ้มูล เม่ือไดรั้บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดมี้การตรวจสอบความถูกตอ้ง

และสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม จากนั้นท าการคดัแยกแบบสอบถามท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์
ออก จนไดค้รบทั้ง 400 ชุด 

2.การลงรหสั น าแบบสอบถามท่ีมีความถูกตอ้งสมบูรณ์มาลงรหสัตามท่ีไดก้ าหนดรหสัไว้
ล่วงหนา้ส าหรับแบบสอบถามปลายปิด (Closed-end Question) โดยแบ่งส่วนการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนๆ 

3.การวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปร 2 
กลุ่ม ดว้ยค่า t การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F (One-way 
ANOVA) การทดสอบผลต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีนอ้ยสุดดว้ยค่า LSD (Least Significant Difference) 
 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงบรรยายลกัษณะของตวั
แปรซ่ึงในท่ีน้ี ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการล าดบัความส าคญั จากค่า
คะแนนเฉล่ีย 

2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการน าผลสรุปจากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งอา้งอิง

ประชากรทั้งหมด การวิจยัในคร้ังน้ีใชส้ถิติทดสอบสมมติฐานดงัน้ี การทดสอบ t และการทดสอบ F (One-

way ANOVA) 

 ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ผูวิ้จยัคาดหวงัวา่ผลการวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณค่าตราสินคา้ 

ของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตรา CISCO ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์

เครือข่าย (Network Equipment) 

2.เพ่ือใหผู้ส้นใจท่ีจะสร้างตราสินคา้ใหม่ในธุจกิจจดัจ าหน่ายอุปกรณ์เครือข่าย (Network 

Equipment) และผูท่ี้สนใจทัว่ไป นกัการตลาด ไดน้ าขอ้มลูดงักล่าวไปก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด การ

บริหารตราสินคา้ใหมี้ผลต่อคุณค่าตราสินคา้ ของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนน าไปเป็น

แนวทางในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ สินคา้ในกลุ่มอุปกรณ์เครือข่าย (Network Equipment) อนัจะส่งผล

ใหต้ราสินคา้นั้นประสบความส าเร็จทางการตลาด 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       161 

 

บรรณานุกรม 
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2552 การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ : Dimond in Business World. 
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2553 พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : Dimond in Business World. 
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2554 การบริหารตราเชิงกลยุทธ์และการสร้างคุณค่าตรา. กรุงเทพฯ : Dimond in 

Business World. 
 
วฒิุ สุขเจริญ. 2555 พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : จี. พี. ไซเบอร์พรินท์. 
 
Aaker, D. A. 1996. Building Strong Brands. New York : The Free Press. 
 
Aaker, D. A. 2002. Building Strong Brands. London : Simon & Schuster. 
 
Aaker, D. A. 2004. Build Portfolio Strategy. New York : The Free Press. 
 
Aaker, D. A. 2005. Strategic Market Management. 7th New York : Jonh Wiley & Sons. 

 
Keller, K. L. 2003. Strategic Brand Management : Building Measuring, and Managing 

Brand Equity. 2nd ed. New Jersey : Prentice-Hall. 
 
Keller, K. L. 2008. Strategic Brand Management : Building Measuring, and Managing 

Brand Equity. 3rd ed. New Jersey : Prentice-Hall. 
 
Kotler, P. and Keller, K. L. 2006. Marketing Management. 12th ed. New Jersey : Prentice-Hall. 
 
Kotler, P. and Keller, K. L. 2009. Marketing Management. 13th ed. New Jersey : Prentice-Hall. 
 
Kotler, P. and Keller, K. L. 2012. Marketing Management. 14th ed. New Jersey : Prentice-Hall. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       162 

 

ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อการลาออกของพนักงานกลุ่มธุรกจิ งานแปรรูปโครงสร้างเหลก็ 
Factors Affecting the Turnover Employee Rate of Steel Fabricators Business  

ธีรพนัธ์  เกาะสมุทร1  และ ศุภฤกษ์ สุขสมาน2 

Teerapun Kohsamut1 and Suparerk Sooksmarn2 
 

บทคดัย่อ 
     การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออกของพนกังาน กลุ่มธุรกิจแปรรูป
โครงสร้างเหล็กโดยศึกษาปัจจยัด้านการจูงใจ , ด้านปัจจยัค ้ าจุน และด้านความเครียดจากการท างาน 
เน่ืองจากพนกังานกลุ่มธุรกิจน้ีมีอตัราการเปล่ียนงานค่อนขา้งสูง โดยประชากรท่ีท าการศึกษาคือ พนกังาน
ระดบัวิศวกร, ระดบัหวัหนา้งาน และระดบัพนกังานช านาญการ จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 388 คน ตวัอยา่ง 
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมานใน
การทดสอบสมมุติฐาน คือ t-test, F-test ( One Way ANOVA ) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 โดย
เกบ็ขอ้มลูตั้งแต่ ก.พ. - มี.ค. 2557 
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยค า้จุน, ความเครียดจากการท างาน, การลาออกของพนักงาน  
 

Abstract 
This article of this study were to study the factors affecting the turn over employee rate of steel 
fabricators business in motivation factor, maintenance factor and work stress. The employee of this 
business have high turnover rate. The samples are Engineer  Supervisor and skill worker for 388 
samples. After word the data were analyzed software such as fervency, percentage, mean standard 
deviation T-test, F-test (One Way ANOVA ) and LSD test result for statically. Testing hypothesis at 
0.05 level of significance  
 
Keywords :  Motivation factor, Maintenance factor , Working stress, Turnover rate 
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1. บทน า 
 
     พลงังานเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตของประชาชนทัว่โลก เป็นปัจจยั
ท่ีท าใหโ้ลกมีการพฒันาขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ได ้พลงังานไดเ้ป็นสินคา้ท่ีมีความเป็นสากล (International)   
มีการซ้ือขายกนัทัว่โลก ซ่ึงตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัก็คือ น ้ ามนัปิโตรเลียม และพลงังานประเภทอ่ืนซ่ึงขนยา้ย
ไดย้าก       เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า ก็ไดมี้การขยายเครือข่ายการขนส่ง ท่อ และสายส่ง
ระหว่างประเทศมากข้ึน    เช่น ในยุโรป อเมริกา และ อาฟริกา ท าให้การคา้พลงังานระหว่างประเทศมี
ความส าคญัและมีการขยายตวัมากข้ึนเร่ือยๆ  เน่ืองจากพลงังานเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อทุกๆ อย่าง จึงมี
ความส าคญัต่อทั้งทางเศรษฐกิจ สงัคม  และการเมือง      อยา่งไรก็ตามการจดัหาใหไ้ดพ้ลงังานมา และการ
น าพลงังานไปใช้ ลว้นแต่ต้องอาศัยการลงทุนปริมาณมหาศาล ดังเช่น ทบวงพลงังานโลก หรือ IEA 
(International Energy Agency) ได้ประมาณการไว้ว่าในช่วงปี 2001-2030 โลกต้องลงทุนในกิจการ
พลงังานถึง 16 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ โดยร้อยละ 60 (640 ลา้นลา้นบาท)    ของการลงทุนดงักล่าวจะเป็น
การลงทุนในกิจการไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการผลิตไฟฟ้า และการสร้างสายส่ง สายจ าหน่ายไฟฟ้า โดยตวั
เลขท่ีน่าสนในใจคือ ประเทศก าลงัพฒันาในเอเชีย โดยเฉพาะ จีน อินเดีย   และประเทศอาเซียน ซ่ึงมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว เป็นกลุ่มประเทศท่ีตอ้งการพลงังานเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก โดยร้อยละ 32 ของ
ความตอ้งการใช้ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนในโลกจะมาจากภูมิภาคน้ี   ท่ีส าคญัคือ          ประชาชนและภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมตอ้งใชไ้ฟฟ้า   ดงันั้นทุกประเทศจึงจ าเป็นตอ้งมีการลงทุนในกิจการไฟฟ้าใหเ้พียงพอ  นัน่ก็
คือ  ไม่ลงทุนไม่ได ้      ซ่ึงไฟฟ้าเป็นกิจการท่ีเป็น    Capital Intensive การลงทุนจึงมีปริมาณมหาศาลใน
แต่ละปี     การจดัหาก าลงัการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอจึงเป็นภาระท่ีส าคญัของรัฐบาลของทุกประเทศตอ้ง
วางแผนในการด าเนินงานอยา่งรอบคอบ เน่ืองจากมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู ่เศรษฐกิจ สังคม และ
ความมัน่คงของประเทศโดยตรง ตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ เน่ืองจากกิจการไฟฟ้าเป็นกิจการท่ีอาศยัเงิน
ลงทุนสูงมาก การเขา้หาแหล่งทุนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีผูป้ระกอบกิจการไฟฟ้า ทั้งท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจดา้น
ไฟฟ้า บริษทัไฟฟ้าแห่งชาติ บริษทัไฟฟ้าเอกชน และบริษทัไฟฟ้าขา้มชาติ ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีสามารถ
เขา้ถึงแหล่งทุนขนาดใหญ่ไดใ้นตน้ทุนท่ีต ่า จะเป็นผูมี้ความไดเ้ปรียบในการลงทุน ทั้งทางดา้นขนาดของ
กิจการท่ีจะลงทุน และตน้ทุนท่ีใชใ้นการลงทุน กิจการไฟฟ้าจึงกลายเป็นกิจการท่ีมีการแข่งขนัไร้พรมแดน 
ผู ้ ใ ด ท่ี บ ริ ห า ร ไ ด้ ต้ น ทุ น ต ่ า สุ ด ก็ คื อ ผู ้ ช น ะ  (ท่ี ม า : ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น 
http://www.thaienergynews.com/words07.php)  ปัจจุบันแทบทุกประเทศทั่วโลกมีการมีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า และโรงกลัน่น ้ ามนั อย่างต่อเน่ืองรวมถึงประเทศไทย  ส าหรับประเทศไทยไดมี้กลุ่มผูป้ระกอบ
ธุรกิจดา้น งานแปรรูปโครงสร้างเหลก็ ท่ีท าการรับจา้งผลิต สร้าง และประกอบ มากกวา่ 10 บริษทั. โดยท า
การผลิตส่งทั้งในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ (ท่ีมา สมาคมผูก่้อสร้างงานเหลก็ไทย) ซ่ึงบริษทัท่ีส่วน
ใหญ่ท่ีเป็นผูว้่าจา้ง งานประเภทน้ี จะเป็นบริษทั ต่างชาติ ซ่ึง บริษทัเหล่าน้ี จะจา้งต่อให้บริษทัในประเทศ
ไทย  เป็นผูผ้ลิต และส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก เช่น ญ่ีปุ่น  ไตห้วนั  ประเทศแถบตะวนัออกกลาง 

http://www.thaienergynews.com/words07.php
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สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น.  เน่ืองจากใช้ตน้ทุนท่ีต ากว่า และไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด. จากการขยายตวัดงักล่าว ไดมี้การจา้งงานมากมาย หลายโครงการ ซ่ึงงานส่วนใหญ่ในแต่ละ
โครงการจะใชร้ะยะเวลาในการผลิต 5-12 เดือน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบั ขนาด ของโรงไฟฟ้าและโรงกลัน่น ้ ามนั 
นั้นๆ.  ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหเ้กิดความตอ้งการแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็วส่งผลใหมี้การจา้งงานสูงข้ึน
ตาม และท าให้กลุ่มธุรกิจ น้ี มีความผนัผวนดา้นตลาดแรงงาน เช่น การลาออกของพนักงาน และ อตัรา
ค่าแรง เป็นตน้.   
 
     ทั้งน้ีแรงงานเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะขาดไปเสียมิได ้ ในกระบวนการผลิต ส าหรับงานประเภท
น้ี จะเป็นงานเฉพาะดา้นซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานท่ีมีทกัษะและความช านาญ เม่ือใดก็ตามท่ีแรงงานขาด
หายไป ก็จะส่งผลใหก้ระบวนการผลิต เกิดการล่าชา้ กว่าก าหนดซ่ึงอาจน าความเสียหายมาสู่ธุรกิจ ดงันั้น
จึงจ าเป็นตอ้งพยายามท่ีจะธ ารงรักษาจ านวนพนกังานท่ีไดว้่าจา้งเขา้ท างานให้มีพอเพียงกบัการท างานอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือรักษามาตรฐานของการผลิต และส่งมอบไดท้นัตามก าหนด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการคน้ควา้และศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อการลาออกของพนกังาน
กลุ่มธุรกิจ งานแปรรูปโครงสร้างเหล็ก   ซ่ึงประกอบไปดว้ยงานวิจยั แนวคิด ทฤษฎี ดา้นปัจจยัจูงใจใน
การท างาน   ปัจจยัค ้ าจุนในการท างาน เร่ืองความเครียดจากการท างาน และรวมไปถึงผลการศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาอา้งอิงและประกอบการศึกษา  ผูวิ้จยัไดจ้ าแนกกลุ่มการทบทวนวรรณกรรมไว ้ดงัน้ี 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกับงานวจัิย 
 
     ในการบริหารงานขององคก์รใดๆ กต็ามจ าเป็นตอ้งมีทรัพยากรในการบริหารโดยเฉพาะคน (Man) เป็น
ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีท าให้การบริหารองคก์ารนั้นส าเร็จ ดงันั้นการบริหารองคก์ารใดๆ จ าเป็นตอ้งมีการจูงใจ 
(Motivation) ควบคู่กนัไป การจูงใจเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมในการปฏิบติังานดว้ยความใส่ใจ และ
สนุกกับงานจึงเป็นหน้าท่ีของผู ้บริหารองค์กรนั้ นท่ีจะต้องจัดให้มีการจูงใจ (Motivation) ในการ
บริหารงาน ปัจจยัในการท างานของพนักงาน เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัจูงใจในการท างานโดยใชท้ฤษฎี 2 
ปัจจยัเป็นกรอบในการศึกษา ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg (สมยศ นาวีการ, 2540, หนา้ 148-150)  ทฤษฎี
แรงจูงใจของ Frederick Herzberg ได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Hertzberg’s Two Factor Theory) ซ่ึง
สรุปวา่มีปัจจยัส าคญั 2 ประการ ท่ีสมัพนัธ์กบัความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล กล่าวคือ   
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     1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงเพ่ือจูงใจใหค้นชอบ
และรักงานปฏิบติั เป็นการกระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ให้ปฏิบติังานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะปัจจัยท่ีสามารถสนองตอบความต้องการภายในบุคคลได้ด้วยกัน ได้แก่  
ความส าเร็จในการท างานของบุคคล หมายถึง  การท่ีบุคคลสามารถท างานได้เสร็จส้ินและประสบ
ความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือ
ผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมในผลส าเร็จของงานนั้น ๆ การไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ  หมายถึง  การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา การยอมรับน้ีอาจจะอยู่ในการยกย่อง
ชมเชยแสดงความยินดี  การให้ก าลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อ  ให้เห็นถึงการยอมรับใน
ความสามารถ      เม่ือได้ท างานอย่างหน่ึงอย่างใดบรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับ
ความส าเร็จในงานดว้ย ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั หมายถึง      งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคท์า้ทายใหต้อ้งลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระท าไดต้ั้งแต่ตน้จนจบโดยล าพงัแต่
ผูเ้ดียว ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบงานใหม่ ๆ 
และมีอ านาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งดี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
ความกา้วหนา้ หมายถึง ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนของบุคคลในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพ่ือหา
ความรู้เพ่ิมเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม  
 
     2. ปัจจยัค ้าจุน (Maintenance Factor) ปัจจยัค ้าจุนหรืออาจเรียกว่า ปัจจยัสุขอนามยั หมายถึง ปัจจยัท่ีจะ
ค ้าจุนใหแ้รงจูงใจในการท างาน ของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับุคคล
ในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน และปัจจัยท่ีมาจากภายนอกบุคคล ได้แก่ 
เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นท่ีพอใจของบุคลากรในการ
ท างาน โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคต  นอกจากจะหมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการ แต่งตั้ง
เล่ือนต าแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถไดรั้บความกา้วหนา้ ในทกัษะ
วิชาชีพดว้ย ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไปไม่ว่า
เป็นกิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั
อย่างดี สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคมท่ีมีเกียรติ และศกัด์ิศรี 
นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจดัการและการบริหารองคก์าร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร
สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน  เช่น แสงเสียง อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมทั้ง
ลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ  เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ อีกดว้ย ความเป็นอยู่ส่วนตวั หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอนัเป็นผลท่ีไดรั้บจากงานในหนา้ท่ีของเขาไม่มีความสุข และพอใจกบัการท างาน
ในแห่งใหม่  ความมัน่คงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการท างาน 
ความยัง่ยืนของอาชีพ  วิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการ
ด าเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร  ดังนั้ นในการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอร์ซเบอร์ก 
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(Herzberg) เป็นการศึกษาเพ่ือท่ีจะท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการท างานนั้นมี 2 ปัจจยั
คือปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน ซ่ึงทฤษฎีท่ีสามารถจดัองคป์ระกอบแรงจูงใจไดอ้ย่างชดัเจนและครอบคลุม 
คือ ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก  ซ่ึงทางกลุ่มผูวิ้จัยมีความสนใจและใช้ทฤษฎีน้ีเป็นแนวทางใน
การศึกษา เน่ืองจากเม่ือบุคคลเกิดความพึงพอใจในปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีแลว้ก็จะท าให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจ
ในการท างาน ซ่ึงเม่ือเกิดแรงจูงใจในการท างานแลว้พวกเขาก็จะท างานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย 
เพ่ือความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์การ  ซ่ึงเม่ือพวกเขาเกิดความรู้สึกเหล่าน้ีแลว้ก็จะกลายเป็น 
ความรู้สึกจงรักภกัดีและสั่งสมจนกลายเป็นความผกูพนัต่อองคก์รต่อไปจนไม่คิดท่ีจะลาออกไปท างานท่ี
อ่ืน  
    
     แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองความเครียดจากการท างาน แบ่งเป็น  ความหมายของความเครียดจากการท างาน 
สาเหตุของความเครียดจากการท างาน และ  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความเครียดจากการท างานความหมายของ
ความเครียดจากการท างาน ( ท่ีมา รศ.นพ.องค์การ เรืองรัตนอมัพร , 2556)  ความเครียดจากการท างาน 
เป็นผลรวมท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในหลายปัจจยัทั้งทางดา้นบุคคล องค์กร และสังคม ปัจจยัดงักล่าว
ไดแ้ก่  ความเครียดท่ีเกิดจากจากสังคม   (Social stress)  สงัคมไทยมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึนในช่วง 30-40 
ปีท่ีผ่านมา มีการเปล่ียนแปลงจากครอบครัวรวมเป็นครอบครัวขยายหรือ ครอบครัวเด่ียว ต่างคนต่างอยู ่
ความสัมพันธ์ทางญาติผูใ้หญ่ลดลง       เปล่ียนจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง    คนต้องการความ
สะดวกสบายมากข้ึนทั้งในเร่ืองความเป็นอยู่ประจ าวนัและ การเขา้สังคม ตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆทั้งดา้นไฟฟ้า การส่ือสาร และการคมนาคมขนส่ง  เปล่ียนจากกสิกรรมเป็นอุตสาหกรรม ต่างเขา้มา
หางานท าให้เมืองใหญ่ๆ นโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นให้ทุกคนเรียนรู้เท่ากนั การเปล่ียนแปลงดา้น
แรงงานจากนโยบายคุมก าเนิด การดูแลสุขภาพถว้นหน้า และเทคโนโลยีในการคน้หาและรักษาดีข้ึน 
ประชากรมีอายยุืนมากข้ึน แต่แรงงานเขา้สู่ตลาดนอ้ยลงไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด รวมทั้งการเคล่ือนยา้ย
แรงงานมีฝีมือไปต่างประเทศ และบทบาทของสตรีในตลาดแรงงานท่ีเทียบเท่าผูช้ายมากข้ึน จึงเกิดการ
แข่งขนัสูง และเกิดขอ้ขดัแยง้ระหว่างบา้นกบังานมากข้ึน  ความเครียดท่ีเกิดจากองค์กร (Organizational 
stress) ในยุคของการส่ือสารไร้พรมแดนในปัจจุบนั ธุรกิจถูกก าหนดโดยผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการ ท าให้
เกิดการแข่งขนัสูง องค์กรจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ทนัต่อการแข่งขนั นัน่คือ ตอ้งเพ่ิม
รายได ้(ในขณะท่ีตอ้งคงหรือลดราคาสินคา้และบริการ) และลดตน้ทุน (ในขณะท่ีวตัถุดิบและแรงงานใน
การผลิตมีแต่สูงข้ึน) โดยท่ีสินคา้และบริการนั้นยงัคงหรือมีคุณภาพดีข้ึน เป็นท่ีต้องการของผูบ้ริโภค 
องค์กรจึงจ าเป็นตอ้งปรับโครงสร้างองค์กร เป้าหมาย กลยุทธ์และยุทธวิธี ปรับสายการบงัคบับญัชาใหม่ 
ใช้เทคโนโลยีใหม่เขา้มาเสริมแทนแรงงานและเพ่ิมการผลิต เพ่ิม product และ service ใหม่ ปรับเวลา
ท างาน พนกังานมีความรู้สึกถูกใชง้านมากข้ึนไม่เหมาะสมต่อผลตอบแทนและ  สวสัดิการท่ีไดรั้บ เหล่าน้ี
ยอ่มส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในการท างาน ท าใหเ้กิดความเครียดข้ึนในบุคคลและองคก์ร  ความเครียด
ท่ีเกิดจากตวับุคคล (Personal stress) เป็นความเครียดท่ีเกิดจากการปรับสมดุลชีวิตของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีผล
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มาจากทั้ ง ปัจจยัส่วนตวั เช่น ร่างกายอ่อนเพลีย จากการท างานหนัก การอดหลบัอดนอน พักผ่อนไม่
เพียงพอ กินอาหารไม่ถูกสุขลกัษณะ การปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ดี และการมีโรคประจ าตวั ปัจจยั
ครอบครัว เช่น การกระทบกระทัง่ในระหว่างคู่ชีวิต ญาติและบุตร การเป็นหน้ีเป็นสิน การเจบ็ป่วยของคน
ในครอบครัว รวมทั้งการใชชี้วิตร่วมกนัในครอบครัว  ปัจจยัในท่ีท างาน ความไม่พึงพอใจในกฎระเบียบ
และการกระท าของผูบ้ริหาร หวัหนา้และเพ่ือนร่วมงาน ทั้งในเชิงนโยบาย ระบบ และวิธีท างาน การถูกให้
ท างานท่ีมากและหนกัเกินไป การไม่ไดรั้บการยอมรับและยกย่อง ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได ้การ
ถกูต าหนิ การไม่ไดรั้บความยุติธรรม ความรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูบ้ริหารและเพ่ือนร่วมงาน การจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม การถูกคาดหวงัจากผูบ้ริหารมากเกินไป หรือสภาพของท่ีท างานไม่เหมาะสม 
ย่อมท าให้เกิดความเครียดไดง่้าย ผลจากความเครียดในท่ีท างานมกัจะส่งผลกระทบยอ้นกลบัไปท่ี บุคคล
และครอบครัว เพราะความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษยคื์อ อยู่รอด ปลอดภยั ยอมรับ นบัถือ และ กา้วหนา้ 
ความตอ้งการน้ีจะเกิดจากขั้นแรกไปสู่ขั้นสุดทา้ยเสมอ ความเครียดก็จะเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึน ณ ขณะนั้น กล่าวพอสังเขปไดด้งัน้ี เม่ือแรกเขา้ท างาน ความเครียดก็จะอยูใ่นสองประการแรก คือ 
การปรับตวัให้เขา้กบัท่ีท างานใหม่ (การเดินทาง สถานท่ี ระบบ ระเบียบ และบุคลากร ทั้งหัวหน้าและ
ผูร่้วมงาน รวมทั้งขั้นตอนวิธีการท างานต่างๆ และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัพนกังานอ่ืนๆนอกหน่วยงาน) หาก
ผ่านระยะน้ีไม่ได ้ก็จะเกิดความทอ้แท ้โศกเศร้า และลาออกไปจากองคก์ร แต่หากผ่านระยะน้ีได ้ก็จะเขา้
ไปสู่ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ เม่ือสามารถท างานไดแ้ลว้ เม่ือผ่านขั้นตอนของการอยู่รอด ปลอดภยั
มาไดแ้ลว้ ก็จะเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป คือ การยอมรับ นบัถือ ขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอนท่ีค่อนขา้งยากล าบากกว่า
ขั้นตอนแรก เพราะตอ้งแสดงผลงานให้เป็นท่ีประจกัษ์ ตอ้งมีหลกัการและเหตุผล  สามารถท าได้ตาม
นโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานและระดบัองคก์รเป็นอยา่งดี ความเครียดจะเกิดจากความตอ้งการท่ีจะ
แสดงความสามารถท่ีเก่งกว่าและดีกว่าผูอ่ื้นใหทุ้กคนเห็น จึงตอ้งหาโอกาสและมีผูส้นบัสนุนท่ีดี หากไม่
สามารถผา่นปราการน้ีไปได ้จะเกิดการโกรธแคน้ ตีโพยตีพาย ทอ้แท ้ปฏิเสธงาน พฤติกรรมเปล่ียนไปจาก
เดิมอยา่งมาก หากผา่นด่านน้ีไปได ้ก็มกัจะไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ป็นหวัหนา้หรือเป็นผูบ้ริหารต่อไป เม่ือ
ข้ึนเป็นผูบ้ริหาร ความเครียดจะเปล่ียนแปลงไปจากท่ีตอ้งท าเองมาเป็นให้ผูอ่ื้นท า  ตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และ
ศิลป์ในการปฏิบติังานเป็นอย่างมากในการก าหนดให้ผูอ่ื้นปฏิบติัแทน จึงตอ้งรู้จกัตวัเองให้มากข้ึน รู้จกั
ผูร่้วมงาน และตอ้งรู้จกังานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายดว้ย นัน่คือ รู้ตน รู้คน และ รู้งาน หากไม่พฒันาตน 
พฒันาคน แมรู้้งานก็จะไม่สามารถท างานใหลุ้ล่วงตามท่ีองคก์รมอบหมายได ้ความเครียดจะเกิดจากการท่ี
ตอ้งลงไปท าเองทุกอย่างโดยเฉพาะงานท่ีไม่ไวว้างใจใครไดเ้ลย ตอ้งใชเ้วลาและพละก าลงัอย่างมาก จึง
กลายเป็นผูบ้ริหารเชิงเสมียนจากภาวะความจ าเป็นท่ีมนุษยต์อ้งด ารงเล้ียงชีพ จึงตอ้งท างานเพ่ือเล้ียงชีพ ให้
สามารถด ารงชีวิตในสังคม จึงท าให้ตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและตอ้งมีการปรับตวั เพ่ือใหเ้ขา้
กบัส่ิงแวดลอ้มไดน้ั้น ท าให้เกิดภาวะกดดนัและเกิดความเครียดได ้ซ่ึงความเครียดเกิดข้ึน ไดก้บับุคคล
ทัว่ไป ทุกเพศ ทุกวยั โดยจะเกิดในลกัษณะและระดบัท่ีแตกต่างกนั ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของความเครียด
ในงานไวห้ลายท่าน เช่น เฟรนซ์, โรเจอร์ และ      แคพแลน (French, Rodger, & Caplan, 1974, pp. 30-36) 
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ใหค้วามหมายว่า ความเครียดจากการปฏิบติังาน เป็นการรับรู้ของบุคคลต่อสภาพแวดลอมการท างาน ท่ีมี
ความตอ้งการมากเกินความสามารถท่ีบุคคลจะตอบสนองได ้เม่ือหาทางออกไม่ไดจ้ะมีผลต่อความรู้สึกไม่
พอใจในงาน  
 
     สาเหตุท่ีท าให้เกิดความเครียดในการท างาน การปฏิบัติงานในองค์การนั้ น ผู ้ปฏิบัติต้องอยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มหลายอยา่งท่ีเป็นแรงกดดนัท่ี เรียกร้องและท าใหใ้หผู้ป้ฏิบติังานตองตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้นจน
เกิดเป็นความเครียด ความเครียดในการปฏิบติังานนั้นจะส่งผลกระทบต่อบุคคลและต่อองค์การ มีผูท่ี้
กล่าวถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเครียดในการ ปฏิบติังานไวใ้นลกัษณะต่าง ๆ กนั เช่น เฮอริเกล และคณะ 
(Hellriegel, Slocum, & Richard, 1989, p. 492) ได้แบ่งปัจจยัท่ีท าให้ เกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ  
 1. ลกัษณะของงาน ได้แก่ มีงานมากหรือน้อยเกินไป สภาพแวดลอมในการท างานไม่ดี การ
บริหารเวลาไม่เหมะสม  
 2. บทบาทในการท างาน ได้แก่ ความขัดแยง้ในบทบาท ความคลุมเครือในบทบาท ความ
รับผิดชอบต่อคนอ่ืน และขาดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 3. ความสัมพนัธ์ภายในองค์การ ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบั เพ่ือน
ร่วมงาน และขาดการมอบหมายรับผิดชอบ  
 4. ความสมัพนัธ์กบัภายนอกองคก์าร ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากครอบครัว  
 5. การพัฒนาอาชีพ ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนมากเกินไป หรือน้อยเกินไป ขาดความ
ปลอดภยัในการท างาน ความพยายามท่ีจะปฏิบติังานถูกขดัขวาง 
 
     ดูบริน (Dubrin, 1984, pp. 165-172) ไดแ้บ่งปัจจยัท่ีท าให้เกิดความเครียดในการ ปฏิบติังาน ออกเป็น 2 
ดา้น คือ ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบ A ความขดัแยง้ระหวา่งครอบครัวกบั การท างาน และการ
ไม่ชอบในระเบียบขอ้บงัคบั และความเช่ืออ านาจภายนอกตนเอง ปัจจยัดา้นองคก์ารและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
ความคลุมเครือและความขดัแยง้ในบทบาท บทบาทมากหรือนอ้ยเกินไป ความไม่มัน่คงของงานและแรง
บีบคนในการท างาน ไอแวนเซวิช และ แมตเตอสัน (Ivancevich & Matterson, 1987, p. 372) ไดแ้บ่งปัจจยั
ท่ี ท าใหค้วามเครียดในการปฏิบติังานไว ้ออกเป็น 4 ดา้น คือปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ภูมิล  าเนา การศึกษา และสุขภาพ ปัจจยัดา้นความแตกต่างในการรับรู้ ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ ความอดทนต่อ
ปัญหาและ ความเช่ืออ านาจภายนอกตน ปัจจยัภายในองคก์ร แบ่งเป็นระดบับุคคล ไดแ้ก่ ความคลุมเครือ
ในบทบาท ความขดัแยง้ในบทบาท ปริมาณของงาน ความรับผิดชอบต่อคนและส่ิงของ ระดบักลุ่ม ไดแ้ก่ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความขดัแยง้ภายในกลุ่มระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม ในองคก์ร 
บรรยากาศในองค์กร และการจดัการองคก์าร ปัจจยัภายนอกองค์กร ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากครอบครัว 
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ปัญหาเศรษฐกิจ ท่ีอยู่อาศยั และการเดินปัจจยัดา้นองค์การและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ความคลุมเครือและ
ความขดัแยง้ในบทบาท บทบาทมากหรือนอ้ยเกินไป ความไม่มัน่คงของงานและแรงบีบคนในการท างาน  
 
     ทฤษฏีเร่ืองความเครียดในการปฏิบติังาน นกัวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกบั ความเครียดในการปฏิบติังาน
หลายคน เช่น ลาซารส (Lazarus, 1984) แมคเกรท โรเบรท (Robert, 1978) ยืนยนั ว่าระดบัความเครียดมี
ความสัมพนัธ์ทั้ งทางบวกและ      ทางลบกับสัมฤทธ์ิผลการปฏิบัติงานทั้ งส้ิน นอกจากน้ียงัมีทฤษฎีที
เก่ียวกบัความเครียด ในการปฏิบติังานนอกหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีของ แซนเดอร์ และมีตวัแบบแสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเครียดกบัประสิทธิผลการปฏิบติังาน ดงัน้ี  
 1. ตวัแบบของแซนเดอร์  วา่ดว้ยความเครียดและผลการปฏิบติังาน     (Sander’s Model of Stress 
and Human Performance) ตวัแบบน้ีกล่าวถึง ผลการปฏิบติังานของคนข้ึนกบัแหล่งพลงังาน ของส่ิงเร้า 
และความพร้อมของอินทรีย ์        ท่ีสามารถตอบสนองเป็นมิติของการรับรู้ การตดัสินใจ การเตรียมตวั
ของระบบประสาทและ  กลา้มเน้ือเป็นความสามารถในการประสานกลไกการท างาน ของรางกาย และ
ความรู้สึกท่ีพยายามจะแกไ้ขและ ท าใหเ้กิดภาวะสมดุลระหว่างส่ิงเร้า และ การตอบสนองเพ่ือสร้างผลงาน
ท่ีสูงสุด ความเครียดจะเกิดข้ึนถา้ไม่สามารถควบคุมส่ิงเร้าท่ีมา กระตุน้ได ้
 2.  ตวัแบบความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดกบัการปฏิบติังาน จากการรักษาความเครียด พบว่า 
ระดบัความเครียดจะเพ่ิมประสิทธิภาพเป็นเสน้โคง้ และความเครียดจะเกิดมากข้ึน เม่ือความตอ้งการท่ีมาก
จนมีความสามารถไม่พอท่ีจะท าได ้ 
 
    จากการศึกษาของไดเออร์ (Dyer, 1981, p. 11) พบว่าประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัการปฏิบติังาน ประสบการณในงานแบ่งออกเป็น   7 ดา้นดงัน้ี  
 1. การใชท้กัษะในการปฏิบติังาน (Skill Discretion) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถใช ้ทกัษะใน
การท างานของตนไดอ้ย่างเตม็ท่ีและหลากหลายรวมทั้งสามารถประสานงานกบัผูมี้อ  านาจ เหนือข้ึนไปอีก
ดว้ย   
 2. อ านาจในการตดัสินใจในงาน (Decision Authority) หมายถึง กระบวนของการใช้ ความคิด
และการกระท าในการรับรู้ ศึกษา และ วิเคราะห์ปัญหา   (Problem)   หรือโอกาส (Opportunity) ก าหนด
และประเมินทางเลือก รวมถึงเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม เพ่ือจดัการกบัปัญหา หรือโอกาสท่ีเกิดข้ึน  
 3. การจดัตารางเวลางานไดด้้วยตนเอง (Schedule Control) หมายถึง การสามารถท างาน ตาม
เป้าหมายไดเ้สร็จตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ 
 4. อุปสงค์ของงาน (Job Demands) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสมดุลของช่วงเวลา การท างาน
และช่วงเวลาท่ีอิสระจากงาน การใชเ้วลาวา่งและ   ใหเ้วลาครอบครัว มีช่วงเวลาท่ีได ้คลายเครียดจากภาวะ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ    
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 5. ความเพียงพอของค่าตอบแทน     (Pay Adequacy)     หมายถึง ค่าตอบแทนและ ผลประโยชน์
ไดรั้บจากการปฏิบติังาน มีการจดัสวสัดิการท่ีพกัอาศยั และสวสัดิการอ่ืน ๆ เพียงพอ ในการด ารงชีวิตและ
ยติุธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบังานลกัษณะอ่ืน    
 6. ความรู้สึกมัน่คงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกเช่ือมัน่ท่ีมีต่อความมัน่คง ในหนา้ท่ี
การงานและ โอกาสจะไดรั้บความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน    ทั้งในเร่ืองของรายไดแ้ละ ต าแหน่งงาน  
 7. ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (Relations with Supervisor) หมายถึง การท่ีบุคคล ไดมี้โอกาส
มีปฏิสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาอยา่งอิสระโดยปราศจากอคติ การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรต้น 
ปัจจยัด้านการจูงใจ ( Motivation Factor ) 

1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 

2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

3. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

4. ดา้นความรับผิดชอบ 

5. ดา้นความกา้วหนา้ 

ปัจจยัค า้จุน ( Maintenance Factor ) 

1. นโยบายและการบริหารงาน 

2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

3. โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ 

4. ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5. ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 

 
ตวัแปรต้น 

ปัจจยัดา้นความเครียดจากการท างาน ( Stress ) 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2. ลกัษณะของงานท่ีท า 

3. ดา้นความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

4. ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

5. ดา้นการจดัตารางเวลาท างาน 

ตวัแปรตาม 
ความตั้งใจลาออกจากงาน 
(Turnover Intention) 
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3. วธิีการศึกษา 

 
     การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออกของพนกังานกลุ่มธุรกิจ งานแปร
รูปโครงสร้างเหลก็ เชิงส ารวจ เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม โดยมีรายละเอียดการวิจยัดงัน้ี 
  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี คือ พนักงาน ของบริษทั ระดบัวิศวกร หัวหน้างาน และ
ระดบัพนกังานช านาญงาน ของกลุ่มธุรกิจ งานแปรรูปโครงสร้างเหล็กโดยก าหนดระยะเวลาในการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มประชากรดงักล่าวในเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2557  ซ่ึง จ านวนประชากรทั้งหมดมี
จ านวน  12,812 คน จากการค านวณจะไดข้นาดตวัอย่าง เท่ากบั 288 ตวัอย่าง  
 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     การ วิจัยค ร้ั ง น้ี เป็ นการ วิจัย เชิ งส ารวจ  (Survey Research) เก็บข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากภาคสนาม โดยให้พนักงานตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  (Self-administrative 
Questionnaire) เม่ือได้รับแบบสอบถามกลบัมา  จึงรวบรวมข้อมูลท่ีได้มาท าการตรวจสอบ ลงรหัส 
จากนั้นน าไปวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ และแปลความหมาย 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
    น าแบบสอบถามท่ีผ่านกรอกรายละเอียดครบถว้น และตรวจสอบแลว้  มาท าการบนัทึกขอ้มูล ประมวล
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ Statistics package for social science (SPSS) แล้วท าการ
วิเคราะห์ขอ้มลูขอ้มลู การวิเคราะห์ขอ้มลูแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการอธิบายถึงลกัษณะทัว่ไปของขอ้มลูทั้งหมด สถิติท่ีใช ้คือ 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์เชิงหนุมาน เป็นการวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมุติฐาน เพ่ือศึกษาผลความ
แตกต่าระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้สถิติท่ีใช ้คือ T – test F – 
test  (One Way ANOVA) และทดสอบดว้ยวิธีจบัคู่พหุคูณ(Multiple comparison) ดว้ย
ค่าสถิติ LSD (Least significant difference) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
     จาการศึกษาสมมติฐานของงานวิจยัผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คือปัจจยัดา้นดา้นการจูงใจ ดา้นการค ้าจุน และ
ดา้นความเครียดจากการท างานจะมีผลต่อความตั้งใจในการลาออกของพนกังาน จึงคากวา่สามารถน าผลท่ี
ไดจ้ะน ามาเป็นแนวทางในการหามาตรการในการลดความตั้งใจท่ีจะลาออกของพนกังาน และน ามาใชว้าง
กลยทุธ์ในการรักษาทพัยากรบุคคลใหอ้ยูก่บับริษทั แบบยัง่ยืน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผู้แทนขายกบักระบวนการรับรู้เพือ่การ
ตดัสินใจซ้ือสินค้าอุตสาหกรรมของ บริษทั ABC จ ากดั 

Relationship between Sales’s Characteristics and Perception Process 
towards Industrial Goods Buying Decision of ABC Co., Ltd. 

พมิลรัตน์ ตันวฒันเสรี1 และ ช่ืนจิตต์ แจ้งเจนกจิ2 

Pimonrat Tonwattanaseree and Chuenjit Changchenkit  

บทคดัย่อ 
ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมท่ีค านึงถึงการขายท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
เป็นหลกั ผูแ้ทนขายท่ีประสบความส าเร็จตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัลกูคา้ ผูแ้ทนขายท่ีมี
ปัจจยัทางดา้นคุณลกัษณะท่ีดีมกัจะไดรั้บสัมพนัธภาพท่ีดีและมัน่คงยาวนานจากลูกคา้ การวิจยัในคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัไดใ้ช้หลกัการขายสมยัใหม่ซ่ึงมุ่งเน้นท่ีการสร้างคุณลกัษณะส่วนบุคคล ในแบบของ People Buy 
You ของ Jeb Blount  (2010) ซ่ึงระบุถึงการปฏิบติัตนเพ่ือให้บุคคลสร้างคุณลกัษณะท่ีดี ตามสมมุติฐาน
ท่ีว่าคุณลกัษณะส่วนบุคคลตามแบบของ People Buy You มีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการรับรู้เพ่ือการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้อุตสาหกรรม โดยการศึกษากบักลุ่มลูกคา้ของ บริษทั ABC จ ากดั ทั้งน้ีกระบวนการรับรู้
เพ่ือการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้นั้นผูวิ้จยัใชรู้ปแบบของ AIDA Model ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีผูแ้ทนขายจะ
ใชใ้นการจูงใจลกูคา้ท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือจนกระทัง่ปิดการขายได ้
ค าส าคัญ: ผู้แทนขาย, สินค้าอุตสาหกรรม, การขายเชิงสัมพันธภาพ, กระบวนการรับรู้, การตัดสินใจซ้ือ 

Abstract 
An industrial products that focus on solving problems and meet the needs of customers. Sales 
representative, who play an important role to respond to the problems and needs of the customer . 
Successful sales representative in industrial products must be able to establish a long term good solid 
relationship with the customer. In this research, researcher has used the principles of modern sales, 
which are aimed at creating a personal characteristic features in terms of “People Buy You” by Jeb 
Blount's (2010). The Philosophy of “People Buy You” is to get customers like them, trust them and buy 
them. The AIDA Model has been used to explain the perception of buying decision in this research 
 

Keywords: Industrial Sales, Relationship Sales, Sales Representative, Perception Process, Buying 
Decision 
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1. บทน า 
 
     ความส าเร็จและการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกค้าในระยาว คือเป้าหมายขององค์การทุกองค์การ 
โดยเฉพาะในการขายสินคา้อุตสาหกรรม หลกัในความส าเร็จเร่ิมจากคน คือผูแ้ทนขาย ดงันั้นผูวิ้จยั จึงได้
ใชห้ลกัการขายสมยัใหม่ซ่ึงมุ่งเนน้ท่ีบุคคล ตามหลกัการ “ People Buy You” โดย  Jeb Blount (2010) ซ่ึงมี
อยู ่5 คุณลกัษณะ คือ 

1. เป็นท่ีช่ืนชอบ (Be Likable) 
2. ตอบโจทยเ์ช่ือมติด (Connect) 
3. พิชิตปัญหา (Solve Problems) 
4. พฒันาความเช่ือใจ (Build Trust) 
5. เป็นผูใ้หป้ระสบการณ์บวก (Create Positive Emotional Experiences) 

     จากคุณลกัษณะทั้ง 5 ผูวิ้จยัไดน้ ามาวิจยัเพ่ือศึกษาว่าปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อกระบวนการรับรู้เพ่ือการ
ตัดสินใจซ้ือของลูกค้าในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหรือไม่ โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ท าการศึกษาระเบียบวิธีการศึกษาทั้ งในเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และระเบียบวิธีการศึกษาเชิง
ปริมาณ (Quantitative Method) กบัสมาชิกสมาคมบริหารงานจดัซ้ือและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย 
และกลุ่มลูกค้าเก่ียวกับงานจัดซ้ือและซ่อมบ ารุงของบริษัท ABC จ ากัด  ส านักงานตั้ งอยู่ท่ี  จังหวัด
สมุทรปราการ ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการน าเขา้และจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมประเภทตลบัลูกปืนและ
อุปกรณ์ส่งก าลังทางกล ชนิดขายตรงไปยงักลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมในลักษณะ Business to 
Business ส่วนมากการขายด าเนินการโดยผูแ้ทนขาย มิไดผ้่านตวัแทนจ าหน่ายแต่อย่างใด ทั้งน้ีปัจจุบนั 
(ขอ้มลูจากฝ่ายการตลาด ณ ธนัวาคม พ.ศ. 2556) บริษทัฯ มีผูแ้ทนขายทั้งหมด 18 คน 
     ลูกคา้ท่ีมีก าลงัซ้ือ คือแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของบริษทัฯ หากผูแ้ทนขายมีหนา้ท่ีเพียงเป็นผูท่ี้ด าเนินการ
รับค าสั่งซ้ือเพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บสินคา้ถูกตอ้งตามคุณลกัษณะท่ีเขาสั่งซ้ือไม่เพียงพอท่ีบริษทัฯจะด าเนิน
กิจการอย่างราบร่ืนต่อไปในอนาคต ดังนั้นผูแ้ทนขายควรค านึงถึงสัมพนัธภาพระยะยาวท่ีมีคุณภาพ
มากกว่าการขายอย่างรวดเร็ว หากมิไดส้ร้างและบริหารความสมัพนัธ์ดา้นการซ้ือขาย ใหเ้ป็นสมัพนัธภาพ
ท่ีดีระหว่างกนัในระยะยาว บริษทัฯอาจจะพบปัญหาในเร่ืองตน้ทุนการหาลูกคา้ใหม่ท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
การออกผลิตภณัฑใ์หม่ก็จะพบปัญหาเน่ืองจากไม่มีฐานลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อบริษทั สุดทา้ยผูแ้ทน
ขายก็ไม่สามารถท าหนา้ท่ีของตนเองไดบ้รรลุเป้าหมายเกิดความกดดนั ลาออกจากบริษทัฯ นัน่หมายความ
วา่บริษทัฯตอ้งมีตน้ทุนในการคดัเลือก ฝึกอบรม ผูแ้ทนขายใหม่ซ่ึงตอ้งลงทุนทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายจ านวน
มาก 
     การส่งเสริมให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีและมีคุณภาพในระยะยาวโดยอาศยัผูแ้ทนขายเป็นตวัแทนของ
องค์กร ประสานงานในดา้นต่างๆกบัลูกคา้ ท าให้บริษทั ABC จ ากดั ให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะของ
ผูแ้ทนขายว่าน่าจะมีผลต่อกระบวนการรับรู้เพ่ือการตัดสินใจในการซ้ือของลูกค้า ช่วยเสริมสร้าง
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สมัพนัธภาพท่ีดี ท าใหบ้ริษทัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการแสวงหาลูกคา้ใหม่และเพ่ิมยอดขายไดใ้นอนาคต
อยา่งย ัง่ยืน 
     จากคุณลกัษณะทั้ ง 5 ของ “People Buy You”  ผูวิ้จยัได้น ามาวิจยัเพ่ือศึกษาว่าปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อ
กระบวนการรับรู้เพ่ือการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหรือไม่ โดยกระบวนการรับรู้ 
ผูว้ิจยัไดใ้ชท้ฤษฎีตาม The AIDA Model ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีใชอ้ธิบายเก่ียวกบักระบวนการการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีผูแ้ทนขายจะใชใ้นการจูงใจลกูคา้ท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือ จนกระทัง่ปิด
การขายไดส้ าเร็จ ขั้นตอนต่างๆ ของ AIDA Model มีดงัน้ี 

A = Attention (การรับรู้) 
I = Interest (ความสนใจ) 

 D = Desire (ความตอ้งการ)  
A = Action (พฤติกรรมการซ้ือ) 

     โดยผูว้ิจยัไดท้ าการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการศึกษาระเบียบวิธีการศึกษาทั้งในเชิง
คุณภาพ (Qualitative Method) และระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Method) กบัสมาชิก
สมาคมบริหารงานจดัซ้ือและซพัพลายเชนแห่งประเทศไทย และกลุ่มลกูคา้เก่ียวกบังานจดัซ้ือและซ่อม
บ ารุงของบริษทั ABC จ ากดั ส านกังานตั้งอยูท่ี่ จงัหวดัสมุทรปราการ ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการน าเขา้และ
จ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมประเภทตลบัลกูปืนและอุปกรณ์ส่งก าลงัทางกล ชนิดขายตรงไปยงักลุ่มลูกคา้
โรงงานอุตสาหกรรมในลกัษณะ Business to Business ส่วนมากการขายด าเนินการโดยผูแ้ทนขาย มิได้
ผา่นตวัแทนจ าหน่ายแต่อยา่งใด 
     การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผูแ้ทนขายของ
บริษัท ABC จ ากัด เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของกระบวนการรับรู้เพ่ือการตัดสินใจซ้ือสินค้า
อุตสาหกรรมของ บริษัท ABC จ ากัด และเพ่ือศึกษาปัจจยัด้านคุณลกัษณะของผูแ้ทนขายท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการการรับรู้เพ่ือการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมของบริษทั ABC จ ากดั 
     ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวิจยัน้ีคือ เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกอบรมและพฒันาผูแ้ทนขายสินคา้
อุตสาหกรรม เก่ียวกบัคุณลกัษณะในดา้นท่ีมีผลต่อกระบวนการรับรู้เพ่ือการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ เป็น
ประโยชน์ในดา้นการคดัเลือกผูแ้ทนขายสินคา้อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้จะเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะในดา้น
ต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อกระบวนการรับรู้เพ่ือการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง
ทางดา้นบุคลิกภาพของผูแ้ทนขายสินคา้อุตสาหกรรม ท่ีมีผลต่อการเพ่ิมยอดขายและประสิทธิผลในงาน
ขาย และ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับก าหนดกลยุทธ์ส่ือสารทางการตลาดส าหรับองค์การขายสินค้า
อุตสาหกรรมท่ีท่ีใชก้ลยทุธ์การขายโดยบุคคลเป็นหลกั 
     การวิจยัตั้งอยู่ภายใตส้มมติฐานในการวิจยัซ่ึงเป็นการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดว่าปัจจยัดา้น
คุณลกัษณะของผูแ้ทนขายส่งผลต่อกระบวนการรับรู้เพ่ือการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมของบริษทั 
ABC จ ากดั 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดทฤษฏีเกีย่วกบัการซ้ือในตลาดอุตสาหกรรม 
     ช่ืนจิตต์ แจง้เจนกิจ (2548)  กล่าวถึงการเลือกใช้การขายโดยบุคคลเป็นเคร่ืองมือหลกัในส่วนประ
สมการส่ือสารการตลาดวา่ เป็นท่ีทราบกนัดีวา่การขายโดยบุคคลมีจุดแขง็ท่ีส าคญั คือ เป็นการส่ือสารแบบ
สองทาง ท าให้พนักงานขายสามารถทราบความรู้สึกความคิดเห็นตลอดจนสีหน้าและภาษาท่าทางอ่ืนๆ 
ของลูกคา้เป้าหมายเพ่ือเป็นขอ้มูลปรับทิศทางการเสนอขาย ถา้หากลูกคา้เป้าหมายมีขอ้สงสัยหรือข้อ
โตแ้ยง้พนกังานขายกส็ามารถตอบค าถามหรือขอ้โตแ้ยง้เหล่านั้นไดท้นัที  
     Philip Kotler และ Kevin Lane Keller (2012) ไดก้ล่าวถึงการตลาดเชิงสัมพนัธภาพว่ามีวตัถุประสงค์ท่ี
จะพัฒนาความสัมพันธ์เชิงลึกและมั่นคงระหว่างบุคคลและองค์การทั้ งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือ
ความส าเร็จในกิจกรรมการตลาด การตลาดเชิงสัมพนัธภาพมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างความพึงพอใจใน
สมัพนัธภาพระยะยาวกบัลูกคา้หลกัเพ่ือท่ีจะไดรั้บและรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ ส่วนประกอบส าคญัในการตลาด
เชิงสัมพนัธภาพมีส่ีองค์ประกอบดว้ยกนัคือ ลูกคา้ พนักงาน ส่วนประกอบทางการตลาด (ช่องทางจดั
จ าหน่าย ผูข้าย ผูแ้ทนจ าหน่าย ดีลเลอร์ เอเจนซ่ี)  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการเงิน (ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน 
นกัวิเคราะห์) องคป์ระกอบทั้งส่ีท่ีเขม้แข็งจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในขีดความสามารถ ทรัพยากร 
ความตอ้งการ จุดมุ่งหมายและความปรารถนาของแต่ละฝ่าย  
 
2.2 ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของผู้แทนขายสินค้า 
 
    การขายสินคา้อุตสาหกรรมท่ีผูแ้ทนขายเป็นผูมี้มีบทบาทหลกัในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืนกบั
ลูกคา้มีกระบวนการตดัสินใจในการซ้ือท่ีมีระยะเวลาค่อนขา้งยาวนานกว่าสินคา้บริโภค เน่ืองจากเป็น
สินคา้ท่ีมีมลูค่าสูงและมีอายกุารใชง้านยาวนาน (ลลนา เลิศพฤกษ,์  2546) 
     ความส าเร็จในการขายขององค์การเร่ิมจากผูแ้ทนขาย ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดใ้ช้หลกัการขายสมยัใหม่ท่ี
มุ่งเนน้ท่ีการสร้างคุณลกัษณะท่ีดีเพ่ือสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล Jeb Blount เขียนหนงัสือช่ือ People Buy 
You (2010)เพ่ือเป็นการระบุถึงการปฏิบติัตนเพ่ือใหบุ้คคลสร้างคุณลกัษณะเพ่ือขายความเป็นตวัเอง โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือช่วยให้บุคคลอ่ืนได้ในส่ิงท่ีพวกเขาอยากได้ แลว้บุคคลนั้นก็จะได้ส่ิงท่ีเขา
ตอ้งการ นัน่ก็คือ ค าสั่งซ้ือสินคา้และบริการ ปรัชญาใน People Buy You คือ บุคคลจะกระท า (ซ้ือ) ตาม
อารมณ์แลว้จึงมาเหตุผลมาสนบัสนุนการกระท านั้น Jeb Blount ไดเ้สนอวิธีการในการสร้างคุณลกัษณะให้
เกิด People Buy You ระบุวา่มี 5 ประการดงัน้ี  

1.  ดา้นการเป็นท่ีช่ืนชอบ (Be Likable) คือ ประตูในการสร้างความสมัพนัธ์แรกสู่สมัพนัธภาพ
อนัยืนยาว  ถา้บุคคลใดพบวา่ไม่รู้สึกช่ืนชอบในอีกบุคคลหน่ึง ก็ยากท่ีจะเปล่ียนเป็นสมัพนัธภาพทางธุรกิจ 
การเป็นท่ีช่ืนชอบนั้นรวมความถึงความประทบัใจแรกพบและการแสดงออกหลงัจากนั้น เม่ือพบว่าบุคคล
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ใดเป็นท่ีน่าช่ืนชอบแลว้ จะเปิดประตูสู่การเช่ือมติดทางอารมณ์ ความไวว้างใจ สัมพนัธภาพทางธุรกิจ 
สร้างความส าเร็จใหแ้ก่อาชีพการงาน รวมทั้งรายไดท่ี้ดี       
2. ดา้นการตอบโจทยเ์ช่ือมติด (Connect) การเช่ือมติด เม่ือบุคคลหน่ึงรู้สึกว่าได้เช่ือมติดกับอีก
บุคคลหน่ึง ก าแพงท่ีเขาสร้างข้ึนมาเพ่ือป้องกนัตวัเองจะถูกลดระดบัลง เกิดความสบายใจในการแบ่งปัน
ขอ้มูลและปัญหาท่ีแทจ้ริง เม่ือนั้นปัญหานั้นจะถกูแกไ้ขไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ส่ิงเหล่าน้ีน าสู่คุณค่าท่ีแทจ้ริงและ
ความจงรักภกัดี การเช่ือมติดกนัอย่างสนิทยากท่ีจะมีส่ิงใดมาท าลายเป็นจุดเร่ิมตน้แห่งสัมพนัธภาพอนั
มัน่คงยาวนานและความเจริญทางธุรกิจ 
     การตอบโจทยเ์ช่ือมติด เป็นหนทางไปสู่การแกไ้ขปัญหา การเช่ือมติดเก่ียวขอ้งกบัการสร้างและการผกู
ความรู้สึกกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงบุคคลนั้นจะเกิดความรู้สึกสบายใจท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดเห็น ให้ข้อมูล
ปัญหาท่ี 
     3. ดา้นการพิชิตปัญหา (Solve Problem) ผูท่ี้แกไ้ขปัญหาต่างๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนเป็นผูท่ี้มีชยัชนะในทาง
ธุรกิจ เป็นไปไม่ไดห้ากจะตอ้งแกปั้ญหาท่ีไม่ทราบวา่คืออะไร ดงันั้นจึงเป็นเหตุผลท่ีว่าการเช่ือมติดเป็นส่ิง
ท่ีส าคญัมาก สาระส าคญัทางธุรกิจว่าดว้ยการท่ีบุคคลหน่ึงท าการแกปั้ญหาให้อีกบุคคลหน่ึง เป็นคุณค่าท่ี
สามารถท าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้และบริการนั้น เป็นปรัชญาของหลกัการแบบ People Buy You ท่ีนกัธุรกิจผู ้
ประสบความส าเร็จใช้การแกปั้ญหาในการยกระดบัความสามารถทางธุรกิจ อีกทั้ งยงัคงมองหาปัญหา
ใหม่ๆ เพ่ือท่ีเขาจะมีโอกาสแกปั้ญหานั้นไดอ้ยู่เสมอ โดยมีคติท่ีว่า “ช่วยใหเ้ขาไดรั้บส่ิงท่ีเขาตอ้งการ แลว้
เราจะไดส่ิ้งท่ีเราตอ้งการ” 
    4. ดา้นพฒันาเช่ือใจ (Build Trust) ความเช่ือใจ พฒันาจากส่ิงท่ีสามารถสัมผสัไดด้ว้ยการท าในส่ิงท่ีพูด 
รักษาสญัญา และการมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงหมายถึงการท าทุกส่ิงใหดี้กว่า จึงเป็นผูมี้ความโดดเด่นเหนือ
ผูอ่ื้น ลูกคา้มกัช่ืนชมยกยอ่งและใหร้างวลัดว้ยการซ้ือซ ้ า แนะน าเพ่ือนให ้และใหค้วามเช่ือใจในท่ีสุดความ
เช่ือใจเป็นส่ิงท่ีท าใหธุ้รกิจด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างและรักษาความเช่ือใจตอ้งแสดงอย่าง
สม ่าเสมอว่าผูแ้ทนขายและองคก์ารสามารถให้ความเช่ือใจได ้ผูแ้ทนขายตอ้งระลึกเสมอว่าตนเองอยู่บน
เวทีท่ีมีบุคคลอ่ืนสังเกตเห็นอยู่ตลอดเวลา ดงันั้นจึงตอ้งมีวินยัอย่างมากในการควบคุมพฤติกรรม พนัธะ
สัญญา และการกระท าใดๆต่อลูกคา้ ส่ิงท่ีจ าเป็นในการพฒันาวินัยในตนเองคือ การรักษาพนัธะสัญญา 
และการรักษาค าพดูท่ีใหแ้ก่ลกูคา้ 
     5. ดา้นการเป็นผูใ้หป้ระสบการณ์ดา้นบวก (Create Positive Emotional Experiences การท่ีผูแ้ทนขายให้
ส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่ลูกคา้ ลูกคา้มกัตอ้งการตอบแทนกลบัดว้ยส่ิงท่ีมีคุณค่าเช่นเดียวกนั  เม่ือผูแ้ทนขายสร้าง
ความสุขอยา่งต่อเน่ืองใหแ้ก่ลกูคา้โดยไม่หวงัผลประโยชนต์อบแทน  เป็นการสร้างสายใยแห่งความผกูพนั 
เปรียบไดก้บัเรือท่ีทอดสมอลงปักหลกัอย่างมัน่คง เป็นส่ิงท่ีสร้างความจงรักภกัดี การขาย การแนะน าบอก
ต่อ การซ้ือซ ้ า ดงันั้นองคก์ารจึงควรพฒันาระบบการติดตามการดูแลลูกคา้ ผูแ้ทนขายตอ้งหาโอกาสอย่าง
สม ่าเสมอท่ีจะคน้พบและแบ่งปันประสบการณ์บวกท่ีมีค่าแก่ลูกคา้ 
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2.3 กระบวนการรับรู้ 
 
     กระบวนการรับรู้ ตาม The AIDA Model ถูกคิดค้นข้ึนในปีค.ศ.1898 โดย St. Elmo Lewis ไดมี้การ
น าเสนอ AIDA Model เป็นแนวคิดท่ีใชอ้ธิบายเก่ียวกบักระบวนการการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีผูแ้ทนขายจะใชใ้นการจูงใจลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือ จนกระทัง่ปิดการขายไดส้ าเร็จ ใน
ปี ค.ศ. 1961 โมเดลน้ีถูกเรียกว่า AIDA โดย Levidge และ Steiner (ณภัคอร ปุณยภาภัสสร , 2010) ซ่ึง
ขั้นตอนต่างๆ ของ AIDA Model ดงัน้ี 

A = Attention (การรับรู้) 
I = Interest (ความสนใจ) 

 D = Desire (ความตอ้งการ)  
A = Action (พฤติกรรมการซ้ือ) 

1. การรับรู้ (Attention) การท าใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่ามีสินคา้น้ีอยู่ในตลาด ก่อนท่ีจะเร่ิมขายผูข้าย
ตอ้งจ าเป็นตอ้งท าให้ลูกคา้สนใจในสินคา้และบริการ (Gharibi Sahar et al., 2012) ในท่ีน้ีการขายสินคา้
อุตสาหกรรมแตกต่างจากการขายสินคา้อุปโภคบริโภคตรงท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ผูแ้ทนขายในการส่ือสารถึง
คุณสมบัติของสินค้าและบริการ เพ่ือให้ลูกค้ารับรู้ว่ามีสินค้าน้ีอยู่ในตลาด มากกว่าการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ท่ีใชส้ามารถใชถ้อ้ยค าโฆษณาดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค (Gharibi Sahar et al., 2012) 
2. ความสนใจ (Interest) การกระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสนใจและพอใจกับคุณสมบัติหรือ
คุณประโยชน์ ของสินคา้ (ณภัคอร ปุณยภาภัสสร, 2010) ในแง่ขององค์การต่อองค์การ (Business-to-
Business) การสร้างสัมพนัธภาพระยะยาวกบัลูกคา้หลกัเป็นความรับผิดชอบของผูแ้ทนขายท่ีจะบริหาร
จดัการดา้นสัมพนัธภาพ ผูแ้ทนขายจ าเป็นตอ้งทราบเร่ืองราวในองค์การของตนเองและลูกคา้เป็นอย่างดี
เพ่ือยกระดบัทรัพยากรต่างๆภายในองคก์ารเพ่ือตอบสนองเป็นขอ้เสนอใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
(Bradford Kevin, et al., 2010) มีวิธีการหลายประการเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกคา้ในทางโฆษณา เช่น 
ข้อความขนาดใหญ่ท่ีมีเน้ือหาชวนสงสัยหรือกระชากความรู้สึก โดยการส่ือสารท่ี เหมาะสมกับ
ประสบการณ์และทศันคติของลกูคา้ (Gharibi Sahar, et al., 2012) 
3. ความต้องการ (Desire) การท าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต้องการซ้ือสินค้าเน่ืองจากความต้องการ
ประโยชนจ์ากสินคา้ (ณภคัอร ปุณยภาภสัสร, 2010) เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งสร้างความกระตือรือร้นใหแ้ก่ลกูคา้ 
ผูแ้ทนขายต้องเข้าใจในความคิดของลูกค้าเป้าหมาย ส่ือสารข้อความท่ีสามารถสร้างให้ลูกค้าเห็น
ประโยชนเ์พ่ือเติมเตม็ความตอ้งการของเขา (Gharibi Sahar, et al., 2012) 
4. พฤติกรรมการซ้ือ (Actions) การท าใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ซ่ึง Lewis เช่ือวา่ หาก
บริษทัสามารถท าให้เกิด 3 ขั้นตอนแรกไดแ้ลว้นั้น ขั้นตอนสุดทา้ยจะตอ้งเกิดข้ึนอย่างแน่นอน (ณภคัอร 
ปุณยภาภสัสร, 2010) ขั้นตอนสุดทา้ยน้ี ผูแ้ทนขายตอ้งท าให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจว่าการตดัสินใจของ
ลกูคา้เป็นส่ิงท่ีถกูตอ้ง (Gharibi Sahar, et al., 2012) 
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      ในปี คศ. 1898 Elmo Lewis เป็นคนแรกท่ีให้ความสนใจในการสร้างกรอบแนวคิดเก่ียวกบั Response 
Process Model เพ่ืออธิบายถึงประสิทธิภาพของการโฆษณาและการขายท่ีมีต่อผูบ้ริโภค ภายใตส้มมติฐาน
ท่ีว่าผูบ้ริโภคจะผ่านกระบวนการท่ีมีอิทธิพลหลายขั้นตอน ซ่ึงแนวความคิดน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ในการน ามา
ประยกุตใ์ชไ้ดก้บัแนวความคิดต่างๆ ในยคุต่อมา 
 
2.4 เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     Kate Reilly, Eric Baron และ Jonathan Whitcup  (1993) กล่าวว่า ผูแ้ทนขายท่ีชาญฉลาดตอ้งใส่คุณค่า
เพ่ิม เร่ืองการแก้ปัญหา โดยการค้นหาความต้องการของลูกค้าแล้วเติมเต็มด้วยสินค้าและบริการท่ี
เหมาะสม อย่างไรก็ตามการท่ีจะเป็นเป็นผูแ้กปั้ญหาให้แก่ลูกคา้ไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งขายแบบท่ีปรึกษาโดย
การเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนในเร่ืองการยกระดบัความสามารถทางดา้นการฟัง การตีความ การแกปั้ญหา
และสุดทา้ยคือการขาย 
      Gary L. Frankwick, Stephen S. Porter และ Lawrence A. Crosby (2001) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการขายเชิง
สมัพนัธภาพ พบวา่ พนกังานขายท่ีมีคุณลกัษณะในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัลูกคา้จะรักษา พฒันาและ
เพ่ิมยอดขายได ้อยา่งไรกต็ามสมัพนัธภาพยงัเป็นส่ิงรองจากการท่ีมีสินคา้ทดแทน  
      Varinder M. Sharma  (2001) กล่าวว่า การขายสินคา้สินคา้อุตสาหกรรมโดยผูแ้ทนขาย ผูเ้ป็นตวัแทน
ในการรับผิดชอบบริหารความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การกับลูกคา้ให้พฒันาเป็นสัมพนัธภาพระยะยาว 
สัมพนัธภาพระยะยาวเป็นความสัมพนัธ์ภายใตก้รอบการการประสานงานท่ีจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาและ
บริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพในทุกหนา้ท่ีรับผิดชอบ  ผูแ้ทนขายท่ีมีผลงานเยี่ยมยอดถกูคาดหวงัใหมี้
บทบาทหลายประการ เช่น เป็นผูแ้ทนการส่ือสารทางธุรกิจ ผูจ้ดัการขอ้พิพาท ผูแ้สวงหาความตอ้งการของ
ลูกคา้และช่วยให้ผูบ้ริหารขององค์การเขา้ใจถึงปัญหานั้น การบงัคบัใช้ขั้นตอนทางธุรกิจ และการขาย
สินคา้ใหม่แก่ลกูคา้ 
     Spiros P. Gounaris และ Karin Venetis (2002) ไดศึ้กษาปัจจยัทางดา้นความเช่ือใจ (Trust) ในอุตสาหก
รมบริการ กล่าววา่ การสร้างความเช่ือใจเป็นปัจจยัส าคญัในการแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและ
ผูข้าย ส่วนระยะเวลาของการสร้างสัมพนัธภาพมีผลกบัคุณภาพการใหบ้ริการและความส าเร็จในการสาน
สัมพนัธภาพ การพฒันาความเช่ือใจระหว่างองคก์รกบัองคก์รตอ้งอาศยัซ่ึงการพฒันาความเช่ือใจระหว่าง
กนั เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงส่วนแบ่งทางการตลาดและความยัง่ยืนขององคก์ร เป็นการลดความเส่ียงและเพ่ิมพนัธะ
สญัญาใหเ้กิดข้ึนระหวา่งสมัพนัธภาพนั้น 
     Jonh Kiska (2002) กล่าวถึงการบริหารประสบการณ์ลกูคา้ว่า โดยเฉล่ียแลว้ธุรกิจมกัจะสูญเสียลูกคา้ถึง
ปีละกว่า 40% จึงเป็นความท้าทายของผูบ้ริหาร เน่ืองจากลูกคา้มีความตอ้งการ คุณค่า นวตักรรม และ
บริการ มากข้ึนในขณะท่ีตอ้งการราคาท่ีลดลง ดงันั้นการพฒันาและวิจยัจึงตอ้งน าเสนอสินคา้ใหม่ๆอย่าง
รวดเร็ว ผูแ้ทนขายและฝ่ายตลาดตอ้งยืนอยู่ดา้นบนของแนวโน้มตลาด พนักงานบริการลูกคา้ต่างตอ้ง
ปรับปรุงการบริการหลงัการขายท างานเพ่ือการรักษาสมัพนัธภาพระหวา่งลกูคา้รายหลกัและองคก์าร   
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     ลลนา เลิศพฤกษ์ (2546)ได้ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ทัศนคติต่ออาชีพและ
ความส าเร็จในอาชีพของผูแ้ทนขายสินคา้อุตสาหกรรมพบว่า การเปิดเผยตนเองและความรับผิดชอบ 
สามารถร่วมกนัท านายความส าเร็จในอาชีพของผูแ้ทนขายสินคา้อุตสาหกรรม 
     Helen, Payne, Christopher & Clark, 1999 อา้งในเจนคณิต สุขสัมฤทธ์ิ,  2550 กล่าวว่าเคร่ืองมือในการ
สร้างสมัพนัธภาพ โดยการใหผ้ลประโยชนเ์พ่ิมเติมซ่ึงสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การใหส่้วนลด การ
ใหข้องขวญัพิเศษแก่ลูกคา้รายใหญ่ การใหร้างวลัพิเศษแก่ลูกคา้ประจ า ใหข้องแถม เป็นตน้ การติดต่อกบั
ลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ โดยการติดตามความพึงพอใจของลกูคา้แต่ละเครือข่ายการสร้างคุณค่าแก่ลกูคา้  
     Kevin Bradford et at. (2010) กล่าวว่าการขายแบบธุรกิจ-ธุรกิจ (B2B) ไดใ้ห้ความส าคญัดา้นการสร้าง
สมัพนัธภาพระยะยาวกบักลุ่มลูกคา้หลกั ผูแ้ทนขายเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารสมัพนัธภาพจึงตอ้งเป็น
ผูท่ี้มีคุณลกัษณะท่ีสามารถประสานขอ้มูลระหวา่งลกูคา้และองคก์าร  ผูแ้ทนขายจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจของลกูคา้และสามารถถ่ายทอดความตอ้งการของลกูคา้มายงัส่วนต่างๆภายในองคก์าร
เพ่ือพฒันาเป็นขอ้เสนอเพ่ือสนองความตอ้งการนั้น  
2.5 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ตวัแปรต้น               ตวัแปรตาม 
 
 
 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
3. วธิีการศึกษา 
     ระเบียบวิธีวิจยัท่ีน ามาใชศึ้กษา เป็นการผสานกนัในการศึกษาปรากฎการณ์เดียวกนั ทั้งการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Method) และการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ภายใต้สมมุติฐานท่ีว่า
การศึกษาเชิงคุณภาพสามารถอธิบายให้เขา้ใจปรากฎการณ์ในเชิงเหตุผลในแง่ของพฤติกรรมทั้งในดา้น
ของความคิดเห็นท่ีผูซ้ื้อมีต่อผูแ้ทนขายสินคา้อุตสาหกรรม ส่วนการศึกษาในเชิงปริมาณจะท าใหก้ารคน้หา
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของผู้แทนขาย 
1. ดา้นการเป็นท่ีช่ืนชอบ 

(Be Likable) 
2. ดา้นการตอบโจทยเ์ช่ือมติด (Connect) 
3. ดา้นการพิชิตปัญหา 

(Solve Problems) 
4. ดา้นการพฒันาเช่ือใจ 

(Build Trust) 
5. ดา้นการเป็นผูใ้หป้ระสบการณ์บวก 

(Create Positive Emotional 
Experiences) 

กระบวนการรับรู้เพื่อการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าอุตสาหกรรม 
1. การรับรู้ (Attention) 
2. ความสนใจ (Interest) 
3. ความตอ้งการ (Desire) 
4. การซ้ือสินคา้และบริการ (Action) 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหาร กลุ่มเจา้หนา้ท่ี ไดแ้ก่ ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายซ่อมบ ารุง ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจในการสัง่ซ้ือสินคา้อุตสาหกรรม ท่ีองคก์ารมียอดขาย 500 ลา้นบาทข้ึนไป กลุ่มตวัอยา่ง 
ศึกษาจากการสมัภาษณ์และการใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ 

1. ผูบ้ริหารและสมาชิกของสมาคมบริหารงานจัดซ้ือและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย 
โดยเฉพาะสมาชิกท่ีมีหนา้ท่ีจดัซ้ืองานอุตสาหกรรม 

2. กลุ่มลูกคา้ฝ่ายจดัซ้ือและซ่อมบ ารุงของ บริษทั  ABC จ ากดั (นามสมมุติ) ซ่ึงเป็นบริษทัผู ้
น าเข้าและจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทตลับลูกปืนและอุปกรณ์ส่งก าลังทางกล ตั้ งอยู่ จ.
สมุทรปราการ โดยท าการวิจยัเฉพาะลกูคา้ท่ีมียอดขายมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
 
3.2 สถิตทิี่ใช้วเิคราะห์ข้อมูล 
3.2.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย เพ่ือวิเคราะห์

ขอ้มูลเก่ียวกบัการแจกแจงหรืออธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูล ตวัแปรในการวิจยัทางสถิติท่ีใช้
คือ ค่าร้อยละ โดยแสดงในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี เพ่ือเป็นการอธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้
เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งในส่วนต่างๆ 

3.2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  เพ่ือศึกษาปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของผู ้แทนขายท่ีส่งผลต่อกระบวนการการรับรู้เพ่ือการตัดสินใจซ้ือสินค้า
อุตสาหกรรมของบริษทั ABC จ ากดั ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุ  (Multiple Regression)  
แบบขั้นตอน  (Stepwise)  ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.2.3 การวิเคราะห์ความเท่ียง หรือ ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือในการวิจยั (Reliability) เป็นการ
วิเคราะห์ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา โดยการวัด Internal Consistency Reliability อาศัยสถิติ 
Cronbach’s Alpha หากค่าสถิติของตัววดัมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่ามีความเช่ือมั่น สามารถ
น าไปใช้ในการศึกษาได้ต่อไป แต่ในทางตรงกันข้ามหากตัวแปรวัดมีค่าน้อยกว่า .70 จะ
ด าเนินการตดัค าถามบางค าถามของตวัวดัออก 

 

4. แนวทางการศึกษา 
     ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามข้ึนมา ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ดงัน้ี 

1. เชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Specific In- deep Interview) ผูว้ิจยัได้ท าการ
สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของสมาคมจดัซ้ือและซพัพลายเชนแห่งประเทศไทย เร่ือง
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างผูแ้ทนขายและผูซ้ื้อต่อกระบวนการรับรู้เพ่ือการตัดสินใจซ้ือสินค้า
อุตสาหกรรม เพ่ือคน้หาขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ในเร่ืองสัมพนัธภาพระหว่างผูแ้ทนขายและลูกคา้ในงานซ้ือ
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สินค้าอุตสาหกรรม และการใช้เคร่ืองมือเชิงปริมาณ โดยน าค าตอบจากการสัมภาษณ์มาวิ เคราะห์กับ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเกบ็ขอ้มลูความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามต่อไป 

2. สรุปขอ้มลูท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผูแ้ทนขายท่ีส่งผล
ต่อกระบวนการการรับรู้เพ่ือการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมของบริษทั ABC จ ากดั (นามสมมุติ) 

3. น าเคร่ืองมือทดลองใชก้บัผูต้ดัสินใจซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมไดแ้ก่พนกังานจดัซ้ือหรือซ่อม
บ ารุงจ านวน 30 คนเพ่ือแกไ้ขความเขา้ใจของภาษาและสร้างแบบสอบถามฉบบัใชง้านจริง 

4. ด าเนินการรวบรวมรายช่ือผูบ้ริหารและสมาชิกของสมาคมบริหารงานจดัซ้ือและซพัพลาย
เชนแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะสมาชิกท่ีมีหนา้ท่ีจดัซ้ืองานอุตสาหกรรมและกลุ่มลูกคา้ฝ่ายจดัซ้ือและ
ซ่อมบ ารุงของ บริษทั  ABC จ ากดั (นามสมมุติ) ซ่ึงเป็นบริษทัผูน้ าเขา้และจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม
ประเภทตลบัลูกปืนและอุปกรณ์ส่งก าลงัทางกล ตั้งอยู่ จ.สมุทรปราการ โดยเลือกเฉพาะลูกคา้ท่ีมีขนาด
ธุรกิจมากกวา่ 500 ลา้นบาท 

5. ช่วงเวลาในการศึกษา ระหวา่งเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
6. ส่งแบบสอบถามทาง email โดยระบุวตัถุประสงคข์องผูวิ้จยัในแบบสอบถามโดยก าหนดให้

ผูต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามคืนผูวิ้จยัทาง email ส าหรับลูกคา้ของบริษทั ABC ผูว้ิจยัเป็นผูส่้ง
แบบสอบถามโดยตรง 

7. ติดตามการส่งเอกสารคืน 
8. ตรวจและจดัเตรียมขอ้มลูเพ่ือน าไปวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติและอภิปรายผลการวิจยั 
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อการเลอืกโทรศัพท์มือถอืสมาร์ทโฟน 
ของผู้บริโภคในประเทศไทย 

Factors Influencing the Selection Smartphone  
of Consumer in Thailand 

ลาภวตั  จรูญเลศิหิรัณย์1และ ณฐัพล พนัธ์ุภักดี2 

Lapawat Jarunlerthiran and Nuttapon Punpugdee     

บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีเป็นการส ารวจปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีต่อกลุ่มลูกค้าว ัยรุ่น

ประกอบดว้ย ปัจจยัการตลาด เช่น ตราสินคา้, ราคา, คุณลกัษณะของสินคา้, วิถีชีวิต ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ 

และปัจจยัส่วนบุคคล เช่น กลุ่มอายุ และ เพศ รวมถึงกรอบแนวคิดการท างาน เป็นตวัแปรตาม ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชโ้ทรศพัทด์ว้ย นอกจากน้ียงัส ารวจความสัมพนัธ์ของปัจจยัเหล่าน้ีในการพิจารณาการ

เลือกโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในประเทศไทย งานวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

เลือกโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในกลุ่มลูกคา้วยัรุ่น รายงานผลส ารวจลูกคา้โดยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงมี MOPSM 

(The Mobile Phone Selection Model )  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ ารวจผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในกลุ่มวยัรุ่น 

ค าส าคัญ: ตราสินค้า, ราคา, คุณลกัษณะของสินค้า, วิถีชีวิต  

Abstract 
This paper explores the various factors which impact on the selection of mobile phones among young 
customers. The various constructs such as branding, pricing, mobile phone features, lifestyle, and 
demographic variables such as age groups and gender have been conceptualized into an integrated 
framework to investigate the factors which can affect the selection of mobile phones. It also investigates 
upon the relative significance of these factors in determining the selection of mobile phones in Thailand. 
This paper reviews the determining factors impacting on the selection of mobile phones among young 
customers. It reports upon the empirical findings of the customer survey on the various factors 
impacting on the selection of mobile phones by the questionnaire method. The Mobile Phone Selection 
Model (MOPSM) is further validated through a survey instrument administered to young mobile phone 
users.  
Keywords: Branding, Price, Mobile Phone Features, Lifestyles 
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1. บทน า 
 
      ตลาดไอทีของโลกในช่วงท่ีผ่านมา จะเห็นความแตกต่างอย่างมากระหวา่งตลาดคอมพิวเตอร์ท่ีซบเซา 
ขณะท่ีสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกลบัเติบโตสวนทางกับเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว ปัจจัยลบต่อตลาด
คอมพิวเตอร์มาจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศพฒันาแลว้เป็น หลกั เน่ืองจากภาคธุรกิจชะลอการ
ลงทุนดา้นไอทีลงต่อเน่ือง ในส่วนของผูบ้ริโภคเอง ก็มีแนวโน้มจะเปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในยามท่ี
หมดอายุการใชง้าน มากกวา่ท่ีจะซ้ือเพราะตอ้งการพฒันา เป็นสินคา้รุ่นใหม่ โดยเฉพาะ คอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะ  ท่ียอดส่งสินคา้ในตลาดโลกติดลบ 3% ต่อปีในช่วงปี 2010-2012 ขณะท่ีสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็
กลบัเติบโตแบบกา้วกระโดด เพ่ิมข้ึนกว่า 50% ในช่วงปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนท่ีมีสัดส่วน
เพ่ิมข้ึนจาก 45% ในปี 2010 มาเป็น 60% ของยอดการส่งสินคา้ IT ในตลาดโลกในปี 2012 (กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน,์ 2556)   
      ตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 
ปัจจยัสนับสนุนความต้องการสมาร์ทโฟนท่ีส าคัญมาจากการใช้งานท่ีมากกว่าการโทร เข้า ออก แต่
ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ใชง้านเพ่ือความบนัเทิงมากข้ึน ถา้ดูปริมาณการใชข้อ้มูลในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในปี 
พ.ศ. 2555 เติบโตถึง 80% และยงัมีแนวโนม้เติบโตสูงข้ึน ตามฟังก์ชันการใช้งานท่ีหลากหลายและการ
พฒันาแอพลิเคชนัใหม่ๆ ท่ีมีต่อเน่ือง แต่มองอีกมุมหน่ึงการเติบโตย่อมมาพร้อมกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรง 
ในแง่ผูผ้ลิต ต่างยงัคงเร่งพฒันาเคร่ืองรุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง แต่ส่วนแบ่งตลาดก็ยงักระจุกตวัแต่เฉพาะผู ้
เล่นรายใหญ่เพียงไม่ก่ีแบรนด์ โดยอนัดบั 1 ยงัคงเป็น Samsung รองลงมาคือ Apple ซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาด
รวมกนัประมาณคร่ึงหน่ึง ขณะเดียวกนัแบรนดอ่ื์นๆ ก็ยงัเร่งพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือกลบัมาช่วงชิงส่วนแบ่ง
ตลาด (ปราณิดา ศยามานนท,์2556) 
    โทรศพัท์เคล่ือนท่ียงัคงเป็นอุปกรณ์ส่ือสารท่ีขาดไม่ไดใ้นหมู่วยัรุ่นและนักการตลาดไดร้ะบุว่ากลุ่ม
ลกูคา้วยัรุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายส าหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจึงมุ่งเนน้เฉพาะส่วนท่ีจะสามารถเป็นแรงผลกัดนั
ให้กบัผูค้า้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัว่โลกให้ประสบความส าเร็จแต่กอ้ยงัไม่สามารถเฉพาะเจาะจงลงไปไดว้่า
เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการเลือกใชโ้ทรศพัทใ์นกลุ่มวยัรุ่น ในท านองเดียวกนัการเพ่ิมข้ึนของการใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ก็ไม่ไดเ้ป็นการแสดงความหรูหราหรือสัญลกัษณ์ในการบ่งบอกสถานะ แต่มีความ
จ าเป็นส าหรับการใชชี้วิตประจ าวนั (Walsh and White, 2007) นกัวิจยัหลายท่านไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อเจตนาท่ีจะไดซ้ื้อโทรศพัท์เคล่ือนท่ีใหม่และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ
ผูบ้ริโภคในประเทศต่างๆเช่น ฟินแลนด์ มนัเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งทราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจของลูกค้าเม่ือมีการเลือกโทรศัพท์ เคล่ือนท่ี ซ่ึงท าให้สถานการณ์ส าหรับการเลือก
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้รับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมานั้ นคือผลิตภัณฑ์ท่ีมี
เทคโนโลยีสูง และนกัวิจยัหลายท่านระบุว่ากลไกการตลาดมีความซับซอ้นมากส าหรับตลาดวยัรุ่น กล่าว
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ว่าลูกค้ากลุ่มวยัรุ่นเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนการตลาด และมีความกระตือรือร้นท่ีจะได้รับ
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมใหม่ๆ (Akturan , 2011) 
     จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาในเร่ืองปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย ปัจจัย
การตลาด ในดา้น ตราสินคา้ ราคา คุณลกัษณะของสินคา้ วิถีชีวิต และปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  เพ่ือน า
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคและ
ความส าคญัในเชิงเปรียบเทียบของผูซ้ื้อดงักล่าวท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีสามารถน าไปพฒันาองคค์วามรู้ใน
ดา้นการเลือกซ้ือมือถือสมาร์ทโฟน บริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายโทรศพัท์มือถือ สมาร์ทโฟนสามารถน าผล
การศึกษาน้ีไปท าการวางแผนผลิตภณัฑเ์พ่ือใหส้ามารถท าการผลิตและจ าหน่ายโทรศพัทมื์อถือ สมาร์ทโฟ
นไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
   การศึกษาคร้ังน้ี วรรณกรรม งานวิจยั แนวคิด ทฤษฎี และรวมไปถึงผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคดงัต่อไปน้ี  

2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกับงานวจัิย 
 
       แนวคิดและทฤษฎีท่ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาและน ามารวบรวมเป็นการศึกษาคร้ังน้ี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน  มีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องคือ ราคาถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในหมู่วยัรุ่น(Karjaluoto et al., 2005) ในท านองเดียวกนัลูกคา้จะถือวา่ราคาเป็นตวับ่งช้ีท่ี
ส าคญัของผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ โดยราคาท่ีสูงจะบ่งบอกถึงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี การออกแบบ
และคุณสมบติัท่ีดีข้ึน (Kabadayi et al., 2007) นอกจากน้ี Munnukka (2008) ยงัเนน้ว่า ระหว่างลูกคา้ท่ีรับรู้
ราคาและความตั้ งใจท่ีจะซ้ือโทรศพัท์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคญั ในท านองเดียวกนัการ
ส ารวจท่ีผ่านมาไดแ้สดงให้เห็นว่าราคาเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างนิสัยการซ้ือในอนาคตของผูบ้ริโภค
วยัรุ่น (Malasi, 2012.)ดงันั้นราคาเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดท่ีมีผลต่อการซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีใหม่ 
(Singla, 2010; Worlu, 2011) ราคาท่ีสูงก็อาจถูกมองว่าเป็นภาพสะทอ้นของความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 
การออกแบบและคุณสมบัติท่ีดีข้ึน และราคาท่ีสูงข้ึนสามารถท าให้เกิดการซ้ือซ ้ าในตราสินคา้เดิม จึง
สนันิษฐานไดว้า่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาและการเลือกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของลูกคา้วยัหนุ่มสาว  
    ยงัพบว่าตราสินคา้จะถูกมองวา่เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัในการก าหนดทางเลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใน
หมู่ลูกค้าวยัรุ่น และ พบว่า Nokia เป็นตราสินค้าน าในปี 2010 ด้วยความร่วมมือกับไมโครซอฟท ์
(Lionganget al., 2007; Kang, 2012) ระบุว่าความส าเร็จของตราสินคา้ข้ึนอยู่กบัการสร้างการรับรู้ของตรา
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สินคา้นั้นให้เขา้ถึงใจผูบ้ริโภคและผลกัดนัไปสู่ความพึงพอใจเฉพาะตราสินคา้ ซ่ึง The Winter Branding 
Survey (2006) พบวา่ ร้อยละ 99.2 ของกลุ่มการส ารวจมีแนวโนม้ท่ีจะใชต้ราสินคา้แรกท่ีเขา้ถึงใจพวกเขา
ก่อนดงันั้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีสูงข้ึนจะน าไปสู่ระดบัของความเขา้ใจและความตั้งใจซ้ือท่ีสูงข้ึน
ของลกูคา้ มีงานวิจยักล่าววา่ความไวว้างใจและความคุน้เคยมีความจ าเป็นในการเลือกตราสินคา้  
     โปรแกรมมีเดีย กลอ้ง เวป็ไซด ์โปรแกรมส าหรับเดก็ การโทร บลทููธ ล าโพง และค าสั่งเสียง(Pakola et 
al, 2001; Karjaluoto el al. 2005; Mokhlis and Yaakop, 2012) ปัจจยัท่ีก าหนดการเลือกโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ในกลุ่มวยัรุ่น ไดแ้ก่ หนา้จอแบบสมัผสั กลอ้ง ความสามารถในการสามารถรองรับ mp3 รูปแบบของเสียง
เรียกเขา้ท่ีมากบัตวัเคร่ือง สีของเคร่ือง แอพพิเคชัน่การแชทหรืออินเตอร์เน็ต การส ารวจล่าสุดพบว่า ร้อย
ละ 17 ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตบนโทรศพัทย์ิ่งกวา่ใชใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
อ่ืน ๆ (Smith, 2012) นอกจากน้ี ยงัเนน้วา่โทรศพัทต์อ้งท างานไดห้ลากหลาย โดยในกลุ่มวยัรุ่นจะเนน้การ
เล่นเกมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีสุด นอกจากน้ียงัตอ้งมีความละเอียดของหนา้จอท่ีสูงซ่ึงจะไปแสดงผลท่ี
กลอ้งโทรศพัท์ ซ่ึงผูใ้ชว้ยัรุ่นจะใชโ้ทรศพัทใ์นการถ่ายรูป การใชอี้เมลบ์นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียงัไดเ้พ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองในผูใ้ชว้ยัรุ่น  และในช่วงอายุ 15-24 ปีส่วนใหญ่ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการฟังเพลง และการ
ฟังเพลงในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีน้ีจะยงัคงอยูต่่อไปในอนาคต  

Solomon and Rabolt (2004) ได้มีการน าอิทธิพลด้านวิถีชีวิตของกลุ่มลูกค้ามาเป็นตัวก าหนด
รูปแบบของผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ ในเบ้ืองตน้ ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความส าคญัในการเลือกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ท่ีเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของกลุ่มลูกคา้ นอกจากน้ียงัมีอิทธิพลอ่ืนท่ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มวยัรุ่นแต่ไม่มากนกั 
คืออิทธิพลของเพ่ือน ในมุมมองท่ีเป็นการพูดคุยและเปล่ียนความคิดกนัเพ่ือเป็นทางเลือกของการเลือก
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามบางคนจะชอบซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีตราสินคา้ต่างกบัเพ่ือนของพวกเขา 
จากมุมมองดา้นพฤติกรรมและจิตใจ ประชากรท่ีเป็นวยัรุ่น ใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือติดต่อกบัเพ่ือนและ
ครอบครัว โดยรวมแลว้วยัรุ่นทัว่โลกจะทราบถึงการเปล่ียนแปลงอย่างกา้วกระโดดท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
เป็นช่องทางแรกท่ีจะใช้เพ่ือให้ความบนัเทิง ส่ือสาร และ ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมแทนคอมพิวเตอร์ กลุ่ม
ลูกคา้วยัรุ่นมีการพิจารณาโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของพวกเขามากข้ึนเพราะมนัเป็นส่วนท่ีจะเป็นการแสดงให้
เห็นถึงบุคลิกภาพของพวกเขา (Matzler et al. ,2006) และการศึกษาโดยเฉพาะในกลุ่มการเช่ือมต่อของ
วยัรุ่น (Connected Young) สรุปไดว้่า ความสุขและความพึงพอใจในตวัเองสามารถรายงานไดจ้ากการ
เพ่ิมข้ึนของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซ่ึง มองเห็นว่าประโยชน์ในระยะยาวท่ีผูใ้ชค้าดว่าจะไดรั้บต่อสถานะทาง
สงัคมของพวกเขาคือการน าเทคโนโลยีมาใช ้ในแง่มุมเดียวกนั โมเดล UTAUT ยงัระบุถึงการบวนการท่ีมี
อิทธิพลต่อสังคม เช่น บรรทดัฐานส่วนตวั ความสมคัรใจ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ท่ีมีประโยชน์ และเป็น
ตัวก าหนดการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล (Venkatesh and Davis 2000;Venkatesh et al., 2003) ใน
บริบทบงัคบั เน่ืองมาจากการปฏิบติัตามกนั อิทธิพลทางสงัคมมีผลกระทบทางตรงต่อความตั้งใจในการใช้
เทคโนโลยี ในขณะท่ีบริบททางเลือก อิทธิพลทางสงัคมมีนยัส าคญัต่ออิทธิพลการรับรู้ท่ีมีประโยชน ์
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 Auty  and Elliot  (2001) กล่าวไวว้่าเป็นกลุ่มลูกคา้วยัรุ่น (อายุ 13-19) หรือกลุ่มลูกคา้วยัท างาน 
(อาย ุ20-25) มกัเจาะจงเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจากตราสินคา้ของโทรศพัทซ่ึ์งมีผลโดยตรงต่อความรู้สึก
ท่ีดีในกลุ่มสังคมของพวกเขา นอกจากน้ีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีกลุ่มลกูคา้วยัรุ่นในช่วงอายุ 18-30 ซ้ือยงัเก่ียว
พนัธ์กบัคุณสมบติัทางดา้นเทคนิค รวมทั้งมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนตามคุณสมบติั (Singh and Goyal,  2009.)Wei 
and Lo  (2006) กล่าวว่าเพศยังเป็นปัจจัยส าคัญของการเลือกโทรศัพท์เคล่ือนท่ี นักการตลาดด้าน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีอาจไดรั้บการช่ืนชมจากลูกคา้เพศหญิงเพราะมีการน าเสนอรูปร่างของโทรศพัท์ท่ีมี
ความหลากหลายท่ีตรงกบัลกัษณะและสไตลข์องลูกคา้เพศหญิง (Singh, 2009)อย่างไรก็ตาม ปัจจยัดา้น
เพศในการเลือกรูปแบบของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีถูกจ ากดัลง โดยจากรายงานท่ีพบว่าจ านวนของลูกคา้เพศ
ชายและเพศหญิงแท้จริงแลว้มีการใช้งานโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเท่ากนั (DeBaillon and Rockwell, 2005) 
ตามท่ี Wilska (2003) กล่าวไวว้่าความสัมพนัธ์ระหว่างวยัรุ่นและโทรศพัท์เคล่ือนท่ีข้ึนตรงกบัการใชชี้วิต
ของพวกเขาในแง่ของการพฒันาเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง การแบ่งแยกเพศกบัการใชก้ารเลือก
รูปแบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีก็เป็นอีกตวัแปรเช่นเดียวกนัตามกลไก ท่ีส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการใช้
เทคโนโลยี 

บทความดังกล่าวด้านบนได้ระบุจุดส าคัญท่ีเข้ามามีผลกระทบอย่างมากต่อการเลือกใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของกลุ่มลูกคา้วยัรุ่นและไดติ้ดตามลกัษณะท่ีโดดเด่นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ดงัรูปโมเดลในภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  1    โมเดลการเลือกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Phone Selection Model, MOPSM) 

ท่ีมา: Thanika Devi Juwaheer et al. (2013)   
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จากการท่ีผูวิ้จยัไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภค ไดเ้ห็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย ปัจจยัการตลาด 

เช่น ตราสินคา้ ราคา คุณลกัษณะของสินคา้ วิถีชีวิต และปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในงานวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยั

จึงใช้โมเดลการเลือกโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Mobile Phone Selection Model, MOPSM) จาก Thanika Devi 

Juwaheer et al. (2013) มาสร้างเป็นตวัแปรและกรอบแนวความคิดส าหรับงานวิจยั 

 

3. วธิีการศึกษา 
 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการตรวจสอบเอกสารและ

ผลงานการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง (Literature review) ซ่ึงเป็นการรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารและ ส่ิงอา้งอิงต่างๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

รวมถึงการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้วิธีส ารวจ (Survey method) ด้วยการออก

แบบสอบถามเก็บขอ้มูลภาคสนามจากกลุ่มตวัอย่าง แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ

เชิงอนุมานไดแ้ก่ การวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปร 2 กลุ่ม ดว้ยค่า t-test การ

ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F-test  (One-way ANOVA) และการ

วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) เป็น

วิธีท่ีใชว้ดัตวัแปรหรือขอ้มลู 2 ชุด วา่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร   

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  
 
ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ สมาร์ทโฟนของ
ผูบ้ริโภค 
และประเมินความส าคญัในเชิงเปรียบเทียบของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือ สมาร์ทโฟนข
องผูบ้ริโภคผูวิ้จยัคาดว่าจะสามารถทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนข
องผูบ้ริโภคในประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย ปัจจยัการตลาด ในดา้น ตราสินคา้ ราคา 
คุณลกัษณะของสินค้า วิถีชีวิต และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเป็น
แนวทางในการด าเนินกิจการใหแ้ก่ ผูป้ระกอบการ สามารถน าไปปรับใช ้และเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมให้
ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  และยังสามารถน าไปปรับปรุงกลยุทธ์เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
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ปัจจยัที่มีผลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงาน
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factor Influencing Social Networking Behaviors of Private Company 
Employees in Bangkok 

สุโชต ิพุทธิปกรณ์1 และ เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกลุ2 
Suchote putthipagorn1 and Ek-anong Tangrukwaraskul2 

 

บทคดัย่อ 

เน่ืองจากปัจจุบนัการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากและท าใหผู้ใ้ชบ้ริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์บางกลุ่มมีความตอ้งการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์มากจนเกินความจ าเป็น และ
เกิดประเดน็ปัญหาดา้นความเหมาะสมในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบักลุ่มคนใน
วยัท างานท่ีติดเครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ดังนั้นงานวิจยัน้ีจึงได้
ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยอา้งอิงตามหลกัทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทศันคติ บรรทดัฐานของบุคคล และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองต่อ
การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ และใชท้ฤษฎีการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ในการอธิบายปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความตั้ งใจและพฤติกรรมในการใช้ เค รือข่ายสั งคมออนไลน์ของพนักงาน เอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  

 

ค าส าคัญ: เครือข่ายสังคมออนไลน์, ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน , พฤติกรรมในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

 Abstract 
The popularity of social networking usages among workers has grown exponentially, with more issues 
to discuss on suitability about user’s behaviors. This study used an extended model of the Theory of 
Planned Behavior (TPB), including attitudes, subjective norm and perceived behavioral control toward 
social network, and Organizational Citizenship Behavior (OCB) theory to explain factors affecting 
intention and behaviors to use social networking behaviors of private company employees in Bangkok. 
Keywords: Social network, Theory of Planed Behavior, Organizational citizenship behavior 
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10900 email: bio_bicycle@hotmail.com 
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 
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1. บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

     เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) เป็นการส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ตอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีลกัษณะ
เป็นโครงข่ายเหมือนใยแมงมุม โดยผูใ้ชบ้ริการท่ีสามารถท าความรู้จกักบัผูใ้ชร้ายอ่ืนไดอ้ยา่งไม่ส้ินสุด ซ่ึง
ดว้ยเหตุผลท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถท าความรู้จกักนัไดอ้ย่างไม่ส้ินสุดน้ีท าใหเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดรั้บ
ความนิยมอย่างรวดเร็วในผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตและปัจจุบนัการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ผูใ้ช้บริการ
สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวกในชีวิตประจ าวนัผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ แท็บเลต็ ท่ีมีการเช่ือมต่อกบั
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงหากบุคคลนั้นไดเ้ปิดบญัชีผูใ้ชบ้ริการกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ไวแ้ลว้ ก็จะสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร การสนทนากบัเพ่ือนๆได ้จากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตใน
ประเทศไทย ปี 2556 ซ่ึงท าการเรียบเรียงโดย กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ท าการส ารวจ
พฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตปี 2556 จากผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ซ่ึงมีผูต้อบแบบส ารวจทั้งหมด 
23,907 ราย พบว่าวตัถุประสงค์ของการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพ่ือการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่ใน 3 
อนัดบัแรกซ่ึงมากถึงร้อยละ 33 ดงัรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปที่ 1 ผลการส ารวจวตัถุประสงคข์องการใชง้านอินเตอร์เน็ต 

ท่ีมา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2556) 

 

     จากประสบการณ์ของผูวิ้จยัเองและจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่พฤติกรรมการใชเ้ครือข่าย

สงัคมออนไลน ์เช่น ความถ่ีในการใช ้ระยะเวลาในการใช ้วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์

นั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายดา้นดว้ยกนั โดยงานวิจยัน้ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
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สังคมออนไลน์โดยใชท้ฤษฏีพฤติกรรมตามแผนThe theory of planned behavior (TPB) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมบรรทดัฐานของบุคคลเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของ

ตนเอง และปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงท าการศึกษาเพ่ือหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความตั้งใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้หลกัสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับ

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากงานวิจยัน้ีคือท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการ 

เป็นแนวทางใหผู้ใ้ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนส์ามารถใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิด

ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นฐานขอ้มูลใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเครือข่ายสังคมออนไลน์ใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูใ้ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนไ์ดม้ากยิ่งข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

     1) ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ 

     2) ศึกษาทัศนคติบรรทดัฐานของบุคคลและการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลตามทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผน (TPB) ของผูใ้ชบ้ริการของผูใ้ชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 

     3) ศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์

     4) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติบรรทดัฐานของบุคคลและการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของ

บุคคลตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) กบัการใชบ้ริการของผูใ้ชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 

     5) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององคก์าร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวความคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้น

การศึกษาดงัน้ี 

 

2.1 ทฤษฎพีฤติกรรมตามแผน 

     The theory of planned behavior (TPB) (Icek Ajzen, 1991) เป็ นท ฤษ ฎี ท่ี ได้ รั บ ความ นิ ยมอย่ า ง
แพร่หลายส าหรับการศึกษาทัศนคติและอิทธิพลของทัศนคติท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดย
หลกัการของ TPB กล่าวว่าการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย ์(Human behavior) จะไดรั้บอิทธิพล
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จากความตั้งใจท่ีจะแสดงพฤติกรรม (Behavioral intention) นั้นออกมาและส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมนั้น ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 3 ประการไดแ้ก่ 
     1) ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitudes towards the behavior) คือ สภาวะทางความคิด ความรู้สึกและ
จิตใจ และแนวโนม้การแสดงออกของพฤติกรรมบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้า 
     2) บรรทัดฐานของบุคคลเก่ียวกับพฤติกรรม (Subjective norm about the behavior) คือการรับรู้ของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคาดหวงัของสงัคมท่ีมีต่อบุคคลนั้น 
     3) ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (Perceived behavioral control) คือ การับรู้ถึงพฤติกรรมตนเองท่ีบุคคล
นั้นแสดงออกมา 
     ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ถูกน ามาใช้เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
กว้างขวาง ได้แก่     Ya-Yueh Shih และ Kwoting Fang (2004), Joey F. George (2004). ตัวอย่าง เช่น  
Ming Chi Lee ( 2009) ท าการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการเล่นเกมส์ออนไลน์
ซึงเก็บขอ้มูลงานวิจยัโดยใชแ้บบสอบถามจากผูเ้ล่นเกมส์ออนไลน์จ านวน 458 ราย โดยก าหนดตวัแปร
ศึกษาและกรอบแนวคิดในงานวิจยัตามหลกัการ Theory of Planned behavior (TPB) ซ่ึงมีกระบวนการวิจยั
โดยใชแ้บบจ าลองเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) และแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model ; TAM) ผลการวิจยัสรุปไดว้่า การรับรู้ถึงความเพลิดเพลินในการเล่น
เกมส์ออนไลน์ส่งผลต่อทัศนคติ และความตั้ งใจในการเล่นเกมส์ออนไลน์อย่างเห็นได้ชัด โดยผูท่ี้มี
ความรู้สึกวา่ไม่สนุกหรือความไม่พอใจกจ็ะไม่เขา้ร่วมเล่นเกมส์ออนไลน ์
     นอกจากนั้ นแล้วงานวิจัยของ  Appalayya Meesala, Vani. H. และ Nageswara Rao (2013) ย ังได้
รวบรวมแนวความคิดท่ีมีต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ไวอ้ย่างหลากหลายดว้ยกนั โดยสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ด้าน คือดา้นบวกและด้านลบ ซ่ึงมีแนวความคิดท่ีส าคัญได้แก่ ขอ้ดีของการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน ์คือ การสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานในองคก์ร เป็นส่ือในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ระหวา่งผู ้
ใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง (Bennet, Owerr, Pitt และ Tucker, 2010) 
     แนวคิดของ Sophia van Zyl (2009) กล่าวถึงขอ้ดีของการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ไวว้่า ความส าเร็จ
ของบุคคลนั้นข้ึนอยูก่บัขนาดและลกัษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใช ้รวมถึงรูปแบบการเช่ือมต่อกบั
กลุ่มสังคมอ่ืนๆ โดยองคก์รท่ีสามารถบริหารจดัการความสามารถของบุคลากรไดจ้ะช่วยลดค่าใชจ่้ายใน
การท าธุรกิจท าใหมี้ผลก าไรมากข้ึน 
     แนวความคิดของ Akkirman  และ  Harris  (2005) กล่าวถึงข้อดีของเครือข่ายสังคมออนไลน์ไวว้่า 
องคก์รสามารถใชป้ระโยชนจ์ากเครือข่ายสงัคมออนไลนไ์ดท้ั้งดา้นการเพ่ิมผลผลิตและการเคล่ือนยา้ยของ
เงินทุนผา่นเครือขายสงัคมออนไลน ์ 

     แนวความคิดของ Utz  and  Kramer (2009) กล่าวถึงขอ้เสียของเครือข่ายสงัคมออนไลนไ์วว้า่ เครือข่าย
สังคมออนไลน์อาจมีส่วนช่วยในกระชบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล แต่การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์
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จนเกินความจ าเป็นนั้นอาจส่งผลในทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ การส่ือสารในประเด็นท่ีไม่เหมาะสม หรือเกิด
การติดเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

2.2 ทฤษฎพีฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ 
 
     ในการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของพนักงานในองค์การ ทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ(Organizational Citizenship Behavior) ซ่ึงน าเสนอโดย Organ (1988) และ Newstrom and Davis 
(1997) เป็นทฤษฎีท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก ซ่ึงในทฤษฎีดังกล่าวได้ให้นิยามความหมายของการ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารไวว้่า เป็นพฤติกรรมท่ีดีส่วนบุคคลท่ีแสดงออกต่อองคก์ารดว้ย
ความสมัครใจ โดยไม่ได้ตระหนักถึงระบบการให้รางวลัขององค์การอย่างชัดเจน โดยได้จ าแนก
องคป์ระกอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารไว ้5 ดา้นดงัน้ี 

     1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็นการแสดงความช่วยเหลือ ซ่ึงได้ แก่การใหค้วาม
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน โดยมกัจะมีลกัษณะในการช่วยเหลือผูอ่ื้นในเร่ือง
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังาน หรืออาจเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร 

     2) พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการแสดงออกดว้ยความสมคัร
ใจในการช่วยเหลือผูร่้วมงานในการป้องกนัปัญหา  

     3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) เป็นความอดทนของบุคคลท่ีมีต่อความคบัขอ้งใจท่ี
เข ามารบกวน ความยากล าบาก ความผิดหวงั ความเครียดและความไม่สะดวกในการปฏิบติังาน 
ตลอดจนสามารถทนต่อความรู้สึกกดดนัดว้ยความสุขมุและความเตม็ใจ 

     4) พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ (Civic Virtue) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ขององคก์าร โดยไม่เพียงแค่การแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลา
และรูปแบบท่ีเหมาะสมเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการประพฤติปฏิบติัในส่วนอ่ืนๆดว้ย 

     5) พฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลได้ แสดงออกถึงการ
ยอมรับและปฏิบติัตามระเบียบ นโยบายขององคก์ารไดอ้ยา่งเคร่งครัดเกินกวา่ความคาดหมายท่ีเกิดข้ึนจาก
บทบาทหนา้ท่ีท่ีองคก์ารไดก้ าหนดไว้ ในระดบัต ่าสุด 
 
     จากการศึกษา พบว่า มีการใช้ทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี เพ่ืออธิบายพฤติกรรมและ
ประสิทธิภาพในการท างาน เช่นงานวิจยัของ  Podsakoff และคณะ (1997), Cropanzano และคณะ (2003)  
นอกจากน้ี ยงัพบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การในงานวิจัยของ Appalayya Meesala, Vani. H. และ Nageswara Rao (2013) ซ่ึง
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ศึกษาเร่ืองเครือข่ายทางสังคม (Social Network) เป็นอนัตรายต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) หรือไม่ โดยการเก็บ
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง พนกังานในบริษทัต่างๆ จ านวน 191 คน ซ่ึงท างานในต าแหน่งหนา้ท่ีและองคก์รท่ี
แตกต่างกนัทั้งพนกังานของในหน่วยงานของรัฐและพนกังานในหน่วยงานเอกชน ในรัฐAndhra Pradesh 
ประเทศอินเดีย ซ่ึงผูว้ิจยัจึงไดท้ดสอบสมมุติฐานงานวิจยั  4 สมมุติฐานหลกัและสรุปไดว้่า 1)พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 2)การใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ส่งผลต่อการประสิทธิภาพในการท างาน 3)การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์กบั
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีความสัมพนัธ์กนัในทางตรงกนัขา้มท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และ 
4) การเขา้ใช ้Facebook มีความสมัพนัธ์กบัการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์ 
      

3. วธิีการศึกษา 
3.1 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในงานวจัิย 
 
     เพ่ือเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงตวัแปรศึกษาและความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรศึกษาท่ีจะใชใ้นงานวิจยัน้ี
โดยสงัเขป กรอบแนวคิดในการวิจยัสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 2 
 

 
 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นงานวิจยั 

     สมมุติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 1)ทศันคติท่ีมีต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์มีผลต่อความตั้งใจในการใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 2)บรรทดัฐานของบุคคลเก่ียวกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์มีผลต่อความตั้งใจใน

การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 3)การรับรู้ของพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์มีผลต่อ
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ความตั้งใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 4)ความตั้ งใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ5)พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีผลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน ท่ีมีส านกังานอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
แต่เน่ืองจากไม่สามารถระบุจ านวนผูใ้ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีแน่นอนไดแ้ละจ านวนผูใ้ช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์มีจ านวนมาก ดงันั้นการก าหนดจ านวนตวัอย่าง ผูว้ิจยัจึงเลือกใชต้ามทฤษฎีของคอแครน 
(Cochran, 1953) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้0.05 ตอ้งใชจ้ านวน
ตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 385 ตวัอยา่ง  
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

     งานวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยรายละเอียดของตวัแปร

ศึกษาในแบบสอบถามจะครอบคลุมตวัแปรศึกษาในงานวิจยัทั้งหมด 6 ส่วนคือ 

     ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นค าถามท่ีใช้ระดับการวดัข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal scale) และการวดัขอ้มูลแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ซ่ึงแตกต่างกนัตามลกัษณะของปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ 

     ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นค าถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนาม

บญัญติั (Nominal scale) และการวดัขอ้มูลแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามลกัษณะ

ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์

     ส่วนท่ี 3 ค าถามดา้นทศันคติเก่ียวกบัการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ แบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยจะประกอบด้วยค าถามท่ีเก่ียวกบัทศันคติในการใช้บริการ

เครือข่ายสงัคมออนไลน ์

     ส่วนท่ี 4 บรรทดัฐานของบุคคลเก่ียวกบัพฤติกรรม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

โดยจะประกอบดว้ยค าถามท่ีเก่ียวกบับรรทดัฐานของบุคคลเก่ียวกบัพฤติกรรม 

     ส่วนท่ี 5 การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

โดยจะประกอบดว้ยค าถามท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในงานวิจยัน้ีจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีได้จากแบบสอบถามโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน เช่น 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือแสดงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ทศันคติจากการใชบ้ริการ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมของผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยจะแสดงผลโดยใชแ้ผนภูมิ

หรือตารางเพ่ือความสะดวกในการท าความเขา้ใจ ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติขั้นสูงเพ่ือเป็นการ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในงานวิจยัน้ี จะใชก้ารทดสอบสมมุติฐานแบบไควส์แคว ์และ การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มลูในงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ 

     1) การวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่โดยใชวิ้ธีหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (- Coefficient) โดยจะหลงัจากท่ีมี

การเก็บขอ้มลูเบ้ืองตน้แลว้อย่างนอ้ย 30 ชุด งานวิจยัน้ีจะท าการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

เพ่ือคัดกรองค าถามให้ได้ข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน โดยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิค

รอนบคัอลัฟา (- Coefficient) 

     2) การทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของประชากร (Chi-square test) เพ่ือเปรียบเทียบความถ่ีท่ีเกิดข้ึน

จริง (ความถ่ีท่ีสังเกต : Observed frequency) กบัความถ่ีคาดหวงั (Expected frequency) จากทฤษฎี โดยจะ

เป็นการทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ดว้ยความถ่ีท่ีเกิดข้ึนจริงเท่ากบัความถ่ีคาดหวงัจากทฤษฎี ซ่ึงสามารถใชก้บั

กลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 1 กลุ่มข้ึนไป หรือใชก้บัตวัแปรตั้งแต่ 1 ตวัข้ึนไป 

     และในการทดสอบสมมุติฐาน ใชส้ถิติในการทดสอบ ดงัน้ี 

     สมมุติฐานท่ี 1  ตวัแปรตน้ คือทศันคติท่ีมีต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์  ตวัแปรตามคือ ความตั้งใจใน

การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยจะทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใชก้ารทดสอบความเป็น

อิสระต่อกนัของประชากร (Chi-square test) 

     สมมุติฐานท่ี 2  ตวัแปรตน้ คือบรรทดัฐานของบุคคลเก่ียวกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตวัแปรตามคือ 

ความตั้งใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยจะทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใช้การ

ทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของประชากร (Chi-square test) 

     สมมุติฐานท่ี 3  ตวัแปรตน้ คือการรับรู้ของพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์  ตวัแปร

ตามคือ ความตั้งใจในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยจะทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใช้

การทดสอบความเป็นอิสระต่อกนัของประชากร (Chi-square test) 

     สมมุติฐานท่ี 4  ตวัแปรตน้ คือความตั้งใจในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน ์ ตวัแปรตามคือ พฤติกรรม

การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยจะทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใชก้ารทดสอบความเป็น

อิสระต่อกนัของประชากร (Chi-square test) 
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     สมมุติฐานท่ี 5  ตวัแปรตน้ คือพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ตวัแปรตามคือ พฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยจะทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใช้การทดสอบความเป็น

อิสระต่อกนัของประชากร (Chi-square test) 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับหรือแนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย  
4.1 ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
     ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากงานวิจยัน้ีคือ ผูวิ้จยัคาดว่าจะทราบถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์และคาดว่าจะทราบถึงตวัแปรจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ อีกทั้ งยงัคาดว่าจะทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง

พฤติกรรมการใชเ้ครือข่านสงัคมออนไลนก์บัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารดว้ย 

 
4.2 แนวทางในการอภิปรายผล 
 
     การอภิปรายผลส าหรับงานวิจยัน้ีคือการอภิปรายผลของปัจจยัจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนท่ีส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ความสัมพนัธ์ระหว่างความตั้งใจในการใชเ้คร่ือข่ายสังคม
ออนไลน์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลนก์บัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
 
4.3 แนวทางการศึกษาในช่วงต่อไป 
 
     แนวทางการศึกษาช่วงต่อไปของงานวิจยัในอนาคต ไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีครอบคลุม
ประชากรอ่ืนๆ เช่นพนกังานในหน่วยงานของรัฐ พนกังานรัฐวิสาหกิจ การเกบ็ตวัอยา่งโดยมีปัจจยัศึกษาท่ี
เพ่ิมข้ึนตามลกัษณะปัจจบัดา้นเศรษฐกิจและสงัคมในช่วงนั้นๆ เป็นตน้ 
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ประสบการณ์นักท่องเที่ยว การรับรู้คุณค่า และความจงรักภกัดต่ีอการใช้
บริการสปาไทย ของนักท่องเทีย่วต่างชาต ิ

Tourist Experience, Perceived Value and Loyalty to Thai Spa Usage of  
Foreign Tourists 

อารยา สมสุขหวงั1และ ยอดมนี เทพานนท์2 
Araya Somsukwang and Yodmanee Tepanon 

 

บทคดัย่อ 
การใชบ้ริการสปาไทยก าลงัไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวทัว่โลก ธุรกิจสปาสามารถสร้างรายไดใ้หก้บั
ผูป้ระกอบการเป็นอย่างมาก และยงัประกอบเป็นรายไดม้วลรวมใหก้บัระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่การ
ศึกษาวิจยัในอดีตท่ีผ่านมา การศึกษาเก่ียวกบัผูรั้บบริการสปายงัไม่ไดรั้บความสนใจจากนกัวิจยัเท่าใดนกั 
เอกสารแนวคิดเบ้ืองตน้น้ี รวบรวมวรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว และการ
รับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภค โดยพยายามศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรดงักล่าวกบัแนวคิดความจงรักภกัดี
ในการใชบ้ริการสปาของนกัท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมความเขา้ใจทศันคติความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
ต่างวฒันธรรมท่ีใชบ้ริการสปาไทย โดยทา้ยท่ีสุด รายงานน้ีไดน้ าเสนอกรอบแนวความคิดเบ้ืองตน้ และ
แผนการท าวิจยั เพ่ือเป็นแนวทางใหก้บัการศึกษาวิจยัต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: สปา, ประสบการณ์นักท่องเท่ียว, การรับรู้คุณค่า, ความจงรักภักดี, นักท่องเท่ียวต่างวัฒนธรรม 
 

Abstract 
Currently, using spa service is popular among tourists from all over the world. Spa business can 
generate great revenue to the entrepreneur and contribute to the gross income to the country economy. 
In the past, studies on spa visitors have not largely been the focus of research. This conceptual paper, 
therefore, gathers literature on tourist experience and customer perceived value.  It attempts to study the 
relationship of these variables with the concept of loyalty of spa tourists to better understand the attitude 
and needs of spa tourists from different cultural backgrounds.  Finally, this report presents a conceptual 
framework and a research plan as a guideline for future study. 
 

Keywords: Spa, Tourist Experience, Perceived value, Loyalty, Cross-Cultural Tourists 
______________________________ 

1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900email: araya_som@hotmail.com 
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       206 

 

1. บทน า 

 

     ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่หนัมาใหค้วามส าคญัในการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพกนัมากข้ึน สังเกตไดจ้ากรายได้
จากนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในประเทศไทยในปี 2555 มีมูลค่าถึง 140,000 ลา้นบาท โดย
แบ่งเป็นดา้นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย 70,000 ลา้นบาท ดา้นธุรกิจท่องเท่ียวไทย 50,000 ลา้นบาท และ
ดา้นการนวดแผนไทยและสปาภายนอกโรงพยาบาลเอกชนไทย 20,000 ลา้นบาท (ศูนยว์ิจยักสิกร, 2556) 
ซ่ึงในปัจจุบนัมีธุรกิจหลายอยา่งท่ีช่วยเสริมสร้างสุขภาพของผูบ้ริโภค หน่ึงในนั้นคือธุรกิจสปา 
     สปา มาจากภาษาละตินว่า “Sanitas Per Aquas” โดยเป็นช่ือของบ่อน ้ าพุ ร้อนธรรมชาติท่ีเปิดไว้
ใหบ้ริการประชาชนในประเทศเบลเยี่ยม (Boonyarit and Phetvaroon, 2011) ซ่ึงสปาหมายถึงหมายถึง การ
มีสุขภาพดีด้วยน ้ า (จรินพร ตันติกิจศิริวงศ์, 2546) เป็นการบ าบัดแบบองค์รวมท่ีเน้นการป้องกันการ
เจบ็ป่วยมากกวา่การรักษา(Wildwood and Chrissie, 1997) 
     ธุรกิจสปาเกิดข้ึนในประเทศไทยเม่ือปีพ.ศ. 2536 ท่ีโรงแรม Mandarin Oriental และมีอตัราการเติบโต
อย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยเฉล่ียอยู่ท่ีปีละ 5-6 % (ภทัทิราพร เขียวสนั่น, 2556) การท่ีสปาไทยมีการเติบโต
อย่างต่อเน่ือง มีสาเหตุมาจากหลายองค์ประกอบ อาทิเช่น ความสวยงามของประเทศ ภูมิปัญญาพ้ืนบา้น
ดา้นการแพทยไ์ทย สมุนไพรมีความหลากหลายและมีสรรพคุณท่ีดี รวมถึงความสามารถในการบริการ
ของพนกังาน ท าใหส้ปาไทยไดรั้บการยอมรับจากนกัท่องเท่ียว แต่ถึงกระนั้นการท่ีนกัท่องเท่ียวจะช่ืนชอบ 
และมีความจงรักภกัดีต่อสปาไทยนั้นกข้ึ็นอยู่กบัประสบการณ์นกัท่องเท่ียวท่ีเคยไดรั้บในอดีตและการรับรู้
คุณค่าท่ีนกัท่องเท่ียวแต่ละคนจะไดรั้บวา่ตรงกบัท่ีตนเองคาดหวงัหรือไม่  
     ประสบการณ์นักท่องเท่ียวเป็นการรับรู้ถึงประสบการณ์ต่างๆหลังใช้สินค้าหรือบริการ ซ่ึงถ้า
นกัท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์ในทางบวก จะท าให้นกัท่องเท่ียวอยากกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าหรือบอกต่อ
ความรู้สึกใหค้นรอบขา้งไดรั้บรู้ แต่ถา้นกัท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์ในทางลบ จะท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่
อยากกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า (มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, ม.ป.ป.) ประสบการณ์นกัท่องเท่ียวนับว่าเป็นส่ิง
ส าคญัในการดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวเพราะน ามาซ่ึงความจงรักภกัดีต่อสินคา้หรือบริการนั้นๆ  
     การรับรู้คุณค่าเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อสินคา้และบริการเน่ืองจากการท่ีลูกคา้จะพึงพอใจใน
สินคา้หรือบริการหรือไม่ข้ึนอยู่กบัการรับรู้คุณค่าในแต่ละดา้นว่าตรงกบัท่ีคาดหวงัหรือไม่ ถา้การรับรู้
นั้นๆมีผลเชิงบวก จะน ามาสู่ความจงรักภกัดีของลูกคา้ การรับรู้คุณค่ามีอยูด่ว้ยกนัหลายดา้น เช่น คุณภาพ 
อารมณ์ ราคาท่ีเป็นตวัเงิน และราคาท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
     ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดท้ าการศึกษาประสบการณ์นักท่องเท่ียว รวมถึงคุณค่ารับรู้ ในดา้นคุณภาพ อารมณ์ 
ราคาท่ีเป็นตวัเงิน และราคาท่ีไม่เป็นตวัเงิน ของนกัท่องเท่ียวต่างวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อ
สปาไทย ทั้งน้ีเพ่ือจะไดท้ราบว่าคุณค่าดา้นการรับรู้ดา้นใดยงัไม่ตรงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และ
น ามาปรับปรุงใหดี้ข้ึน เพ่ือใหเ้กิดความจงรักภกัดีของนกัท่องเท่ียวในการใชส้ปาไทย 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การให้บริการสปาและสปาไทย 

 
     สมาคมสปานานาชาติ (International Spa Association) ไดแ้บ่งประเภทของสปาเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ 
Club spa, Day Spa, Hotel and Resort Spa, Cruise Ship Spa, Mineral Spring Spa, Destination Spa และ 
Medical Spa โดยในประเทศไทยพบวา่สปาท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ Day spa 
     ธุรกิจสปาไทยธุรกิจสปาไทยมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในทุกๆปี สร้างรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 
15,000-16,000 ลา้นบาทต่อปี กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 80 % เป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ (ภทัทิราพร เขียว
สนั่น, 2556) รูปแบบของธุรกิจสปาในประเทศไทยแบ่งได้ 3 รูปแบบคือ กิจกรรมสปาเพ่ือสุขภาพ 
กิจกรรมนวดเพ่ือสุขภาพ และกิจกรรมนวดเพ่ือเสริมสวย ส าหรับรายการในสปาเมนูมีอยู ่2 ประเภท คือ 1) 
บริการหลกั ประกอบดว้ย การนวดเพ่ือสุขภาพ และการใชน้ ้ าเพ่ือสุขภาพ  2) บริการเสริม ประกอบดว้ย 
การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ การท าสมาธิ การอบเพ่ือสุขภาพ การแพทยท์างเลือก และโภชนาบ าบัด 
(ส านกังานส่งเสริมบริการสุขภาพ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ, 2556) 
     การท่ีสปาไทยมีข้อได้เปรียบประเทศอ่ืนเน่ืองจากประเทศไทยมีสมุนไพรมากกว่า 100 ชนิดซ่ึง
สมุนไพรเหล่าน้ีสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นสปาได ้ ประเทศไทยมีน ้าพุร้อนจากธรรมชาติ
ท่ีสามารถพฒันาให้เป็นสถานบริการสปาประเภท Mineral Spring Spa หรือ Hotel and Resort Spa ได ้
รวมถึงคนไทยส่วนใหญ่มีนิสยัสุภาพอ่อนนอ้ม และรักงานบริการ (ปัทมลอินทสุวรรณ์, ม.ป.ป.) 
     กระบวนการด าเนินงานในสปา แบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมแรกเข้า โดยพนักงานจะกล่าว
ตอ้นรับ สอบถามรายละเอียดของผูรั้บบริการ เก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของการรับบริการ เวลาท่ีนดัหมาย 
ความตอ้งการกิจกรรมอ่ืนๆ และประวติัทางการแพทย ์2) กิจกรรมระหว่างการใหบ้ริการ โดยพนกังานจะ
ท าความสะอาดพ้ืนท่ี เตรียมอุปกรณ์ส าหรับนวด อธิบายบายขั้นตอนในการนวดใหผู้รั้บบริการทราบ และ
สอบถามผูรั้บบริการเก่ียวกบัอาการปวดในขณะใหบ้ริการ 3) กิจกรรมเม่ือออก พนกังานจะกล่าวขอบคุณ 
และใหผู้รั้บบริการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ (กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.) 
 
2.2 ประสบการณ์นักท่องเทีย่ว (Tourist Experience) 
 
     Mossberg (2007) ไดอ้ธิบายความหมายของประสบการณ์ว่า เป็นมุมมองของผูรั้บบริการท่ีผูรั้บบริการ
คิดว่าน่าจดจ า นอกจากน้ีประสบการณ์ ยงัหมายถึงการท่ีลูกค้าสัมผสัผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านทาง
ประสาทสัมผสัทั้งหา้จนเกิดเป็นความทรงจ าท่ีประทบัใจหรือไม่ประทบัใจซ่ึงจะเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานในการ
ตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์หรือเลือกใชบ้ริการในคร้ังต่อไป (วิทยา ด่านธ ารงกูล และพิภพ อุดร, 2547) 
ประสบการณ์นักท่องเท่ียวสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ ประสบการณ์เชิงบวก (Positive Experience) 
ไดแ้ก่ ส่ิงต่างๆ ท่ีนักท่องเท่ียวพึงพอใจจากการได้รับหรือสัมผสั และประสบการณ์เชิงลบ (Negative 
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Experience) ไดแ้ก่ ส่ิงต่างๆท่ีนกัท่องเท่ียวไม่พึงพอใจจากการไดรั้บหรือสมัผสั (มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
, ม.ป.ป.) หัวใจในการสร้างประสบการณ์ให้โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์และประทับใจ คือ การออกแบบ
รายละเอียดขององคป์ระกอบต่างๆของการใหบ้ริการท่ีสามารถสัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทั้งหา้ คือ รูป 
รส กล่ิน เสียง และสัมผสั (วิทยา ด่านธารงกูล และพิภพ อุดร, 2547) จากการการทบทวนกรรม พบว่า 
ประสบการณ์นักท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้คุณค่า และความจงรักภักดี (Deng and 
Pffirsklla, 2011) 

 
2.3 การรับรู้คุณค่า (Perceived Value) 

 
     Zeithaml (1988) การรับรู้คุณค่าหมายถึงการประเมินอรรถประโยชน์โดยรวมของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัการรับรู้ของส่ิงท่ีคาดวา่จะไดรั้บและส่ิงท่ีไดรั้บ ส่วนมากมกัเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหวา่ง
คุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บ (Total Customer Value) กบั ตน้ทุนต่างๆท่ีลกูคา้ตอ้งเสียหรือจ่ายไป (Total Customer 
Cost) การวดัองคป์ระกอบการรับรู้คุณค่าจะวดัจากพฤติกรรมและความตั้งใจซ้ือในอนาคต ซ่ึงมาจากความ
พึงพอใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการ (Baker et al., 2002) ส าหรับการวดัการรับรู้คุณค่าท่ีเรียกว่า SERV-
PREVAL เป็นการวดัการรับรู้คุณค่าท่ีประกอบดว้ย 5 มิติคือ คุณภาพ ราคาท่ีเป็นตวัเงิน ราคาท่ีไม่เป็นตวั
เงิน ช่ือเสียงและการตอบสนองทางอารมณ์ (Petrick, 2002) นอกจากน้ี Sheth et al. (1991) ยงัไดแ้บ่งการ
รับรู้คุณค่าออกเป็น 4 มิติ คือ มิติดา้นอารมณ์ สงัคม หนา้ท่ีและเง่ือนไข 
 

2.3.1 การรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพ (Perceived Quality) 
 

 การรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพ หมายถึง การรับรู้คุณค่าในดา้นคุณภาพท่ีผูรั้บบริการมีต่อสินคา้ เป็น
การรับรู้ในลกัษณะท่ีพึงพอใจ เน่ืองจากคุณภาพสินคา้ตรงกบัท่ีตนคาดหวงั หรือในลกัษณะท่ีไม่พึงพอใจ 
เน่ืองจากไม่ตรงกับความคาดหวัง (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2552; ศิวฤทธ์ พงศกรรังศิลป์ , 2555) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Parasuraman et al. (1986) ท่ีกล่าวว่าการรับรู้คุณภาพการบริการเป็นความแตกต่างระหว่าง
ส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาดหวงัหรือปรารถนากบัส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บจริง ลกัษณะของการบริการท่ีมีคุณภาพ คือ มี
ความเช่ือถือได้ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ความสามารถของพนักงาน ความสุภาพของ
พนักงาน ความน่าไวว้างใจ ความปลอดภยั ความเขา้ใจลูกคา้ (มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2545) จากการ
ทบทวนพบว่าการรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดี (ศกัด์ิดา ศิริภทัร
โสภณ และปารยทิ์พย ์ธนาภิคุปตานนท,์ 2554) 
 

2.3.2 การรับรู้คุณค่าดา้นอารมณ์ (Emotional response) 
 

 Bigne et al. (2008) อารมณ์แบ่งออกเป็น 2 มิติ  คือ ความยินดี (Pleasure) และแรงกระตุ้น 
(Arousal) ซ่ึงความยินดี หมายถึง  ความสนุกสนานหรือมีความสุขในสถานการณ์นั้น ๆ ส าหรับแรง
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กระตุน้ หมายถึง การกระตุน้ให้บุคคลมีความกระตือรือร้น Williams (2000) กล่าวว่า คุณค่าดา้นอารมณ์ 
คือ ความสามารถของผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีจะกระตุน้ความรู้สึกของผูรั้บบริการ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั 
(Sweeny et al., 1999) ท่ีกล่าวว่าเป็นความสามารถของผลิตภณัฑเ์พียงอยา่งเดียว ซ่ึงการรับรู้ดา้นอารมณ์มี
ความส าคญัอยา่งยิ่งกบัความจงรักภกัดีของลกูคา้ (Oliver, 1997) เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีมาหลกัของแรงจูงใจ
ของมนุษย ์(Westbrook and Oliver, 1991) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการรับรู้คุณค่าดา้นอารมณ์มี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดี (Sui and Baloglu, 2003; Alireza and Ghaedi, 2011) 
 

2.3.3 การรับรู้คุณค่าดา้นราคาท่ีเป็นตวัเงิน (Perceived Monetary Price) 
 

                การรับรู้ด้านราคาท่ีเป็นตวัเงินมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าโดยตรง  เน่ืองจากราคาเป็นส่ิงท่ี
ผูรั้บบริการเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีตอ้งเสียไปในทางเศรษฐกิจ ถา้ราคาของผลิตภณัฑสู์งข้ึนจะส่งผลให้คุณค่าใน
ใจของผูรั้บบริการลดลง (Duman, 2002) โดยการก าหนดราคาจะประเมินราคาจากการเปรียบเทียบคุณค่า
ของผลิตภณัฑร์ะหว่างผลิตภณัฑข์องกิจการกบัของคู่แข่งขนั ซ่ึงจะช่วยให้กิจการสามารถก าหนดราคาท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการรับรู้ในคุณค่าของผูบ้ริโภค (พงศศ์รันย ์พลศรีเลิศ, 2555) จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า ราคาท่ีเป็นตวัเงินมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดี (Anuwichanont, 2011) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Bojanic et al. (2000) ท่ีสรุปวา่ คุณภาพของสินคา้ตอ้งมีความเหมาะสมกบัราคา
ท่ีเสียไป 
 

2.3.4 การรับรู้คุณค่าดา้นราคาท่ีไม่เป็นตวัเงิน (Perceived Behavioral Price) 
 

               ราคาท่ีไม่เป็นตวัเงิน คือ ตน้ทุนอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ตวัเงินซ่ึงรวมถึงเวลาท่ีเกิดจากการรอคอย (Petrick, 
2002; Moliner, 2009) ซ่ึงราคาท่ีไม่เป็นตัวเงินมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ เน่ืองจากการท่ี
ผูรั้บบริการมีการรอคอยเป็นเวลานาน จะเกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายไม่พอใจ และอาจส่งผลใหผู้รั้บบริการไม่
กลบัมารับบริการอีกในอนาคต  เหตุการณ์เช่นน้ีสามารถท าใหธุ้รกิจขาดรายได ้หรือสูญเสียลูกคา้ จึงสรุป
ไดว้่าการท่ีผูรั้บบริการตอ้งใชเ้วลาและความพยายามในการซ้ือท่ีสูงอาจส่งผลคุณค่าของผลิตภณัฑเ์ป็นไป
ในทางลบ (Duman, 2002) ผูใ้หบ้ริการจึงควรพยายามลดตน้ทุนดา้นเวลาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าการรับรู้ใหม้ากข้ึน 
(Zeithaml, 1988) เน่ืองจากบางคร้ังการลูกคา้อาจใหค้วามส าคญักบัตน้ทุนท่ีไม่ใช่ตวัเงินมากกว่าตน้ทุนท่ี
เป็นตวัเงิน (Petrick, 2002) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ราคาท่ีไม่เป็นตวัเงิน มีความสมัพนัธ์เชิงบวก
กบัความจงรักภกัดี (Olmayan et al., 2013; อคัรพงศ ์และ ม่ิงสรรพ,์ ม.ป.ป.) 
 

2.4 ความจงรักภักดี (Loyalty)  
 

     ณัฐพัชร์ ลอ้ประดิษฐ์พงษ์ (2549) ความจงรักภักดี คือ ความมุ่งมัน่ท่ีจะซ้ือสินค้าหรือบริการอย่าง
ต่อเน่ืองในอนาคต ซ่ึงจะน าไปสู่ความสัมพนัธ์ในระยะยาว (Oliver, 1999) ความจงรักภกัดีจดัว่าเป็นปัจจยั
องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสร้างความมัง่คัง่ใหแ้ก่องคก์รธุรกิจต่างๆ เน่ืองจากลูกคา้มีการซ้ือหรือใชบ้ริการซ ้ า
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และมีการบอกต่อให้ผูอ่ื้นให้มีการซ้ือ ความจงรักภักดีของผูรั้บบริการจึงหมายถึงการท่ีผูรั้บบริการมี
ทศันคติท่ีดีต่อสินคา้หรือบริการ ท่ีเกิดจากความเช่ือมัน่ การนึกถึง หรือตรงใจผูบ้ริโภค และเกิดการซ้ือซ ้ า
อยา่งต่อเน่ือง (Da and Alwi, 2008) 
     Dick and Basu (1994) ไดท้ าการแบ่งประเภทของความภกัดีของผูบ้ริโภคโดยพิจารณาจากทศันคติต่อ
สินคา้และระดบัของพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ 1)  ผูบ้ริโภคมีทศันคติ
และระดับของการซ้ือซ ้ าสูง (True Loyalty) 2)  ผูบ้ริโภคจะมีทัศนคติท่ีดีต่อสินค้า แต่มีการซ้ือซ ้ าต ่ า 
(Latent Loyalty) 3) ผูบ้ริโภคจะมีการซ้ือซ ้ าสูง แต่มีทศันคติท่ีไม่ดีต่อองค์กร (Spurious Loyalty) 4) ไม่มี
ทั้งระดบัของทศันคติและการซ้ือซ ้ า (No Loyalty) นอกจากน้ี Baldinger and Rubinson (1996) ยงัไดแ้บ่ง 
ผูบ้ริโภคตามลกัษณะของความจงรักภักดีทางทัศนคติ และความภักดีทางด้านพฤติกรรม คือ 1) Real 
Loyalty หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีมีระดับความภักดีทั้ งทางด้านทัศนคติ และพฤติกรรมสูง 2) Vulnerable 
หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติต่อตราสินคา้หนกัแน่นนอ้ยกวา่พฤติกรรมท่ีแสดงออก 3) Prospects หมายถึง 
ผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติท่ีมัน่คงต่อตราสินคา้มากกวา่พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา 
     ดงันั้นเอกสารแนวคิดเบ้ืองตน้น้ี จึงน าเสนอกรอบแนวคิดส าหรับการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประสบการณ์นักท่องเท่ียว การรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพ อารมณ์ ราคาท่ีเป็นตวัเงิน ราคาท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
และความจงรักภกัดี 
 

3.วธิีการศึกษา 
 

     จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆคือ ประสบการณ์
นักท่องเท่ียว การรับรู้คุณค่าด้านคุณภาพ อารมณ์ ราคาท่ีเป็นตัวเงิน ราคาท่ีไม่เป็นตัวเงิน และความ
จงรักภกัดี ดงัรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์นกัท่องเท่ียว 
(Tourist experience) 

คุณภาพ(Quality) 

อารมณ์(Emotional) 

ราคาท่ีเป็นตวัเงิน(Monetary price) 

ราคาท่ีไม่เป็นตวัเงิน (Behavioral price) 

ความจงรักภกัดี 
(Loyalty) 

การรับรู้คุณค่า (Perceived 

value) 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       211 

 

 
 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
     เอกสารแนวคิดเบ้ืองตน้น้ีจึงน าเสนอแผนวิธีการวิจยักรอบแนวคิดดงัภาพท่ี 1 โดยประชากรท่ีศึกษา คือ 
นกัท่องเท่ียวต่างวฒันธรรมท่ีเคยเขา้รับบริการสปาไทย โดยศึกษาทั้งกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียและชาว
ยโุรป ซ่ึงจะเป็นตวัแทนของนกัท่องเท่ียวต่างวฒันธรรม ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งได ้385 คน และใช้
วิธีเลือกตวัอย่างแบบไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี มี 2 
ภาษาคือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ ข้อมูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประสบการณ์การใชบ้ริการสปาของผูต้อบแบบสอบถาม ประสบการณ์นกัท่องเท่ียว (ประยกุตจ์าก Kim et 
al., 2012) การรับ รู้คุณ ค่า (ประยุกต์จาก Petrick, 2004; Gonzalez et al., 2007) และความจงรักภักดี 
(ประยุกตจ์าก Phongvivat and Panadis, 2011) โดยจะท าการทดสอบความสัมพนัธ์ตามกรอบความคิดโดย
ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

4.ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  
 

     จากแผนการวิจัยท่ีกล่าวมา ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ ประสบการณ์นักท่องเท่ียวจะมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพ อารมณ์ ราคาท่ีเป็นตวัเงิน และราคาท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
ของการบริการสปา นอกจากน้ี การรับรู้คุณค่าดา้นคุณภาพ อารมณ์ ราคาท่ีเป็นตวัเงิน และราคาท่ีไม่เป็น
ตวัเงินจะมีสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการสปา 
     ประโยชน์ของการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบธุรกิจสปาสามารถก าหนดกลยุทธ์และบริหารธุรกิจให้
ตรงกบัคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ เพ่ือให้เกิดความจงรักภกัดีของนักท่องเท่ียวในอนาคต และจะส่งผล
ประโยชนต่์อธุรกิจ สปาไทย ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้เป็นธุรกิจอิสระขนาดยอ่มท่ีมีจ านวนมากในประเทศไทย 
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การใช้เคร่ืองมือวเิคราะห์เพสเพือ่บ่งช้ีโอกาสและอุปสรรค 
ของการเลีย้งโคเนือ้อนิทรีย์ในประเทศไทย 

Using PEST Analysis to Identify Opportunities and Threats of Organic 
Cattle Farming in Thailand. 

ธนชาติ บุญมี1 และ ยอดมนี เทพานนท์2 

Thanachart Boonmee and Yodmanee Tepanon 

บทคดัย่อ 
การวิเคราะห์เพส (PEST Analysis) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมมหภาค โดยแบ่งเป็น
ปัจจยัดา้นการเมือง (Political) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (Economic) ปัจจยัดา้นสังคม (Social) และปัจจยัดา้น
เทคโนโลยี(Technological) ท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จและความลม้เหลวในการบรรลุเป้าหมายองคก์รหรือ
กิจกรรมหน่ึงๆ สภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีเป็น
ทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อการด าเนินงาน งานวิจยัน้ีใชก้ารวิเคราะห์เพสเพ่ือ
อธิบายถึงโอกาสและอุปสรรคในการเล้ียงโคเน้ืออินทรียเ์พ่ือการส่งออก และน าเสนอเก่ียวกบัความเป็นไป
ได้ของการเล้ียงโคเน้ืออินทรีย์ในประเทศไทย เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร โดยศึกษาปัจจัย
สภาพแวดลอ้มมหภาคจากขอ้มูลทุติยภูมิ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการด าเนินธุรกิจ
รวมถึงปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มได ้
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์เพส, โคเนือ้อินทรีย์, สภาพแวดล้อมมหภาค 

Abstract 
PEST analysis is a tool to analyze the macro environment by looking at political factors, economic 
factors, social factors, and technological factors that influence the success and failure of reaching the 
goals in any organization or activity. These environments are constantly changing and therefore can 
create changes which could turn into both opportunities and threats for the operations. This research 
uses PEST analysis to illustrate opportunities and threats of organic cattle farming for commercial 
export. It presents the possibilities of organic cattle farming in Thailand as another alternative for Thai 
farmers. Secondary data of factors in the macro environment was studied in order to build business 
competitiveness as well as guide an appropriate adjustment for the farmers. 
   
Keywords: PEST Analysis, Organic cattle, Macro environment 
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10900 email: thanachart_champ@hotmail.com 
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การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       216 

 

1. บทน า 
     ในปี พ.ศ. 2551-2555 การผลิตโคเน้ือของไทยลดลงในอตัราร้อยละ 2.92 ต่อปี ส าหรับปี พ.ศ. 2555 มี
ปริมาณการผลิตโคเน้ือ 1.06 ลา้นตวั หรือคิดเป็น 1.53 แสนตนั ซ่ึงลดลงจากปี พ.ศ. 2554 ท่ีมีปริมาณการ
ผลิต 1.09 ลา้นตวั หรือคิดเป็นเน้ือโค 1.61 แสนตนั การท่ีก าลงัการผลิตโคเน้ือในประเทศมีปริมาณลดลง
นั้น อาจมีสาเหตุจากการเกิดสถานการณ์โคเน้ือมีชีวิตราคาตกต ่าในปี พ.ศ. 2550-2552 ท าให้เกษตรกรผู ้
เล้ียงโคเน้ือกว่าร้อยละ 50 ไดห้ันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีรัฐบาลประกนัรายไดท้ดแทน เช่น ขา้ว ออ้ย มนั
ส าปะหลงั ขา้วโพด เป็นตน้ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556ก)  
     การท่ีผลผลิตโคเน้ือลดน้อยลงนั้น เป็นผลให้ราคาโคเน้ือสูงข้ึนเป็นไปตามหลกัการของอุปสงค์และ
อุปทาน อย่างไรกต็ามหากเกษตรกรจะหนักลบัมาเล้ียงโคเน้ืออีกคร้ังเพ่ือใหไ้ดป้ระโยชนจ์ากราคาเน้ือโคท่ี
สูงในปัจจุบันก็อาจจะเป็นทางออกท่ีไม่ถาวร เน่ืองจากอุปสงค์การบริโภคเน้ือววัในประเทศไทยนั้น
ประเมินไดย้าก ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคจ านวนมากไม่รับประทานเน้ือโคและผลิตภณัฑจ์ากเน้ือโค ซ่ึงเหตุผล
ท่ีไม่บริโภคเน้ือโคนั้นแตกต่างกนัไป เน่ืองจากคนในครอบครัวไม่รับประทาน (ร้อยละ 32.5) รองลงมาคือ
มีปัญหาดา้นสุขภาพ (ร้อยละ 30.8) และความเช่ือทางศาสนา (ร้อยละ 25.0) ตามล าดบั จึงส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรผูผ้ลิตโคเน้ือ (ทิพวรรณ ลิมงักรูและคณะ, 2552) เกษตรกรไม่สามารถคาดเดาระดบัอุปสงคข์อง
ตลาดได ้การลงทุนเพ่ือผลิตโคเน้ือเพ่ือตลาดในประเทศจึงไม่ใช่ทางออกท่ีดีท่ีสุดของเกษตรกร ส่วนพืช
เศรษฐกิจหลกัท่ีรัฐบาลมีนโยบายแทรกแซงกลไกการตลาดนั้น จะส่งผลต่อเกษตรกรท่ีอาจไดร้ายไดม้าก
ข้ึน แต่หากมองอีกด้านหน่ึงอาจท าให้รายได้ของเกษตรกรไม่สม ่ าเสมอหรือยั่งยืน เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของรัฐบาลซ่ึงเกิดข้ึนอยู่บ่อยคร้ังในประเทศไทย จึงส่งผลใหน้โยบายของรัฐบาลเดิมไม่ไดรั้บ
การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง         
     นอกจากน้ีการผลิตสินคา้เกษตรของเกษตรกรมีการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากหาซ้ือ
ไดง่้าย ใชส้ะดวก ก าจดัศตัรูพืชไดเ้ร็ว แต่ผลกระทบท่ีตามมา คือ เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั ท าลาย
ระบบนิเวศ รวมทั้งปัญหาศตัรูพืชท่ีสามารถสร้างความตา้นทานต่อสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีเกษตรกรนิยม
ใช ้ส่งผลใหเ้กษตรกรตอ้งเพ่ิมปริมาณการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชเพ่ิมมากข้ึน ท าใหส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช
ตกคา้งในส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลเสียต่อตวัเกษตรกรเอง คนในชุมชน และผูบ้ริโภค (สุนิสา ชาย
เกล้ียง และสายชล แปรงกระโทก, 2556) ซ่ึงจากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลให้เกษตรกรมีรายไดล้ดลง 
จากตน้ทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
     ดงันั้นในระดบัสากลจึงเกิดกระแสการเรียกร้องให้ภาครัฐและผูค้นตระหนักถึงการพฒันาการผลิต
สินคา้เกษตรอยา่งย ัง่ยืน ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสงัคม และดา้นเศรษฐกิจ เกษตรอินทรียจึ์งเป็น
ทางเลือกหน่ึงในการปรับระบบการผลิตการเกษตร ซ่ึงเป็นระบบการท าการเกษตรท่ีรวมทุกระบบท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและผลิตสินค้าท่ีปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค (สุริยะ สะวานนท์, 2556) และก าลงัเป็นท่ี
ตอ้งการของผูบ้ริโภค  
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     ในปัจจุบนัปริมาณการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียย์งัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการบริโภคท่ีขยายตวัสูงข้ึน 
ขณะเดียวกันตลาดสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกยงัมีสัดส่วนน้อย ไม่เกินร้อยละ 2 ของตลาด
ผลิตภณัฑอ์าหารทั้งหมดของโลก จึงอาจกล่าวไดว้่าตลาดการคา้เกษตรอินทรียย์งัเปิดกวา้งไดอี้กมาก (ระพี
ภทัร์ จนัทรศรีวงศ ์และยุพาวรรณ อุทิศกลู, 2552) ประกอบกบัประเทศไทยเป็นผูส่้งออกสินคา้เกษตรและ
อาหารท่ีส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก มีความพร้อมและเหมาะสมท่ีสามารถท าเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน
ผลิตผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียไ์ด ้(ณชัชา ลกูรักษแ์ละคณะ, 2556) 
     ดงันั้นผูวิ้จยัจึงท าการศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มมหภาคในปัจจุบนั เพ่ือศึกษาโอกาสและอุปสรรคของ
การเล้ียงโคเน้ืออินทรียใ์นประเทศไทยและเป็นขอ้มลูใหก้บัเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ผลิตโคเน้ืออินทรียเ์พ่ือการส่งออกสู่ตลาดโลก 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การเลีย้งโคเนือ้อนิทรีย์ 
 
     ท่ีผ่านมา เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือไทยไม่ประสบความส าเร็จในการผลิตโคเน้ือเพ่ือการค้าเท่าท่ีควร 
ความสามารถในการผลิตลูกโคในปี พ.ศ. 2552 ท าได้เพียง 55% ของวยัเจริญพนัธ์ุเท่านั้น ทั้ งน้ีเพราะ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคเน้ือยงัประสบปัญหาหลายอย่าง ไดแ้ก่ ขาดความรู้ในดา้นการจดัการเล้ียงดูโคเน้ือ ขาด
แคลนพืชอาหารสัตว์ ท าให้โคไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอ การปรับปรุงพนัธ์ุยงัไม่ทั่วถึง ปัญหาโรค
ระบาดสัตว ์เช่น โรคปากและเทา้เป่ือย ขาดการบริหารจดัการการสร้างเครือข่ายผูเ้ล้ียงโคเน้ือ เป็นผลท าให้
การผลิตโคเน้ือยงัไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ (อจัฉรา ไอยรากาญจนกุล, 2556) นอกจากน้ียงั
ตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น อาหารส าเร็จรูปและอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีตอ้งจดัซ้ือจากซัพพลาย
เออร์ 
     ในฝ่ังตลาดโลกตะวนัตกในปัจจุบันมีความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์ท่ีผลิตอย่างถูก
กระบวนการ การเล้ียงโคเน้ืออินทรียจึ์งเป็นทางเลือกหน่ึงในการประกอบอาชีพของเกษตรกร การผลิตเน้ือ
อินทรียน์ั้นมีหลกัการทัว่ไป คือ เป็นการเล้ียงและการจดัการท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชพ้ื้นท่ี พืช
อาหารสัตว ์และสัตว์ให้สอดคลอ้งกัน โดยค านึงถึงความต้องการทางกายภาพและความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของโคเน้ือเป็นส าคัญ รวมถึงการให้อาหารคุณภาพดีท่ีผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย ์(USDA, 
2013) ซ่ึงตอ้งมีพ้ืนท่ีมากเพียงพอเพ่ือใหส้ัตวไ์ดอ้ยู่อย่างอิสระ มีระบบป้องกนัและควบคุมโรคท่ีดี เพ่ือให้
สัตวมี์สุขภาพดี ซ่ึงจะลดการเจ็บป่วยของสัตว ์แต่ถา้สัตวมี์อาการเจ็บป่วยให้ใช้ยาปฏิชีวนะรักษาเท่าท่ี
จ าเป็นเท่านั้น ไม่ให้ใช้ยาปฏิชีวนะหรือฮอร์โมนหรือสารสังเคราะห์ต่างๆ เพ่ือกระตุน้การเจริญเติบโต 
(Boland, 2003) 
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2.2 PEST Analysis 
 
     การวิเคราะห์เพส (PEST Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในระดบัมหภาค PEST ถูก
สร้างข้ึนจากตัวอักษรตัวแรกของค า 4 ตัว คือ Political (ปัจจัยด้านการเมือง) Economic (ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ) Social (ปัจจยัดา้นสังคม) และ Technological (ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี) จากการวิเคราะห์ทั้ง 4 
ดา้น จะท าให้สามารถเขา้ใจสภาพแวดลอ้มในระดบัมหภาคโดยรวมและประเมินผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได ้(Yingfa and Hong, 2010) สอดคลอ้งกบั (Yilmaz and Ustaoglu, 2013) ซ่ึงกล่าววา่การวิเคราะห์
เพส เป็นการตรวจสอบปัจจยัดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเพ่ือคาดการณ์อนาคตและ
ผลกระทบจากปัจจัยเหล่าน้ี (Vanags and Jirgena, 2008) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์เพส มกัจะน าไปใช้
ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มและเป้าหมายของเศรษฐศาสตร์มหภาค ท าใหท้ราบปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ
การท างานและการพฒันาไดง่้ายข้ึน 
     Kotler (1998) ได้กล่าวไวว้่า การวิเคราะห์เพส เป็นเคร่ืองมือทางด้านกลยุทธ์ (Strategic tool) ท่ีมี
ประโยชน์ในการท าความเข้าใจการเติบโตของตลาด (Market Growth) หรือการเส่ือมถอย (decline) 
ต าแหน่งในทางธุรกิจ (Business Position) โอกาสท่ีเป็นไปได้ และทิศทางของการด าเนินการ ทั้ งน้ี
เน่ืองจากหัวขอ้ต่างๆ ของ PEST แสดงกรอบการท างานในลกัษณะของการทบทวนสถานการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึน และสามารถน าไปใช้ร่วมกับ SWOT และ Porter’s Five Forces models ได้อีกด้วย โดยการ
ประยุกต์เข้ากับบทบาทของหน่วยธุรกิจหรือบริษัท ในการทบทวนทิศทางของกลยุทธ์ (Strategic 
directions) ท่ีไดถู้กก าหนดข้ึน นอกจากน้ีการวิเคราะห์เพส ยงัเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ เม่ือรวมกบัการวิเคราะห์อ่ืนๆ จะช่วยให้สามารถสร้างจุดแข็งของ
ธุรกิจและป้องกนัจุดอ่อนท่ีอาจจะเกิดข้ึน เป็นการตรวจสอบเพ่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีจะสามารถส่งสัญญาณ
เตือนภยัล่วงหนา้เพ่ือรองรับปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนรวมทั้งสามารถใชข้อ้มูลเพ่ือเป็นการวางแผนในอนาคตได้
อีกดว้ย (Carruthers, 2009) 
     การวิเคราะห์เพส จะเกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับธุรกิจ เม่ือถูกน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวางแผนกล
ยุทธ์ (Strategic planning) การวางแผนทางดา้นการตลาด (Marketing planning) และการพฒันาผลิตภณัฑ ์
(Product development) และการรายงานการวิจยั (Research reports) นอกจากน้ี PEST ยงัน าไปสู่การสร้าง
ความมัน่ใจต่อบทบาทขององค์กรธุรกิจ โดยอาศยัพลงัอ านาจท่ีมีประสิทธิภาพของการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (Porter, 1985) 
     การศึกษาน้ีไดศึ้กษาปัจจยัมหภาค โดยใชเ้คร่ืองมือ PEST ในการศึกษาถึงปัจจยัแวดลอ้มท่ีส่งเสริมและ
เป็นอุปสรรคต่อการผลิตโคเน้ืออินทรียใ์นประเทศไทย  
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ผูวิ้จยัท าการเก็บขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการรวบรวมเอกสารและคน้ควา้ขอ้มลูการเล้ียงโค
เน้ืออินทรีย์และรายละเอียดต่างๆ จากเว็บไซต์ ส่ือส่ิงพิมพ์ จากเอกสาร งานวิจัย ทฤษฎี แนวคิดการ
วิเคราะห์บทความท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยสภาพแวดลอ้มในและนอกประเทศ และน าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ PEST  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ปัจจัยด้านการเมือง 
 
     ประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 
2558 โดยประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตเน้ือโคคุณภาพดีและเป็นท่ีตอ้งการของประเทศเพ่ือนบา้นเพ่ือ
จ าหน่ายส าหรับนกัท่องเท่ียวและผูมี้รายไดสู้ง ตลาดอาเซียนมีความตอ้งการโคเน้ือและผลิตภณัฑค่์อนขา้ง
สูง และไทยมีความสามารถในการแข่งขนัสูง อย่างไรก็ดี แมว้่าประเทศเพ่ือนบา้นจะยงัคงมีความตอ้งการ
โคเน้ือจากไทย แต่ผลผลิตโคเน้ือกลบัลดลง จากการท่ีเกษตรกรไดป้รับเปล่ียนพ้ืนท่ีเล้ียงโคไปปลูกพืช
เศรษฐกิจชนิดท่ีไดผ้ลตอบแทนท่ีดีและเร็วกว่า จึงท าให้ราคาโคเน้ือขยบัตวัสูงข้ึน ส่งผลให้การส่งออก
ชะลอตวัลง เกษตรกรหรือสหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคเน้ือจะตอ้งมีการวางแผนการผลิตและการตลาดเพ่ือรองรับ
ตลาดอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น อาจจะตอ้งหาฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบา้น เป็นตน้ (อจัฉรา 
ไอยรากาญจนกลุ, 2556) 
     รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการดา้นการเกษตรท่ีส าคญั คือ โครงการรับจ าน าสินคา้เกษตร เพ่ือใหค้วาม
ช่วยเหลือเกษตรกรกรณีราคาสินคา้เกษตรตกต ่า และเป็นการยกระดบัรายไดใ้ห้กบัเกษตรกร โดยด าเนิน
โครงการรับจ าน าพืชเศรษฐกิจ จ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละมนัส าปะหลงั (ส านกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2556ข) นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรอินทรีย ์โดยมีนโยบายดา้น
การเกษตรท่ีเนน้การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเขม้แข็งของเกษตร มีการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
เกษตรอินทรียแ์ห่งชาติฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2551-2554 (พรรณพิมล ฉตัราคม, 2552) 
     ถึงแมว้่ารัฐบาลจะพยายามด าเนินงานตามกรอบของ พ.ศ. 2551-2554 แต่นโยบายส่งเสริมเกษตร
อินทรียข์องภาครัฐยงัขาดความต่อเน่ือง หลงัจากท่ีแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติฉบบั
แรกไดห้มดลง ไม่ไดมี้การจดัท าแผนข้ึนมารองรับต่อเน่ือง ท าให้ปี พ.ศ. 2555 ไม่มีแผนพฒันาเกษตร
อินทรียแ์ห่งชาติ ต่อมาปี พ.ศ. 2556 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดจ้ดัท า
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2556-2559 (กรีนเนท, 2556ก) 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       220 

 

4.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 
 
     การพฒันาเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยโดยภาพรวมนั้น เร่ิมมีแนวโนม้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้มี
ผูป้ระกอบการหนัมาลงทุนขยายฐานการผลิตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงท าใหพ้ื้นท่ีการผลิตเกษตรอินทรียภ์ายในประเทศ
มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกับตลาดเกษตรอินทรียใ์นยุโรปและสหรัฐอเมริกาท่ีมีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากนโยบายการสนบัสนุนของรัฐบาลในประเทศต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานระหว่าง
ประเทศท่ีให้ความสนใจกบัเกษตรอินทรีย ์เพราะเช่ือว่า สามารถเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนของเกษตรกร และช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได ้
แมว้่าภาวะเศรษฐกิจโลกยงัคงชะลอลง แต่ตลาดเกษตรอินทรีย์ก็ยงัมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนในเกือบทุก
ประเทศ (ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2555) ในปี พ.ศ. 2553 ปริมาณผลผลิต
เกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยมีประมาณ 47,547 ตนัต่อปี และมีมลูค่า (ณ ฟาร์มเกษตรกร) ราว 1,752 ลา้น
บาทต่อปี ซ่ึงมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน (กรีนเนท, 2556ข) 
     ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ (2556) คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2557 มีแนวโน้มท่ีจะ
ขยายตวัต่อเน่ือง โดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตร้อยละ 3.6 ดีข้ึนกวา่ปีพ.ศ. 2556 ท่ีขยายตวัร้อยละ 2.9 
ทั้งน้ีเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของประเทศท่ีพฒันาแลว้จะมีการขยายตวัมาก น าโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีจะ
ฟ้ืนตวัดีข้ึนจากอุปสงคภ์าคเอกชน เศรษฐกิจยโูรโซนจะฟ้ืนตวัจากจุดต ่าสุดเม่ือปีก่อน เศรษฐกิจญ่ีปุ่นจะ
ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เศรษฐกิจประเทศเกิดใหม่และก าลงัพฒันาจะกลบัมาขยายตวัในระดบัปกติ ซ่ึงจะท า
ใหมี้โอกาสประสบความส าเร็จในการลงทุนสูง จากขอ้มูลน้ีท าใหเ้ห็นวา่ตลาดโคเน้ือยงัสามารถเติบโตได ้
เน่ืองจากกลุ่มประเทศดงักล่าวมีประชาชนท่ีนิยมบริโภคเน้ือโค ในปี พ.ศ. 2554 มีการบริโภคเน้ือโคของ
โลกปริมาณ 55.37 ล้านตัน โดยประเทศท่ีมีการบริโภคมากท่ีสุด  คือ สหรัฐอเมริกา 11.36 ล้านตัน 
รองลงมา ไดแ้ก่ บราซิล 7.99 ลา้นตนั และสหภาพยโุรป 7.75 ลา้นตนั (USDA, 2012) 
     ส่วนรายไดสุ้ทธิของเกษตรกรไทยต่อครัวเรือนมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึน 0.33% ในปี พ.ศ.2555 แต่มีหน้ีสิน
เพ่ิมข้ึน 4.84% ซ่ึงหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี จะเป็นผลท าใหเ้กษตรกรตอ้งใชเ้งินลงทุนดา้นการเกษตรมากข้ึน เพ่ือ
ขยายการผลิตและด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ (กรุงเทพธุรกิจ, 2556) ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคในการเร่ิมลงทุนดา้นโค
เน้ืออินทรียใ์นระยะแรก แต่หากมองในระยะยาวเกษตรกรจะสามารถพ่ึงตนเองได ้เพราะไม่จ าเป็นตอ้งซ้ือ
อาหารโคจากซพัพลายเออร์ 
 
4.3 ปัจจัยด้านสังคม 
 
     สินคา้อาหารอินทรีย ์(Organic food) เป็นอาหารท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยัสูงสุด กลุ่มผูบ้ริโภคจะเป็น
ผูท่ี้ห่วงใยต่อสุขภาพของตนและเป็นผูมี้จิตส านึกต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากเกษตรอินทรียไ์ม่
ใชส้ารเคมีใดๆในกระบวนการผลิต ป้องกนัการปนเป้ือนในระหว่างการแปรรูป และการรักษาสมดุลของ
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ระบบนิเวศ ดงันั้น สินคา้เกษตร เน้ือ นม ไข่อินทรีย ์จึงปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคอย่างแทจ้ริง ท าใหผู้บ้ริโภคมี
สุขภาพพลานามยัท่ีดี ลดความเส่ียงจากการเกิดโรคมะเร็ง และการปนเป้ือนจากสารเคมีต่างๆ (ปศุสัตว์
อินทรีย ์กรมปศุสัตว,์ 2556) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (พิมพร์วี ทงัสุบุตร และชุติมา ไวศรายทุธ์, ม.ป.ป.) ท่ีกล่าวว่า 
แนวโน้มความตอ้งการอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโภคมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภคใส่ใจ
สุขภาพมากยิ่งข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2556 มูลค่าตลาดอาหารสุขภาพทัว่โลกสูงถึง 3 ลา้นลา้นบาท นอกจากน้ี 
(สุทธาภา อมรวิวฒัน์, 2555) ยงัไดท้ าการศึกษาถึงเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงพบว่า
ผูบ้ริโภคประมาณ 60% เลือกซ้ือสินคา้เพราะสินคา้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
     ส าหรับเกษตรกรผูผ้ลิตภายหลงัจากท่ีเกษตรกรเลิกใชส้ารเคมีทางการเกษตรพบวา่ เกษตรกรมีอตัราการ
เจ็บป่วยลดลงเหลือร้อยละ 4.23 จากเดิมท่ีมีการเจ็บป่วยถึงร้อยละ 25.41 และยงัช่วยลดรายจ่ายค่า
รักษาพยาบาลไดเ้ฉล่ียปีละ 5,550 บาท และมีรายไดสุ้ทธิของครัวเรือนเกษตรอินทรียเ์ฉล่ีย 13,265 บาทต่อ
คนต่อปี เพ่ิมข้ึนจาก 12,575 บาทต่อคนต่อปี (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) 
     อุปสรรคดา้นสังคมท่ีตอ้งค านึงถึงคือ พบว่ายงัมีผูบ้ริโภคจ านวนหน่ึงท่ีไม่รับประทานเน้ือโคและ
ผลิตภณัฑ์จากเน้ือโค ซ่ึงเหตุผลท่ีไม่รับประทานเน้ือโคเพราะคนในครอบครัวไม่รับประทานมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 32.5) รองลงมาคือมีปัญหาดา้นสุขภาพ (ร้อยละ 30.8) และเน่ืองจากความเช่ือทางศาสนาท่ีนบัถือ
เจา้แม่กวนอิม (ร้อยละ 25.0) ตามล าดบั (ทิพวรรณ ลิมงักรูและคณะ, 2552) อยา่งไรก็ตาม ตลาดท่ีเกษตรกร
ไทยมุ่งเป้าไวส้ าหรับการจ าหน่ายโคเน้ืออินทรียเ์ป็นตลาดในกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกา ดังนั้ น
อุปสรรคขอ้น้ีจึงไม่น่าเป็นท่ีกงัวลมากเท่าใดนกั  
 
4.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี
 
     ประสิทธิภาพทางการสืบพนัธ์ุเป็นปัจจยัส าคญัในการเพ่ิมผลผลิตของการเล้ียงโคเน้ือ เกษตรกรผูเ้ล้ียง
โคเน้ือจึงพยายามท่ีจะเพ่ิมผลผลิตใหสู้งและมีคุณภาพท่ีดี โดยมีการใชเ้ทคโนโลยีการผสมเทียมเขา้มาช่วย 
ซ่ึงการผสมเทียม (Artificial Insemination) หมายถึง การรีดน ้ าเช้ือจากสัตวพ์่อพนัธ์ุแลว้น าไปฉีดเขา้ใน
อวยัวะของแม่พนัธ์ุ ท าให้เกิดการผสมกนัระหว่างอสุจิตวัผูแ้ละไข่ของสัตวต์วัเมีย (สันติ ดีวิเศษ, 2554) 
ส าหรับประโยชน์ของการผสมเทียม คือ สามารถลดอนัตรายท่ีเกิดจากการผสมพนัธ์ุ ลดค่าใชจ่้ายในการ
เล้ียงดูพ่อพนัธ์ุ ลดปัญหาการเคล่ือนยา้ยพ่อพนัธ์ุท าใหส้ามารถปรับปรุงพนัธ์ุไดดี้ข้ึน อีกทั้งการผสมเทียม
ยงัไดรั้บการอนุญาตใหส้ามารถใชใ้นการผลิตโคเน้ืออินทรียไ์ดอี้กดว้ย (ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
, 2555) 
     ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability) เป็นระบบท่ีสร้างข้ึนเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
เพ่ือตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยหลกัการในระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั คือ ต้อง
สามารถระบุพนัธ์ุประวติัของตวัโคท่ีจะน ามาผลิตเน้ือโคได ้สามารถระบุลกัษณะการเล้ียงดูโคเน้ือได ้
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รวมถึงสามารถระบุแหล่งผลิตและแหล่งช าแหละ ตลอดจนกรรมวิธีในการผลิตจากโคมีชีวิตจนกระทัง่มา
เป็นเน้ือโคได ้(มทันา โอสถหงษ,์ 2557) 
     นอกจากน้ียงัมีเทคนิคอ่ืนๆ อีกหลายเทคนิคท่ีช่วยปรับปรุงสายพนัธ์ุและเพ่ิมผลผลิต เช่น เทคนิคการ
ยา้ยฝากตวัอ่อน เทคนิคโคลนน่ิง เทคนิคการใชฮ้อร์โมน (สรรเพชญ โสภณ, ม.ป.ป.) แต่เทคนิคท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ไม่สามารถน ามาใชไ้ดใ้นกระบวนการผลิตโคเน้ืออินทรียไ์ด ้(ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, 
2555) 
     วิศิษย ์เกตุปัญญาพงศ์ (2550) การน าสมุนไพรมาใช้ในการผลิตยารักษาสัตวแ์ทนยาตา้นจุลชีพเป็น
ทางออกของปัญหาสารเคมีตกคา้งทางหน่ึง โดยขอ้ไดเ้ปรียบของการน าสมุนไพรมาใชแ้ทนยาตา้นจุลชีพ 
คือ ความปลอดภยั ประกอบกบัภูมิประเทศของไทยท่ีตั้งในเขตร้อนช้ืน ท าให้มีความหลากหลายของ
สมุนไพร และยงัมีการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาเก่ียวกบัสมุนไพรจากบรรพบุรุษ 
     จากการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มมหภาคดว้ยเคร่ืองมือ PEST Analysis สามารถสรุปโอกาสและ
อุปสรรค ของการผลิตโคเน้ืออินทรียใ์นประเทศไทยเพ่ือการส่งออก ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่  1 ผลการศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มมหภาคจากการวิเคราะห์เพส (PEST Analysis) 
 

ปัจจยัสภาพแวดล้อมมหภค โอกาส อุปสรรค 

ปัจจยัดา้นการเมือง มีการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

การเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) 

นโยบายประกันราคาสินค้าเกษตร 
เช่น ขา้ว มนัส าปะหลงั 

ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบาย 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ แนวโนม้การเติบโตของเกษตรอินทรีย ์

แนวโนม้การเติบโตของเศรษฐกิจโลก 

เกษตรกรมีเงินลงทุนต ่า 

ปั จ จั ย ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ
วฒันธรรม 

เป็นการผลิต ท่ี มีความปลอดภัยต่อ
ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม 

กระแสนิยมการรักสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

ผูบ้ริโภคใส่ใจในการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ความเช่ือ และศาสนา ท าให้คนไทย
ไม่บริโภคเน้ือววั  

ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี สามารถใชก้ารผสมเทียมได ้

สามารถใชก้ารตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

ความหลายกหลายของสมุนไพรไทย 

เทคโนโลยีท่ีเพ่ิมผลผลิต เช่น การใช้
ฮอร์โมน  
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     การวิเคราะห์เพส (PEST Analysis) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชวิ้เคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อความเป็นไป
ไดใ้นการด าเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการเมือง (P) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (E) ปัจจยัดา้นสังคม (S) 
และปัจจยัดา้นเทคโนโลยี (T) ซ่ึงการวิเคราะห์น้ีจะบอกถึงลกัษณะของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการพิจารณาว่าเราควรด าเนินธุรกิจหรือไม่ จากการวิเคราะห์เพส พบว่า การผลิตโคเน้ือ
อินทรีย์ในประเทศไทยมีความเป็นไปได้ และเหมาะแก่การด าเนินการ เน่ืองจากมีปัจจัยภายนอกท่ี
เอ้ืออ านวย เช่น มีการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐด้านนโยบาย มีอุปสงค์จากผูบ้ริโภคอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะในตลาดกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ซ่ึงมีก าลงัซ้ือสูง ช่วยสร้างรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนให้แก่เกษตรกร
ผูผ้ลิต ช่วยเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีให้แก่ผูบ้ริโภค และสามารถน าไปประยุกต์ใชร่้วมกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ได ้ 
    ในดา้นอุปสรรคของการผลิตโคเน้ืออินทรียน์ั้นเป็นดา้นความรู้ความสามารถของเกษตรกร ท่ีตอ้งมีการ
พฒันา รวมถึงการปรับเปล่ียนกระบวนการวิธีการผลิตใหต้รงตามมาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์
ซ่ึงจะตอ้งใชก้ารลงทุนทั้งในดา้นตน้ทุนการผลิตและการพฒันาบุคลากร 
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ทัศนคต ิและปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพษิของผู้บริโภค
ในอ าเภอมัญจาครีี จงัหวดัขอนแก่น 

Attitude and Factors Influencing Decision Making For Purchasing Pesticide Residue 
Free Vegetable in Mancha Khiri District Khon Kaen Province. 

อ้อมดาว พลิาดา1 ,สาโรจน์ โอพทิกัษ์ชีวนิ2 และ ทรงพร หาญสันติ 3 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา1)สภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจสังคม และพฤติกรรมการบริโภคผกั
ปลอดสารพิษ 2)ทศันคติท่ีมีต่อผกัปลอดสารพิษ 3)ปัจจยัการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกั
ปลอดสารพิษ 4)เพ่ือก าหนดผูบ้ริโภคเป้าหมาย และพฒันากลยุทธ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ 5)ศึกษา
ปัญหาและขอ้เสนอแนะ เป็นวิจยัเชิงปริมาณโดยใชวิ้ธีเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างในอ าเภอ
มญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 400 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่า Paired Sample T test LSD และ Pearson correlation ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ผล
การศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนมากมีทศันคติต่อการบริโภคผกัปลอดสารพิษในระดบัดี และใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผกัปลอดสารพิษในระดบัมาก 

ค าส าคัญ: ทัศนคติ,  การตัดสินใจซ้ือ, ผักปลอดสารพิษ 
ABSTRACT 

The main purposes of this study are to study 1) the socio-economic and consumption behavior of 
pesticide residue free vegetable. 2) The attitude towards pesticide residue free vegetable 3) Marketing 
mixes which influencing decision making for purchasing. 4) To determine the target consumers and 
develop a marketing strategy 5) to study problems and suggestions. This study is quantitative research 
by using survey data collected from a questionnaire of samples in Mancha Khiri district Khon Kaen 
province total of 400 sets of data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, 
Paired Sample T test, LSD and Pearson correlation at significance level 0.05 The results showed that the 
majority of consumer attitudes towards choosing pesticide residue free vegetables at a good level and 
emphasis on the marketing mix factors at good levels. 
Key Word: Attitude, Decision Making, Pesticide Residue Free Vegetable 
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1. บทน า 

     พืชผกัเป็นอาหารท่ีคนไทยนิยมน ามาบริโภคกนัมากเน่ืองจากมีคุณค่าทางอาหารทั้งวิตามิน และแร่ธาตุ

ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง เกษตรกรนิยมปลูกผกักนัอย่างแพร่หลาย และมีการส่งออกเพ่ือ

จ าหน่ายสร้างรายไดเ้ป็นจ านวนมาก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551) ผกัเป็นอาหารท่ีมีคุณค่ามาก

ชนิดหน่ึงเพราะมีสารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการ เช่น เกลือแร่ วิตามิน อยู่เป็นจ านวนมาก สารบางอย่างจะมี

เฉพาะในผกัเท่านั้น ส่ิงส าคัญท่ีพบมากในผกัทุกชนิดคือ "ใยพืช" ซ่ึงเป็นส่วนท่ีย่อยไม่ได้และไม่ให้

พลงังาน นอกจากมีมากในผกัแลว้ยงัพบไดใ้นถัว่ต่าง ๆ เช่น ถัว่ฝักยาว ถัว่ลนัเตา ขา้วซอ้มมือ ขา้วแดง เป็น

ตน้ ผกัประกอบดว้ยเซลลูโลสจ านวนมาก ซ่ึงมีประโยชนช่์วยในการขบัถ่ายท าใหไ้ม่เป็นโรคทอ้งผกู และ

ท่ีส าคญัในผกัมีวิตามินเอช่วยบ ารุงสายตา วิตามินซี ช่วยบ ารุงเหงือกและฟันและสร้างภูมิตา้นทานโรค

ใหก้บัร่างกาย (ฝ่ายตรวจวิเคราะห์สารเคมีและบริการเคร่ืองมือกองป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช กรมส่งเสริม

การเกษตร, 2551)  

    ในปัจจุบนักระแสการบริโภคผกัมีมากข้ึนเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่หนัมาใหค้วามสนใจเร่ืองสุขภาพ

มากข้ึน เพราะว่าผกัผลไมมี้ประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก การกินผกัและผลไมเ้พ่ือสุขภาพท่ีดีของ

ชีวิตนบัวนัจะมาแรงมากข้ึน และการเลือกซ้ือผกัและผลไมก้็มกัอยู่ในเง่ือนไขท่ีว่า ผกั และผลไมน้ั้นควร

ตอ้งดูสวยงาม ไม่มีแมลงเจาะไชมากจนเกินไป เกษตรกรจึงใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชมากข้ึน อาทิสารฆ่า

หญา้และวชัพืช สารฆ่าแมลง ฯลฯ เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิตในการเพาะปลูกและท าใหผ้กัและผลไมดู้สวยงาม 

โดยปกติแลว้ในผกัและผลไมจ้ะพบสารเคมีก าจดัศตัรูพืชปนเป้ือนบา้งแต่อยู่ในปริมาณท่ีไม่เกิดอนัตราย

ต่อร่างกายมนุษย ์แต่หากเกษตรกรใชใ้นปริมาณท่ีมากเกินไป อาจท าใหส้ารเคมีดงักล่าวตกคา้งมากบัผกั

และผลไมใ้นปริมาณท่ีสูงเกินค่าความปลอดภยัได  ้(ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา , 2556)  ซ่ึง

ปัจจุบนัการตกคา้งของสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชในผลผลิตทางการเกษตร ไดก้ลายเป็นปัญหาท่ี

ส าคญัของประเทศ เน่ืองจากไดส่้งผลกระทบต่อสุขภาพของผูใ้ชส้ารเคมีเอง และตกคา้งในส่ิงแวดลอ้ม

เน่ืองจากการฉีดพ่นสารเคมีบางส่วนจะระเหยไปในอากาศตกคา้ง และสะสมอยู่ในพ้ืนดินและ แหล่งน ้ า

บริเวณใกลเ้คียง รวมถึงเกิดการสะสมในห่วงโซ่อาหารและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูฉี้ดในระยะ

ยาวได ้(ส านกังานพฒันา ระบบขอ้มลูข่าวสารสุขภาพ, 2553)  

     ดงันั้นเพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว เกษตรกรจึงหันกลบัมาปลูกผกัปลอดสารพิษแต่ผลผลิตท่ี

ออกมานั้นประสบปัญหาไม่ไดม้าตรฐาน ขาดความเช่ือมัน่ สินคา้เกษตรประเภทพืชผกัท าให้กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์จึงสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพ ข้ึน (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, 2551)  และเน่ืองจากผูบ้ริโภคนิยมบริโภคผกัสด  ความปลอดภยัจากสารพิษและส่ิงปนเป้ือน
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ต่างๆ แมว้่าระดับราคาของผกัปลอดภัยจากสารพิษจะสูงกว่าผกัท่ีปลูกโดยใช้สารเคมีทั่วไปมาก แต่

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดสู้งกย็งัใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ จึงเป็นส่ิงจูงใจใหเ้กษตรกรสนใจการผลิตผกัเพ่ือ

คุณภาพมีแนวโนม้ในการผลิตมากข้ึน และผลิตผกัเพ่ือลดการน าเขา้จากต่างประเทศ ต่อจากนั้นมีโครงการ

ของภาคเอกชนท่ีให้ความสนใจ ทั้งการผลิตและการจดัหาตลาด ตลอดทั้งองค์การพฒันาเอกชนต่างๆ ท่ี

พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผกัโดยใช้สารเคมีน้อยท่ีสุดหรือไม่ใช้เลย การจดัการการตลาด การ

รับรองคุณภาพท าใหต้ลาดรับซ้ือมากข้ึน 

     ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงทศันคติและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภควา่เป็นอยา่งไร ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการวางแผนการผลิตเพ่ือท่ีจะ

สามารถผลิตผกัปลอดสารพิษออกมาให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม ทั้งใน

เร่ืองของเวลาและปริมาณผลผลิต เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหผู้บ้ริโภคไดม้ากท่ีสุดและเพ่ือเป็นการพฒันา

ธุรกิจผกัปลอดสารพิษให้สามารถแข่งขนัได ้ทั้งในดา้นการผลิตให้มีมาตรฐานคุณภาพ และสามารถมี

จ าหน่ายไดทุ้กฤดูกาลตลอดทั้งปี นอกจากน้ี ยงัเป็นการทดแทนการน าเขา้ผกับางชนิดจากต่างประเทศ 

และให้สามารถขยายตลาดผกัปลอดสารพิษออกไปยงัตลาดต่างประเทศไดใ้นอนาคต รวมถึงเป็นขอ้มูล

ให้กบัหน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเสริมการผลิตการตลาดใหแ้ก่เกษตรกรในระดบันโยบายต่อไป โดยใน

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาถึงสภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจ และสังคม ของผูบ้ริโภคในการ

ตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษ 2)เพ่ือศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผกัปลอด

สารพิษ 3)เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค

4)เพ่ือก าหนดกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ระบุลกัษณะของกลุ่มและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้กับผกั

ปลอดสารพิษ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป้าหมายได้) เพ่ือศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ

เก่ียวกบัการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ีคือ 

1) เพ่ือสะทอ้นมุมมองดา้นการทศันคติ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของ

ผูบ้ริโภค และช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจเลือกผกัปลอดสารพิษจริงๆ ไดต้รงกบัความตอ้งการ2) 

เพ่ือให้ทราบถึงสภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจและสังคมในการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษและพฤติกรรม

การบริโภค และน าขอ้มลูท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความน่าจะเป็นในการเลือกบริโภค

ผกัปลอดสารพิษ3) ผลการวิจยัเป็นประโยชน์ทางวิชาการ และน าไปเป็นขอ้มูลให้แก่หน่วยงานท่ีเลง็เห็น

คุณค่าของการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีไดน้ าไปเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาการให้เกิดการรับรู้เก่ียวกบัการ

ทศันคติ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคให้เพ่ิมมากข้ึน 4)ท าให้

ทราบถึงระดบัการรับรู้ และทศันคติท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค เพ่ือน ามาเป็น
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ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าการตลาดของผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ5)เพื ่อให ้ทราบถึงปัจจยัทางดา้น

ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อทศันคติ และพฤติกรรม ต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค6) 

เพื ่อให ้ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภค เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การตลาด ว่าผูบ้ริโภคมี

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ประเภทไหน ควรใชก้ลยุทธ์ดา้นราคาและการส่งเสริมการขายแบบใด เพ่ือเป็น

ส่ิงจูงใจใหล้กูคา้สนใจซ้ือไปใช ้7)เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ และน า

ปัจจยัดงักล่าวมาช่วยในการส่งเสริมการผลิตผกัปลอดสารพิษใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 8) ท า

ให้ทราบถึงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผกัปลอดสารพิษ สามารถน าไปเป็นประโยชน์ในการก าหนดกล

ยุทธ์การส่งเสริมการขายในอนาคต ซ่ึงอาจส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนในอนาคตอีกดว้ย 9) เพ่ือ

เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจการผลิต และจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือ

การจดักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การพยากรณ์แนวโนม้ทางการตลาด และใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและ

พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพท่ีดีไดม้าตรฐาน การวางแผนช่องทางการจดัจ าหน่าย เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค และเป็นการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด 10)เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ให้สามารถส่งผลิตภณัฑ์การเกษตรไปสู่ต่างประเทศไดใ้นอนาคต และให้

สามารถแข่งขนัไดใ้นยคุการคา้เสรี 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดการประชากรศาสตร์ 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2548) กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยอายุ เพศ ขนาด

ครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะส าคัญ ท่ีใช้ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ตัวแปรส าคัญ ท่ี เก่ียวกับ

ประชากรศาสตร์มีดงัน้ี 1.  อายุ เน่ืองจากผลิตภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมี

อายุแตกต่างกนั นกัการตลาดจึงใชอ้ายุเป็นตวัแปรในการคน้หาความตอ้งการของส่วนการตลาดส่วนเล็ก 

โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดส่วนอายุนั้น 2.  เพศ เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญัเช่นกนั นกัการ

ตลาดต้องศึกษาตัวแปรตัวน้ีอย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบันตัวแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงใน

พฤติกรรมการบริโภค ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีสตรีท างานมากข้ึน 3. ลกัษณะครอบครัวในอดีตจนถึง

ปัจจุบนัลกัษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมี

ความส าคญัยิ่งข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลใน

ครัวเรือนท่ีใช้สินค้าใดสินค้าหน่ึง และยงัสนใจในการพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ

โครงสร้างด้านส่ือท่ีเก่ียวข้องกับผูต้ ัดสินใจในครัวเรือนเพ่ือช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้
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เหมาะสม 4.  รายได ้การศึกษา และอาชีพ เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไป

นกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความร ่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายไดต้ ่าจะเป็นตลาดท่ีมี

ขนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาด โดยถือเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดียวกคื็อ รายไดจ้ะเป็นตวัช้ีการมี

หรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้ ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือเกณฑรู์ปแบบ

การด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ่้อยมาก นกัการตลาดส่วน

ใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพ่ือใหก้ าหนดตลาดเป้าหมายได้

ชดัเจนยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มรายไดอ้าจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์ายแุละอาชีพร่วมกนั 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัทัศนคติ 

     Schermerhorn  (2000: 76)  กล่าวว่า ทศันคติ  เป็นส่วนท่ียึดติดแน่นกบับุคลิกภาพของบุคคลเรา  ซ่ึง
บุคคลเราจะมีทัศนคติท่ีเป็นโครงสร้างอยู่แลว้  ทางด้านความรู้สึก  ความเช่ือ อนัใดอนัหน่ึง  โดยท่ี
องคป์ระกอบน้ีจะมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั และกนั  ซ่ึงหมายความว่า  การเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบหน่ึง
ท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในอีกองคป์ระกอบหน่ึง  ซ่ึงทศันคติ  3  องคป์ระกอบ  มีดงัน้ี 1) องคป์ระกอบ
ดา้น ความรู้ ความเขา้ใจ  คือ  ทศันคติท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือ  ความคิดเห็น  ความรู้  และขอ้มูลท่ีบุคคล
คนหน่ึงมี  ซ่ึงความเช่ือ  จะแสดงให้เห็นถึงความคิดของคน  หรือส่ิงของ และขอ้สรุปท่ีบุคคลไดมี้ต่อบุคคลหรือ
ส่ิงของ 2) องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก คือ  ความรู้สึกเฉพาะอย่างซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบส่วน
บุคคล  ซ่ึงไดจ้ากส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีเกิดก่อนท าให้เกิดทัศนคตินั้นๆ 3) องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม  คือ  
ความตั้งใจท่ีจะประพฤติในทางใดทางหน่ึง  โดยมีรากฐานมาจากความรู้สึกเฉพาะเจาะจงของบุคคล หรือ
ทศันคติของบุคคล   
ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

     ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) เป็นชุดของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีกิจการใชด้ าเนินงาน

เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ในตลาดเป้าหมาย McCarthy จ าแนกเคร่ืองมือน้ีออกเป็น4 กลุ่มใหญ่ๆ ซ่ึงอาจ

เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า 4Ps ของการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา(Price) ช่องทางการจดั

จ าหน่ายและการกระจายสินคา้ (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (Kotler, 2008: 22) 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ในการศึกษาเร่ืองการทศันคติ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ออกแบบการศึกษาโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิง และ
ใชเ้ทคนิคการเกบ็ขอ้มูลจากการส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถาม และใชวิ้ธีการเกบ็รวมรวมขอ้มลูทุติยภูมิ โดย
การค้นควา้รวมรวมจากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฏีและวิทยานิพนธ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ี
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ท าการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิใชวิ้ธีการส ารวจจากแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 
คน เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากประชาชนท่ีอาศยัในอ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น 
ระหว่างวนัที่ 30 ธันวาคม 2556–15 มกราคม2557ดว้ยแบบสอบถามประเภทให้ผูต้อบแบบสอบถาม
กรอกข้อมูลดว้ยตนเอง และเม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาก็ท าการรวบรวมขอ้มูลทั้ งหมดและน ามา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ประกอบดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ คะแนนเฉล่ีย ความแปรปรวน ความคิดเห็นตาม
ค่าเฉล่ียและใช้การวิเคราะห์สถิติการทดสอบที สถิติการวิเคราะห์การผนัแปรทางเดียว  สถิติการ
วิเคราะห์หาผลต่างของรายคู่ใช้ LSD และสถิติส าประสิทธ์แบบเพียร์สัน 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการวิจยัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง และ

ส่วนมากมีอายุ 20-29 ปี อนัดบัรองลงมาอายุ 30-39 ปี อายุต ่ากวา่ 20 ปี อาย ุ40-49 ปี และอาย ุ50-59 ปี และ

น้อยท่ีสุดมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ตามล าดบั มีการศึกษาระดบัอนุปริญญามากท่ีสุด รองลงมาคือระดบั 

ปริญญาโท ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ปริญญาตรี และ ปริญญาเอก ตามล าดบั และน้อยท่ีสุดคือไม่ได้

ศึกษาภาคบงัคบั สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีสถานะโสดมากท่ีสุดมี รองลงมาคือสมรส และ

นอ้ยท่ีสุดมีสถานะหมา้ย/หย่า อาชีพพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีอาชีพเจา้ของกิจการส่วนตวัมากท่ีสุด รองลงมามี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรับจ้าง รับราชการ อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน/วยัเกษียณ  รัฐวิสาหกิจ และ 

นกัเรียน/นิสิต ตามล าดบั  รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือนพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีรายได ้10,000-19,999 บาท 

มากท่ีสุด รองลงมามีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท 20,000-29,999 บาท 30,000-39,999 บาท และรายไดช่้วง

ตั้งแต่ 40,000 บาทข้ึนไป ตามล าดบั จ านวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีจ านวนสมาชิก 3-5 

คน มากท่ีสุดรอง ลงมามีจ านวนสมาชิกต ่ากวา่ 3 คน, มีสมาชิก 9 คนข้ึนไป และ 6-8  คนข้ึนไป ตามล าดบั  

     ผลการวิจยัตามตารางท่ี 1 สรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคส่วนมากมีทศันคติต่อการเลือกบริโภคผกัปลอดสารพิษใน

ระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นมีทศันคติต่อการเลือกบริโภคผกั

ปลอดสารพิษในระดบัดี โดยดา้นท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.81 รองลงมาคือ ดา้นพฤติกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 และ ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 

ตามล าดบั 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       233 

 

ตารางที่  1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคผกัปลอด
สารพิษ ของผูบ้ริโภคในภาพรวม 
 

ด้าน ทัศนคตทิี่มอีทิธิพลต่อการเลอืกบริโภคผกัปลอดสารพษิ  S.D ระดบัทัศนคต ิ

1 ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 3.56 0.54 ดี 

2 ดา้นอารมณ์ ความรู้สึก 3.81 0.62 ดี 

3 ดา้นพฤติกรรม 3.61 0.47 ดี 

ภาพรวม 3.66 0.54 ดี  
 

     ผลการวิจยัตามตารางท่ี 2 สรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคส่วนมากให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ในภาพรวมระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัระดบั

มาก ทั้ งหมด 3 ด้าน โดยด้านท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.17  

รองลงมา คือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00  และดา้นท่ีมีคะแนน

ค่าเฉล่ียปานกลาง คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ตามล าดบั 

ตารางที่  2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคผกัปลอด

สารพิษ ของผูบ้ริโภคในภาพรวม 

ด้าน 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 S.D. ระดบัความส าคัญ 
การตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพษิ ในภาพรวม 

1 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ  4 0.62 มาก 
2 ดา้นราคา  4.08 0.56 มาก  
3 ดา้นการจดัจ าหน่าย  4.17 0.62 มาก 
4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.29 0.61 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.86 0.6 มาก 
      
     ผลการทดสอบสมมุติฐานตามตารางท่ี 3 สรุปไดว้่า ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ี
ระดับนัยส าคัญ 0.05 ยกเว้น สถานภาพสมรสและจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ 
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สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทุกขอ้ท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ยกเวน้ สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน และ ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทุกขอ้ท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ตารางที่  3  สรุปการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ให้ระดับ
ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผกั
ปลอดสารพิษ แตกต่างกนั 

สอดคล้อง ยกเวน้สถานภาพสมรสและจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ
ทศันคติการบริโภคผกัปลอดสารพิษแตกต่างกนั 

สอดคลอ้ง ยกเวน้สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ีย 
และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผัก
ปลอดสารพิษ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติการบริโภคผกั
ปลอดสารพิษของผูบ้ริโภค 

สอดคลอ้ง 

 
5.  สรุปผลการศึกษา  
 
     ปัจจุบนัผูบ้ริโภคหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไป ท าให้
ผูบ้ริโภคมีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา ซ่ึงท าให้ผกัปลอดภยัจากสารพิษกลายเป็นสินค้าท่ีไดรั้บความนิยมและ
ปัจจุบนักระแสการต่ืนตวัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มท าให้ผูบ้ริโภคสนใจในการผลิต และการบริโภคไม่สร้าง
ความเสียหายให้แก่ส่ิงแวดลอ้ม และไม่ก่อให้เกิดอนัตรายแก่สุขภาพ จึงหันมารับประทานอาหารท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการ และอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยการผลิตอาหารท่ีปลอดภยัจากสารพิษ ผกั
ปลอดภยัจากสารพิษจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับผูบ้ริโภค จึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาทศันคติและ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในอ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือ
ประโยชน์ต่อผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายในการทราบแนวโน้มการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือท่ีเกิดข้ึน 

และสามารถเป็นแนวทางในการเลือกใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดท่ีเหมาะสมในการจดัท าแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพ่ือปรับแนวทางการผลิตและการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

     ผลการศึกษาในส่วนท่ี 1สรุปไดว้่า 1)ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 

ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี โสด มีอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว มีรายได้10,000-19,999 บาท จ านวน

สมาชิกในครอบครัว 3-5 คนในส่วนท่ี 2 สรุปไดว้า่ 1)ดา้นความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ
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ของผูบ้ริโภคอยู่ในระดบัมาก 2)ดา้นอารมณ์และความรู้สึกท่ีมีต่อผกัปลอดสารพิษอยู่ในระดบัมาก 3)ดา้น

พฤติกรรมท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษอยู่ในระดับมาก ส่วนท่ี3 สรุปได้ว่า 1)ปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในระดบัมากท่ีสุด  2 ขอ้ ไดแ้ก่ ผกั

ปลอดสารพิษมีความสด สะอาด ถูกสุขอนามยั มากกว่าผกัทัว่ไป และ บรรจุภณัฑข์องผกัปลอดสารพิษ

ตอ้งมีความสวยงาม ทนัสมยั และสะอาด ระดบัมาก 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ผกัปลอดสารพิษตอ้งมีเคร่ืองหมายรับรอง

ความปลอดภยัในการบริโภคจากหน่วยงานของรัฐ และ สะอาด และระดบัปานกลาง 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ความมี

ช่ือเสียงของตราสินคา้ยี่ห้อผกัปลอดสารพิษ 2)ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอด

สารพิษของผูบ้ริโภคในระดบัมากท่ีสุด  1 ขอ้ ไดแ้ก่ ราคาไม่แพงกวา่กนัมากเม่ือเทียบกบัผกัทัว่ๆไป ระดบั

มาก 2 ขอ้ ไดแ้ก่ มีป้ายระบุราคาใหเ้ห็นอย่างชดัเจน และ ราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพของสินคา้ 

และระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ ตราหรือยี่ห้อสินค้ามีผลต่อราคาของผกัปลอดสารพิษ 3)ปัจจยัด้าน

สถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูบ้ริโภคในระดบัมากท่ีสุด 3  ขอ้ 

ไดแ้ก่ ร้านจ าหน่ายมีการคมนาคมสะดวก มีท่ีจอดรถบริการอย่างเพียงพอ ร้านจ าหน่ายผกัมีความสะอาด 

จดัวางเป็นระเบียบ และ ร้านจ าหน่ายมีผกัใหเ้ลือกหลากหลาย ระดบัมาก 1  ขอ้ ไดแ้ก่ ท่านสะดวกซ้ือใกล้

บา้น หรือท่ีท างาน 4)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษของ

ผูบ้ริโภคในระดับมาก 2  ข้อ ได้แก่ การโฆษณาผกัปลอดสารพิษในส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ ส่ิงพิมพ์ ป้าย

โฆษณา และโทรทศัน์ และโปรโมชัน่ของทางร้าน เช่น ลด แลก แจก แถม การชิงโชค ระดบัปานกลาง 1  

ขอ้ ไดแ้ก่ จดัให้มีพนักงานให้ความรู้เร่ืองผกัปลอดสารพิษ ณ จุดขาย  และ ระดบัน้อย 1  ขอ้ ไดแ้ก่ การ

แนะน าหรือใหบ้ริการของพนกังานขายภายในร้าน 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ีท าใหท้ราบถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ทศันคติของผูบ้ริโภค และ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคผกัปลอดสารพิษ ซ่ึงจากผลการวิจยัดงักล่าว ผูวิ้จยัขอเสนอแนะดงัน้ี 1)ควรมี

การส่งเสริมการให้ความรู้ขอ้มูลข่าวสารเพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ 

และทศันคติในการบริโภคผกัปลอดสารพิษมากข้ึน และผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการควรเพ่ิมช่องทางการ

จ าหน่ายให้ทัว่ถึงผูบ้ริโภคในทุกพ้ืนท่ี และมีความง่ายต่อการเขา้ถึง อยู่บริเวณใกลท่ี้ท างาน หรือท่ีบา้นท่ี

เดินทางสะดวก มีท่ีจอด เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกในการซ้ือของผูบ้ริโภค 2) ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการ ควร

มุ่งเน้นให้ความส าคญัไปท่ีคุณภาพของสินคา้ และการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคในเร่ืองการไม่มี

สารพิษ 3) ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการตอ้งพยายามลดตน้ทุนในการผลิตของตนใหต้ ่าท่ีสุด  ดว้ยการผลิตใน

ปริมาณมาก พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพท่ีดีไว ้เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัดา้นราคากบัคู่แข่งได ้ซ่ึงผูจ้ดัจ าหน่าย

ตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมของราคาผกัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากระดบัราคาผกัปลอดภยัจากสารพิษ มีราคา
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สูงกว่าผกัทัว่ไป จึงควรน ากลยทุธ์ทางดา้นราคามาปรับใชโ้ดยการท าใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงคุณค่าท่ีไดรั้บจาก

ผลิตภัณฑ์มากกว่าระดับราคาท่ีต้องจ่ายเงินออกไป 4) ผูป้ระกอบการควรใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภครู้จกัประโยชน์ของผกัปลอดภยัจากสารพิษ  ผ่านส่ือโทรทศัน์ เพ่ือ

กระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจ เน่ืองจากปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผกั

ปลอดภยัจากสารพิษของผูบ้ริโภคค่อนขา้งนอ้ย จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการโฆษณาและกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคมี

ความต่ืนตัว ค านึงถึงสุขภาพ และหันมาบริโภคผกัปลอดภัยจากสารพิษให้มากข้ึน 5) ผลการศึกษา

สามารถน าขอ้มูลส่วนหน่ึงในการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือปรับแนวทางการผลิตและ

การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถใชเ้ป็นแนวทางใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ท าการศึกษา วางแผน ส่งเสริมการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษให้แก่เกษตรกรผูผ้ลิตให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป  และมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี  การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะ

ประชากรท่ีเป็นผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่นเท่านั้นดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึง

ควรมีการศึกษาประชากรท่ีเป็นผูบ้ริโภคในเขตจังหวดัอ่ืน  ๆ ด้วยเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ว่ามีลกัษณะเหมือนหรือแตกต่างจากผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดั

ขอนแก่น อย่างไร และการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผกัชนิดอ่ืน เพ่ือใหท้ราบ

ขนาด ชนิดผกั และส่วนแบ่งการตลาดของผกัทุกชนิด รวมทั้ งทศันคติท่ีมีต่อผกัแต่ละชนิด และควรมี

การศึกษาความคุม้ค่าของตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกผกัปลอดสารพิษ ตลอดจนปัญหาในการ

ปลกูผกัปลอดสารพิษ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใหเ้กษตรกรเลือกตดัสินใจท าการเกษตรคร้ังต่อไป 
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บทคดัย่อ 
     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา1)ทศันคติ 2)ส่วนประสมทางการตลาด(7P’s)3)ปัจจยัส่วน
บุคคลต่อทศันคติ4)ปัจจยัส่วนบุคคลต่อ7P’s 5)7P’s ต่อทศันคติ6)ปัญหาและขอ้เสนอแนะ เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ โดยเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามใน กทม.จ านวน 400 ชุด สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า Paired SampleT test และ Adjusted R2ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.01 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติต่อการใชC้AT 009ในระดบัดี และใหค้วามส าคญั
กบั 7P’s ในภาพรวมระดบัมากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ลูกค้าของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน), CAT 009, 
ทัศนคติ 

ABSTRACT 
     The main purposes of thid study aims to study1)the attitudes.2)The marketing mix(7P’s).3)Individual 
factors that influence attitudes.4)Individual factors that affect the 7P’s.5)7P’s that affects the 
attitude.6)The problems and suggestions.Samples of this study is quantitative research . Study using a 
questionnaire.Total of 400 sets of data were analyzed using frequency, percentage, mean ,S.D., test , and 
Adjusted R2 Paired Sample T-test at a significant level 0.01 The results showed that the majority 
attitude towards the use CAT 009 in extent. And sample the most important factors in the overall 
marketing mix level. 
 

Key Word: Marketing Mix, Customer,Consumer, International call CAT 009, Attitude 
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1.บทน า  
 
     การส่ือสารเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับการใชชี้วิตของมนุษย ์ใชส่ื้อความหมาย ส่ือความรู้สึกนึกคิด ความ
เขา้ใจ เป็นส่ือกลางในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบรรลุเป้าหมายในการ
ท างานในองคก์ร 
     ในโลกยุคปัจจุบนัมีการพฒันาเทคโนโลยีท่ีกา้วไกล การรับส่งข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วฉบัไว และ
ทนัต่อเหตุการณ์ เช่ือมถึงกนัไดไ้ม่ว่าอยู่มุมใดของโลก การส่ือสารจึงเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัทั้ง
ในภาคธุรกิจ และกลุ่มประชาชนทัว่ไป  การพฒันาเทคโนโลยีในการส่ือสารจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างมาก 
หากยิ่งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารรวดเร็วมากข้ึนเท่าใด ยิ่งส่งผลให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนั ท าให้
สามารถปรับตวัรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบนัไดท้นัท่วงที 
     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น แสดงใหเ้ห็นไดว้า่ทุกองคก์รหรือบริษทัฯ ต่างๆ ลว้นเป็นคู่แข่งขนัท่ีเพ่ิมเขา้มา
ในกลุ่มบริการสายธุรกิจระหว่างประเทศ ซ่ึงท าให ้CAT ตอ้งใหค้วามส าคญัและยึดหลกัในเร่ืองมาตรฐาน
และคุณภาพการให้บริการตามแนวทาง ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ International 
Telecommunications Union – Telecommunication (ITU - T) มาโดยตลอดและได้ก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนมากเป็นพิเศษในการจดัท าแผนธุรกิจขององคก์รภายในระยะเวลา 5 
ปีขา้งหนา้ของทุกๆ ปี ซ่ึงเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม (บริษทั 
กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน), 2553) 
     ดงันั้น การศึกษาถึงทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการใชC้AT 009 ของบริษทั 
กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) จึงเป็นส่ิงส าคญั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาให้มี
ความเหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรง จากการให้บริการได้อย่างเสรี และสอดคลอ้งกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในยคุปัจจุบนั โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค1์)เพ่ือศึกษาทศันคติของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการใช้ CAT 009 2)เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ
บริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศท่ีมีต่อการใชC้AT 009 3)เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อทศันคติการ
ใชC้AT 009 4)เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจCAT 009 5)เพ่ือศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจCAT 009 ท่ีมีผลต่อทศันคติของการใชC้AT 009 6)เพ่ือศึกษาปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะของลกูคา้ท่ีมีต่อการใช ้CAT 009 และประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ีคือ1)ท า
ใหท้ราบทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการใชC้AT 009 2)ท าใหท้ราบส่วนประสม
ทางการตลาดธุรกิจCAT 009 3)ท าให้ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อทศันคติการใชC้AT 009 4)ท าให้ทราบ
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจCAT 009 5)ท าให้ทราบส่วนประสมทาง
การตลาดของCAT 009 ท่ีมีผลต่อทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 6)ท าใหท้ราบแนวทางใน
การปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการใหC้AT 009  
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2. การตรวจเอกสาร 
 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดธุรกจิบริการ 
 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้ให้แนวคิดธุรกิจท่ีให้บริการจะใช้ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) หรือ 4P เช่นเดียวกบัสินคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ (Product) (2) 
ราคา (Price) (3) การจดัจ าหน่าย (Place) (4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และนอกจากน้ียงัต้อง
อาศยัเคร่ืองมืออ่ืนๆ เพ่ิมเติมซ่ึงประกอบดว้ย (5) บุคคล (People) หรือ พนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยั
การคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาและสามารถสร้างค่านิยมให้กบับริษทั (6) ตอ้งมีการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยพยายามสร้างคุณค่าโดยรวม (Total 
Quality Management) (7) กระบวนการ (Process) เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการใหบ้ริการกบัลกูคา้ไดร้วดเร็ว
และประทบัใจลกูคา้ (Customer Satisfaction) 
 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการให้บริการ 
 
     อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ดังน้ี บริการเป็นปฏิกิริยาหรือการ
ปฏิบัติงานท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอให้กบัฝ่ายอ่ืนแมว้่ากระบวนการ (Process) อาจผูกพนักับตวัสินคา้ก็ตามแต่
ปฏิบัติการก็เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นจบัตอ้งไม่ได้และไม่สามารถครอบครองได้ บริการเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีสร้างคุณค่าและจดัหาคุณประโยชน์ (Benefits) ให้แก่ลูกคา้ในเวลาและสถานท่ีเฉพาะแห่งอนั
เป็นผลมาจากท่ีผูรั้บบริการหรือผูแ้ทนน าเอาความเปล่ียนแปลงมาให้ 
 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดอ้ธิบายลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส รายได ้อาชีพ มีความส าคญัต่อการบริหารการตลาด ซ่ึงปัจจยัพ้ืนฐาน
ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมของผูท่ี้ควรใหค้วามสนใจ คือ 1)เพศ (Sex) จากการวิจยัทางจิตวิทยาแสดง
ให้เห็นว่า ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความคิด ค่านิยมและทศันคติแตกต่างกนั เน่ืองจากสังคมและวฒันธรรมเป็น
ตวัก าหนดบทบาทและกิจกรรมของผูห้ญิงและผูช้ายไวแ้ตกต่างกนั ซ่ึงผูห้ญิงนั้นถูกจูงใจง่ายกว่าผูช้าย 
รวมทั้ งผู ้หญิงเป็นเพศท่ีมีจิตใจอ่อนไหว หรือเจ้าอารมณ์  (Emotional) มีความโอนอ่อนผ่อนตาม 
(Submissive) มีความเป็นแม่บ้านและหยัง่ถึงจิตใจของคนได้ดีกว่าผูช้ายในขณะท่ีผูช้ายมกัใช้เหตุผล
มากกวา่และจดจ าข่าวสารไดม้ากกวา่ผูห้ญิง เพศจึงเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีมีบทบาทต่อการเลือกใชบ้ริการ เช่น 
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เพศหญิงมกัจะเป็นผูท่ี้เลือกใชก้ลุ่มบริการโทรศพัทม์ากกว่าเพศชาย 2)อายุ (Age) อายุเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท า
ใหค้นมีความคิดและพฤติกรรมท่ีเหมือน หรือแตกต่างกนัและเน่ืองจากผลิตภณัฑห์รือบริการจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูท่ี้มีอายุแตกต่าง นกัการตลาดจึงจะใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปร
ดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างของส่วนตลาดและไดค้น้หาความตอ้งการของส่วนตลาดส่วนลึก (Niche 
Market) โดยมุ่งความส าคญัตลาดอายุช่วงนั้น เช่น ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มCAT 009 ส่วนมากจะมีอายุ 15 – 24 ปี 
3)การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้มีอิทธิพลต่อการเลือกรับการบริการสาขาวิชาท่ีแตกต่างของ
แต่ละบุคคลย่อมก่อใหเ้กิดความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ รสนิยม ค่านิยม และความตอ้งการท่ีไม่เหมือนกนั 
เช่น ผูท่ี้มีการศึกษาสูงหรือรับรู้ข่าวสารเทคโนโลยีมากกว่าก็จะสามารถเลือกใชง้านกลุ่มบริการโทรศพัท์
ระหว่างประเทศไดอ้ย่างละเอียดมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษานอ้ย 4)รายได ้(Income) การแบ่งส่วนตลาดตาม
รายไดเ้ป็นอีกวิธีการหน่ึงส าหรับการแบ่งส่วนตลาดท่ีใชม้าเป็นเวลานานส าหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการ แต่
ตวัแปรดา้นรายไดย้งัไม่ถือว่าเป็นตวัคาดการณ์กลุ่มผูท่ี้ดีท่ีสุด เป็นเพียงส่ิงท่ีก าหนดความรู้สึกนึกคิดและ
ความตอ้งการเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ และพฤติกรรมต่างๆ ของคน เช่น ผูท่ี้มีรายไดน้้อยมกัจะเลือกโทรศพัท์
ระหว่างประเทศในอตัราค่าบริการประหยดัมากกว่าแบบท่ีมีอตัราค่าบริการในราคาแพงแต่คุณภาพดี 5)
อาชีพ (Occupation) มกัมีอิทธิพลต่อการของผู ้อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแนวคิด อุดมการณ์ ค่านิยมต่อ
ส่ิงต่างๆ เช่น คนท่ีมีอาชีพรับราชการจะค านึงถึงเร่ืองของสวสัดิการ ศกัด์ิศรี และเกียรติภูมิของความเป็น
ขา้ราชการ ซ่ึงต่างจากคนท่ีท างานธุรกิจเอกชนท่ีค านึงถึงรายไดแ้ละการมีศกัด์ิศรีดว้ยเงินทองท่ีสามารถใช้
จ่ายไปกบัส่ิงท่ีตนเองตอ้งการไดเ้พ่ือรักษาสถานภาพทางสงัคม 
 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัทัศนคติ 
 
     Schermerhorn  (2000: 76)  กล่าวว่า ทศันคติ  เป็นส่วนท่ียึดติดแน่นกบับุคลิกภาพของบุคคลเรา  ซ่ึง
บุคคลเราจะมีทัศนคติท่ีเป็นโครงสร้างอยู่แลว้  ทางด้านความรู้สึก  ความเช่ือ อนัใดอนัหน่ึง  โดยท่ี
องคป์ระกอบน้ีจะมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั และกนั  ซ่ึงหมายความว่า  การเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบหน่ึง
ท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในอีกองคป์ระกอบหน่ึง  ซ่ึงทศันคติ  3  องคป์ระกอบ  มีดงัน้ี1)องคป์ระกอบ
ดา้น ความรู้ ความเขา้ใจ (CognitiveComponent)  คือ  ทศันคติท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือ  ความ
คิดเห็น  ความรู้  และข้อมูลท่ีบุคคลคนหน่ึงมี  ซ่ึงความเช่ือ  จะแสดงให้เห็นถึงความคิดของคน  หรือ
ส่ิงของ และขอ้สรุปท่ีบุคคลไดมี้ต่อบุคคลหรือส่ิงของนั้นๆ  เช่น  งานของฉนัขาดความรับผิดชอบ  เป็นตน้ 
2) องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (AffectiveComponent)คือ  ความรู้สึกเฉพาะอย่างซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ผลกระทบส่วนบุคคล  ซ่ึงไดจ้ากส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีเกิดก่อนท าใหเ้กิดทศันคตินั้นๆ  เช่น  ฉนัไม่ชอบงานของ
ฉนั  เป็นตน้3) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (BehavioralComponent)คือ  ความตั้งใจท่ีจะประพฤติในทาง
ใดทางหน่ึง  โดยมีรากฐานมาจากความรู้สึกเฉพาะเจาะจงของบุคคล หรือทศันคติของบุคคล  เช่น  ฉัน
ก าลงัไปท างานของฉนั  เป็นตน้ 
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แนวความคิดเกีย่วกบัการบริการ  
 
     ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า บริการ (กริยา) หมายถึง ปฏิบติั รับใช ้ให้ความสะดวกต่างๆ เช่น 
ร้านน้ีบริการลกูคา้ดี หมายถึง การปฏิบติัรับใชก้ารใหค้วามสะดวกต่างๆ เช่น ใหบ้ริการ ใชบ้ริการ 
     Services  หมายถึง  บริการ ผลประโยชนห์รือความพึงพอใจท่ีบริษทัเสนอกบัตลาด ถือเป็นผลิตภณัฑท่ี์
ไม่สามารถแตะตอ้งได ้การบริการ หมายถึง การท่ีฝ่ายหน่ึงกระท าการใด ๆ ท่ีจะปฏิบติัใชใ้หค้วามสะดวก
ต่างๆ ทั้งน้ี เพ่ือตอบสนองความตอ้งการให้อีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงส่ิงท่ีมอบให้นั้นไม่มีรูปร่าง ไม่มีใครสามารถ
เป็นเจา้ของได ้ไม่มีลกัษณะทางกายภาพ และการส่งมอบบริการสู่ผูรั้บบริการเพ่ือใชส้อยบริการนั้นๆ จะ
เกิดข้ึนโดยทนัทีท่ีมีการบวนการนั้น  
     จากความหมายของการบริการ พอสรุปไดว้่า การบริการ หมายถึง การปฏิบติัรับใชใ้หค้วามสะดวก เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการอีกฝ่ายหน่ึงเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจ หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการแก่
ลกูคา้ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยกรอบค าถามการวิจยัแบ่งออกเป็น 4ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี1 ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได(้บาทต่อ
เดือน) ส่วนท่ี 2 ทศันคติต่อการใชC้AT 009 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชC้AT 
009 และส่วนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัCAT 009 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชวิ้ธี
การศึกษาดว้ยการส ารวจเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
รวมทั้ งหมดจ านวน 400 ชุด สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานการทดสอบค่า Paired SampleT test และ Adjusted R2ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.25 มีอายุระหว่าง 
20 – 29 ปี  ร้อยละ 42.00  เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 47.50   จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 
52.50 และมีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,000 – 29,999 บาท ร้อยละ 24.75 
     ผลการวิจยัดา้นขอ้มูลทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชC้AT 009 ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นความรู้ ความเขา้ใจ  องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก  และองคป์ระกอบดา้น
พฤติกรรม พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติต่อการตดัสินใจใช้CAT 009 ในภาพรวม
ระดบัดี   
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     ผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการโทรทศัน์ระหว่างประเทศ 
CAT 009  ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product) ปัจจยัดา้นราคา 
(Price) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นบุคลากร 
(People)  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical)  ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) พบว่า  
ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมระดบัมาก
ท่ีสุด 

     ผลการทดสอบตามสมมติฐานขอ้ 1 พบว่าเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดโ้ดย
เฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลต่อทศันคติการใช ้CAT 009 โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศหญิง กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อายุต ่ากว่า 20 ปี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพขา้ราชการบ านาญ  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา
ตอนปลาย / ปวช. และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000 – 19,999 บาทจะมี
ทศันคติการใชC้AT 009 สูงกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัอายอ่ืุน ๆ  
     ผลการทดสอบตามสมมติฐานขอ้ 2 พบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และระดบัรายไดโ้ดยเฉล่ีย
ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ CAT 009 โดยพบวา่เพศชาย 
ผูท่ี้มีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี  ผูท่ี้ประกอบอาชีพคา้ขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตวั ผูท่ี้จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  
และผูท่ี้มีระดบัรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 40,000 – 49,999 บาทใหค้วามส าคญัส่วนประสมทาง
การตลาดธุรกิจCAT 009 
     ผลการทดสอบตามสมมติฐานขอ้ 3 ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจCAT 009 มีความสัมพันธ์กับ
ทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม  และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดธุรกิจCAT 009 ในทุกดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ (Product) ปัจจยัดา้นราคา 
(Price) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นบุคลากร 
(People)  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical)  ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  (Process) มี
ความสมัพนัธ์กบัทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม  โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือ ถา้ลูกคา้ผูรั้บบริการให้ความส าคญักบัประสมทางการตลาดธุรกิจCAT 009 ของบริษทั 
กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) สูงข้ึน กจ็ะมีทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการ
ใหC้AT 009 ของบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) สูงข้ึนดว้ย โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัปาน
กลางทั้งหมด 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการวิจยัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และระดบัรายไดโ้ดย
เฉล่ียต่อเดือน  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.25 มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี  ร้อยละ 
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42.00  เป็นพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 47.50   จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 52.50 และมี
รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,000 – 29,999 บาท ร้อยละ 24.75   
     ผลการวิจยัขอ้มูลทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชC้AT 009 ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ  องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก  และองค์ประกอบด้าน
พฤติกรรม พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติต่อการตดัสินใจใช้CAT 009 ในภาพรวม
ระดบัดี 
     ผลการวิจยัขอ้มลูปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการโทรทศันร์ะหวา่งประเทศ 
CAT 009  ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product) ปัจจยัดา้นราคา 
(Price) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นบุคลากร 
(People)  ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical)  ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) พบว่า  
ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมระดบัมาก
ท่ีสุด 
 

Table 1 ผลการวิจยัเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
      

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1.   ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อทศันคติการใช้
CAT 009 ของบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

 - 

2. ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดธุรกิจCAT 009 ของบริษทั กสท 
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 

 - 

3. ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจCAT 009 ของ
บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) มี
ความสมัพนัธ์กบัทศันคติของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 - 

      
     จากการวิจยั พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้าและ
บริการเป็นอย่างมาก  รวมทั้งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Lovelock et al. (2004) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัมีมีผลต่อ
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การตัดสินใช้ซ้ือของผู ้โดยพบว่าในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะในธุรกิจท่ีต้องมีการ
ให้บริการของเจา้หนา้ท่ีมาเก่ียวขอ้ง การท่ีจะสร้างคุณภาพการบริการให้ประสบความส าเร็จนั้น นกัการ
ตลาดไม่สามารถใชก้ลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional marketing) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงัคง
ตอ้งให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีส าคญัอีก 2 ประการไดแ้ก่ ปัจจยัแรกคือ การตลาดภายในองค์กร (Internal 
marketing) ซ่ึงหมายรวมถึงความพยายามขององค์กรท่ีจะให้การฝึกอบรมและกระตุน้พนักงานภายใน
องค์กร ให้ความส าคัญและปฏิบัติกับพนักงานในองค์กรไม่ต่างจากลูกค้าภายนอกองค์กร เน่ืองจาก
พนกังานในองคก์รเหล่าน้ีเองจะเป็นเสมือนตวัแทนขององคก์รในการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ และอีกหน่ึง
ปัจจัยท่ีส าคัญในการท าการตลาดบริการ คือ การสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว (Relationship 
management) กบัผู ้เน่ืองจากการบริการส่วนใหญ่นั้นตอ้งอาศยัคนเป็นผูใ้ห้บริการเป็นหลกั ในปัจจุบนั
องคก์รธุรกิจท่ีตอ้งมุ่งเนน้การบริการต่างตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาฐานลูกคา้เดิมไวเ้พราะเป็น
อีกหน่ึงวิธีการท่ีมีประสิทธิผลในการลดตน้ทุนมากกว่าความพยายามสรรหาลกูคา้ใหม่ ๆ โดยแนวทางท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับการรักษาลูกคา้เดิมไว ้(Customer retention) สามารถท าไดโ้ดยน าเสนอบริการท่ีมีคุณค่าและ
คุณภาพสูง และการเลือกใชพ้นกังานท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถสร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาวท่ีดีกบั
ลกูคา้ปัจจุบนัได ้
     ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 1)ควรศึกษาบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) เขต
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานครเพ่ิมเติม 2)ควรศึกษาเปรียบเทียบทศันคติของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการใชบ้ริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ ท่ีมีลกัษณะการให้บริการท่ีใกลเ้คียง
กัน  3)การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้CAT 009  ของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ตามท่ีลูกคา้คาดหวงั 4)ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้CAT 009  
ของบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) โดยเจาะลึกในแต่ละด้าน ทั้ ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์และการบริการ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร  (People)  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
(Physical)  ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสินค้า และ 
ความตั้งใจซ้ือผลติภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดของผู้บริโภคหญงิในกรุงเทพมหานคร 
THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN MARKETING MIX 
BRAND EQUITY AND PURCHASE INTENTION FOR DIETARY 
SUPPLEMENT TABLETS TYPE OF WOMEN CONSUMERS IN 

BANGKOK 
นทสรวง  ภัทรอนุชิตกุล1 ศิริรัตน์  โกศการิกา2 และ ไพฑูรย์  เจตธ ารงชัย3 

Nathasruang Phatthara-anuchitkul, Sirirat kosakarika, and Paitoon Chetthamrongchai 

บทคดัย่อ 
การวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือทดสอบแบบจ าลองความสัมพนัธ์แสดงระหว่างส่วนประสมการตลาด 
คุณค่าตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร การวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงพรรณนาและการวิจยัเชิงส ารวจ และใชแ้บบสอบถาม
ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ชุด โดยใชส้ถิติพรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั  และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อส่วน
ประสมการตลาดของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นราคา และใหค้วามส าคญัในระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาดส่วนคุณค่าตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยผลการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างจะท าการศึกษาต่อไป 
 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมการตลาด, คุณค่าตราสินค้า,  ความตั้งใจซ้ือ,  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
Abstract 

This research aim to study model of relationship between marketing mix, brand equity and purchase 
intention. The study is a quantitative research by using descriptive and survey research. Questionnaires 
used to collect from respondents are 400 sets. The data set is analyzed by applying descriptive statistics, 
confirmatory factor analysis, and structural equation model. The results show that samples have opinion 
about marketing mix, brand equity and purchase intension in very act. And the results of structural 
equation model will be studied further. 
Keywords: Marketing Mix, Brand Equity, Purchase Intention, Dietary Supplement 
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1.  บทน า 
     ในสังคมปัจจุบันน้ีวิถีชีวิตของคนมีการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างจากเดิมไปอย่างส้ินเชิง เพราะในยุค
ปัจจุบันทุกคนลว้นใช้ชีวิตในแต่ละวนัท่ีเต็มไปด้วยความเร่งรีบ จนท าให้เกิดการแข่งขันทั้ งดา้นชีวิต
ส่วนตัว และชีวิตการท างาน เวลาในการเอาใจใส่ดูแลตัวเองและครอบครัวจึงลดลงตามระยะเวลาท่ี
เปล่ียนแปลงไป จนท าใหล้ะเลยการดูแลรักษาสุขภาพ ขาดการออกก าลงั การพกัผ่อน และการรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์เพียงพอ รับประทานอาหารตามสมยันิยมโดยไม่ไดค้  านึงถึงคุณและโทษท่ีไดรั้บจาก
อาหารนั้น จึงเป็นตน้เหตุของโรคภยัไขเ้จ็บมากมาย ผลต่อเน่ืองทางธุรกิจท่ีตามมาคือ โอกาสการขยายตวั
ของตลาดผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร โดยเฉพาะตลาดผลิตภณัฑอ์าหารเสริมในประเทศไทยถือว่าเป็นตลาดท่ี
น่าสนใจ มีมูลค่าตลาดทั้งส้ิน 19,000 ลา้นบาท มีอตัราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 5.0-7.0 (ภคอร  ทิพยธนเดชา, 
2553) ในประเทศไทยมีการวิจยัศึกษาคน้ควา้มากมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในรูปของวิทยานิพนธ์
และการคน้ควา้วิจยัอิสระท่ีศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคนอกจากน้ีงานวิจยั
ในต่างประเทศกแ็ทบจะไม่มีการศึกษาทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร แต่โดยส่วนใหญ่
มกัจะเป็นงานวิจยัเก่ียวกบัสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไป และยงัไม่มีงานวิจยัเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 
คุณค่าตราสินค้า และความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลย ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ชนิดเม็ดของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครว่าจะเป็นอย่างไร ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีอาจจะเป็นแนวทาง
ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในการก าหนดการวางแผนการตลาดหรือกลยุทธ์ทาง
การตลาดผลิตภณัฑ์เสริมอาหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัคือ เพ่ือ
ทดสอบแบบจ าลองความสัมพนัธ์แสดงระหว่างส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
     ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เป็นเคร่ืองมือท่ีประกอบดว้ยส่ิงต่าง ๆ คือ ผลิตภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (Kotler 
and Keller, 2012) 
     ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าและหรือบริการ รวมถึงแนวความคิด บุคคล องค์กรและอ่ืนๆ 
(วิทวสั  รุ่งเรืองผล, 2552) 
     ราคา (price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีลกูคา้ตอ้งช าระใหก้บัผูข้ายเพ่ือใหไ้ดรั้บสินคา้และบริการ โดยธุรกิจ
ตอ้งก าหนดราคาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีลกูคา้สามารถซ้ือได ้(ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์, 2555) 
     การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง การจดัการเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวกในการซ้ือสินค้าของ
กลุ่มเป้าหมายใหมี้ความสะดวกสบายสูงสุดดว้ยการน าสินคา้และบริการไปส่งมอบใหก้บัผูบ้ริโภคภายใน
เวลาท่ีลกูคา้ตอ้งการ (ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์, 2555) 
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     การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพ่ือสร้าง
ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) ท าการขาย และ
การคิดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (Nonpersonal Selling) (ศิริวรรณ  เสรีรัตนแ์ละคณะ, 2552) 
     คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึง มูลค่าตราสินคา้ ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความนิยม ยอมรับของ
ผูบ้ริโภค เช่น ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ การรับรู้ตราสินคา้ การยกยอ่งในดา้นคุณภาพ และรวมถึงส่ิงท่ี
วดัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม เช่น มลูค่าสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ (สุดาพร  กณุฑลบุตร, 2552) 
     ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคนิยมในตราสินคา้ในตราสินคา้หน่ึง 
และเลือกซ้ือสินคา้ชนิดนั้นแมมี้หลายตราสินคา้ใหเ้ลือก (สุดาพร  กณุฑลบุตร, 2552) 
     การรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) หมายถึง การรับรู้คุณค่าหรือเร่ืองราวเก่ียวกบัตราสินคา้ในดา้น
ต่างๆ เช่น คุณภาพหรือผลประโยชนใ์นการใชง้านของตราสินคา้ เป็นตน้ (ศิวฤทธ์ิ  พงศกรรังศิลป์, 2555) 
     การรับรู้ในดา้นคุณภาพ (Perceived Quality) หมายถึง การรับรู้ของผูบ้ริโภคในคุณภาพโดยรวม หรือ
ความเหนือกวา่ของสินคา้หรือบริการ (นธกฤต  วนัต๊ะเมล,์ 2555) 
     ความเช่ือมโยงสินคา้ (Brand Association) หมายถึงการท่ีผูบ้ริโภคท่ีทศันคติท่ีดีหรือทศันคติในเชิงบวก
ต่อตราสินคา้ใดๆ ลกัษณะน้ีเกิดข้ึนไดแ้มผู้บ้ริโภคไม่เคยซ้ือสินคา้ตรานั้นใชเ้ลย และเป็นผลดีต่อบริษทั
เจา้ของตราสินคา้มาก (สุดาพร  กณุฑลบุตร, 2552) 
     ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intension) เป็นองค์ประกอบดา้นพฤติกรรมของทศันคติ ท่ีสามารถท านาย
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ไดดี้กว่าความเช่ือ (Beliefs) และความรู้สึก (Affective) (นธกฤต  วนัต๊ะเมล,์ 2555 
อา้งถึง Berkham, Linquest and Sirgy, 1996) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

H1 

H2 

H3 
ความภกัดต่ีอตราสินค้า (Brand Loyalty) 

การรับรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) 

การรับรู้ในด้านคุณภาพ (Perceived 

Quality) ความเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand 

Association) 

คุณค่าตราสินค้า     
(Brand Equity) 

ความตั้งใจซ้ือ

(Purchase 

Intension) 

ส่วนประสม

การตลาด

(Marketing  Mix) 

(Brand Equity) 

ผลติภณัฑ์ (Product) 

ราคา (Price) 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 
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     กรอบแนวคิดดงักล่าวเป็นการอธิบายรายละเอียดตัวแปรงานวิจยัประกอบด้วย 3 ตัวแปรคือ ส่วน
ประสมการตลาด(Marketing Mix) คุณ ค่าตราสินค้า(Brand Equity) และความตั้ งใจซ้ือ(Purchase 
Intension) โดยสามารถอธิบายสมมติฐานในงานวิจยัไดด้งัน้ีดงัรูปท่ี 1  
     สมมติฐานท่ี 1 ส่วนประสมการตลาดมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัคุณค่าตราสินคา้ของผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารชนิดเมด็ในกรุงเทพมหานคร 
     สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความตั้งใจซ้ือของผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารชนิดเมด็ในกรุงเทพมหานคร 
     สมมติฐานท่ี 3 คุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความตั้งใจซ้ือของผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ชนิดเมด็ในกรุงเทพมหานคร 

 
3.  วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีอาศยัหรือท างาน
อยู่ในจังหวดักรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัใช้หลกัเกณฑ์การก าหนดขนาดตัวอย่างตามแนวทางของ Taro 
Yamane ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และก าหนดใหค้วามน่าจะเป็นของความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน
ไดเ้ท่ากบั 0.05 จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมบูรณ์เท่ากบั 400 ชุด  
     วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเร่ิมจากการวิจยั
สืบคน้ (Exploratory Research) ขอ้มูลทุติยภูมิจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และใชวิ้ธีการ
วิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการแจก
แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองจากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา  ประกอบ ดว้ย 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัแต่ละ
ตวัแปรแฝง และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรม AMOS ท่ีก าหนด
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     การสุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็น ( Non Probability Sampling)  
โดยท าการแจกแจงแบบสอบถามดว้ยการเลือกตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้ิจยัใชก้าร
คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างเฉพาะผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีอาศยัหรือท างานอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุ35 
ปีข้ึนไป 
     การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีอาศยัหรือท างาน
อยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สถานท่ีท่ีใช้ท าการสุ่มตวัอย่างนั้นคือ ห้างสรรพสินคา้ชั้นน า ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  
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4.  ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ  
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความส าคญัและความคิดเห็นของส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสินคา้ และ
ความตั้งใจซ้ือ 
 

ตวัแปร ผลการวจิยั 

ส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์
เ ส ริ ม อ า ห า ร ช นิ ด เ ม็ ด ใ น
กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารชนิดเม็ดในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ดา้นราคา และใหค้วามส าคญัในระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

คุณค่าตราสินคา้ของผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารชนิดเมด็ในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารชนิดเม็ดในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัความส าคญัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
ความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ในดา้นคุณภาพ 
และดา้นความเช่ือมโยงตราสินคา้ 

ความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ชนิดเมด็ในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารชนิดเมด็ในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัความส าคญัมาก 

    
     เม่ือพิจารณาค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) พบวา่ ทุกค่าผ่านเกณฑท่ี์ก าหนดคือ มีค่ามากกว่า 
0.3 (กริช  แรงสูงเนิน , 2554) ผลจากการวิเคราะห์โมเดลการวดัตัวแปร ในคร้ังแรกพบว่า ค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) ของขอ้ค าถาม PD3, PL5, PM1, PM2, PM3, PM5, PM7, LY4, QL5, AS2, 
PH1, PH3, PH5 และ PH7 ซ่ึงมีค่าต ่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงน าข้อค าถามออกจากการวดัตัวแปรแฝง 
หลงัจากนั้นจึงท าการวิเคราะห์โมเดลใหม่อีกคร้ังพบว่า โมเดลการวดัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงั
แสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวัแปร 
 

Construct 

(ตวัแปรสังเกตได้) 

Standardized 
Factor Loadings 

ด้านผลติภัณฑ์  

มาตรฐานการผลิตท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ (PD1) 0.634 

ผลิตภณัฑมี์ส่วนผสมจากธรรมชาติ (PD2) 0.688 

ฉลากแสดงขอ้มลูดา้นโภชนาการ ราคา ขนาดบรรจุ และวนัหมดอายชุดัเจน อ่านง่าย (PD4) 0.535 

ผลิตภณัฑเ์กบ็รักษาง่าย (PD5) 0.595 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 
 

Construct 

(ตวัแปรสังเกตได้) 

Standardized 
Factor Loadings 

ภาชนะมีความแขง็แรงทนทาน (PD6) 0.660 

มีขนาดบรรจุใหเ้ลือกหลายขนาด (PD7) 0.348 

ด้านราคา  

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (PR1) 0.811 

ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ (PR2) 0.722 

มีการก าหนดราคาท่ีแน่นอนและชดัเจน (PR3) 0.750 

มีราคาถกูกวา่ผลิตภณัฑใ์นประเภทเดียวกนั (PR4) 0.503 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  

สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีความสะดวกในการเดินทาง (PL1) 0.771 

สถานท่ีจดัจ าหน่ายมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั (PL2) 0.621 

จดัแสดงผลิตภณัฑ ์ณ จุดท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน น่าสนใจ หยิบซ้ือไดง่้าย (PL3) 0.522 

ผลิตภณัฑมี์จ าหน่ายทัว่ไปในหา้งร้านหรือซุปเปอร์มาเกต็ (PL4) 0.507 
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มีบริการจดัส่งถึงท่ีอยูอ่าศยัดว้ยวิธีต่างๆ (PL6) 0.182 

ด้านการส่งเสริมการขาย  

มีของแถม ส่วนลด ในเทศกาลต่างๆ (PM4) 0.779 

มีการประชาสมัพนัธ์ ขอ้มลูข่าวสาร จดหมายข่าว แนะน าผลิตภณัฑใ์หม่ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ (PM6) 0.579 

มีการรีวิวสินคา้ผา่นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือผูเ้ช่ียวชาญ (PM8) 0.777 

ด้านความภักดต่ีอตราสินค้า  

ท่านมกัจะซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารยี่หอ้เดิมบ่อยๆ (LY1) 0.655 

การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆเป็นแรงจูงใจให้ท่านซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารยิ่ห้อเดิมอย่างต่อเน่ือง 
(LY2) 

0.493 

เม่ือท่านใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหารทานรู้สึกวา่มีสุขภาพดีข้ึน (LY3) 0.799 

ท่านมัน่ใจท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนๆไดว้า่ท่านใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหารยี่หอ้น้ี (LY5) 0.832 

ด้านการรับรู้ตราสินค้า  

ทุกคร้ังท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่านเรียกช่ือยี่หอ้แทนผลิตภณัฑท่ี์ท่านซ้ือ (AW1) 0.540 

ท่านมียี่หอ้ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเดิมอยูใ่นใจเสมอ (AW2) 0.635 

ขณะทีท่านก าลงัซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจะมีหน่ึงยี่หอ้ท่ีท่านนึกถึงเสมอ (AW3) 0.526 

ท่านสามารถจดจ ายี่หอ้ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารไดอ้ยา่งง่ายดาย (AW4) 0.533 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 
 

Construct 

(ตวัแปรสังเกตได้) 

Standardized 
Factor Loadings 

ท่านสนใจบรรจุภณัฑท่ี์มีสีสนัน่าดึงดูด (AW5) 0.547 

ท่านมัน่ใจวา่ท่านยงัคงจะซ้ือเสริมอาหารยี่หอ้เดิม แมว้า่มีคนแนะน ายี่หอ้อ่ืน (AW6) 0.666 

การรับรู้ในด้านคุณภาพ  

ท่านรู้สึกวา่ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารยี่หอ้ท่ีท่านใชใ้นปัจจุบนัดีกวา่ยี่หอ้อ่ืน (QL1) 0.662 

ท่านเลือกผลิตภณัฑ์เสริมอาหารยี่ห้อท่ีท่านใชใ้นปัจจุบนัเพราะมีนวตักรรมการผลิตท่ีดีกว่ายี่ห้อ 0.794 
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อ่ืน (QL2) 

ท่านเลือกผลิตภณัฑเ์สริมอาหารยี่หอ้ท่ีท่านใชใ้นปัจจุบนัเพราะมีส่วนผสมท่ีดีกวา่ยี่หอ้อ่ืน (QL3) 0.761 

ท่านยืนยนัวา่ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารยี่หอ้ท่ีท่านใชใ้นปัจจุบนัมีคุณภาพดี (QL4) 0.726 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารยี่หอ้ท่ีท่านใชใ้นปัจจุบนัมีความโดดเด่นกวา่ยี่หอ้อ่ืน (QL6) 0.651 

ด้านความเช่ือมโยงตราสินค้า  

ท่านรู้ขอ้มลูรายละเอียดทั้งหมดเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารยี่หอ้ท่ีท่านใชใ้นปัจจุบนั (AS1) 0.569 

ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารยี่หอ้ท่ีท่านใชใ้นปัจจุบนัเน่ืองจากมีคนแนะน า (AS3) 0.586 

ท่านชอบสญัลกัษณ์หรือตราสินคา้ของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารยี่หอ้ท่ีท่านใชใ้นปัจจุบนั (AS4) 0.616 

มีคนแนะน าวา่ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารยี่หอ้ท่ีท่านใชใ้นปัจจุบนัท าใหมี้สุขภาพดีข้ึน (AS5) 0.589 

ท่านแนะน าผูอ่ื้นใหท้ราบขอ้ดีของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารยี่หอ้ท่ีท่านใชใ้นปัจจุบนั (AS6) 0.567 

ด้านความตั้งใจซ้ือ  

ท่านมีความสุขท่ีสุขภาพดีข้ึนเพราะบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารยี่หอ้ท่ีท่านใชใ้นปัจจุบนั (PH2) 0.808 

ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารยี่หอ้ท่ีท่านใชใ้นปัจจุบนัเน่ืองจากค าแนะน าของเพ่ือน (PH4) 0.893 

ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารยี่หอ้ท่ีท่านใชใ้นปัจจุบนัเน่ืองจากมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการ
ของท่าน (PH6) 

0.718 

ท่านพอใจกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารยี่หอ้ท่ีท่านใชใ้นปัจจุบนัเน่ืองจากไดรั้บประโยชน์ตามท่ีท่าน
คาดหวงั (PH8) 

0.666 

      
     ส่วนการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างจะท าการศึกษาและวิเคราะห์ต่อไป 
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ABSTRACT 
 

This present study aimed to examine the relationships between member participation, brand trust and 
brand commitment to the hotel brand Facebook page, case of Hotels in Krabi, Thailand. The study used 
the quantitative research design and survey methodology. The questionnaires were distributed to 400 
samples to find out relationships between participation benefits (functional, psychological, social, 
hedonic, and monetary), brand trust and brand commitment. Responses that included one or more 
unanswered sections were removed. After deleting the invalid surveys, 393 responses were kept for 
further analysis by descriptive statistics technical, consisted of frequency, percentage, mean and 
standard deviation. Then Factor Analysis and Structural Equation Modeling (SEM) were used to test the 
conceptual model. And the results showed that functional, hedonic and monetary benefits had influences 
on member participation in Hotel brand Facebook page, whereas social and psychological benefits did 
not. Participation had direct effect to brand trust and brand commitment and brand trust had influence on 
brand commitment. 
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1.  INTRODUCTION 
 

     With rapid changes in communication, Social Media are more important in human life. Millions of 
internet users have been visiting Social Media sites all over the world. This site allows consumers to 
gather together for various reasons, including seeking information, meeting friends, sharing idea and 
discussing with others around the world at any time. There are many famous Social Media sites but the 
most popular is Facebook. And hotel is an outstanding business, that using Facebook as an online 
marketing tool. Travelers join Facebook for searching hotel information, sharing their experiences to 
others, choosing hotel and booking the room. The hotel marketers use Facebook to interact with online 
travelers as well. 
     The objectives of this present study are 1. Explore the relationships between member participation 
and participation benefits on hotel Facebook page. 2. Examine the relationships between member 
participation, brand trust and brand commitment to the hotel brand Facebook page. And the study results 
will able to increase Facebook marketing efficiency for the hotel business. 
 

2. REVIEW OF LITERATURES 

     2.1 Social Media and Facebook Marketing 
 

     Mayfield (2008) described the five main characteristics of social media: (1) Participation – it 
encourages people to contribute freely, to create and share their own contents. (2) Openness – it is 
open to participation. It encourages people to join, select, use, and share contents. (3)  Conversation  -  
it  is  more  than  just  transfer  the  information  in  a  way of “broadcast” as traditional media, but 
many-to-many parties’ communication. (4) Community - it allows people who share same interests, 
such as movie fans, political topic to form a group quickly. And (5) Connectedness - there usually 
are the links to other contents, reach to other networks. It is possible to have a profile page to reach 
to other people, contents, platform, or applications. 
     Facebook is a Social Network which provides a mechanism for content sharing and maintaining 
relationships. Oxford Dictionaries (2013), defined Social Network as a dedicated website or other 
application which enables users to communicate with each other by posting information, comments, 
messages, images, etc.  
     Businesses utilize Facebook to form online communities to build new business models that include 
a new product marketing channel and build strong relationships with consumers. As a new marketing 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
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channel, Facebook allows marketers to gather information about potential or current consumers from 
their profiles, achieve a high level of customization by monitoring content posted by Facebook 
members, obtain an in-depth understanding of each consumer’s needs and use this information to 
develop new products/services to targeted consumers.  

   2.2 Online Community Participation 
     Kang (2011) proposes the benefits that member desire from participate in online community as 
follows; 
     Functional benefits 

         In online community, a functional benefit is one that increases the ease and/or efficiency of 
completing transactions and exchanging information (Peter, Olson & Grunert, 1999). Information 
exchange is one of the major reasons for online community participation. Chung and Buhalis (2008) 
found a positive relationship between members’ information acquisition and their participation. They 
argued that although members might not have specific plans for travel, they can still collect and share 
information about destinations. If members can achieve their specific goals, they are more likely to visit 
their online community.  

     Social benefits 
         Social benefits are the kinds of help and support that members provide for each other (Wang & 
Fesenmaier, 2004). Community members help and support each other by exchanging ideas and opinions 
of interest and answering other members’ questions (Dholakia and Blazevic, 2009). For example, 
sharing experiences about product and service with other members. When they recognize each other and 
identify the online community as their reference group, they are more likely to contribute valuable 
information and support each other‘s activity (Preece, 2001).  
     Psychological benefits 
         Psychological benefits are derived from feeling connected to community members, and include 
identity expression through the community, a sense of belonging to the community, and a sense of 
affiliation with other members (Bressler & Grantham, 2000). Once members fully identify themselves as 
a member of the community, they are more likely to rely on information provided by the community 
(Anderson & Weits, 1989). This is an effective way to allure new consumers and retain them as loyal 
consumers.  
     Hedonic benefits 

      Hedonic benefits include positive emotional states, such as feeling entertained and amused and 
experiencing enjoyment that occurs when participating in community activities (Wang & Fesenmaier, 
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2004). In online communities, members are likely to engage in activities that not only provide valued 
information but also elicit positive emotions (Armstrong & Hagel, 1995). Some online communities 
allow members to play games or participate in contests, which lead to pleasure, fun, and entertainment 
(Wang & Fesenmaier, 2004).  

     Monetary benefits 
      Saving money (i.e., discounts or special price breaks) is a primary reason for members to 
participate in online community (Harris et al., 2003). A lot of businesses are capturing traffic for their 
brick and mortar stores by posting discount advertisements that are available only to Facebook users. 

     2.3 Brand trust 
     In individuals, trust generally is viewed as an essential for successful relationship. Trust is a perception 
of confidence in the exchange partner’s reliability. In organizations, trust is a consumer confidence in the 
quality and reliability of the services offered. When consumers are satisfied with the brand, they are less 
likely to look for other brands, which will save them time and effort (Garbarino & Mark, 1999).  
     Trust in a business relationship is built by three different factors. Firstly trust based on 
characteristics is built, because persons in a business relationship act similar. Secondly process based 
trust is a result of good experiences that business partners had. The third factor is institutional trust 
which is built when business partners can show certificates or are members of certain institutions 
(McAllister, 1995).  

 

     2.4 Brand Commitment 
 

    Similar to trust, commitment is recognized as an essential ingredient for successful long-term 
relationship. Consumers have been shown to engage different cognitive processes in evaluating 
information about their preferred brands or competing brands (Raju, Unnava & Montgomery, 2009). 
The information selection process can be influenced by brand commitment, which is defined as a 
strong and positive psychological attachment of consumers to a specific brand. On the one hand, 
consumers who are highly committed to a specific brand evaluate competing brands less positively or 
avoid considering competitors’ brands when making purchasing decision (Ahluwalia, Burnkrant & 
Unnava, 2000).  
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     2.5 Conceptual Model 
              
      The conceptual model describes the variables and hypotheses of this study as follows; 
          H1: Functional benefit has an influence on member participation. 
          H2: Social benefit has an influence on member participation. 
          H3: Psychological benefit has an influence on member participation. 
          H4: Hedonic benefit has an influence on member participation.  
          H5: Monetary benefit has an influence on member participation.  
          H6: Member participation has an influence on brand trust. 
          H7: Member participation has an influence on brand commitment. 
          H8: Brand trust has an influence on brand commitment. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figure 1 Conceptual Model 
Source: From the present study 
 

3. METHODOLOGY 
 

     This present study is quantitative analysis. Beginning from explored secondary data from texts and 
searched information on the internet. The sample was selected from the population but the present study 
does not know exactly population size. The questionnaires were distributed to 400 samples to find out 
relationships between participation benefits (functional, psychological, social, hedonic, and monetary), 
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brand trust and brand commitment. Data were collected from survey. The questionnaires were 
distributed to travelers, who had ever joined Krabi hotel brands’ Facebook pages. Data were analyzed by 
descriptive statistics technical, consisted of frequency, percentage, mean and standard deviation. Then 
Factor Analysis and Structural Equation Modeling were used to test the conceptual model.  
 

4. RESULTS 
 

     This present study used Confirmatory Factor Analysis (CFA) to check the overall fit of measurement 
constructs in the conceptual model and the final model was validity and acceptable for study. The 
measurement and standard indices are illustrated in Table 1.  

Table 1 The study measurement and standard indices  

 Then used Structural Equation Modeling (SEM) to test hypotheses and the results showed as 
Figure 2; Functional benefit had direct effect to participation = 1.325, so it had an influence on 
functional benefit and Facebook participation. People joined Hotel brand Facebook page to obtaining 
up-to-date information about Hotel brand, conveniently communication with others online, efficiently 
communication online and sharing experiences in the Hotel.  
     Social benefit did not influence on Facebook participation. Members did not joined Hotel Facebook 
page for having trust in the community of Facebook, communicating with other members, getting 

                                                           
1Reference from Hair, J.F., W.C. Black, et al. (2005) 

Indices Standard3 Measurement Result 

Chi – Square sig. > 0.05 0.087 Passed 
CMIN/df. < 5.0 1.118 Passed 
GFI ≥ 0.90 0.951 Passed 
AGFI ≥ 0.90 0.918 Passed 
NFI ≥ 0.90 0.920 Passed 
IFI ≥ 0.90 0.991 Passed 
CFI ≥ 0.90 0.991 Passed 
RMSEA < 0.08 0.017 Passed 
RMR < 0.05 0.026 Passed 
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involved with other members and seeking self-identity.  
     Psychological benefit did not influence on Facebook participation. Hotel brand fanpage did not 
seeking a sense of affiliation in the community, establishing and maintaining relationships with other 
member and seeking a sense of belonging.  
     Hedonic benefit had direct effect to participation = 0.512, so it had an influence on hedonic benefit 
and Facebook participation. This meant Hotel brand fans consider about being amused by other 
members, having fun on the brand Facebook page, seeking enjoyment on this Facebook page and being 
entertained on this Facebook page by becoming a member of the Facebook page. 
     Monetary benefit had direct effect to participation = 0.138, so it had an influence on monetary benefit 
and Facebook participation. People consider to obtaining discounts that most consumers do not get, 
obtaining better prices than other consumers, receiving free coupons for the Hotel brand by becoming a 
member of the Facebook page and obtaining special deals that most consumers do not get when they 
joined Hotel brand Facebook page. 
     Participation had direct effect to brand trust = 0.787, so it was an influence on Facebook participation 
and brand trust. The result can imply that the members of Hotel brand Facebook page will be active 
members (active members take an active part in the brand Hotel’s Facebook page, frequency provide 
useful information to other members, post messages and response on the brand’s Facebook page with 
great enthusiasm and frequency and do themselves best to participate in activities offered on the brand’s 
Facebook page), when they recognize what the Hotel brand say about its products/service is true, they 
feel they know what to expect from the Hotel brand, the Hotel brand is very reliable and the Hotel brand 
meets its promises. 
     Participation had direct effect to brand commitment = 0.102, so it was an influence on Facebook 
participation and brand commitment. This meant people will be an active members of Hotel Facebook 
page when the Hotel brand had no available reservations, they would have no problem finding a 
different Hotel with which they would want to make reservation, they consider themselves to be highly 
loyal to the Hotel brand and when another brand has a special deal (e.g. discounted room rate), they 
generally visit the Hotel with the better deal. 
     And brand commitment had direct effect to brand trust = 0.230, so it was an influence on brand trust 
and brand commitment in Hotel brand Facebook page. 
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Figure 2 Structural Model 
Source: From the present study 
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5. CONCLUSION 
 

     There are influences on functional benefit and Facebook participation, hedonic benefit and Facebook 
participation, and monetary benefit and Facebook participation, whereas social and psychological 
benefits did not. Moreover, member participation had influences on brand trust and brand commitment. 
And brand trust had an influence on brand commitment, too. 
 
     5.1 Recommendations from This Present Study 

1. Hotel business should improve their Facebook marketing by place importance on functional, 
hedonic and monetary benefits, respectively. 

2.  Because of participation has direct effect to brand trust and brand commitment. Therefore, 
Hotel business should encourage passive Facebook member to be active members as much as possible. 

        
     5.2 Recommendations for Improving the Study 

1. The next studies should improve measurement scales/questions for functional benefit 
because factor  

loading was larger than 1. This may be caused by various reasons, which need further analysis. 
2. The next studies should more add the questions for brand commitment. Because there was 

only 3  
questions in  present study, which at least for CFA.  
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ คุณค่าตราสินค้า 
และความตั้งใจซ้ือของคลนิิกความงามในกรุงเทพมหานคร 

THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE MARKETING MIX, 
BRAND EQUITY AND PURCHASE INTENION FOR BEAUTY CLINIC OF  

CONSUMER IN BANGKOK. 
กมลพรรณ โกฎค้ิางพลู1, ศิริรัตน์ โกศการิกา2 และ ไพฑูรย์ เจตธ ารงชัย3 

Kamolpun Kotikangpul , Sirirat Kosakarika and Paitoon Chetthamrongchai  

บทคดัย่อ 
การวิจัยฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา(1)ความสัมพันธ์ของแบบจ าลองระหว่างปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ คุณค่าตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือ/ใช้บริการคลินิกความงาม และ (2)ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัทางการตลาดและความตั้งใจซ้ือ/ใชบ้ริการคลินิกความงาม การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ ใช้วิธีการวิจยัเชิงพรรณนาและเทคนิคการวิจยัเชิงส ารวจ เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ใชส้ถิติ
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยใชโ้ปรแกรมAMOS ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ืออยู่ในระดบัมาก และผลการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งโมเดลสมการโครงสร้างจะท าการศึกษาต่อไป  
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ, คุณค่าตราสินค้า, ความตั้งใจซ้ือ, คลินิกความงาม 

Abstract 
This research aims to study (1)relationship of a model between service marketing mix, brand equity and 
purchase intention for Beauty Clinic and (2)the relationship between marketing factors and purchase 
intention. This study is a quantitative research using descriptive and survey research. Questionnaires 
was collected from samples. The data set is analyzed by applying descriptive statistics including 
frequency, percentage, mean, standard deviation, confirmatory factor analysis, and structural equation 
model test AMOS. The results show that respondent are strongly agree with the three following 
variables; service marketing mix, brand equity and purchase intention. And the results of structural 
equation model will be studied further. 
 

Keywords: Service Marketing Mix, Brand Equity, Purchase Intention, Beauty Clinic 
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2,3คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 
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1. บทน า 
     ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคในสังคมยุคใหม่นั้นจะมีการติดต่อส่ือสารกบัโลกภายนอกมากข้ึน ประกอบกบัการ
รับกระแสของต่างประเทศเข้ามา ท าให้ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับเร่ืองของความงามด้านผิวพรรณ 
นอกจากน้ีการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครนั้ น ต้องเผชิญกับมลภาวะ ความเครียด 
พกัผ่อนไม่เพียงพอ จึงเป็นอีกปัจจยัท่ีท าใหก้ลุ่มของผูท่ี้ตอ้งการใหต้นมีผิวพรรณดูดีสวยใสนั้นมีแนวโนม้
เพ่ิมมากข้ึน ในตลาดคลินิกความงาม มีผูใ้หบ้ริการคลินิกความงามเป็นจ านวนมาก  มีการแข่งขนัค่อนขา้ง
สูง ซ่ึงขอ้มูลของมูลค่าตลาดคลินิกความงามในปี 2555  มีมูลค่าประมาณ 20,000 ลา้นบาท ในภาพรวม
ตลาดการดูแลรักษาผิวพรรณในประเทศไทย มีแนวโน้มอตัราการเติบโตต่อเน่ืองเฉล่ีย 20% ต่อปี (ศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจฯมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 2555) จะเห็นไดว้่า ตลาดจะมีโอกาสอตัราการเติบโต
ต่อเน่ือง จากอ านาจการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใหค้วามส าคญักบัการดูแล
ผิวพรรณเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นจึงตอ้งมีการใชก้ลยุทธ์และปัจจยัทางการตลาดต่างๆเพ่ือใชใ้นการแข่งขนั ซ่ึง
กลยทุธ์เก่ียวกบัตราสินคา้นั้น หากคลินิกมีคุณค่าตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่งจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความตั้งใจซ้ือ 
สามารถสร้างผลก าไรในระยะยาวและสามารถด าเนินธุรกิจใหอ้ยูร่อดไดท่้ามกลางสภาวะการแข่งขนั         
     อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาค้นควา้และงานวิจัยท่ีผ่านมาท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ คุณค่าตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือนั้น มกัจะเป็นวิจยัเก่ียวกบัสินคา้มากกว่าการบริการ 
และยงัไม่มีการศึกษาเพ่ือหาความสัมพันธ์ของทั้ งสามแนวคิดข้างต้น ในงานวิจัยของ Rajh & Došen 
(2009)  และ Al-Dmour, Al-Zu’bi, & Kakeesh (2013) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีและ
คุณค่าตราสินคา้ในธุรกิจบริการ แต่ไม่ได้ศึกษาเก่ียวกบัความตั้ งใจซ้ือ ขณะเดียวกัน Senthilnathan & 
Tharmi (2012) และ Hajipour (2013)ศึกษาในเร่ืองความสัมพนัธ์ของคุณค่าตราสินคา้กบัความตั้งใจซ้ือ ซ่ึง
ไม่ไดศึ้กษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดว้ยเหตุต่างๆเหล่าน้ีจึงท าใหผู้วิ้จยัจึงเลง็เห็นความส าคญัท่ี
จะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ คุณค่าตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือ
ของคลินิกความงามในกรุงเทพมหานคร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product), ราคา (Price), การจดัจ าหน่าย (Place), 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion), บุคลากรในการบริการ (People), กระบวนการให้บริการ (Process) 
และองคป์ระกอบดา้นกายภาพ (Physical Evidence) (Zeeithaml, Bitner, and Gremler, 2009)   
     โมเดลการสร้างคุณค่าตราสินคา้ของ Aaker (Aaker model) David Aaker  ประกอบดว้ย การรับรู้ในตรา
สินคา้, ความจงรักภกัดีในตราสินคา้, การเช่ือมโยงภาพลกัษณ์กบัตราสินคา้ และการรับรู้ในคุณภาพสินคา้ 
(นธกฤต  วนัต๊ะเมล,์ 2555)   
     ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intension) เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจท่ีบ่งบอกถึงการวางแผนการ
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ของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึง ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี ความตั้งใจซ้ือจะเกิดข้ึนมาจาก
ทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคและความมัน่ใจของผูบ้ริโภคในการประเมินตราสินคา้ (นธกฤต 
วั น ต๊ ะ เ ม ล์ , 2 5 5 5 อ้ า ง ถึ ง Howard, 1 9 9 4 ) 
     คลินิกความงาม หมายถึง สถานประกอบการของผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นสถานพยาบาล ตาม
พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ส่วนการเสริมความงามนั้นเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามนิยาม
วิชาชีพเวชกรรม ใน พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 โดยมีผูรั้บผิดชอบ คือ แพทยล์กัษณะของธุรกิจ
ค ลิ นิ ก ค ว า ม ง า ม  ( ป รุ ฬ ห์   รุ จ น ธ า ร ง , 2555) 

     ธุรกิจคลินิกความงาม ประกอบดว้ยหลายองค์ประกอบ ทั้งแพทย ์ผลิตภณัฑ์ บริการ การขยายสาขา 
และกลยทุธ์การตลาด (สุกรี  แมนชยันิมิต, 2554)  
 

 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
ท่ีมา: จากการศึกษา 
     จากกรอบแนวคิดของการวิจยัในคร้ังน้ี มีสมมติฐานการวิจยัมีดงัน้ี ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัคุณค่าตราสินคา้ของคลินิกความงามในกรุงเทพมหานคร  (H1),  คุณค่าตรา
สินค้ามีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความตั้งใจซ้ือของคลินิกความงามในกรุงเทพมหานคร (H2)  และ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความตั้งใจซ้ือของคลินิกความงามใน
กรุงเทพมหานคร (H3) 
 
 
 

ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด

บริการ 

คุณค่าตราสินคา้ 

ความตั้งใจซ้ือ 

ผลิตภณัฑ ์

ราคา 

ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

การส่งเสริม
การตลาด 

บุคลากรใน
การบริการ 

กระบวนการ
ใหบ้ริการ 

องคป์ระกอบ 
ดา้นกายภาพ 

การรับรู้ใน
คุณภาพตรา

สินคา้ 

ภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ 

ความจงรักภกัดี 
ในตราสินคา้ 

การรับรู้ในตรา

สินคา้ 

H1 

H2 H3 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไปใน
กรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้บริการคลินิกความงาม ผูวิ้จัยใช้หลกัเกณฑ์การก าหนดขนาดตัวอย่างตาม
แนวทางของ Taro Yamane ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และก าหนดให้ความน่าจะเป็นของความ
ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนไดเ้ท่ากบั 0.05 จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมบูรณ์เท่ากบั 400 ชุด  
     วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเร่ิมจากการวิจยั
สืบคน้ (Exploratory Research) ขอ้มูลทุติยภูมิจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และใชว้ิธีการ
วิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการแจก
แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองจากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา  ประกอบ ดว้ย 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัแต่ละ
ตวัแปรแฝง และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรม AMOS ท่ีก าหนด
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     การสุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็น ( Non Probability Sampling)  
โดยท าการแจกแจงแบบสอบถามดว้ยการเลือกตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้ิจยัใชก้าร
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะผูท่ี้เคยใชบ้ริการคลินิกความงาม ในกรุงเทพมหานคร  
     การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูท่ี้เคยใชบ้ริการคลินิกความงาม ใน
กรุงเทพมหานคร สถานท่ีท่ีใชท้ าการสุ่มตวัอย่างนั้นคือ หา้งสรรพสินคา้ชั้นน า ในย่านท่ีมีคลินิกความงาม
ตั้งอยูร่วมกนั ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
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4. ผลการศึกษา และแนวทางการศึกษาช่วงต่อไป  
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการคลินิกความงามใน 

กรุงเทพมหานคร 
 
ตวัแปร ผลการวจิยั 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการคลินิกความงาม 
 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมการตลาด
อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรในการบริการ ด้านองค์ประกอบดา้น
กายภาพ ดา้นการจดัจ าหน่าย  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นกระบวนการให้บริการ 
และดา้นราคา  
ซ่ึงมีเพียงดา้นการส่งเสริมการตลาดเท่านั้นท่ีมีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คุณ ค่าตราสินค้าของคลินิก
ความงาม 

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญักบัคุณค่าตราสินคา้อยู่ใน
ระดบัมากทั้งหมดซ่ึง ไดแ้ก่ การรับรู้ในตราสินคา้ ความจงรักภกัดีในตรา
สินคา้ การรับรู้ในคุณภาพตราสินคา้ และภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

ความตั้งใจซ้ือ/ใชบ้ริการคลินิก
ความงาม 

กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามระดบัความคิดเห็นของความตั้งใจซ้ือ/ใช้
บริการคลินิกความงามอยูใ่นระดบัมาก 

  
เม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) พบว่า ทุกค่าผ่านเกณฑท่ี์ก าหนดคือ มีค่า

มากกว่า 0.3 (กริช  แรงสูงเนิน, 2554) ผลจากการวิเคราะห์โมเดลการวดัตัวแปร ในคร้ังแรกพบว่า ค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบ  (factor loading) ของข้อค าถาม PM1, PM3, PE4, PH3, PQ4, PI2, PI3, PI8, PI9, 
PI10 และPI11 ซ่ึงมีค่าต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด จึงน าขอ้ค าถามออกจากการวดัตวัแปรแฝง หลงัจากนั้นจึงท า
การวิเคราะห์โมเดลใหม่อีกคร้ังพบวา่ โมเดลการวดัสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       272 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัตวัแปรปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการคลินิกความ
งาม 
 

Construct 
(ตวัแปรสังเกต) 

Standardized 
Factor 

Loadings 

ผลติภัณฑ์   
คลินิกท่ีท่านใชบ้ริการมีจุดเด่นในการรักษาและดูแลผิวพรรณ (PD1) 0.78 
คลินิกท่ีท่านใชบ้ริการมีเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัและปลอดภยั (PD2) 0.77 
คลินิกท่ีท่านใชบ้ริการมีโปรแกรมการรักษาและดูแลผิวพรรณท่ีหลากหลาย(PD3) 0.68 
คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการใหบ้ริการท่ีดีกวา่คลินิกอ่ืนๆ (PD4) 0.49 
คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการมีการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการเพ่ือผลการรักษาท่ี
ดียิ่งข้ึน (PD5) 

0.61 

ราคา   
คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการใหบ้ริการดีคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป (PR1)  0.56 
คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการมีแพคเกจค่าบริการท่ีหลากหลาย (PR2)  0.75 
คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการมีอตัราค่าบริการใกลเ้คียงกบัคลินิกอ่ืนๆ (PR3)  0.55 
การจดัจ าหน่าย   
คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการเดินทางไปใชบ้ริการไดส้ะดวก (PL1) 0.52 
คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการมีจ านวนสาขามากท าใหง่้ายต่อการเขา้ใชบ้ริการ (PL2) 0.67 
คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการ มีบริการท่ีจอดรถ (PL3) 0.51 
การส่งเสริมการตลาด   
คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการ มีพรีเซ็นเตอร์ท่ีโดดเด่นเม่ือเปรียบเทียบกบัคลินิกอ่ืน (PM2) 0.71 
คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการใหข้อ้มลู และใหร่้วมกิจกรรมผา่น Social Media (PM4) 0.44 
ท่านเขา้ใชบ้ริการคลินิกเม่ือมีส่วนลดพิเศษ (PM5) 0.63 
บุคลากรในการบริการ    
คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการมีแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีความเช่ียวชาญโดยตรง (PE1) 0.81 
คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการ มีแพทยแ์ละพนกังานใหข้อ้มลูและค าแนะน าไดดี้ (PE2) 0.98 
คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการ พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมและไดรั้บการรับรอง (PE3) 0.65 
กระบวนการให้บริการ   
21. คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการ สามารถนดัการบริการล่วงหนา้ได ้ (PC1)  0.65 
22. คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการ มีขั้นตอนในการเขา้รับบริการท่ีง่ายและรวดเร็ว (PC2) 1.00 
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23. คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการ ใหบ้ริการโดยไม่มีขอ้บกพร่อง (PC3) 0.59 
องค์ประกอบด้านกายภาพ   
24. คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการ มีการออกแบบใหท้นัสมยัสวยงามดึงดูดใจ (PH1) 0.52 
25. คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการ บุคลากรแต่งกายเหมาะสม (PH2) 0.85 
27. คลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการ มีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดและเป็นระเบียบ (PH4) 0.66 

 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของคุณค่าตราสินคา้ของคลินิกความงาม 
 

Construct 
(ตวัแปรสังเกต) 

Standardized 
Factor 

Loadings 

การรับรู้ในตราสินค้า  
ช่ือของคลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการจดจ าไดง่้ายกวา่คลินิกอ่ืน (BA1) 0.62 
หากกล่าวถึงคลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการ ท่านไม่สามารถจดจ าส่ิงต่างๆเก่ียวกบัคลินิกได ้
(BA2) 

0.87 

ท่านสามารถจ าจดลกัษณะเด่นของคลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการได ้(BA3) 0.73 
ความจงรักภักดใีนตราสินค้า  
ท่านจะกลบัเขา้มาใชบ้ริการคลินิกน้ีอยา่งแน่นอน (BL1) 0.81 
ท่านจะแนะน าใหค้นอ่ืนมาใชบ้ริการคลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการดว้ย (BL2) 0.90 
ท่านจะรู้สึกไม่ดี เม่ือผูอ่ื้นกล่าวถึงคลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการในแง่ลบ (BL3) 0.50 
การรับรู้ในคุณภาพตราสินค้า  
คลินิกท่ีท่านใชบ้ริการมีคุณภาพดีท่ีสุดเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง (PQ1) 0.71 
ท่านรู้สึกประทบัใจในคุณภาพการใหบ้ริการคลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการ (PQ2) 0.86 
ท่านไวว้างใจในคลินิกท่ีท่านเขา้ใชบ้ริการ (PQ3) 0.65 
ภาพลกัษณ์ตราสินค้า  
สโลแกนของคลินิกท่ีท่านใชบ้ริการนั้น จดจ าไดง่้าย (BI1) 0.60 
ท่านรู้สึกดีเม่ือคนอ่ืนพดูถึงคลินิกท่ีท่านใชบ้ริการ (BI2) 0.86 
คลินิกท่ีใชบ้ริการมีภาพลกัษณ์แตกต่างจากคลินิกอ่ืน (BI3) 0.75 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของความตั้งใจซ้ือ/ใชบ้ริการคลินิกความงาม  
 

Construct 

(ตวัแปรสังเกต) 

Standardized 
Factor 

Loadings 

คลินิกท่ีท่านใชบ้ริการใหผ้ลการรักษาท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกบัคลินิกอ่ืน (PI1) 0.64 

คุณภาพการบริการของคลินิกท่ีท่านใชบ้ริการตรงกบัความคาดหวงัของท่าน (PI4) 0.60 

การให้บริการของคลินิกท่ีตรงกับความต้องการของท่าน ท าให้ท่านกลบัเข้ามาใช้
บริการคลินิกน้ี (PI5)  

0.68 

ท่านยืนยนัท่ีจะใช้บริการคลินิกท่ีท่านใช้บริการอยู่  แม้คลินิกอาจจะไม่สามารถ
ใหบ้ริการไดใ้นบางช่วง (เวลาพกัของแพทย,์ แพทยท่ี์รักษาประจ าไม่มา) (PI6) 

0.73 

ท่านยินดีแนะน าใหผู้อ่ื้นมาใชบ้ริการคลินิกท่ีท่านใชบ้ริการ (PI7) 0.77 

หากคลินิกท่ีท่านใชบ้ริการมีข่าวในแง่ลบ  ท่าปนจะยงัคงเขา้ใชบ้ริการต่อไป (PI8) 0.71 

ท่านลงัเลท่ีจะเข้าใช้บริการ หากคลินิกท่ีท่านใช้บริการมีอตัราค่าใช้บริการท่ีสูงกว่า
คลินิกอ่ืน (PI12) 

0.64 

 
แนวทางต่อไปในการศึกษา จะท าการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้าง 

จนกระทั่งได้ค่าสถิติตามเกณฑ์ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลท าให้ได้โมเดลสุดท้าย ซ่ึงจะด าเนิน
การศึกษาต่อไป 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า ความช่ืนชอบตราสินค้า และความตั้งใจ
ซ้ือครีมบ ารุงผวิชายของกลุ่มผู้ชายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร 

THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN BRAND EQUITY, 
BRAND PREFERENCE, AND PURCHASE INTENTION FOR MEN’S 

SKIN CARE OF METROSEXUAL CONSUMERS IN BANGKOK 
ภารดี  ชางประยูร1 ศิริรัตน์  โกศการิกา2 และ ไพฑูรย์  เจตธ ารงชัย3 

Paradee  Changprayoon, Sirirat kosakarika, and Paitoon Chetthamrongchai 

บทคดัย่อ 
การวิจยัฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ความสัมพนัธ์ระหว่างความภักดีต่อตราสินค้า การรับรู้ตรา
สินคา้ ความเช่ือมโยงตราสินคา้ การรับรู้ในดา้นคุณภาพ และคุณค่าตราสินคา้ (2) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณค่าตราสินคา้ และความช่ืนชอบตราสินคา้ และ (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างความช่ืนชอบตราสินคา้และ
ความตั้งใจซ้ือ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติพรรณนา การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจยั
พบว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ การรับรู้ตราสินคา้ ความเช่ือมโยงตราสินคา้ และการรับรู้ในดา้นคุณภาพมี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัคุณค่าตราสินคา้ และคุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความช่ืน
ชอบตราสินคา้และความตั้งใจซ้ือ  
 
ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินค้า,  ความช่ืนชอบตราสินค้า,  ความตั้งใจซ้ือ,  ครีมบ ารุงผิวชาย,  เมโทรเซ็กชวล 

Abstract 
This research aim to study (1) relationship between brand loyalty, brand awareness, brand association, 
perceived quality, and brand equity (2) relationship between brand equity and brand preference and (3) 
relationship between brand preference and purchase intention. This study is a quantitative research by 
using questionnaires collect data and then analyzed by applying descriptive statistics, confirmatory 
factor analysis, and structural equation model. The results show that brand loyalty, brand awareness, 
brand association, perceived quality have the positive correlate with brand equity. And brand equity has 
the positive correlate with brand preference and purchase intention.  
 
Keywords: Brand Equity, Brand Preference, Purchase Intention, Men’s Skin Care, Metrosexual  
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1. บทน า 
 
     เร่ืองสุขภาพในปัจจุบนัถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกคนควรให้ความใส่ใจ การด าเนินชีวิตในแต่ละวนัตอ้งมี
การพบปะติดต่อกัน ซ่ึงนอกจากจะมีการพิถีพิถันกับการแต่งกายเพ่ือเสริมบุคลิกภาพแล้ว การใช้
เคร่ืองส าอางก็มีส่วนส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ และช่วยสร้างความมัน่ใจ ผูช้ายส่วนใหญ่ก็ไดห้ัน
มาใหค้วามสนใจกบัผิวหนา้ ผิวพรรณ และสุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะผิวหนา้ซ่ึงเป็นส่ิงแรกท่ีสะทอ้นถึง
ความเป็นตัวเองและบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะ  ส่งผลให้กระแสความเป็นหนุ่มเมโทรเซ็กชวล 
(Metrosexual) เพ่ิมอย่างต่อเน่ือง (กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ, 2555) ปัญหาเร่ืองผิวเกิดข้ึนกบัผูช้าย
ในทุกวยั แต่ลกัษณะฮอร์โมน กาลเวลา รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิต ท าใหผู้ช้ายในวยัท างานมีปัญหาผิวหนา้
มากกวา่ จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูช้ายในยคุดิจิตอลตอ้งรู้จกัหนัมาใส่ใจดูแลตนเอง และครีมบ ารุงผิวชาย
ก็ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากส าหรับธุรกิจผลิตภณัฑ์ดูแลผิวชาย ในอดีตมีผูว้ิจยัในหลายประเทศ ได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวชาย โดยเนน้ไปท่ีปัจจยัทางการตลาดเป็นส่วน
ใหญ่ ประกอบกบังานวิจยัในต่างประเทศท่ีผ่านมาศึกษาเก่ียวกบั ความช่ืนชอบตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความ
ตั้งใจซ้ือสินคา้ (Tipaporn Bumrungkitjareon and Suravee Tanasansopin , 2011) ผูว้ิจยัเลง็เห็นความส าคญั
ท่ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสินคา้ ความช่ืนชอบตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือครีมบ ารุง
ผิวชายของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั ดงัน้ี (1) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความภกัดีต่อตราสินคา้ การรับรู้ตราสินคา้ ความเช่ือมโยงตราสินคา้ การรับรู้
ในด้าน คุณภาพ  และคุณ ค่าตราสินค้าของครีมบ ารุงผิวชายของก ลุ่มผู ้ช ายเมโทรเซ็กชวลใน
กรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสินคา้ และความช่ืนชอบตราสินคา้ของ
ครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร (3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความช่ืนชอบตราสินค้า และความตั้ งใจซ้ือครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผู ้ชายเมโทรเซ็กชวลใน
กรุงเทพมหานคร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึง คุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาผูบ้ริโภค มลูค่าตรา
สินคา้ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความนิยม และการยอมรับของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย  ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
(Brand Loyalty) การรับรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) ความเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Associations) 
การรับรู้ในดา้นคุณภาพสินคา้ (Perceived Quality) (Keller, 1980; เสรี  วงษม์ณฑา, 2540) 
     ความช่ืนชอบตราสินคา้ (Brand Preference) หมายถึง การประเมินประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ตราสินค้า หรือขั้นตอนในการท าความเข้าใจทางเลือกของผูบ้ริโภค ลูกคา้ท่ีมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกบัตราสินคา้ จะน าไปสู่ความชอบในตราสินคา้ (Belch and Belch, 2004; ธงชยั  สนัติวงษ,์ 2541) 
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     ความตั้ งใจซ้ือ (Purchase Intension) หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกับจิตใจท่ีบ่งบอกถึงการวาง
แผนการของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึง ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ี ความตั้งใจซ้ือจะเกิด
ข้ึนมาจากทัศนคติท่ีมีต่อตราสินค้าของผู ้บริโภค  (Berkman, Linquist, and Sirgy, 1996; Fishbein and 
Ajzen, 1975) 

 
                                  

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
ท่ีมา: จากการศึกษา 
 
     จากกรอบแนวคิดของการวิจัยในคร้ังน้ี มีสมมติฐานการวิจัยมีดังน้ี  ความภักดีต่อตราสินค้ามี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับคุณค่าตราสินค้าครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผู ้ชายเมโทรเซ็กชวลใน
กรุงเทพมหานคร (H1) การรับรู้ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัคุณค่าตราสินคา้ครีมบ ารุงผิวชาย
ของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร (H2) ความเช่ือมโยงตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในเชิง
บวกกบัคุณค่าตราสินคา้ครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร (H3) การรับรู้
ในด้านคุณภาพมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัคุณค่าตราสินคา้ครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผูช้ายเมโทร
เซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร (H4) คุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความช่ืนชอบตราสินคา้
ครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร (H5) ความช่ืนชอบตราสินค้ามี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความตั้ งใจซ้ือครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผู ้ชายเมโทรเซ็กชวลใน
กรุงเทพมหานคร (H6)  
 
 
 
 

         ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       279 

 

3. วธิีการศึกษา 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ ผู ้ชายเมโทรเซ็กชวลใน
กรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือครีมบ ารุงผิวชาย ผูวิ้จยัใชห้ลกัเกณฑก์ารก าหนดขนาดตวัอย่างตามแนวทางของ 
Taro Yamane ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และก าหนดให้ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดท่ีจะ
เกิดข้ึนไดเ้ท่ากบั 0.05 จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมบูรณ์เท่ากบั 400 ชุด  
     วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเร่ิมจากการวิจยั
สืบคน้ (Exploratory Research) ขอ้มูลทุติยภูมิจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และใชวิ้ธีการ
วิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการแจก
แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองจากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา  ประกอบ ดว้ย 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัโมเดลการวดัแต่ละ
ตวัแปรแฝง และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรม AMOS ท่ีก าหนด
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     การสุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็น ( Non Probability Sampling)  
โดยท าการแจกแจงแบบสอบถามดว้ยการเลือกตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้ิจยัใชก้าร
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือครีมบ ารุงผิวชาย 
     การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู ้วิจัยจะเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู ้ช ายเมโทรเซ็กชวลใน
กรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือครีมบ ารุงผิวชาย สถานท่ีท่ีใชท้ าการสุ่มตวัอย่างนั้นคือ ห้างสรรพสินคา้ชั้นน า 
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
     การวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีใชบ้รรยายลกัษณะของ
ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมา โดยงานวิจัยน้ีจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
บรรยายและแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(กลัยา  วาณิชยบ์ญัชา, 2553) 
     2.การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis) เพ่ือตรวจสอบความแม่นตรง
ของโมเดลการวดัตวัแปรแฝงว่ามีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์หรือไม่ ซ่ึงค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบควรมีค่ามากกวา่ 0.05 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงใหเ้ห็นว่าแบบสอบถามมีความ
แม่นตรงเชิงโครงสร้าง (นงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2542) 
     3.ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis: 
SEM) ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสินคา้ ความช่ืนชอบตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุง
ผิวชายของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานครตามสมมติฐานท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ดว้ยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ในการทดสอบแบบจ าลอง สมมติฐานการวิจยั เป็น
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ และประเมินผลความถกูตอ้งของโมเดล (นงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2542)  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติความสอดคลอ้งของโมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

ค่าดัชนี เกณฑ์ที่ใช้พจิารณา ก่อนปรับโมเดล หลังปรับโมเดล 

p-value  of 2 > 0.05 0.000 0.073 

2/df < 3.00 3.962 1.139 
GFI > 0.90 0.815 0.951 

AGFI > 0.90 0.779 0.930 
NFI > 0.90 0.777 0.946 
CFI > 0.90 0.823 0.993 

RMSEA < 0.05 0.086 0.019 
RMR < 0.05 0.117 0.032 

     จากตารางท่ี 1 พบว่า ก่อนปรับโมเดล มีค่าไค-สแควร์มีนยัส าคญัทางสถิติ (2=1077.538, df=272, p-
value=0.000) และเม่ือพิจารณาจากค่า GFI, AGFI, NFI, NNFI, CFI, RMSEA, RMR, SRMR มีค่าไม่ผ่าน
เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา ผูว้ิจัยจึงพิจารณาดัชนีปรับโมเดล (MI) พบว่า ค่าดัชนีท่ีมีค่ามากท่ีสุดท่ี
โปรแกรมเสนอแนะ คือควรเพ่ิมเสน้ความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดเคล่ือนของตวัแปรสังเกต ซ่ึงการปรับ
โมเดลไดเ้พ่ิมเสน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคาดเคล่ือนของตวัแปรสังเกตเป็นจ านวนทั้งหมด 68 เส้น ซ่ึง
แสดงในรูปของเมตริกความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคล่ือนของตวัแปรสังเกต
ภายนอก (Theta Delta: TD) จ านวน 2 เส้น เมตริกความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่างความ
คลาดเคล่ือนของตวัแปรสังเกตภายใน (Epsilon Delta: TE) จ านวน 41 เส้น และเมตริกความแปรปรวน-
ความแปรปรวนร่วมระหวา่งความคลาดเคล่ือนของตวัแปรสังเกตภายนอกกบัตวัแปรสังเกตภายใน (Theta 
Delta Epsilon: TH) จ านวน 25 เส้น และหยุดปรับโมเดลเม่ือมีค่าสถิติตามเกณฑ์ดชันีความกลมกลืนของ
โมเดลท าให้ไดโ้มเดลสุดท้าย โดยหลงัปรับโมเดล มีค่าไค-สแควร์มีนัยส าคญัทางสถิติ (2=260.739, 
df=229, p-value=0.073) ส่วนค่าดัชนีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 0.951 มีค่าดัชนีวดัระดับ
ความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.930 มีดชันี NFI (Normal Fit Index) เท่ากบั 0.946 มีค่า
ดัชนีวดัระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.993 มีค่าดัชนี RMR (Root Mean Square 
Residual) เท่ากับ 0.032 และ มีค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 
0.019 ซ่ึงทุกค่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด แสดงว่า โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณค่าตราสินคา้ ความช่ืนชอบตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวล
ในกรุงเทพมหานครตามสมมติฐานท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึนสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ดงัรูปท่ี 2 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       281 

 

 
                           
 
รูปที่ 2 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าตรา

สินคา้ ความช่ืนชอบตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวล
ในกรุงเทพมหานครตามสมมติฐานท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษห์ลงัปรับโมเดล 

ท่ีมา: จากการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square=260.739, df=229, p-value=0.073, RMSEA=0.019 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมตฐิานการวจิัย 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สัมประสิทธ์ิ
อทิธิพล 

ยอมรับ/
ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 1 ความภักดีต่อตราสินค้ามีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับ
คุณค่า 
ตราสิ นค้าค รีมบ ารุ งผิ วช ายของก ลุ่มผู ้ช าย เมโทร เซ็ กชวล ใน
กรุงเทพมหานคร 

0.64 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัคุณค่า
ตราสิ นค้าค รีมบ ารุ งผิ วช ายของก ลุ่มผู ้ช าย เมโทร เซ็ กชวล ใน
กรุงเทพมหานคร 

0.97 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 3 ความเช่ือมโยงตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบั
คุณค่า 
ตราสิ นค้าค รีมบ ารุ งผิ วช ายของก ลุ่มผู ้ช าย เมโทร เซ็ กชวล ใน
กรุงเทพมหานคร  

0.53 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 4 การรับรู้ในดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับ
คุณค่า 
ตราสิ นค้าค รีมบ ารุ งผิ วช ายของก ลุ่มผู ้ช าย เมโทร เซ็ กชวล ใน
กรุงเทพมหานคร 

0.67 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 5 คุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความช่ืน
ชอบ 
ตราสิ นค้าค รีมบ ารุ งผิ วช ายของก ลุ่มผู ้ช าย เมโทร เซ็ กชวล ใน
กรุงเทพมหานคร 

0.89 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 6 ความช่ืนชอบตราสินค้ามีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับ
ความตั้ งใจซ้ือครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผู ้ชายเมโทรเซ็กชวลใน
กรุงเทพมหานคร 

1.00 ยอมรับ 

 
     จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์AMOS โดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ีร้อย
ละ 95 พบว่า ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 (H1) เน่ืองจากความภกัดีต่อตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบั
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คุณค่าตราสินคา้ครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05  (P<0.05) ซ่ึงให้ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (Path Coefficient = 0.64) ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 (H2) 
เน่ืองจากการรับรู้ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัคุณค่าตราสินคา้ครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผูช้าย
เมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P<0.05) ซ่ึงใหค่้าสมัประสิทธ์ิอิทธิพล 
(Path Coefficient = 0.97) ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 (H3) เน่ืองจากความเช่ือมโยงตราสินคา้มีความสมัพนัธ์ใน
เชิงบวกกบัคุณค่าตราสินคา้ครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบั
นัยส าคัญทางสถิติ  0.05 (P<0.05) ซ่ึ งให้ ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (Path Coefficient = 0.53) ยอมรับ
สมมติฐานท่ี 4 (H4) เน่ืองจากการรับรู้ในด้านคุณภาพมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัคุณค่าตราสินคา้ครีม
บ ารุงผิวชายของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (P<0.05) 
ซ่ึงให้ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (Path Coefficient = 0.67) ยอมรับสมมติฐานท่ี 5 (H5) เน่ืองจากคุณค่าตรา
สินคา้มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบัความช่ืนชอบตราสินคา้ครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวล
ในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) ซ่ึงให้ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (Path 
Coefficient = 0.89) ยอมรับสมมติฐานท่ี 6 (H6) เน่ืองจากความช่ืนชอบตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ในเชิง
บวกกบัความตั้งใจซ้ือครีมบ ารุงผิวชายของกลุ่มผูช้ายเมโทรเซ็กชวลในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 (P<0.05) ซ่ึงใหค่้าสมัประสิทธ์ิอิทธิพล (Path Coefficient = 1.00) 
      
     สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัความช่ืนชอบตราสินค้าและความตั้ งใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้และผลการวิจยัน้ี
สอดคลอ้งกบั Tipaporn Bumrungkitjareon and Suravee Tanasansopin (2011) ท่ีพบว่าความภักดีต่อตรา
สินคา้ การรับรู้ตราสินคา้ ความเช่ือมโยงตราสินคา้ และการรับรู้คุณภาพ ซ่ึงมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั
ต่อคุณค่าของตราสินคา้ทั้งหมด ซ่ึงคุณค่าของตราสินคา้มีผลในทิศทางเดียวกบั ความช่ืนชอบในตราสินคา้ 
และความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ประเด็นความภกัดีต่อตราสินคา้ การรับรู้ตราสินคา้ ความเช่ือมโยงตราสินคา้ 
และการรับรู้ในดา้นคุณภาพ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความภกัดีต่อตราสินคา้ การรับรู้ตราสินคา้ 
ความเช่ือมโยงตราสินคา้ และการรับรู้ในดา้นคุณภาพมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับคุณค่าตราสินคา้ ซ่ึง
สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั Sara Djerv and Zeina Malla (2012) ท่ี
พบว่าการรับรู้ในดา้นคุณภาพและการรับรู้ตราสินคา้ เป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีสุดในการวดัระดบัความช่ืน
ชอบตราสินคา้ และมีอิทธิพลเพ่ิมความตั้งใจซ้ือ แต่ไม่สอดคลอ้งกบั Rinal B Shah (2012) ท่ีพบว่าความ
จงรักภกัดีมีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินคา้มากท่ีสุด ในขณะท่ี การรับรู้ตราสินคา้ ความเช่ือมโยงตราสินคา้ 
และการรับรู้ในดา้นคุณภาพ มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินคา้ในระดบัต ่า สรุปไดว้่าคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ 
ความภักดีต่อตราสินค้า การรับรู้ตราสินค้า ความเช่ือมโยงตราสินค้า และการรับรู้ในด้านคุณภาพ มี
อิทธิพลต่อความช่ืนชอบตราสินคา้ และส่งผลใหเ้กิดความตั้งใจซ้ือ 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการวิจยัขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างใชผ้ลิตภณัฑ์เพ่ือบ ารุงผิวมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์เพ่ือผิวกระจ่างใส ผลิตภณัฑเ์พ่ือลดเลือนร้ิวรอย และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์รักษาสิว และเวชส าอาง โดยตราสินคา้ท่ีกลุ่มตวัอย่างใชค้รีมบ ารุงผิวชายยี่ห้อ Lancôme Men 
ม าก ท่ี สุ ด  ร อ งล งม า คื อ  Nivea for Men, Clinique for men, L'Oreal Paris Men Expert, Lab Series, 
Biotherm Homme และ La Mer กลุ่มตวัอย่างมีอายุ 30-35 ปี มากท่ีสุด รองลงมาคือ อายุ 36-40 ปี และ 41-
45 ปี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากกว่าสมรส มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี และต ่ากว่าปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด รองลงมา รับ
ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/พนกังานของรัฐ และธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีรายไดต่้อเดือน 
40,000 บาทข้ึนไป มากท่ีสุด รองลงมา คือ 30,001-40,000 บาท 20,001-30,000 บาท 10,001-20,000 บาท 
และนอ้ยกวา่ 10,000 บาท  
     ผลการวิจยัความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินคา้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างโดยรวมเห็นดว้ยมาก ดา้นการรับรู้ตรา
สินคา้ (3.76) ดา้นความเช่ือมโยงตราสินคา้ (3.78) ดา้นการรับรู้ในดา้นคุณภาพ (3.84) ดา้นคุณค่าตราสินคา้ 
(3.74) ส่วนดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (3.40) กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยปานกลาง  
     ผลการวิจยัความคิดเห็นต่อความช่ืนชอบตราสินคา้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างโดยรวมเห็นดว้ยมาก (3.55) 
โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดว่าคุณสมบติัของครีมบ ารุงผิวชายยี่หอ้ท่ีใชอ้ยู่ดีกว่ายี่หอ้อ่ืน และเม่ือใชรู้้สึก
ช่วยเพ่ิมความมัน่ใจในตนเอง  
     ผลการวิจยัความคิดเห็นต่อความตั้งใจซ้ือ พบว่า กลุ่มตวัอย่างโดยรวมเห็นดว้ยมาก (3.76) โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ตั้งใจจะซ้ือครีมบ ารุงผิวชายยี่หอ้เดิมต่อไป รวมถึงตอ้งการแนะน าใหก้บัครอบครัว เพ่ือน 
คนรู้จกั และตั้งใจจะซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวชนิดอ่ืนๆ ของบริษทัเจา้ของแบรนดท่ี์ใชอ้ยูใ่นอนาคตอีกดว้ย  
     ผลการวิจยัการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ของขอ้ค าถาม 
LOY4, BAW1, BP1, BP4 และ PI PI4 ซ่ึงมีค่าต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงน าขอ้ค าถามออกจากการวดัตวั
แปรแฝง หลงัจากนั้นจึงท าการวิเคราะห์โมเดลใหม่อีกคร้ังพบว่า โมเดลการวดัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์เพราะฉะนั้น ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั การทดสอบสมมติฐาน ประกอบไปดว้ย 7 ตวัแปรแฝง คือ 
1) ความภกัดีต่อตราสินคา้ ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต 4 ตวัแปร 2) การรับรู้ตราสินคา้ ประกอบดว้ยตวั
แปรสงัเกต 3 ตวัแปร 3) ความเช่ือมโยงตราสินคา้ ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต 4 ตวัแปร 4) การรับรู้ในดา้น
คุณภาพ ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 4 ตวัแปร 5) คุณค่าตราสินคา้ ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 3 ตวัแปร 6) 
ความช่ืนชอบตราสินคา้ ประกอบดว้ยตวัแปรสงัเกต 3 ตวัแปร และ 7) ความตั้งใจซ้ือ ประกอบดว้ยตวัแปร
สงัเกต 4 ตวัแปร 
     ผลการวิจยัการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง การรับรู้ตราสินคา้มีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรง
ต่อคุณค่าตราสินคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือการรับรู้ในด้านคุณภาพ ความภกัดีต่อตราสินค้า และความ
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เช่ือมโยงตราสินคา้ โดยสัดส่วนของความเช่ือถือไดใ้นตวัแปรคุณค่าตราสินคา้ท่ีอธิบายไดด้ว้ยความภกัดี
ต่อตราสินคา้ การรับรู้ตราสินคา้ และ การรับรู้ในดา้นคุณภาพ ไดร้้อยละ 79 คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลรวม
และอิทธิพลทางตรงต่อความช่ืนชอบตราสินคา้ โดยสัดส่วนของความเช่ือถือไดใ้นตวัแปรความช่ืนชอบ
ตราสินคา้ท่ีอธิบายไดด้ว้ยคุณค่าตราสินคา้ ไดร้้อยละ 68 และความช่ืนชอบตราสินคา้มีอิทธิพลรวมและ
อิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจซ้ือ โดยสัดส่วนของความเช่ือถือไดใ้นตวัแปรความตั้งใจซ้ือท่ีอธิบายไดด้ว้ย
ความช่ืนชอบตราสินคา้ ไดร้้อยละ 63  
 
     ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังน้ี ผูผ้ลิตหรือเจ้าของตราสินค้าควรสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือ
ตอบสนองผูบ้ริโภคในดา้นคุณค่าตราสินคา้ โดยเนน้ถึงการสร้างคุณภาพสินคา้ให้มีความน่าเช่ือถือและ
รักษามาตรฐานให้ไดเ้สมอ ช่วยส่งเสริมเกิดความเช่ือมโยงตราสินคา้เป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อการ
แข่งขนั การท าให้ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั จดจ าและอยู่ในใจผูบ้ริโภค จึงเป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตควรให้ความส าคญั
มาก โดยพฒันาปรับปรุงภาพลกัษณ์สินคา้ และสร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑเ์พ่ือใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบ 
ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความภกัดีต่อตราสินคา้ สามารถกระตุน้ความตอ้งการซ้ือและเพ่ิมการท าก าไรใหก้บัผูผ้ลิต  
รวมถึงนกัการตลาดตอ้งก าหนดกลยุทธ์ผลิตภณัฑท่ี์ส่ือสารว่าเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูงกว่าผลิตภณัฑ์
ทั่วไป เพ่ือสามารถเพ่ิมความช่ืนชอบตราสินค้า นอกจากนั้น ควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคิดค้น
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือตอบสนองผูบ้ริโภคในดา้นความตั้งใจซ้ือ สามารถกระตุน้
ปริมาณการซ้ือ และก่อใหเ้กิดความสนใจจากผูช้ายท่ีไม่เคยซ้ือครีมบ ารุงผิวชายมาก่อน 
     ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรจะมีการพิจารณาถึงตวัแปรอ่ืนท่ี
อาจมีผลต่อความตั้งใจซ้ือครีมบ ารุงผิวชาย ยกตวัอย่างเช่น ความภกัดีต่อตราสินคา้ การรับรู้ตราสินคา้ 
ความเช่ือมโยงตราสินคา้ การรับรู้ในดา้นคุณภาพ และคุณค่าตราสินคา้ มีผลโดยตรงต่อความตั้งใจซ้ือครีม
บ ารุงผิวชายหรือไม่ เพ่ือเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด และส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ผูวิ้จยั
เห็นว่าควรมีการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมโดยขยายกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ ในประเทศ 
เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบและยืนยนัผลการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสินคา้ ความช่ืนชอบ
ตราสินคา้ และความตั้งใจซ้ือครีมบ ารุงผิวชายของผูบ้ริโภคทั้งประเทศ 
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อทิธิพลของส่ือสังคม และ MAVENISM ที่มีผลต่อพฤตกิรรมทางการตลาด
แบบไวรัสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA AND MAVENISM ON VIRAL 
BEHAVIORS A CASE  STUDY OF CONSUMERS IN BANGKOK 

พจัิกษณ์ ชาติรังสรรค์* และ ธงชัย ศรีวรรธนะ** 
Phikak Chatrangsan and Thongchai Srivardhana 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาตวัแปร 1) ความถ่ีในการใช้ส่ือสังคม 2) ประเภทของส่ือสังคม 3) 
ระดบัของ Mavenism และ 4) พฤติกรรมการตลาดแบบไวรัสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการ
ทบทวนวรรณกรรมท าให้สามารถสร้างกรอบแนวคิดในการอธิบาย พฤติกรรมการตลาดแบบไวรัส ไดแ้ก่ 
(1)การไดรั้บขอ้ความ (2)ความตั้งใจในการเปิดอ่านขอ้ความ และ  (3)ความตั้งใจในการสงต่อขอ้ความ โดย
พบว่าส่ือสังคม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มเวป็ไซต์ท างานร่วมกนั (2) บล็อก (3) ชุมชนแลกเปล่ียนเน้ือหา (4) เวป็ไซต์
เครือข่ายสังคม (5) เครือข่ายรับ-ส่งขอ้ความ และ (6) ส่ือขนาดย่อม และระดบัของ Mavenism หมายถึง 
บุคคลท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หลากหลายชนิด และสินคา้ยี่หอ้ใดมีคุณภาพ และชอบแบ่งปันขอ้มูลให้กบั
ผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลส าคญั ต่อพฤติกรรมดงักล่าว โดยกรอบการวิจยัน้ีจะเป็นแนวทาง
ในการวิจยัเชิงปริมาณต่อไป 
ค าส าคัญ: การตลาดแบบไวรัส, ส่ือสังคม 

ABSTRACT 

This present study aims to examine variables as following 1)  frequency of use social media 2)  social 
media types 3)  Level of  Mavenism and 4)  Viral behaviors of consumers in Bangkok. From literature 
review the conceptual framework is developed to explain that the viral behaviors could be determined 
by the frequency of social media usage, social media components including (1) Collaborative projects 
(2) Blocks (3) Content community (4) Social networking sites (5) Instant messaging (6) Micro media, 
and Mavenism. The literature described the market mavens as a source of information about a multitude 
of products and brands as well as the marketplace in general who share their marketplace knowledge 
with other consumers and are often sought by other consumers for information. This conceptual 
framework will be used as guideline in future quantitative study.  
Keywords: Social Media, Viral Marketing, Market Mavens, Mavenism 
_____________________________________ 
*นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10290 email: ch.phijak@gmail.com 
** คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 
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บทน า 

 
     ปัจจุบันส่ือสังคม (Social Media) นับเป็นส่วนหน่ึงในการท าการตลาดแบบบูรณาการขององค์การ
ธุรกิจ เน่ืองจากส่ือสังคมสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภคจ านวนมาก ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารองคก์าร
ธุรกิจต่างให้ความส าคญั และเรียนรู้เก่ียวกบัส่ือสังคมเพ่ือสร้างรูปแบบการส่ือสารระหว่างองค์การธุรกิจ 
และผูบ้ริโภค โดยส่ือสังคมมีรูปแบบการส่ือสารท่ีน่าสนใจท่ีสุดรูปแบบหน่ึงไดแ้ก่การใชส่ื้อสังคม เป็น
เคร่ืองมือของการตลาดแบบปากต่อปากผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Word-of-mouth) หรือท่ีมีอีกช่ือ 
เรียกว่าการตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) ซ่ึงเทคนิคการตลาดแบบไวรัส จะไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ผูบ้ริโภคดว้ยกนัเองในการแพร่กระจายขอ้ความทางการตลาดและสามารถช่วยขยายเครือข่ายผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต นอกจากน้ียงัมีแนวคิด Mavenism หรือ Market Maven ท่ีเป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจ เพราะ 
“ลกัษณะพิเศษของ Mavenism คือเป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้เก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ บริการ และชอบแบ่งปัน
ข้อมูลทางการตลาดท่ีตัวเองมีอยู่ให้ผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ (Clark, Goldsmith, and Goldsmith, 2008) ท าให้
ผูบ้ริโภคมกัจะอาศยัความเช่ียวชาญของเขาเป็นแหล่งขอ้มูลของตลาด (Feick and Price, 1987) งานวิจยัน้ี
ไดท้ าการบูรณาการ ตวัแปรส่ือสังคม กบั “Level of Mavenism” และพฤติกรรมของการตลาดแบบไวรัส 
จึงเป็นท่ีมาของการส ารวจอิทธิพลของส่ือสงัคม และ MAVENISM ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางการตลาดแบบ
ไวรัสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเร่ืองส่ือสังคม (Social Media) 
 
     ส่ือสังคม หมายถึง ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีเป็นส่ือกลางในการใหบุ้คคลทัว่ไปมีส่วนร่วมในการสร้างและ
แลกเปล่ียนขอ้ความ ความคิดเห็นต่างๆ หรือประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ผา่นอินเทอร์เน็ตได ้(Kaplan and 
Haenlein, 2010) 

 
ความส าคัญของส่ือสังคม 
     ส่ือสังคม (Social Media) เขา้มามีบทบาทในปัจจุบนั โดยผูบ้ริหารสามารถใชส่ื้อสังคม (Social Media) 
ในการสร้างผลก าไรได้ เช่น Wikipedia, Youtube, Facebook และคนส่วนใหญ่ยอมรับว่าส่ือสังคมเป็น
ส่วนหน่ึงในชีวิต (Kaplan and Haenlein, 2010) 
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ประเภทของส่ือสังคม 
 
     ส่ือสงัคมท่ีใชใ้นปัจจุบนัแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซ่ึงจะขอสรุปเป็นประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 
     1) กลุ่มเวป็ไซตท์ างานร่วมกนั (Collaborative projects) เป็นการเปิดการใชง้านใหส้มาชิกทุกคนร่วมกนั
สร้างเน้ือหา ตัวอย่างเว็ปไซต์ประเภทน้ีได้แก่ สารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดีย (Wikipedia) และ Google 
Maps ท่ีใชร้ะบุช่ือของสถานท่ีต่างๆ เพ่ือในการแสดงพิกดั เป็นตน้ (Kaplan and Haenlein, 2010) 
 
     2) บล๊อก (Blogs) เป็นรูปแบบของส่ือสังคมท่ีเก่าแก่ท่ีสุด บล็อก เป็นเวบ็ไซต์ท่ีมีลกัษณะเหมือนการ
เขียนบนัทึกส่วนตวั เพ่ือแบ่งปันใหก้บัผูอ่ื้น โดยผูท่ี้เขา้มาอ่านขอ้มลูสามารถแสดงความคิดเห็นได ้
 
     3) ชุมชนแลกเปล่ียนเน้ือหา (Content communities) วตัถุประสงคห์ลกัของชุมชนแลกเปล่ียนเน้ือหาคือ
การแบ่งปันเน้ือหาผ่านส่ือระหว่างผูใ้ช้ เน้ือหาท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีความแตกต่างกนัหลายประเภท เช่น
ประเภทภาพถ่าย (Flickr) ประเภทวิดีโอ (YouTube) และประเภทงานน าเสนอพาวเวอร์พอ๊ยต ์(SlideShare) 
 
     4) เว็ปไซต์เครือข่ายสังคม (Social networking sites) เป็นเว็ปไซต์ท่ีช่วยให้ผูใ้ชติ้ดต่อกนัได ้โดยการ
สร้างข้อมูลประวติัส่วนตัว และสามารถเชิญเพ่ือนได้ ผู ้ใช้งานสามารถใช้ในการพูดคุย  แบ่งปัน
ประสบการณ์ ภาพถ่าย วีดิโอ ตวัอยา่งเวบ็ไซตป์ระเภทน้ี เช่น Facebook และ Google+ เป็นตน้  
 
     5) เครือข่ายรับ-ส่งขอ้ความ (Instant Messaging) ใช้ในการพูดคุยหรือส่งขอ้ความสั้นๆ หรือแบ่งปัน
รูปภาพ เอกสาร ให้กบักลุ่มเพ่ือนในเครือข่าย ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งสร้างบญัชีส่วนตวัข้ึนมาก่อน แลว้จึงเพ่ิม
เพ่ือนเขา้ไป ตวัอยา่งของเครือข่ายประเภทน้ี เช่น Line, WhatsApp และ Skype เป็นตน้ 
 
     6) ส่ือขนาดย่อม (Micro Media) เป็นรูปแบบหน่ึงของ บล๊อก(Blog) ท่ีจ ากดัขนาดของขอ้ความท่ีเขียน 
ผูใ้ชส้ามารถเขียนขอ้ความไดส้ั้นๆ ตวัอยา่งของส่ือประเภทน้ี เช่น Twitter, Bleeper และ Tumblr เป็นตน้ 
 
แนวคิดการตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) 
 
     เดิมการตลาดแบบปากต่อปาก ไดรั้บการพิสูจน์แลว้ว่ามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (Larson, 2009 อา้งถึง 
Datta et al., 2005) หลงัจากนั้นจึงมีการน ามาประยุกตใ์ชผ้่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึง
ว่า การตลาดแบบไวรัส โดยการกระจายการส่ือสาร จะคลา้ยคลึงกบัการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส และ
จากการท่ีคอมพิวเตอร์เป็นตวักลางในการส่งขอ้ความแบบปากต่อปากได ้จึงท าใหก้ารตลาดแบบไวรัสเป็น
ปรากฏการณ์ทางการตลาดท่ีส่งเสริมใหค้นส่งต่อขอ้ความทางการตลาดโดยสมคัรใจ 
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ความส าคัญของการตลาดแบบไวรัส 
 
     การตลาดแบบไวรัส เป็นเทคนิคท่ีน่าสนใจอยา่งมากในวงการธุรกิจเพราะ มนัใชร้ะยะเวลาอนัสั้น และ
ไม่จ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณทางการตลาดมากมาย (Dabholkar, 2011) จากงานวิจยัของ Ennew, Banerjee, 
and Li (2000) พบวา่การส่ือสารแบบปากต่อปาก มีประสิทธิภาพมากข้ึนและท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคมากกวา่การใชส่ื้ออ่ืนๆ อยา่งหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และโฆษณาทางวิทย ุ
 
พฤติกรรมการตลาดแบบไวรัส 
 
     องคป์ระกอบและพฤติกรรมของการตลาดแบบไวรัส ออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
     1) การไดรั้บขอ้ความทางการตลาดแบบไวรัส 
        1.1) การเขา้ถึง (Access) หมายถึงการเขา้ถึงการใชอิ้นเทอร์เน็ตมีบทบาทส าคญัมาก ผูใ้ชง้านควรจะ
ไดรั้บการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตจากท่ีบา้นหรือท่ีท างานในการรับและส่งต่อขอ้ความ (Dabholkar, 2011) 
        1.2) ความตระหนกั (Awareness) ผูบ้ริโภคมีทางเลือกอยู่มากมายในการซ้ือสินคา้ ดงันั้น เม่ือผูใ้ชเ้ร่ิม
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการตลาดแบบไวรัสมนัจะช่วยใหพ้วกเขามีความสนใจเพ่ิมข้ึน 
        1.3) ความสนใจ (Interest) หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคตระหนักถึงความสนใจบางอย่างและด้วยเหตุน้ีจึง
ตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ความส าเร็จของการตลาดไวรัสข้ึนอยู่กบัวิธีท่ีพวกเขาจะ
ส่งเสริมการโฆษณา และผูใ้ชมี้ความสนใจมากข้ึน (Dabholkar, 2011) 
        1.4) ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ (Experience) หมายถึง ความตอ้งการของผูบ้ริโภคส าหรับประสบการณ์
ส่วนตวัในการโตต้อบกบับุคคลอ่ืนๆ (Larson, 2001) 

 
     2) ความตั้งใจในการรับขอ้ความทางการตลาดแบบไวรัส 
        2.1) แหล่งท่ีเช่ือถือได้ (Trust Source) ความส าคัญของแหล่งท่ีมาและความน่าเช่ือถือท่ีได้รับ 
โดยทัว่ไปความไวว้างใจมากข้ึนความเส่ียงในการรับรู้ขอ้มูลจะลดลง หมายถึง ถา้บุคคลเต็มใจในการน า
เทคโนโลยีใหม่มาใชม้ากข้ึน ความไวว้างใจจะลดลง ดงันั้นแหล่งท่ีเช่ือถือไดจึ้งเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด
ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บขอ้ความการตลาดแบบไวรัส เม่ือมีนวตักรรมใหม่ๆเขา้มา (Gefen, 2002) 
        2.2) ความเก่ียวขอ้งของขอ้ความ (Relevance) ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตไม่ค่อยอ่านหนา้เวบ็ไซต์ในส่วนของ
รายละเอียด แต่จะมองอย่างผ่านๆในการคน้หาขอ้มูลท่ีพวกเขาตอ้งการ (Nah and Davis, 2002) พวกเขา
ช้ีใหเ้ห็นวา่ความเก่ียวขอ้งของความ เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการตดัสินใจ (Dunk, 2004) ดงันั้นขอ้ความ
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งมาก จะท าใหก้ารรับรู้ขอ้ความมากข้ึนดว้ย (Cheung, 2008) 
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        2.3) การรับรู้ประโยชน์ (Percived Benefits) การให้ข้อความกับผูท่ี้ต้องการข้อมูลท่ีมีประโยชน ์
บางคร้ังจ าเป็นตอ้งมีแรงจูงใจ หรือรางวลัเง่ือนไขบางอย่าง (Daniels, 2002) ซ่ึงขอ้มูลท่ีมีแนวโนม้ท่ีผูใ้ชจ้ะ
เปิดอ่าน เช่น การ์ตูนและวิดีโอคลิป เพราะสามารถดึงดูดความสนใจของผูค้นได ้(Dobele et al., 2007) 
 
     3) ความตั้งใจในการส่งต่อขอ้ความทางการตลาดแบบไวรัส 
        3.1) ปัจจยัความผกูพนัใกลชิ้ด (Tie strength) ความผกูพนักบัคนใกลชิ้ด ไม่ว่าจะเป็นความสัมพนัธ์ท่ี
หนกัแน่น หมายถึงสมาชิกในครอบครัว หรือเพ่ือน แต่หลกัความใกลชิ้ดมีจุดอ่อนอยู่ท่ี ระดบัของความ
ใกลชิ้ด (Granovetter, 1973) ดงันั้นความผกูพนัใกลชิ้ด พบวา่เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะอธิบายถึง
อิทธิพลของการส่ือสารแบบปากต่อปาก (Bruyn, 2004) 
        3.2) ผลประโยชน์ของผูส่้ง (Sender’s Benefit) ปัจจยัน้ีไม่ไดศึ้กษาในการวิจยัอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงผูส่้ง
จะไดรั้บประโยชนม์ากท่ีสุด กล่าวคือแนวโนม้ท่ีขอ้ความจะถกูส่งต่อ จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บความสนใจจากผู ้
ส่งในส่ิงท่ีใหป้ระโยชนก์บัพวกเขา (Dabholkar, 2011) 
        3.3) ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) ขอ้ความท่ีให้ประโยชน์กบัผูรั้บ ความบนัเทิง 
และความพอใจส่วนตวั ส่ิงเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะถกูส่งต่อ (Dabholkar, 2011) 
        3.4) การเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ่ื้น (Altruism) ผูต้อบแบบสอบถามระบุว่าพวกเขาจะเขา้ไปท่ีหน้า
เน้ือหาการตลาดแบบไวรัสบนมือถือ เม่ือมีบางคนตอ้งการความช่วยเหลือ เช่นการขอรับบริจาคโลหิตผา่น
เครือข่ายสงัคม (Dabholkar, 2011) 
 

แนวคิด Mavenism 
 
     Feick and Price (1987) ไดใ้ห้ค าจ ากดัความ “Market Maven” ไวว้่า “บุคคลท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัสินค้า
หลากหลายชนิด สามารถระบุสถานท่ีในการหาสินคา้ท่ีตอ้งการได ้และมีขอ้มูลในแง่มุมอ่ืนๆของตลาด 
และสามารถตอบค าถามให้ผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดได”้ โดย Market Maven จะมีบทบาทท่ีส าคญั
อยู่ 2 บทบาทดว้ยกนั คือ ประการแรก “Market Maven เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีความส าคญัมากในตลาด เขาจะ
คน้หาขอ้มลูจากส่ือประเภทต่างๆ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเก่ียวกบัสินคา้ บริการ และสถานท่ีซ้ือสินคา้ นอกจากจะ
มีบทบาทเป็นผูบ้ริโภคแลว้ เขายงัเป็นตวักลางการส่ือสารท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริโภคและเผยแพร่ขอ้มูลท่ีหา
มาได ้ผ่านส่ือประเภทต่างๆ ดงันั้นการเพ่ิมข้ึนของขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้บนอินเทอร์เน็ต อาจเกิดข้ึนจาก 
Market Maven” (Clark Goldsmith and Goldsmith, 2008  อา้งถึง Belch et al, 2005) 
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ความส าคัญของ Mavenism 
 
     นักการตลาดให้ความสนใจกบั Maket Maven อย่างมาก เพราะผลกระทบของ Maket Maven ท่ีมีต่อ
ผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ผ่านทางพฤติกรรมทางการตลาด โดยการการส่ือสารในเร่ืองของสินค้าและส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกับตลาด ซ่ึงพฤติกรรมน้ีท าให้ Market Maven มีความคลา้ยคลึงกับ ผูมี้ความเป็นนวตักรรม 
(Innovativeness) และผูน้ าทางความคิด (Goldsmith Flynn and Goldsmith, 2003) จากลกัษณะของ Market 
Maven มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ คือมีความสนใจตลาดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการซ้ือ 
การหาข้อมูล และการบริโภค แต่พวกเขาแตกต่างจากผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ในด้าน (1) ความสนใจใน
ผลิตภณัฑห์ลายๆชนิด (2) ความรู้ในตลาด และ (3) การแนะน าเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของตลาด ดงันั้นเรา
จึงใชค้  าว่า “Maket Maven” เป็นค าท่ีใชก้ าหนดระดบัของผูบ้ริโภค เพ่ือใชพิ้จารณาตวัเองว่าเป็น  Maket 
Maven หรือผูบ้ริโภคทัว่ไป (Williams and Slama, 1995) จากการวิจยัแสดงให้เห็นว่า Maket Maven ควร
จะไดรั้บขอ้มูลการส่งเสริมทางการตลาดจาก ร้านคา้ปลีก หา้งสรรพสินคา้ และซุปเปอร์เซ็นเตอร์ มากกว่า
ผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ เพราะพวกเขามีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีซ้ือสินคา้ มากกวา่ผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ (Williams 
and Slama, 1995 อา้งถึง Higie et al., 1987) เราจึงไม่แปลกใจท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการขอ้มูลจาก Maket Maven 
เพราะผูบ้ริโภคเช่ือว่าจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง (Engelland Hopkins and Larson, 2001)  Nataraajan and 
Angur (1997) และจากการท่ี Maket Maven ใชวิ้ธีการกระจายค าพูดแบบปากต่อปากกบัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ
ในตลาด ท าใหพ้วกเขา้เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีคุณค่าอยา่งยิ่งในการก าหนดเป้าหมายของการส่งเสริมการขาย 
 
การพฒันากรอบแนวคิดการวจัิย 
 
     ความถ่ีในการใช้ส่ือสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเปิดรับและการส่ือสารขอ้ความผ่าน
การตลาดแบบไวรัส เพราะในขั้นท่ี 1) การไดรั้บขอ้ความ จ าเป็นตอ้งมีการเขา้ถึงการใช้อินเทอร์เน็ตมี
บทบาทส าคัญท่ีสุดในการได้รับข้อความทางการตลาดแบบไวรัส  ดังนั้ นเม่ือมีความถ่ีในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากก็จะท าให้มีโอกาสในการไดรั้บขอ้ความทางการตลาดมากข้ึนดว้ย ส่วนขั้นท่ี 2) การเปิด
อ่านขอ้ความ เกิดจากการรับรู้ถึงประโยชนท่ี์จะไดรั้บ เช่นรางวลัหรือเง่ือนไขบางอยา่งท่ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจ
ในการเปิดอ่านขอ้ความจึงยอมเสียสละเวลาในการอ่านขอ้ความ กล่าวคือเม่ือความถ่ีในการใชอิ้นเทอร์เน็ต
มาก ก็มีโอกาสในการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บมากข้ึน ดงันั้นความถ่ีจึงมีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนั
กบัการไดรั้บขอ้ความการตลาดไวรัส และในขั้นท่ี 3) การส่งต่อขอ้ความการตลาดแบบไวรัสจะประสบ
ผลส าเร็จ จ าเป็นตอ้งมี ความสนใจและความปรารถนาท่ีจะส่งผ่านขอ้มูลไปยงับุคคลผูอ่ื้น โดยอาจจะเห็น
แก่ประโยชนข์องผูอ่ื้น จึงท าใหใ้ชเ้วลาอยา่งมากในการส่งขอ้ความไปยงับุคคลอ่ืน จึงเกิดเป็น 
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ขอ้เสนอท่ี 1 ความถ่ีในการใชส่ื้อสงัคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมของการตลาดแบบไวรัส 
 
     ประเภทของส่ือสงัคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเปิดรับและการส่ือสารขอ้ความผ่านการตลาด
แบบไวรัส เพราะในขั้นท่ี 1) การไดรั้บขอ้ความ หลงัจากท่ีเกิดการเขา้ถึงการใชอิ้นเทอร์เน็ตแลว้ ต่อมาจะ
เกิดการตระหนักถึงเทคนิคการตลาดแบบไวรัส และความสนใจจึงท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑซ่ึ์งส่ือสงัคมในปัจจุบนัจะมีลกัษณะของการแบ่งปันขอ้มลูกนั เช่นการกด “แชร์” 
ใน Facebook ท าให้เรามีโอกาสในการไดรั้บขอ้ความจากส่ือสังคมมากข้ึน ส่วนในขั้นท่ี 2) การเปิดอ่าน
ขอ้ความ มกัจะเกิดจากความเก่ียวขอ้งของขอ้ความ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตไม่
ค่อยอ่านหนา้เวป็ไซต์ในส่วนของรายละเอียด แต่จะมองอย่างผ่านๆในการคน้หาขอ้มูลท่ีพวกเขาตอ้งการ
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นถ้าข้อความมีความเก่ียวข้องมาก จะท าให้เกิดการเปิดอ่านข้อความมากข้ึนด้วย 
นอกจากน้ีการเปิดอ่านขอ้ความสามารถเกิดจาก กระแสทางสังคมหากมีผูบ้ริโภคจ านวนมากให้ความ
สนใจในเร่ืองเดียวกนั ก็สามารถท าใหผู้บ้ริโภคคนอ่ืนๆ เกิดความตั้งใจในการเปิดอ่านขอ้ความ เช่น กระทู้
ดงัใน Pantip หรือ โพสต์ใน Facebook ท่ีมียอด “Like” และ “Share” จ านวนมาก และขั้นท่ี 3) การส่งต่อ
ขอ้ความมีสาเหตุ 2 สาเหตุหลกั อนัเน่ืองมาจาก (1) ประโยชน์ของผูส่้งเอง หมายถึง ผูส่้งไดรั้บประโยชน์
จากการส่งต่อ เช่น รางวลั เป็นตน้ และ (2) ความพึงพอใจส่วนตวั เพราะผูบ้ริโภคมีความเพลิดเพลิน และ
ความรู้ในระดบัท่ีน่าพึงพอใจจากส่ือทุกประเภทในปัจจุบนั จึงท าให้ประเภทส่ือสังคมมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการเปิดรับและการส่ือสารขอ้ความผ่านการตลาดแบบไวรัส จากสาเหตุ
ดงักล่าวจึงเกิดเป็น 
 

ขอ้เสนอท่ี 2 ประเภทของส่ือสงัคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมของการตลาดแบบไวรัส 
 
     Level of Mavenism มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเปิดรับและการส่ือสารขอ้ความผ่านการตลาด
แบบไวรัส เน่ืองจาก ในขั้นท่ี 1) การไดรั้บขอ้ความ หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคเรียนรู้ขอ้มลูเพ่ิมเติมดว้ยตวัเองแลว้
ผูบ้ริโภคจะมีความตอ้งการประสบการณ์ส่วนตวัในการโตต้อบกบับุคคลอ่ืน นั่นก็หมายถึง Mavenism 
นัน่เอง เพราะ Mavenism มีความช านาญในตลาด และมีความสุขในการแบ่งปันขอ้มูลให้กบับุคคลอ่ืนๆ 
ต่อมาในขั้นท่ี 2) การเปิดอ่านขอ้ความ มีผลมาจาก แหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด
ของการเปิดอ่านข้อความเพราะจากผลการวิจยัพบว่าการรับรู้ข้อมูลจากแหล่งใหม่มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัความไวว้างใจ แต่ผูบ้ริโภคเช่ือว่าจะไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งจาก Mavenism จึงท าให้
ผูบ้ริโภคมกัจะใช้ขอ้มูลท่ีได้รับจากเขาในการตัดสินใจ และในขั้นท่ี 3) การส่งต่อข้อความ จากการท่ี
ผูบ้ริโภคเช่ือมัน่ในขอ้มูลท่ีไดจ้าก Mavenism จึงท าใหผู้บ้ริโภคกลา้ท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดรั้บส่งต่อใหก้บัผูท่ี้มี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน และเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น ดังนั้ น 
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Mavenism จึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการเปิดรับและการส่ือสารขอ้ความผ่าน
การตลาดแบบไวรัส จึงเกิดเป็น 

 
ขอ้เสนอท่ี 3 Level of Mavenism มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมของการตลาดแบบไวรัส 

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  1   กรอบแนวคิดงานวิจยั 
ท่ีมา: จากงานวิจยั 
 
วธีิการศึกษาในอนาคต 
 
     จากการทบทวนวรรณกรรมและพฒันากรอบแนวคิดท าให้สามารถมีแนวทางในการศึกษากรอบ
แนวคิดดงักล่าวในเชิงปริมาณ โดยอาจท าแบบสอบถามเพ่ือหาขอ้มูลเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือสังคม และ 
MAVENISM ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางการตลาดแบบไวรัสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่ม
ตวัอย่างคือผูบ้ริโภคท่ีใช้อินเทอร์เน็ตและอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ

Level of Mavenism 
(Feick and Price, 1987) 

 
 
 
 
 
 

 

ความถ่ีในการใชส่ื้อสงัคม 

 

พฤติกรรมการการตลาด

แบบไวรัส 

 

1) การไดรั้บขอ้ความ 

2) การเปิดอ่านขอ้ความ 

3) การส่งต่อขอ้ความ 

(Dabholkar, 2011) 

ประเภทของส่ือสงัคม 
1)  ก ลุ่ ม เว็ ป ไ ซ ต์ ท า ง า น
ร่วมกนั 
2) บลอ๊ก 
3) ชุมชนแลกเปล่ียนเน้ือหา 
4) เวป็ไซตเ์ครือข่ายสงัคม 
5) เครือข่ายรับส่งขอ้ความ 
6) ส่ือขนาดยอ่ม 
(Kaplan and Haenlein, 2010) 
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อนุมานในการทดสอบขอ้เสนอแนวคิดในงานวิจยัน้ี โดยการทดสอบดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรมากกว่า 1 ตวัแปรข้ึนไป (Multiple 
factors) โดยการสร้างสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทต่างๆ เพ่ือดูว่าปัจจยัต่าง ๆ มี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างไร และปัจจยัตวัใด มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามมากท่ีสุด และวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิง
อนุมานหรือสถิติอา้งอิง 
 
สรุป 
 
     ข้อสรุปท่ี 1 ความถ่ีในการใช้ส่ือสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมของการตลาดแบบไวรัส 
เน่ืองมาจาก 1)ความถ่ีในการใชท้ าใหมี้โอกาสในการไดรั้บขอ้ความ 2)ความถ่ีในการใชจ้ะท าใหเ้กิดรับรู้ถึง
ประโยชน์ท าให้เกิดการเปิดอ่านขอ้ความ และ 3)ความถ่ีในการใชจ้ะท าใหเ้กิดเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ่ื้น
และเกิดการส่งต่อขอ้ความนัน่เอง 
     ข้อสรุปท่ี 2 ประเภทของส่ือสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมของการตลาดแบบไวรัส  อัน
เน่ืองมาจาก 1)รูปแบบของส่ือสงัคมมีลกัษณะการแบ่งปันขอ้มลูกนัท าใหมี้โอกาสในการไดรั้บขอ้ความ 2)
ส่ือสังคมทุกชนิดสามารถเผยแพร่ขอ้ความไปยงัผูบ้ริโภคและยงัมีอิทธิพลของกระแสสังคมท าให้โอกาส
ในการเปิดอ่านขอ้ความมากข้ึนดว้ย และ 3)ส่ือสงัคมเป็นตวักลางของการแบ่งปันขอ้มลูท่ีตวัเองสนใจ และ
ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดในการส่งต่อขอ้ความจึงมีความเป็นไปไดท่ี้ การส่งต่อจะมากข้ึนเม่ือ
ผูบ้ริโภคมีความหลากหลายในการใชส่ื้อสงัคม 
     ขอ้สรุปท่ี 3 Level of Mavenism มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมของการตลาดแบบไวรัส เน่ืองมาจาก 
1)ลกัษณะของ Mavenism ท่ีส าคญัคือ การชอบแบ่งปันขอ้มูล จึงท าให้การไดรั้บขอ้ความมากข้ึนดว้ย 2) 
จากการท่ี Mavenism เป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัตลาดในหลายๆดา้น ท าให้มีผูบ้ริโภคจ านวนมากเช่ือถือ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บ จึงเกิดการเปิดอ่าน และ 3)เม่ือเรามัน่ใจขอ้มูลท่ีไดจ้าก Mavenism ท าให้เรามีความรู้เร่ือง
ใหม่และอยากท่ีจะส่งต่อใหก้บับุคคลอ่ืนดว้ย 
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อทิธิพลของกลุ่มอ้างองิและการลดความเส่ียงที่มีต่อการตดัสินใจ 
ใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
The Impact of Reference Groups and Risk Reduction on Consumer’s 

Decision to Use the Service of Beauty Surgery in Bangkok District 
วนิิตา วงศ์นันตา1เกษมสันต์ พพิฒัน์ศิริศักดิ์2และ ทรงพร  หาญสันติ3 

Winita Wongnunta Kasemsan Pipatsirisak and Songporn Hansanti  
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ระดบัความส าคญัของกลุ่มอา้งอิง ฯ 2) ระดบัความส าคญัของการลด

ความเส่ียงฯ  3) การตดัสินใจในการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงาม   4) อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อการลดความ

เส่ียงฯ  5) อิทธิพลของการลดความเส่ียงท่ีมีต่อการตดัสินใจฯ   6) อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อการตดัสินใจฯ กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯอายุระหว่าง 18-35 ปี ท่ีเคยท าศลัยกรรมฯ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้

ความส าคญัต่อ ผูเ้ช่ียวชาญ    ผูท่ี้เคยท าศลัยกรรมฯ ครอบครัว  โดยใหค้วามส าคญัต่อประเดน็ความเช่ียวชาญของแพทย์

มากท่ีสุด  การรับประกนัอย่างต่อเน่ืองมีระดบัความส าคัญมาก ส่วนใหญ่ตดัสินใจแบบมีเหตุผล ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงส่งผลต่อการลดความเส่ียงฯ อิทธิพลของการลดความเส่ียงส่งผลต่อการ

ตดัสินใจฯ  อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงส่งผลต่อการตดัสินใจฯ 

ค าส าคัญ: กลุ่มอ้างอิง, การลดความเส่ียง, การตัดสินใจ, ศัลยกรรมเสริมความงาม 

Abstract 
The objectives of this research are to studied 1) importance level of referent groupฯ 2) importance level of risk 

reductionฯ  3) decision in using the service of beauty surgeryฯ  4) the impact of referent group on risk reductionฯ 5) the 
impact of risk reduction on decisionฯ 6) the impact of referent group on decisionฯ. The Sampling group of this research 
consisted of Bangkok district consumer, age between 18-35 years old, who used the beauty surgery. The research result 
showed that the respondents rate the importance level to expert, beauty surgery patient, family with the focus on issue of 
expert surgeon. They had high importance level on reassurance issue. Most of them had rational decision making. Results 
of hypothesis test found that reference group had influence on risk reductionฯ,  risk reduction had influence on decisionฯ,  
reference group had influence on decisionฯ.  
Keywords: referent group, risk reduction, decision, beauty surgery 
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1. บทน า 
 

ปัจจุบนัการศลัยกรรมเสริมความงามไดรั้บความนิยมไปทัว่โลก จ านวนผูส้นใจท าศลัยกรรมเพ่ิมข้ึน

อย่างมากในหลายประเทศ ในประเทศไทยธุรกิจบริการทางการแพทยแ์ละความงามไดรั้บการพยากรณ์จดั

อันดับเป็นธุรกิจเด่นอันดับ 1 ในปี พ .ศ . 2555, พ .ศ . 2556 และ พ .ศ . 2557 ได้รับคะแนนด้านความ

สอดคลอ้งกบักระแสนิยมสูงท่ีสุดในปี พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2556 และไดรั้บคะแนนดา้นยอดขายสูงท่ีสุดในปี 

พ.ศ. 2557  (ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 2554, 2555, 2556) มูลค่าตลาด

เสริมความงามในประเทศไทยมีการขยายตวัร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2552 (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2553) มีมลูค่า

ประมาณ 11,000 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2533 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ในปี พ.ศ. 2554 คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า

ตลาดถึง 20,000 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2555 (โครงการสัมมนาสวยสั่งได ้มหาวิทยาลยัมหิดล, 2555) อตัรา

การขยายตวัของธุรกิจดงัท่ีกล่าวมาน้ีแสดงถึงความนิยมในการท าศลัยกรรมเพ่ือเสริมความงามในประเทศ

ไทยท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 

ความทันสมยัของเทคโนโลยีและวิธีการในการท าศัลยกรรมฯท่ีพฒันาอย่างต่อเน่ือง สถานบริการ

ศลัยกรรมฯเปิดใหบ้ริการตามกระแสความนิยมแพร่หลาย ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้รับการท าศลัยกรรมฯ

ไดโ้ดยง่าย  เป็นเหตุท าให้ผูใ้ชบ้ริการบางรายพบสถานการณ์เลวร้ายท่ีเกิดจากการด าเนินงานของสถาน

บริการ บางรายอาจเกิดความไม่พอใจกบัผลลพัธ์จากการท าศลัยกรรมฯซ่ึงไม่ตรงกบัท่ีคาดหวงัไว ้ท่ีกล่าว

มานั้นแสดงให้เห็นว่าผูท่ี้ตดัสินใจเขา้รับบริการศลัยกรรมฯนั้น นอกจากจะตอ้งมีความพร้อมทางดา้นทุน

ทรัพย์แล้วยงัต้องมีความพร้อมทางด้านจิตใจ รับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ผลลัพธ์ท่ีไม่แน่นอนจากการ

ท าศลัยกรรมฯทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความลงัเลใจและมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ศลัยกรรมฯของผูบ้ริโภค  

 จากการศึกษาคน้ควา้ ผูวิ้จยัพบว่าหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ เก่ียวขอ้งกบัการ

ลดความเส่ียงและเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคอย่างมากคือ กลุ่มอา้งอิง จากความส าคญัน้ีและความ

น่าสนใจของธุรกิจศลัยกรรมเสริมความงามอนัไดก้ล่าวถึง เป็นเหตุใหผู้วิ้จยัสนใจศึกษาวา่ในการตดัสินใจ

ใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงาม ผูบ้ริโภคมีความเช่ือถือต่อกลุ่มอา้งอิงแต่ละประเภทอยา่งไร ประเดน็ใด

ท่ีผูบ้ริโภคให้ความเช่ือถือ วิธีการลดความเส่ียงของผูบ้ริโภค อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อการลดความ

เส่ียง และอิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศลัยกรรมฯ การศึกษาตวัแปรดงักล่าวจะท า

ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริโภคท่ีก าลงัตดัสินใจใชบ้ริการ ไดรั้บขอ้มลูอนัเป็นประโยชนเ์ก่ียวกบักลุ่ม

อา้งอิงและวิธีการลดความเส่ียงท่ีเพ่ือป้องกนัการตดัสินใจท่ีผิดพลาด ยงัเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ 
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ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในตวัผูบ้ริโภคมากข้ึน รับทราบและเขา้ใจว่ากลุ่มอา้งอิงใดท่ีมีความส าคญัในการ

ตดัสินใจ เพ่ือใชใ้นการจดัล าดบัความส าคญั ช่วยในการเลือกกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดไปยงัผูบ้ริโภค

และกลุ่มเป้าหมาย ทราบวิธีการลดความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภคใชล้ดความเส่ียงในการตดัสินใจ เพ่ือน าขอ้มลูท่ีได้

ไปปรับปรุงและพฒันาส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัและใช้ในการลดความเส่ียงเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่

ใหก้บัผูบ้ริโภคมากข้ึน อนัจะเป็นแนวทางในการสร้างโอกาสและความส าเร็จใหก้บัธุรกิจต่อไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดการตัดสินใจ 
 

งานวิจยัของ Scott และ Bruce ไดมี้การศึกษา ใหค้ าจ ากดัความ และวิธีการวดัรูปแบบการตดัสินใจของ
แต่ละบุคคลโดยใชเ้กณฑพ์ฤติกรรม การตดัสินใจซ่ึงส่งผลกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ดงัน้ี 

1. การตัดสินใจแบบมีเหตุผล (Rational Decision Making) คือการตดัสินใจท่ีมีเหตุผลเช่ือมโยงกับ
จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค ์วิธีการแกปั้ญหาท่ีเลือกจะเหมาะสมกบัวตัถุประสงคเ์น่ืองจากประสบการณ์
ของผูต้ดัสินใจ  ความมีเหตุผลในท่ีน้ีคือการพิจารณาและการชัง่น ้ าหนกัทางเลือกวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด (Scott and Bruce ,1995)  

2. การตดัสินใจแบบใชส้ัญชาตญาณ (Intuitive Decision Making) มีลกัษณะคือประสบการณ์มีส่วน
ช่วยผูบ้ริโภคในการตัดสินใจ แต่การตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นผลมาจากประสบการณ์
ทั้งหมด โดยจะพิจารณาความเส่ียงทั้งหมด รวมถึงการรับรู้อารมณ์ของตนเอง การคาดการณ์ในอนาคต 
การคน้หาขอ้มลู หรือความเป็นเหตุเป็นผล เป็นพ้ืนฐานในการเลือกตดัสินใจดว้ย (Scott and Bruce ,1995)  

3. การตดัสินใจแบบพ่ึงพาผูอ่ื้น (Dependent Decision Making)  คือพ่ึงพาการสนบัสนุนและคลอ้ยตาม
ผูอ่ื้น การตดัสินใจเลือกจะอยู่ข้ึนอยู่ความคาดหวงัหรือค าแนะน าจากผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ (Scott 
and Bruce ,1995)  

4. การตดัสินใจแบบหลีกเล่ียง (Avoidant decision making) การตดัสินใจประเภทน้ีผูท่ี้ตดัสินใจจะ
พยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือหลีกเล่ียงการตดัสินใจนั้น (Scott and Bruce ,1995)  

 

2.2 แนวคิดการลดความเส่ียง 
  

กลยทุธ์การลดความเส่ียงตามแนวคิดหลกัของ shiffman และ kanuk มี 6 วิธีดงัน้ี 

1. การคน้หาขอ้มูลเพ่ือการลดความเส่ียง (Information Search) โดยวิธีการดงัน้ี การบอกต่อปากต่อ
ปาก การส่ือสารดว้ยค าพูดจากเพ่ือน ครอบครัว และบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นกลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลดา้นความ
คิดเห็น ถามเพ่ือนหรือครอบครัวเก่ียวกบัสินคา้นั้น สอบถามจากพนักงานขาย จากส่ือสารมวลชน เช่น 
หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ นิตยสาร หนงัสือรับรอง ผูมี้ช่ือเสียง  (Russ and Kirkpatrick, 1982; Mitchell 
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and McGoldrick, 1996; Schiffman and Kanuk, 2010) และอาศัยข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ช่วยในการค้นหา
ขอ้มลูดว้ย (Mitchell and McGoldrick, 1996)  

2. ความภกัดีต่อตราสินคา้เพ่ิอการลดความเส่ียง (Brand  Loyalty) ผูบ้ริโภคจะหลีกเล่ียงความเส่ียง
โดยสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ใดตราสินค้าหน่ึงแทนท่ีจะซ้ือตราสินคา้ใหม่ (Russ and Kirkpatrick, 
1982; Schiffman and Kanuk, 2010) ผูบ้ริโภคเลือกตราสินค้าเดิมเน่ืองจากทราบถึงส่ิงท่ีคาดหวงัไดจ้าก
ผลิตภณัฑ์ วิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะหลีกเล่ียงความไม่พึงพอใจจากการตดัสินใจก็คือการเลือกทางเลือกท่ีเคย
ยอมรับ (Assael, 1998) 

3. การตระหนกัถึงตราสัญลกัษณ์เพ่ือการลดความเส่ียง (Well known brand) วิธีท่ีจะแกปั้ญหาความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนก็คือการซ้ือตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียงอยู่แลว้ โดยทั่วไปเม่ือผูบ้ริโภคไม่มีประสบการณ์ใน
ผลิตภณัฑ ์จะไวว้างใจในช่ือตราสินคา้ท่ีพอใจหรือเป็นท่ีรู้จกั (Assael, 1998; Schiffman and Kanuk, 2010)  

4. ช่ือเสียงของสถานบริการเพ่ือการลดความเส่ียง (Store reputation) เช่ือถือในร้านท่ีมีช่ือเสียง 
ภาพพจน์ของร้านคา้ ผูบ้ริโภคท่ีไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ะไวว้างใจในร้านท่ีมีช่ือเสียง (Schiffman 
and Kanuk, 2010)  

5. อตัราค่าบริการของสถานบริการเพ่ือการลดความเส่ียง (Price) ให้ราคาช้ีคุณภาพ (Schiffman and 
Kanuk, 2010) เป็นการเพ่ิมความเส่ียงทางดา้นการเงินเพ่ือลดความเส่ียงทางดา้นจิตวิทยา (Assael, 1998) 

6. การรับประกนัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือการลดความเส่ียง (Reassurance) เป็นการลดความเส่ียงในการรับรู้ 
ผูบ้ริโภคคน้หาความแน่ใจโดยการรับประกนัคืนเงิน ผลการทดลอง การรับประกนัสินคา้ ตวัอย่างสินคา้
แจกฟรี หรือขนาดทดลองใช ้หรือใหท้ดลองใชช้ัว่คราว เป็นตน้ (Schiffman and Kanuk, 2010)  
 

2.3 แนวคิดกลุ่มอ้างองิ 
 

กลุ่มอา้งอิง เป็นกรอบอา้งอิงของบุคคลในการตดัสินใจซ้ือ (Schiffman and Kanuk, 2010) เป็นแหล่ง

เปรียบเทียบของบุคคล โดยใช้บรรทัดฐานและค่านิยมเป็นตวัก าหนดวิถีทางท่ีบุคคลคิดและประพฤติ

ปฏิบัติ เพ่ือใช้ประเมินทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล  (Assael, 1998; อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550) มี

อิทธิพลต่อบุคคลอย่างมากในการเป็นแหล่งขอ้มูล (พิบูล ทีประปาล, 2545; อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2550) เพ่ิม

การตระหนกัรู้ในตราสินคา้และลดการรับรู้ความเส่ียง (Schiffman and Kanuk, 2010) หากพิจารณาเฉพาะ

กลุ่มอา้งอิงท่ีเป็นสมาชิกและมีทศันคติในทางบวก แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อยตามลกัษณะโครงสร้างการ

ติดต่อส่ือสารและการพบปะ คือ 1) กลุ่มท่ีมีการติดต่อส่ือสารอย่างไม่เป็นทางการและมีการพบปะกนัอยู่

เสมอ 2) กลุ่มท่ีมีการติดต่อส่ือสารกนัอย่างเป็นทางการและมีการพบปะกนัเป็นประจ า 3) กลุ่มท่ีมีการ

ติดต่อส่ือสารกนัอย่างเป็นทางการและมีการพบปะกนัเป็นประจ า 4) กลุ่มท่ีมีการติดต่อส่ือสารกนัอยา่งไม่

เป็นทางการและพบปะกันเป็นคร้ังคราว  กลุ่มท่ีมีความเก่ียวข้องกับผูบ้ริโภคแบ่งได้ 6 กลุ่ม คือ 1) 
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ครอบครัว 2)กลุ่มเพ่ือน 3) กลุ่มเป็นทางการ 4) กลุ่มซ้ือสินคา้ 5) กลุ่มกระท าการแทน และ 6) กลุ่มท างาน 

(Schiffman and Kanuk ,2010) กลุ่มอา้งอิงกลุ่มท่ีนิยมใชก้นัในวงการการตลาดเพ่ือใชใ้นการโฆษณาจูงใจ

ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ผูมี้ช่ือเสียง (Celebrities) ผูเ้ช่ียวชาญ (The Expert) คนธรรมดา (The common man) 

พิธีกรผูเ้ป็นผูบ้ริหารและพนกังาน สัญลกัษณ์หรือตวัการ์ตูนทางการคา้ (Trade or Spoke-Characters) และ

กลุ่มอา้งอิงในรูปแบบอ่ืนเช่นคอลมันใ์นนิตยสาร (อดุล จาตุรงคกลุ, 2550)  
 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

งานวิจยัเร่ืองอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการศลัยกรรมพลาสติก พบว่าอิทธิพลท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูรั้บการผ่าตดัศลัยกรรมคือ ประสบการณ์ของเพ่ือน ครอบครัว เพ่ือนร่วมสถาบนั อีกส่วน

หน่ึงมาจากการเห็นความส าเร็จของการผ่าตดัจากรายการโทรทศัน์ การเลือกแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญจะ

ช่วยลดความเส่ียงท่ีเกิดจากการเขา้รับบริการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด ผูบ้ริโภคจะมีการเช่ือมโยงความคิดในการ

ตดัสินใจ โดยค านึงถึงผลดีจากการเขา้รับบริการศลัยกรรมพลาสติก ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนนั้นผูบ้ริโภค

จะหาวิธีลดความเส่ียงดว้ยการเขา้รับค าปรึกษาหาขอ้มูลจากผูท่ี้เคยเขา้รับบริการและสืบคน้จากสังคม

อินเตอร์เน็ต Thorne, Darisi และ Iacobelli (2005) 

3. วธิีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) เพ่ือรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ประชากรท่ีใช้ศึกษาคือ 
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหว่าง 18-35 ปี และเคยท าศลัยกรรมเสริมความงาม ตวัอย่างท่ี
ใชศึ้กษาเลือกจากประชากร โดยผูว้ิจยัเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น แบบโควตา และแบบสะดวก 
จ านวน 385ตวัอยา่ง  

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบโดยวิธีทดสอบค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามหรือค่าสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถามกบัวตัถุประสงค์หรือเน้ือหา (IOC : Index of item objective congruence) พบว่ามีค่ามากกว่า 0.50 
ในทุกขอ้ค าถาม และหาค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม(Reliability) ดว้ยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการทดสอบพบว่าได้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แอลฟ่าเท่ากบั 0.908 ซ่ึงมากกว่า 0.750 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถ
น าไปใช้เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจริงได ้จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ย (1) สถิติเชิงพรรณนา 
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ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน (2) สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression)ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ขอ้มูลดงักล่าวผูวิ้จยัไดเ้ก็บการรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีมีค าตอบครบถว้นสมบูรณ์จ านวน 300 ชุด 

ซ่ึงผูวิ้จยัไม่สามารถเกบ็แบบสอบถามไดต้ามแผนท่ีวางไวจ้ านวน 385 ชุด เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการวิจยั คือ 

ไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานบริการเสริมความงามต่างๆในการเข้าใช้พ้ืนท่ีเพ่ือเก็บแบบสอบถาม 

เน่ืองจากเป็นนโยบายเพ่ือรักษาความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ รวมถึงผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมกัจะไม่เปิดเผย

วา่ท าศลัยกรรมเสริมความงาม  

ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของกลุ่มอา้งอิงในการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงาม พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมากต่อกลุ่มอา้งอิงประเภท ผูเ้ช่ียวชาญเช่นแพทย ์ผูเ้ช่ียวชาญในสถาน

บริการ ผูท่ี้เคยท าศลัยกรรมเสริมความงาม สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนและคนใกลชิ้ด และสมาชิกใน

เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการท าศลัยกรรมเสริมความงาม โดยให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดต่อประเด็นความ

เช่ียวชาญของแพทยท่ี์ท าศลัยกรรมเสริมความงาม การเปล่ียนแปลงดา้นความงามภายหลงัการท าศลัยกรรม

ฯ ค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมฯ ความปลอดภัยภายหลงัการท าศัลยกรรม และผลข้างเคียงท่ีไม่เกิด

ภายหลงัการท าศลัยกรรมฯ 

 ผลการศึกษาระดบัความส าคญัของการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงาม พบว่า

กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมากต่อการรับประกนัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือการลดความเส่ียง, การคน้หา

ขอ้มูลเพ่ือการลดความเส่ียง, ช่ือเสียงของสถานบริการเพ่ือการลดความเส่ียง, ความภกัดีต่อตราสินคา้เพ่ือ

การลดความเส่ียง, อตัราค่าบริการของสถานบริการเพ่ือการลดความเส่ียง 

ผลการศึกษาการตดัสินใจในการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงาม พบว่ากลุ่มตวัมีระดบัเห็นดว้ยต่อ

การตดัสินใจแบบมีเหตุผลมากท่ีสุด ตามดว้ยรูปแบบการตดัสินใจแบบใชส้ญัชาตญาณ, การตดัสินใจแบบ

หลีกเล่ียง และกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อการตดัสินใจแบบพ่ึงพาส่ิงอ่ืน ในระดบัไม่แน่ใจ 

ผลการศึกษาสมมติฐานท่ี1 พบวา่ กลุ่มอา้งอิงในการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงามส่งผลต่อการลด

ความเส่ียงในการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงาม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ี 1 ท่ีตั้งไวว้่า กลุ่มอา้งอิงส่งผลต่อการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงาม

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นประเด็นท่ีเช่ือถือ ส่งผลมากท่ีสุด ตามดว้ยดา้นประเภท

กลุ่มอา้งอิง ดงัตารางท่ี 1 ดา้นล่าง 
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ตารางที่ 1 อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงในการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงามท่ีมีต่อการลดความเส่ียงในการ

ใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงามของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง

พหุ 
 

กลุ่มอา้งอิงในการ 

ใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงาม 

B Beta t Sig 

ประเภทกลุ่มอา้งอิง 0.234 0.179 3.513 0.001* 

ประเดน็ท่ีเช่ือถือ 0.589 0.526 10.336 0.000* 

R Square = 0.396;  Adjusted R Square = 0.392;  df = 2, 297;  F = 97.512;  P ≤ 0.05 

ตัวแปรตามคือ การลดความเส่ียงในการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร  
 

ผลการศึกษาสมมติฐานท่ี2 พบว่า การลดความเส่ียงในการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงามส่งผลต่อ

การตดัสินใจในการใช้บริการศลัยกรรมเสริมความงาม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไวว้่า การลดความเส่ียงส่งผลต่อการตดัสินใจฯแบบมีเหตุผลแตกต่างกนั การลดความเส่ียง

ส่งผลต่อการตดัสินใจฯแบบใชส้ัญชาตญาณแตกต่างกนั การลดความเส่ียงส่งผลต่อการตดัสินใจฯแบบ

พ่ึงพาส่ิงอ่ืนแตกต่างกนั การลดความเส่ียงส่งผลต่อการตดัสินใจฯแบบหลีกเล่ียงแตกต่างกนั 

 เม่ือพิจารณาอิทธิพลของการลดความเส่ียงท่ีมีต่อการตดัสินใจฯแบบมีเหตุผล เป็นรายดา้นพบว่า ดา้น

ช่ือเสียงของสถานบริการส่งผลมากท่ีสุด ตามด้วยด้านการค้นหาข้อมูล และดา้นการรับประกันอย่าง

ต่อเน่ืองตามล าดบั ส าหรับดา้นความภักดีต่อตราสินคา้ ดา้นการตระหนักถึงตราสัญลกัษณ์ ดา้นอตัรา

ค่าบริการของสถานบริการไม่ส่งผล ดงัตารางท่ี 2 ดา้นล่าง 
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ตารางที่ 2 อิทธิพลของการลดความเส่ียงในการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงามท่ีมีต่อการตดัสินใจใช้

บริการศลัยกรรมเสริมความงามแบบมีเหตุผล ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ความ

ถดถอยเชิงพหุ 
 

การลดความเส่ียงในการตดัสินใจ 

ใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงาม 

B Beta t Sig 

การคน้หาขอ้มลู 0.141 0.171 2.388 0.018* 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ -0.022 -0.034 -0.419 0.075 

การตระหนกัถึงตราสญัลกัษณ์ 0.061 0.116 1.239 0.216 

ช่ือเสียงของสถานบริการ -0.156 -0.246 -2.594 0.010* 

อตัราค่าบริการของสถานบริการ 0.063 0.094 0.909 0.364 

การรับประกนัอยา่งต่อเน่ือง 0.076 0.139 2.157 0.032* 

R Square = 0.086;  Adjusted R Square = 0.067;  df = 6, 293;  F = 4.581;  P ≤ 0.05 

ตวัแปรตามคือ การตดัสินใจใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงามแบบมีเหตุผล  
 

ผลการศึกษาสมมติฐานท่ี3 พบว่ากลุ่มอา้งอิงในการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงาม ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงามแบบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

ท่ีตั้ งไวว้่า กลุ่มอา้งอิงส่งผลต่อรูปแบบการตัดสินใจฯแบบมีเหตุผลแตกต่างกัน กลุ่มอา้งอิงส่งผลต่อ

รูปแบบการตดัสินใจฯแบบใชส้ัญชาตญาณแตกต่างกนั กลุ่มอา้งอิงส่งผลต่อรูปแบบการตดัสินใจฯแบบ

พ่ึงพาส่ิงอ่ืนแตกต่างกนั กลุ่มอา้งอิงส่งผลต่อรูปแบบการตดัสินใจฯแบบหลีกเล่ียงแตกต่างกนั โดยทั้งหมด

มีด้านท่ีส่งผลคือด้านกลุ่มอา้งอิง ส าหรับด้านประเด็นท่ีเช่ือถือไม่ส่งผล และเม่ือพิจารณาเฉพาะการ

ตดัสินใจฯแบบมีเหตุผล สามารถแสดงดงัตารางท่ี 3 ดา้นล่าง 
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ตารางที่ 3 อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงในการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงามท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ศลัยกรรมเสริมความงามแบบมีเหตุผล ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ความถดถอย

เชิงพหุ 
 

กลุ่มอา้งอิงในการตดัสินใจ 

ใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงาม 

B Beta t Sig 

ประเภทกลุ่มอา้งอิง 0.403 0.364 6.015 0.000* 

ประเดน็ท่ีเช่ือถือ 0.036 0.038 0.622 0.534 

R Square = 0.147;  Adjusted R Square = 0.141;  df = 2, 297;  F = 25.534;  P ≤ 0.05 

ตวัแปรตามคือ รูปแบบการตดัสินใจใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงามแบบมีเหตุผล  

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อกลุ่มอา้งอิงประเภท ผูเ้ช่ียวชาญเช่นแพทย ์ผูเ้ช่ียวชาญในสถานบริการ ผู ้

ท่ีเคยท าศัลยกรรมเสริมความงาม สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนและคนใกลชิ้ด และสมาชิกในเว็บไซต์

เก่ียวกบัการท าศลัยกรรมเสริมความงาม โดยใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดต่อประเดน็ความเช่ียวชาญของแพทย์

ท่ีท าศลัยกรรมเสริมความงาม ตามดว้ยการเปล่ียนแปลงดา้นความงามภายหลงัการท าศลัยกรรมฯ ค่าใชจ่้าย

ในการท าศลัยกรรมฯ ความปลอดภยัภายหลงัการท าศลัยกรรม และผลขา้งเคียงท่ีไม่เกิดภายหลงัการ

ท าศลัยกรรมฯ โดยการรับประกนัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือการลดความเส่ียง, การคน้หาขอ้มูลเพ่ือการลดความ

เส่ียง, ช่ือเสียงของสถานบริการเพ่ือการลดความเส่ียง, ความภกัดีต่อตราสินคา้เพ่ือการลดความเส่ียง, อตัรา

ค่าบริการของสถานบริการเพ่ือการลดความเส่ียง มีระดบัความส าคญัต่อการลดความเส่ียงของผูบ้ริโภค

ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรูปแบบการตดัสินใจแบบมีเหตุผล  

ผลการศึกษาสมมติฐาน พบว่า อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงส่งผลต่อการลดความเส่ียงในการใช้บริการ

ศลัยกรรมเสริมความงาม โดยดา้นประเดน็ท่ีเช่ือถือส่งผลมากท่ีสุด ตามดว้ยดา้นประเภทกลุ่มอา้งอิง  

การลดความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจฯแตกต่างกนั อิทธิพลของการลดความเส่ียงส่งผล

ต่อการตดัสินใจฯแบบมีเหตุผล พบว่า ดา้นช่ือเสียงของสถานบริการส่งผลมากท่ีสุด ตามดว้ยดา้นการ

คน้หาขอ้มูล และดา้นการรับประกนัอย่างต่อเน่ืองตามล าดบั ส าหรับดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการ

ตระหนกัถึงตราสญัลกัษณ์ ดา้นอตัราค่าบริการของสถานบริการไม่ส่งผล  
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กลุ่มอา้งอิงแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจฯแตกต่างกนั อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงส่งผลต่อรูปแบบ

การตดัสินใจฯแบบมีเหตุผล ดา้นท่ีส่งผลคือดา้นกลุ่มอา้งอิง ส าหรับดา้นประเดน็ท่ีเช่ือถือไม่ส่งผล  
 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 

1. ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช ้และเลือกน าไปพฒันาแผนการส่ือสารการตลาด รวมถึง
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านทางกลุ่มอา้งอิง ประเภท ผูเ้ช่ียวชาญ เช่น แพทย ์ผูเ้ช่ียวชาญในสถาน
บริการ ผูท่ี้เคยท าศลัยกรรมเสริมความงาม สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนและคนใกลชิ้ด และสมาชิกใน
เวบ็ไซต์เก่ียวกบัการท าศลัยกรรมเสริมความงาม เน่ืองจากเป็นกลุ่มอา้งอิงท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั โดย
ประเด็นท่ีผู ้ประกอบการควรส่ือสารผ่านทางกลุ่มอ้างอิงดังกล่าว คือ ความเช่ียวชาญของแพทย์ท่ี
ท าศลัยกรรมเสริมความงาม การเปล่ียนแปลงดา้นความงามภายหลงัการท าศลัยกรรมฯ ค่าใชจ่้ายในการ
ท าศลัยกรรมฯ ความปลอดภยัภายหลงัการท าศลัยกรรม และผลขา้งเคียงท่ีไม่เกิดภายหลงัการท าศลัยกรรม 

2. แนวทางการลดความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัคือ การรับประกนัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือการลด
ความเส่ียง, การคน้หาขอ้มูลเพ่ือการลดความเส่ียง, ช่ือเสียงของสถานบริการเพ่ือการลดความเส่ียง, ความ
ภกัดีต่อตราสินคา้เพ่ือการลดความเส่ียง, อตัราค่าบริการของสถานบริการเพ่ือการลดความเส่ียง ดงันั้น
ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชพ้ฒันากลยทุธ์การตลาด เพ่ือลดความเส่ียงและเพ่ิมความเช่ือมัน่
ในการใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงามให้กบัลูกคา้เป้าหมาย รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีสนใจสามารถน าแนว
ทางการลดความเส่ียงไปใช ้เพ่ือลดความเส่ียงในการตดัสินใจใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงาม 

3. ผูบ้ริโภคมีการตัดสินใจแบบมีเหตุผล  การตัดสินใจแบบใช้สัญชาตญาณ  การตัดสินใจแบบ
หลีกเล่ียง ตามล าดบั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชพ้ฒันารูปแบบการขาย เพ่ือตอบสนองได้
ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

4. ประเด็นท่ีเช่ือถือมีผลต่อการลดความเส่ียงในการตดัสินใจใชบ้ริการศลัยกรรมเสริมความงามของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูป้ระกอบการควรส่ือสารผ่านทางกลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผูบ้ริโภค โดยน าประเดน็ต่างๆท่ีผูบ้ริโภคเช่ือถือไปใชใ้นการส่ือสารเพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

5. ผูป้ระกอบการน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงและหาวิธีการลดความเส่ียงใหก้บัผูบ้ริโภค เพ่ือเพ่ิมความ
เช่ือมัน่ในการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มเป้าหมาย โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีการตดัสินใจแบบมีเหตุผล ซ่ึงจะให้
ความส าคญั ดา้นช่ือเสียงของสถานบริการมากท่ีสุด ตามดว้ยดา้นการคน้หาขอ้มูล และดา้นการรับประกนั
อยา่งต่อเน่ืองตามล าดบั 
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รูปแบบการด าเนินชีวติ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของพนักงาน
ให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ของบริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง 

Lifestyle Influencing work performance of call center employees in a 
telecommunication company. 

 
นนท์ธยา ทองอ่อน* และ ธงชัย ศรีวรรธนะ**  

Nonthaya Thong-on and Thongchai Srivardhana 

บทคดัย่อ 
     บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหากรอบแนวคิดดว้ยการทบทวนวรรณกรรมในการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยพบตวัแปรท่ีตน้เก่ียวขอ้ง คือ รูปแบบการด าเนินชีวิต ลกัษณะ
บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ สมรรถนะการท างาน จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถตั้งขอ้เสนอแนะได้
ดงัน้ี 1) ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตต่างๆมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 2) ลกัษณะบุคลิกภาพหา้
องคป์ระกอบดา้นต่างๆมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 3) สมรรถนะการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน  
 

ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต, บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ, สมรรถนะการท างาน, ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

Abstract 

     The objective of this article is to find conceptual frameworks by reviewing literature of  factors 
influencing Work Performance. The variables studied were Lifestyle, The Big Five Personality Theory, 
Work Competencies. A review of the literature can demonstrate the propositions 1) Lifestyles 
influencing work performance 2) The Big  Five  Personality Theory influencing work performance 3) 
Competencies influencing work performance. 

 
KEYWORDS: Lifestyles, Big Five Personality Theory, Competencies, Work Performance  
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบันศูนยบ์ริการข้อมูลลูกคา้ทางโทรศพัท์ หรือคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ไดมี้ความส าคัญต่อ
องคก์ารธุรกิจมาก เน่ืองจากในปัจจุบนัเป็นยุคของการแข่งขนัเพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับจาก
ผูบ้ริโภค ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ทางโทรศพัท์จะท าหน้าท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางในการติดต่อระหว่างลูกคา้
และบริษทัเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดี และเพ่ือให้บริษทัเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน ปัจจุบนัน้ีองค์การธุรกิจ
ส่วนใหญ่มีศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ทางโทรศพัท์เป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ท่ีใชส้ าหรับการส่ือสารกบัลูกคา้ของ
ตนเอง นอกจากศูนยบ์ริการขอ้มลูลูกคา้ทางโทรศพัท์จะตอ้งลงทุนสูงในเร่ืองของอุปกรณ์การท างาน และ
เทคโนโลยีแลว้ ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติังานของศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้
ทางโทรศพัท์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบนัในแต่ละองคก์ารธุรกิจจะพบปัญหาการลาออกของ
พนกังานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ทางโทรศพัท์ จะมีอตัราการลาออกท่ี
สูงประมาณ  35-40% (ขอ้มูลจากศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้แห่งหน่ึง ปี 2555) ซ่ึงอตัราการลาออกท่ีสูงจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานขององคก์าร และองคก์ารจะมีตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการลาออกของ
พนกังานในอตัราท่ีสูงมากข้ึน เช่นตน้ทุนการสรรหาและตน้ทุนการฝึกอบรมพนกังาน ตน้ทุนค่าสูญเสีย
โอกาสอนัเน่ืองมาจากพนกังานไม่สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพเท่ากบัพนกังานท่ีลาออกไป ดว้ยเหตุ
น้ีจึงสรุปไดว้่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัอย่างหน่ึงขององคก์ารธุรกิจ การสูญเสียบุคลากร ก็
เท่ากบัวา่องคก์ารไดสู้ญเสียทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งไดแ้ละทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ 
     ดงันั้นผูวิ้จยัให้ความสนใจท่ีจะท าการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และ
สมรรถนะของพนักงานท่ีให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสรรหาคดัเลือกบุคลากรเขา้มา
ท างานเพ่ือให้ไดพ้นกังานท่ีมีคุณภาพ ปรับปรุงและพฒันาเร่ืองการดูแลพนกังานให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของพนกังาน และน ามาเป็นแนวทางในการท างานโดยปรับปรุงและพฒันาบุคลากรขององคก์าร
ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนักงานและองค์กร เพ่ือน าไปสู่การพฒันาองค์การให้มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนต่อไปได ้
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วตัถุประสงค์ 

     เพ่ือศึกษากรอบแนวคิดการวิจัยของปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ให้บริการขอ้มูลลูกคา้ทางโทรศพัท์ ไดแ้ก่ 1) รูปแบบการด าเนินชีวิต 2) บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ 3) 
สมรรถนะการท างาน 

กรอบแนวคดิงานวจิัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

รูปแบบการด าเนินชีวติ  
  - ดา้นกิจกรรม 
  - ดา้นความสนใจ 
  - ดา้นความคิดเห็น 
(Plummer, 1974) 
 บุคลกิภาพห้าองค์ประกอบ  
  - บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว 
  - บุคลิกภาพแบบแสดงตวั 
  - บุคลิกภาพแบบเปิดรับสถานการณ์ 
  - บุคลิกภาพแบบประนีประนอม 
  - บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
(Costa and McCrae, 1992) 

สมรรถนะ  
  - การมุ่งเนน้ลูกคา้ 
  - การมุ่งเนน้ผลส าเร็จในการท างาน 
  - การบริหารการเปล่ียนแปลง 
  - ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  - การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ 
  - การท างานเป็นทีมและการใหค้วาม

ร่วมมือ 
  - การส่ือสาร 
(สมรรถนะหลกัของบริษทัโทรคมนาคม

แห่งหน่ึง, 2556) 
 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 
  - ดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 
(Speed / Productivity) 
  - ดา้นความรู้ในการปฏิบติังาน 
(Knowledge) 
  - ดา้นความพึงพอใจในการใหบ้ริการ
ของลกูคา้ (Customer Satisfaction) 
  - ดา้นการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั
ในการปฏิบติังาน (Discipline) 
  - ดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ 
(Quality) 
(หลกัการประเมินผลลการปฏิบติังาน
ของบริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง, 
2556) 
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2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติ 
 
     Plummer (1974) ไดใ้ห้ค าจ ากดัความของรูปแบบการด าเนินชีวิตว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพรวม
ของวิถีการใชชี้วิตท่ีแตกต่าง โดยการสร้างเป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากความต่อเน่ืองของการด าเนินชีวิตใน
สังคม Assael (1995) ไดใ้ห้ความหมายว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต คือลกัษณะของความเป็นอยู่ท่ีแสดงถึง
การใชเ้วลาของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร การใหค้วามสนใจกบัสภาพแวดลอ้มรอบตวัและความคิดเห็นท่ีมี
ต่อตวัเองและส่ิงรอบขา้ง ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ี คือ ลกัษณะทางจิตวิทยา (Reimer 1996 อา้งอิงใน ธนาพงษ ์
จนัทร์ชอน, 2546) กล่าวว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต คือ รูปแบบเฉพาะของกิจกรรมในแต่ละวนัท่ีแสดง
ความเป็นคน ๆ นั้นโดยท่ีรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร คนแต่
ละคนจะเลือกท าในส่ิงท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน ๆ ซ่ึงก็อาจจะมีใครคนอ่ืน ๆ ท าในส่ิงเหล่านั้นเหมือนกนัก็
เป็นไดจึ้งมีคนจ านวนหน่ึงท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเหมือนกนั (Mitchell A., 1996 อา้งอิงใน กาญจนา 
แกว้เทพ, 2541, หนา้ 189) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตไวว้่า คนเราจะพยายามท่ี
จะมีชีวิตในแบบอย่างท่ีเราเช่ือ เราฝันและเราให้คุณค่าซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Philip  Kotler (1997) 
ท่ีวา่คนเราจะกระท าส่ิงต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเราก าลงัด าเนินอยู่หรือท่ีเราตอ้งการ
จะเป็น ดงันั้นถา้เราสามารถท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตไดส้ าเร็จเราก็เขา้ใจว่าท าไม
คนเราถึงแสดงออกเช่นนั้นและมีแบบแผนการด าเนินชีวิตเช่นนั้น  
     จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน Joseph T. Plummer (1974), Assael (1995), Reimer (1996), 
Mitchell (1996), Kotler (1997) ท่ีไดท้ าการศึกษาสรุปไดว้่า รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง ลกัษณะการ
ใชชี้วิตของบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้นการจดัสรรเวลาต่อกิจกรรมต่างๆ ความสนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็น
พิเศษ และความคิดเห็นต่างๆ รอบตวั  แต่ละบุคคลอาจมีเหมือนหรือแตกต่างกนักเ็ป็นได ้
     
2.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบับุคลกิภาพห้าองค์ประกอบ 
 
     ทฤษฏีบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ (The Big Five or Five Factor Model) ของคอสตาและแมคเคร(Costa 
and McCrae, 1992)ในปัจจุบนัแนวคิดน้ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด โดยมีการน าไปใชอ้ย่างกวา้งขวางทั้ง
ในสถานศึกษา คลินิก รวมถึงในองค์การธุรกิจ โดยแนวคิดน้ีประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 
บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว (Neuroticism) บุคลิกภาพแบบแสดงตวั (Extraversion) บุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ (Openness to experience) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) และบุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึก (Conscientiousness)  
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     (ชูชัย สมิทธิไกร, 2551) ในวงการจิตวิทยา นักวิชาการได้ให้ความยอมรับในทฤษฎีบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ (the five-factor model of personality) ว่ามีความเหมาะสมและครอบคลุมมากท่ีสุดใน
การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลท าให้งานวิจัยโดยส่วนใหญ่ในช่วงหลังได้น าทฤษฎีบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาอ านาจการพยากรณ์ของบุคลิกภาพท่ีมีต่อผลการ
ปฏิบติังานของบุคคล 
 
2.3 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัสมรรถนะ 
     ท่ีมาของสมรรถนะเร่ิมจากในปี ค.ศ. 1970 David C.McClelland นกัจิตวิทยาของมหาวิทยาลยั Harvard 
ไดพ้ฒันาแบบทดสอบของบุคลิกภาพเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการท านายผลการปฏิบติังานของบุคลากร และ
น าไปใชใ้นการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1973 
McClelland ไดตี้พิมพ์บทความท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบัติงานท่ีดีเลิศระดบัทกัษะความรู้
ความสามารถโดยระบุวา่การวดัเชาวปั์ญญา (IQ) และการทดสอบบุคลิกภาพเป็นวิธีการท่ีไม่เหมาะสมใน
การท านายผลการปฏิบติังาน แต่องคก์ารควรว่าจา้งบุคลากรท่ีมีสมรรถนะมากกว่าผลคะแนนการทดสอบ
(ชูชยั สมิทธิไกร, 2552) และนอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการอีกหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของค าว่า สมรรถนะ 
ไวด้งัน้ี 
     ณรงควิ์ทย ์แสนทอง (2546) กล่าววา่สมรรถนะ คือ ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล (Personal Characteristic of Attributes) ท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ท่ีจ าเป็น 
และมีผลท าให้บุคคลนั้นปฏิบติังานในความรับผิดชอบของตนเองไดดี้กว่าผูอ่ื้น Competency ของคนซ่ึง
เกิดไดจ้าก 3 ทางคือ 1. เป็นพรสวรรคท่ี์ติดตวัมาตั้งแต่เกิด 2. เกิดจากประสบการณ์การท างาน 3. เกิดจาก
การฝึกอบรมและพัฒนา ชูชัย สิมทธิไกร (2552) กล่าวว่าสมรรถนะคือ คุณลักษณะท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของบุคคล ไดแ้ก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ เช่น อุปนิสัย ทัศนคติ 
บุคลิกภาพเป็นต้น ซ่ึงสามารถวดัได้และต้องมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
เป้าหมายขององค์การ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดรวมถึงตอ้งสามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีมีผลการปฏิบติังานสูงสุดจาก
คนท่ีมีผลการปฏิบัติงานต ่ าได้  Jackson and Schuler (2003) กล่าวว่าสมรรถนะคือทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และคุณลกัษณะอ่ืนๆท่ีจ าเป็นในการท่ีจะปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ Slocum, Jackson 
and Hellriegel (2008) กล่าวว่า สมรรถนะประกอบดว้ย ความรู้ ความสามารถ และทศันะคติท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลส่วนบุคคล 
     จากแนวคิดของนกัวิชาการ สามารถสรุปไดว้่า สมรรถนะคือทกัษะ ความรู้ คุณลกัษณะทั้งท่ีแสดงออก
ชัดเจน และท่ีไม่แสดงออกชัดเจน ท่ีสอดคลอ้งกับเป้าหมายขององค์การเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีได้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการท่ีจะช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายได ้
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2.4 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
 
     ค าว่า “ประสิทธิภาพ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง“ความสามารถท่ีท า
ให้เกิดผลในการท างาน” ทั้งน้ี ส านกังาน ก.พ. ก็ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความหมายของ “ประสิทธิภาพ” 
ไวใ้นเอกสารประกอบเสนอคณะรัฐมนตรีของส านกังาน ก.พ.(2538, หนา้ 2 อา้งถึงใน ศิระวิทย ์คล่ีสุวรรณ
, 2539) ว่า ประสิทธิภาพการท างาน โดยทัว่ไปจะหมายถึง การท างานท่ีประหยดั ไดผ้ลงานท่ีรวดเร็ว มี
คุณภาพ คุม้ค่ากบัการใชท้รัพยากรดา้นการเงิน คน อุปกรณ์ และเวลา ดงันั้น ประสิทธิภาพ (efficiency) จึง
หมายถึง อัตราความแตกต่างระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) และผลผลิตท่ีออกมา (output)และเห็นว่า 
“ประสิทธิภาพ” สามารถมองได้ในแง่มุมต่าง ๆ ดังน้ี คือ 1. แง่มุมของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต 
(input) เช่น การใชท้รัพยากรทั้ง เงิน คน วสัดุเทคโนโลยี ท่ีมีอยู่อย่างประหยดั คุม้ค่า และเกิดการสูญเสีย
นอ้ยท่ีสุด หรือ 2. แง่มุมของกระบวนการบริหาร (process) เช่น การท างานท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐานรวดเร็ว 
และใช้เทคโนโลยีท่ีสะดวกสบายกว่าเดิม หรือ 3. แง่มุมของผลลพัธ์ เช่น การท างานท่ีมีคุณภาพ เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไรทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตส านึกท่ีดีต่อการท างาน และบริการเป็นท่ีพอใจ
ของลกูคา้ 
     ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดส้รุปความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบติังานจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีไดศึ้กษามาเพ่ือ
ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี กล่าวคือ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานถือเป็นส่วนหน่ึงของผลการปฏิบติังาน การ
ปฏิบติังานจะมีประสิทธิภาพไม่ไดถ้า้หากว่าการปฏิบติังานนั้นไม่บรรลุเป้าหมายหรือวตัลุประสงค์ท่ีได้
ก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นกิจกรรมทาง ด้านการบริหารบุคคลท่ีได้เก่ียวข้องกบัวิธีการ ซ่ึงหน่วยงานพยายาม
ก าหนดใหท้ราบแน่ ชดัวา่พนกังานของตนสามารถปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 
     การศึกษาเร่ือง “ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน” ของงานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาของพนกังานท่ี
ใหบ้ริการขอ้มูลลูกคา้ทางโทรศพัทข์องบริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง ซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายลกูคา้สัมพนัธ์ และ
ไดรั้บการยอมรับจากระบบมาตรฐาน COPC (Customer Operation Performance Center) เป็นองคก์รระดบั
โลกท่ีใหค้ าปรึกษา ฝึกอบรม และให้การรับรองมาตรฐานดา้นการใหบ้ริการลูกคา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงบริษทัโทรคมนาคมแห่งน้ีเป็นองค์การแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน COPC ในปี 
2556 โดยมีหลกัในการประเมินประกอบไปดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นความรวดเร็วในการให้บริการ (Speed / 
Productivity) ดา้นความรู้ในการปฏิบติังาน (Knowledge) ดา้นความพึงพอใจในการให้บริการของลูกคา้ 
(Customer Satisfaction) ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (Discipline) และด้าน
คุณภาพในการใหบ้ริการ (Quality) 
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การพฒันากรอบแนวคดิ (Conceptual Framework Development) 
 
     1. รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความเช่ือมโยงต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตถือไดว้า่มีบทบาทส าคญัมากในเร่ืองของการสรร
หาและคดัเลือกพนกังานให้มีความเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั เพราะรูปแบบการด าเนินชีวิต 
จะแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของพนักงาน และอธิบายลกัษณะทางจิตวิทยาของพนักงานไดอ้ย่างละเอียด 
และ ผลจากการศึกษาเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิตจะเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีช่วยอธิบายให้ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลหรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีตดัสินใจอนุมติัรับพนกังานเขา้ท างานมีความเขา้ใจพฤติกรรมของพนกังานมากข้ึน
และสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชว้างแผนทางการบริหารทรัพยากรบุคคลไดอ้ย่างเหมาะสม รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตถูกก าหนดดว้ยปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี  ประสบการณ์ท่ีผ่านมา (Past Experience) ลกัษณะบางอย่างท่ี
ติดตวัมาแต่ก าเนิด (Innate Characteristics) และสถานการณ์ในปัจจุบนั (Current Situation) ส่ิงดงักล่าวน้ี
จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนกังาน 
 
 Proposition 1: ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตต่างๆมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 
     2. ลกัษณะบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นต่างๆมีความเช่ือมโยงต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
จากแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่านท่ีไดท้ าการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าความหมายของบุคลิกภาพมานั้น
เป็นผลรวมของลกัษณะเฉพาะตวัท่ีค่อนขา้งคงท่ีและมัน่คงในแต่ละบุคคลเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมท่ี
บุคคลแต่ละบุคคลแสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ ในช่วงระยะหลงัน้ีไดมี้นักวิชาการหลายท่านไดน้ า
ทฤษฎีบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาอ านาจการพยากรณ์ของบุคลิกภาพท่ี
มีต่อผลการปฏิบติังานของบุคคล Salgado (1997) ไดส้รุปว่าบุคลิกภาพสามารถท านายผลการปฏิบติังาน
ของบุคคลได ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลกัษณะบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลการ
ปฏิบติังานของบุคคลใน 4 กลุ่มอาชีพ ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหาร ต ารวจ และแรงงานฝีมือ, ชูชยั สมิทธิ
ไกร (2546) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะบุคลิกภาพและความส าเร็จในการท างาน จากกลุ่ม
ตวัอย่าง 7 กลุ่มอาชีพ คือ เภสัชกร ครู พนกังานธนาคาร พนกังานโรงแรม ฑนัตแพทย ์พนกังานขาย และ
เจา้หนา้ท่ีควบคุมการจราจรทางอากาศพบวา่ ความส าเร็จในอาชีพมีความสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพแบบแสดง
ตวั แบบเป็นมิตร แบบรู้ผิดชอบชัว่ดี และแบบเปิดรับประสบการณ์ ในขณะท่ีบุคลิกภาพแบบหวัน่ไหวมี
ความสมัพนัธ์ทางลบกบัความส าเร็จในอาชีพ และพบว่าบุคลิกภาพแบบรับผิดชอบชัว่ดีมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกสูงท่ีสุดกับความส าเร็จเกือบทุกกลุ่มอาชีพ ยกเวน้กลุ่มพนักงานขาย, ชูชัย สมิทธิไกร (2551) ได้
ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะบุคลิกภาพกบัพฤติกรรมต่อตา้นการปฏิบติังาน และเพ่ือศึกษา
อ านาจการพยากรณ์ของลกัษณะบุคลิกภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมต่อตา้นการปฏิบติังานของบุคคลผลการวิจยั
พบว่า ลกัษณะบุคลิกภาพทั้งห้าดา้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมต่อตา้นการปฏิบติังานของบุคคลอย่างมี



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       317 

 

นัยส าคัญ  ดังนั้ นจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท าให้ทราบได้ว่าบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมี
ความสมัพนัธ์ และสามารถร่วมท านายผลการปฏิบติังานได ้
Proposition 2: ลกัษณะบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นต่างๆมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 

     3. สมรรถนะการท างานมีความเช่ือมโยงต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านไดท้ าการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า สมรรถนะคือทักษะ ความรู้ 
คุณลกัษณะทั้งท่ีแสดงออกชดัเจน และไม่ชดัเจน ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ารเพ่ือใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ไดเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และไดมี้นกัวิจยัหลายท่านไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีส่งผลต่อผลการ
ปฏิบติังาน  สุวฒัน ์ไพโรจนก์ลัยา (2545) ท าการศึกษาถึงสมรรถภาพทางการนิเทศของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติังานนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครปฐม 
ผลการวิจยัพบวา่ สมรรถภาพโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน และสมรรถภาพรายดา้น 5 ดา้น 
มีความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน, สุริวุฒิ ยญัญลกัษณ์ (2550) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการพฒันาสมรรถนะ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององคก์ร ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า
ความแตกต่างของสมรรถนะหลกัและสมรรถนะในงานตามท่ีเป็นจริงหลงัการพฒันา เม่ือเปรียบเทียบกบั
ก่อนการพฒันามีค่าเฉล่ียรวมทุกดา้นและรายดา้นแตกต่างกนั และผลการปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียรวมทุกดา้น
และรายดา้นสูงข้ึน และสมรรถนะหลกัและสมรรถนะในงานภายหลงัการพฒันาไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลขององค์กรและผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดงันั้นจาก
การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าให้ทราบไดว้่าสมรรถนะการท างานมีความสัมพนัธ์ และสามารถร่วม
ท านายผลการปฏิบติังานได ้

ส าหรับสมรรถนะท่ีผูว้ิจยัไดส้นใจท าการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะหลกั (Core 
Competency) ของบริษทัส่ือสารโทรคมนาคมแห่งหน่ึงไดก้ าหนดข้ึนตามความเหมาะสมของรูปแบบใน
การด าเนินธุรกิจ โดยยึดเอาวฒันธรรมองคก์ารและวิธีปฏิบติังานของพนกังานให้บริการขอ้มูลลูกคา้ทาง
โทรศพัท์มาเป็นตน้แบบในการก าหนดองค์ประกอบของสมรรถนะหลกัท่ีพนกังานทุกคนตอ้งมีและได้
นิยามดงัน้ี 

สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะของแต่ละบุคคลทั้งความรู้ ทักษะ และความสามารถในมิติต่าง ๆ 
ส่งผลต่อการปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงแบ่งสมรรถนะ
ออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านการมุ่งเน้นลูกคา้ (Customer Focus) ดา้นการมุ่งเน้นผลส าเร็จในการท างาน 
(Drive for Result) ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (Mastering Change) ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
(Initiative and Innovation) ด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem, Solving and Decision 
Marking) ดา้นการท างานเป็นทีมและการใหค้วามร่วมมือ (Teamwork and Collaboration), ดา้นการส่ือสาร 
(Communication) 

 
Proposition 3: สมรรถนะการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
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3.วธิีการศึกษา 
     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเร่ิมจากการวิจยัสืบคน้ (Exploratory 
Research) ข้อมูลทุติยภูมิจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) และใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการแจกแบบสอบถามกบั
กลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเองจากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา ประกอบ ดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ี
ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

4. แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป 
     จากกรอบแนวคิดท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต บุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ และสมรรถนะการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ซ่ึงงานวิจยัน้ีจะน าแนวคิด
ดังกล่าว ไปศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ ด้วยการใช้แบบสอบถาม จากการทบทวนวรรณกรรมนั้ น 
แบบสอบถามท่ีสามารถใชว้ดัรูปแบบการด าเนินชีวิต บุคลิกภาพหา้องค์ประกอบ สมรรถนะการท างานท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานนั้น แบบสอบถามท่ีสามารถใชว้ดัรูปแบบการด าเนินชีวิต บุคลิกภาพ
ห้าองค์ประกอบ สมรรถนะท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานนั้น ไดมี้การน าไปใชใ้นงานวิจยั ซ่ึง
สามารถวดัรูปแบบการด าเนินชีวิต บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ สมรรถนะท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผูต้อบแบบสอบถามได้ โดยจะใช้แบบวดัทัศนคติของ Likert เพ่ือหาข้อมูล และน ามา
วิเคราะห์ ในล าดบัต่อไป 
 

5. บทสรุป 
      จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเป็นท่ีมาของกรอบแนวคิดวินิจฉัยน้ีพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิต 
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และสมรรถนะการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอีกทั้งจะ
สามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังานไดอี้กดว้ย นอกจากน้ีจะสามารถน าไปพฒันาเป็น
แนวทางในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานเพ่ือให้ได้พนักงานท่ีมีคุณภาพและการพัฒนา
ศกัยภาพของพนักงาน ในอุตสาหกรรมศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ทางโทรศพัท์ได ้และยงัสามารถน าไป
พฒันาแนวทางในการคดัเลือกและการพฒันาพนกังานในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจขององคก์ารอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 
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ทัศนคตทิี่มีผลต่อความตั้งใจที่จะเข้าพกัและใช้บริการของโรงแรมสีเขยีว  
Attitude Affecting Intention to Stay and Use of Facilities in Green Hotels. 

                                                             ธนวรรณ มงคล1และ รศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณชิย์2 

Tanawan Mongkol and Assoc. Prof. Yupawan Vannavanit 
 

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1)ทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้ม(2)ความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการ
ของโรงแรมสีเขียว และ(3)ทศันคติท่ีมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียวเป็น
การวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงพรรณนาและเทคนิคการวิจยัเชิงส ารวจ และใชแ้บบสอบถามใน
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีการวิเคราะห์
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  ผล
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุและการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความเช่ือท่ีมีต่อการให้บริการท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียวมากท่ีสุด 
รองลงมาคือการเลง็เห็นความส าคญัของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

ค าส าคัญ: โรงแรมสีเขียว ,ทัศนคติด้านส่ิงแวดล้อม , ความตั้งใจท่ีจะเข้าพัก 
 

Abstract 
This research aim to study (1) Green Attitude (2) intention to stay and use of facilities in Green 
Hotels.(3) Attitude affecting intention to stay and use of facilities in Green Hotels. The study is a 
quantitative research by using descriptive and survey research. Questionnaires used to collect from 
samples are 385 sets. The data set is analyzed by applying descriptive statistics including frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. And inference statistics used in this study are Pearson‘s 
Correlation Coefficient and Regression Analysis test at a significant level of0.05. The results regression 
analysis and Hypothesis tests are found Attitude affecting intention to stay and use of facilities in Green 
Hotels are  followed by Consumer’s belief  in Green Hotels. and Importance of being green. 
Keywords: Green Hotels , Green Attitude , Intention to stay  
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1. บทน า 
 
     ปัญหาวิกฤติส่ิงแวดลอ้มเร่ิมก่อตวัข้ึนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513 เน่ืองมาจากความเจริญดา้นวตัถุ และการใช้
ชีวิตท่ีขาดจิตส านึกต่อส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนท าให้เกิดผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงหลายดา้นต่อโลกและสังคมมนุษย ์ซ่ึงผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติเหล่าน้ี ท าให้
ผูค้นทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบทั้ งทางตรงและทางออ้ม คนในสังคมเร่ิมมีการต่ืนตัวและวิตกกงัวล
เก่ียวกบัปัญหาภยัธรรมชาติจนเกิดเป็นกระแสอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เกิดเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคสีเขียว (Green 
consumer)โดยมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โรงแรมต่างๆจึงไดน้ าแนวคิดการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมาใชใ้นการวางกลยุทธ์ ผูป้ระกอบการ
โรงแรมต่างชาติในประเทศไทย โดยเฉพาะยโุรป และประเทศคู่แข่งต่างๆ หลายแห่งมีการปรับตวัโดยการ
ใช้มาตรฐานส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในแข่งขนัทางการตลาดมากข้ึน (มูลนิธิใบไมเ้ขียว ,2556) 
โดยการน าประเด็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มข้ึนมาเป็นจุดขาย เพ่ือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับ
โรงแรมในดา้นการเพ่ิมมูลค่า และการสร้างความแตกต่าง โดยท าการตลาดเพ่ือสนองความตอ้งการของ
ลูกค้ากลุ่มอนุรักษ์ท่ีใส่ใจส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ ( Masau and Prideaux ,2007) และประกอบกับทาง
ภาครัฐบาลให้การสนับสนุนการท่องเท่ียวสีเขียว (Green Tourism) โดยก าหนดเป็นนโยบายยุทธศาสตร์
การท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมผูป้ระกอบการในการพัฒนามาตรฐานและตราสัญลักษณ์สีเขียว (Green 
Standards and Labels) ในธุรกิจโรงแรม (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ,2556) โรงแรมสีเขียว จึงเป็น
กลยุทธ์การตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้มในระดับต้นท่ีองค์กรธุรกิจหลายองค์กรน ามาใช้ในการสร้างความ
แตกต่าง และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในการรับผิดชอบต่อสังคม มีผูวิ้จยัในหลายประเทศ ไดท้ าการศึกษา
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัในโรงแรมสีเขียว ซ่ึงทศันคติของผูบ้ริโภคส่ิงแวดลอ้มในแต่
ละวฒันธรรมมีความแตกต่างกนั ผูวิ้จยัจึงคดัเลือกตวัแปรท่ีส่งผลกระทบสูงต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัใน
โรงแรมสีเขียว จากงานวิจยัในอดีตมาปรับเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัคร้ังน้ี 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
     จากกรอบแนวคิดของการวิจยัในคร้ังน้ีจะอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร  2  ตวัแปร  ไดแ้ก่ ตวัแปร
อิสระ (Dependent Variable) และตวัแปรตาม (Independent Variable) โดยจ าแนกการศึกษาตามตัวแปร
อิสระไดเ้ป็น 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ การเลง็เห็นความส าคญัของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม(X1) การยอมรับใน
การให้บริการท่ีไม่สะดวกสบายเพ่ีอแลกต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม(X2)  การรับรู้ถึงความรุนแรงของ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค(X3) ระดบัความรับผิดชอบต่อสังคม(X4) ความเช่ือท่ีมีต่อการให้บริการท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม(X5) ส่วนตวัแปรตาม คือ ความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใช้บริการใน
โรงแรมสีเขียว(Y)  

สมมติฐานการวิจยัมีดงัน้ี การเลง็เห็นความส าคญัของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคมีผลต่อ
ความตั้ งใจท่ีจะเข้าพักและใช้บริการของโรงแรมสีเขียว (H1) การยอมรับในการให้บริการท่ีไม่
สะดวกสบายเพ่ีอแลกต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใช้บริการของ
โรงแรมสีเขียว (H2) การรับรู้ถึงความรุนแรงของปัญหาส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้
พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียว (H3) ระดบัความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ริโภคมีผลต่อความตั้งใจ
ท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียว(H4) ความเช่ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใหบ้ริการท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียว(H5)  

โรงแรมสีเขียว (Green Hotels)โรงแรมท่ีมีการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มี
การสืบสานอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน และมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน มีการ

         ตวัแปรอสิระ        ตวัแปรตาม 

 

ความตั้งใจทีจ่ะ
เข้าพกัและใช้
บริการใน

โรงแรมสีเขียว
(Y) 

 
 

การเลง็เห็นความส าคญัของการเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม(X1) 

การยอมรับในการให้บริการที่ไม่สะดวกสบายเพี่อแลกต่อการ

เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม(X2) 
 

ระดบัความรับผดิชอบต่อสังคม(X4) 

การรับรู้ถึงความรุนแรงของปัญหาส่ิงแวดล้อม(X3) 

ความเช่ือที่มีต่อการให้บริการที่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของ

โรงแรม(X5) 
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ด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวสีเขียว ตามแนวทางการ
อนุรักษแ์ละพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (มลูนิธิใบไมเ้ขียว,2556) 
     ทัศนคติด้านส่ิงแวดล้อม (Green Attitude)จิตส านึกแห่งส่ิงแวดลอ้มโดยค านึงถึงสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงการรักษ์โลกท่ีก าลงัด าเนินชีวิตอยู่ โดยยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพ่ือซ้ือสินค้าหรือบริการท่ีไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในการส่งต่อเผยแพร่ความรู้ การแลกเปล่ียนขอ้มูลสินค้ามี
กิจกรรมรณรงคร่์วมกนั (Energy Saving , 2556 ) ผลการศึกษาโดยนกัวิจยัสาขาส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ทศันคติ
ด้านส่ิงแวดล้อมมีปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจท่ีจะอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม คือ  การเล็งเห็น
ความส าคญัของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การยอมรับในความไม่สะดวกสบายของการเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  การรับรู้ถึงความรุนแรงของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ระดบัความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลใน
สงัคม (Heesup Han, 2011) และดา้นความเช่ือท่ีมีต่อการใหบ้ริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยความเช่ือ
จะมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ เป็นความคิดของผูบ้ริโภคท่ียึดถือต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต (Lisa Cometa ,2012) 
     ความตั้งใจที่จะเข้าพักและใช้บริการของโรงแรมสีเขียวความตั้งใจในการตดัสินใจท่ีจะเลือกหรือกระท า
ในวิธีใดวิธีหน่ึง มีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนต่อส่ิงท่ีปรารถนา และแสดงออกตามท่ีมีทศันคติหรือมีความเช่ือต่อ
ส่ิงนั้น ( Ajzen, I ,1991) ความตั้งใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรม มีผลมาจากทศันคติ และการคลอ้ยตามกลุ่ม ซ่ึง
ทศันคติและการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงไดรั้บอิทธิพลจากความเช่ือส่วนบุคคลท่ีไดรั้บมา (Ajzen,I,1991) 
ความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการในโรงแรมสีเขียวของผูบ้ริโภค แสดงถึงทศันคติเชิงบวก ประกอบดว้ย
ความตั้งใจท่ีจะพกัซ ้ า,ความยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิม ,มีความยินดีท่ีจะบอกต่อ และความตั้งใจใชบ้ริการเป็น
การแสดงถึงการเลือกใชบ้ริการนั้นๆ เป็นตวัเลือกแรก (Zeithaml Berry and Parasuraman ,1988) 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.เพื่อศึกษาทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2.เพื่อศึกษาความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียว  
3.เพื่อศึกษาทศันคติท่ีมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียว  
 

3. วธิีการด าเนินวจิัย 
3.1 วธีิการ 
     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเร่ิมจากการวิจยัสืบคน้ (Exploratory 
Research) ข้อมูลทุติยภูมิจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) และใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)โดยการแจกแบบสอบถามกบั
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กลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเองจากนั้นน าขอ้มลูมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา และสถิติอนุมานในการทดสอบ
สมมติฐาน 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย

ในช่วงเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยสูตรค านวณหา

กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ W.G.cochran ผลการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ท่ากบั 385 ชุด  

3.3 การสุ่มตัวอย่าง 

     การสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
หลายขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 ใชรู้ปแบบการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการคดัเลือก
สถานท่ีในการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงระบุเป็นงานแสดงสินคา้และบริการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 4 
งาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนท่ี 2 ใช้รูปแบบการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยใช้วิธีการแจก
แบบสอบถามใหก้บัผูท่ี้เขา้ร่วมงานจนกระทัง่ครบ 385 ชุด 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     3.4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีใชบ้รรยายลกัษณะของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม
มาโดยงานวิจยัน้ีจะใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม บรรยายลกัษณะของตวัแปร 
และแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2553)  
     3.4.2 การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นสถิติท่ีใชป้ระมาณค่าของประชากร
โดยใช้ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยงานวิจยัน้ีจะใชก้ารการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson‘ s Correlation Coefficient) ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั เพ่ือใชใ้นการเลือกตวั
แปรเขา้สมการถดถอยเชิงพหุ จากนั้นน าตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมาวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาอิทธิพลของตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรข้ึนไป ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2553) โดยการสร้างสมการเส้นตรงแสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ดงัน้ี 
 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +… bkXk 

 
สมการท่ี (1) เม่ือ Y แทน พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มX1, X2, X3, …, Xkแทนตวัแปรอิสระ
ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ทศันคติเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ความคิดเห็นต่อคุณภาพของผลิตภณัฑเ์พ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม ความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความคิดเห็นต่อความรุนแรงของปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และความกงัวลดา้นส่ิงแวดลอ้ม b1, b2, b3, …, bkแทนสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ี b1 เป็นค่าท่ี

(1) 
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แสดงการเปล่ียนแปลงของ Y  เม่ือ X1 เปล่ียนแปลงไป 1 หน่วย โดยตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ มีค่าคงท่ีK แทน
จ านวนตวัแปรอิสระท่ีไดรั้บการเลือกเขา้สมการถดถอยเชิงพหุA แทนค่าคงท่ี 
 

4. สรุปผลการวจิัย 
 
     ผลการวิจยัทัศนคติด้านส่ิงแวดลอ้มพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติด้านส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดับมาก  
ประกอบดว้ย การเล็งเห็นความส าคญัของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การยอมรับในการให้บริการท่ีไม่
สะดวกสบายเพ่ีอแลกต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ถึงความรุนแรงของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ระดบั
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและความเช่ือท่ีมีต่อการใหบ้ริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม  
     ผลการวิจยัดา้นความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียวพบว่า กลุ่มตวัอยา่งความตั้งใจท่ี
จะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียวอยูใ่นระดบัมากในทุกดา้น คือ มีความตั้งใจบอกต่อ มีความยินดี
ท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมข้ึนและมีความตั้งใจจะมาพกัซ ้า 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุพบว่า ความเช่ือท่ีมีต่อการใหบ้ริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของ
โรงแรม มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียวมากท่ีสุด รองลงมาคือการเลง็เห็น
ความส าคญัของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้ถึงความรุนแรงของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การยอมรับใน
การให้บริการท่ีไม่สะดวกสบายเพ่ีอแลกต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และระดบัความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ตามล าดบั 
      ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความเช่ือท่ีมีต่อการใหบ้ริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม 
และการเล็งเห็นความส าคญัของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการ
ของโรงแรมสีเขียว  ส่วนการรับรู้ถึงความรุนแรงของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การยอมรับในการใหบ้ริการท่ีไม่
สะดวกสบายเพ่ีอแลกต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และระดบัความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มีผลต่อความ
ตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียว กล่าวคือ ผูบ้ริโภคยงัคงค านึงถึงความสะดวกสบายของ
ตนเองเม่ือเขา้พกัในโรงแรมมากกวา่การค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรวม 
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ตารางที่ 1  แสดงผลการเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยเชิงพหุ ดว้ยวิธี Pearson Correlation 

 
 การเลง็เห็น

ความส าคญั
ของ

ส่ิงแวดลอ้ม 

การยอมรับ
ในการ

ใหบ้ริการท่ี
ไม่

สะดวกสบาย 

การรับรู้ถึง
ความรุนแรง
ของปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

ระดบัความ
รับผิดชอบ
ต่อสงัคม 

ความเช่ือท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

การเล็งเห็นความส าคัญ
ของส่ิงแวดลอ้ม 

1     

ก า ร ย อ ม รั บ ใน ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ี ไ ม่
สะดวกสบายฯ 

0.406** 
(Sig.0.000) 

1    

การรับรู้ถึงความรุนแรง
ของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

0.476** 
(Sig.0.000) 

0.578** 
(Sig.0.000) 

1   

ระดับความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม 

0.410** 
(Sig.0.000) 

0.539** 
(Sig.0.567) 

0.530** 
(Sig.0.000) 

1  

ค วาม เช่ื อ ท่ี มี ต่ อ ก าร
ใหบ้ริการท่ีเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

0.182** 
(Sig.0.000) 

0.392** 
(Sig.0.000) 

0.516** 
(Sig.0.002) 

0.482** 
(Sig.0.000) 

1 

 
หมายเหตุ:  ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
จากตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามด้วยวิธี Pearson Correlation เพ่ือการ
ตรวจสอบเง่ือนไขการเกิดปัญหาความสัมพนัธ์พหุร่วมเชิงเส้น พบว่า ตวัแปรอิสระทุกตวัมีความสัมพนัธ์
กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 แต่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่านอ้ยกว่า 0.70 หมายความว่า ตวั
แปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัแต่มีความสัมพนัธ์กนันอ้ย จึงท าให้ไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธ์พหุร่วมเชิง
เส้น จึงเป็นไปตามเง่ือนไขของความเป็นอิสระจากกันของตวัแปรอิสระเพ่ือใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ  จากนั้นผูวิ้จยัจะน าตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามไปเขา้สมการถดถอยเชิง
พหุดว้ยวิธี Enter แสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ดว้ยวิธี Enter 

 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบ F R Square Beta 
Unstandardized Coefficients 

Sig. 
B Std. Error 

 242.061 

(0.000) 

0.754     

(Constant)    -0.226 0.181 0.213 

การเล็งเห็นความส าคัญของการเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม(X1) 

  0.135 0.189 0.042 0.000* 

การยอมรับในการให้บ ริการ ท่ี ไม่

สะดวกสบายฯ(X2) 

  0.034 0.028 0.027 0.302 

การรับรู้ถึงความรุนแรงของปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม(X3) 

  0.049 0.064 0.046 0.167 

ระดบัความรับผิดชอบต่อสงัคม(X4) 

ความเช่ือท่ีมีต่อการให้บริการท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม(X5) 

  -0.013 

0.795 

-0.016 

0.771 

0.040 

0.030 

0.692 

0.000* 

 
หมายเหตุ:  *   หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปร โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุพบวา่ มีตวัแปรอิสระ 2 ตวัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการใน
โรงแรมสีเขียว(Y) ซ่ึงความเช่ือท่ีมีต่อการให้บริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้
พกัและใชบ้ริการในโรงแรมสีเขียวมากท่ีสุด (0.771) รองลงมาคือ การเลง็เห็นความส าคญัของการเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม(0.189) ดว้ยค่า Sig. 0.000 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  และมีค่าความสัมพนัธ์R-Square เท่ากบั 
0.754 หรือ ร้อยละ 75.40 การรับรู้ถึงความรุนแรงของปัญหาส่ิงแวดล้อม(0.064) การยอมรับในการ
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ให้บริการท่ีไม่สะดวกสบาย (0.028)และระดบัความรับผิดชอบต่อสังคม (-0.016) ตามล าดบั ดว้ยค่า Sig. 
0.167 0.302 และ0.692 ตามล าดบั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ0.05 ซ่ึงสร้างเป็นสมการไดด้งัน้ี  
 

Y = -0.226+0.189(X1) + 0.028(X2) + 0.064(X3) -0.016(X4)+ 0.771 (X5) 

 
5.อภิปรายผล 
     ผลการวิจยัทศันคติท่ีมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียวของกลุ่มตวัอย่าง

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเล็งเห็นความส าคญัของการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อความ

ตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียว ซ่ึงสอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของ Afrouz Mazaheri Tehrani (2012) และ Lina Brohlburg& Werner Gronau (2011) ท่ีพบว่า

ความกงัวลเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะจองห้องพกัในโรงแรมสีเขียว ดา้นการ

ยอมรับในการให้บริการท่ีไม่สะดวกสบายของโรงแรมเพ่ีอแลกต่อการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จากการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า การยอมรับในการใหบ้ริการท่ีไม่สะดวกสบาย ไม่มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกั

และใช้บริการของโรงแรมสีเขียว ซ่ึงขัดแยง้กบัสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้และผลการวิจยัน้ีไม่สอดคลอ้งกับ 

Afrouz Mazaheri Tehrani (2012) และ Lina Brohlburg& Werner Gronau (2011)  ท่ีพบว่าการยอมรับใน

การให้บริการท่ีไม่สะดวกสบายของโรงแรมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัโรงแรมสี

เขียว ถา้หากกลูกคา้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้จ ากดัต่างๆในการใหบ้ริการมากเพียงพอดา้นการรับรู้

ความรุนแรงของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ความรุนแรงของปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มไม่มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียว ซ่ึงขดัแยง้กบัสมมติฐาน

ท่ีตั้ งไว้ และผลการวิจัยน้ีไม่สอดคล้องกับ Afrouz Mazaheri Tehrani (2012) และ Lina Brohlburg & 

Werner Gronau (2011)ท่ีพบว่าความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใช้

บริการของโรงแรมสีเขียว ประเด็นความคิดเห็นต่อความรุนแรงของปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  จากการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความคิดเห็นต่อความรุนแรงของปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มไม่มีผลต่อความตั้งใจท่ี

จะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียว  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และผลการวิจยัน้ีไม่

สอดคล้องกับ Afrouz Mazaheri Tehrani (2012) และ Lina Brohlburg& Werner Gronau (2011) ท่ีพบว่า

ความคิดเห็นต่อความรุนแรงของปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจท่ีจะเขา้พกั

และใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียว  ประเดน็ดา้นระดบัความรับผิดชอบต่อสงัคม จากการทดสอบสมมติฐาน

พบว่า ระดบัความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ไม่มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสี

เขียว  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และผลการวิจยัน้ีไม่สอดคลอ้งกบั Afrouz Mazaheri Tehrani 

(2) 
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(2012) และ Lina Brohlburg & Werner Gronau (2011)  ท่ีพบว่าระดับความรับผิดชอบต่อสั งคม มี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสีเขียว  ประเดน็ดา้นความเช่ือท่ี

มีต่อการใหบ้ริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของโรงแรม พบว่า ดา้น ความเช่ือท่ีมีต่อการใหบ้ริการท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความเช่ือท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของโรงแรมสี

เขียว ซ่ึงสอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Lisa Cometa (2012) และ 

Heesup Han และ Yunhi Kim (2011) ท่ีพบวา่ความเช่ือท่ีมีต่อโรงแรมสีเขียว ในความตั้งใจท่ีจะเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างแทจ้ริง จะสร้างการรับรู้และความภักดีต่อผูเ้ขา้พกั ซ่ึงส่งผลต่อการบอกต่อ การยินดี

จ่ายเงินเพ่ิมและการพกัซ ้ าในท่ีสุดสรุปไดว้่าผูบ้ริโภคในประเทศไทยมีทศันคติดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบั

มาก แต่ยงัค านึงถึงความสะดวกสบายของตนเองในการเขา้พกัโรงแรมมากกว่าการค านึงถึงผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงต่างจากผูบ้ริโภคในต่างประเทศท่ีมีการค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มระหว่างการเขา้

พกัและใชบ้ริการในโรงแรม 

6.ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี้ 
     ส าหรับธุรกิจดา้นโรงแรมในประเทศไทยและนักการตลาด ควรสร้างกลยุทธ์การตลาดโรงแรมเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มโดยเน้นถึงการสร้างความเช่ือมัน่ในการให้บริการท่ีอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่างแท้จริงของ
โรงแรม โดยการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในเจตนารมณ์ท่ีจะอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้มากท่ีสุด 
และควรแสดงให้ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจนว่าการเข้าพักในโรงแรมสีเขียวนั้นสามารถลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มไดจ้ริงและมีความแตกต่างจากโรงแรมอ่ืนๆท่ีไม่ใช่โรงแรมสีเขียว โดยผูเ้ขา้พกัสามารถรับรู้ได้
อย่างชดัเจน เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องพกัเป็นระบบประหยดัพลงังาน ,มีการใชว้สัดุรีไซเคิลในโรงแรม 
เช่น ขวดสบู่ ยาสระผม , จดัท าตารางระบบการท าความสะอาดห้องพกั ลดจ านวนการเปล่ียนผา้ปูท่ีนอน 
เป็นตน้ และมีการประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆให้ผูบ้ริโภครับรู้เก่ียวกบัขอ้ดีของการเขา้พกัในโรงแรมสี
เขียว โดยท าโปรโมชัน่เก่ียวกบัการเขา้พกัร่วมกบัการท ากิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติในรูปแบบ
ของแพกเกจเพ่ือใหผู้เ้ขา้พกัไดรั้บประสบการณ์เก่ียวกบัธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง  
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
     การวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใชบ้ริการของ
โรงแรมสีเขียว เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีการวิจยัคร้ังน้ีไม่ไดท้ าการศึกษา ซ่ึงอาจมีผลต่อความตั้งใจของ
ลูกค้าในการตัดสินใจเลือกเข้าพักในโรงแรมสีเขียว และ ควรเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย เพ่ือให้ทราบถึงความตั้งใจท่ีจะเขา้พกัและใช้
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บริการของโรงแรมสีเขียวจะท าให้ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการเพ่ือน ามาปรับปรุงหรือ
ส่งเสริมการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดต่อไป 
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อพฤตกิรรมการออมเงนิส่วนบุคคลเพือ่การเกษยีณ 
Factors  influencing  individuals  retirement plan saving  behavior.  

ณภัชศา ธาราชีวนิ1 และ ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ2 

Napatchsa Tharacheewin and Thongchai Srivardhana, Ph.D. 

 
บทคดัย่อ 

 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหากรอบแนวคิดดว้ยการทบทวนวรรณกรรมในการวิจยัเร่ืองปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินส่วนบุคคลเพ่ือการเกษียณ โดยพบตวัแปรตน้ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ความรู้

ความเขา้ใจทางการเงิน ทศันคติการออมและพฤติกรรมการออมเงินส่วนบุคคลเพ่ือการเกษียณ จากการ

ทบทวนวรรณกรรมสามารถตั้งขอ้เสนอ ไดด้งัน้ี 1) ความรู้ความเขา้ใจทางการเงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การออมเงินเพ่ือการเกษียณ 2) ทศันคติการออมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพ่ือการเกษียณ  

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการออมเงินเพ่ือเกษียณ, ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน, ทัศนคติการออมเงิน 

 
Abstract 

The  objective  of  this  article is to  find  conceptual  frameworks  by  reviewing  

literature of  factors  influencing  the  saving  behavior  for  retirement  plans. The 

variables studied were financial literacy, attitudes towards saving and saving behavior 

for retirement plans.  A review of the literature can demonstrate the propositions  1) 

financial  literacy  influences saving  behavior  for  retirement  plans  and  2) attitudes  

towards  saving  influence saving  behavior  for  retirement  plans.  

 

Keywords:  saving behavior for retirement plans,  financial  literacy,  attitudes  

towards  saving 

 
 
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10290 email: napatchsa.t@gmail.com 
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       334 

 

1. บทน า 
 
จากการวิจยัประชากรโลก (World Population Prospects The 2013 Revision) พบวา่ ทัว่โลกมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจ อตัราส่วนของประชากรผูสู้งอาย ุ มีแนวโนม้สูงข้ึน ท าให้
ในหลายประเทศ มีการเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมผูสู้งอายมุากข้ึน ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงน้ี ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สงัคม ของประเทศเป็นอยา่งยิ่ง การเกษียณอาย ุ หมายถึง บุคคลซ่ึงถอนตวัออกจากการท างาน
ประจ าท่ีท าอยู ่ และจะไม่มีรายไดป้ระจ าจากการท างาน โดยช่วงอายข้ึุนอยูก่บัอาชีพและขอ้บงัคบัของ
หน่วยงาน แต่ละองคก์ร ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีอายอุยูใ่นช่วง 55-60 ปี หรือ ในบางแห่งยงัคงรับบุคคลท่ีมีอายุ
มากกวา่ 60 ปี ข้ึนอยูก่บัความสารมารถของแต่ละบุคคล อยา่งไรกต็าม การเกษียณ ยอ่มหมายถึง การไม่มี
รายไดจ้ากงานประจ า แต่รายจ่ายยงัคงด าเนินต่อไป  จากขอ้มลูขา้งตน้ โครงสร้างของประชากรไทยก าลงั
เปล่ียนแปลงเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ เช่นกนั โดยดชันีผูสู้งอาย ุ มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน และสวสัดิการของผูสู้งอายุ
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง แหล่งรายไดข้องผูสู้งอาย ุ ท่ีมาจากเงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ และเงินสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุ
รวมกนัคิดเป็นสดัส่วนท่ีนอ้ยมาก เม่ือเทียบกบัสดัส่วนของแหล่งรายไดท่ี้ผูสู้งอายไุดรั้บ ส่วนใหญ่แหล่ง
เงินไดข้องผูสู้งอาย ุ มาจากครอบครัวและลกูหลาน  นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างน้ี  ยงัส่งผลถึง
เร่ืองการขยายอายเุกษียณเพ่ิมข้ึนจากมาตรฐานเดิม  พบวา่ สาเหตุหลกัท่ีท าใหมี้การขยายอายกุารเกษียณนั้น 
เน่ืองมาจาก ปัญหาทางการเงิน เพราะเตรียมเงินไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้าย ในการด ารงชีพในวนัท่ีเกษียณ 
ถึงแมว้า่ ในระหวา่งช่วงอายกุารท างาน จะมีการเกบ็ออม หรือ มีสวสัดิการจากภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเป็น
ระบบท่ีเป็นภาคบงัคบัและภาคสมคัรใจ ในรูปแบบเงินออมระยะยาวเพ่ือการเกษียณกต็าม  แต่ปัญหา
เก่ียวกบัการเตรียมเงินเพ่ือการเกษียณไม่เพียงพอ ยงัคงมีใหเ้ห็นอยา่งมากมาย นอกจากน้ี ปัญหาท่ีเราตอ้ง
เผชิญ คือ ศตัรูของเงินออม ซ่ึงเรียกวา่ เงินเฟ้อ เป็นส่ิงท่ีท าให ้ ค่าของเงินลดลง อ านาจการใชเ้งินลดลง  
ส่งผลต่อการออมเงินเป็นอยา่งมาก สามารถอธิบายเห็นไดอ้ย่างชดัเจน ดว้ยกฎ 72  นัน่คือ หากอตัราเงิน
เฟ้อ อยูท่ี่ 4% เม่ือเวลาผา่นไป 18 ปี ( 72  หารดว้ย 4)   ผลลพัธ์ท่ีได ้ คือ ค่าของเงินจะลดลง คร่ึงหน่ึง 
ภายในระยะเวลา 18 ปี ดงันั้น การวางแผนทางการเงิน จึงเขา้มามีบทบาทท่ีมีความส าคญั ต่อการจดัสรร
การวางแผนเงินออม เพ่ือช่วยใหแ้ผนการเงินเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวใ้นอนาคต มากข้ึน 
 
     ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงใหค้วามสนใจการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพ่ือการเกษียณ 
ศึกษาวา่ มีปัจจยัใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งและมีปัจจยัใดบา้งท่ีสามารถช่วยใหค้นไดต้ระหนกัและตดัสินใจเตรียม
ความพร้อมก่อนถึงวยัเกษียณ ดว้ยการสร้างพฤติกรรมการออมเงินเพ่ือการเกษียณ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิด
ประโยชนแ์ละสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายเกษียณของแต่ละบุคคล ท าใหไ้ม่เป็นภาระของ
ประเทศชาติ ในการแบ่งงบประมาณการพฒันาประเทศ มาจุนเจือ เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีเงินไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีพ ในวนัเกษียณ 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       335 

 

วตัถุประสงค์ 
 
เพ่ือศึกษากรอบแนวคิดการวิจยัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินส่วนบุคคลเพ่ือการเกษียณ 
ไดแ้ก่       1) ความรู้ความเขา้ใจทางการเงิน 2) ทศันคติการออมเงิน 3) พฤติกรรมการออมเงินส่วนบุคคล
เพ่ือการเกษียณ 

กรอบแนวคดิวนิิจฉัย 
 
 

 

 P1 
 

  

  

                
                                                                                     

 

   P2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความรู้ความเข้าใจทางการเงนิ 

 ความรู้พ้ืนฐานทาง

การเงิน 

 ความรู้เชิงลึกทาง

การเงิน 

(Lusardi and Mitchell, 2006  

Van Rooij, Lusardi and Alessie, 

2008)  

 

 

 

 

 

  

 

พฤตกิรรมการออมเงนิส่วนบุคคลเพือ่การเกษยีณ 

 ปัจจยัดึงดูด 
 เป้าหมายการออม 
 การปลกูฝังความเช่ือ 
 มาตรฐานค่านิยม 
 นิสยัและขนบธรรมเนียมประเพณี 

 ปัจจยัผลกัดนั 
 ความคาดหวงั 
 ขอ้ผกูพนั 
 แรงเสริม 

 ปัจจยัสนบัสนุน 
 โอกาส 
 ความสามารถ 
 การสนบัสนุน 

(William W. Reeder อา้งใน ประนอม ค าผา,  2547) 

 

 

ทัศนคตกิารออม 

 ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 

 ด้

านความรู้สึก 

 ด้

านแนวโนม้การเกิด

พฤติกรรม 

(Jame R. Lincoln และ Arne L. 

Kalleberg, 1990 อา้งใน 

สุรเชษฐ ์ชิระมณี, 2534) 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน   
 
     ความรู้ หมายถึง การรวบรวมความคิดของมนุษย ์ จดัใหเ้ป็นหมวดหมู่สามารถประมวลผลของขอ้มูลท่ี
สอดคลอ้งกนั และน ามาใชป้ระโยชนไ์ด ้ (ศุภกนิตย,์ 2540:24) ความเขา้ใจ หมายถึง กระบวนการทาง
จิตวิทยา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงท าใหบุ้คคลครุ่นคิดถึงส่ิงนั้น และ สามารถใชม้โนทศัน ์(Concept) 
เพ่ือจดัการกบัส่ิงนั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ความรู้ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการจ าและเขา้ใจ
รายละเอียดของขอ้มลูต่างๆ และสามารถถ่ายทอด รวมถึงการส่ือความหมาย แปลความ ตีความ ขยายความ 
หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มลูท่ีไดรั้บได ้(ศุภกนิตย,์ 2540; เกศินี, 2540; ไพศาล, 2526) 
 
     ความรู้ความเขา้ใจทางการเงิน หรือ การอ่านออกเขียนไดท้างการเงิน หมายถึง ความรู้ความสามารถส่ือ
ความหมาย แปลความ ตีความ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพ้ืนฐานความรู้ทางเศรษฐกิจและแนวคิดทางการ
เงิน จากการศึกษา ความสามารถทางการเงิน และ การจดัการทางการเงิน ในกลุ่มครัวเรือน พบวา่ 
พฤติกรรมการใชเ้งิน ไม่สามารถจดัการเงินของครอบครัวใหมี้ประสิทธิภาพ ขอ้บกพร่องท่ีคาดไม่ถึง คือ
การละเลยการออมเพ่ือเตรียมแผนการเกษียณ แทนท่ีจะเป็นแผนส าคญัท่ีจะตอ้งเตรียม  (Lusardi, 2003-
2004 และ Lusardi  and Mitchell, 2007)   จากปัญหาดงักล่าว นกัวิจยั จึงออกแบบวิธีการตรวจสอบความรู้
ความเขา้ใจทางการเงิน ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัทกัษะพ้ืนฐานความเขา้ใจ และ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้
แบบสอบถาม ท่ีสามารถทดสอบและระบุระดบัความรู้ความเขา้ใจได ้ โดยรายละเอียดของแบบสอบถาม 
จะแบ่ง ค าถามเป็น 2 ส่วน ใหญ่ คือ 1. พ้ืนฐานความเขา้ใจ ประกอบดว้ย จ านวนตวัเลข ดอกเบ้ียทบตน้ 
อตัราเงินเฟ้อ มูลค่าเงินตามเวลา ภาวะเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบกบัค่าของเงิน 2. ความรู้เชิงลึกทางการเงิน 
ซ่ึงเก่ียวกบั 2.1) ความรู้ในการลงทุนในผลิตภณัฑางการเงินต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี พนัธบตัร 
เงินฝาก  2.2) การวิเคราะห์และประเมิน เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ จากการสอบถาม ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้น พบวา่ ผู ้
ท่ีมีความรู้ทางการเงินท่ีดีและทกัษะการจดัการเงินท่ีดี จะมีการวางแผนเพ่ิมความมัง่คัง่เพ่ือการเกษียณ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ เช่นกนั (Lusardi and Mitchell, 2006  Van Rooij Lusardi and Alessie, 2008) จาก
การศึกษา ปัจจยัดา้นความรู้ และการไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการออมเพ่ือการเกษียณ พบวา่ ระดบั
การศึกษา มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการออมเพ่ือการเกษียณ (ปัทมรัฎ ธรรมธิ, พนูพิสมยั นามเทพ, 2550) 
นอกจากน้ี (ปัทมรัช ธรรมธิ, 2550) พบวา่ การทราบเง่ือนไข เก่ียวกบักองทุนเพ่ือลดหยอ่นภาษี เช่น 
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) กองทุนหุน้ระยะยาว (LTF) และการไดรั้บค าแนะน าจากบุคคลรอบ
ขา้ง เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการออมเงินเพ่ือการเกษียณ 
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2.2 ทศันคติการออม 
 
     ความหมายของทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความโนม้เอียงท่ีเรียนรู้เพ่ือใหมี้พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พอใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2552 อา้งใน นิรณาภา ลาวงศ,์ 
2556) 
(Milton, 1970) ไดใ้หค้วามหมายของทศันคติไวว้า่ การผสมผสาน หรือการจดัระเบียบของความเช่ือมัน่ ท่ี
มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือ มีต่อสถานการณ์ใด สถานการณ์หน่ึง ผลรวมของความเช่ือถือน้ี จะเป็นตวัก าหนด
แนวโนม้ของบุคคล ในการท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง วา่ชอบหรือไม่ชอบ (Kendler, 1974)ไดใ้ห้
ความหมายของทศันคติ หมายถึง ความพร้อมของแต่ละบุคคลท่ีจะแสดงถึงพฤติกรรมท่ีจะสนบัสนุน หรือ
ต่อตา้นบุคคล หรือ แนวคิดบางอยา่ง การแสดงออกของทศันคติแบ่งเป็น 2 พฤติกรรม ในลกัษณะพึงพอใจ 
ซ่ึงเรียกวา่ ทศันคติบวกและไม่พึงพอใจ เรียกวา่ทศันคติเชิงลบ (Hit.et.al, 2006)ไดก้ล่าวว่า ทศันคติของ
บุคคล หมายถึงความรู้สึกทางใจ ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรม ไปในทางใดทางหน่ึง โดยท่ีทศันคติ เป็นส่ิงท่ี
สะทอ้นมาสู่พฤติกรรมของบุคคล  (Zimbardo and Ebbesen, 1970 อา้งใน พรทิพย ์บุญนิพทัธ์, 2531) จาก
ความหมายของทศันคติ สามารถแยกองคป์ระกอบของทศันคติได ้ 3 ประการ 1) องคป์ระกอบดา้นความรู้
(The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเป็นความเช่ือของบุคคลเก่ียวกบัส่ิงต่างๆทั้งท่ีชอบและไม่ชอบ 2)
องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเป็นอารมณ์ความรู้สึก ท่ีเก่ียวกบัส่ิง
ต่างๆ ซ่ึงมีผลแตกต่างกนัไปเป็นลกัษณะท่ีเป็นค่านิยมของบุคคล 3)องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (The 
Behavioral Component) คือ การแสดงออก ซ่ึงเป็นผลมาจาก องคป์ระกอบดา้นความรู้ และความคิด จะ
เห็นไดว้า่ การท่ีบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดท่ีแตกต่างกนันั้น เป็นผลมาจากการท่ี บุคคลนั้นมีความเขา้ใจ 
ความรู้สึก หรือมีแนวคิดท่ีแตกต่างกนันัน่เอง การเกิดทศันคติ (Attitude Formation)ไดใ้หค้วามเห็นวา่
ทศันคตินั้น เกิดจากการเรียนรู้ เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง เกิดจากประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล และเกิดจากการเลียนแบบ หรือรับเอาทศันคติของผูอ่ื้นมาเป็นของตน (Gordon Allport, 
1975) 
 

2.3 พฤติกรรมการออมเงิน 
 
     ความหมายของพฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาท่ีแสดงออกหรือการโตต้อบ เม่ือเผชิญกบัส่ิงเร้า 
(Stimulus) มากระทบแลว้ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมกอ็าจจะเป็นส่ิงเร้าภายใน(Internal Stimulus) และส่ิงเร้า
ภายนอก (External Stimulus)  (William W. Reeder  อา้งใน ประนอม ค าผา, 2547)ไดว้ิเคราะห์พฤติกรรม
ของบุคคล วา่การแสดงพฤติกรรมนั้น ยอ่มมีจุดมุ่งหมาย การตดัสินใจข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั โดยแบ่งปัจจยั
ออกเป็น 3 ปัจจยัดงัน้ี 1)ปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) ประกอบดว้ย 1.1)เป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน 1.2)มี
การปลกูฝังความเช่ือ (Belief Orientation) จนเขา้ใจในเร่ืองหน่ึงในรูปแบบของตนเองและลงมือกระท าให้
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สอดคลอ้งกบัความเช่ือ ดว้ยการตดัสินใจกระท าส่ิงนั้น 1.3)มีมาตรฐานค่านิยม ท่ีจะเป็นตวัก าหนดให้
เป็นไปตามค่านิยม เป็นตวัช่วยในการตดัสินวา่ดีหรือไม่ดี นอกจากนั้นยงัป็นตวัช่วยชกัน าใหผู้ก้ระท า 
กระท าใหเ้ป็นไปตามค่านิยมของตนเอง รวมถึงการเป็นไปตาม 1.4)นิสยัและขนบธรรมเนียมประเพณี 
(Habits and Custom)  ซ่ึงมีรูปแบบท่ีแน่นอน เพราะมีการวิเคราะห์ดว้ยเหตุผลมาแลว้  2)ปัจจยัผลกัดนั 
(Push Factors) ประกอบดว้ย 2.1) ความคาดหวงั (Expectation) ซ่ึงผูก้ระท าเขา้ใจและเช่ือวา่มีผูค้าดหวงัใน
ตวัเขา เขาจึงไดก้ระท า  2.2)ขอ้ผกูพนั(Commitment) ท่ีจะตอ้งกระท าใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์นั้นๆ 
2.3)แรงเสริม (Forces) คือ ตวัช่วยใหผู้ก้ระท าน าไปสู่การกระท าทางสงัคม เพราะในขณะท่ีผูก้ระท าตั้งใจท่ี
จะกระท าส่ิงต่างๆนั้น เขารู้สึกวา่เขาไดรั้บแรงเสริมใหก้ระท า 3)ปัจจยัสนบัสนุน (Able Factor) 
ประกอบดว้ย 3.1)โอกาส (Opportunity) เป็นความเช่ือของผูก้ระท าวา่สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนช่วยใหมี้โอกาส
ไดเ้ลือกกระท า 3.2)ความสามารถ (Ability) คือ การท่ีผูก้ระท าทราบถึงความสามารถของตนเอง และ
ก่อใหเ้กิดความส าเร็จในเร่ืองนั้นๆได ้3.3)การสนบัสนุน (Support) ใหก้ระท า หมายถึง ส่ิงท่ีผูก้ระท าทราบ
วา่จะไดรั้บจากผูอ่ื้นรวมถึงรู้สึกวา่มีส่ิงสนบัสนุนใหก้ระท า  
 

การพฒันากรอบแนวคดิ (Conceptual Framework Development) 
 
     ในการออมเงินเพ่ือการเกษียณ เป็นส่ิงท่ีควรเร่ิมปฏิบติั เม่ือเร่ิมรับรายไดจ้ากการท างาน แต่เป็นท่ีน่า
แปลกใจวา่ เพราะเหตุใด คนส่วนใหญ่จึงละเลยการเกบ็ออมนั้น และมกัตระหนกัถึงแผนการออมเพ่ือการ
เกษียณ ในช่วงเวลาของอายกุารท างานท่ีล่วงเลยมานานแลว้ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน คนส่วนใหญ่ขาดความพร้อม
ในการใชชี้วิตหลงัเกษียณ ดว้ยสาเหตุหลกั คือ ค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพ ไม่เพียงพอในวนัท่ีเกษียณ 
     1.1 ความรู้ความเข้าใจทางการเงินมีความเช่ือมโยงต่อปัจจัยดึงดูด                                                                 
จากการทบทวนวรรณกรรม ภายใตก้ระบวนการการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจทางการเงิน ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความรู้พ้ืนฐานทางการเงินและความรู้ความเขา้ใจเชิงลึกทางการเงิน (Financial Literacy) มี
อิทธิพลโดยตรงกบั ปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) ท าใหมี้ความสามารถในการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนเพ่ือ
การเกษียณ การวางแผนออมเงินเพ่ือการเกษียณ คือ กระบวนการจดัการเงิน โดยพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการก าหนดเป้าหมายเกษียณ เช่น อายท่ีุคาดวา่จะเกษียณ อายขุยัท่ีคาดวา่จะมีชีวิตอยู ่ ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินชีวิตท่ีคาดวา่จะตอ้งใชใ้นวนัเกษียณ แหล่งของเงินท่ีจะน ามาใชใ้นช่วงวยัเกษียณ ซ่ึงการวางแผนการ
ออมเงินเพ่ือการเกษียณท่ีดีจะน าไปสู่วิธีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินชีวิตท่ีดีในอนาคตเช่นกนั 
ดงันั้น การมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองของเงิน เช่น เงินเฟ้อ (ค่าของเงินท่ีลดลง) ดอกเบ้ียทบตน้ (การเพ่ิม
ศกัยภาพในการบริหารเงิน) จะน าไปสู่การวางแผนเงินออมท่ีมีประสิทธิผล รวมถึงการปลูกฝังความเช่ือ 
จากการเรียนรู้สมยัเป็นเด็ก ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูในการใชชี้วิต การใชจ่้ายเงินของครอบครัว การเกบ็ออม
เงิน ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ตรงท่ีท าใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้จากพ่อแม่ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการปลูกฝัง
ความเช่ือ ในเร่ืองความจ าเป็นของการออมเงิน และสัง่สมจนกระทัง่แสดงออกเป็นพฤติกรรมอยา่งเห็นได้
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ชดัเจน ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมการออมเงินท่ีดี หรือไม่ดีกต็าม ซ่ึงการวดัส่ิงท่ีแสดงออก ส่วนใหญ่จะถูก
ก าหนด ดว้ยมาตรฐานค่านิยม รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ในสงัคมท่ีมีรูปแบบท่ีแน่นอนและมีการ
ยอมรับในวงกวา้ง เพราะมีการวิเคราะห์เหตุผลจากรุ่นสู่รุ่นแลว้  
     1.2 ความรู้ความเข้าใจทางการเงินมีความเช่ือมโยงต่อปัจจัยผลกัดัน 
จากการทบวนวรรณกรรม ความรู้ความเขา้ใจทางการเงิน (Financial Literacy) มีอิทธิพลโดยตรงกบั ปัจจยั
ผลกัดนั (Push Factors) ในสงัคมปัจจุบนั คนในสังคม มีการใชชี้วิตท่ีเปล่ียนไปจากอดีต หากวิเคราะห์ใน
เร่ืองของเงิน ศตัรูท่ีมีผลในเชิงลบของเงิน คือ เงินเฟ้อ (เป็นภาวะทางเศรษฐกิจท่ีระดบัราคาและบริการ
โดยทัว่ไปเพ่ิมข้ึนหรือ ภาวะท่ีค่าหน่วยเงินตราลดลงไม่สามารถซ้ือสินคา้และบริการจ านวนเดียวกนัได)้ 
ความคาดหวงั (Expectations) ในการชีวิตในวยัเกษียณอยา่งสบายนั้น เป็นไปไดย้ากมากข้ึนจากเดิม หาก
ละเลย การวางแผนการใชชี้วิต และการออมเงินเพ่ือวตัถุประสงคต่์างๆ อยา่งชดัเจน สาเหตุท่ีส าคญัท่ีมีผล
ต่อเงินออม คือ การมีขอ้ผกูพนั (Commitment) ในระหว่างชีวิตคนเรานั้น มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัการให้
เหมาะสมในทุกช่วงของชีวิตกบัภาระต่างๆท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงทุกช่วงมีการกระทบต่อเงินออมท่ีตั้งใจเก็บไว ้ เช่น 
การเป็นพ่อแม่ มีหนา้ท่ี เล้ียงดูลกูและใหก้ารศึกษา ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีสูงมากในปัจจุบนั การเป็นลูก มี
หนา้ท่ีจะตอ้งดูแลพ่อแม่ในยามชรา เช่น การดูแลเร่ืองค่าใชจ่้ายการด ารงชีพ ค่ารักษาพยาบาลในยาม
เจบ็ป่วย เป็นตน้ การผอ่นภาระหน้ีสินต่างๆ เพ่ือตอบสนองความสบายของการใชชี้วิต ทั้งส่วนตนเองและ
ครอบครัว  เช่น การผอ่นบา้น ผอ่นรถ การด าเนินธุรกิจ และอ่ืนๆ ส่ิงเหล่าน้ี เป็นปัญหาหลกัท่ีกระทบต่อ
แผนการออมเงิน ดงันั้น ความรู้ความเขา้ใจทางการเงิน จะเป็นตวัช่วยในการจดัสรรการออมเงินต่างๆ 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายในทุกช่วงของชีวิต ถือไดว้า่เป็นแรงท่ีจะขบัเคล่ือนพฤติกรรมการออมเงินเพ่ือ
การเกษียณ ดว้ยวิธีการวางแผนการใชชี้วิต และแผนการออมเงิน ท่ีเป็นรูปแบบท่ีชดัเจนเฉพาะเจาะจง วดั
ค่าได ้สามารถท าใหส้ าเร็จได ้เกิดข้ึนไดจ้ริง โดยระบุเวลาท่ีแน่นอน  
     1.3 ความรู้ความเข้าใจทางการเงินมีความเช่ือมโยงต่อปัจจัยสนับสนุน 
จากการทบทวนวรรณกรรม ความรู้ความเขา้ใจทางการเงิน (Financial Literacy) มีอิทธิพลโดยตรงกบั 
ปัจจยัสนบัสนุน (Able Factors) เม่ือเราตระหนกัถึงมูลค่าของเงินท่ีเปล่ียนไป คือ เงินมีมูลค่าลดลงตามเวลา 
แต่ในทางเดียวกนั เราสามารถใชค้วามรู้ความเขา้ใจทางการเงินมา สร้างโอกาส (Opportunity) ในการ
วางแผนเงินออมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกนั อตัราดอกเบ้ียทบตน้(Compound Interest) สามารถ
สร้างเงินออมอยา่งมีประสิทธิผล จากกฎแห่งดอกเบ้ียทบตน้ หากเราออมเงินเดือนละ 2,000 บาท ท่ี
ดอกเบ้ีย 4% ต่อปี เป็นเวลา 20 ปี เงินออมจะกบั 736,000 บาท ในขณะท่ีเงินตน้ 480,000 บาท ดอกเบ้ียท่ี
ไดรั้บเท่ากบั 256,000 (ดอกเบ้ียเท่ากบั 53% ของเงินตน้ ) นอกจากน้ี ความรู้ความเขา้ใจทางการเงินยงั
ส่งผลโดยตรงต่อ ความสามารถ  (Ability) ในการบริหารจดัการเงิน เช่น การบริหารทรัพยสิ์นส่วนบุคคล, 
การบริหารจดัการหน้ีสิน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัดอกเบ้ียเงินกู ้ การใชบ้ตัรเครดิตท่ีถกูวิธี เป็นตน้ การมีความรู้
ความเขา้ใจทางการเงิน จะสามารถเลือกส่ิงท่ีสนบัสนุน การออมเงินใหมี้ความคุม้ค่า เช่น การเลือกการออม
เงินท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสูง การออมเงินในรูปแบบประกนัชีวิต การลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนใน
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ตลาดหุน้ ฯลฯ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี จะตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจทางการเงินมากข้ึนเพ่ือสนบัสนุนพฤติกรรม
การออมเงินเพ่ือการเกษียณท่ีมีประสิทธิผลมากข้ึน 
 
Proposition 1: ความรู้ความเข้าใจทางการเงินมีผลกระทบเชิงบวกกับพฤติกรรมการออมเงินเพ่ือการ
เกษียณ      
      
ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมเงิน ซ่ึงมีผลซ่ึงกนัและกนั มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล ในขณะเดียวกนั การแสดงพฤติกรรมของบุคคลกมี็ผลต่อทศันคติของบุคคลดว้ย                                                                           
      2.1 ทัศนคติการออมมีความเช่ือมโยงต่อปัจจัยดึงดูด   
จากการทบทวนวรรณกรรม ทศันคติการออมเงินมีอิทธิพลโดยตรงกบัปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) การสร้าง
ทศันคติการออมท่ีดีนั้น จะตอ้งเกิดจากการมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถแยกแยะส่ิงท่ีควรกระท าหรือไม่
ควรกระท า ไดอ้ยา่งชดัเจน จนกระทัง่เกิดแนวโนม้ท่ีจะแสดงออกทางพฤติกรรม โดยพฤติกรรมท่ี
แสดงออกนั้น จะเช่ือมโยงจากการปลกูฝังความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ การปลูกฝังความเช่ือเก่ียวกบัการออม
โดยมีมาตรฐานค่านิยมท่ีบุคคลนั้น อาจจะยึดเป็นเป้าหมายในการวางแผนการออมเงิน เช่น บุคคลตอ้งการ
เกษียณอยา่งสบาย การจะเกษียณอยา่งสบายไดน้ั้น จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ ถึงวิธีการท่ีจะปฏิบติัให้
เป็นไปตามเป้าหมายนั้นดว้ยความรู้สึกเช่ือวา่ ตอ้งออมเงินจึงจะเกษียณอยา่งสบาย สามารถใชชี้วิตอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี จากนั้นจึงลงมือปฏิบติัซ่ึงแสดงออกเป็นพฤติกรรม  
     2.2 ทัศนคติการออมมีความเช่ือมโยงต่อปัจจัยผลกัดัน  
จากการทบทวนวรรณกรรม ทศันคติการออมเงินมีอิทธิพลโดยตรงกบัปัจจยัผลกัดนั(Push Factors)
ความรู้สึกจากการรับรู้ท่ีเกิดจาก ความคาดหวงั ร่วมกบั การรับรู้ในส่ิงท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อ ผูใ้ดผูห้น่ึง หรือ 
สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการออมเงิน เช่น ในช่วงชีวิตของการท างาน 
การบริหารเงินออม จะตอ้งมีการจดัสรร ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น การออมเงินเพ่ือ
การศึกษาบุตรท่ีจะตอ้งวางแผนเตรียมเงินเพ่ือใหบ้รรลุตามความคาดหวงัและขอ้ผกูพนัความรับผิดชอบ 
(Commitment) ของการเป็นพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก ในขณะเดียวกนั การออมเงินเพ่ือการเกษียณเป็นการตั้งความ
คาดหวงัท่ีจะใหเ้กิดข้ึนในอนาคต เช่นกนั ในเร่ืองของการมีเงินเพ่ือใชจ่้ายอยา่งเพียงพอในช่วงเกษียณ สรุป
ไดว้า่ จากความคาดหวงัท่ีเกิดจากความรู้สึกในแต่ละสถานการณ์ ก่อใหเ้กิดแรงผลกัดนัท่ีส าคญัต่อ
พฤติกรรมการออม โดยใชค้วามรู้ความเขา้ใจในการจดัสรรเงินออมใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงั 
     2.3 ทัศนคติการออมเงินมีความเช่ือมโยงต่อปัจจัยสนับสนุน 
จากการทบทวนวรรณกรรม ทศันคติการออมมีอิทธิพลโดยตรงกบัปัจจยัสนบัสนุน (Able Factor) ทศันคติ
ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก ส่งเสริมใหบุ้คคลพฒันาความสามารถ สร้างโอกาสในการออมเงิน
เพ่ือการเกษียณ โดยแสดงออกเป็นพฤติกรรม เช่น องคก์รภาคเอกชน มีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ใหแ้ก่พนกังาน โดยใหค้วามรู้ความเขา้ใจของผลประโยชนข์องกองทุนดงักล่าว ซ่ึงพนกังานมีสิทธ์ิเลือก



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       341 

 

โอกาสของการออมเงินในลกัษณะน้ี ดว้ยการใชค้วามรู้ความเขา้ใจ ในการเลือกรูปแบบการออมท่ี
เหมาะสมกบัตนเอง ซ่ึงองคก์ร มีการสนบัสนุนการออมในรูปแบบน้ี ดว้ยการสมทบเงินในส่วนของ
นายจา้ง เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานมีการออมเงินเพ่ือการเกษียณ 
 
Proposition 2: ทัศนคติการออมเงินมีอิทธิพลในทางบวกกับพฤติกรรมการออมเงินเพ่ือการเกษียณ               
 

แนวทางการวจิัยในอนาคต 
 
     จากกรอบแนวคิดท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ พฤติกรรมการออมเงิน สามารถอธิบายได้
ดว้ย ความรู้ความเขา้ใจทางการเงิน และทศันคติการออมเงิน ซ่ึงงานวิจยัน้ีจะน าแนวคิดดงักล่าว ไป
ศึกษาวิจยัในเชิงปริมาณ ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม จากการทบทวนวรรณกรรมนั้น แบบสอบถามท่ีสามารถ
ใชว้ดัความรู้ความเขา้ใจทางการเงินนั้น ไดมี้การน าไปใชใ้นงานวิจยั สามารถวดัความรู้ความเขา้ใจทาง
การเงินระหวา่ง ความรู้ทางการเงิน และทกัษะในเร่ืองของเงิน ของผูต้อบแบบสอบถามได ้ รวมถึงการ
ส ารวจทศันคติ จะใชแ้บบวดัทศันคติของ Likert เพ่ือหาขอ้มลู และน ามาวิเคราะห์ ในล าดบัต่อไป 
 

สรุป 
 
     จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเป็นท่ีมาของกรอบแนวคิดวินิจฉยัน้ี พบวา่ความรู้ความเขา้ใจทางการเงิน
และทศันคติเก่ียวกบัการออมส่งผลกระทบในทางบวกกบัพฤติกรรมการออม ช่วยใหค้นไดต้ระหนกัถึง
ความจ าเป็นในการเตรียมการเกษียณ ใหมี้ความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนของการวางแผนการออมเงินท่ีถูกตอ้ง 
สามารถส่ือสารขอ้มลูการเงินท่ีถกูตอ้งใหก้บัคนรอบขา้ง สร้างวินยัในการออม เป็นแนวทางส าหรับ
เยาวชน และประชาชนของประเทศ ในการสร้างรากฐานการเงินท่ีมัน่คงใหแ้ก่ประเทศชาติ และจากกรอบ
แนวคิดวินิจฉยัดงักล่าว ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง สถาบนัการเงินต่างๆ ธนาคาร บริษทัประกนัชีวิต บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม และอ่ืนๆ สามารถน าไปพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม รวมถึงการสร้างกล
ยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมความรู้และทศันคติท่ีดีกบัการออม สามารถสร้างยอดขายจากกลุ่มเป้าหมาย 
ซ่ึงไดแ้ก่ประชาชนทัว่ไป หรือแมแ้ต่องคก์ร หน่วยงานต่างๆ นอกจากน้ีสถาบนัการเงินต่างๆยงัมีแนวคิดท่ี
จะสร้างนกัวางแผนการเงินท่ีมีความรู้ความเขา้ใจท่ีสามารถแนะน าขอ้มลูการเงินต่างๆใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มีคุณภาพและคุณธรรม หากท าไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จแลว้ กลุ่มเป้าหมายจะมีการ
เพ่ิมพนูความรู้ความเขา้ใจทางการเงินรวมถึงมีทศันคติท่ีดีต่อการออม ก็จะส่งผลใหมี้การแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมท่ีมีการเตรียมเงินออมเพ่ือการเกษียณต่อไป  และยงัช่วยในการขบัเคล่ือนประเทศ ลดการพ่ึงพิง
ภาครัฐของผูสู้งอาย ุรัฐสามารถน าเงินไปพฒันาสาธารณูปโภคต่างๆของประเทศได ้อยา่งต่อเน่ือง 
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ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจในการเลอืกซ้ือทีพ่กัอาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย  
ของกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกดักรุงเทพมหานคร  

และกลุ่มบริษทัเอกชนทั่วไป 
Factors Affecting the House Purchasing Decisions of Low-income 

Consumers Who Work as Government Officers and Employees at the 
Bangkok Metropolitan Administration and in some Private 

Organisations 
กฤติกา ประวนัตา1และ ธงชัย ศรีวรรธนะ2 

Krittika Prawanta and Thongchai Srivardhana 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1)ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือท่ีพกัอาศยัส าหรับผูมี้
รายไดน้อ้ย 2) เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์, แนวความคิดเก่ียวกบัการเลือกท่ีตั้งพกัอาศยั, ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัอาศยั และความสมัพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูพ่กัอาศยัส าหรับผูมี้
รายไดน้อ้ย ของขา้ราชการและลกูจา้งประจ าในสงักดักรุงเทพมหานคร และกลุ่มบริษทัเอกชนทัว่ไป โดย
การศึกษาตวัแปรน้ี เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดใ้หผู้ป้ระกอบการก าหนดท าเลท่ีตั้งของท่ีอยูอ่าศยั ราคาของท่ีอยูอ่าศยั 
และก าหนดรูปแบบสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัผูมี้รายไดน้อ้ย 
นอกจากน้ี จะน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชก้บัสถาบนัการเงิน ในการพฒันาแนวทางการออกแบบสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย  ตลอดจนใชใ้นการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบั
สถาบนัการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจ, เลือกท่ีพักอาศัย, ผู้มีรายได้น้อย 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to: 1) study the behaviour of low-income consumers when  making 
house-purchasing decisions and  2) study demographic characteristics and concepts 
concerned with housing selection and purchase, the factors affecting housing selection, and the 
relationship between the housing selection process of low-income consumers  who work as government 
officers and employees at the Bangkok Metropolitan Administration  and in some private organisations. This 
study will be beneficial for housing entrepreneurs to choose suitable locations, pricing, environment, and 
facilities for low-income consumers. The study will also be useful for financial institutions to develop 
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suitable loan types for low-income consumers. Lastly, the findings can lead to more appropriate 
marketing strategies from financial institutions, the government and other related organisations. 

Keywords: decision-making, housing selection, low-income consumers  
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1. บทน า 
 
     ท่ีอยู่อาศยั เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์และเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีราคาสูง
ของคนโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยประเภทผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระและอาชีพรับจา้งท่ี
มีรายไดป้ระจ า ดงันั้นการจะมีท่ีอยู่อาศยัเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองจึงมิใช่เป็นเร่ืองง่าย เน่ืองจากคนส่วน
ใหญ่ประสบปัญหามีเงิน  ไม่เพียงพอท่ีจะซ้ือท่ีอยู่อาศยัดว้ยเงินสดทั้งหมดได ้การซ้ือท่ีอยู่อาศยัอาจตอ้ง
อาศยัการเก็บเงินออมส่วนหน่ึง จ่ายเป็นค่าผ่อนดาวนแ์ละอีกส่วนหน่ึงอาศยัการกูจ้ากสถาบนัการเงินต่างๆ  
ดงันั้นรัฐบาลไดต้ระหนกัถึงความส าคญั และความจ าเป็นเร่งด่วนในการแกไ้ขปัญหาความไม่มัน่คงในการ
อยูอ่าศยั เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดบัคุณภาพชีวิตใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาสกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย จึงได้
จดัท าโครงการบ้านเอ้ืออาทรข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีอยู่อาศยัของผูมี้รายได้น้อย แต่พบว่า
โครงการดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรเน่ืองจากปัจจัยหลายประการ อาทิ  ท าเล  ท่ีตั้ ง 
ส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงอ านวยสะดวกต่างๆ นอกจากน้ียงัมีประเด็นท่ีเก่ียวกบัคุณภาพของวสัดุท่ีใชใ้นการ
ก่อสร้างท่ีไม่ทนทานและไม่ไดม้าตรฐานเท่าท่ีควร และยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อนัเกิดจากตวัผูส้มคัรเขา้โครงการ
เองท่ีไม่สามารถผ่อนช าระได ้ หรือรู้สึกวา่โครงการดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือ ไม่สอดคลอ้งกบัรูปแบบการ
ใชชี้วิตของผูมี้รายไดน้อ้ย 
       ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ีย่อมจะแสดงให้เห็นว่า ผูมี้รายไดน้้อยตระหนักถึงความส าคญั และความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการแกไ้ขปัญหาความไม่มัน่คงในการอยู่อาศยั อนัจะน าไปสู่การใหมุ้มมองและค่านิยม
ต่อท่ีอยู่อาศยัหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นดา้นต่าง ๆ ท่ีแตกต่างจากท่ีเคยเป็นอยู ่โดยการตดัสินใจซ้ือท่ีพกั
อาศยัของผูบ้ริโภคในกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยในรูปแบบใหม่น้ีจะเกิดข้ึนไม่เฉพาะฝ่ังผูบ้ริโภคเท่านั้น หากแต่
น่าท่ีจะเกิดกบัฝ่ังผูป้ระกอบการดว้ยเช่นกนั ดงันั้นเม่ือคาดการณ์ไดว้า่การปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ี
อยู่อาศยัของผูบ้ริโภค และผูป้ระกอบการจะก่อตวัข้ึน ในรูปแบบใหม่อนัเน่ืองจากความตอ้งการความ
มัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั จึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก 
       ดว้ยเหตุน้ี งานวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัส าหรับผูมี้
รายไดน้อ้ย ของกลุ่มขา้ราชการและลกูจา้งประจ าในสงักดักรุงเทพมหานคร และกลุ่มบริษทัเอกชนทัว่ไป 
ขอ้มลูท่ีไดจ้ากงานวิจยัคร้ังน้ีจะมุ่งเนน้ประโยชนใ์นเชิงวิชาการต่อการเขา้ใจทศันคติของผูบ้ริโภคเพ่ือให้
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ไดข้อ้มลูเชิงลึก  ท่ีส าคญั ท่ีจะมุ่งพฒันาตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผลการวิจยัส าหรับน าไป
ประยกุตใ์ชน้ั้น ผูวิ้จยัมุ่งเนน้ประโยชนต่์อผูบ้ริโภคในกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยวา่มีความคาดหวงัในความ
ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัไดม้ากนอ้ยเพียงใด และผูป้ระกอบการในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์หน้ าขอ้มลูไป
ใชใ้นการวางแผน เลือกท าเล และพฒันาโครงการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภค
ในกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยไดอ้ยา่งแทจ้ริง         
ตลอดจนใชใ้นการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัสถาบนัการเงิน หน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการพฒันาท่ีอยู่อาศยัให้กบัผูมี้รายไดน้อ้ยให้มีท่ีอยู่อาศยัเป็น
ของตนเอง ทั้งยงัช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีเพราะท่ีอยู่อาศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีช่วยสร้างความมัน่คง
ใหก้บัชีวิตอยา่งย ัง่ยืน  
 

ตัวแบบทีใ่ช้เป็นกรอบในการศึกษา       
 
      ผูว้ิจยัจึงไดส้ร้างตวัแบบท่ีใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือท่ีพกั
อาศยัส าหรับผูมี้รายไดน้้อย ของกลุ่มขา้ราชการและลูกจา้งประจ าในสังกดักรุงเทพมหานคร และกลุ่ม
บริษทัเอกชนทัว่ไป โดยบูรณาการมาจากตวัแบบทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  
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    ตวัแปรอสิระ (independent  variables)                        ตวัแปรตาม (dependent  variables) 

 

 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม   
 
     2.1 แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์  
    

           ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย 
อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการ
แบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั  และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาด
เป้าหมาย  ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาด
เป้าหมาย  ตลอดจนง่ายต่อการวดั  ดงันั้น อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ 
การศึกษา เหล่าน้ี ย่อมท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความส าคัญของปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกท่ีอยู่อาศัย 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
-ขา้ราชการฯ 
-พนกังานบริษทัเอกชน 
(เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, อาชีพ, การศึกษา,                    
ระดบัรายได,้ รายไดต้่อครัวเรือน) 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538) 

 
 
 
 
 การตดัสินใจซ้ือที่พกัอาศัย 
 ส าหรับผู้มรีายได้น้อย  

1. การรับรู้ปัญหา 
2. การคน้หาขอ้มลู 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5. การประเมินผลภายหลงัการซ้ือ 

(ฟิลิป คอตเลอร์, 2541) 

2. แนวความคดิเกีย่วกบัการเลอืกทีพ่กัอาศัย 
 2.1 การเลือกท่ีพกัอาศยัโดยค านึงถึงการเดินทาง 
 2.2 การเลือกท่ีพกัอาศยัโดยค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ 
 2.3 การเลือกท่ีพกัอาศยัโดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม 

 

(วรีวนั  ฮอ้ศิริมานนท,์ 2546) 
 

3. ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 3.1 ส่ิงกระตุน้ 

 3.2 กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 

    3.3 การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response)  
 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 
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เน่ืองจากจะเป็นตวัแปรก าหนดผลิตภณัฑเ์พ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั เช่น อายุแตกต่างกนั เพศท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภค จ านวนและลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือน ระดบัรายได ้
การศึกษา และอาชีพ ย่อมเป็นตวัแปรท่ีส าคญั ในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงของรูปแบบการด ารงชีวิต 
ค่านิยม (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2538) จากผลการศึกษาเร่ือง ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของพนกังานในเขตพ้ืนท่ี
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ (สุรัช อร่ามโรจน;์2550) พนกังานท่ี
มีอายุต่างกนั มีระดบัความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัแตกต่างกนันอกจากน้ียงัพบว่า พนกังาน ท่ีมีความตอ้งการ
ขนาดของพ้ืนท่ี และท าเลท่ีอยู่อาศัยต่างกัน มีระดับความต้องการท่ีอยู่อาศัย ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

จึงสรุปไดว้่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่ม
ผูบ้ริโภค โดยอาศยัตวัแปรศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้เช้ือชาติ ศาสนา ขนาด
ครอบครัว หรือวงจรชีวิตครอบครัวนั้น น ามาวางแผนก าหนดกลยุทธ์สร้างความตอ้งการหรือจูงใจ ให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการเพ่ือใหเ้ขา้ถึงและตรงกบักลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากท่ีสุด เพราะ
จะท าให้นักการตลาดนั้นสามารถประเมินขนาดของตลาดเป้าหมายไดต้ามสัดส่วนท่ีตอ้งการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

      2.2 แนวความคิดเกีย่วกบัการเลอืกทีต่ั้งทีพ่กัอาศัย 
  
            การเลือกท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั หมายถึง ส่ิงท่ีผูซ้ื้อท่ีพกัอาศยั ค านึงถึง ไดแ้ก่  การเลือกท่ีพกัอาศยัโดย
ค านึงถึงการเดินทางไปยงัแหล่งบริการต่างๆ อาทิ (วีรวนั  ฮอ้ศิริมานนท,์ 2546;Brain, 1966) การเลือกท่ีพกั
อาศยัโดยค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ โดยทัว่ไปการเลือกท่ีพกัอาศยันั้นตอ้งค านึงถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจ  
ไดแ้ก่  ระดบัรายได ้ ราคาหรือค่าเช่าท่ีพกัอาศยั  ราคาท่ีดินและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนสม ่าเสมอ  อาทิ ผูมี้รายได้
ต ่าจะอยูใ่กลก้บัใจกลางเมือง ส่วนผูมี้รายไดสู้งจะอยูบ่ริเวณชานเมือง  ทั้งน้ีเพราะผูมี้รายไดสู้งตอ้งการบา้น
ท่ีพกัท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่และเป็นบ้านใหม่ (Park ,Burgess; Mc Kenzie, 1975; Hayley, 1950)  และการ
เลือกท่ีพกัอาศยัโดยค านึงถึง 
สภาพแวดลอ้ม ตามวิธีการน้ีบทบาทค่าใช้จ่าย เวลาท่ีใช้ในการเดินทางไปท างานลดลงเป็นเพียงแต่
ขอ้จ ากดัภายนอกเท่านั้น เนน้ถึงความส าคญัของคุณภาพท่ีดีกว่าของท่ีพกัอาศยั ความสวยงาม ของสถานท่ี
และสภาพแวดลอ้มละแวกบา้นรวมถึงความสัมพนัธ์ของเพ่ือนบา้นก็เป็นส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึง แต่
จะตอ้งมีรายไดแ้ละรสนิยมอยู่ในระดบัเดียวกนั (Stegman, 1969; K.J. Button,1976) จากการศึกษา ปัจจยัท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนมากก าลงัจะซ้ือท่ีอยู่อาศยั และสนใจบา้นเดียว 2 ชั้น ขนาดพ้ืนท่ี 50 - 59 ตารางวา มีหอ้งนอน 3 หอ้ง 
ราคา 2-3 ลา้นบาท ตกแต่งภายในแลว้ เลือกการใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพในการก่อสร้าง มีสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
ท่ีดีภายในโครงการ ตอ้งการระบบการรักษาความปลอดภยั มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว (เตือนใจ ศรี
ส่วย และ คณะ;2548)     นอกจากนน้ีจากการศึกษาของ การตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัของประชาชนในเขต
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อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี : กรณีศึกษาประเภททาวน์เฮา้ส์สองชั้น  (ณิชารีย ์  ยิ่งวิริยะ,2547)  ประชาชน
ตดัสินใจซ้ือบา้นทาวนเ์ฮาส์สองชั้น    
โดยพิจารณาจากดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นดา้นคมนาคม ดา้นบริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ดา้นท าเลท่ีตั้งของโครงการ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตามล าดบั ส าหรับเหตุผลในการซ้ือเพ่ือ
ใชเ้ป็นบา้นพกัผอ่น  
 จึงสรุปไดว้า่การศึกษาแนวความคิดท่ีเก่ียวกบัการเลือกท่ีตั้งพกัอาศยัโดยตรง ในการตดัสินใจและ
ก าหนดขอบเขตท่ีอยู่อาศัยของผู ้ต้องการอย่างแท้จริง เช่น ท าเลท่ีตั้ งท่ีสะดวก  ราคาท่ี เหมาะสม  
ส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งการ ถือว่าเป็นการศึกษาหลกัการท่ีมีความส าคญัยิ่งท่ีจะน ามาพิจารณาก าหนดรูปแบบ
การเรียนรู้อย่างมีเหตุมีผล มีพ้ืนฐานอยู่บนทฤษฎีการเรียนรู้ถูกตอ้งและเป็นตวัแปรก าหนดผลิตภณัฑ ์จึง
เป็นส่ิงส าคัญยิ่งท่ีมีอิทธิพลในการเลือกท่ีอยู่อาศัย เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั    
 
     2.3 แนวความคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ  
      
           โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) หมายถึง การศึกษาถึงเหตุผลจูงใจท่ีท า
ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิง
กระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผูผ้ลิต
หรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ
แลว้จะมีการตอบสนองของ ผูซ้ื้อหรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ   จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยู่ท่ีมีส่ิงกระตุน้  ให้
เกิดความตอ้งการก่อน   แลว้ใหเ้กิดการตอบสนอง (ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์และคณะ, 2541) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วยบุคคล ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Kotler, 
1997,P. 192)  
          การตอบสนองของผู ้ซ้ือ (Buyer’s Response)  คือ การตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อ 
ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี การเลือกผลิตภณัฑ ์การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้าย การ
เลือกเวลาในการซ้ือ และการเลือกปริมาณในการซ้ือ (ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ และคณะ , 2541) จากก
การศึกษา การตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี : กรณีศึกษาประเภท
ทาวน์เฮา้ส์สองชั้น พบว่า ความตอ้งการซ้ือบา้นทาวน์เฮาส์สองชั้นของประชาชน ( ก ) ดา้นสังคมและ
วฒันธรรมส่วนใหญ่ตอ้งการอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีความปลอกภยัสูง ( ข ) ดา้นส่ิงกระตุน้ทางการ
ตลาด พิจารณาจากองค์ประกอบส าคญัอนัดบัแรก คือ ( 1 ) ผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ เอกสารการขออนุญาตและ
ความเป็นไปไดข้องการจดัสร้าง ( 2 ) ราคา ไดแ้ก่ ราคาขายท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ (3) ช่องทางจดัจ าหน่าย 
ไดแ้ก่ การมีส านักงานขายให้บริการหลายแห่งและเช่ือถือไดแ้ละ ( 4 ) การส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ การ
ให้บริการทั้งก่อนและหลงัการขายท่ีดี ( ค ) ดา้นเศรษฐกิจและกฎหมาย คือ ตอ้งการความมัน่ใจในการ
ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิและ (ง ) ดา้นลกัษณะเพ่ิมเติม ไดแ้ก่              (1 ) ความปลอดภยัในตวัอาคาร คือ 
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ระบบไฟฉุกเฉินเม่ือไฟดบั ( 2 ) การลดความร้อนในตวัอาคาร คือ กระจกกรองแสงเขา้ตวัอาคาร และ ( 3 ) 
ความสะดวก คือ ตูอ้าบน ้ าแยกส่วนเปียกในห้องน ้ า  (ณิชารีย ์ ยิ่งวิริยะ,2547) นอกจากน้ี กลุ่มตวัอย่างมี
พฤติกรรมแนวโนม้ในการเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยัใหม่ โดยไม่ไดร้ะบุเวลาในการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ ซ่ึงท าให้
ทราบว่าแนวโน้มความตอ้งการในท่ีอยู่อาศยัยงัคงมีอยู่ โดยมีความตอ้งการบา้นเด่ียวย่านชานเมืองเป็น
อนัดบัท่ี 1 คอนโดมิเนียมยา่นใจกลางเมืองเป็นอนัดบัท่ี 2 และทาวนเ์ฮาส์ยา่นชุมชนเมืองเป็น 
อนัดบัท่ี 3 นอกจากน้ี ผูซ้ื้อส่วนใหญ่นิยมซ้ือท่ีอยู่อาศยัในโครงการจดัสรรมากกว่าการจา้งบริษทัรับสร้าง
บา้นหรือเลือกซ้ือบา้นมือสอง ส าหรับความตอ้งการในคุณลกัษณะของรูปแบบท่ีอยู่อาศยันั้นจากการวิจยั 
พบว่าผูซ้ื้อมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไปไดแ้ก่ ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย พ้ืนท่ีจอดรถ จ านวนชั้น จ านวน
หอ้ง และราคา ส่วนความตอ้งการท่ีใกลเ้คียงกนันั้น 
 จึงสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือย่อมมีอิทธิพลอย่างมากในการเลือกท่ีอยู่อาศยั
อย่างแทจ้ริงว่าผูบ้ริโภคหรือประชาชนส่วนใหญ่มีความตอ้งการอย่างไร เพ่ือน ามาพฒันาการด าเนินงาน 
การปรับปรุงแกไ้ข และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ก าลงัจะก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค หรือประชาชนมากท่ีสุด นกัการตลาดจึงตอ้งสนใจและจดัการส่ิงกระตุน้ภายนอก ความรู้สึก
นึกคิดของผูซ้ื้อ เพ่ือให้ทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคในกระบวนการตัดสินใจในการเลือก
ผลิตภณัฑ ์การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้าย การเลือกเวลาในการซ้ือ และการเลือกปริมาณในการซ้ือ (ศิ
ริวรรณ  เสรีรัตน ์ และคณะ , 2541) ตามความตอ้งการผลิตภณัฑอ์ยา่งแทจ้ริง  
 
     2.4 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ  
 
           กระบวนการซ้ือปกติ โดยผูบ้ริโภคจะผ่านขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ การรับรู้ปัญหาเป็น
ขั้นตอนแรกซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือมีการรับรู้ถึงความแตกต่าง การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือแก้ปัญหานั้น การ
ประเมินค่าตวัเลือกเพ่ือมาพิจารณาทางเลือกท่ีมีศกัยภาพ  ให้ใหไ้ปสู่การตอบสนองการตดัสินใจซ้ือ และ
ประเมินผลลพัธ์จากพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงเป็นท่ีแน่ชัดว่ากระบวนการซ้ือเร่ิมต้นข้ึนเป็นเวลา
ยาวนานกวา่ท่ีจะมีการซ้ือจริงและหลงัจากนั้นกจ็ะมีล าดบัขั้นตอนท่ียาวนาน (ฟิลิป คอตเลอร์, 2541, หนา้ 
244-253)  จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีอยู่อาศัยของประชาชนในการเคหะ
แห่งชาติ จงัหวดัลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีอยู่อาศยัของประชาชนใน
การเคหะแห่งชาติ จงัหวดัลพบุรี ดา้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 
ดา้นราคา ดา้นกฎหมาย และการเมือง ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นเทคโนโลยี ตามล าดบั (ฐานิจดาพร แกว้ศรี, 2554)  
 จึงสรุปไดว้่า กระบวนการตดัสินใจจะท าใหเ้กิดการรับรู้อยา่งแทจ้ริงโดยข้ึนอยู่กบัจิตส านึกและมี
เหตุผล มีพ้ืนฐานอยู่บนทฤษฎีการเรียนรู้ จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีอิทธิพลมากในการเลือกท่ีอยู่อาศยั เน่ืองจาก
จะเป็นตวัแปรก าหนดผลิตภณัฑเ์พ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะท่ี
แตกต่างกัน  และเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการแบ่งส่วนการตลาดของนักการตลาดตามกลุ่มการท่ีเรา
สามารถเขา้ใจในพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดน้ั้น จะท าให้เราสามารถท่ีจะวางกลยุทธ์ในการแข่งขนักบั
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คู่แข่งในการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี เพราะเราสามารถท่ีจะน าพฤติกรรม
ต่างๆ ของผูบ้ริโภคนั้นมาก าหนดกลยทุธ์ได ้
 
การพฒันากรอบแนวคดิ (Conceptual Framework Development) 
 

การเลือกท่ีพกัอาศยัของผูมี้รายไดน้อ้ยนั้นมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีซบัซอ้นกวา่ผูมี้ฐานะปานกลาง
หรือมีฐานะดีเน่ืองจากปัจจยัท่ีตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดัดา้นรายได ้ท าใหก้ารเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัของผูมี้รายได้
นอ้ยอาจเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวในชีวิต  

 1.1 การเลือกท่ีพกัอาศยัโดยค านึงถึงการเดินทางมีผลกบัการตดัสินใจซ้ือท่ีพกัอาศยั ส าหรับผูมี้รายได้
นอ้ย 
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า พฤติกรรมแนวโน้มในการเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยัใหม่มีความ
ตอ้งการคอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมืองอยู่ในอนัดบัสองสะทอ้นในเห็นว่า ค่าครองชีพโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเดินทางอาจส่งผลกระทบกบัการด ารงชีพเน่ืองจากในกรณีท่ีผูมี้รายไดน้้อย
เลือกท่ีพกัอาศยัท่ีไกลจากสถานท่ีท างานหรือไกลจากแหล่งชุมชนอ่ืนๆมากอาจส่งผลกระทบกบัค่าใชจ่้าย
ท่ีในส่วน                 ท่ีเก่ียวกบัค่าเดินทางท าให้ผูมี้รายไดน้้อยท าการเลือกท่ีอยู่อาศัย โดยค านึงถึงการ
เดินทางเป็นหลกัไปยงัสถานท่ีต่างๆท่ีไดก้ล่าวการตดัสินใจซ้ือท่ีพกัอาศยัของผูมี้รายไดน้อ้ยจึงมีขั้นตอนท่ี
เร่ิมจากการค านึงถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเดินทางเม่ือตนเองซ้ือท่ีพกัอาศยั ถดัมาผูมี้รายไดน้อ้ยจะเร่ิม
คน้หา ว่าบริเวณท่ีตนท างานหรือบริเวณท่ีตนเองจะซ้ือท่ีพกัอาศยันั้นมีการเดินทางท่ีสะดวกหรือไม่หรือมี
โครงการท่ีพกัอาศยัใดเหมาะสมไม่ใกลห้รือไกลจนส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการเดินทาเพ่ือประเมิน
ทางเลือกของตนเองท่ีมีอยูว่่าจะเลือกซ้ือโครงการนั้นๆหรือไม่หรือเพราะเหตุใดหลงัจากนั้นจะเป็นการซ้ือ
และประเมินวา่ส่ิงท่ีตนเองคิดนั้นถกูตอ้งหรือเหมาะสมหรือไม่ 
 1.2 การเลือกท่ีพักอาศัยโดยค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจมีผลกับการตัดสินใจซ้ือท่ีพักอาศัย 
ส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัล าดบัแรกเป็นปัจจยัใน
ดา้นของราคา สะทอ้นใหเ้ห็นว่าปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมีผลกบัการตดัสินใจซ้ือท่ีพกัอาศยั ส าหรับผูมี้รายได้
นอ้ยอย่างยิ่งเน่ืองจากการเลือกท่ีพกัอาศยัโดยค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจนั้นผูมี้รายไดน้อ้ยส่วนใหญ่จะ
ค านึงถึงความสามารถในการผ่อนช าระกบัสถาบนัการเงินเน่ืองจากการซ้ือท่ีพกัอาศยัถือเป็นภาระผกูพนั
ทางการเงินท่ีเกิดข้ึนในระยะยาว ดังนั้นการรับรู้ปัญหาของผูมี้รายได้น้อยในประเด็นน้ีจะเก่ียวกับ
ความสามารถในการผ่อนช าระ และเร่ิมคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบสินเช่ือหรือความสามารถในการผ่อน
ช าระท่ีตนเองสามารถท าได ้หลงัจากนั้นจะท าการประเมินทางเลือกซ้ือโครงการท่ีอยู่ท่ีอาศยัท่ีตนเอง
สามารถซ้ือได ้จึงท าการซ้ือและประเมินความสามารถในการผอ่นช าระภายหลงัการซ้ือ 
 1.3 การเลือกท่ีพกัอาศยัโดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มมีผลกบัการตดัสินใจซ้ือท่ีพกัอาศยั ส าหรับผูมี้
รายไดน้อ้ย 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัปัจจยัท่ีผลต่อการเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยั
นอกจากปัจจยัดา้นราคาของท่ีพกัอาศยัแลว้ยงัค านึงถึง สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีดีภายในโครงการ ตอ้งการ
ระบบการรักษาความปลอดภยั มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว จากผลการศึกษาถึงกล่าวผูวิ้จยัจึงเช่ือวา่การ
เลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัของผูมี้รายไดน้อ้ยจะพิจารณาว่าสภาพโครงการท่ีตนเองเลือกซ้ือมีสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
เป็นอย่างไรเหมาะกบัตนเองหรือไม่ แลว้จึงหาขอ้มูลเพ่ิมเติมว่าในบริเวณดงักล่าววา่มีโครงการอ่ืนท่ีราคา
ใกลเ้คียงกันแต่มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีกว่าหรือไม่แลว้จึงตัดสินใจซ้ือแลว้จึงประเมินผลหลงัการซ้ือว่า
เหมาะสมกบัตนหรือสะดวกหรือสอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของตนหรือไม่ 
 
3. วธิีการศึกษา 
 

                ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูมี้รายไดน้อ้ย ประกอบดว้ย ขา้ราชการและลกูจา้งประจ าใน
สงักดักรุงเทพมหานคร และกลุ่มบริษทัเอกชนทัว่ไป เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยจ าแนก
ตามพ้ืนท่ีศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทั้งส้ิน 15 เขต จ านวน 336 ตวัอยา่ง สูตรท่ีใชใ้นการค านวณกลุ่ม
ตวัอยา่งคือ สูตร YAMANE  และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ โดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหูคูณ และสถิติเชิงอา้งอิง ไดแ้ก่ (T-test) และ One Way 
ANOVA   
 
4. ผลการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
     เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชก้บัผูป้ระกอบการ ในการก าหนดท าเลท่ีตั้ง ราคาของท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสมกบัผู ้
มีรายไดน้อ้ย  และน าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดรูปแบบสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ของท่ี
ท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมกับผูมี้รายไดน้้อย  ตลอดจนเพ่ือน าไปใช้กับสถาบันการเงิน ในการพัฒนาแนว
ทางการออกแบบสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูมี้รายไดน้้อย และการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีเหมาะสม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการพฒันาท่ีอยู่อาศยั
ให้กบัผูมี้รายไดน้้อยมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง ทั้งยงัช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีเพราะท่ีอยู่อาศยัเป็น
หน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีช่วยสร้างความมัน่คงใหก้บัชีวิตอยา่งย ัง่ยืน  
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ปัจจยัในงาน การจดัการความเครียด และความเครียดของบุคลากร 
ทางการแพทย์ที่ปฏิบัตงิานในโรงพยาบาลเอกชน 

Work Factors, Stress Management and Stress of Medical Personnel 
Working in Private Hospitals. 

จริย์สร ส าอางค์ศรี1 ทองฟู ศิริวงศ์2 และอ านาจ ธีระวนิช3 

JarishornSamangsri1 TongfuSiriwongse2 and AmnajTheeravanich3 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาความเครียดในการท างาน 2) ศึกษาการจดัการความเครียด 3) 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัในงาน ปัจจยัส่วนบุคคล และการจดัการความเครียดกบัความเครียดใน
การท างาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชนจ านวน 
382 คน และน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความเครียดในการท างานและการจดัการ
ความเครียดอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัในงาน 6 ดา้น มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความเครียดในการท างาน 
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ประสบการณ์ท างาน รายได ้และลกัษณะบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ความเครียดในการท างานของบุคลากรท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ีการจดัการความเครียดมุ่งเน้นท่ีปัญหามี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความเครียดในการท างาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .001  
ค าส าคัญ : ความเครียดในการท างาน, การจัดการความเครียด 

Abstract 
The objectives of this study were 1) to study job stress of medical personnel, 2) to study stress 
management of medical personnel, and 3) to study the relationship between work factors, personal 
factors, stress management and job stress. Data was collected from the sample of 382 medical personnel 
working in private hospitals. The statistics used for data analysis were Pearson’s product moment 
correlation coefficient and multiple regression analysis. The results of this study indicated that job stress 
and stress management of medical personnel were at a moderate level. Six work factors were negatively 
related to job stress. In addition, personnel factors such as age, work experience, income, and 
personality had different impacts on job stress of medical personnel whereas problem focused stress 
management  was positively related to job stress at the significant level of .001.  
Keyword: Job Stress, Stress Management  
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1.บทน า 
 
     ความเครียดเป็นอุปสรรคท่ีคอยรบกวนสุขภาพจิตใจและร่างกาย (มรรยาท รุจิวิทย,์ 2548) บุคคลจะเกิด
ความเครียดไดน้ั้นมีหลายเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ปัจจยัในระดบั
องค์การ และปัจจัยระดับบุคคล (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2549) จากรายงานสถานการณ์และแนวโน้ม
ความเครียดของคนไทย (กรมสุขภาพจิต, 2555) พบว่าปัญหาการเงินและการงานเป็นปัจจยัหลกัและปัจจยั
รองท่ีก่อให้เกิดความเครียด (กรมสุขภาพจิต, 2554) เม่ือบุคคลเกิดความเครียดมากๆ จะมีผลท าใหบุ้คคล
เกิดอาการต่างๆ ทั้งทางดา้นร่างกาย ดา้นจิตวิทยา และดา้นพฤติกรรม ในองคก์ารหากบุคคลมีความเครียด
ในระดบัสูง จะมีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน การจดัการความเครียดท่ีถูกวิธีจะช่วยใหร้ะดบัความเครียด
ของบุคคลลดลงได ้(พิบูล ทีปะปาล, 2550)   
     ปี 2558 ประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ) รัฐบาลมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางการแพทย ์(Medical Hub) ของเอเชีย ท าใหโ้รงพยาบาลเอกชนตอ้งรองรับผูป่้วยต่างชาติจ านวน 
3.0 ลา้นรายต่อปี (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555)  โดยท่ีประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบประเทศสมาชิกอ่ืน 
ๆ ในเร่ืองของบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพและไดรั้บการยอมรับจากต่างประเทศ (Hfocus, 2555)  
นอกจากน้ีโรงพยาบาลไทยยงัเป็นท่ี รู้จักและได้รับมาตรฐาน Joint  Commission  International  (JCI  
Accreditation) จากต่างประเทศมากท่ีสุดในอาเซียน ขณะท่ีมีอตัราค่าบริการต ่ากว่าเม่ือเทียบกบัประเทศ
ต่างๆท่ีเป็นคู่แข่ง (คณะกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย, 2555; Joint Commission 
International, 2013) โรงพยาบาลเป็นสถานบริการรักษาพยาบาลผู ้ป่วย ให้บริการด าเนินงานด้าน
การแพทย ์บุคลากรในโรงพยาบาลเป็นประชากรกลุ่มท่ีประกอบอาชีพทางดา้นการให้บริการและมีความ
เส่ียงต่อการเกิดปัญหาทางดา้นสุขภาพ หรืออุบติัเหตุจากการท างานสูง ตลอดจนปัจจยัในงานท่ีก่อให้เกิด
ความเครียด (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม, 2554) โดยในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัจะศึกษา
ปัจจัยในงาน การจัดการความเครียด และความเครียดของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชน เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการแกไ้ข และป้องกนัความเครียดท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากการท างาน เน่ืองจากความเครียดเป็นสาเหตุส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังานใน
โรงพยาบาลและองค์การ การบริหารจดัการความเครียดท่ีเหมาะสม จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคลากรและองคก์ารในท่ีสุด โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาความเครียดใน
การท างาน 2) เพ่ือศึกษาการจดัการความเครียด 3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในงาน ปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นบุคลิกภาพ และการจดัการความเครียดกบัความเครียดใน
การท างานของบุคลากรทางการแพทยท่ี์ปฏิบติังานในโรงพยาบาลเอกชน 
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2.ทบทวนวรรณกรรม 
 
     กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2540) กล่าวว่า ความเครียด คือ เหตุการณ์ หรือสภาพใดก็ตามท่ี
ก่อให้เกิดความล าบากใจในการตดัสินใจ ความวิตกกงัวลในความไม่แน่นอนของสถานการณ์ หรือเกิด
ความรู้สึกกลวัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน โดยท่ีความเครียดในการท างาน คือ ผลลพัท์หรือการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ความตอ้งการทางกายภาพและการท างานของบุคคล ความเครียดเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับรู้วา่ความ
ตอ้งการนั้นมีมากกว่าความสามารถในการควบคุมของบุคคล (Hellriegel, Slocum and Woodman, 2001) 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปัจจยัในงาน 6 ดา้นตามแนวความคิดของ Brown and Moberg (1980) และ Greenberg 
(2007) ได้แก่ 1) ลกัษณะงาน คือ สภาพการปฏิบัติงานและภาระงาน 2) บทบาทหน้าท่ีในองค์การ คือ 
บทบาทท่ีคลุมเครือ บทบาทท่ีขคัแยง้และความรับผิดชอบ 3) การพฒันาอาชีพ คือ การขาดความมัน่คง
ปลอดภยัในงานและไม่มีความกา้วหนา้ในงาน 4) สัมพนัธภาพในการท างาน คือ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลในองค์การ 5) ค่าตอบแทน คือ ผลตอบแทน โบนัส ตลอดจนสวสัดิการต่างๆ และ 5) โครงสร้าง
องค์การและบรรยากาศ คือ กฎระเบียบ ข้อก าหนดต่างๆ รวมถึงลกัษณะของสถานท่ีท างาน  จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจยัในงานมีความสมัพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน (Parker and Decotiis 
,1983; Williams and Cooper, 1998; Ongori and Agolla, 2008; Yahaya et al., 2009; Bhatti et al., 2011; 
Shah, 2012; Hsieh and Wang, 2012) โดยท่ีพบว่าปริมาณงานท่ีมากเกินไป บทบาทท่ีไม่ชัดเจนหรือ
คลุมเครือ การขาดโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง การไม่ไดรั้บความร่วมมือในการท างาน ค่าตอบแทนและ
สภาพแวดลอ้มขณะท างานไม่เหมาะสม เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดในการท างานของบุคลากรท่ี
สูงข้ึน  
     การจดัการความเครียดท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ Lazarus and Folkman (1984) กล่าวว่า การ
จดัการความเครียด เป็นการเปล่ียนแปลงความรู้และพฤติกรรม เพ่ือจดัการปัญหาหรือส่ิงกระตุน้ท่ีคุกคาม
ใหล้ดลง  เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างาน โดยไดแ้บ่งการจดัการความเครียดออกเป็น 2 
แบบ ไดแ้ก่ 1) การจดัการความเครียดโดยมุ่งเนน้ท่ีปัญหา (Problem-focused) คือ พฤติกรรมการปรับตวัท่ี
เกิดจากการใช้กระบวนการทางปัญญาในการประเมินสถานการณ์โดยการแกไ้ขท่ีปัญหา  และ 2) การ
จดัการความเครียดท่ีมุ่งเน้นท่ีอารมณ์ (Emotional-focused) คือ พฤติกรรมการปรับตวัท่ีเกิดจากการใช้
กระบวนการทางปัญญาในการประเมินสถานการณ์ โดยการปรับเปล่ียนอารมณ์และความรู้สึก แทนการ
แกไ้ขท่ีปัญหา จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ การจดัการความเครียดมีความสมัพนัธ์กบัความเครียดใน
การท างาน   (Ongori and Agolla, 2008; Ablanedo-Rosas et al., 2011; Deshpanda, 2012; Somunoglu and 
Ofluoglu, 2012) เม่ือเกิดความเครียดในการท างานบุคคลจะมีการจดัการความเครียดในเชิงบวก โดยการ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และก าหนดเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่หนทางการแกปั้ญหา และผ่อนคลายดว้ยการ
พกัผอ่น หรือการท ากิจกรรมต่างๆ เป็นงานอดิเรกท่ีนอกเหนือจากงานท่ีท าเป็นประจ า 
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     นอกจากน้ียงัพบว่าลกัษณะบุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน คือ เม่ือบุคคลมี
ลกัษณะบุคลิกภาพแบบเอสูง จะมีความเครียดในการท างานเพ่ิมมากข้ึน ( Ivancevich, Matteson and 
Preston,1982; Motowidlo, Packard and Manning, 1986; Cooper, Rout and Faragher, 1989; Wiliams and 
Cooper, 1998; มารศรี ศิริเหลืองตระกลู, 2546; Glazer et al., 2004; Kaur, 2012) โดย Price (1982) ไดก้ล่าว
วา่ บุคคลท่ีมีลกัษณะบุคลิกภาพแบบเอจะเป็นผูท่ี้มีความทะเยอทะยาน ตั้งมาตรฐานในการท างานไวสู้ง มี
แรงขบัในการท างานสูง ชอบการแข่งขนั มีความกา้วร้าว เร่งรีบ ไม่อดทน ชอบสร้างศตัรู และเคล่ือนไหว
รวดเร็ว  

 

3.วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีศึกษา คือ บุคคลากรทางการแพทย์เลือกศึกษาในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ 2 แห่งท่ี
ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน JCI  ซ่ึงค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างบุคคลากรทางการแพทยไ์ด  ้382 คน 
และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งเป็นชั้น (Stratified Random Sampling) เลือกกลุ่มตวัอย่างโดย
แบ่งจ านวนกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มๆ แบ่งเกณฑ์ตามสายงานบริการโรงพยาบาลในขั้นแรก และเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) คือ ท าการแจกแบบสอบถามและเก็บตวัอย่างตามจ านวนท่ี
ก าหนดไวใ้นขั้นท่ีสอง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ี
ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาปรับปรุงมาจากเอกสาร แนวคิดงานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 1) 
แบบสอบถามขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไป 2) แบบสอบถามบุคลิกภาพน ามาจากแนวความคิดทฤษฎี
ของ Price (1982)    พฒันาจาก รุจิเรข สุ่นปาน (2541: 121-122) 3) แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัในงาน ซ่ึง
ศึกษาปัจจยั 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ด้านสัมพนัธภาพในองค์การ ดา้นองค์การ โครงสร้างและ
บรรยากาศ ไดอ้าศยัแนวคิดของ Kalimo, EL-Betawi and Cooper  (1987) โดยดดัแปลงขอ้ค าถามจาก นิภา
กร หนูพันธ์ (2550: 127-130) ด้านบทบาทหน้าท่ีในองค์การ ด้านการพัฒนาอาชีพ ได้น าแบบวัด 
Occupational Stress Indicator ของ Cooper et al. (1988)  ดดัแปลงจากแบบวดัของ สุชาดา อรัณยะปาล (2550: 
141-142) และดา้นค่าตอบแทน ผูวิ้จยัไดพ้ฒันามาจากแบบสอบถามค าบรรยายลกัษณะงาน Job Description 
Index ของ Smith (1985)  ซ่ึงดัดแปลงขอ้ค าถามจาก กนกกาญจน์  บุปผาชาติ (2548: 148) 4) แบบสอบถาม
เก่ียวกบัการจดักานความเครียด ผูวิ้จยัปรับปรุงข้ึนจากแบบสอบถามวิธีจดัการกบัความเครียด (Coping 
Strategies Questionnaire) ตามแนวคิดทฤษฎีของ Lazarus and Folkman (1984) โดยดัดแปลงข้อค าถาม
จาก กุนนที นวลสุวรรณ และคณะ (2555: 72- 81) และ 5) แบบสอบถามเก่ียวกบัความเครียดในการท างาน 
ผูว้ิจยัดดัแปลงและปรับปรุงจากแบบสอบถามของ Parker and Decotiis (1983)  
     ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูป  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
และใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise ท่ีระดับ
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นยัส าคญั .05 การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม  โดยลกัษณะบุคลิกภาพมีค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากบั 0.808 ปัจจยัในงานเท่ากบั 0.861 การจดัการความเครียดเท่ากบั 0.759 และ
ความเครียดในการท างานเท่ากบั 0.898 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในงาน การจดัการความเครียด และความเครียดของบุคลากรทางการแพทยท่ี์
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลเอกชน มีดงัน้ี 

ตารางที่ 1 ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย ์เก่ียวกบัปัจจยัในงาน 

ปัจจยัในงาน   S.D. ระดบั 
ดา้นลกัษณะงาน 2.75 .469 ปานกลาง 
ดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองคก์าร 2.69 .619 ปานกลาง 
ดา้นการพฒันาอาชีพ 3.10 .674 ปานกลาง 
ดา้นสมัพนัธภาพในองคก์าร 3.82 .626 สูง 
ดา้นค่าตอบแทน 2.69 .619 ปานกลาง 
ดา้นองคก์าร โครงสร้างและบรรยากาศ 3.51 .705 สูง 

รวม 3.17 .395 ปานกลาง 

     จากตารางท่ี 1 พบว่า บุคลากรมีปัจจยัในงานโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบทั้ง 6 ดา้น 
พบว่าดา้นท่ีมีปัจจยัในงานต ่าท่ีสุด คือ ดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองค์การและดา้นค่าตอบแทน รองลงมาคือ 
ดา้นลกัษณะงาน องคก์ารควรมีนโยบายและก าหนดขอบเขต หนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน พร้อมทั้งการ
เพ่ิมค่าตอบแทน และสวสัดิการต่างๆ ใหห้มาะสมกบัลกัษณะงานท่ีมีความเส่ียงและปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

ตารางที่ 2 ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย ์เก่ียวกบัการจดัการความเครียด 

การจดัการความเครียด  S.D. ระดบั 
ดา้นมุ่งเนน้ท่ีปัญหา 3.54 .408 สูง 
ดา้นมุ่งเนน้ท่ีอารมณ์ 2.95 .538 ปานกลาง 

รวม 3.25 .383 ปานกลาง 

     จากตารางท่ี 2 พบว่า บุคลากรมีการจดัการความเครียดโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบ
ทั้ง 2 ดา้น พบว่าบุคลากรทางการแพทยจ์ะใชก้ารจดัการความเครียดโดยมุ่งเนน้ท่ีปัญหามากกว่ามุ่งเนน้ท่ี
อารมณ์ องค์การควรจดัอบรมและให้ความรู้ในการแกไ้ขปัญหาโดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น พร้อมทั้งจดั
กิจกรรมสนัทนาการ หรือสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีกิจกรรมยามวา่ง  

X

X
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ตารางที่ 3 ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย ์เก่ียวกบัความเครียดในการท างาน 

ความเครียดในการท างาน  S.D. ระดบั 
ดา้นความเครียดในการท างาน 3.00 .727 ปานกลาง 

     จากตารางท่ี 3 พบว่า บุคลากรมีความเครียดในการท างานโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นระดบั
ความเครียดท่ีบุคคลมีความไม่สบายใจ อาจเกิดจากปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวนั หรือมีปัญหา
อุปสรรคหรือขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจจะยงัไม่ไดรั้บการคล่ีคลายหรือแกไ้ข องค์การควรจดักิจกรรมสันทนาการ
และใหค้วามรู้ เพ่ือท าใหบุ้คลากรเกิดความผอ่นคลาย และลดความเครียด  

ตารางที่ 4 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดในการท างาน 

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.ลกัษณะบุคลิกภาพ 1        
2.ลกัษณะงาน -

.219** 1     
  

3.บทบาทหนา้ท่ีในองคก์าร -
.239** .302** 1   

  
 

4.การพฒันาอาชีพ -
.281** .373** 

.498** 
1   

  

5.สมัพนัธภาพในองคก์าร .196** .048 .190** .294** 1    
6.ค่าตอบแทน .076 .217** .151** .349** .194** 1   
7.อ งค์ ก า ร  โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
บรรยากาศ .219** .237** .217** .319** .416** 

.266** 
1  

8.การจดัการความเครียดมุ่งเนน้ท่ี
ปัญหา .290** -.048 .037 -.047 .273** .007 

.291** 
1 

9.การจดัการความเครียดมุ่งเนน้ท่ี
อารมณ์ .119* .061 .057 -.016 .162** .080 

.096 .295** 

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
     จากตารางท่ี 4 พบวา่ตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีความสมัพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัต ่าถึงปานกลาง นอกจากน้ีตวั
แปรอิสระลกัษณะบุคลิกภาพ มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปัจจยัในงานดา้นลกัษณะงาน 
บทบาทหนา้ท่ีในองคก์าร และการพฒันาอาชีพ  

 

 

X
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน โดยมีตวัแปรตาม คือ ความเครียดใน
การท างาน 

ตวัแปรอสิระ 
ความเครียดในการท างาน 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
Intercept 2.989*** 2.511*** 5.665*** 5.102*** 
เพศ  .010 -.005 -.001 -.045 
อาย ุ -.314*** -.317*** -.195** -.209** 
สถานภาพ  -.105 -.131 -.067 -.065 
ประสบการณ์ท างาน .139* .148** -.033 -.015 
รายได ้ .091 .082 .149** .148*** 
สถานะทางเศรษฐกิจ  .080 .066 .035 .024 
ลกัษณะบุคลิกภาพ   .167* .108 .039 
ปัจจยัในงาน   -.921*** -.962*** 
การจดัการความเครียดมุ่งเนน้ท่ีปัญหา    .291*** 
การจดัการความเครียดมุ่งเนน้ท่ีอารมณ์    -.008 
Adjust R-Sq .044 .053 .274 .293 
R-square .059 .070 .289 .311 
F Ratio 3.899*** 4.039*** 18.935*** 16.771*** 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 *** มีนยัส าคญัท่ีระดบั .001   

ตารางที่ 5 (ต่อ)  

ตวัแปรอสิระ 
ความเครียดในการท างาน 

Model 5 Model 6 Model 7 Model 8 Model 9 Model 10 Model 11 
Intercept 4.897*** 3.646*** 3.859*** 2.672*** 3.267*** 2.721*** 5.917*** 
เพศ -.115 -.090 -.013 -.001 -.068 -.013 -.118 
อาย ุ -.250*** -.283*** -.261*** -.289*** -.267*** -.304*** -.195** 
สถานภาพ -.070 -.113 -.125 -.132 -.090 -.086 -.042 
ประสบการณ์
ท างาน 

.134** .084 .075 .121* .072 .093 .015 

รายได ้ .019 .125* .137** .094 .119* .084 .098* 
ส ถ าน ะ ท าง
เศรษฐกิจ 

.061 .051 .046 .051 .020 .061 .026 

ลั ก ษ ณ ะ
บุคลิกภาพ 

-.037 -.003 -.028 .171* .168* .197* -.028 
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ตวัแปรอสิระ 
ความเครียดในการท างาน 

Model 5 Model 6 Model 7 Model 8 Model 9 Model 10 Model 11 
มุ่ ง เ น้ น ท่ี
ปัญหา 

.185* .230* .183* .247* .147 .295** .234** 

มุ่ ง เ น้ น ท่ี
อารมณ์ 

-.025 -.042 -.058 -.041 -.030 -.066 .010 

ลกัษณะงาน -.754***      -.564*** 
บทบาทหน้าท่ี
ในองคก์าร 

 -.353***     
-.169** 

ก า ร พั ฒ น า
อาชีพ 

  -.378***    
-.037 

สัมพันธภาพ
ในองคก์าร 

   -.241***   
-.097 

ค่าตอบแทน     -.384***  -.220*** 
อ ง ค์ ก า ร 
โครงสร้างและ
บรรยากาศ 

      

-.309*** 
-.061 

Adjust R-Sq .275 .142 .161 .092 .152 .132 .350 
R-square .294 .164 .183 .116 .175 .155 .375 
F Ratio 15.476*** 7.291*** 8.300*** 4.878*** 7.853*** 6.801*** 14.651*** 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 *** มีนยัส าคญัท่ีระดบั .001 

     จากตารางท่ี 5 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านลกัษณะบุคลิกภาพ อายุ ประสบการณ์ท างาน รายได้ท่ี
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความเครียดในการท างานแตกต่างกัน  ปัจจัยในงานทั้ ง 6 ด้านมี
ความสมัพนัธ์ทางลบกบัความเครียดในการท างาน ในขณะท่ีการจดัการความเครียดมุ่งเนน้ท่ีปัญหา มีความ
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความเครียดในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .001  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในงาน การจดัการความเครียด และความเครียดของบุคลากรทางการแพทย์
ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลเอกชน มีดงัน้ี 
     1) ปัจจยัในงานดา้นลกัษณะงาน บทบาทหน้าท่ีในองค์การ การพฒันางาน สัมพนัธภาพในองค์การ 
ค่าตอบแทน และองคก์าร โครงสร้างและบรรยากาศ มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความเครียดในการท างาน 
หมายความว่า เม่ือบุคลากรทางการแพทยท่ี์ปฏิบติังานในโรงพยาบาลเอกชนมีปัจจยัในงานทั้ง 6 ดา้นเพ่ิม
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สูงข้ึน โดยมีภาระงานท่ีเหมาะสม สภาพการปฏิบติังานท่ีดี มีการรับรู้บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี
ชดัเจนไม่คลุมเครือ มีการเล่ือนต าแหน่ง มีความสมัพนัธ์ภายในองคก์ารท่ีดีเกิดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  และมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี เอ้ืออ านวยในการท างาน จะท าใหค้วามเครียดใน
การท างานของบุคลากรลดลง  
     2) การจัดการความเครียดมุ่งเน้นท่ีปัญหามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียดในการท างาน 
หมายความว่า เม่ือบุคลากรทางการแพทยท่ี์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนมีการจดัการความเครียด
มุ่งเนน้ท่ีปัญหาสูงข้ึน จะท าใหค้วามเครียดในการท างานเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการจดัการความเครียดมุ่งเนน้ท่ี
อารมณ์ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความเครียดในการท างาน 
     3) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นลกัษณะบุคลิกภาพ ประสบการณ์ท างาน และรายได ้มีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความเครียดในการท างาน คือ เม่ือบุคลากรมีลกัษณะบุคลิกภาพแบบเอสูง มีประสบการณ์ท างาน
เพ่ิมข้ึน มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน จะท าให้ความเครียดในการท างานเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีอายุมีความสัมพนัธ์ทาง
ลบกบัความเครียดในการท างาน คือ เม่ือบุคลากรมีอายเุพ่ิมข้ึน จะมีความเครียดในการท างานท่ีลดลง 
ข้อเสนอแนะ 
     องค์การและผูบ้ริหารควรก าหนดนโยบาย ขอบเขตความรับผิดชอบ และค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ควรมีการวิเคราะห์งาน เพ่ือหาความเหมาะสมของปริมาณงานกบั
จ านวนบุคลากร หรือน าระบบใหม่ๆเขา้มาใชเ้พ่ือช่วยใหมี้กระบวนการท างานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยจดัให้มีการฝึกอบรมพฒันาทกัษะเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเติบโตในอนาคต และ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ พร้อมทั้งจดัตั้งชมรมกีฬา กิจกรรมสันทนา
การ และจดัใหมี้คลินิกใหค้ าปรึกษาในการแกไ้ขปั้ญหาอยา่งถูกวิธี เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลใน
องคก์าร และให้บุคลากรรู้สึกผ่อนคลาย สามารถขจดัปัญหาและความวิตกกงัวลใหล้ดลงได ้อีกทั้งยงัเป็น
การใหค้วามรู้ เพ่ิมความสามคัคี และช่วยลดความเครียดในการท างานแก่บุคลากรในองคก์าร 
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อทิธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ 

The Impact of Participative Management on Learning Organization. 
 

รมย์นลิน บุญมา1และ ปรียานุช อภิบุณโยภาส2 
Romnalin Bunma* and Preeyanuch Apibunyopas** 

  

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ระดบัความเป็นองคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ และ อิทธิพลของระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  โดยการส ารวจ  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ แจง้วฒันะ จ านวน 376 คน 

ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบวา่  ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม

และระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัสูง และ

ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีอิทธิพลต่อระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยตวัแปรการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมทั้ง 5 ตวั สามารถอธิบายระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดร้้อยละ 53.20 
ค าส าคัญ: การบริหารแบบมีส่วนร่วม, องค์การแห่งการเรียนรู้ 

  
Abstract 

This research aimed to study the participative management level, the learning organization level, and the 
influence of participative management on learning organization. This study is the type of quantitative 
and survey research. The questionnaires were used to collect data. The sample consisted of 376 
employees in TOT Corporation Public Company Limited Head Office Changwatthana. Regression 
analysis was used to test hypotheses. The findings showed that, firstly, there was the high-level of 
participative management and learning organization in TOT. Secondly, participative management 
significantly impacts on learning organization. The independent variable explains 53.2% of the 
dependent variable. 
Keywords: Participative Management, Learning Organization 
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1. บทน า 
 
     ในสภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีการแข่งขนัทางธุรกิจไดท้วีความรุนแรงและเขม้ขน้มากข้ึนเร่ือยๆ  รวมถึงการ
นับถอยหลงัเพ่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ย่อมน ามาซ่ึงความเปล่ียนแปลงภายในภูมิภาคอย่าง
กวา้งขวาง การพฒันาระบบส่ือสารโทรคมนาคมของประเทศถือไดว้่ามีส่วนส าคญัท่ีจะสนบัสนุนให้เกิด
การพฒันาประเทศอย่างรอบดา้น  สามารถกล่าวไดว้่า ภาคบริการส่ือสารโทรคมนาคมเป็นหวัใจของการ
ขยายตวัทาง เศรษฐกิจตลอดจนการพฒันาสังคม (ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [ส านกังาน กสทช.], 2553) ขณะท่ีตลาดโทรคมนาคมมีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปิดเสรีการคา้บริการโทรคมนาคมไทยใน
ตลาดอาเซียน ท าให้ตลาดโทรคมนาคมขนาดใหญ่ ข้ึน  ท าให้องค์กรธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมตอ้งเผชิญความทา้ทายในการแข่งขนัมากข้ึน ในขณะเดียวกนักจ็ะมีโอกาสในการเติบโตมาก
ข้ึนเช่นกนั องคก์รจึงตอ้งมีการปรับตวัและปรับเปล่ียนตนเองใหส้อดรับการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงข้ึนน้ี 
เพ่ือผลทางธุรกิจและความยัง่ยืนขององคก์ร 
     เทคนิคประการหน่ึงท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการปรับปรุงผลิตภาพขององคก์าร ไดแ้ก่การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม อนัเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานในการก าหนดเป้าหมาย การตดัสินใจ และท า
การเปล่ียนแปลงในองค์การ (อ านาจ  ธีระวนิช , 2553) การมีส่วนร่วมท าให้เกิดทัศนคติเชิงบวกของ
บุคลากรต่อการท างานและการจดัการ และเป็นการยกระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรกบัฝ่ายจดัการ
ไห้ดีข้ึน ส่ิงท่ีตามมาคือบุคลากรมีแรงจูงใจและทุ่มเทความพยายามเพ่ิมข้ึนในการท างานให้บรรลุ
เป้าประสงค์ขององค์การ (พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2553) แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมน้ีเป็น
แนวคิดท่ีมุ่งเน้นให้มีการระดมสรรพก าลังจากบุคคลต่าง ๆ เช่น  พลังความคิด สติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ จากบุคลากรในองคก์รทุกคน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนุน
ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้อยู่เสมอ การเรียนรู้น้ีก็กล่าวไดว้่าเป็นแกนกลางของแนวคิดองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ประกอบกบัมีการศึกษาท่ีน่าสนใจเร่ืองหน่ึงของ Scott-Ladd and Chan (2004) ท่ีไดศึ้กษาถึง การมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจของพนักงาน ในฐานะของตวัแปรรอง (Moderator Variable) ท่ีส่งผลต่อความ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ท าใหผู้วิ้จยัเกิดแนวคิดวา่การบริหารแบบมีส่วนร่วมอาจเป็นตวัแปรท่ีท าหนา้ท่ี
เป็นสาเหตุของความผนัแปรของระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยตรง ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจใน
การศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้” ในคร้ังน้ี 
     บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทส่ือสารโทรคมนาคม ท าหนา้ท่ีใหบ้ริการส่ือสาร

โทรคมนาคมทุกประเภททั้งในและระหว่างประเทศ ผ่านบริการต่างๆ ทั้งทางสายโทรศพัท ์อินเทอร์เน็ต 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จากการศึกษาถึงขอ้งมูลเก่ียวกบัองคก์าร ทีโอทีเป็นองคก์ารหน่ึงท่ีระบุเร่ืองการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ในหมวดของขอ้พึงประพฤติ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
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ปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน และยงัเป็นองคก์ารท่ีให้ความส าคญักบัการก้าว

ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงผูบ้ริหารถือเป็นหน่ึงในแผนกลยุทธ์หลกั  ท าให้ผูว้ิจัยมีความสนใจใน

การศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้” ในบริษทั ทีโอที จ ากดั 

(มหาชน)  

     การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ในการศึกษาระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ระดบัความเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ และอิทธิพลของระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ต่อระดบัความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้จากมุมมองของพนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับตวัของพนกังาน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการเรียนรู้ในองคก์ร ใหอ้งคก์รเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ และ
เป็นประโยชน์ส าหรับองคก์รธุรกิจอ่ืนๆท่ีตอ้งการศึกษาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ เพ่ือเขา้ใจปัญหาปัจจุบนั และสร้างการเปล่ียนแปลงแก่องคก์รของตน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
    ผูว้ิจยัไดท้บทวนการศึกษาของ Scott-Ladd and Chan (2004) ท่ีได ้ศึกษาถึง ความฉลาดทางอารมณ์ และ
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของพนกังานเก่ียวกบัการบริหารงาน ท่ีส่งผลต่อความเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ โดยศึกษาตวัแปรการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของพนกังานเก่ียวกบัการบริหารงานในฐานะของ
ตวัแปรรอง (Moderator Variable) ผูวิ้จยัจึงไดท้บทวนแนวคิดทฤษฎีของการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
องคก์ารแห่งการเรียนรู้และสนใจท่ีจะศึกษาว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม อาจมีอิทธิพลโดยตรงต่อความ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงยงัไม่มีการศึกษาใดท่ีศึกษาเร่ืองน้ีโดยตรง  
      จากแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ Swanberg (1990) ไดเ้สนอองคป์ระกอบส าคญัของการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 1) การไวว้างใจกนั (Trust) ท าใหผู้ร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ผูบ้ริหารท่ีใหอ้  านาจและใหค้วามไวว้างใจแก่ผูร่้วมงาน จะแสดงใหเ้ห็นถึง

ความสามารถและขอ้บกพร่องของผูป้ฏิบติังาน 2) ความยึดมัน่ผกูพนั (Commitment) เกิดจากการท่ีผู ้

ปฏิบติัรู้ถึงเป้าหมายขององคก์าร และมีโอกาสไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจกบัผูบ้ริหาร  จะท าให้

ผูป้ฏิบติังานมีความขยนัหมัน่เพียร  อุตสาหะ  ท าใหเ้กิดผลผลิตในการท างานมากข้ึน 3) การตั้งเป้าหมาย

และวตัถุประสงคร่์วมกนั (Goals and Objectives) จะขจดัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน  เพราะทุกคนมีเป้าหมาย

และวตัถุประสงคเ์ดียวกนั มีการท างานท่ีมีทิศทางเดียวกนั  4) ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 

(Autonomy) เป็นภาวะท่ีเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในการท างาน  ความมีอ านาจหนา้ท่ี และ

ความสามารถในการรายงานส าหรับงานของแต่ละ 5) ลกัษณะดา้นอ่ืนๆ (Other Characteristics) 
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การบริหารแบบมส่ีวนร่วม: PM 

การไวว้างใจกนั 

ความยดึมัน่ผกูพนั 

การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั 

ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 

บรรยากาศองคก์าร 

องค์การแห่งการเรียนรู้: LO 

พลวตัการเรียนรู้ 

การปรับเปล่ียนองคก์าร 

การเสริมความรู้แก่บุคคล 

การจดัการความรู้ 

การน าเทคโนโลยไีปใช ้

บรรยากาศองคก์าร   ถือวา่เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะจูงใจใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในเป้าหมายหรือความส าเร็จ

ขององคก์าร  ซ่ึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะเพ่ิมข้ึนโดยมีผูใ้หก้ารสนบัสนุน  โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้มี

ประสบการณ์และความกระตือรือร้น   สภาพแวดลอ้มในองคก์ารถือไดว้า่มีส่วนสนบัสนุน  ส่งเสริมการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึง วีรยุทธ์ แสงสิริวฒัน ์(2550) ไดใ้ชแ้นวคิดของ Swanberg ในการสร้างเคร่ืองมือ

เพ่ือวดัระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

     Marquardt (n.d.) แปลโดย บดินทร์  วิจารณ์ (2554) ไดเ้สนอตวัแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิง
ระบบ ท่ีประกอบดว้ยระบบย่อยรวม 5 ระบบ ดงัต่อไปน้ี 1) พลวตัการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยมิติของระดบัการเรียนรู้ ประเภทการเรียนรู้ และทกัษะท่ีส าคญั 2) การปรับเปล่ียนองคก์าร 
(Organization Transformation) เป็นการเปล่ียนวตัถุประสงค์จากเดิมท่ีมุ่งเน้นเน้ืองาน ไปให้ความส าคญั
กบัการเรียนรู้และพฒันา 3) การเสริมความรู้แก่บุคคล (People Empowerment) คือการพฒันา ประยุกต ์
และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งทุนมนุษย ์4) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) คือ การแสวงหา สร้าง 
จัดเก็บ สืบค้น และถ่ายโอนความรู้เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 5) การน าเทคโนโลยีไปใช ้
(Technology Application) ประกอบไปดว้ยเครือข่ายทางเทคโนโลยีท่ีประสมประสาน และเคร่ืองมือดา้น
ข่าวสารท่ีท าใหค้นเขา้ถึง และแลกเปล่ียนความรู้ไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยแนวคิดของ Marquardt ไดถู้กน าไป
ประยุกตเ์พ่ือสร้างเคร่ืองมือวดัระดบัองค์การแห่งการเรียนรู้ในหลายงานวิจยั (สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และ
คณะ, 2554; จิรวฒัน์ ลือชัย, จิระเสกข์ ตรีสุเมธสุนทร, และ ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติ, 2554; Allahyari et al, 
2011) 
 
2.2 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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2.3 สมมติฐานการวจัิย 
 

     สมมติฐานท่ี 1 ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีอิทธิพลต่อระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

     สมมติฐานท่ี 1.1 ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีอิทธิพลต่อระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ดา้นพลวตัการเรียนรู้ 

      สมมติฐานท่ี 1.2 ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีอิทธิพลต่อระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร 

     สมมติฐานท่ี 1.3 ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีอิทธิพลต่อระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ดา้นการเสริมความรู้แก่บุคคล 

     สมมติฐานท่ี 1.4 ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีอิทธิพลต่อระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ดา้นการจดัการความรู้ 

     สมมติฐานท่ี 1.5 ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีอิทธิพลต่อระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ดา้นการน าเทคโนโลยีไปใช ้

     สมมติฐานท่ี 1.6 ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีอิทธิพลต่อระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
โดยรวม 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการส ารวจ (Survey Research Method) และวิธีการเก็บ

ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่พนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) ส านกังานใหญ่แจง้วฒันะ จ านวน 4,815 คน โดยไม่รวมถึงคณะกรรมการ ทีโอที และกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ทีโอที และก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรการสุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane ได้

จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 373 คน ซ่ึงผูวิ้จยัไดเ้ก็บแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 ชุดเพ่ือความน่าเช่ือถือ โดยการสุ่มมี

ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 เลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูวิ้จยัเลือกตวัอย่างจากพนกังาน

บริษทัทีโอที จ ากดั (มหาชน) เฉพาะท่ีส านกังานใหญ่แจง้วฒันะ เน่ืองจาก มีสายงานส่วนใหญ่ของบริษทั

ปฏิบติังานอยู ่กล่าวคือโครงสร้างของ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) นั้นมีทั้งส้ิน 14 สายงาน โดย 12 สาย

งานปฏิบัติงานอยู่ท่ีส านักงานใหญ่ แจ้งวฒันะ จึงถือว่าเป็นส านักงานท่ีสามารถเก็บข้อมูลได้อย่าง

ครอบคลุม ขั้นตอนท่ี 2 เลือกตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกตวัอย่างตามสัดส่วนของ

จ านวนพนกังานทั้งหมดของบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ แจง้วฒันะ แยกตามสายงาน 
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และขั้นตอนท่ี 3 เลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มโดยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยขอความ

อนุเคราะห์จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ในการแจกแบบสอบถามแก่พนกังาน

ในแต่ละสายงาน ตามจ านวนท่ีไดจ้ดัเตรียมไวข้า้งตน้ โดยผูวิ้จยัไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัมา

ทั้งส้ินจ านวน 376 ชุด 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวมรวมขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาปรับปรุง

มาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองการบริหารแบบมีส่วนร่วม และองค์การแห่งการเรียนรู้ ตลอดจน

ประยุกตจ์ากต าราของผูเ้ขียนแนวคิดท่ีผูว้ิจยัน ามาใช ้เพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือ

วิจยัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยแบบสอบถามน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

     ส่วนท่ี 1  เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สาย

งานท่ีสงักดั และ อายงุานในบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 

     ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารแบบมีมีส่วนร่วม มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close ended 

Question) ใหเ้ลือกตอบ โดยแบ่งค าถามออกเป็นปัจจยัต่างๆ 5 ดา้นตามแนวคิดของ Swanberg (1996) ดงัน้ี 

1) การไวว้างใจกนั  2) ความยึดมัน่ผกูพนั  3) การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั 4) ความเป็นอิสระ

ต่อความรับผิดชอบในงาน และ 5) บรรยากาศองคก์าร 

     ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ขอ้ค าถามในแบบสอบถามส่วนน้ีประยุกตจ์าก

แบบทดสอบในหนังสือของ Marquardt (n.d.) แปลโดย บดินทร์  วิจารณ์ (2554) มีลกัษณะเป็นค าถาม

ปลายปิด (Close ended Question) ให้เลือกตอบ โดยแบ่งค าถามออกเป็นปัจจยัต่างๆ 5 ดา้น ตามแนวคิด

ของ Marquardt ดงัน้ี 1) พลวตัการเรียนรู้ 2) การปรับเปล่ียนองค์การ 3) การเสริมความรู้แก่บุคคล 4) การ

จดัการความรู้  และ 5) การน าเทคโนโลยีไปใช ้     

    การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูป โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาอิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีดงัน้ี 
     1. ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของพนักงานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ แจง้วฒันะ กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีศึกษาในคร้ังน้ี จ านวน 376 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษา

ในระดบัปริญญาตรีสังกดัในสายงานการตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ ์และมีอายงุานในบริษทั ทีโอที จ ากดั 

(มหาชน) ระหวา่ง 21-25 ปี 
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     2. ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม จากมุมมองของพนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ แจง้วฒันะ ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียเป็นตวัช้ีวดั โดยก าหนดเกณฑต์ามแนวทางของ 
วิเชียร เกตุสิงห์ (2538) 

ตารางที ่1 ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

การบริหารแบบมีส่วนร่วม ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดบัการ

ปฏิบัต ิ

ดา้นการไวว้างใจกนั 3.78 0.72 สูง 

ดา้นความยึดมัน่ผกูพนั 3.97 0.75 สูง 

ดา้นการตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั 3.67 0.78 สูง 

ดา้นความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน 3.84 0.78 สูง 

ดา้นบรรยากาศองคก์าร 3.71 0.79 สูง 

การบริหารแบบมส่ีวนร่วมโดยรวม 3.80 0.76 สูง 

      
     จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นว่าจากมุมมองของพนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
แจง้วฒันะองคก์ารมีระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัสูง ทั้งโดยรวมและรายดา้น โดยรายดา้น 
เรียงจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นความยึดมัน่ผกูพนั ดา้นความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ดา้นการ
ไวว้างใจกนั ดา้นบรรยากาศองค์การ ดา้นการตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกนั ตามล าดบั ซ่ึงหาก
เปรียบเทียบกบัผลงานวิจยัอ่ืนท่ีใชท้ฤษฎีเดียวกนัน้ี พบวา่ ค่าเฉล่ียของการบริหารแบบมีส่วนร่วมใกลเ้คียง
กนั คือ ผลงานวิจยัของ วีรยุทธ์  แสงสิริวฒัน์ (2550) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั อยู่ในระดบัมากทั้งโดยรวมและรายดา้น โดยดา้นการ
ตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนัมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ เช่นเดียวกนั 
     3. ระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ จากมุมมองของพนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ แจง้วฒันะ ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียเป็นตวัช้ีวดั โดยก าหนดเกณฑต์าม
แนวทางของ วิเชียร เกตุสิงห์ (2538) 
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ตารางที ่2 ระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดบัการ

ปฏิบัต ิ

ดา้นพลวตัการเรียนรู้ 3.66 0.73 สูง 

ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร 3.46 0.82 ปานกลาง 

ดา้นการเสริมความรู้แก่บุคคล 3.59 0.78 สูง 

ดา้นการจดัการความรู้ 3.44 0.82 ปานกลาง 

ดา้นการน าเทคโนโลยีไปใช ้ 3.84 0.81 สูง 

ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวม 3.60 0.80 สูง 

      
     จากตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นว่าจากมุมมองของพนกังานบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

แจ้งวฒันะองค์การมีระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยรายด้านนั้น

เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นการน าเทคโนโลยีไปใช ้ดา้นพลวตัการเรียนรู้ ดา้นการเสริมความรู้แก่

บุคคล ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร ดา้นการจดัการความรู้ ตามล าดบั ซ่ึงในดา้นการจดัการความรู้นั้นอยู่

ในระดบัปานกลาง ถือวา่นอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ เม่ือศึกษาจากขอ้มลูของบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ที

โอทีเป็นองค์การหน่ึงท่ีมีแนวทางการจดัการความรู้ โดยสร้าง TOT KBS (Knowledge-Based Society) 

ข้ึนมา ซ่ึงเป็นเว็บไซต์เพ่ือการจดัการความรู้ อย่างไรก็ตาม จะเห็นไดว้่าแนวทางขององค์การเน้นการ

จดัการความรู้ภายใน กล่าวคือเป็นพ้ืนท่ีของการแลกเปล่ียนความรู้ของพนกังานภายในบริษทัเป็นส าคญั จึง

อาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้ระดบัองค์การแห่งการเรียนรู้ดา้นการจดัการความรู้มีคะแนนนอ้ยกว่าดา้นอ่ืน ซ่ึง 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กิตติพล  วฒันะธนชาต และ สมเกียรติ  เลิศฤทธิพงศ์ (2550) เร่ืองการศึกษา

เปรียบเทียบ การจดัการองค์ความรู้ส าหรับองค์กรธุรกิจชั้นน าดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมของประเทศ

ไทย ซ่ึงได้ศึกษาในบริษัทชั้นน าด้านการส่ือสารโทรคมนาคม 4 บริษัท ซ่ึงรวมบริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมสามารถมองได้ว่าการจดัการองค์ความรู้ของธุรกิจส่ือสาร

โทรคมนาคมของประเทศไทย เพ่ิงจะอยู่ในขั้นเร่ิมตน้เท่านั้น กล่าวคือ อยู่ในช่วงของการสร้าง ตระหนกั 

และช้ีให้เห็นความส าคญัทางดา้นการจดัการองค์ความรู้  รวมถึงอยู่ในขั้นตอนของการสร้างโครงสร้าง
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พ้ืนฐานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและก าหนดรูปแบบกระบวนการทางดา้นการจดัการองค์ความรู้

ขององคก์ร ซ่ึงจากการศึกษาพบว่ายงัมีปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการน าการจดัการองคค์วามรู้มาใช้

ในองคก์รธุรกิจดงักล่าวเป็นอยา่งมาก 

     4. การวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน
ยอ่ยทั้ง 5 ขอ้ ดงัน้ี 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรต้น 

การบริหารแบบมส่ีวนร่วม 

สมมตฐิาน / ตวัแปรตาม องค์การแห่งการเรียนรู้ 

1  

พลวัตการ

เรียนรู้ 

2  

 การ

ปรับเปลีย่น

องค์การ 

3  

 การเสริม

ความรู้แก่

บุคคล 

4 

การจัดการ

ความรู้ 

5 

การน า

เทคโนโลยี

ไปใช้ 

6 

องค์การแห่ง

การเรียนรู้

โดยรวม 

Intercept .583* .436 .504* .606* 1.191** .664** 

ดา้นการไวว้างใจกนั .030 .164* .060 .096 .160* .102* 

ดา้นความยดึมัน่ผกูพนั .216** .039 -.002 .067 .032 .070 

ดา้นการตั้งเป้าหมายฯ .196** .268** .267** .184** .141* .211** 

ดา้นความเป็นอิสระฯ -.038 -.051 .197** .080 .136* .065 

ดา้นบรรยากาศองคก์าร .414** .397** .305** .330** .235** .336** 

R2 .471 .351 .397 .293 .233 .532 

F 65.766** 40.009** 48.746** 30.625** 22.442** 84.033** 

หมายเหตุ: ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

     จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อระดบัความเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ในโดยรวมนั้นพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อระดบัความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยรวม ตวัแปรทั้งหมดร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรตามไดร้้อยละ 53.20 โดยตวัแปร
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
คือ ด้านการไวว้างใจกัน ด้านการตั้ งเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกัน และด้านบรรยากาศองค์การ 
ส าหรับสมมติฐานย่อยท่ี 1-5 ผูวิ้จยัพิจารณาภาพรวมในมุมมองตวัแปรอิสระสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระดา้น
การตั้ งเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกัน และ ตัวแปรอิสระด้านบรรยากาศองค์การ เป็นตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลต่อระดบัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น ขณะท่ีตวัแปรอิสระดา้นการไวว้างใจกนั มี
อิทธิพลต่อระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ใน 2 ดา้น คือ ดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร และดา้นการ
น าเทคโนโลยีไปใช ้ขณะท่ีตวัแปรอิสระดา้นความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน มีอิทธิพลต่อระดบั
ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ใน 2 ดา้น คือ ดา้นการเสริมความรู้แก่บุคคล และดา้นการน าเทคโนโลยี
ไปใช ้และสุดทา้ยตวัแปรอิสระดา้นความยึดมัน่ผกูพนั มีอิทธิพลต่อระดบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
เพียงดา้นเดียว คือ ดา้นพลวตัการเรียนรู้ 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
      จากการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ พบวา่ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมมีอิทธิพลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวม  โดยท่ีการบริหารแบบมีส่วนร่วมดา้นการ
ไวว้างใจกนั ดา้นการตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั และดา้นบรรยากาศองคก์าร มีอิทธิพลต่อระดบั
ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงดา้นบรรยากาศองคก์ารนั้นมีอิทธิพลสูงท่ีสุด 
(β = 0.336, p < 0.01) รองลงมาคือดา้นการตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกนั (β = 0.211, p < 0.01) 
และดา้นการไวว้างใจกนั (β = 0.102, p < 0.05) 
     จะเห็นว่ามีความเป็นรูปธรรมท่ีจะน าเสนอว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นเป็นส่ิงท่ีองค์การจะตอ้ง
ตระหนกัและไม่ควรมองขา้มหากตอ้งการพฒันาไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยถึงแมว้่าจาก
ผลการวิจยัในโดยรวมแลว้การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะอธิบายความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไดเ้พียง
ในระดบัปานกลาง แต่ท าใหต้ระหนกัว่าเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถส่งเสริมการ
พฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืนขององค์การ
ตลอดไป 

ข้อเสนอแนะ 

     1. ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) นั้นอยู่ในระดบัค่อนขา้งดี แต่หาก
ตอ้งการให้การบริหารแบบมีส่วนร่วมพฒันาข้ึนไปอีก ควรให้ความส าคญัไปท่ี การตั้ งเป้าหมายและ
วตัถุประสงคร่์วมกนัเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากดอ้ยกว่าอ่ืนๆ โดยผูบ้ริหารควรใหโ้อกาสพนกังานในการมี
ส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายขององคก์ารมากข้ึน 
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     2. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มีจุดอ่อนในดา้นการปรับเปล่ียนองคก์าร 
และดา้นการจดัการความรู้ การปรับเปล่ียนองค์การสามารถพฒันาไดโ้ดยเปล่ียนการวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบองคก์าร จากเดิมท่ีอาจสนใจเน้ืองานเป็นหลกั ไปให้ความสนใจกบัการเรียนรู้และการพฒันาเพ่ิม
มากข้ึน ส่วนการจดัการความรู้นั้นอนัท่ีจริงแลว้เห็นว่าองค์การไดใ้ห้ความส าคญัในการใช้เทคโนโลยี
จดัท าระบบการจดัการความรู้ เพียงแต่ระบบการจดัการความรู้นั้นอาจเนน้ท่ีพนกังานภายในเพียงส่วนเดียว 
ระบบการจดัการความรู้ท่ีดีควรรวมไปถึงการจดัการความรู้ภายนอกดว้ย เช่น การตรวจสอบแนวโน้ม
ภายนอกองคก์าร และการแสวงหาขอ้มลู เป็นตน้ 
     3. ควรให้ความสนใจกับการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในด้านการไวว้างใจกัน ด้านการ
ตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกนั และดา้นบรรยากาศองคก์าร ถึงแมว้่าจะมีระดบัสูงอยู่แลว้ก็ตาม แต่
หากผูบ้ริหารเพ่ิมระดบัของทั้งสามดา้นน้ีข้ึนไปอีก จะท าให้องคก์ารสามารถพฒันาไปสู่องคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุตธิรรมในองค์การ ความพงึพอใจในงาน
และความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน

ประเทศไทย 
The Relationship between Perceived Organizational Justice, Job 

Satisfaction and Organizational Commitment of Local Government 
Officers in Thailand. 

ชนามาศ  โชติสวสัดิ์1 และ อ านาจ  ธีระวนิช2  

Chanamas  Chotisawat and Amnaj Theeravanich 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองคก์าร  ความ
พึงพอใจในงานและความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย จ านวน 399 คน และท าการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมในองคก์ารและความพึง
พอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ทั้ งน้ีผลการศึกษาได้เป็นไปตาม
ผลงานวิจยัจ านวนมากท่ีมีการศึกษาก่อนหนา้น้ี 
 

ค าส าคัญ: การรับรู้ความยติุธรรมในองค์การ, ความพึงพอใจในงาน, ความผูกพันต่อองค์การ 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate the relationship between perceived organizational 
justice, job satisfaction, and organizational commitment of local government officers. The sample 
consisted of 399 local government officers in Thailand and hypotheses were tested using Pearson 
product-moment correlation coefficient and multiple regressing analysis at a statistical significant level 
of 0.05. The findings indicated that perceived organizational justice and job satisfaction were positively 
related to organizational commitment. The findings are consistent with those of many previous studies. 
 

Keywords: Perceived Organizational Justice, Job Satisfaction, Organizational Commitment 
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1. บทน า 
 
     จากเทคโนโลยีการขบัเคล่ือนขององคก์ารและความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีอยา่งเดียว คงไม่เพียง
พอท่ีจะท าให้องค์การธุรกิจประสบความส าเร็จสูงสุดได้  หากขาดซ่ึงความยุติธรรม จริยธรรม ความ
ซ่ือสตัย ์ ท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินชีวิตประจ าวนัในการท างานมีความราบร่ืนและสงบสุข  ดงันั้นการรับรู้ของ
พนกังานเก่ียวกบัความยุติธรรมในองคก์ารจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล
ดว้ย  มีงานวิจยัมากมายสนับสนุนว่าความผูกพนัต่อองค์การ  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  
และความพึงพอใจในงานเกิดจากการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ (Moorman, Niehoff, and Organ, 
1993) กล่าวคือ  เม่ือพนกังานมีความรู้สึกวา่องคก์ารมีความยุติธรรมและจริงใจต่อพนกังานทุกคนแลว้  ผล
ท่ีจะตามมาก็คือ  ความผูกพนัท่ีพนักงานมีต่อองค์การ  โดยความผูกพนัท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกท่ีดีต่อ
องค์การ  จะท าให้พนกังานพอใจและปรารถนาท่ีจะอยู่กบัองค์การต่อไปโดยทุ่มเทความรู้ความสามารถ
ให้กบัการท างานอย่างเต็มท่ี  ตั้งใจท่ีจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กบัองค์การอย่างสุดความสามารถเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การ (สรัญญา  จนัทรรวงทอง, 2546) ดงันั้นการตรวจสอบการรับรู้ความ
ยุติธรรมของพนกังานจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีควรปฏิบติั  เพ่ือเป็นการป้องกนัการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีคุณค่า
ขององคก์ารไป 
     ส าหรับความพึงพอใจในงาน  เป็นแนวคิดท่ีมีผูนิ้ยมศึกษาอย่างกวา้งขวาง  เน่ืองจากพบว่าความพึง
พอใจในงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การ  (Khalil M. and K. Peter, 2011) และมี
ความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน (Oyebmiji, Kareem and Ayeni, 2013)  เม่ือพนกังานเกิดความพึงพอใจ
ในงานจะส่งผลให้พนักงานไดใ้ช้ศกัยภาพในการปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มก าลงัความสามารถ  เกิดความ
กระตือรือร้นในการท างาน ส่งผลใหผ้ลผลิตและผลก าไรขององคก์ารเพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย ขณะเดียวกนัหาก
องค์การสามารถท าให้พนกังานกา้วไปถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการได ้เขาก็จะปฏิบติังานในองคก์ารนั้นต่อไป 
เกิดเป็นความจงรักภกัดีและความผกูพนัต่อองคก์าร 
     ปัจจุบนั “ความผกูพนัต่อองค์การ” ของพนกังานเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจและมีการใหค้วามส าคญั
เพ่ิมมากข้ึนจากทั้งนกับริหารและนกัวิเคราะห์องคก์าร  เน่ืองจากเป็นแนวคิดหน่ึงในการพฒันาองคก์ารให้
ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงถา้องคก์ารใดสามารถสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารใหเ้กิดกบัพนกังานในองคก์ารได้
แลว้ก็สามารถป้องกนักรณีการซ้ือตวัหรือสมองไหลได้ (พงศกร เผ่าไพโรจนกร, 2546)  นอกจากน้ีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานจะเป็นตวัท านายถึงอตัราการลาออกของพนกังาน ความพึงพอใจของลูกคา้
และผลผลิตต่อองคก์าร ดงันั้นหากองค์การใดสามารถสร้างใหพ้นกังานมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารสูง
แล้ว จะเกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและจะสามารถพัฒนาบุคลากรขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     การจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือการกระจายอ านาจให้ประชาชน  ซ่ึงมี
จ านวนมากท่ีสุดถึง 7,853 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครอง, 2556) จากการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินนั้นเองท่ี
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จะส่งผลใหบ้ทบาทหนา้ท่ีในการท างานตอ้งเปล่ียนแปลงไป จากปัญหาขององคก์ารท่ีมีขนาดเลก็ ทั้งในแง่
ของรายไดแ้ละบุคลากรน้อย  ประกอบกบัการไม่มีหลกัเกณฑข์องการท างานท่ีแน่นอน  ท าให้บุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประสบปัญหาท่ีว่าไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองจาก
ขาดความรู้ความสามารถทางดา้นการปฏิบติังาน  คนท่ีมีความรู้ความสามารถส่วนใหญ่ก็ไม่ตอ้งการเป็น
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การมีทัศนคติท่ีไม่ตรงกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจน
บุคลากรและวฒันธรรมขององคก์ารต่างๆท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายใหม่ขององคก์าร 
เช่น การท่ีรัฐบาลมีนโยบายใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลยบุรวมเป็นหน่วยงานเดียวกบัเทศบาล เป็นตน้ ซ่ึง
การปรับเปล่ียนน้ีคงปฏิเสธไม่ไดท่ี้จะกระทบต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังานดว้ย 
     จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นว่าการสร้างการรับรู้ท่ีเป็นธรรมและการสร้างความพึงพอใจในงานแก่
บุคลากรมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและความพึงพอใจในงานกบั
ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากปัจจุบันทรัพยากรบุคคลมี
ความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ารเป็นอย่างมาก โดยการท่ีพนกังานตดัสินใจลาออกจากองคก์ารจะ
ส่งผลใหอ้งคก์ารมีตน้ทุนมากข้ึน สูญเสียความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และประสิทธิภาพขององคก์ารอาจ
ลดลงได ้ โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปขยายผลในดา้นต่างๆ ของทั้งฝ่ายบริหาร
และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา การคดัเลือกพนกังานใหม่ใหเ้หมาะสมกบัองคก์าร การสร้างกล
ยทุธ์ในการเพ่ิมความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร ใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร เพ่ือรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณค่าเหล่าน้ีไวใ้ห้คงอยู่กบัองคก์ารให้ยาวนานท่ีสุด  ท าใหส้ามารถลดอตัราการออกจากงาน
ลงได ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     Mowday et al. (1982) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์การเป็นการแสดงออกท่ีมากกว่าความจงรักภกัดีท่ี
เกิดข้ึนตามปกติ เพราะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่น และผลกัดนัให้บุคคลเต็มใจท่ีจะอุทิศตวัเองเพ่ือ
สร้างสรรคใ์หอ้งคก์ารดีข้ึน โดยความผกูพนัต่อองคก์าร มีองคป์ระกอบ 3 ดา้นตามแนวความคิดของ Allen 
and Meyer (1990) ไดแ้ก่ 1) ความผกูพนัเชิงอารมณ์หรือดา้นความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง 
ความผูกพนัท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 2) ความผกูพนัเชิงการลงทุนหรือ
ดา้นความต่อเน่ือง (Continuance Commitment) หมายถึง ผูท่ี้อยู่กบัองค์การต่อไป เพราะว่าจ าเป็นตอ้งอยู่
เพ่ื อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง  3) ความผูกพัน เชิงหน้าท่ีห รือด้านบรรทัดฐาน (Normative 
Commitment) หมายถึง ความผกูพนัท่ีเกิดจากการรับรู้ว่าตนเองมีพนัธะหนา้ท่ีจะตอ้งคงอยูแ่ละสนบัสนุน
กิจกรรมขององคก์ารต่อไป 
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     จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ การรับรู้ความยุติธรรมในองคก์ารมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกกบั
ความผูกพันต่อองค์การ (Kuldeep Kumar, Arti Bakhshi, and Ekta Rani, 2009; Hendrix, 1998; Dessler, 
1999; Pirali, 2007; Habib Ozgan, 2011) โดยการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีองคป์ระกอบ 3 ดา้นตาม
แนวคิดของ Niehoff and Moorman (1993) ไดแ้ก่ 1) การรับรู้ความยติุธรรมดา้นค่าตอบแทน (Distributive 
Justice) คือ ความรู้สึกของบุคคลว่าผลลพัธ์ท่ีไดรั้บตอบแทนจากการท างานให้กบัองค์การมีความเป็น
ธรรมหรือไม่ 2) การรับรู้ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ (Procedural Justice) คือ ความรู้สึกของบุคคลว่า
กระบวนการท่ีน ามาซ่ึงผลลัพธ์มีความเป็นธรรมหรือไม่ 3) การรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ 
(Interactional Justice) คือ ความรู้สึกของบุคคลว่าผู ้บังคับบัญชาได้แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือไม่ 
     นอกจากนั้ น พบว่า ความพึงพอใจในงานก็มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 
(Sirapirom, Rapeepun, and Napaporn, 2012; Javad, and Davood, 2012; Sharon L.C. Tan, and Chong M. 
Lau, 2012; Zoran and Ana, 2012) โดยความพึงพอใจในงานมีองคป์ระกอบ 5 ดา้นตามแนวคิดของ Smith, 
Kendell and Hulin (1969) ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะของงาน (Work) คือ ความพึงพอใจในงานท่ีรับผิดชอบอยู่ใน
ปัจจุบนั ความน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถของงานท่ีปฏิบติั 2) การจ่ายค่าตอบแทน (Pay) คือ ความพึง
พอใจต่อรายไดท่ี้ไดรั้บจากค่าตอบแทนในการท างาน 3) การเล่ือนต าแหน่ง (Promotion) ความพึงพอใจอนั
เกิดจากการไดรั้บโอกาสในการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งอย่างยุติธรรม 4) การบงัคบับญัชา (Supervision) 
คือ ความพึงพอใจในการบงัคบับญัชาในดา้นของความสามารถ  ความช่วยเหลือเก่ียวกบัเทคนิคในการ
ท างาน 5) เพ่ือนร่วมงาน (Co-worker) คือ ความพึงพอใจในบรรยากาศของการท างานร่วมกนัเป็นทีม การ
ไดรั้บค าแนะน าและความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน โดยในงานวิจยัน้ี มีตวัแปรอิสระ คือ การรับรู้ความ
ยติุธรรมในองคก์ารและความพึงพอใจในงาน ตวัแปรตามคือ ความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ มีจ านวน
บุคลากรรวม 131,231 คน (ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน, 2555) 
ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างได ้399 คน การสุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่าง
แบบอาศัยหลักความน่าจะเป็น (probability sampling) โดยท าการเรียงล าดับรายช่ือบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการศึกษา และท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างออกเป็นช่วงๆท่ีเท่ากนั  จากนั้นจึงท าการ
แจกแบบสอบถามและเก็บตวัอย่างตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้โดยให้บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง   
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวมรวมขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาปรับปรุง
มาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร ความพึงพอใจในงาน และความผกูพนั
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ต่อองคก์าร ตลอดจนการสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือวิจยั
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยแบบสอบถามน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไป จ านวน 6 ขอ้ เป็นแบบตรวจรายการ (Check 
List) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีสงักดัอยู ่เป็นค าถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนเอง 
     ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ  โดยใช้แนวคิดจาก Niehoff and 
Moorman (1993) ซ่ึงศึกษาปัจจัย  3 ด้าน  ได้แก่  ด้านค่าตอบแทน (Distributive)  ด้านกระบวนการ 
(Procedural)  และดา้นปฏิสมัพนัธ์ (Interactional) 
     ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในงาน โดยใช้แนวคิดของ Smith, Kendall and Hulin 
(1969) ซ่ึงศึกษาปัจจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน (Work) การจ่ายค่าตอบแทน (Pay) การเล่ือนต าแหน่ง 
(Promotion) การบงัคบับัญชา (Supervision) และเพ่ือนร่วมงาน (Co-worker) โดยใช้ขอ้ค าถามดดัแปลง
จากแบบวดัดชันีพรรณนางาน (Job Descriptive Index – JDI) 
     ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การ โดยเลือกศึกษาปัจจยัจากแนวคิดของ Meyer 
and Allen (1997)  ซ่ึ งศึกษาปั จจัย  3 ด้าน  ได้แ ก่  ด้านความ รู้ สึ ก  (Affective) ด้านความต่อ เน่ื อง 
(Continuance) และดา้นบรรทดัฐาน (Normative) 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูป  โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน
คือ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation -Coefficient) และ สถิติ
การวิเคราะห์สมการถดถอย (regression analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองคก์าร  ความพึงพอใจใน
งานและความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย มีดงัน้ี 

ตารางที ่1 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร 

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดา้นค่าตอบแทน   3.11 0.970 
ดา้นกระบวนการ 3.34 0.748 
ดา้นปฏิสัมพนัธ์   3.44 0.744 
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวม 3.30 0.663 
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     จากตารางท่ี 1 พบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.30) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า การรับรู้ความยุติธรรม
ในองคก์ารดา้นปฏิสัมพนัธ์สูงท่ีสุด คือ บุคลากรตีความวา่ผูบ้งัคบับญัชาแสดงความจริงใจ ใหเ้กียรติ 
และค านึงถึงสิทธิของบุคลากรทุกคนอยา่งยติุธรรม และปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 

ตารางที ่2 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในงาน 

ความพงึพอใจในงาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดา้นลกัษณะงาน 3.60 0.420 
ดา้นการจ่ายค่าตอบแทน   2.71 0.726 
ดา้นการเล่ือนต าแหน่ง   3.31 0.607 
ดา้นการบงัคบับญัชา   3.33 0.654 
ดา้นเพื่อนร่วมงาน   3.30 0.550 
ความพงึพอใจในงานโดยรวม 3.25 0.410 
     จากตารางท่ี 2 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.25) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ความพึงพอใจในงานดา้นลกัษณะงานสูงท่ีสุด คือ 
บุคลากรมีความพึงพอใจในงานท่ีมีลกัษณะทา้ทายความสามารถ น่าสนใจ 

ตารางที ่3 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ความผกูพนัต่อองคก์าร 

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดา้นความรู้สึก 3.78 0.658 
ดา้นความต่อเน่ือง 3.32 0.817 
ดา้นบรรทดัฐาน 3.66 0.715 
ความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม 3.59 0.555 

     จากตารางท่ี 3 พบวา่ บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยู่
ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย = 3.59) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ความผกูพนัต่อองค์การดา้นความรู้สึกสูง
ท่ีสุด คือ บุคลากรรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
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ตารางที ่4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.ดา้นค่าตอบแทน   1        
2.ดา้นกระบวนการ    0.409** 1       
3.ดา้นปฏิสัมพนัธ์ 0.339** 0.731** 1      
4.ลกัษณะของงาน  0.204** 0.280** 0.278** 1     
5.ก า ร จ่ า ย
ค่าตอบแทน   0.673** 0.292** 0.320** 0.141** 1    
6.การเล่ือนต าแหน่ง   0.334** 0.575** 0.628** 0.389** 0.314** 1   
7.การบงัคบับญัชา   0.230** 0.629** 0.761** 0.265** 0.249** 0.663** 1  
8.เพื่อนร่วมงาน   0.280** 0.415** 0.408** 0.357** 0.231** 0.388** 0.451** 1 
หมายเหตุ: ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

     จากตารางท่ี 4 พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองคก์าร และความพึงพอใจในงาน โดยตวัแปรอิสระแต่
ละตัวมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต ่ าถึงปานกลาง ยกเวน้ตัวแปรอิสระด้านปฏิสัมพันธ์กับด้าน
กระบวนการ  และตวัแปรอิสระการบงัคบับญัชากบัดา้นปฏิสมัพนัธ์  ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์สหสัมพนัธ์อยู่ใน
ระดบัสูง 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย 

ปัจจยั 
ความผูกพนัต่อองค์การ

โดยรวม 
ความผูกพนัต่อองค์การด้าน

ความรู้สึก 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
Intercept 2.459** 1.623** 1.860** 0.367 
เพศ  0.046 0.061 -0.001 0.024 
อาย ุ 0.091 0.081 0.090 0.074 
สถานภาพสมรส  0.022 0.027 0.095 0.102* 
ระดบัการศึกษา  -0.021 -0.029 0.021 0.007 
ระยะเวลาปฏิบติังาน  0.031 0.035 0.067* 0.074* 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสงักดัอยู ่ 0.060 0.069 0.013 0.037 
การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร  0.160**  0.352**  
ความพึงพอใจในงาน   0.412**  0.097** 
R-square 0.066 0.121 0.181 0.301 
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Adjust R-Sq 0.049 0.106 0.166 0.288 
F- Ratio 3.946** 7.725** 12.306** 24.048** 

หมายเหตุ: ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางที ่5 (ต่อ)  

ปัจจยั 
ความผูกพนัต่อองค์การด้าน

ความต่อเนื่อง 
ความผูกพนัต่อองค์การด้าน

ความบรรทดัฐาน 

Model 5 Model 6 Model 7 Model 8 
Intercept 3.224** 3.250** 2.291** 1.253** 
เพศ  0.100 0.101 0.040 0.058 
อาย ุ 0.139 0.138 0.044 0.032 
สถานภาพสมรส  -0.074 -0.072 0.045 0.051 
ระดบัการศึกษา  -0.105 -0.104 0.020 0.011 
ระยะเวลาปฏิบติังาน  -0.010 -0.011 0.037 0.042 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสงักดัอยู ่ 0.086 0.077 0.080 0.093 
การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร  -0.081  0.211**  
ความพึงพอใจในงาน   -0.084  0.522** 
R-square 0.023 0.020 0.053 0.104 
Adjust R-Sq 0.005 0.003 0.036 0.088 
F- Ratio 1.304 1.157 3.104** 6.477** 

หมายเหตุ: ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

     จากตารางท่ี 5 พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารในทุกดา้น  ซ่ึง
กล่าวไดว้่า  เม่ือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั ความผูกพนัต่อ
องค์การก็จะไม่แตกต่างกัน  ในขณะท่ีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความพึงพอใจในงานมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม ดา้นความรู้สึก และดา้นบรรทดัฐาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 แต่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความต่อเน่ือง 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
      จากการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความยุติธรรมในองคก์าร  ความพึงพอใจในงานและ
ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย  สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
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      1) การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงกล่าวไดว้่า 
เม่ือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการรับรู้ความยุติธรรมในองคก์ารอยู่ในระดบัสูง ความผกูพนั
ต่อองค์การก็จะสูงข้ึนดว้ย โดยการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การจะอธิบายความผูกพนัต่อองค์การดา้น
ความรู้สึกไดดี้ท่ีสุด คือ บุคลากรจะรับรู้ว่าตนท างานในองคก์ารนั้นเปรียบเสมือนเป็นหน่ึงในครอบครัว
ขององคก์ารมากท่ีสุด 
     2)  ความพึงพอใจในงานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงกล่าวไดว้า่ เม่ือบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความพึงพอใจในงานสูงก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารเพ่ิมข้ึนดว้ย โดยความ
พึงพอใจในงานจะอธิบายความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความรู้สึกไดดี้ท่ีสุด คือ บุคลากรจะรู้สึกพึงพอใจใน
ลกัษณะงานท่ีตอ้งท า พึงพอใจในเร่ืองของการจ่ายค่าตอบแทน การมีโอกาสกา้วหนา้ การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน หากบุคลากรมีความพึงพอใจโดยรวมจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความ
ผกูพนัต่อองคก์าร รู้สึกถึงการเป็นหน่ึงในสมาชิกครอบครัวขององคก์ารนัน่เอง 
ข้อเสนอแนะ 
     ผูบ้งัคบับญัชาควรหาวิธีการและแนวทางในการท่ีจะเพ่ิมระดบัการรับรู้ความยุติธรรมในองคก์าร  และ
ระดบัความพึงพอใจในงาน  โดยเฉพาะการรับรู้ความยุติธรรมในองคก์ารดา้นค่าตอบแทน  เช่น มีการจดั
ประชุมช้ีแจงหรือการจดัรายงานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าบุคลากรในองคก์ารไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ
เพียงพอกบัการด ารงชีพ หรือใหผ้ลประโยชนเ์ก้ือกลูอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนท่ีไดรั้บเป็นประจ า เพ่ือ
ยกระดบัความพึงพอใจในงานน้ีใหสู้งข้ึน  ในดา้นความพึงพอใจในงาน ผูบ้งัคบับญัชาควรหาวิธีการและ
แนวทางในการท่ีจะเพ่ิมระดับความพึงพอใจในงาน  โดยเฉพาะความพึงพอใจในงานด้านการจ่าย
ค่าตอบแทน  องค์การควรพิจารณาฐานเงินเดือนให้เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีท่ีบุคลากรแต่ละคนตอ้ง
รับผิดชอบ  และการเผชิญกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความขดัแยง้รอบดา้น เช่น ความขดัแยง้กนัเองใน
การเมืองทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อสวสัดิการดา้นต่างๆท่ีมีให้กบับุคลากร  เช่น ห้องอาหาร 
หอ้งน ้ า อุปกรณ์ความปลอดภยั อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างาน  เป็นตน้ อีกทั้งการมอบหมาย
ใหบุ้คลากรไดรั้บผิดชอบในงานท่ีทา้ทายความสามารถ น่าสนใจ และมีความแปลกใหม่ จะท าใหบุ้คลากร
เกิดการเรียนรู้และพฒันาความสามารถ เกิดความพึงพอใจในงานมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นผลท าให้บุคลากรมี
ความเตม็ใจท่ีจะท างานและความผกูพนัต่อองคก์ารอีกดว้ย 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในงาน ความผูกพนัต่อองค์การ และความ
ตั้งใจจะลาออกของพนักงานธนาคารพาณชิย์ 

The Relationship between Job Satisfaction  Organizational Commitment 
and Turnover Intention of Employees in Commercial Bank 

 

ศิริลกัษณ์ สนย้อน1และ ศุภฤกษ์ สุขสมาน2 

SiriluxSonyornt and SuparerkSooksmarn 

 

บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบัความตั้งใจ

จะลาออกของพนกังานธนาคาร 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองคก์ารกบัความตั้งใจจะ

ลาออกของพนกังานธนาคารกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานธนาคารพาณิชย ์จ านวน 396 

คน และน ามาวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ

อนุมานดว้ยการทดสอบ Pearson’s Correlation, t- test, F-test, และLSD ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

ค าส าคัญ:ความพึงพอใจในงาน, ความผูกพันต่อองค์การ, ความตั้งใจจะลาออก 

 

Abstract 

The objectives of this study were to 1)  study relationship between job satisfaction and turnover 

intentionof Employees in Commercial Bank 2)  study relationship between organizational commitment 

and turnover intentionof Employees in Commercial Bank.  Data was collected from the sample of 

3 96commercial bank employees and analyzed with descriptive statistics including percentage, mean, 

standard deviation and inferential statistics including Pearson’s Correlation test, t-test, F-test and LSD at 

significant level of 0.05. 

Keywords: job satisfaction, organization commitment, turnover Intention 
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1. บทน า 

 ภายใตส้ถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูง ท าใหห้ลายองคก์ารตอ้งปรับเปล่ียน

กลยุทธ์และวิธีการบริหารจดัการ เพ่ือปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัภายนอก 

ได้แก่ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม และปัจจัยภายในได้แก่  

โครงสร้างองคก์าร วฒันธรรม (อ านาจ ธีระวนิช , 2553) และดา้นทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้น

การบริหารทรัพยากรบุคคล ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจในไปสู่เป้าหมาย ทั้งในเร่ืองการ

วางแผน(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดการด้านบุคคล (Staffing) การอ านวยการ 

(Directing) และการควบคุม (Control) เพ่ือใหอ้งคก์ารไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัแบบยัง่ยืน (อ านาจ ธีระวนิช, 

2553)ส่ิงส าคญันอกเหนือจากท่ีกล่าวมานั้นคือ การสร้างความพึงพอใจในงานและการสร้างความผกูพนัใน

งานของพนักงาน เพ่ือลดอัตราการลาออกของพนักงานในปัจจุบนัโดยความพึงพอใจในงานและความ

ผูกพนัต่อองค์การ เป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึงความรู้สึกและผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระยะยาว ซ่ึง

องค์การต้องสนับสนุนให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการท างาน เพ่ือให้พนักงานเกิด

ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบังานท่ีท า เม่ือพนกังานมีความผกูพนัในงานสูง อตัราการขาดงานและการ

ลาออกจากกงานจะลดลง (สร้อยตระกลู อรรถมานะ, 2545) ในทางตรงกนัขา้มพนกังานท่ีมีความผกูพนัใน

งานต ่า จะท างานไม่เต็มประสิทธิภาพ ก็ส่งผลต่อผลการปฏิบติังาน และในท่ีสุดจะเกิดปัญหาการลาออก

จากงาน ซ่ึงท าให้องคก์ารตอ้งสูญเสียตน้ทุนในหลายดา้น ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน สวสัดิการ ค่าใชจ่้ายในการ

ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหม่ อีกทั้งยงัสูญเสียเป้าหมายท่ีองคก์ารตั้งไว ้

 ปัจจุบนัปัญหาการลาออกจากงาน เป็นส่ิงท่ีพบเจอในทุกองค์การ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจธนาคาร

พาณิชย ์ท่ีก าลงักา้วเขา้สู่ยุคการแข่งขนัท่ีรุนแรง ทรัพยากรบุคคลของธุรกิจการเงินการธนาคารนั้นผกูติด

กบันโยบายทางธุรกิจขององค์กรอย่างแนบแน่น เม่ือพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนไป รูปแบบการท าธุรกิจ

และรูปแบบของบุคลากรท่ีตอ้งใชจึ้งตอ้งปรับเปล่ียนอยู่เสมอ เพ่ือใหท้นัต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค (กรุงเทพ

ธุรกิจ, 2556) ธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่ตอ้งประสบกบัปัญหาการลาออกของพนกังานเน่ืองจากตอ้งการ

แสวงหางานท่ีชอบ องค์กรท่ีพึงพอใจ บางส่วนก็ลาออกจากธนาคารเอกชนไปท างานกบัธนาคารของรัฐ  

หรือลาออกไปท าธุรกิจส่วนตวั จากการส ารวจในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา พบว่าอตัราการลาออกเฉล่ียอยู่ท่ี 4-

5% ส่วนในปี 2555 มีอตัราการลาออกเฉล่ียอยู่ท่ี 12% โดยต าแหน่งงานทัว่ไปมีอตัราการลาออกสูงสุดท่ี 

13% ตามดว้ยพนักงานระดบัหัวหน้างานอยู่ท่ี 11% ระดบับริหารจดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงอยู่ท่ี 8% 

(ผูจ้ดัการออนไลน์, 2555)ในปี2556 ธุรกิจธนาคารอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโต แต่ทรัพยากรบุคคลของ

ธนาคารยงัมีการลาออกซ ้ าๆ (turn over) เป็นลกัษณะท่ีหมุนเขา้มาเป็นระยะ และคาดว่าจะอยู่ในลกัษณะน้ี
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ไปอีก 1-2 ปี ขณะท่ีธนาคารพยายามจะคดัสรรคนใหม่ให้เขา้มาอยู่ในวิชาชีพนานๆ (ผูจ้ดัการออนไลน์, 

2555) เพ่ือให้องค์การไดพ้นกังานท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการแข่งขนัต่อไป ปัญหาการ

ลาออกท่ีกล่าวมานั้นถือเป็นโจทยท่ี์ท้าทายให้ทุกธนาคารว่าจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรเพ่ือให้

พนกังานอยูก่บัองคก์ารใหน้านท่ีสุด 

 วตัถุประสงค์ของการวิจยัในคร้ังน้ี1) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบั

ความตั้งใจจะลาออกของพนกังานธนาคาร2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อองคก์ารกบั

ความตั้งใจจะลาออกของพนกังานธนาคาร 

 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ1) เพ่ือให้ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งน าผลการวิจยัไปใชใ้นการ

ปรับปรุงการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลในการวางแผน สรรหา เพ่ือใหไ้ดพ้นกังานท่ีมีความเหมาะสม

กบัองค์การ            2) เพ่ือเป็นขอ้มูลให้กบัผูบ้ริหารในการตดัสินใจเก่ียวกบัการสร้างกิจกรรมท่ีจะสร้าง

ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ เพ่ือลดอัตราการลาออกของพนักงาน3) เพ่ือเป็น

แนวทางใหก้บัผูส้นใจในการท าวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจในงาน ความผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีมีผลต่อความ

ตั้งใจจะลาออกของพนกังาน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตั้งใจจะลาออกนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความ

ตั้งใจลาออกไวม้ายมาย ซ่ึงนกัวิจยัไดส้รุปความหมายไวว้่าความตั้งใจจะลาออก หมายถึง พฤติกรรมของ

บุคคล โดยไดรั้บอิทธิพลจากความรู้สึกท่ีมีต่องาน ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการลาออกในอนาคต  ซ่ึงบุคคล

จะลาออกจากองคก์ารโดยความสมคัรใจ ซ่ึงการลาออกลกัษณะน้ีเป็นการน ามาซ่ึงผลเสียต่อองคก์ารจาก

การรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจจะลาออก นกัวิจยัไดแ้บ่งการศึกษาแนวคิดการ

ลาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) การศึกษาแนวคิดทางดา้นพฤติกรรม กล่าวถึง พฤติกรรมการลาออก โดยพยายาม

คน้หาสาเหตุของการลาออกว่าเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร และมีผลกระทบต่อองคก์ารอย่างไร (Lawler, 1971 อา้ง

ถึงใน ลออจิต อิงเจริญสุนทร , 2545) 2) การศึกษาแนวคิดทางด้านกลไกตลาดแรงงาน กล่าวถึงภาวะ

แรงงานในตลาดแรงงาน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังาน เม่ือความตอ้งการของตลาดแรงงาน

สูง โอกาสในการเปล่ียนงานจะสูง ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ความตอ้งการของตลาดแรงงานต ่า โอกาสในการ

เปล่ียนงานจะต ่า  3) การศึกษาแนวคิดทางดา้นแรงผลกัดนั/ดึงดูดกล่าวถึงการผสมผสานระหว่างแนวทาง

การศึกษาทางดา้นพฤติกรรมกบัแนวทางการศึกษาทางดา้นเศรษฐศาสตร์เขา้ดว้ยกนัโดยการลาออกเกิดจาก 
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2 ปัจจยั ไดแ้ก่ปัจจยัผลกัดนั (Push Factors) หมายถึง ปัจจยัภายในองค์การท่ีมีผลต่อการสร้างความไม่

พอใจให้กบับุคคล และปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) หมายถึง ปัจจยัภายนอกองค์การ ท่ีเขา้มาดึงดูดให้เกิด

การเคล่ือนยา้ยหรือลาออกจากองคก์ารเดิมไปยงัองคก์ารใหม่ โดยพนกังานหวงัวา่จะไดง้านท่ีดีกวา่เดิมโดย

พบว่าแนวคิดของ Mobley (1977)มีการกล่าวถึงแนวคิดการลาออกไดค้รอบคลุมทั้ง 3 กลุ่ม โดยสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของSteers and Mowday (1981) และHom and Griffeth (1994) แต่แนวคิดของ Mobley (1977) 

มีแบบสอบถามท่ีกล่าวถึงเก่ียวกบัความตั้งใจจะลาออกโดยตรง อีกทั้งมีการแบ่งขั้นตอน กระบวนการการ

ลาออก และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลาออกไวอ้ย่างละเอียดและชดัเจน   จากแนวคิดความตั้งใจจะลาออก

ดงักล่าว ท าใหท้ราบวา่มีหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลาออก แต่มีปัจจยัท่ีส าคญัคือ ปัจจยัดา้นความรู้สึกของ

พนกังานท่ีมีต่องาน โดยมีความพึงพอใจในงานและความผกูพนัต่อองค์การเป็นตวัแปรส าคญั ซ่ึงจะเป็น

สาเหตุเร่ิมแรกท่ีน าไปสู่ความตั้งใจท่ีจะลาออกจากงานโดยจากการรวบรวมความหมาย แนวคิดและทฤษฎี

ความพึงพอใจในงาน ผูวิ้จยัไดส้รุปความหมายความพึงพอใจในงานว่า หมายถึง ความรู้สึกในทางบวก

และความสุขของแต่ละบุคคลท่ีมีต่องาน เม่ือบุคคลมีความรู้สึกท่ีดีต่องานก็จะส่งผลให้ผลการปฏิบติังาน

สูงข้ึนดว้ย 

 จากการศึกษาเร่ืององคป์ระกอบและปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อความตั้งใจจะ

ลาออก พบวา่มีนกัวิจยัหลายท่านไดแ้บ่งองคป์ระกอบความพึงพอใจใจงานไวห้ลายองคป์ระกอบท่ีมีความ

คลา้ยคลึงกนั โดนแนวคิดของSpector (1997)ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของความพึงพอใจในงานไว ้9 ดา้น 

ไ ด้ แ ก่ ค่ า จ้ า ง  (Pay)โ อ ก าส ก า ร เ ล่ื อ น ต า แ ห น่ ง  (Promotion Opportunities)ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ช า 

(Supervision)ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Fringe Benefits)ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงิน (Contingent Rewards)สภาพการ

ท างาน (Job Conditions) เพ่ือนร่วมงาน (Co-Worker)  ลักษณะงาน (Nature of Work-Itself) และการ

ติดต่อส่ือสาร (Communication)โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Herzberg (1959 อา้งถึงใน อ านาจ ธีระวนิช, 

2553)  ท่ีกล่าวถึงทฤษฎี 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจยัอนามยั (Hygiene Factors) 

อีกทั้งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Smith et al. (1969) ท่ีไดแ้บ่งองคป์ระกอบของความพึงพอใจในงานเป็น 5 

ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นลกัษณะงานดา้นรายไดด้า้นโอกาสกา้วหนา้ดา้นผูบ้งัคบับญัชา และดา้นเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึง

แนวคิดของ Spector (1997)  จะกล่าวถึงองค์ประกอบความพึงพอใจงานไวค้รอบคลุมในทุกประเด็นกว่า

แนวคิดอ่ืน 

 ตวัแปรทางด้านความผูกพนัต่อองค์การ เป็นอีกหน่ึงตวัแปรท่ีมีความส าคญัต่อความตั้ งใจจะ

ลาออกจากงานโดยจากการศึกษาความหมายของความผกูพนัต่อองคก์าร ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้

ความหมายไว ้ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปความหมายความผูกพนัต่อองค์การว่า หมายถึง สภาวะทางจิตใจทางดา้น
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อารมณ์และความคิดในเชิงบวกท่ีมีต่องาน เกิดจากความเช่ือ บรรทดัฐาน ความจงรักภกัดี ทศันคติหรือ

ความรู้สึกของผูป้ฏิบัติงานท่ีมีต่อองค์การ ซ่ึงสามารถผลักดันให้บุคคลท างานด้วยความเต็มใจเพ่ือ

สร้างสรรคอ์งคก์ารใหดี้ยิ่งข้ึน เพราะบุคคลจะรู้สึกมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบังานจากการรวบรวม

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองค์การนักวิชาการไดแ้บ่งองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความผูกพนัต่อองค์การไวใ้นดา้นต่าง ๆ ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั โดยพบว่าแนวคิดของAllen and Meyer 

(1990)ไดก้ล่าวถึงปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ารไว ้3 ปัจจยั ไดแ้ก่  1) ความผกูพนัดา้นความรู้สึก (Affective 

Commitment) หมายถึง องค์การสามารถเป็นท่ีพ่ึงพาของพนกังานได ้พนกังานไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่า

เทียมกนั ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของพนกังาน พนกังานท างานเขา้กบัเพ่ือนร่วมงาน

ได ้ต าแหน่งของงานมีความชดัเจน เป้าหมายมีความชดัเจน ลกัษณะงานมีความทา้ทาย ระดบัของเป้ามาย

ในการท างาน การให้ความส าคญัของตนเองท่ีมีต่อองค์การ การไดรั้บผลป้อนกลบัของงาน พนักงานมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจ พนกังานมีทกัษะความสามารถท่ีหลากหลาย การลงทุนลงแรงในการท างาน2) 

ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร (Continuance Commitment)  หมายถึง ความปรารถนาอย่างแรงกลา้

ของบุคคลท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์าร เพราะบุคคลเช่ือวา่ถา้ลาออกจะท าใหต้นเองสูญเสียผลประโยชนใ์น

ส่ิงท่ีลงทุนให้กับองค์การ ท าให้บุคคลจะมีความผูกพนัต่อองค์การด้านความต่อเน่ืองสูง เน่ืองจากไม่

ตอ้งการสูญเสียผลประโยชน์ ไดแ้ก่ เงินบ าเหน็จบ านาญ และผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีจะไดจ้ากการปฏิบติังาน

ในองค์การมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัความผูกพนัต่อองค์การดา้นความต่อเน่ืองมีแนวโน้มลดลง เพราะ

บุคคลส่วนใหญ่เลือกท่ีจะอยูก่บัองคก์ารท่ีจา้งงานในระยะยาว โดยเร่ิมตน้จากต าแหน่งงานระดบัล่างจนไป

ถึงระดบัสูง3) ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐานของสังคม (Normative Commitment) หมายถึง ความจงรักภกัดี

และเต็มใจท่ีจะอุทิศตนให้กบัองคก์าร ซ่ึงเป็นผลมาจากบรรทดัฐานขององคก์ารและสังคม บุคคลรู้สึกว่า

เม่ือเข้าเป็นสมาชิกขององค์การก็ต้องมีความผูกพันต่อองค์การ เพราะนั่นคือความถูกต้องและความ

เหมาะสมท่ีจะท า ความผูกพนัต่อองคก์ารนั้นเป็นหนา้ท่ีหรือพนัธะผูกพนัท่ีสมาชิกจะตอ้งมีต่อการปฏิบติั

หน้าท่ีในองค์การ โดยจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Buchanan (1974 อา้งถึงในประมาภรณ์ ทพัพะรังสี, 

2549) ท่ีกล่าวว่าความผูกพนัต่อองค์การประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกันกับองค์การ (Identification)2) การมีส่วนร่วมในองค์การ (Involvement)3) ความจงรักภักดีต่อ

องคก์าร (Loyalty) และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schaufeli et al. (2003) ท่ีไดแ้บ่งความผกูพนัต่อองคก์าร 

ออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่  1) ความขยนัขนัแขง็ (Vigor)2) ความทุ่มเทในงาน (Dedication)3) ความรู้สึกเป็นอนั

เดียวกนักบังาน (Absorption) โดยแนวคิดของ Allen and Meyer (1990)จะครอบคลุมในทุกองค์ประกอบ

ของความผกูพนัต่อองคก์าร จึงเลือกใชเ้ป็นแนวคิดในการศึกษา 
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 การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพนัต่อองค์การ และความ

ตั้งใจจะลาออกของพนักงานธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ มีตวัแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจในงาน และ

ความผกูพนัต่อองคก์าร ตวัแปรตามคือ ความตั้งใจจะลาออกจากงาน 

 

3. วธิีการศึกษา 

 

 ประชากรท่ีศึกษา คือ พนักงานระดบัทัว่ไป เลือกศึกษาในกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ท่ีมี

ส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพยร์วม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของสินทรัพยร์วมธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้งระบบ  

โดยใชวิ้ธีค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณีท่ีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนดงัน้ี จากสูตรการค านวณ

ของ Taro Yamane (1996 อา้งใน ประมาภรณ์ ทัพพะรังสี , 2549) ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 95 % และยอมรับความคลาดเคล่ือนในการเลือกตวัอยา่ง 5 % 

 กลุ่มตวัอย่าง ใชก้ารสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชจ้ านวน

พนกังานท่ีปฏิบติังานอยู่ในส านกัใหญ่ของแต่ละธนาคารเป็นเกณฑ ์โดยมีพนกังานธนาคารท่ีถูกสุ่มเลือก

มาจ านวนทั้งหมด             396 คน 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการออกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างพนกังานทัว่ไปของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่

โดยการกระจายแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างดงักล่าว โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูท้  าแบบสอบถามดว้ย

ตนเอง ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไป2) 

แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานโดยใชแ้นวคิดของ Spector (1997)3) แบบสอบถามเก่ียวกบั

ความผูกพนัต่อองค์การโดยใชแ้นวคิดของAllen and Meyer (1990) และ 4) แบบสอบถามเก่ียวกบัความ

ตั้งใจจะลาออกโดยใชแ้นวคิดของMobley (1977) 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู  ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีแจกใหก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 

396 คน น ามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มา

ด าเนินการ ดงัน้ี1) ผูวิ้จยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง มา

ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความครบถว้นสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม2) น าแบบสอบถามท่ีมี

ความสมบูรณ์ครบถ้วนมาท าการลงรหัสตามท่ีผูวิ้จัยได้ก าหนดไวโ้ดยแบบสอบถามท่ีเป็นปลายปิด 

(Closed-End Question) มีการลงรหสัของขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล3) น าขอ้มูลไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ 
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 

 

 1) ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสมมติฐาน ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนกังานธนาคารพาณิชย ์มีความเป็นไปไดอ้ยู่ 2 ทางเลือก 

คือ 1) ถา้ผลการทดสอบเป็นไปตามสมมติฐานแสดงว่า เม่ือพนกังานมีความพึงพอใจในงานสูง จะส่งผล

ใหค้วามตั้งใจจะลาออกจากงานต ่า ในทางตรงขา้มถา้พนกังานมีความพึงพอใจในงานต ่า จะส่งผลใหค้วาม

ตั้งใจจะลาออกจากงานสูง ดงันั้นองค์การจึงควรเปิดโอกาสให้พนักงานไดแ้สดงความรู้ความสามารถ 

ความคิดเห็น และความถนดัของตนเอง อีกทั้งองคก์ารควรมีการจดัอบรมเพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะท่ีจ าเป็นในงาน 

2) ถา้ผลการทดสอบไม่เป็นไปตามสมมติฐานแสดงว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกบัความตั้งใจจะลาออกจากงาน กล่าวคือ ถึงแมพ้นกังานจะมีความพึงพอใจในงานสูงแต่ความตั้งใจ

จะลาออกจากกงานกสู็งดว้ยเช่นกนั   

 2) ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสมมติฐานความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังานธนาคารพาณิชยมี์ความเป็นไปไดอ้ยู่ 2 ทางเลือก คือ

1) ถา้ผลการทดสอบเป็นไปตามสมมติฐานแสดงว่า เม่ือพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูง จะส่งผลให้

ความตั้งใจจะลาออกจากงานต ่าในทางตรงขา้มถา้พนกังานมีความผกูพนัต่อองค์การต ่า จะส่งผลใหค้วาม

ตั้งใจจะลาออกจากงานสูงดงันั้นองคก์ารควรมีการช้ีแจงวิสัยทศัน์ นโยบาย และจุดมุ่งหมายในการท างาน

ขององค์การอย่างชดัเจน เพ่ือให้พนกังานไดท้ราบถึงแนวทางการด าเนินงานขององค์การ รวมไปถึงการ

มอบหมายงานท่ีมีความส าคญัและมีคุณค่าต่อองคก์าร เพ่ือให้พนกังานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในงานและเป็น

ส่วนหน่ึงขององค์การ 2) ถา้ผลการทดสอบไม่เป็นไปตามสมมติฐานแสดงว่า ความผูกพนัต่อองค์การมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัความตั้งใจจะลาออกจากงาน กล่าวคือ ถึงแมพ้นกังานจะมีความผกูพนัต่อ

องคก์ารสูงแต่ความตั้งใจจะลาออกจากกงานกสู็งดว้ยเช่นกนั   
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ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้น าที่ใช้ภาษาในการจูงใจและการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองกบัผลการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าที่ส านักงานสรรพากรใน

กรุงเทพมหานคร กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 
The Relationship Between Leader Motivating Language, Self – Efficacy 
and Job Performance of Officers, Bangkok Area Revenue Office, The 

Revenue Department, Ministry of Finance. 
 

ณชิาภัทร วฒัยากร1 อ านาจ  ธีระวนิช 2 และเอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล3 
Nichapat Wattayagorn1 Amnaj Theeravanich2 and Ek-anong Tangrukwaraskul3 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบวา่การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นตวัแปรส่งผา่นของผูน้ าท่ีใช้
ภาษาในการจูงใจท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีสรรพากรในกรุงเทพมหานคร จ านวน 368 คน 
โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติและโมเดลสมการโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์(χ2/df = 2.758, NFI = 0.733, 
IFI = 0.811, TLI = 0.801,  CFI = 0.810 และ  RMSEA = 0.069) โดยผู ้น า ท่ี ใช้ภ าษ าในการ จูงใจ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง ผูน้ าท่ีใชภ้าษาในการจูงใจมีความสัมพนัธ์
ในเชิงบวกกบัผลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีสรรพากร นอกจากน้ียงัพบว่าการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองไม่ใช่ตัวแปรส่งผ่านของผูน้ าท่ีใช้ภาษาในการจูงใจท่ีมีผลต่อผลการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ี
สรรพากร 
ค าส าคัญ: ผู้น าท่ีใช้ภาษาในการจูงใจ, การรับรู้ความสามารถของตนเอง, ผลการปฏิบัติงาน 

ABSTRACT 
The objective of this study was to test whether self – efficacy is a partially mediating variable between 
leader motivating language and performance of 368 revenue officers in Bangkok. This study used 
statistic programming and structural equation modeling as the tools for analysis with a statistical 
significant level of 0.05. The result of this study indicated that the model was consistent the empirical 
data (χ2/df = 2.758, NFI = 0.733, IFI = 0.811, TLI = 0.801, CFI = 0.810 and RMSEA = 0.069). Leader 
motivating language was positively related to self – efficacy and performance of revenue officers. It was 
also found that self – efficacy was not a partially mediating variable between leader motivating language 
and revenue officers' performance. 
Key Words: Leader Motivating Language, Self-Efficacy, Performance 
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1. บทน า 
 
     ภายใตส้ถานการณ์โลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ความซบัซอ้นของธุรกิจมีมากข้ึน กรมสรรพากร
ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการมีหนา้ท่ีจดัเกบ็ภาษีเงินได ้เพ่ือน ารายไดม้าเป็นงบประมาณในการพฒันาประเทศ 
การบริหารงานของกรมสรรพากร จึงต้องเผชิญกับความท้าทายอยู่ตลอดเวลา ทั้ งความผนัผวนทาง
เศรษฐกิจ การพฒันาเทคโนโลยี เสถียรภาพทางการเงิน ภยัธรรมชาติ รวมถึงภารกิจจดัเก็บภาษีท่ีสูงข้ึนทุก
ปี กรมสรรพากรจึงตอ้งมีการปรับแผนการท างานเพ่ือให้ทนัและเหมาะสมกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไป (กรมสรรพากร, 2555) โดยในปีงบประมาณ 2555 กรมสรรพากรจดัเก็บภาษีไดต้ ่ากว่าเป้าหมายถึง 
8,624 ลา้นบาท (ไทยพบัลิกา้, 2555) ดงันั้นในงบประมาณปี 2556 กรมสรรพากรจึงวางแนวทางในการ
จดัเก็บภาษีใหม่ อธิบดีกรมสรรพากรไดส้ัง่การใหเ้จา้หนา้ท่ีก าชบักบัผูเ้สียภาษีเพ่ิมมากข้ึน และใหค้ านวณ
จ่ายภาษีใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด (เดชา  กิตติวิทยานนัท,์ 2555) การท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งจดัเก็บ
ภาษีให้ได้ตามเป้าหมายท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปีๆ อย่างต่อเน่ือง แต่ผลตอบแทนท่ีได้รับกลบัเท่าเดิม ส่งผลให้
เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากรท างานไม่เต็มศักยภาพ โดยส่วนหน่ึงมาจากการขาดแรงจูงใจในการท างาน 
(ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2555) โดยในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูน้ าท่ีใชภ้าษาในการจูงใจและการรับรู้ความสามารถของตนเองกบัผลการปฏิบติังานเจา้หนา้ท่ีสรรพากร
ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเ้กิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์การโดยรวม โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างผูน้ าท่ีใช้ภาษาในการจูงใจกับการรับรู้ความสามารถของตนเองของเจ้าหน้าท่ีสรรพากรใน
กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ าท่ีใชภ้าษาในการจูงใจกบัผลการปฏิบติังาน 3) 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับผลการปฏิบัติงาน 4) เพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ าท่ีใช้ภาษาในการจูงใจกบัผลการปฏิบติังานโดยมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองเป็นตวัแปรส่งผา่น 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
     จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า รูปแบบการเป็นผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ซ่ึงนักวิจยัแต่ละท่านมีการใช้ตัวแปรรูปแบบการเป็นผูน้ าแตกต่างกนัออกไป ไม่มีมาตรฐานท่ี
ตายตวั หรือรูปแบบการเป็นผูน้ าท่ีเหมาะสมเพียงรูปแบบเดียวท่ีสามารถใชไ้ดใ้นทุกสถานการณ์ (Amzat 
and Ali, 2011) ผูว้ิจยัได้เลือกใช้รูปแบบการเป็นผูน้ าแบบผูน้ า ท่ีใช้ภาษาในการจูงใจตามแนวคิดของ 
Mayfield and Mayfield (2012) เน่ืองจากรูปแบบการเป็นผูน้ าน้ี ถือเป็นเร่ืองใหม่มีผูศึ้กษาอยู่ไม่มาก ผูวิ้จยั
จึงมีความสนใจ ประกอบกบัการท่ีนกัวิจยัในปัจจุบนัเร่ิมใหค้วามสนใจและมีการคน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ิมมาก
ข้ึน โดยองคป์ระกอบของผูน้ าท่ีใชภ้าษาในการจูงใจ (Leader Motivating Language: LML) ประกอบดว้ย 
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1) ภาษาแบบก าหนดทิศทางให้ (Direction-giving Language) คือ การท่ีผูน้ าคอยให้ความช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน าในการท างานเพ่ือให้งานนั้ นๆ ประสบความส าเร็จ 2) ภาษาท่ีแสดงถึงความเข้าอกเข้าใจ 
(Empathetic Language) คือ การท่ีผูน้ าใหค้วามส าคญัในเร่ืองของอารมณ์และความรู้สึกของผูต้าม และ 3) 
ภาษาแบบให้ความหมายของการกระท า (Meaning - making Language) คือ การท่ีผูน้ าบอกความหมาย
ของการกระท าต่างๆ ท่ีท าแลว้ประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวในองค์การอาจเป็นการบอกทางตรงหรือ
ออ้มโดยการเปรียบเทียบหรือเร่ืองเล่าก็ได ้โดยการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self – Efficacy) ตาม
แนวคิดของ Sherer et al. (1982) มีองค์ประกอบ 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การรับรู้ความสามารถทัว่ไปของตนเอง 
(General Self – Efficacy) คือ การรับรู้ในความสามารถของตนเองของแต่ละบุคคลในการท่ีจะด าเนินการ
กระท าพฤติกรรมบางอยา่งในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีมีความแตกต่างกนัออกไปอยา่งไม่เฉพาะเจาะจง และ 2) 
การรับรู้ความสามารถทางสังคมของตนเอง (Social Self – Efficacy) คือ ความเช่ือของแต่ละบุคคลใน
ความสามารถของตนเองในการท่ีจะเร่ิมตน้การติดต่อทางสงัคมและการพฒันามิตรภาพใหม่ๆ 
     นอกจากน้ียงัพบว่ารูปแบบการเป็นผูน้ ามีความสัมพนัธ์กับผลการปฏิบัติงานในเชิงบวก (Bass and 
Avolio, 1997; Bass et al., 2003; Cooper, 1997; Goleman, 1998; Shahhosseini, Silong, and Ismaill, 2013; 
Shea, 1999; Yukl, 1998; Hawkin and Dulewicz, 2009; Howell and Hall-Merenda, 1999; Luthans & 
Youssef, 2004; Mayfield and Mayfield, 2012; Nsubuga, 2009; Sosik and Jung, 2002; Timothy et al., 
2011 and Wang and Poutziouris, 2010) และตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมสามารถอธิบาย
ไดทุ้กสาขาวิชาชีพ อีกทั้งยงัไดรั้บการยอมรับจากนกัวิจยัหลายๆ ท่าน คือ ทฤษฏีการวดัผลการปฏิบติังาน
ตามบทบาท (The Role-Based Performance) ตามแนวคิดของ Welbourne, Johnson and Erez (1998) ซ่ึง
ประกอบดว้ย 1) บทบาทในงาน (Job) คือ การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นค าบรรยาย
ลกัษณะงานเท่านั้น 2) บทบาทในอาชีพ (Career) คือ การไดรั้บทกัษะท่ีจ าเป็นเพ่ือความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงานในองคก์ารหน่ึงๆ 3) บทบาทการเป็นผูส้ร้างนวตักรรม (Innovator) คือ การมีความคิดสร้างสรรค ์มี
วิธีการ และมีนวตักรรมใหม่ๆ โดยไม่เฉพาะเจาะจงในงานท่ีท าอยู่เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการมีนวตัรรม 
วิธีการใหม่ๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อองค์การโดยรวมดว้ย 4) บทบาทการเป็นสมาชิกในทีม (Team) คือ การ
ท างานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงานและสมาชิกในทีม เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จขององคก์าร และ 5) บทบาทการเป็น
สมาชิกองค์การ (Organization) คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ การปฏิบติัหน้าท่ีท่ีแสดงถึง
ความกงัวลและห่วงใยต่อองคก์าร อีกทั้งผูวิ้จยัยงัพบวา่การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสมัพนัธ์กบั
ผลการปฏิบัติงานในเชิงบวกอีกด้วย (Ajala, 2013; Dixon and Schertzer, 2005; Eden and Aviram, 
1993; Khurshid, Qasmi, and Ashraf, 2012; Prussia, Anderson, and Manz, 1998; Seijts and 
Latham, 2011; and Yang, Kim, and Mcfarlsnd, 2011) 
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3. วธิีการศึกษา 

 
     ประชากรท่ีศึกษา คือ เจ้าหน้าท่ีส านักงานสรรพากรในกรุงเทพมหานคร  กรมสรรพากร สังกัด
กระทรวงการคลงั ซ่ึงค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างได ้368 คน และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
สัดส่วน (Proportional stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา
คร้ังน้ี แบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

1. แบบสอบถามขอ้มลูส่วนบุคคลทัว่ไป 
2. แบบสอบถามเก่ียวกบัผูน้ าท่ีใชภ้าษาในการจูงใจ ซ่ึงพฒันามาจาก Mayfield and Mayfield (2009)  
3. แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซ่ึงพฒันามาจาก Sherer et al. (1982)  
4. แบบสอบถามเก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน ซ่ึงพฒันามาจาก Welbourne, Johnson and Erez. (1998)  

     ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างผูน้ าท่ีใชภ้าษาในการจูงใจและการรับรู้ความสามารถของตนเองกบัผล
การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีสรรพากรในกรุงเทพมหานคร และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ
ทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยผูน้ าท่ีใชภ้าษาในการจูงใจมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอ
นบาคเท่ากบั 0.963 การรับรู้ความสามารถของตนเองเท่ากบั 0.909 และผลการปฏิบติังานเท่ากบั 0.962 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     การทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
โดยใชค่้า χ2/df เท่ากบั 2.758 ซ่ึงตรงตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวว้่าควรมีค่ามีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5.000 ค่า
ดชันีจากการเปรียบเทียบความสอดคลอ้งเชิงเปรียบเทียบ (NFI) เท่ากบั 0.733 ซ่ึงตรงตามเกณฑท่ี์ก าหนด
ไวว้า่ควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.500 ค่าดชันีบ่งช้ีความสอดคลอ้งของขอ้มลู (IFI) เท่ากบั 0.811 ซ่ึงตรง
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวว้่าควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.800 ข้ึนไป ค่าดัชนีวดัระดับความสอดคลอ้ง
เปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) เท่ากบั 0.801 ซ่ึงตรงตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวว้่าควรมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากบั 0.800 ข้ึนไป ค่าดชันีเปรียบเทียบความสอดคลอ้งของขอ้มูล (CFI) เท่ากบั 0.810 ซ่ึงตรงตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดไวว้่าควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.800 ข้ึนไป และค่าเฉล่ียของค่าความคลาดเคล่ือนใน
การประมาณ (RMSEA) เท่ากบั 0.069 ซ่ึงตรงตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวว้า่ควรมีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0.100 
จึงแสดงใหเ้ห็นวา่โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการวิจยัมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิมาตรฐานอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางออ้ม (Indirect 
Effect: IE) และ อิทธิพลรวม (Total Effect: TE) 
 

ตัวแปรสาเหตุ 
ผลกร
กระทบ 

ตัวแปรผล 

SE PE 

LML 

DE 0.281 0.328 
IE - 0.021 
TE 0.281 0.349 

SE 

DE - 0.075 
IE - - 
TE - 0.075 

 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่า P – value และผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ล าดบั สมมตฐิาน P-Value ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน 
1 ผูน้ าท่ีใชภ้าษาในการจูงใจมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการ

รับรู้ความสามารถของตนเอง 
0.000** ยอมรับสมมติฐาน 

2 ผูน้ าท่ีใช้ภาษาในการจูงใจมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัผล
การปฏิบติังาน 

0.002** ยอมรับสมมติฐาน 

3 การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก
กบัผลการปฏิบติังาน 

0.109 ปฏิเสธสมมติฐาน 

หมายเหตุ: ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
      
     จากตารางท่ี 1 และ 2 ผูน้ าท่ีใชภ้าษาในการจูงใจมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง  (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.281 ค่า P – value ≤ 0.01) ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 
ผูน้ าท่ีใชภ้าษาในการจูงใจมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัผลการปฏิบติังาน (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 
0.328 P – value ≤ 0.01) ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพนัธ์
ในเชิงบวกกบัผลการปฏิบติังาน (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.075 P – value > 0.05) ดงันั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ี 3 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
     ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ าท่ีใช้ภาษาในการจูงใจและการรับรู้ความสามารถของตนเองกับผลการ
ปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีส านักงานสรรพากรในกรุงเทพมหานคร  กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 
สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1. การทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่ามีค่าสถิติตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว  ้จึงแสดงให้เห็นว่าโมเดลสมการโครงสร้างตาม
สมมติฐานการวิจยัมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Manzin et.al. 2012) 

2. ผูน้ าท่ีใชภ้าษาในการจูงใจมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซ่ึงกล่าว
ไดว้่า เม่ือเจา้หน้าท่ีมีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัผูน้ าท่ีใช้ภาษาในการจูงใจเพ่ิมข้ึน จะท าให้ระดบัการรับรู้
ความสามารถของตนเองของเจา้หนา้ท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย 

3. ผูน้ าท่ีใช้ภาษาในการจูงใจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงกล่าวไดว้่า เม่ือ
เจา้หนา้ท่ีมีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัผูน้ าท่ีใชภ้าษาในการจูงใจเพ่ิมข้ึน จะท าให้ระดบัผลการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนดว้ย 

4. การรับรู้ความสามารถของตนเองไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน จึงกล่าวไดว้่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองไม่ใช่ตวัแปรส่งผ่านของผูน้ าท่ีใชภ้าษาในการจูงใจท่ีมีผลต่อผลการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีสรรพากร 
 
ข้อเสนอแนะ 
     ปัจจยัส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองของพนักงาน และผลการปฏิบัติงานของ
พนกังาน อีกทั้งยงัมีส่วนส าคญัในการน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได ้คือ การบริหารงานของผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยรูปแบบการน าแบบผูน้ าท่ีใช้ภาษาในการจูงใจมีส่วนช่วยในการเพ่ิมระดบัการรับรู้
ความสามารถของตนเองของพนกังานในองคก์าร และยงัสามารถเพ่ิมระดบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน
ในองคก์ารไดอี้กดว้ย ซ่ึงการส่ือสารดว้ยค าพูดถือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน
ให้กบัพนกังาน เน่ืองจากงานของหัวหนา้จะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลต่างๆ ในองคก์ารอย่างสม ่าเสมอ 
โดยเฉพาะกับพนักงานผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นผูบ้ริหารควรหันมาให้ความส าคัญกับการจัดการ
ฝึกอบรมหัวหน้าในแต่ละระดับให้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการพูดโน้มน้าวและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานใหก้บัพนกังาน เพ่ือเป็นการสร้างแรงกระตุน้และสร้างแรงผลกัดนัใหพ้นกังานรู้สึก
วา่ตนเองนั้นมีความสามารถสูง เม่ือพบเจองานท่ียุ่งยากหรือมีความซับซอ้นก็ไม่ย่อทอ้ต่องานนั้นๆ อีกทั้ง
ยงัตั้งใจท างานนั้นๆ ใหบ้รรลุผลส าเร็จจนได ้และควรมีการประเมินผลหวัหนา้หลงัมีการจดัฝึกอบรมแลว้
เพ่ือท่ีจะไดน้ าขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการฝึกอบรมหวัหนา้ใน
คร้ังต่อไปเพ่ือผลประโยชนสู์งสุดขององคก์าร 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       404 

 

บรรณานุกรม 
 
กรมสรรพากร.  2555.  รายงานประจ าปี 2555 (Online).    
     http://download.rd.go.th/fileadmin/download/annual_report/annual_report55.pdf. 
เดชา  กิตติวทิยานนัท.์  2555.  ปัญหาการเกบ็ภาษีของกรมสรรพากร (Online).   
     http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=9379. 
ไทยพบัลิกา้.  2555.  เปิด 9 ยุทธการสรรพากร แผนเพิม่ประสิทธิภาพ “ถอนขนห่าน” (Online).   
     http://thaipublica.org/2012/11/tax-reform-1/, 2 พฤศจิกายน 2555 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน.  2555.  ผลการด าเนินงานและอุปสรรค (Online).   

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog
&id=111&Itemid=198. 

Ajala, E. M.  2013.  Self - Efficacy, Performance, Training and Well-Being of Industrial Workers 
in Lagos, Nigeria.  International Journal of Psychological Studies, 5(2), p66. 

Bass, B. M., & Avolio, B. J.  1997.  Full Range Leadership: Manual for the Multifactor 
Leadership Questionnaire.  Palo Alto, CA: Mind Garden. 

Bass, B. M., Avolio, B. J., Jung, D. I., & Berson, Y.  2003.  Predicting Unit Performance by 
Assessing Transformational and Transactional Leadership.  Journal of applied 
psychology, 88(2), 207. 

Cooper, RK. & Sawaf, A.  1997.  Executive EQ: Emotional Intelligence in Leadership and 
Organizations. New York, New York: Berkley Publishing Group. 

Dixon, Andrea L., and Susan M.B. Schertzer.  2005.  “Bouncing Back: How Salesperson 
Optimism and Self-Efficacy Influence Attributions and Behaviors Following Failure,” 
Journal of Personal Selling & Sales Management, 25, 4 (Fall), 361–369. 

Eden, D., & Aviram, A.  1993.  Self - Efficacy Training to Speed Reemployment: Helping People 
to Help Themselves. Journal of Applied Psychology, 78, 352-360. 

Fauzia Khurshid, Farah Naz Qasmi and Nadia Ashraf.  2012.  The Relationship between 
Teachers’ Self Efficacy and Their Perceived Job Performance.  Interdisciplinary Journal of 
Contemporary Research in Business.  10(3). 

Goleman, D.  1998.  “ What Makes a Leader?”, Harvard Business Review, Vol. 76, pp. 93-104. 

http://download.rd.go.th/fileadmin/download/annual_report/annual_report55.pdf
http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=9379
http://thaipublica.org/2012/11/tax-reform-1/
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=111&Itemid=198
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=111&Itemid=198


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       405 

 

Hawkins, J., & Dulewicz, V.  2009.  Relationships between Leadership Style, the Degree of 
Change Experienced, Performance and Follower Commitment in Policing.  Journal of 
Change Management, 9(3), 251-270. 

Howell, J. M., & Hall-Merenda, K. E.  1999.  The Ties that Bind: The Impact of Leader - 
Member Exchange, Transformational and Transactional Leadership, and Distance on 
Predicting Follower Performance.  Journal of Applied Psychology, 84(5), 680. 

Ismail Hussenin Amzat and Ali Khamis Ali.  2011.  “The Relationship between the Leadership 
Style of Heads of Departments and Academic Staff’s Self – Efficacy in a Selected Malaysian 
Islamic University.” Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business.  
Vol. 3. 

Luthans, F., & Youssef, C. M.  2004. Human, Social, and Now Positive Psychological Capital 
Management: Investing in People for Competitive Advantage.  Journal of Organizational 
Dynamics, 33, 143-160. 

Manzin et al.  2012.  “Quality public services dimensions model as a basis for better customer 
satisfaction management.”  African Journal of Business Management Vol.6( 26) : 7833-
7841. 

Mayfield, J., & Mayfield, M.  2012.  The Relationship Between Leader Motivating Language and 
Self - Efficacy A Partial Least Squares Model Analysis.  Journal of Business 
Communication, 49(4), 357-376. 

Nsubuga, Y. K.  2009.  Analysis of Leadership Styles and School Performance of Secondary 
Schools in Uganda (Doctoral dissertation). 

Obiwuru Timothy, C., Okwu, A. T., Akpa, V. O., & Nwankwere, I. A.  2011.  Effects of 
Leadership Style on Organizational Performance: A Survey of Selected Small Scale 
Enterprises In IKOSI-KETU Council Development Area of Lagos State, Nigeria.  Australian 
Journal of Business and Management Research Vol, 1(7), 100-111. 

Prussia, G. E., Anderson, J. S., & Manz, C. C.  1998.  Self - Leadership and Performance 
Outcomes: The Mediating Influence of Self - Efficacy.  Journal of Organizational 
Behavior, 19(5), 523-538. 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       406 

 

Seijts, G. H., & Latham, G. P.  2011.  The Effect of Commitment to a Learning Goal, Self - 
Efficacy, and the Interaction between Learning Goal Difficulty and Commitment on 
Performance in a Business Simulation. Journal of Human Performance, 24(3), 189-204. 

Shahhosseini, M., Silong, A. D., & Ismaill, I. A.  2013.   Relationship between Transactional, 
Transformational Leadership Styles, Emotional Intelligence and Job Performance.  Journal of 
Arts, Science & Commerce. 

Shea, C. M.  1999. The Effect of Leadership Style on Performance Improvement on a 
Manufacturing Task.  The Journal of Business, 72(3), 407-422. 

Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. 
(1982). The self-efficacy scale: Construction and validation.  Psychological reports, 51(2), 
663-671. 

Sosik, J. J., Potosky, D., & Jung, D. I.  2002.  Adaptive Self - Regulation: Meeting Others' 
Expectations of Leadership and Performance. The Journal of Social Psychology, 142(2), 
211-232. 

Wang, Y., & Poutziouris, P.  2010.  Leadership Styles, Management Systems and Growth: 
Empirical Evidence from UK Owner - Managed SMEs.  Journal of Enterprising 
Culture, 18(03), 331-354. 

Welbourne, T. M., Johnson, D. E., & Erez, A.  1998.  The Role - Based Performance Scale: 
Validity Analysis of a Theory - Based Measure.  Academy of Management journal, 41(5), 
540-555. 

Yang, B., Kim, Y., & McFarland, R. G.  2011.  Individual Differences and Sales Performance: A 
Distal - Proximal Mediation Model of Self - Efficacy, Conscientiousness, and 
Extraversion.  Journal of Personal Selling and Sales Management, 31(4), 371-382. 

Yukl, G.  1998.  Leadership in Organizations.  4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice. 
 

 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       407 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างาน ความพงึพอใจในงาน                               
และผลการปฏิบัตงิานในพยาบาลวชิาชีพ 

The Relationship between Occupational Stress, Job Satisfaction and Job 
Performance in Professional Nurses. 

       รัชลภ  ไชยศรี1 และ ศุภฤกษ์ สุขสมาน2 
      Ratchalop  Chaisri and Suparerk 

Sooksmarn 
 

บทคดัย่อ 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างาน และ
ความพึงพอใจใน 2) ศึกษางาน เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างาน และผลการ
ปฏิบติังานกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 400 คน และน ามาวิเคราะห์ดว้ย
สถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานด้วยการทดสอบ 
Pearson’s Correlation, t- test, F-test, และLSD ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

ค าส าคัญ: ความเครียดในการท างาน, ความพึงพอใจในการท างาน, ผลการปฏิบัติงาน, พยาบาลวิชาชีพ 
 

Abstract 
The objectives of this study were 1) to study the relationship between Occupational stress and Job 

satisfaction, 2) to study the relationship between Occupational stress and Job performance. Data was 

collected from 400 Professional nurses and analyzed with descriptive statistics, average, percentage, 

standard deviation and inferential statistics by testing Pearson's Correlation, t-test, F-test, and LSD at 

significance level of 0.05. 

 

Keywords: Occupational Stress, Job Satisfaction, Job Performance, Professional Nurses 
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1. บทน า 
 
     โลกในปัจจุบนันั้นเป็นยคุโลกาวิวฒัน ์ซ่ึงส่ิงต่างๆ ลว้นเจริญเติบโตกา้วหนา้ข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งในดา้น
เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง เทคโนโลยีและด้านอ่ืนๆ ก่อให้เกิดการแข่งขันในเร่ืองต่างๆ ไม่ว่าการ
แข่งขนัในการท างานของตวับุคคล การแข่งขนัระหว่างธุรกิจและบริษทั หรือการแข่งขนัระหว่างประเทศ 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้ส่ิงเร้าต่างๆ ถาโถมเข้าใส่ผูค้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาในการเผชิญหน้า และ
รับมือกบัส่ิงเหล่านั้น จนท าใหเ้กิดความเครียดข้ึน 
     การส ารวจความเครียดคนไทยรอบเดือนมกราคม 2554 พบว่า คนไทยมีความเครียดถึงร้อยละ 9.2 เม่ือ
จ าแนกตามภาคพบความเครียดสูงสุดในกรุงเทพมหานครร้อยละ 13.1 รองลงมาคือ ภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือ ภาคเหนือ ภาคใตแ้ละภาคกลางรวมตะวนัออกคิดเป็นร้อยละ 8.2, 5.9, 5.7 และ 3.0 ตามล าดบั (วรว
รรณ จุฑา และคณะ 2554) 
     (นพ. ประเวศวะสี อ้างถึงในกรมสุขภาพจิต , 2549) กล่าวว่า ในทางจิตวิทยาบริหารนั้ น มองว่า
ความเครียดเป็นทั้งมิตรและศตัรู ถา้รู้จกัจดัการไดถู้กตอ้ง ความเครียดก็สามารถน ามาใชใ้หเ้กิดผลผลิตได ้
แต่ถา้จดัการไม่ได ้ควบคุมไม่ดีก็อาจท าใหเ้กิดความหายนะ บทความหน่ึงใน นิตยสารฮาร์วาร์ด บิสสิเนส 
รีวิว พูดถึงพลงัแห่งการสร้างสรรคแ์ละท าลายของความเครียดไดอ้ยา่งน่าสนใจ บทความดงักล่าวบอกใน
ท านองว่า องค์กรใดไม่มีความเครียดอยู่เลยก็จะไม่มีแรงกดดนัให้คิด ให้สร้างสรรค์ และบอกว่าผูจ้ดัการ
บริษทัจ านวนไม่นอ้ยท าใหต้วัเองมีแรงกดดนัไม่พอ ยงัท าให้ทีมมีแรงกดดนัดว้ย เพราะเช่ือว่า แรงกดดนั
จะท าใหพ้วกเขาประสบความส าเร็จยิ่งข้ึน 
     ความเครียดจึงถือเป็นส่วนหน่ึงของงาน และเป็นองคป์ระกอบส าคญัของความส าเร็จ หากไม่มีเสียเลย 
กจ็ะไม่มีวนัท่ีจะบรรลุเป้าหมายได ้แต่ถา้เครียดมากไป แทนท่ีจะไดง้านจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน กอ็าจจะ
พงัได ้
     ความเครียดในแง่ร้ายนั้น เป็นภาวะทางจิตใจและร่างกายของบุคคลท่ีเสียความสมดุล ซ่ึงอาจเป็นผลจาก
ความขดัแยง้ระหว่างความตอ้งการของตนเองและการคาดหวงัของสังคมและวฒันธรรม โดยสาเหตุนั้นมี
ทั้งมาจากตวับุคคลเอง ไดแ้ก่ ความตอ้งการภายในตวับุคคล ความเครียดจากเหตุการณ์ท่ีคาดหวงัไวก่้อน
ล่วงหนา้โดยอาศยัประสบการณ์เดิม ท าให้เกิดความคบัขอ้งใจ ส่วนสาเหตุท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก
ไดแ้ก่ ครอบครัว เพ่ือนฝูง ท่ีท างาน งานท่ีปฏิบติัอยู่ประจ าสภาพเศรษฐกิจและสังคม เป็นตน้ (พชัราวลัย ์
เรืองศรีจนัทร์, ศิริลกัษณ์ ศุภปีติพร 2554) 
     ผลกระทบท่ีเกิดจากความเครียดในแง่ร้ายนั้น จะเห็นไดว้่า มีผลกระทบทั้งร่างกาย และจิตใจ ทั้ งยงั
ส่งผลกระทบถึงหนา้ท่ี การท างาน อาจท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานนั้นลดลง หรืออาจะท าใหพ้นกังาน
ขาดงาน เกิดการเจบ็ป่วยทางร่างกายและจิตใจมากยิ่งข้ึน 
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     ในปี 2558 นั้น ประเทศไทยจะมีการเปิด AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ช่อทิพย ์วิเศษพงษพ์นัธ์ุ 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาสมรรถนะธุรกิจ สสว. (อา้งถึงในโพสต์ทูเดย์ 2556) กล่าวว่า “กลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการเพ่ือสุขภาพของไทยในปัจจุบนัถือว่ามีจุดแข็งมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ
อ่ืนๆในภูมิภาคอาเซียนส่วนหน่ึงจากนโยบายของภาครัฐท่ีพยายามผลกัดันให้ไทยเป็นศูนยก์ลางดา้น
สุขภาพและการแพทยแ์บบครบวงจร” 
     สอดคลอ้งกับนักวิเคราะห์บริษัทหลกัทรัพย์ (บล.) เอเซีย พลสั จ ากัด (มหาชน) (อา้งถึงในมติชน
รายวัน 2556)  เปิดเผยว่า จากการรายงานงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และตลาดเอม็เอไอในไตรมาส 4 ของปีท่ีผา่นมา  กลุ่มโรงพยาบาลถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ี
มีการเติบโตอยา่งมากถึง 34% เม่ือเทียบปีท่ีผา่นมา 
     ซ่ึ งในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงพยาบาลท่ีได้มาตรฐาน Joint Commission International : JCI 
Accreditation ของสหรัฐอเมริกา จ านวน 28 แห่ง ถือว่ามากท่ีสุดในอาเซียน สะทอ้นว่าโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านมาตรฐานของสถานพยาบาล เม่ือเปิด AEC แล้วก็จะท าให้กลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการเพ่ือสุขภาพของมีศกัยภาพท่ีจะเติบโต และตอ้งรองรับผูป่้วยชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
แต่ก็อาจจะก่อใหเ้กิดการแข่งขนักนัดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการเพ่ือรองรับตลาดท่ีก าลงัเติบโตเพ่ิมมาก
ข้ึน 
     ซ่ึงในโรงพยาบาลนั้น พยาบาลก็เป็นอาชีพหน่ึงท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีบริการ ดูแลคนไขท่ี้เจ็บป่วย และเป็น
หน่ึงในอาชีพท่ีมีความเครียดสูงมาก (พชัราวลัย ์เรืองศรีจนัทร์, ศิริลกัษณ์ ศุภปีติพร, 2554) ไดท้ าการศึกษา
ความเครียดในกลุ่มพยาบาล กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 29.4 ปี พบว่าพยาบาลวิชาชีพมี
ความเครียดระดบัสูงถึงสูงมากคิดเป็นร้อยละ 64.3 
     จากปัญหาดงักล่าวขา้งต้น ท าให้ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาในหัวข้อเร่ืองความเครียดในการท างานใน
โรงพยาบาลซ่ึงถือวา่เป็นปัญหาส าคญัอยา่งยิ่ง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงใหพ้ยาบาลวิชาชีพ มีผล
การปฏิบติังานท่ีดีข้ึน และมีความพึงพอใจในงานเพ่ิมมากข้ึน 
     วตัถุประสงค์ของการวิจยั ก็เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างาน และความพึง
พอใจในงานและ เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเครียดในการท างาน และผลการปฏิบติังาน 
     ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ก็เพ่ือท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผูบ้ริหารจะน าไปใช้ในการวางแผน 
บริหารจดัการดา้นความเครียดในการท างานให้เหมาะสมกบัการท างาน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการ
ท างาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน, เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัผูส้นใจในการศึกษาวิจยัเก่ียวกับ
ความเครียดในการท างาน ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบติังานในพยาบาลวิชาชีพ และเพ่ือเป็น
ขอ้มูลให้ผูบ้ริหารในการตดัสินใจเก่ียวกบั การสร้างกิจกรรมท่ีจะสร้างความพึงพอใจในงาน ในระดบั
ความเครียดท่ีเหมาะสม และเพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบติังาน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล เอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียด ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบติังาน ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกลุ่มหน่ึง  
     จากการรวบรวมความหมาย แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียดในการท างานนั้น พบว่า
ความเครียดในการท างานนั้ นเป็นปรากฏการณ์ท่ีซับซ้อน ท่ีสามารถนิยามได้ในหลายๆ ทาง โดย 
หลากหลายทฤษฎีโมเดล ในการศึกษาปัจจุบนันั้นความเครียดในการท างานถูกนิยามใหเ้ป็นผลร้ายทั้งใน
ดา้นกายภาพ และดา้นการตอบสนองทางอารมณ์ คือ เม่ือส่ิงท่ีต้องการจากการท างานไม่ลงตัว ได้แก่ 
ทรัพยากร สมรรถนะขององคก์าร และความตอ้งการของพนกังาน  
     การวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าแหล่งท่ีมาของระดับความเครียดในการท างาน  และผลกระทบของ
ความเครียดในการท างานนั้น แตกต่างกนัมากข้ึนอยูก่บัแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น ลกัษณะของงานในแต่ละทอ้งท่ี 
การตั้งค่าของการท างาน และทิศทางวฒันธรรม 
     ส าหรับความเครียดในการท างานของพยาบาลนั้น ในหลายๆ งานวิจยัท่ีผา่นมาไดแ้สดงว่า พยาบาลนั้น
มีระดบัความเครียดท่ีสูงมาก (Williams et al., 1998) หลายๆ งานวิจยัไดร้ายงานถึงมุมมองของความเครียด
ผ่านทางปริมาณงานท่ีสูง โดยมีการสนบัสนุนงานท่ีแย่ มีการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์อย่างรวดเร็ว 
การขาดแคลนทรัพยากร รวมถึงการขาดแคลนพนักงาน และการจดัการกับการเสียชีวิต และการใกล้
เสียชีวิต (Chang et al., 2005) 
     นอกจากน้ีภาระงานหนกั และความเครียดในระดบัสูงนั้น จะท าใหคุ้ณภาพของการพยาบาลลดนอ้ยลง 
(Sochalski, 2004) ภาระงานหนกัจะมีผลร้ายแรงและเป็นภยัคุกคามต่อชีวิต และการรักษาความปลอดภยั
ของผูป่้วย เช่น ในการศึกษาโดย (Tarnow-Mordi et al., 2000) แสดงให้เห็นว่า เม่ือพนักงานพยาบาลไม่
เพียงพอในหน่วยการดูแล กจ็ะเพ่ิมข้ึนอตัราการเสียชีวิตของผูป่้วยข้ึน 
     การศึกษาจ านวนมากในส่วนต่างๆของโลก กแ็สดงใหเ้ห็นวา่เง่ือนไขเหล่าน้ีเป็นสากล การศึกษาเหล่าน้ี
ไดพ้บว่าพยาบาลเป็นงานท่ีหนักมาก และท าให้เกิดอาการ และส่ิงต่างๆ ท่ีไม่ดีจ านวนมาก ตวัอย่างเช่น 
(Lavanco, 1997) พบว่าในซิซิลีนั้น ความเหน่ือยหน่ายเป็นท่ีแพร่หลายมากข้ึนในหมู่พยาบาลกว่าครู และ 
(Stordeur et al., 2001) พบว่าความอ่อนลา้ทางอารมณ์เป็นผลมาจากการท างานของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเครียดของพยาบาลเบลเยียม ความเครียดของพยาบาลมีความสัมพนัธ์กบัความหลากหลายของปัจจยั
ส่วนบุคคลและสถาบนั ตวัอย่างเช่น (Lee & Wang, 2002) พบวา่ ความเครียดในระดบัสูงของพยาบาลชาว
ไตห้วนัจะเก่ียวขอ้งกบัภาระงานความรับผิดชอบส่วนบุคคล ประสบการณ์ การท างาน และการศึกษา 
(Santos et al., 2003) พบวา่ พยาบาลในรัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกา มีความเครียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ และความรับผิดชอบ การศึกษาแสดงให้เห็นว่านอกเหนือจากการพยาบาลตวัเององค์การ
ลกัษณะขององคก์ารและการจดัการท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดประสบการณ์พยาบาลท่ีท างาน (Santos et 
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al., 2003; Stordeur, et al., 2001) การวิจยัยงัพบว่าความเครียดมีการอา้งถึงโดยทัว่ไป โดยในพยาบาลถูก
เลือกเป็นเหตุผลหลกัในการออกจากอาชีพ 
     ความเครียดนั้นมีหลากหลายนิยาม ท าให้การวดัความเครียดในแต่ละนิยามนั้นแตกต่างกนัไป บาง
การศึกษาก็วดัความเครียดจากความเจ็บป่วย บ้างก็วดัจากปริมาณงาน ความขัดแยง้ ฯลฯ โดยในการ
ทบทวนเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า Nursing Stress Scale มีความ
น่าเช่ือถือ และความถกูตอ้งจากงานวิจยั หลายๆ งานวิจยั และมีความเป็นสากลมากกว่า เพราะถูกแปลและ
ยอมรับในหลายประเทศ ท าให้ผูว้ิจยัจึงเลือกใช ้Nursing Stress Scaleในการวดัความเครียดของพยาบาล
วิชาชีพ 
     Nursing Stress Scale พัฒนาโดย (Gray-Toft & Anderson, 1981) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วดัความถ่ีและ
แหล่งของความเครียดในสถานท่ีท างานของพยาบาล ซ่ึงจะอธิบายสถานการณ์ท่ีระบุว่า เหตุการณ์ใดเป็น
สาเหตุใหเ้กิดความเครียดในการปฏิบติังานของพยาบาล 
     Nursing Stress Scale จะประกอบดว้ย 7 หัวขอ้หลกัดว้ยกนั ไดแ้ก่ ความตาย และการตายของผูป่้วย, 
ความขดัแยง้กบัแพทย,์ การเตรียมความพร้อมไม่เพียงพอ, การขาดการสนบัสนุน, ความขดัแยง้กบัพยาบาล
ดว้ยกนั, ปริมาณงาน และความไม่แน่นอนของการรักษา  
    NSS ประกอบดว้ยหวัขอ้ย่อยๆ จ านวนทั้งส้ิน 34 หวัขอ้ดว้ยกนั ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือของหวัขอ้
หลกัๆ มีค่าเท่ากบั .70 NSS จะถูกจดัล าดบัตาม 4 ประเภทการตอบสนอง ดังต่อไปน้ี; 1 = ไม่เคย, 2 = 
บางคร้ัง, 3 = บ่อยคร้ัง และ 4 = บ่อยคร้ังมาก ซ่ึงจะบ่งช้ีไดจ้ากคะแนนเฉล่ียจากผลรวมทั้งหมด: 1.00 -2.00 
= ระดบัต ่า มากกว่า 2.00 – 3.00 = ระดบัปานกลาง และ มากกวา่ 3.00 – 4.00 = ระดบัสูง คะแนนท่ีมีค่าสูง
จะบ่งช้ีวา่มีความเครียดในระดบัสูงในสถานท่ีท างานของพยาบาล  
     NSS ไดถู้กแปลเป็นหลายๆ ภาษา เช่น ภาษาสเปน, ภาษาฝร่ังเศส และในเร็วๆ น้ีคือภาษาจีน (Lee, 
Holzmer&Faucett, 2007) ซ่ึงมีหลักฐานเพียงพอส าหรับความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของ NSS-
ภาษาจีน ท่ีเหมาะส าหรับการวดัความเครียดในสถานท่ีท างานของพยาบาล   
     ทฤษฎีของแรงจูงใจในการปฏิบติังานนั้น เกิดจากการท่ีกลุ่มของนกัวิชาการ ท่ีมีความคิดท่ีท าการศึกษา
คน้ควา้ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงค าตอบท่ีเป็นเคร่ืองช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย ์ว่าสาเหตุท่ีคนกระท า
พฤติกรรมนั้นเป็นเพราะอะไร และมีส่ิงใดเป็นเคร่ืองกระตุน้หรือเร้าใหก้ระท าหรือแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ 
ออกมา จึงท าใหเ้กิดทฤษฎีแรงจูงใจต่าง ๆ ข้ึนมาหลากหลายทฤษฏี  
      ทฤษฎีปัจจยัอนามยั – ปัจจยัจูงใจ ( Motivation – Hygiene Theory): (Herzberg อา้งถึงใน สมยศ นาวี
การ, 2545) 
     Herzberg และเพ่ือนร่วมงานของเขาไดส้ัมภาษณ์นกับญัชี และวิศวกรจ านวน 200 คน จากอุตสาหกรรม 
11 แห่ง ในการสมัภาษณ์ของเขา ไดส้มัภาษณ์ของพวกเขาไดถ้ามบุคคลเหล่าน้ีวา่มีอะไรบา้งในการท างาน
ของพวกเขาท่ีท าใหพ้วกเขามีความสุขหรือความพอใจ และมีอะไรบา้งท่ีท าใหพ้วกเขาไม่มีความสุข หรือ
ความไม่พอใจ 
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     ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์นั้น Herzberg ไดส้รุปว่าคนมีความตอ้งการแตกต่างกนัอยู ่
2 ประเภทท่ีไม่ข้ึนอยูร่ะหวา่งกนั และมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในการท างานดงัต่อไปน้ี  
     1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความส าเร็จของงาน การเจริญเติบโตทางดา้น
วิชาชีพ และการยกยอ่งท่ีไดรั้บจากการท างานท่ีมีความทา้ทายเป็นปัจจยัจูงใจตามแนวคิดของ Herzberg ซ่ึง
มีทั้งหมด 6 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
         1. ความส าเร็จของงาน (Achievement) 
         2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) 
         3. ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน (Advancement) 
         4. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (Work Itself) 
         5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
         6. การพฒันาตนเอง (Personal Growth) 
     2. ปัจจัยอนามัย  (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยท่ีไม่ใช่ ส่ิงจูงใจ แต่เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดลอ้มของงานท่ีปฏิบติัอยู่ ปัจจยัอนามยัเพียงแต่ป้องกนัไม่ใหผ้ลการปฏิบติังานของบุคคลลดลง
เน่ืองจากการจ ากดัทางการท างาน ประกอบไปดว้ย 6 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
         1. นโยบาย และการบริหารงานของหน่วย (Company Policy And  Administration) 
         2. การบงัคบับญัชา (Supervision) 
         3. สถานการท างาน (Working Conditions) 
         4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Relationships with coworkers) 
         5. ความมัน่คงในงาน (Job security) 
         6. ค่าจา้ง (Pay) 
     ในการวดัความพึงพอใจในงานนั้น มีเคร่ืองมือหลากหลายเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดั ซ่ึงจะแตกต่างกนั
ตามทฤษฏีท่ียึดเป็นหลัก โดยในการทบทวนเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลนั้น Job Descriptive Index (JDI) เป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นสากล มีผูวิ้จัยท่ีท าการศึกษาเก่ียวขอ้งกับ
ความพึงพอใจนิยมใชเ้ป็นจ านวนมาก มีความน่าเช่ือถือ และความถูกตอ้งสูง แมว้า่เคร่ืองมือจะสร้างข้ึนมา
นานแล้ว แต่ก็มีการพัฒนา ปรับปรุงให้วดัได้ถูกต้อง แม่นย  ามากข้ึน ผูว้ิจัยได้เลือกใช้ เคร่ืองมือ Job 
Descriptive Index (JDI) ในการวดัความพึงพอใจ  
     Job Descriptive Index (JDI) นั้น เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัความพึงพอใจในงานของพนกังาน (Job 
satisfaction) พฒันาโดย (Smith, Kendall, Hulin, 1969) ซ่ึง JDI นั้นประกอบไปดว้ยขอ้ค าถาม 72 ขอ้ ซ่ึง
แบ่งเป็น 5 ดา้นดว้ยกนัไดแ้ก่ งาน, ผูบ้งัคบับญัชา, การเล่ือนต าแหน่ง และเพ่ือนร่วมงาน (Co-workers) 
        
     ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างาน กบัความพึงพอใจในงานนั้นไดมี้ผูท้  าการศึกษาวิจยัไว้
หลายราย ซ่ึงผูวิ้จยัไดร้วบรวมไว ้ดงัน้ี (  et al., 2006) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั ความเครียด
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ในการท างาน ความพึงพอใจ และส่ิงแวดลอ้มในการท างานของพยาบาลในไอแลนด ์โดยใชแ้บบสอบถาม 
ซ่ึงวดัความเครียดจากเคร่ืองมือ Occupational Stress Scale, SOSS (Wynne et al., 1993) และวดัความพึง
พอใจจากเคร่ืองมือ Job Descriptive Index, JDI (Smith et al., 1969) ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ความเครียดใน
การท างาน มีผลกบัความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  
    ซ่ึงจากการทบทวนเอกสารต่างๆ สามารถสรุปไดว้า่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเครียดในการท างาน กบั
ความพึงพอใจในงาน มีความสมัพนัธ์เชิงลบกนั 
การประเมินผลการปฏิบติังาน  
      (ชูชยั สมิทธิไกร, 2547) กล่าววา่ การประเมินผลการปฏิบติังานจริงของพนกังานนั้น อาจใชข้อ้มลู จาก
แหล่ง ตางๆ ซ่ึงสามารถแบ่งได ้3 ประเภทคือ 
       1. ขอ้มูลจากการปฏิบติังานจริง (Objective Data) เป็นส่ิงท่ีสามารถนับหรือวดัไดค่้อนขา้งแน่นอน 
และถกูตอ้ง  
       2. ขอ้มลูเก่ียวกบับุคลากร(Personal Data) คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัการท างานของพนกังานท่ีบนัทึก และเก็บ
รักษา โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร  
       3. ข้อมูลจากการตัดสินของบุคคล(Judgement Data) หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
พนกังานท่ีไดจ้ากการให้บุคคลต่างๆ เป็นผูล้งความเห็น และตดัสินว่าพนกังาน ผูน้ั้นท างานเป็นอย่างไร 
ข้อมูลประเภทน้ีองค์การนิยมใช้มากท่ีสุด บุคคลท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู ้ประเมิน อาจได้แก่ บุคคลต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ีคือ ผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาลกูคา้ และผูรั้บการประเมิน เป็นตน้ 
     ในการวดัผลการปฏิบติังานนั้น มีเคร่ืองมือหลากหลายเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดั ซ่ึงจะแตกต่างกนัตาม
ทฤษฏี แนวคิดท่ียึดเป็นหลกั โดยในการทบทวนเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผลการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพนั้น ผูวิ้จัยได้เลือกใช้ เคร่ืองมือ Six Dimension Scale of Nursing Performance ในการ
วดัผลการปฏิบติังาน  
     Six Dimension Scale of Nursing Performance นั้นประกอบไปดว้ย 52 ขอ้  บน 4 ช่อง Likert-type scale 
ถกูพฒันาโดย (Schwirian, 1978) ซ่ึงบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพของบุคคลในการท างาน และความรับผิดชอบท่ี
สมัพนัธ์กบัการดูแลคนไขใ้นสถานพยาบาล แบบสอบถามมีทั้งการวดัในเชิงปริมาณ (ความถ่ี) และการวดั
ในเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีหวัขอ้หลกัใหญ่อยู ่6 หวัขอ้ ดงัน้ี 
     1. ภาวะผูน้ า (Leadership)   
     2. การเรียนการสอนและการท างานร่วมกนั (Teaching and collaboration)  
     3. การวางแผนและการประเมินผล (Planning and evaluation)  
     4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล และการส่ือสาร (Interpersonal relations and communications)  
      5. การพฒันาวิชาชีพ (Professional development)  
      6. การดูแลในภาวะวิกฤต (critical care)  
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     แมเ้คร่ืองมือจะถูกพนัมานานแลว้ แต่ Six Dimension Scale of Nursing Performance ก็ยงัคงเป็นเคร่ือง
มีท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิความน่าเช่ือถือท่ีสูงอยู ่(Failla, Maher & Duffy, 1999)  
     ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างาน กบัผลการปฏิบติังานนั้น ไดมี้ผูท้  าการศึกษาวิจยัไว้
หลายราย ซ่ึงผู ้วิจัยได้รวบรวมไว้ ดังน้ี  (AbuAlRub และ  Al-Zaru, 2007) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ
ความเครียดในการท างาน การยอมรับนบัถือ ผลการปฏิบติังาน และความตั้งใจท่ีจะออกงานของพยาบาล
ในโรงบาล ในจอร์แดน โดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงวดัความเครียดจากเคร่ืองมือ Nursing Stress Scale, NSS 
(Gary-Toft & Anderson, 1981) และวดัผลการปฏิบัติงานจากส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือ recognition scale 
(Blegan et al., 1992) ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าความเครียดในการท างาน กับผลการปฏิบัติงานนั้ นมี
ความสมัพนัธ์กนัในเชิงลบ (Nabirye et at., 2011) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั ความเครียดในการท างาน ความ
พึงพอใจ และผลการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลใน Kampala ประเทศ Uganda โดยใช้
แบบสอบถาม ซ่ึงวดัความเครียดจากเคร่ืองมือ Nursing Stress Scale, NSS (Gary-Toft &Anderson, 1981) 
และวัดผลการปฏิบัติงานจากเคร่ืองมือ The Six Dimension Scale of Nursing Performance, 6-DSNP 
(Schwirian, 1978) ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าเม่ือความเครียดในการท างาน จะท าให้ผลการปฏิบติังานนั้น
ลดลง 
     ซ่ึงจากการทบทวนเอกสารต่างๆ สามารถสรุปไดว้่า ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างาน 
กบัผลการปฏิบติังาน มีความสมัพนัธ์เชิงลบกนั 
 

3. วธิีการศึกษา 
     ในการศึกษาในคร้ังน้ี จะใชร้ะเบียบการวิจยัแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และเม่ือพิจารณา
ตามลกัษณะของขอ้มูลจะเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือท าการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างความเครียดในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน และผลการปฏิบติังาน โดยท าการส ารวจ 
(Survey Method) และใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยให้กลุ่มตวัอย่าง
เป็นผูก้รอกแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Reported Questionnaire) แลว้จึงท าการรวบรวมแบบสอบถาม 
ตรวจสอบความถกูตอ้ง โดยใช ้SPSS จากนั้นจึงน าขอ้มลูท่ีไดน้ั้น ไปวิเคราะห์ และสรุปผลทางสถิติ 
     ประชากรท่ีศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีใหบ้ริการในแผนกผูป่้วยในของโรงพยาบาลและสถานบริการ
ทุกระดบั ในโรงพยาบาลของรัฐบาลท่ีรับบตัรประกนัสงัคมในเขตกรุงเทพมหานคร  
      กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้จ านวน
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเป็นเกณฑ ์โดยมีพยาบาลวิชาชีพท่ีถกูสุ่มเลือกมาจ านวนทั้งหมด 400 คน 
      ในส่วนของการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น ขอ้มูลจะเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จะเก็บรวบรวม

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งพยาบาลวิชาชีพท่ีใหบ้ริการในแผนกผูป่้วยในของโรงพยาบาลของรัฐบาลท่ี
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รับบตัรประกนัสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีทั้งส้ิน 10 โรงพยาบาล โดยการกระจายแบบสอบถาม

ไปยงัโรงพยาบาลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และใหพ้ยาบาลวิชาชีพเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง  

     ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามท่ีแจกให้กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน จะถูกน ามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิ ติ โดยน าแบบสอบถามท่ี
รวบรวมไดม้าด าเนินการ ดงัน้ี ผูวิ้จยัท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล จากนั้นจึงลงรหัสตามาท่ี
ผูวิ้จยัไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด (Closed-End Question) จากน้ันจึงประมวลผลโดยโปรแกรม
ส าเร็วรูปทางสถิติ 
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
     1) การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างาน ความพึง
พอใจในการท างาน และผลการปฏิบติังาน ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีจะศึกษาไดแ้ก่พยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงผลท่ีคาด

ว่าจะไดรั้บนั้น ก็ท าให้ทราบความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างาน กบัความพึงพอใจในงาน 

และทราบความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการท างาน กับผลการปฏิบัติงาน ว่าตรงกับท่ีตั้ งข้อ

สมมติฐานของการวิจยัหรือไม่ นัน่คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างาน กบัความพึงพอใจ

ในงาน และความสัมพนัธ์ระหวา่งความเครียดในการท างาน และผลการปฏิบติังานนั้น มีความสมัพนัธ์กนั

เป็นเชิงลบกนั  

     2) หากมีการศึกษาคร้ังถดัไป ผูวิ้จยัเสนอว่า  ควรศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเครียดในการท างาน 

กบัความพึงพอใจในงาน และความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างาน กบัผลการปฏิบติังานใน

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ หรือโรงบาลรัฐตามจงัหวดัต่างๆ เพ่ิมเติมดว้ย  เน่ืองจากมีความแตกต่าง

กนัทางดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานและลกัษณะงาน วิถีชีวิตประจ าวนั ซ่ึงจะส่งผลต่อความคิดเห็นท่ี

แตกต่างกนัได ้

   3) การศึกษาคร้ังต่อไป ผูท่ี้จะท าการวิจยั อาจมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมรูปแบบการวิเคราะห์ทางสถิติ 

เพ่ือขยายขอบเขตการศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างความเครียดในการท างาน ความพึงพอใจในงาน 

และผลการปฏิบัติงานในพยาบาลวิชาชีพ หรือเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายอ่ืนท่ี

คลา้ยคลึงกนั 
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อทิธิพลของความสนุกสนานในสถานทีท่ างานต่อพฤตกิรรมของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในประเทศไทย 

Effects of Workplace Fun on Local Government Officers Behaviors in Thailand 
ปิยฉัตร ละอองนวล1อ านาจ  ธีระวนิช2 และทองฟู  ศิริวงศ์3 

Piyachat La-ongnual1 Amnaj Theeravanich2 and Tongfu Siriwongse3 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสนุกสนานในสถานท่ีท างานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ผล
การปฏิบติังานในเน้ืองาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ประชากรท่ีศึกษา คือ บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย  จ านวน 399 คน และท าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ ท่ีระดบันยัสาคญัทางสถิติ 0.05 เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน  ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติต่อความสนุกสนานในสถานท่ีท างานส่งผลเชิงบวกต่อ
ประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานในสถานท่ีท างาน ประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานในสถานท่ี
ท างานส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบติังานในเน้ืองาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัหลายช้ินท่ีผูวิ้จยัไดท้บทวนวรรณกรรม 
 
ค าส าคัญ: ความสนุกสนานในสถานท่ีท างาน, ความพึงพอใจในงาน, ผลการปฏิบัติงานในเนื้องาน , 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
 

Abstract 
The objectives of this study were to study effects of workplace fun on job satisfaction, task performance 
and organizational citizenship behavior. Data were collected from 399 local government officers in 
Thailand. The statistics used for data analysis were Pearson’s product moment correlation coefficient 
and multiple regression analysis at a significant level of 0.05. The results of this study showed that 
attitudes toward workplace fun positively affect experienced workplace fun. In addition experienced 
workplace fun positively affects job satisfaction, task performance and organizational citizenship 
behavior.  
 

Keywords: Workplace Fun, Job Satisfaction, Task Performance, Organizational Citizenship Behaviors 
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1. บทน า 
 
     ในปัจจุบนัการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การนั้นสามารถท าไดห้ลายวิธีการโดยอาศยัทฤษฎีทางการ
จดัการต่าง ๆ ซ่ึงแนวคิดทางทฤษฎีท่ีส าคญัประการหน่ึง คือการใชว้ฒันธรรมองคก์ารในเชิงบวกสามารถ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานในองค์การได้ โดยผลการปฏิบัติงานขององค์กรนั้นมาจาก
ภาพรวมของผลการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารนัน่เอง นอกจากนั้นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานของพนกังาน ยงัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งเสริมใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงความสนุกสนาน
ในสถานท่ีท างานถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลส าคญัในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน ทั้งน้ีความ
สนุกสนานในสถานท่ีท างานยงัช่วยลดความเครียดในการท างานของบุคลากรและเพ่ิมความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานท าให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิผลมากข้ึน พร้อมทั้งเพ่ิมความผกูพนั
ของบุคลากรต่อองค์การและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับองค์การได้อีกทางหน่ึง (Berg, 2001; McGhee, 
2000; Paulson, 2001; Ramsey, 2001; Weiss, 2002)  
     การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็นการกระจายอ านาจหน้าท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะของ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใหแ้ก่ส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีรายไดเ้ป็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง ซ่ึงมา
จากการจดัหารายไดด้ว้ยตนเอง และจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล รวมทั้งมีอิสระในการปกครองตนเอง 
สามารถใช้ดุลยพินิจภายในขอบเขตของกฎหมายท่ีไดใ้ห้อ  านาจหน้าท่ีไว้ ซ่ึงบทบาทอ านาจหน้าท่ีของ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน โดยหลกัจะถูกก าหนดโดยกฎหมายจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ เช่น 
พระราชบญัญติัเทศบาล พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีให้อ  านาจแก่ราชการส่วนท้องถ่ิน เช่น พระราชบญัญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ (โกวิทย ์พวงงาม, 
2555) ซ่ึงตามลกัษณะการท างานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแบ่งความรับผิดชอบในการท างานเป็น  
2  ส่วน  คือ ส่วนผูบ้ริหาร ท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมการ
บริหารงานและรับผิดชอบในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ ส่วนผูป้ฏิบติัการ คือ  
ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีพนกังาน รับผิดชอบงานประจ าทัว่ไปของ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล 
หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีก าหนดไว ้(เรืองวิทย ์เกษมสุวรรณ,2555) 
ซ่ึงหมายถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นมีอ านาจบริหารงานบุคคลเหนือบุคลากรของตนไดอ้ย่างอิสระ 
จากการท่ีผูบ้ริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งเปล่ียนแปลงไปตามวาระของการด ารงต าแหน่ง แต่บุคลากรท่ี
ประจ าอยู่ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายระเบียบหนา้ท่ี แลว้ยงัตอ้งปรับตวั
ตามนโยบายและแผนงานของผูบ้ริหารท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดความเครียดในการท างาน
หรือเกิดความไม่พอใจในการปฏิบติังาน ท าใหเ้กิดผลการฏิบติังานท่ีไม่มีประสิทธิภาพได ้
     จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองอิทธิพลของความสนุกสนานในสถานท่ี
ท างานต่อพฤติกรรมของบุคลากร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสนุกสนานในสถานท่ีท างานส่งผล
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ต่อความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบติังานในเน้ืองาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ของ
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการ
บริหารจดัการ พฒันาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรไดอ้ย่างมีประสิทธิผล อนั
จะก่อใหเ้กิดผลประโยชนแ์ก่องคก์ารต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     Ford, McLaughlin, and Newstrom (2003) ไดใ้ห้นิยามความสนุกสนานในสถานท่ีท างาน(Workplace 
Fun or Fun at Workplace) ว่าหมายถึงสถานท่ี ซ่ึงมีสภาพแวดล้อมของการท างานท่ีให้ความรู้สึก
สนุกสนาน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เป็นตวัสนบัสนุนส่งเสริมใหเ้กิดความคร้ืนเครง ความสุข และความพึง
พอใจในสถานท่ีท างาน ซ่ึงก่อใหเ้กิดทศันคติในแง่บวกและผลดีต่อผลผลิตในรายบุคคลและรายกลุ่ม โดย
ท่ี Aldag and Sherony (2001) ได้ระบุถึงความสนุกสนานในท่ีท างานในรูปแบบของทัศนคติต่อความ
สนุกสนานในท่ีท างาน(Attitude toward Workplace Fun)และไดก้ล่าวไวว้่า “มนัเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะคาดหวงั
วา่ทุกคนจะมีมุมมองท่ีคลา้ยกนัเก่ียวกบัความสนุกสนานในการท างาน” แต่แทท่ี้จริงโดยแต่ละบุคคลนั้นมี
แนวโน้มท่ีจะมีมุมมองท่ีแตกต่างกันไป ซ่ึงแบ่งเป็น 3 มิติ  คือ ความเหมาะสมของความสนุก 
(Appropriateness of fun)   ความส าคญัของความสนุก (Salience of fun)  และการรับรู้ผลลพัธ์ของความ
สนุก (Perceived consequences of fun) ในขณะท่ี Karl et al. (2007) ระบุถึงความสนุกสนานในท่ีท างานใน
รูปแบบของประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานในสถานท่ีท างาน  (Experienced Workplace Fun) ซ่ึง
หมายถึงขอบเขตท่ีผูค้นท่ีรับรู้ถึงการมีอยูข่องความสนุกสนานในสถานท่ีท างานของตน 
     การศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในงาน(Job Satisfaction)พบว่ามีแนวทางในการศึกษา 3 แนวทาง (Jewell, 
1998) ไดแ้ก่ แนวทางแรกคือมุ่งศึกษาความพึงพอใจในงานโดยรวม โดยเห็นว่าความพึงพอใจในงานเป็นมโน
ทศัน์รวม ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความชอบหรือความไม่ชอบของบุคคลเก่ียวกบังานท่ีท า เป็นสภาวะภายใน
จิตใจหรืออารมณ์ท่ีเป็นภาพรวมของความพึงพอใจของบุคคล แนวทางท่ีสองนั้นมุ่งศึกษาไปท่ีความพึง
พอใจในงานเฉพาะดา้น โดยเห็นว่าความพึงพอใจในงานเป็นมโนทัศน์ท่ีจ าแนกออกเป็นดา้น ๆ  อย่าง
อิสระ แนวทางท่ีสามมุ่งศึกษาความพึงพอใจในงานโดยมองว่าความพึงพอใจในงานเป็นการกระท าเพ่ือ
สนองตอบความตอ้งการของบุคคล 
     Borman and Motowidlo (1993) อภิปรายผลการปฏิบติังานในเน้ืองาน (Task performance) ออกเป็น 2 
ชนิด คือ อย่างแรกคือการเปล่ียนแปลงวตัถุดิบให้ออกเป็นผลผลิตท่ีตรงความตอ้งการขององค์กร อย่างท่ี
สองคือการบริการตลอดจนกิจกรรมท่ีจะรักษาแกนความส าคัญทางเทคนิคขององค์กร ในขณะท่ี 
Motowidio and Van (1994) ให้ค าจ ากัดความ ผลการปฏิบัติงานในเน้ืองานว่าเป็นผลลัพธ์ของการ
ปฏิบัติงานและพฤติกรรมท่ีตอบสนองเป้าหมายขององค์กรโดยตรง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ผลการ
ปฏิบติังานในบทบาท (In-role performance) 
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     Moorhead and Griffin (2001) ให้นิยามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational 
Citizenship Behavior) วา่หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการสร้าง สนบัสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดผลทางบวก
ต่อองค์การ ในขณะท่ี George and Jones (1999) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารวา่หมายถึงพฤติกรรมท่ีนอกเหนือจากงานในหนา้ท่ี ซ่ึงองคก์ารไม่ไดก้ าหนดไวว้า่เป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้ง
ปฏิบติัแต่พนกังานเต็มใจปฏิบติัเพ่ือองคก์าร เป็นพฤติกรรมท่ีจ าเป็นต่อการอยู่รอด และประสิทธิภาพของ
องค์การ เช่น การช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน การป้องกันขโมยในองค์การ การป้องกันไฟไหม้ การให้
ค าแนะน าทางบวกเพ่ือพฒันาทักษะความสามารถ  ซ่ึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ (Williams and Anderson, 1991) ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมุ่งสู่
องคก์าร (Organizational Citizenship Behavior toward Organization) หมายถึงพฤติกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
องค์การ เช่น ให้ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์แก่บุคคลท่ีไม่สามารถมาท างานได ้ยึดมัน่กบักฎเกณฑเ์พ่ือคิดรักษา
ค าสั่ง และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมุ่งสู่บุคล (Organizational Citizenship Behavior 
toward Individual) หมายถึง พฤติกรรมท่ีให้ผลประโยชน์กบับุคคลโดยตรงและโดยออ้มผ่านวิธีการให้
ความช่วยเหลือต่อองค์การ เช่น ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเม่ือเขาลาป่วยให้ความสนใจในเร่ืองส่วนตวักบั
พนกังาน 
     จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ทศันคติต่อความสนุกสนานในสถานท่ีท างานมีความสัมพนัธ์กนัใน
เชิงบวกกบัประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานในสถานท่ีท างาน (Choi et al., 2013, Karl and Harland, 
2005; Peluchette and Karl, 2005; Karl et al, 2007) นอกจากนั้ นย ังพบว่าประสบการณ์ เร่ืองความ
สนุกสนานในสถานท่ีท างานส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบติังานในเน้ืองาน และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Choi et al., 2013; Lamm and Meek, 2009; Fluegge, 2008; 
Ford et al., 2005) กล่าวคือพนกังานท่ีมีระดบัประสบการณ์ความสนุกสนานในสถานท่ีท างานสูงจะมีความ
พึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงานในเน้ืองาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การสูงกว่า
พนกังานท่ีมีระดบัประสบการณ์ความสนุกสนานในสถานท่ีท างานต ่า 

 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย จ านวน 131,231 คน 
(ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน, 2555) ซ่ึงค านวณขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างได ้399 คน การสุ่มตวัอย่างในการศึกษา ผูวิ้จยัใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัหลกัความน่าจะเป็น 
(non-probability sampling) โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบอกต่อ (snowball sampling) โดยให้บุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูล
ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัไดป้รับปรุงพฒันามาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
6 ส่วนดงัน้ี  
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     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลทัว่ไป จ านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อายงุาน รายไดเ้ฉล่ีย ระดบัต าแหน่งงาน และประเภทส่วนงานหรือกลุ่มงาน  
     ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติต่อความสนุกสนานในสถานท่ีท างานโดยใชแ้นวคิดและแปล
ขอ้ค าถามของ Aldag and Sherony (2001) จ านวน 17 ขอ้ ซ่ึงจ าแนกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของ
ความสนุก (Appropriateness of fun) ความส าคญัของความสนุก (Salience of fun) การรับรู้ผลลพัธ์ของ
ความสนุก (Perceived consequences of fun)  
     ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานในสถานท่ีท างาน โดยใชแ้นวคิด
และแปลขอ้ค าถามของ Karl et al. (2007) จ านวน 5 ขอ้ 
     ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในงาน ใช้ขอ้ค าถามจากแบบสอบถามของ Michigan 
Organizational Assessment Questionnaire (MOAQ; Cammann et al., 1983) ซ่ึงเป็นระดบัความพึงพอใจ
ในงานโดยทัว่ไป (General Job Satisfaction) จ านวน 3 ขอ้    
     ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานในเน้ืองาน โดยใช้แนวคิด Motowidio and Van 
(1994) โดยแปลขอ้ค าถามของ Williams and Anderson (1991) จ านวน 7 ขอ้   
     ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ โดยใชแ้นวคิดและแปลขอ้
ค าถามของ Williams and Anderson (1991) จ านวน 14 ขอ้ ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิก ท่ี ดีขององค์การ มุ่ ง สู่ บุ คคล  (Organizational citizenship behaviors toward individuals) 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมุ่งสู่องค์การ (Organizational citizenship behaviors toward 
organization) 
     ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment 
Correlation -Coefficient) และ สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอย (regression analysis) ท่ีระดับนัยส าคัญ 
0.05 การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยทศันคติต่อความสนุกสนานในสถานท่ีท างานมีค่า
สัมประสิทธ์ิครอนบาคเท่ากบั 0.719ประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานในสถานท่ีท างานเท่ากบั 0.812 
ความพึงพอใจในงานเท่ากับ 0.725 ผลการปฏิบติังานในเน้ืองานเท่ากบั 0.837 และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารเท่ากบั 0.853  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัความสนุกสนานในสถานท่ีท างาน ความพึงพอใจในงาน ผลปฏิบติังานใน
เน้ืองาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ประเทศไทย มีดงัน้ี 
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ตารางที่ 1 ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หัวข้อ  Mean S.D. ระดบั 
1) ทศันคติต่อความสนุกสนานในสถานท่ีท างาน    
1.1) ดา้นความเหมาะสมของความสนุก 3.374 0.800 ปานกลาง 
1.2) ดา้นความส าคญัของความสนุก 3.747 0.594 สูง 
1.3) ดา้นการรับรู้ผลลพัธ์ของความสนุก 3.878 0.514 สูง 

รวม 3.721 0.555 สูง 
2) ประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานในสถานท่ีท างาน 3.598 0.648 สูง 
3) ความพึงพอใจในงาน 4.136 0.698 สูง 
4) ผลการปฏิบติังานในเน้ืองาน 4.231 0.559 สูงมาก 
5) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร    
5.1) ดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมุ่งสู่บุคคล 4.151 0.555 สูง 
5.2) ดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมุ่งสู่องคก์าร 4.087 0.524 สูง 

รวม 4.119 0.448 สูง 
     จากตารางท่ี 1 พบว่าระดบัความคิดเห็นของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละหัวขอ้อยู่ใน
ระดบัปานกลาง – สูงมากโดยทศันคติต่อความสนุกสนานในสถานท่ีท างานอยูใ่นระดบัท่ีสูง ประสบการณ์
เร่ืองความสนุกสนานในสถานท่ีท างานอยูใ่นระดบัท่ีสูง ความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีสูง ผล
การปฏิบติังานในเน้ืองานโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีสูงมาก และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารอยู่
ในระดบัท่ีสูง เม่ือพิจารณารายดา้นในหวัขอ้ทศันคติต่อความสนุกสนานในสถานท่ีท างานพบว่าดา้นการ
รับรู้ผลลพัท์ของความสนุกมีระดบัความคิดเห็นสูงท่ีสุด และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
พบวา่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารดา้นมุ่งสู่บุคคลมีระดบัสูงกว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององคก์ารดา้นมุ่งสู่องคก์ารแต่ไม่แตกต่างกนัมาก 

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัอิสระของทศันคติต่อความสนุกสนานในสถานท่ีท างานท่ี
มีอิทธิพลต่อประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานในสถานท่ีท างาน 

ตวัแปร 1 2 3 
1 ดา้นความเหมาะสมของความสนุก 1   
2 ดา้นความส าคญัของความสนุก 0.288** 1  
3 ดา้นการรับรู้ผลลพัธ์ของความสนุก 0.312** 0.431** 1 
หมายเหตุ: ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
     จากตารางท่ี 2 พบว่า ทัศนคติต่อความสนุกสนานในสถานท่ีท างาน โดยตัวแปรอิสระแต่ละตัวมี
ความสมัพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัต ่าถึงปานกลาง และมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ตวัแปรตน้ คือ ทศันคติต่อความสนุกสนานในสถานท่ี
ท างาน  

ตวัแปรอสิระ 
ประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานในสถานที่ท างาน 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 
Intercept 2.903*** 1.792*** 3.172*** 1.728*** 1.716*** 1.486*** 
เพศ  2.903 -0.002 0.002 0.016 -0.005 0.020 
อาย ุ -0.001 0.068 0.037 0.068 0.060 0.052 
สถานภาพสมรส  0.048 0.074 0.109 0.068 0.089 0.092 
ระดบัการศึกษาสูงสุด 0.096 0.024 -0.016 0.011 0.014 -0.018 
อายงุาน  0.002 0.011 0.004 0.015 0.010 0.016 
รายไดเ้ฉล่ีย(ต่อเดือน)  0.005 -0.049 -0.011 -0.059 -0.033 -0.033 
ระดบัต าแหน่งงาน  -0.025 0.086 0.135 0.059 0.103 0.076 
ประเภทส่วนงาน/กลุ่มงาน 0.122 0.019 0.028* 0.023 0.022 0.031* 
ทัศนคติต่อความสนุกสนานใน 
สถานท่ีท างานโดยรวม 

 0.321***     

ด้านความเหมาะสมของความ
สนุก 

  
-

0.092*** 
  

-
0.197*** 

ดา้นความส าคญัของความสนุก    0.361***  0.338*** 
ด้านการรับรู้ผลลพัธ์ของความ
สนุก 

    0.308*** 0.232*** 

Adjust R-Sq 0.036 0.080 0.045 0.138 0.092 0.197 
R-square 0.055 0.101 0.066 0.158 0.113 0.219 
F Ratio 2.839** 4.847*** 3.075** 8.104*** 5.479*** 9.860*** 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 .05 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 *** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.001   
     จากตารางท่ี 3 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลทั่วไปไม่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานใน
สถานท่ีท างาน ในขณะท่ีทัศนคติต่อความสนุกสนานในสถานท่ีท างานโดยรวมมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานในสถานท่ีท างานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.001 เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบว่าดา้นความส าคญัของความสนุกและดา้นการรับรู้ผลลพัธ์ของความสนุกมีอิทธิพลทางบวก แต่
ดา้นความเหมาะสมของความสนุกมีอิทธิพลทางลบท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.001  
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ตวัแปรตน้ คือ ประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานใน
สถานท่ีท างาน 

ตวัแปรอสิระ 
ความพงึพอในในงาน ผลการปฏบิัตงิานในเนือ้งาน 

Model 7 Model 8 Model 9 Model 10 
Intercept 3.888*** 3.099*** 3.750*** 3.319*** 
เพศ  -0.053 -0.053 0.028 0.028 
อาย ุ 0.011 -0.002 -0.011 -0.018 
สถานภาพสมรส  0.087 0.061 0.114 0.100 
ระดบัการศึกษาสูงสุด -0.027 -0.028 0.009 0.009 
อายงุาน  -0.016 -0.018 -0.034 -0.035 
รายไดเ้ฉล่ีย(ต่อเดือน)  0.027 0.034 0.062 0.065* 
ระดบัต าแหน่งงาน  0.051 0.018 0.077 0.059 
ประเภทส่วนงาน/กลุ่มงาน -0.002 -0.009 -0.020 -0.023 
ประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนาน 
ในสถานท่ีท างาน 

 0.272***  0.148*** 

Adjust R-Sq -0.012 0.047 0.004 0.030 
R-square 0.009 0.069 0.024 0.052 
F Ratio 0.425 3.194*** 1.204 2.371** 
หมายเหต:ุ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 .05 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 *** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.001   

ตารางที่ 4 (ต่อ)  

ตวัแปรอสิระ 

พฤตกิรรมการเป็น
สมาชิกที่ดขีอง
องค์การโดยรวม 

พฤตกิรรมการเป็น
สมาชิกที่ดขีอง

องค์การมุ่งสู่บุคคล 

พฤตกิรรมการเป็น
สมาชิกที่ดขีอง

องค์การมุ่งสู่องค์การ 

Model 11 Model 12 Model 13 Model 14 Model 15 Model 16 
Intercept 3.553**

* 
3.080**
* 

3.490**
* 

2.725**
* 

3.617**
* 

3.436**
* 

เพศ  0.042 0.042 0.036 0.036 0.048 0.048 
อาย ุ -0.021 -0.029 -0.001 -0.014 -0.041 -0.045 
สถานภาพสมรส  0.130** 0.115** 0.154** 0.129* 0.106* 0.100 
ระดบัการศึกษาสูงสุด 0.007 0.007 0.025 0.024 -0.011 -0.011 
อายงุาน  -0.027 -0.028 -0.049 -0.050 -0.006 -0.006 
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ตวัแปรอสิระ 

พฤตกิรรมการเป็น
สมาชิกที่ดขีอง
องค์การโดยรวม 

พฤตกิรรมการเป็น
สมาชิกที่ดขีอง

องค์การมุ่งสู่บุคคล 

พฤตกิรรมการเป็น
สมาชิกที่ดขีอง

องค์การมุ่งสู่องค์การ 

Model 11 Model 12 Model 13 Model 14 Model 15 Model 16 
รายไดเ้ฉล่ีย(ต่อเดือน)  0.074** 0.078** 0.067* 0.074* 0.081** 0.083** 
ระดบัต าแหน่งงาน  0.067 0.047 0.068 0.036 0.065 0.058 
ประเภทส่วนงาน/กลุ่มงาน -0.009 -0.013 -0.005 -0.012 -0.012 -0.014 
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เ ร่ื อ ง ค ว า ม
ส นุ ก ส น า น 
ในสถานท่ีท างาน 

 
0.163**

* 
 

0.264**
* 

 0.062 

Adjust R-Sq 0.021 0.072 0.015 0.104 0.008 0.012 
R-square 0.041 0.093 0.034 0.124 0.028 0.034 
F Ratio 

2.060* 
4.436**

* 
1.734 

6.117**
* 

1.420 1.517 

หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0 .05 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 *** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.001   

     จากตารางท่ี 4 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลทัว่ไปไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบติังานใน
เน้ืองาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ยกเวน้ดา้นสถานภาพสมรสและรายไดเ้ฉล่ีย(ต่อ
เดือน)มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารทั้งโดยรวม ดา้นมุ่งสู่บุคคล 
และดา้นมุ่งสู่องคก์าร ในขณะท่ีประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานในสถานท่ีท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบติังานในเน้ืองาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารโดยรวม
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.001 แต่เม่ือพิจารณารายดา้นของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัดา้นมุ่งสู่บุคคลท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.001 แต่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัดา้นมุ่ง
สู่องคก์าร  
 

5. สรุปผลการศึกษา 

 
     จากการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของความสนุกสนานในสถานท่ีท างานท่ีต่อความพึงพอใจในงาน ผล
ปฏิบติังานในเน้ืองาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในประเทศไทย สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
     1) ทัศนคติต่อความสนุกสนานในสถานท่ีท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อประสบการณ์เร่ืองความ
สนุกสนานในสถานท่ีท างาน โดยดา้นยอ่ยทั้ง 3 ดา้นสามารถอธิบายประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานใน
สถานท่ีท างานไดดี้ท่ีสุด กล่าวคือเม่ือบุคคลากรท่ีมีทศันคติต่อความสนุกสนานในสถานท่ีท างานดา้นความ
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เหมาะสมของความสนุกท่ีต ่าลง ดา้นความส าคญัของความสนุกและดา้นการรับรู้ผลลพัธ์ของความสนุกท่ี
สูงข้ึน ประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานในสถานท่ีท างานกจ็ะสูงข้ึนเช่นกนั 
     2) ประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานในสถานท่ีท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในงาน ผล
การปฏิบัติงานในเน้ืองาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ กล่าวคือเม่ือบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์เร่ืองความสนุกสนานหรือรู้สึกว่าตนเองมีความสนุกสนานในการปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานท่ี
ท างานในระดบัท่ีสูงข้ึน ความ ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบติังานในเน้ืองาน และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารของบุคลากรกจ็ะสูงข้ึนเช่นกนั 

ข้อเสนอแนะ 
     องค์กรหรือผู ้บริหารควรสนับสนุนให้สถานท่ีท างานนั้ นมีสภาพแวดล้อมในการท างานอย่าง
สนุกสนาน เพ่ือเสริมสร้างให้มีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน โดยการสร้างบรรยากาศในสถานท่ีท างานให้มี
ความมผ่อนคลาย และสนุกสนานตามความเหมาะสม อย่างเช่นเปิดดนตรีคลอไประหว่างการท างาน หรือ
มีกิจกรรมสันทนาการเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ในระหว่างพกักลางวนัหรือหลงัเลิกงาน หรือจดัใหมี้วนัหน่ึงท่ีแต่งตวั
สบาย ๆ มาท างานได้ หรือตกแต่งสถานท่ีท างานใหมี้ความสดใส เป็นตน้ ซ่ึงความสนุกสนานในสถานท่ี
ท างานนั้นจะเป็นการเสริงสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจในงานมากข้ึน บุคลากรมีผล
การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีขบัเคล่ือนให้องค์กรนั้นมีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน ช่วยเพ่ิมประสิทธิผลขององค์กร และยงั
สามารถช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์รไดอี้กทางหน่ึงเช่นกนั 
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การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและระดับที่เป็นจริงของผู้มารับบริการ 
ที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรัฐ 

Comparative the Customers Expectation Level and Reality Level on the  
Service Quality of the Government University Hospitals. 

ภัทรีญา นามเจริญ1 และ ยุรพร ศุทธรัตน์2 

Phatthareeya Namcharoen and Yuraporn Sudharatna 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดบัความคาดหวงัของผูม้ารับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและระดบัท่ีเป็นจริง
ของผูม้ารับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ 3) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี
ผลต่อระดบัความคาดหวงัของผูม้ารับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของ
รัฐ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูม้ารับบริการแผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของ
รัฐ จ านวน 385 และท าการการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์ผลการประเมินดว้ยมิติคุณภาพแสดงผลแบบ Radar Chart  

 
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ, ความคาดหวัง, ผู้มารับบริการ, โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ 
 

Abstract 
The objectives of this study were to 1)  study customers expectation level on the service quality of the 
Government University Hospitals 2) compare the customers expectation level and reality level on the 
service quality of the Government University Hospitals 3) study factors affecting the customers 
expectation level on the service quality of the Government University Hospitals. Data ware collected 
from the sample of 385 customers in outpatient of Government University Hospitals. Descriptive 
statistics including percentage, mean, standard deviation and analyzed evaluated the dimensional quality 
display Radar Chart will be analyzed.  
 

Keywords: Service Quality, Expectation, Customers, Government University Hospitals 
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1. บทน า 
 
     ในประเทศไทยภาคบริการมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ นอกจากจะเป็นสาขาการผลิตท่ีสร้างรายไดแ้ละสร้างงานให้กบัประเทศในสัดส่วนท่ีสูงแลว้ ยงั
เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในการช่วยสนับสนุนการพฒันาภาคการผลิตอ่ืนๆของประเทศ และเป็นภาค
ธุรกิจท่ีมีบทบาทในการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาปีละหลายแสนลา้นบาท ในขณะท่ีการ
เปล่ียนแปลงอาจเป็นช่องทางหน่ึงในการช่วยสร้างโอกาสการพฒันาธุรกิจภาคบริการของประเทศให้
ขยายตัวรวดเร็วข้ึน หากมีการปรับตัวเพ่ือรองรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและทันกาล และ
โรงพยาบาลเป็นส่วนหน่ึงของภาคการบริการในส่วนของธุรกิจบริการสุขภาพซ่ึงนบัเป็นหน่ึงในหลาย
ธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เน่ืองจากในระยะท่ี
ผ่านมาประเทศไทยจดัเป็นประเทศมีศกัยภาพด้านการแพทย์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของภูมิภาคแถบน้ี ทั้งในดา้น 
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางของบุคลากรและคุณภาพการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล โดยมี
ชาวต่างชาติเขา้มารับบริการรักษาในประเทศอย่างต่อเน่ือง และมีจ านวนผูเ้ขา้มารับบริการสูงท่ีสุดใน
ภูมิภาคน้ี สามารถสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศไดน้บัหม่ืนลา้นบาทในแต่ละปี รัฐบาลจึงไดป้ระกาศนโยบายท่ี
จะใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางบริการทางการแพทยแ์ห่งภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) เพ่ือสร้าง
ความเป็นเลิศของธุรกิจบริการและเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดเ้งินตราต่างประเทศจากประเทศท่ีเป็นตลาด
หลกั (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2549)  
     ส่ิงส าคญัของการบริการ คือคุณภาพการบริการซ่ึงจะเป็นผลลพัธ์ของกระบวนการความคาดหวงัของ
ลกูคา้ในการบริการเปรียบเทียบกบัการรับรู้การส่งมอบบริการท่ีเกิดข้ึนจริง (Mangold and Babakus, 1991) 
เพ่ือจะท าให ้ทราบถึงระดบัและทิศทางความไม่สอดคลอ้งกนัของการรับรู้ของลูกคา้ระหวา่งการรับรู้และ
ความคาดหวงั ถือเป็นช่องว่างระหว่างความคาดหวงักบัการรับรู้ของคุณภาพการบริการ (Parasuraman, 
Berry, and Zeithamal 1988) การพฒันาคุณภาพของระบบบริการรัฐบาลปัจจุบนัไดม้องเห็นความส าคญั
ของการปรับปรุงคุณภาพ โดยผูใ้ห้บริการจะค านึงถึงสภาพปัญหาท่ีส าคญัทางดา้นสุขภาพท่ีมุ่งเนน้ท่ีจะ
ป้องกนัหรือด าเนินการแกไ้ข โดยโครงสร้างระบบบริการสุขภาพมีองค์ประกอบท่ีส าคญัประกอบดว้ย 
ดงัน้ี คือ 1) การบริการปฐมภูมิ (Primary Care) เป็นบริการท่ีอยู่ใกลชิ้ดประชาชนและชุมชนมากท่ีสุดจึง
เน้นท่ีความครอบคลุมมีการบริการผสมผสานทั้ งในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสภาพ การจดับริการปฐมภูมิในเขตพ้ืนท่ีชนบท 2) การบริการทุติยภูมิ 
(Secondary Care) เป็นบริการท่ีใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยใ์นระดบัท่ีสูงข้ึน เนน้การบริการรักษาพยาบาล
โรคท่ียากซบัซอ้นมากข้ึน3) การบริการตติยภูมิและศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง (Tertiary Care and Excellent 
Center) เป็นการบริการท่ีใช้เทคโนโลยีทางการแพทยช์ั้นสูง มีความสลบัซับซ้อนมาก มีบุคลากรทาง
การแพทยใ์นสาขาเฉพาะทางสังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีเป็นโรงพยาบาลศูนย ์สถาบนัเฉพาะทางต่างๆ 
หรือสังกดัมหาวิทยาลยั และ 4) ระบบส่งต่อผูป่้วย กระทรวงสาธารณสุขไดพ้ฒันาเช่ือมโยงระบบส่งต่อ
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ผูป่้วยให้เป็นเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพให้ประชาชนไดรั้บบริการท่ีไดม้าตรฐานปลอดภยัและตามความ
จ าเป็นของปัญหาสุขภาพ และยงัไดเ้นน้การพฒันาศกัยภาพบุคลากร ในการพฒันาระบบบริการสุขภาพ
จ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรไปพร้อมๆกัน เพ่ือให้สามารถรองรับกับระบบบริการ
สุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปรวมทั้ งการสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย ์(ส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข, 2554) จะเห็นไดว้า่คุณภาพการบริการเป็นส่ิงส าคญัในการ
ท่ีจะท าให้การบริการนั้นเป็นไปตามความคาดหวงัและเป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้า ในงานบริการของ
โรงพยาบาลนั้นส่ิงส าคญัคือ ศกัยภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล เพราะบุคลากรถือเป็นคนท่ีจะส่งมอบ
การบริการใหก้บัผูม้ารับบริการ โดยในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัจะศึกษาการเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและ
ระดบัท่ีเป็นจริงของผูม้ารับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ ซ่ึงก็คือ
โรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย ์ เพราะการท่ีบุคลากรจะมีศกัยภาพไดน้ั้นตอ้งเร่ิมจากการผลิตบุคลากร
ทางการแพทย ์ในระบบการเรียนการสอนทางดา้นทกัษะ ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
และศึกษาคน้ควา้วิจยัต่างๆ เพ่ือผลิตบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพการบริการท่ีดี โดย
มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาระดบัความคาดหวงัของผูม้ารับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการ
บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐว่ามีระดบัความคาดหวงัระดบัใด 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบั
ความคาดหวังและระดับท่ีเป็นจริงของผู ้มารับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัของรัฐ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดบัความคาดหวงัท่ีเป็นจริง 3) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ระดบัความคาดหวงัของผูม้ารับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ  
  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     คุณภาพการบริการ หมายถึงระดบัและทิศทางความไม่สอดคลอ้งกนัของการรับรู้ของลกูคา้ระหวา่งการ
รับรู้และความคาดหวงั ซ่ึงก็ถือเป็นช่องว่างระหว่างความคาดหวงักบัการรับรู้ของคุณภาพการบริการ 
(Parasuraman, Berry, and Zeithamal 1988) และแบบจ าลองคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด
ในการน าไปใชว้ดัคุณภาพการบริการ คือ แบบจ าลอง SERVQUAL ไดพ้ฒันามาโดย Parasuraman et al. 
(1988) เพ่ือประเมินความคาดหวงัของการให้บริการและการรับรู้จริงในการบริการของลูกค้า เพ่ือน า
ช่องว่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้นั้นไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการบริการขององคก์รต่อไป 
เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้และมีคุณภาพการบริการท่ีดีข้ึน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
โครงสร้างใน 5 มิติ ได้แก่ 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) คือลกัษณะภายนอกทาง
กายภาพของส่ิงอ านวยความสะดวก พวกโรงงาน อุปกรณ์ บุคคลและเคร่ืองมือต่างๆ เช่น เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 2) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
คือความสามารถท่ีจะให้บริการตามท่ีไดส้ัญญาไวก้บัลูกคา้อย่างน่าเช่ือถือและถูกตอ้ง โดยทัว่ไปแลว้จะ
สะทอ้นให้เห็นถึงความสม ่าเสมอหรือความสามารถในการให้บริการขององค์กรนั้น 3) การตอบสนอง
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ลกูคา้อยา่งรวดเร็ว (Responsiveness) คือการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ดว้ยความเต็มใจและยินดีในการจดัหา
บริการมาให้อยา่งทนัทีทนัใด การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว ฉบัไว และพร้อมใหบ้ริการเสมอ 4) ความมัน่ใจ
ได ้(Assurance) คือผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และมีมารยาท ความสุภาพเป็นมิตรต่อลกูคา้ 
มีความสามารถในจูงใจใหลู้กคา้เช่ือถือและสร้างความมัน่ใจไวว้างใจในการบริการได ้ซ่ึงหมายถึงความรู้
ความช านาญขององคก์รในการท่ีจะให้บริการอยา่งมืออาชีพ 5) การเขา้ถึงจิตใจ (Empathy) คือการดูแลเอาใจ
ใส่ ความสนใจ เขา้ใจและสามารถท่ีจะเขา้ถึงความรู้สึกของลูกคา้ การใหค้วามสนใจในการบริการแก่ลกูคา้
แต่ละคนซ่ึงมีความตอ้งการแตกต่างกนั และมีความสามารถในการติดต่อส่ือสารและเขา้ใจลูกคา้ไดเ้ป็น
อยา่งดี 
     ความคาดหวงัของลูกคา้จะเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบต่างๆหลายประการ ไดแ้ก่ การบริการท่ีลูกคา้
ปรารถนา (Desired Service) คือ ส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัว่าจะไดรั้บจากการบริการ จะข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ
ส่วนบุคคล และความเช่ือของลูกคา้เก่ียวกบัการบริการท่ีผูใ้ห้บริการสามารถท าใหไ้ด ้เป็นบริการท่ีลูกคา้
คาดหวงัวา่จะไดรั้บ แต่อยา่งไรกต็ามแมล้กูคา้ตอ้งการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุดตามอุดมคติของตน แต่ลกูคา้
จะไม่คาดหวงัอย่างไร้เหตุผล เน่ืองจากลูกคา้เขา้ใจดีว่ากิจการไม่สามารถใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุดไดต้ลอดเวลา 
ดว้ยเหตุผลน้ีลูกคา้จึงมีระดบัความคาดหวงัต่อการบริการอีกระดบัหน่ึงคือ ระดบัของการบริการท่ีพอเพียง 
(Adequate Service) หมายถึง ระดบัของการบริการต ่าท่ีสุดท่ีลูกคา้สามารถยอมรับได ้หรืออย่างนอ้ยท่ีสุด
ตอ้งไดรั้บบริการอย่างน้ีแมไ้ม่ไดบ้ริการในระดบัท่ีลูกคา้ปรารถนา ความคาดหวงัระดบัน้ีเกิดข้ึนจากปัจจยั
การดดัแปลงบริการท่ีรับรู้ ซ่ึงหมายถึงทางเลือกของการบริการจากการบริการของผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน และ
ปัจจยัทางสถานการณ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการแต่ละคร้ัง ในกรณีท่ีลูกคา้มีทางเลือกในการรับบริการ
หลายๆทาง ความคาดหวงัต่อบริการกจ็ะสูงในขณะเดียวกนั ถา้ลูกคา้ไม่มีทางเลือกความคาดหวงัของลกูคา้
ก็จะต ่าลง การบริการท่ีคาดไว ้(Predicted Service) คือ ระดบัของการบริการท่ีลูกคา้คาดว่าจะไดรั้บจากผู ้
ให้บริการ ในขณะท่ีมีการให้บริการท่ีคาดการณ์จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดระดบับริการท่ี
ปรารถนา หากลูกคา้คาดการณ์วา่จะไดรั้บบริการท่ีดีระดบัความคาดหวงัของการบริการท่ีปรารถนากจ็ะสูง 
หากระดบัของการคาดการณ์ลดลงระดบัของความคาดหวงัต่อการบริการท่ีปรารถนากจ็ะลดลงตามไปดว้ย 
เม่ือแบ่งแยกระดบัของการบริการท่ีปรารถนาออกจากระดบัของการบริการท่ีพอเพียง จะไดข้อบขอบเขต
ของการบริการท่ียอมรับได้ (Zone of tolerance หรือ ZOT) ซ่ึงอธิบายไดว้่า ระดับบริการท่ีพอเพียงคือ
ระดบัต ่าท่ีสุดของการบริการท่ีลูกคา้จะยอมรับไดโ้ดยไม่เกิดความไม่พอใจ หากต ่ากวา่น้ีลูกคา้จะเกิดความ
ไม่พอใจในคุณภาพการบริการ หากระดบัของการบริการสูงกวา่ระดบับริการท่ีพอเพียงกจ็ะท าใหลู้กคา้เกิด
ความประทบัใจต่อการบริการ (Lovelock and Wright, 2002)     
     Alvarez Rateike and Ahrens Solera (2012) อา้งถึง San Martin (2005) กล่าวว่าอิทธิพลของข้อมูลต่อ
ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคมาจากส่ิงต่างๆเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 1) ประสบการณ์ในอดีต (Consumer experiences) 
ของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการนั้น ซ่ึงผูบ้ริโภคจะใชป้ระสบการณ์ในอดีตมาก าหนดความคาดหวงัของตน
ข้ึนมาว่าจะตอ้งไดรั้บการบริการอย่างนั้นในอนาคต ซ่ึงอาจเกิดไดจ้ากการท่ีลูกคา้เคยใช้สินคา้หรือรับ
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บริการจากผูใ้ห้บริการเดิม หรือมีประสบการณ์จากการใช้สินคา้หรือไดรั้บบริการจากบริษทัคู่แข่ง หาก
คุณภาพของการบริการท่ีเกิดจากประสบการณ์ต ่ากว่าคุณภาพของการบริการท่ีคาดหวงั ลูกคา้จะรู้สึก
ผิดหวงั ในทางตรงกนัขา้มถา้ลูกคา้ประเมินวา่คุณภาพของการบริการท่ีเขาไดรั้บเป็นไปตามความคาดหวงั 
ลกูคา้ก็จะรู้สึกประทบัใจและน าไปสู่ความพึงพอใจในการใชบ้ริการคร้ังต่อๆไป 2) สัญญาท่ีไม่ชดัเจนและ
สัญญาท่ีชัดเจน (Implicit and explicit promises) หมายถึงสัญญาณ ท่ีติดอยู่ห รือเป็นส่วนหน่ึงของ
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์และการขายโดยพนักงาน รวมถึงการ
ส่ือสารทางการตลาดรูปแบบอ่ืนๆท่ีไปถึงตวัผูบ้ริโภค ซ่ึงบริษทัสามารถสร้างความคาดหวงัท่ีถกูตอ้งใหก้บั
ลูกค้าได้โดยการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนทั้ งนโยบายและกระบวนการ ในการให้บริการและสอดคลอ้งกับ
ภาพลกัษณ์ขององค์กร ท่ีน าเสนอให้กบัลูกคา้ โดยตอ้งมีวิธีการติดต่อส่ือสารท่ีเหมาะสมอีกดว้ย และ 3) 
การบอกแบบปากต่อปาก (Word of mouth)อธิบายไวว้่าเป็นข้อความจากปากของลูกค้าหรือบุคคลใด
บุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจให้กบัการการบริการของ
องคก์ร หรือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ความคาดหวงั ซ่ึงเกิดจากการส่ือสารกนัเองของลูกคา้ เช่น ค าแนะน า
จากเพ่ือน การพดูถึงของบุคคลรอบขา้งหลงัจากไดไ้ปใชบ้ริการ โดยการส่ือสารหรือค าพดูท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจ
เป็นไปในทางท่ีดีหรือไม่ดีก็ได้ และ 4) ภาพลกัษณ์ของบริษัท (Company image) ซ่ึงเป็นทัศนคติของ
ผูบ้ริโภคทัว่ไปหรือกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีรับรู้ไดจ้ากการส่ือสารของบริษทั 
     จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพของโรงพยาบาล  พบว่า
นกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัเก่ียวกบัมิติของการวดัคุณภาพการบริการท่ีมี
ความคลา้ยคลึงกนั โดยส่วนใหญ่ไดพ้ฒันามาจากแนวคิดและทฤษฏีพ้ืนฐานของ Parasuraman et al. ท่ี
ไดรั้บการยอมรับและและน าไปพฒันาต่อโดยนกัวิชาการมากมาย (Donabedian (1985, อา้งใน Mujic and 
Legcevic, 2006; Vandamme and Leunis, 1993; Desai, 2011; Wisniewski and Wisniewski, 
2005; Mangold and Babakus, 1991; Sohail, 2003) โดยใช้เค ร่ืองมือการวัดคุณภาพการบริการแบบ 
SERVQUAL โดยมีมิติทั้ง 5 ดา้น โดยวดั ความคาดหวงักบัการรับรู้จริงของผูรั้บบริการ เพ่ือน าช่องว่าง
ระหว่างน้ีไปพฒันา ปรับปรุงคุณภาพการบริการใหดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นแบบจ าลองน้ีไดรั้บความนิยม
มากสุด ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้ศึกษาและสรุปมิติของตัวช้ีวดัคุณภาพการบริการด้านสุขภาพของ
โรงพยาบาลของนกัวิชาการแต่ละท่านท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการวดัคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล มา
เป็นพ้ืนฐานในการวดัคุณภาพการบริการดว้ยแบบสอบถาม มิติการวดัคุณภาพการบริการท่ีผูวิ้จยัไดใ้ชใ้น
การศึกษาแบ่งออกเป็น 5 มิติ ไดแ้ก่  1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ หมายถึง เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ของโรงพยาบาลมีความทันสมยั โรงพยาบาลมีความสะอาด ส่ิงอ านวยความสะดวกของโรงพยาบาล
สามารถมองเห็นไดง่้าย โรงพยาบาลมีส่ิงอ านวยความสะดวกสบายพ้ืนฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกของ
โรงพยาบาลสอดคลอ้งกบัการให้บริการของโรงพยาบาล ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นสถานท่ีจอดรถมี
เพียงพอส าหรับผูม้ารับบริการ และ  เอกสารแผ่นพับความรู้พวกใบปลิวต่างๆเก่ียวกับสุขภาพของ
โรงพยาบาลสามารถอ่านเขา้ใจไดง่้าย 2) ความน่าเช่ือถือ หมายถึง โรงพยาบาลไดใ้หบ้ริการตรงตามเวลาท่ี
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สัญญาไว ้โรงพยาบาลมีความถูกต้องในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล เม่ือผูป่้วยมีปัญหาแพทย์และ
บุคลากรของโรงพยาบาลแสดงความเห็นอกเห็นใจและสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูป่้วยได้ แพทย์และ
บุคลากรของโรงพยาบาลมีความน่าเช่ือถือและเป็นผู ้ท่ี มีความเช่ียวชาญ แพทย์และบุคลากรของ
โรงพยาบาลแสดงออกด้วยความจริงใจต่อผูป่้วยในการท่ีจะช่วยเหลือ และแพทย์และบุคลากรของ
โรงพยาบาลมีความสนใจและจริงใจในการแกป้ ญหาให้กบัผูป่้วย 3) การตอบสนองลูกคา้อย่างรวดเร็ว 
หมายถึง แพทยแ์ละบุคลากรของโรงพยาบาลบอกขอ้มูลรายละเอียดให้กบัผูป่้วยอย่างถูกตอ้ง เม่ือมารับ
บริการตั้งแต่คร้ังแรก แพทยแ์ละบุคลากรของโรงพยาบาลมีความพร้อมในการจดัหาบริการมาให้อย่าง
รวดเร็วแก่ผูป่้วย แพทยแ์ละบุคลากรของโรงพยาบาลมีความเตม็ใจและยินดีในการช่วยเหลือผูป่้วยอยูเ่สมอ 
แพทยแ์ละบุคลากรของโรงพยาบาลไม่ยุ่งเกินไปท่ีจะตอบสนองตามค าขอหรือขอ้เรียกร้องของผูป่้วยได ้
ผูป่้วยมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัแนวทางการรักษาทางการแพทย  ์ 4) ความมัน่ใจได  ้หมายถึง 
แพทยแ์ละบุคลากรของโรงพยาบาลสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูป่้วยได ้แพทยแ์ละบุคลากรของโรงพยาบาลมี
ความสุภาพมิตร ยิ้มแยม้แจ่มใสอยูเ่สมอ แพทยแ์ละบุคลากรของโรงพยาบาลมีมารยาทและเคารพผูป่้วยอยู่
เสมอ แพทยแ์ละบุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ท่ีจะตอบค าถามผูป่้วยได้  แพทยแ์ละบุคลากรของ
โรงพยาบาลมีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานและสามารถแกปั้ญหาให้กับผูป่้วยได้ ผูป่้วยรู้สึก
ปลอดภยัเม่ือมารับการด าเนินการรักษาของโรงพยาบาล เช่น บุคลากรของโรงพยาบาลสามารถอธิบายให้
ผูป่้วยเขา้ใจจนเกิดความไวว้างใจในการตรวจรักษา ค่าใช้จ่ายในการรักษาและค่ายาซ่ึงมีความถูกตอ้ง
เหมาะสม และ 5) การเขา้ถึงจิตใจ  หมายถึง แพทยแ์ละบุคลากรของโรงพยาบาลใหค้วามสนใจและเขา้ใจ
ความรู้สึกผูป่้วยแต่ละบุคคลว่าแตกต่างกนั แพทยแ์ละบุคลากรของโรงพยาบาลมีความเขา้อกเขา้ใจถึง
ความตอ้งการของผูป่้วยท่ีแทจ้ริง แพทยแ์ละบุคลากรของโรงพยาบาลให้ความส าคญักบัผูป่้วยเป็นหัวใจ
หลกั แพทยแ์ละบุคลากรของโรงพยาบาลมีความเอาใจใส่ และตั้งใจรับฟังค าบอกเล่าต่ออาการเจ็บป่วยของ
ผูป่้วย และ ระยะเวลาในการตรวจรักษาและให้ค าปรึกษาของแพทย์มีความเหมาะสมกับผูป่้วยอย่าง
เพียงพอ 
     ส าหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและระดบัท่ี
เป็นจริงของผูม้ารับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐโดยใชเ้คร่ืองมือ
แบบ SERVQUAL ทั้ ง 5 มิติ ตามแนวคิดของ Parasuraman et al. ดังน้ี 1) ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ 2) ความน่าเช่ือถือ 3) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 4)  ความมัน่ใจได ้และ 5) การเขา้ถึงจิตใจ เพ่ือ
น าไปสู่การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและระดบัท่ีเป็นจริงของผูม้ารับบริการ และน าช่องว่างของ
คุณภาพการบริการท่ีไดรั้บนั้น เพ่ือน าไปพฒันา ปรับปรุงและแกไ้ขให้มีคุณภาพการบริการท่ีดีข้ึน โดยมี
สมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี 1) ผูม้ารับการบริการมีปัจจยัท่ีท าให้เกิดระดบัความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัต่อ
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ  2) ผูม้ารับการบริการมีระดับความคาดหวงั
แตกต่างจากระดบัท่ีป็นจริงท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูม้ารับการบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐจ านวน 3 แห่ง 
ซ่ึงผูเ้ป็นผูม้ารับบริการในแผนกผูป่้วยนอก และท าการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาราชการ วนัจนัทร์ - วนั
ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น โดยค านวณจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรได ้385 คน 
และท าการสุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผูวิ้จยัมีวิธีการในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
     ขั้ น ท่ี  1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐทั้ง 3 แห่งท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บการจดั
อนัดบัโดยนิตยสาร The Company ปี 2013 
     ขั้นท่ี 2 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งเป็นชั้น (Stratified Random Sampling) เลือกสุ่มตัวอย่างโดย
แบ่งจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มๆ แบ่งเกณฑต์ามงานแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล   
     เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูลเพ่ือท าการศึกษาในการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัได้ท าการ
ปรับปรุงและพฒันาตวัช้ีวดัมาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัความคาดหวงัและระดบัท่ีเป็นจริงของผูม้า
รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล เพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิจยั และสร้างเคร่ืองมือ
วิจยัใหมี้ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไปของประชากร เป็นแบบตรวจรายการ (Check 
List) จ านวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย ประเภทผูต้อบ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทผูม้ารับบริการ และ
รายได้รวมต่อเดือน ซ่ึงค าถามในแบบสอบถามส่วนน้ีผูวิ้จัยได้พัฒนามาจากงานวิจัยของ Dagger, 
Sweeney, and Johnson (2007) และ Capra et al. (2005)  
     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคาดหวงัและระดบัท่ีเป็นจริงของผูม้ารับริการท่ีมีต่อคุณภาพ
การบริการ ผูวิ้จยัได้รวบรวมและสรุปแนวความคิดและทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่าน (Mujic and 
Legcevic, 2006; Vandamme and Leunis, 1993; Desai, 2011; Wisniewski and Wisniewski, 
2005; Mangold and Babakus, 1991; Sohail, 2003) ซ่ึ งผู ้ วิ จั ย ได้ ส รุ ป แ ล ะ ร วบ รวม น าม าพั ฒ น า
แบบสอบถามข้ึนมาเองตามความเหมาะสม โดยแบบสอบถามมีจ านวน 30 ขอ้ แบ่งออกเป็น 5 มิติ     
     ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิดส าหรับแสดงความคิดเห็น ปัญหา และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ
ของผูรั้บบริการท่ีตอ้งการใหป้รับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการของผูใ้ชบ้ริการ 
     ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มลูจากทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มลูทุติย
ภูมิ ดงัน้ี  
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บรวบรวม แนวคิดและทฤษฏี จากการศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัความคาดหวงัและระดบัท่ีเป็นจริงของผูม้ารับ
บริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
เคร่ืองมือ คือแบบสอบถามโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนดไวซ่ึ้งเป็นผูม้ารับ
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บริการในแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐจ านวน 3 แห่ง รวม 385 คน โดยจะท าการ
ตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และ
ประมวลผล ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
ทดสอบสมมติฐาน โดยค่าสถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และใชก้ารวิเคราะห์ผลการประเมินดว้ยมิติคุณภาพและแสดงผลการประเมินแบบ Radar Chart 
เพ่ือแสดงให้เห็นผลของการประเมินและมีการเปรียบเทียบในทุกมิติ ทั้งน้ีเพ่ือเนน้ความแตกต่างระหว่าง
ผลการประเมินคุณภาพการบริการแต่ละมิติ เพ่ือน าความแตกต่างของช่องว่างแต่ละมิตินั้นไปใชใ้นการ
วิเคราะห์หาสาเหตุและน าไปพฒันา ปรับปรุง แกไ้ขเพ่ือใหคุ้ณภาพการบริการท่ีดีข้ึน (Tague, 2005)   
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
     จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะได้รับตามวตัถุประสงค์และข้อ
สมมติฐานของการ 
วิจัย คือ ระดับความคาดหวงัและระดับท่ีเป็นจริงของผูม้ารับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐจะไม่มีความแตกต่างกนั หรืออาจมีความแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย เพราะ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีผูว้ิจยัเลือกศึกษาเป็นโรงพยาบาลท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของคุณภาพ
การบริการ จึงส่งผลใหผู้ม้ารับบริการมีระดบัความคาดหวงัและระดบัท่ีเป็นจริงท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ
ไม่แตกต่างกนั แต่ทั้ งน้ีในเร่ืองของการบริการเป็นเร่ืองท่ีองค์กรควรจะปรับปรุงและพฒันาให้ดีข้ึนอยู่
เสมอและตลอดเวลา และความแตกต่างเพียงเลก็นอ้ยน้ีจะสามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง พฒันา
และแกไ้ขเร่ืองการบริการ เพ่ือใหมี้คุณภาพการบริการท่ีดีข้ึน เพ่ือสร้างความพึงพอใจและประทบัใจใหก้บั
ผูม้ารับบริการ และผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บอีกอย่าง คือผูม้ารับบริการจะมีปัจจยัท่ีท าให้เกิดระดบั
ความคาดหวงัท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ    
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ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ ความผูกพนัต่อองค์การ  
และคุณภาพชีวติในการท างานของพนักงานบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  
The Relationship between Organizational Climate, Organizational 
Commitment and Quality of Work Life of Employee in Automotive 

Industry. 
หยุนเฮา เฮ1 และ เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล2 

Yunhao He and Ek-anong Tangrukwaraskul 
  

บทคดัย่อ 
การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างานและความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ เฉพาะบริษทัขนาดใหญ่ ประเภทธุรกิจประกอบรถยนต์นั่งหรือรถยนต์เพ่ือการ
พาณิชย ์ตั้งแต่ 4 ลอ้ข้ึนไป ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จ านวน 376 คน และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดย
ค่าสถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์เพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตในการท างาน, บรรยากาศองค์การ, ความผูกพันต่อองค์การ 
 

Abstract 
The objectives of this study were to study the relationship between organizational climate and quality of 
work life of employee, and the relationship between quality of work life and organizational commitment 
of employee in automotive industry. The data was collected from 376 employees in automotive industry 
in Bangkok metropolitan region, specifically, large passenger or commercial vehicles (4 wheels or over) 
assembly plants. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, 
F-test, Pearson’s product-moment correlation coefficient and multiple regression analysis at statistical 
significant level of .05. 
Keywords: Quality of Work Life, Organizational Climate, Organizational Commitment 
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10900 email: he.yunhao@gmail.com 
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 
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1. บทน า 
 
     ในปัจจุบนั โลกไดก้า้วเขา้สู่กระแสโลกาภิวฒัน์ สภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมี
การแข่งขนัทางธุรกิจสูง องค์การต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาและปรับตวัเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได ้การบริหารจดัการองคก์ารให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนจึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับองคก์ารในปัจจุบนั 
การจดัสรรการใชท้รัพยากรท่ีจ าเป็นต่อองค์การ ตอ้งจดัสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรมนุษยท่ี์ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในบรรดาทรัพยากรองคก์าร
ทั้งหมด (อ านาจ ธีระวนิช, 2553) จากการส ารวจของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ปี 2550 
พบว่า ในประเทศต่างๆกว่า 50 ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทย ประเทศไทยมีสัดส่วนคนท างานท่ีใช้
เวลาในการท างานยาวนานท่ีสุดเป็นล าดับ 3 และยงัเป็นประเทศเดียวในโลกท่ีคนท างานในภาคผลิต 
ท างานมากชัว่โมงกว่าคนท างานในภาคบริการ โดยใชเ้วลาท างานมากถึง 50 ชัว่โมงต่อสัปดาห์เม่ือเทียบ
กบัการท างานวนัละ 8 ชั่วโมงโดยไม่มีวนัหยุด ในขณะท่ีค่าเฉล่ียทั่วโลกอยู่ท่ีประมาณ 35-45 ชั่วโมง
เท่านั้น และดว้ยสถิติเหล่าน้ี องคก์ารในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเร่ิมตระหนกัถึงความส าคญั และเร่ิมใหค้วาม
สนใจในการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานใหก้บัพนกังานมากข้ึน (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 
2551) 
     กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นอีกหน่ึงกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตท่ีส าคญัของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2555 รัฐบาลไดมี้การกระตุน้เศรษฐกิจ โดยการออกนโยบายการคืนภาษีใหก้บัผูซ้ื้อรถยนตค์นัแรก ส่งผล
ให้ยอดขายและปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศพุ่งสูงข้ึนเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 51 ปีท่ีผ่านมา 
(ไทยรัฐ, 2555) แต่นั่นเป็นเพียงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาอนัสั้ นเท่านั้น เพราะปัญหาท่ี
ตามมาในช่วงปี พ.ศ. 2556 คือปริมาณยอดขายรถยนต์ท่ีมีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากเม่ือผูบ้ริโภคท่ีท าการ
จองรถยนตไ์วเ้พ่ือใชสิ้ทธ์ิตามโครงการรถยนต์ใหม่คนัแรกไดมี้การทยอยรับรถยนต์เป็นท่ีเรียบร้อย (มติ
ชนออนไลน,์ 2556) ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตต์อ้งเผชิญกบัภาวะการหดตวัของตลาด อนัเป็นผล
มาจากโครงการดงักล่าว ท่ีดึงก าลงัซ้ือรถยนตข์องปีน้ีไปล่วงหนา้ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ 2556) 
     จากแนวโนม้ท่ีเร่ิมมีการลดลง บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตต่์างมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือ
รักษายอดการจ าหน่ายไวใ้ห้ได้มากท่ีสุด สภาพการท างานภายในองค์การจึงมีแรงกดดันเพ่ิมมากข้ึน 
พนกังานตอ้งใชเ้วลาไปกบัการท างานมาก ท าใหเ้วลาส าหรับท ากิจกรรมอ่ืนๆมีนอ้ยลง จึงส่งผลใหส้มดุล
ชีวิตของพนกังานเร่ิมลดลง พนกังานเกิดความเครียดและท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานลดลง คุณภาพ
ชีวิตในการท างานจึงกลายเป็นประเด็นส าคญัขององค์การท่ีจะตอ้งปรับปรุง เพราะการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตในการท างานให้ดีข้ึนจะเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงาน สร้างความจงรักภักดีและ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานกับองค์การรวมไปถึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังานดว้ย (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2551) 
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     ในการพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัคือ บรรยากาศการท างานในองคก์าร  ถา้หาก
ว่าองค์การสามารถสร้างบรรยากาศองค์การท่ีดีข้ึน ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด ทศันคติและพฤติกรรม
ต่างๆของพนกังาน ท าใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกท่ีดี ไม่เกิดความเบ่ือหน่าย มีความพึงพอใจในการท างาน
ตามมาดว้ย ซ่ึงแน่นอนว่าย่อมหมายถึงคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้นการปรับปรุงบรรยากาศ
องคก์ารจึงกลายเป็นแนวทางพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างาน (Newstrom 2007, 
เช่ียวชาญ อาศุวฒันกลุ 2530) 
     เม่ือองคก์ารไดส้ร้างคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีใหแ้ก่พนกังาน นอกจากจะสามารถช่วยใหพ้นกังาน
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การ (ณัฏฐพนัธ์ เขจร
นนัทน์, 2551) ซ่ึงสามารถช่วยแกปั้ญหาการขาดงานหรือการลาออกจากงานขององคก์ารได ้(ชูชยั สมิทธิ
ไกร, 2554) การท่ีองค์การจะท าให้พนกังานท างานไดต้ามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการจะตอ้งมีการสอนงาน 
อบรม ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายประเภทหน่ึง การรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพไวใ้หท้ างานกบัองคก์ารจึงเป็นอีก
เหตุผลหน่ึงท่ีเนน้ย  ้าความส าคญัของคุณภาพชีวิตในการท างานมากยิ่งข้ึน โดยในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัจะศึกษา 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ ความผูกพนัต่อองค์การกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน เพ่ือให้
พนกังานบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์มีบรรยากาศการท างานและคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี 
พนักงานสามารถท างานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพและยงัรวมไปถึงการเกิดความผูกพนัต่อองค์การซ่ึง
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาองค์การเพ่ือให้องค์การเกิดประสิทธิภาพและเขม้แข็ง
มากข้ึน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ อายุงาน รายได ้และสถานภาพสมรส กบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน 2) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     แนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างานเร่ิมไดรั้บความสนใจศึกษาอย่างจริงจงัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นตน้มา 
จุดก าเนิดความสนใจในเร่ืองน้ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในกลุ่มประเทศยโุรปตะวนัตก และไดรั้บการแพร่หลาย
อย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา ปัจจุบนัคุณภาพชีวิตในการท างานไดรั้บความสนใจจากองค์การบริหารทั้ ง
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนอย่างกวา้งขวาง และไดก้ลายมาเป็นมิติใหม่อีกอย่างหน่ึงส าหรับการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารท่ีไม่สามารถมองขา้มไดอี้กต่อไป (เช่ียวชาญ อาศุวฒันกลุ, 2530) 
     ในเร่ืองแนวคิดของคุณภาพชีวิตในการท างาน Walton (1975) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ท างานว่าเป็นลกัษณะของการท างานท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคล โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะ
ของบุคคลหรือสังคมขององค์การท่ีท าใหง้านประสบผลส าเร็จ และไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตใน
การท างานว่ามี 8 องค์ประกอบได้แก่ 1) ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair 
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Compensation) หมายถึงค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท างาน มีความเพียงพอในการ
ด ารงชีวิตในมาตรฐานท่ีสมเหตุสมผล และมีความยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัลกัษณะงานและผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเท่าเทียมกัน 2) ความปลอดภัยและสุขภาพในการท างาน (Safe and Healthy Working 
Conditions) หมายถึงพนกังานควรอยู่ในสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี ควรมีการก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน 3) โอกาสในการพฒันาความสามารถของ
บุคคล (Immediate Opportunity to Use and Develop Human Capacities) หมายถึง การเปิดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงความสามารถในการท างานไดอ้ย่างเต็มท่ี รวมทั้ งการมีส่วนร่วมในงานด้วยเพ่ือให้
พนกังานเกิดความรู้สึกทา้ทายและพฒันาทกัษะความรู้ในการท างานใหดี้ข้ึน 4) โอกาสในการกา้วหนา้และ
ความมั่นคง (Opportunity for Continued Growth And Security) หมายถึง การส ร้างโอกาสในการ
เจริญเติบโตและมัน่คงในการท างานแก่พนกังาน การใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคลากร ใหมี้การอบรม 
มีโอกาสใชค้วามรู้ความสามารถใหม่ๆรวมทั้งการเล่ือนต าแหน่งและให้หลกัประกนัความมัน่คงในการ
ท างานแก่พนักงานด้วย 5) การบูรณ าการทางสังคมในองค์การ (Social Integration in the Work 
Organization) หมายถึง การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคม กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน ผูบ้ ังคับบัญชา ให้มี
ความสัมพนัธ์ในทางท่ีดี 6) การมีประชาธิปไตยในองคก์าร (Constitutionalism in the Work Organization) 
หมายถึงการมีหลกัประชาธิปไตยในการท างาน มีกฎนโยบายขอ้บงัคบัท่ีเป็นธรรม มีความเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคลและมีความเสมอภาค และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 7) ความสมดุลในชีวิตการท างาน
และชีวิตส่วนตวั (Work and the Total Life Space) หมายถึง การจดัความสมดุลระหว่างชีวิตในการท างาน
และชีวิตส่วนตวั การแบ่งเวลาให้เหมาะสมในการด ารงชีวิต ทั้งเวลาการท างาน เวลาส่วนตวั และเวลา
ครอบครัว และ 8) ความสัมพนัธ์ทางสังคม (The Social Relevance of Work Life) หมายถึงความรู้สึกว่ามี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิใจในงานของตนไม่ท าส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์และเกิดความเส่ือมเสีย
ต่อองคก์ารและสังคมนอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการอีกหลายท่านท่ีไดใ้หค้วามหมายหรือแนวคิดท่ีสอดคลอ้ง
กัน เช่ น  Umstot (1984) , Kossen (1991), Schermerhorn, Hunt and Osborn (2005), Cascio (2006) และ 
Newstrom (2007) 
     จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า บรรยากาศองค์การมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน 
(นพรัตน์ รุจกานต์, 2547; จิตสุดา มงคลวจัน์, 2549; ภูษณิศา เมธาธรรมสาร, 2549; ธิดาวลัย ์ปล้ืมคิด, 
2551) โดย Litwin and Stringer (1968 อ้างถึงใน ภูษณิศา เมธาธรรมสาร , 2549) ได้ให้ความหมายของ
บรรยากาศองค์การว่า หมายถึง องค์ประกอบของสภาพแวดลอ้มขององค์การ ซ่ึงรับรู้ไดโ้ดยบุคคลใน
องค์การ ทั้ งทางตรงและทางออ้มและยงัมีอิทธิพลต่อการจูงใจและการปฏิบัติงาน และได้ให้แนวคิด
เก่ียวกบับรรยากาศองค์การว่ามี 7 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการท่ีมีต่อพฤติกรรมระหว่างบุคคลและพฤติกรรมของพนกังานท่ีเก่ียวกบังาน 2) ความทา้
ทายและความรับผิดชอบ (Challenge and Responsibility) ซ่ึงจะวดัเก่ียวกับความเข้าใจ หรือการรับรู้
ทางด้านความท้าทายของงานและความรู้สึกท่ีเก่ียวกับความส าเร็จของงาน 3) ความอบอุ่นและการ
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สนับสนุน (Warmth and Support) ความอบอุ่นและการสนบัสนุนท่ีมีอยู่ภายในองค์การ จะช่วยลดความ
กงัวลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการท างานลงไดพ้นักงานย่อมตอ้งการบรรยากาศท่ีมีความอบอุ่นและการ
สนบัสนุน โดยเฉพาะพนกังานใหม่มีความจ าเป็นมากส าหรับบรรยากาศเช่นน้ี 4) การให้รางวลัและการ
ลงโทษ การเห็นด้วยและการไม่เห็นด้วย (Reward and Punishment, Approval and Disapproval) ภายใน
สภาพแวดลอ้มท่ีใหค้วามส าคญักบัการจดัหารางวลั แทนท่ีจะเป็นการลงโทษย่อมจะเป็นส่ิงกระตุน้ความ
สนใจของพนกังานดา้นความส าเร็จและความผกูพนัได ้และจะลดความกลวัเก่ียวกบัความลม้เหลวของเขา
ได ้การใหร้างวลัเท่ากบัเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ยอมรับหรือเห็นดว้ยกบัพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีเกิดข้ึน
ในขณะท่ีการลงโทษจะเป็นสัญญาณท่ีแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับในพฤติกรรมหรือการกระท าท่ี
เกิดข้ึน 5) ความขดัแยง้ (Conflict) จะเป็นการวดัความเขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลท่ี
แตกต่างกัน และหน่วยงานท่ีแข่งขันกันภายในองค์การ องค์การต้องเผชิญกับความขัดแยง้และการ
แกปั้ญหาความขดัแยง้อยู่เสมอ 6) มาตรฐานการปฏิบติังานและความคาดหมาย (Performance Standards 
and Expectations) ปัจจยัน้ีจะวดัความรู้สึกหรือการรับรู้เก่ียวกบัความส าคญัของผลการปฏิบติังาน และ
ความชดัเจนของความคาดหมายเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานในองคก์าร และ 7) ความเส่ียงและการรับความ
เส่ียง (Risk and risk taking) จะเป็นการรับรู้ของพนกังานเก่ียวกบัปรัชญาของฝ่ายบริหารดา้นการยอมรับ
ความเส่ียงภยั คนท่ีตอ้งการความส าเร็จสูง มกัจะยอมรับความเส่ียงปานกลางในการตดัสินใจ บรรยากาศ
องค์การท่ียอมรับความเส่ียงปานกลางจะกระตุ้นความตอ้งการความส าเร็จของพนักงานได ้ในขณะท่ี
บรรยากาศองค์การไม่ยอมให้มีความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความไม่สมหวงัและความอ่อนแอของความ
ตอ้งการทางดา้นความส าเร็จ 
     นอกจากนั้น พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์การ (Normala, 
2010; Ahmadi, Salavati, Rajabzadeh, 2012; นุตชา ภิญโญภาพ , 2547; มาริษา ชูกิตติพงษ์, 2550) โดย 
Allen and Meyer (1990) ไดใ้ห้ความหมายของความผูกพนัต่อองค์การว่า เป็นความรู้สึกท่ีพนักงานมีต่อ
องค์การ โดยเป็นส่ิงท่ียึดเหน่ียวให้พนักงานคงอยู่ และทุ่มเทท างานให้กบัองค์การ และไดใ้ห้แนวคิด
เก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การว่ามีองค์ประกอบ 3 ดา้นไดแ้ก่ 1) ความผูกพนัดา้นความรู้สึก (Affective 
Commitment) หมายถึง ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์าร ท าใหเ้ตม็ใจท่ีจะทุ่มเทและอุทิศตนใหก้บัองคก์าร 2) ความผกูพนัดา้นความต่อเน่ือง (Continuance 
Commitment) หมายถึง ความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการคิดค านวณถึงผลประโยชน์ท่ีอาจสูญเสียไปของ
บุคคลหากออกจากองคก์าร โดยแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเน่ืองและความสม ่าเสมอในการท างาน
ของบุคคลวา่จะท างานอยูใ่นองคก์ารต่อไปหรือโยกยา้ยเปล่ียนแปลงสถานท่ีท างาน และ 3) ความผกูพนัต่อ
หนา้ท่ี (Normative Commitment) หมายถึง ความผกูพนัท่ีเกิดจากการรู้สึกว่าเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบว่า
ควรจะอยู่ และสนบัสนุนใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆขององคก์าร เป็นความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบ
แทนส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บจากองคก์ารดว้ยการแสดงออกในรูปความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 
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     ส าหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี มีตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศ
องคก์าร และ ความผกูพนัต่อองคก์าร ตวัแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมีสมมติฐานในการ
วิจยั ดงัน้ี 1) พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 2) พนักงานท่ีมี
อายแุตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 3) พนกังานท่ีมีอายุงานแตกต่างกนั มีระดบั
คุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั 4) พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตใน
การท างานแตกต่างกนั 5) พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน
แตกต่างกนั 6) บรรยากาศองค์การมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการท างานในทิศทางบวก และ 7) 
คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารในทิศทางบวก 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
คือ พนักงานในส่วนส านักงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เลือกศึกษากบับริษทัในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ เฉพาะบริษทัขนาดใหญ่ (จ านวนพนกังานตั้งแต่ 1,325 คนข้ึนไป) ประเภทธุรกิจ
ประกอบรถยนต์นั่งหรือรถยนต์เพ่ือการพาณิชย ์ตั้งแต่ 4 ลอ้ข้ึนไป ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดย
ค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรได ้376 คน และท าการสุ่มตวัอย่าง ซ่ึงผูวิ้จยัมี
วิธีการในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
     ขั้ น ท่ี  1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึ ง
หลกัเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตวัอย่าง คือ ค่าเฉล่ียส่วนแบ่งทางการตลาดของปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์
ในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2556 โดยผูวิ้จยัจะเลือกกลุ่มตวัอย่างเฉพาะบริษทัท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า
ค่าเฉล่ีย คือตั้งแต่ 2% ข้ึนไป 
     ขั้นท่ี 2 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ดัส่วนจ านวนพนกังานของแต่ละบริษทัเทียบกบัจ านวนประชากรทั้งหมดเป็นเกณฑ ์
     ขั้นท่ี 3 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
โดยการกระจายแบบสอบถามไปยงัแต่ละบริษทัตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้แลว้ใหพ้นกังานของแต่ละบริษทั
เป็นผูท้  าแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
     เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูลเพ่ือท าการศึกษาในการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัได้ท าการ
ปรับปรุงและพฒันามาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศองคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์าร และคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน รวมไปถึงค าแนะน าจากผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดท้ าการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัน้ี เพ่ือก าหนด
ขอบเขตของการวิจยั และสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัใหมี้ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดย
แบบสอบถามน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
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     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
อายงุาน รายไดต่้อเดือน และสถานภาพสมรส 
      ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยผูวิ้จยัได้ท าการแปลและปรับปรุง
แบบสอบถามตามแนวคิดของ Walton (1975) จากงานวิจัยของ Timossiet et al. (2008) ให้มีความ
เหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษา โดยแบบสอบถามจะศึกษาและวดัองคป์ระกอบของคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน 8 ดา้น เป็นจ านวน 25 ขอ้ 
     ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบับรรยากาศองคก์าร โดยผูวิ้จยัไดท้ าการแปลและปรับปรุงแบบสอบถาม
ตามแนวคิดของ Litwin and Stringer (1968) จากงานวิจัยของ Muchinsky (1976), Heyart (2011) และ 
Stringer (2002) ใหมี้ความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษา โดยแบบสอบถามจะศึกษาและวดั
องคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์าร 7 ดา้น เป็นจ านวน 22 ขอ้ 
     ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ โดยผู ้วิจัยได้ท าการแปลและปรับปรุง
แบบสอบถามตามแนวคิดของ Meyer and Allen (1991) จากงานวิจัยของ Cohen (2007) และ Brown 
(2003) ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการศึกษา โดยแบบสอบถามจะศึกษาและวัด
องคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์าร 3 ดา้น เป็นจ านวน 15 ขอ้ 
     การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม คุณภาพชีวิตในการท างานสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอ
นบาคเท่ากบั 0.894 บรรยากาศองคก์ารเท่ากบั 0.913 และผกูพนัต่อองคก์ารเท่ากบั 0.886 
     ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ ส าหรับขอ้มูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) จะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนกังาน
ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จ านวน 376 ชุด ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูป 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน โดยค่าสถิติท่ีใช ้คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชใ้นการอธิบายขอ้มูลทั้งในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วน
บุคคลของกลุ่มตวัอย่าง รวมไปถึงการอธิบายระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน บรรยากาศองค์การ และ
ความผกูพนัต่อองคก์าร ค่า t-test เพ่ือใชท้ดสอบสมมติฐานในเร่ืองเพศ และสถานภาพสมรส การทดสอบ
สมมติฐานในเร่ืองของอายุ อายุงาน และรายได้ต่อเดือน จะใช้ค่า F-test และ LSD (Least Significant 
Difference) ส่ วน ค่ าสั มป ระ สิ ท ธ์ิส หสั มพัน ธ์ เพี ย ร์สั น  (Pearson’s Product-Moment Correlation 
Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) ใช้ในการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน และความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีระดบันยัส าคญั .05  
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
     จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะได้รับตามวตัถุประสงค์และข้อ
สมมุติฐานของการวิจยัมีดงัน้ี 
     ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือ ปัจจยัลกัษณะส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกนั และจากผลการศึกษาท่ีได ้สามารถน าไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดสรรการท างานของกลุ่มพนักงานให้มีความ
สอดคลอ้งกบัปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
     ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คือ บรรยากาศองค์การจะมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน และจากผลการศึกษา 
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการองคก์ารให้เกิดบรรยากาศองค์การท่ีดีเพ่ือเพ่ิม
ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานแก่พนกังาน 
     ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารผูวิ้จยัพบวา่ มีบางงานวิจยัท่ี
มีกลุ่มตวัอยา่งคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งของผูวิ้จยัโดย มาริษา ชูกิตติพงษ ์(2550) ไดศึ้กษางานวิจยัในกลุ่ม
ตวัอย่างพนกังานบริษทัผลิตอุปกรณ์ยานยนต ์พบวา่คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นความผกูพนัดา้นความรู้สึก ความผกูพนัต่อเน่ือง และความผกูพนัท่ีเกิดจาก
บรรทดัฐานทางสังคม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 หมายความวา่หากกลุ่มตวัอย่างมีระดบัคุณภาพ
ชีวิตในการท างานสูงข้ึน จะท าให้ระดบัความผูกพนัต่อองค์การสูงข้ึนตาม ผูวิ้จยัจึงคาดว่าผลการวิจยัใน
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารจะมีทิศทางบวก และจาก
ผลการศึกษา สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองค์การให้เกิด
คุณภาพชีวิตในการท างานเพ่ือเพ่ิมระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารใหแ้ก่พนกังานมากข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น า ความสามารถในการส่ือสารของผู้น า  
และความพงึพอใจในการท างานของพนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

The Relationship between Leadership, Leader’s Communication 
Competence and Job Satisfaction of Employee in Automotive Industry. 

ภัทราภรณ์ ปุณหะกจิ1 และ ทองฟู ศิริวงศ์2 

Pattraporn Punhakit and Tongfu Siriwongse 
  

บทคดัย่อ 
การศึกษาฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น า ความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสารของผูน้ าและความพึงพอใจในการท างานของพนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยมี
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์เฉพาะบริษทัขนาด
ใหญ่ ประเภทธุรกิจประกอบรถยนต์นัง่หรือรถยนต์เพ่ือการพาณิชย ์ตั้งแต่ 4 ลอ้ข้ึนไป ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล จ านวน 376 คน และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยค่าสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, ความสามารถในการส่ือสาร, ความพึงพอใจในการท างาน 
 

Abstract 
The objective of this study was to study the relationship between leadership, leader’s communication 
competence and job satisfaction of employee in automotive industry. The data was collected from 376 
employees in automotive industry in Bangkok metropolitan region, specifically, large passenger or 
commercial vehicles           (4 wheels or over) assembly plants. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, Pearson’s product-moment correlation coefficient 
and multiple regression analysis at statistical significant level of .05. 
 

Keywords: Leadership, Communication Competence, Job Satisfaction 
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1. บทน า 
 
     การบริหารจดัการองค์การท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคญัส าหรับองค์การในสภาวการณ์ท่ีมีความผนั
ผวนสูงเช่นปัจจุบนั การจดัสรรการใช้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งทรัพยากรมนุษยท่ี์ถือไดว้า่เป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด (อ านาจ ธีระวนิช, 2553) ผลการ
ด าเนินงานขององค์การข้ึนอยู่กบัการท างานของพนกังานทุกคน ทศันคติและความพึงพอใจในงานของ
พนกังานมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององคก์าร ถึงแมว้่าในปัจจุบนัจะมีการน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาใช้
เพ่ือทดแทนก าลงัคน แต่ทรัพยากรมนุษยก์็ยงัถือไดว้่ามีความส าคญัต่อการท างานขององค์การ และส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพขององคก์ารดว้ยเช่นกนั (พงศ ์หรดาล, 2540) และเม่ือธุรกิจมีการเติบโตข้ึน มีการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์าร เพ่ือการดูแลควบคุมท่ีครอบคลุม จ านวนผูน้ าหรือผูจ้ดัการภายในองค์การ
จะมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้การบริหารจดัการมีความยืดหยุ่นและคล่องตวั สามารถปรับตวัเข้ากับ
สภาพแวดลอ้มภายนอกได ้ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าจึงเร่ิมเขา้มามีบทบาทมากยิ่งข้ึน (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 
2544) โดยภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลจะช่วยเพ่ิมความสามารถขององค์การในการเผชิญกบัส่ิงท่ีทา้ทาย
ต่างๆ รวมถึงการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน จากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า ภาวะผู ้น ามี
ความส าคญัมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงและซบัซอ้นเช่นทุกวนัน้ี  (อ  านาจ 
ธีระวนิช, 2553) ทั้งน้ี จากการศึกษาและวิจยัของ Hellriegel และคณะ (2002 อา้งใน สุกญัญา รัศมีธรรม
โชติ, 2548) พบวา่ ผูจ้ดัการควรท่ีจะมีความสามารถท่ีส าคญัในการบริหารจดัการ 6 ประการ ซ่ึงหน่ึงในนั้น
คือ ความสามารถในการส่ือสาร เพราะผูจ้ดัการท างานโดยอาศยัการท างานของผูอ่ื้น ผูจ้ดัการจ าเป็นท่ี
จะตอ้งส่ือสารให้ผูอ่ื้นทราบและเขา้ใจว่าจะตอ้งท าอะไรและท าอย่างไร ความสามารถในการส่ือสารของ
ผูจ้ดัการจึงเป็นส่ิงท่ีไม่ควรมองขา้ม การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ 
เพราะการส่ือสารจะส่งผลต่อระดบัของผลการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ระดบัการบริการ 
และความพึงพอใจของลูกคา้ เพ่ือใหก้ารท างานขององคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและก่อใหเ้กิดความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั การมีทกัษะในการส่ือสารท่ีดีจึงเป็นส่ิงจ าเป็น (อ านาจ ธีระวนิช, 2553) 
     ส าหรับในธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ท่ีในปัจจุบนัถือไดว้่ามีการเติบโตทางธุรกิจเป็นอย่างมาก 
จากผลของโครงการรถยนตใ์หม่คนัแรก ซ่ึงเป็นหน่ึงในมาตรการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุน้
เศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดก าลงัซ้ือในอุตสาหกรรมยานยนต์เพ่ิมมากข้ึน (ไทยรัฐ, 2554) แต่ปัญหาท่ีตามมา
ในช่วงปีพ.ศ. 2556 ปริมาณยอดขายรถยนตมี์แนวโนม้ลดลง ผูบ้ริโภคท่ีท าการจองรถยนต์ไวเ้พ่ือใชสิ้ทธ์ิ
ตามโครงการรถยนต์ใหม่คนัแรกไดมี้การทยอยรับรถยนตเ์ป็นท่ีเรียบร้อย (มติชนออนไลน์, 2556) ธุรกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์จึงต้องเผชิญกับภาวะการหดตัวของตลาด อันเป็นผลมาจากโครงการ
ดงักล่าว ท่ีดึงก าลงัซ้ือรถยนตข์องปีน้ีไปล่วงหนา้ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีมี
ความผนัผวน (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2556) ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเผชิญหน้ากับ
อุปสรรคน้ี พนักงานตอ้งท างานภายใตภ้าวะความกดดนั การท างานมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากข้ึน 
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เพ่ือใหย้อดขายของธุรกิจกลบัคืนสู่สภาวะเช่นเดิม อีกทั้งผูน้ าหรือผูจ้ดัการจ าเป็นตอ้งเขา้มามีบทบาทมาก
ข้ึน ในการกระตุน้ ควบคุม และบริหารจดัการให้องค์การสามารถด าเนินการผ่านอุปสรรคเหล่าน้ีไปได ้
ผูว้ิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของผู ้น าและการปฏิบัติงานของพนัก งาน จึงได้ท าการศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ า ความสามารถในการส่ือสารของผูน้ า และความพึงพอใจในการท างาน
ของพนักงาน เพ่ือช่วยเป็นแนวทางให้องค์การสามารถน าไปพฒันาหรือปรับปรุงการบริหารจดัการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัผูน้ า ทั้งในดา้นการแสดงออกถึงภาวะผูน้ า และความสามารถในการติดต่อส่ือสาร อนัจะ
ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน จากเดิมท่ีวฒันธรรมองคก์ารของธุรกิจส่วนมาก
ในอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์มีลกัษณะมุ่งเนน้งานเป็นหลกัเพียงอยา่งเดียว แต่ส าหรับในสภาวการณ์ปัจจุบนั 
การท่ีจะมุ่งเนน้งานเป็นหลกัเพียงอย่างเดียวอาจจะยงัไม่เหมาะสม องค์การจึงจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงไป
ในลกัษณะของการมุ่งเนน้คนมากข้ึน ดงันั้นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรดงักล่าว จะช่วยท าให้
เกิดแนวทางในการจดัการองค์การให้มีความเหมาะสม เพ่ือช่วยให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จและสามารถด ารงอยูไ่ดใ้น
สภาวการณ์เช่นปัจจุบนั โดยการวิจยัมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาดงัน้ี 1)  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน กบัความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงาน 2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ ากบัความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังาน และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการติดต่อส่ือสารของผูน้ ากบัความพึง
พอใจในการท างานของพนกังานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     ความพึงพอใจในการท างาน เป็นการตอบสนองทางอารมณ์ของพนักงานท่ีมีต่องานของเขา เป็น
ผลลพัธ์หรือผลท่ีตามมาจากประสบการณ์การท างานของพนกังานท่ีสัมพนัธ์กบัค่านิยมของเขา กล่าวคือ 
เป็นส่ิงท่ีพนกังานตอ้งการหรือคาดหวงัจากมนั  (Smith, 1974) โดยองคป์ระกอบของความพึงพอใจในการ
ท างานตามแนวความคิดของ Smith และคณะ (1969 อา้งใน ปฐมพร พ่ึงสุขพระกาฬ, 2553) มีอยู่ดว้ยกนั 5 
องคป์ระกอบ คือ 1) ลกัษณะงาน (Work) ไดแ้ก่ ความน่าสนใจในตวังาน ความแปลกของงาน โอกาสท่ีจะ
ไดเ้รียนรู้และศึกษางาน โอกาสท่ีจะท าใหง้านนั้นส าเร็จ การรับรู้ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ การควบคุม การ
ท างานและวิธีการท างาน 2) รายได ้(Pay) หมายถึง จ านวนเงินท่ีไดรั้บ ความยุติธรรม หรือความเท่าเทียม
กนัของรายได ้3) การเล่ือนต าแหน่ง (Promotion) ไดแ้ก่ โอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน ความยติุธรรม
ในการเล่ือนต าแหน่ง และหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง 4) การบงัคบับญัชา (Supervision) 
ไดแ้ก่ รูปแบบของการบงัคบับญัชา การใหคุ้ณใหโ้ทษ การใชเ้ทคนิคในการบริหาร ความมีมนุษยส์มัพนัธ์
ของผูบ้งัคบับญัชา และทกัษะของผูบ้งัคบับญัชา และ 5) เพ่ือนร่วมงาน (Co-Workers) หมายถึงบุคลากรท่ี
ท างานในหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์ชกัชวนกนัท างาน การให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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ตลอดจนมิตรภาพท่ีดีระหว่างกนั โดย Smith, Kendall และ Hulin ไดคิ้ดคน้และสร้างแบบสอบถามชนิด
หน่ึงในปี ค.ศ.1969 นัน่คือ แบบสอบถามค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Descriptive Index: JDI) ซ่ึงลกัษณะ
ของเคร่ืองมือวดัจะเป็นแบบสอบถามท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมดา้นต่างๆ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของ
ความพึงพอใจในการท างาน ทั้ง 5 องคป์ระกอบ ปรัชญาพ้ืนฐานของแบบทดสอบแบบน้ีจะข้ึนอยูก่บัความ
เช่ือของพนักงานท่ีจะอธิบายถึงส่ิงต่างๆดังกล่าวขา้งต้น ถา้เกิดความพึงพอใจเป็นส่วนใหญ่ แสดงว่า
พนักงานมีความพึงพอใจในงาน แบบสอบถามค าบรรยายลกัษณะงานน้ี แต่ละดา้นจะประกอบดว้ยขอ้
ค าถาม 9 - 18 ขอ้ และสามารถน าไปใชว้ดัความพึงพอใจในการท างานในองคก์รหลายประเภท และภายใน
องคก์รมีพนกังานทุกระดบัการศึกษาและทุกระดบัรายได ้โดยวิธีการวดัน้ีมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น มี
ความง่ายพอท่ีพนกังานจะท าความเขา้ใจและด าเนินการทดสอบเองได ้มีความสัมพนัธ์อย่างชดัเจนต่องาน 
และมีการน าไปใช้อย่างกวา้งขวาง จนสามารถน าผลมาเปรียบเทียบกนัได้ นอกจากแบบสอบถามค า
บรรยายลกัษณะงาน หรือ JDI น้ีแลว้ ยงัมีเคร่ืองมือวดัรูปแบบอ่ืนอีก ไดแ้ก่ แบบสอบถามของ       มินเน
โซต้า  (Minnesota Satisfaction Questionnaire: MSQ) ท่ี ส ร้ าง ข้ึน โดย  Weiss และคณ ะ  (1970) เป็ น
แบบสอบถามท่ีมีความคลา้ยคลึงกบั JDI คือ วดัความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 20 ดา้น 
ตวัอย่างเช่น การใช้ความสามารถ  ความส าเร็จ กิจกรรม ความกา้วหน้า อ านาจหน้าท่ี นโยบายบริษทั 
ผลตอบแทน เพ่ือนร่วมงาน เป็นตน้ และแบบมาตรวดัสีหนา้ (Faces Scale) เป็นแบบวดัความพึงพอใจใน
การท างาน โดยดูลกัษณะการแสดงออกบนใบหนา้ของคน จะประกอบไปดว้ยภาพวาดใบหนา้ท่ีแสดงออก
ถึงความรู้สึกท่ีแตกต่างกันว่า ผูต้อบแบบสอบถามจะเลือกว่าใบหน้ารูปใดตรงกบัความรู้สึกของตนท่ี
เก่ียวกบัการท างานโดยทัว่ไป เช่น ค่าจา้ง ผูบ้งัคบับญัชา โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ และเพ่ือนร่วมงาน เป็นตน้ 
     ภาวะผูน้ า เป็นกระบวนการและคุณสมบติัของผูน้ าในการมีอิทธิพลท่ีเหนือกว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
อ่ืน เพ่ือชักน า กระตุ้นจูงใจ ก ากบั และควบคุมดูแลเพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนปฏิบัติตาม โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร โดยการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ า สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
3 แนวทาง คือ 1) ทฤษฎีภาวะผูน้ าดา้นคุณลกัษณะ โดยจะให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะของผูน้ า เพ่ือ
คน้หาและก าหนดลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล เนน้วิเคราะห์คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเป็น
ผูน้ าท่ีเขม้แข็งทั้ งในดา้นร่างกายและจิตใจ          2) ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรม โดยการตรวจสอบ
พฤติกรรมหรือการกระท าของผูน้ าท่ีท างานร่วมกบัผูต้าม เพ่ือใหผู้น้ าใชใ้นการแกไ้ขพฤติกรรมของตนให้
มีความเหมาะสม และ 3) ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ มีการสร้างแบบจ าลองตามสถานการณ์ของ
ภาวะผูน้ า เพ่ืออธิบายถึงคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมหน่ึงๆท่ีมีความสอดคลอ้งต่อสถานการณ์และท าใหก้าร
น าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  ส าหรับในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ลือกน าเอาแนวทางการศึกษาเก่ียวกบั
ภาวะผูน้ าในลกัษณะเชิงพฤติกรรมมาใชใ้นการศึกษา เพ่ือให้ตรงกบัวตัถุประสงค์ในการศึกษา ส าหรับ
ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรม นกัวิจยัมกัจะก าหนดพฤติกรรมพ้ืนฐาน โดยจ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบ ซ่ึง
พฤติกรรมทั้ง 2 แบบน้ีจะถูกพบในการน าไปใชเ้พ่ือใหภ้าวะผูน้ าเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลในสถานการณ์
และช่วงเวลาต่างๆ นกัวิจยัท่ีท าการศึกษาภาวะผูน้ าในเชิงพฤติกรรมมกัจะมีการใชเ้คร่ืองมือต่างๆในการ
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วดัผล Northouse (2001) จึงไดท้ าการออกแบบเคร่ืองมือตวัหน่ึงเพ่ือน ามาใชช้ี้วดัรูปแบบภาวะผูน้ า นัน่คือ 
Leadership Style Questionnaire โดยจะประเมินจาก 2 ปัจจัย  คือ งาน  (Task) และ ความสัมพัน ธ์ 
(Relationship) ซ่ึงสามารถจดัแบ่งรูปแบบภาวะผูน้ าออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้ าแบบมุ่งเน้น
งานเป็นหลกั (Task orientation) ผูน้ ามกัจะก าหนดบทบาทหนา้ท่ี รวมไปถึงส่ิงท่ีคาดหวงัจากการท างาน
ให้กับผูใ้ต้บังคับบัญชา และก ากับการท างานของผูใ้ต้บังคับบัญชาโดยตรง โดยจากการศึกษาของ 
Castaneda and Nahavandi (1991) พบว่า ภาวะผูน้ าแบบมุ่งเน้นงานเป็นหลกัมีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในการท างาน นอกจากนั้นแลว้ยงัพบว่า ทั้งสองตวัแปรมีลกัษณะความสัมพนัธ์กนัเป็นไปในทิศ
ทางบวก (Madlock, 2008, ปฐมพร พ่ึงสุขพระกาฬ , 2553) และ 2) ภาวะผูน้ าแบบมุ่งเน้นคนเป็นหลัก 
(People orientation) ผูน้ ารูปแบบน้ีมกัจะมีความพยายามในการท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกสบายใจ ทั้งกบั
ตวัเอง คนรอบขา้ง และภายในกลุ่ม โดยจากการศึกษาของ Castaneda and Nahavandi (1991) พบว่า ภาวะ
ผูน้ าแบบมุ่งเนน้คนเป็นหลกัมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างาน และยงัพบว่า ภาวะผูน้ าแบบ
มุ่งเน้นคนเป็นหลักมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างานในเชิงบวก (Madlock, 2008, 
Fernandez, 2008, Adler and Reid, 2008, ปฐมพร พ่ึงสุขพระกาฬ, 2553) 
     Monge และคณะ (1982 อา้งใน  Rubin et al, 2004) ไดใ้ห้นิยามความหมายของความสามารถในการ
ส่ือสารว่า เป็นความสามารถในการเขา้รหัสและถอดรหัสข่าวสาร และไดน้ าเสนอเคร่ืองมือในการช้ีวดั
ความสามารถในการส่ือสารข้ึนมา นั่น คือ The Communicator Competence Questionnaire (CCQ) 
ประกอบไปดว้ย 12 ขอ้ความท่ีสร้างข้ึนจาก 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) การเขา้รหัส (Encoding) กระบวนการท า
ข่าวสารใหอ้ยูใ่นรูปท่ีผูรั้บจะเขา้ใจ เป็นการแปลงส่ิงท่ีตั้งใจใหอ้ยูใ่นรูปต่างๆ ซ่ึงอาจจะเป็นในรูปของการ
พดู การเขียน หรือการแสดงท่าทาง เป็นตน้ 2) การถอดรหสั (Decoding) กระบวนการท่ีผูรั้บตีความหมาย
ของสัญลกัษณ์ท่ีส่งโดยผูส่้งโดยแปลงให้อยู่ในรูปของแนวคิดและความคิดซ่ึงพฒันาข้ึนมาเพ่ือใชใ้นการ
วดัความสามารถในการส่ือสารในองค์กร โดยจะประเมินทกัษะทางดา้นการเขา้รหัสและการถอดรหัส 
นอกจากน้ีย ังมี  Wiemann (1977 อ้างใน  Rubin et al, 2004) ท่ี ได้ท าการสร้างตัว ช้ีว ัดห น่ึงช่ือว่า 
Communicative Competence Scale (CCS) เพ่ือใชว้ดัความสามารถในการส่ือสาร โดยการประเมิน 5 ส่วน 
คือ ความสามารถทัว่ไป ความเอาใจใส่ การเขา้ร่วมหรือการสนบัสนุน ความยืดหยุ่นของพฤติกรรม และ
การผอ่นคลายทางสงัคม จากการศึกษาพบวา่ ความสามารถในการส่ือสารของผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจในการท างานของพนักงาน (Berman and Hellweg, 1989) และยงัพบว่า ความสามารถในการ
ส่ือสารของผูน้ ามีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวกกบัความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน (Madlock, 
2008)   
     ส าหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ภาวะผูน้ า และ
ความสามารถในการส่ือสาร ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการท างาน โดยมีสมมติฐานในการวิจยั ดงัน้ี 
1) พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกัน 2) พนักงานท่ีมีอายุ
แตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั 3) พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มี
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ระดบัความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั 4) พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความพึง
พอใจในการท างานแตกต่างกนั 5) ภาวะผูน้ าแบบมุ่งเนน้งานเป็นหลกัมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจใน
การท างานในทิศทางบวก 6) ภาวะผูน้ าแบบมุ่งเนน้คนเป็นหลกัมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
ท างานในทิศทางบวก และ 7) ความสามารถในการติดต่อส่ือสารของผูน้ ามีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ในการท างานของพนกังานในทิศทางบวก 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนักงานในส่วนส านักงานของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์
เลือกศึกษากบับริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์เฉพาะบริษทัขนาดใหญ่ (จ านวนพนกังานตั้งแต่ 1,325 
คนข้ึนไป) ประเภทธุรกิจประกอบรถยนต์นั่งหรือรถยนต์เพ่ือการพาณิชย ์ตั้ งแต่ 4 ลอ้ข้ึนไป ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรได ้376 คน และ
ท าการสุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผูวิ้จยัมีวิธีการในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
     ขั้ น ท่ี  1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึ ง
หลกัเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตวัอย่าง คือ ค่าเฉล่ียส่วนแบ่งทางการตลาดของปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์
ในช่วงปีพ.ศ. 2554 - 2556 โดยผูวิ้จยัจะเลือกกลุ่มตวัอย่างเฉพาะบริษทัท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า
ค่าเฉล่ีย คือ ตั้งแต่ 2% ข้ึนไป 
     ขั้นท่ี 2 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชส้ดัส่วนจ านวนพนกังานของแต่ละบริษทัเทียบกบัจ านวนประชากรทั้งหมดเป็นเกณฑ ์
     ขั้นท่ี 3 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
โดยการกระจายแบบสอบถามไปยงัแต่ละบริษทัตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้แลว้ใหพ้นกังานของแต่ละบริษทั
เป็นผูท้  าแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
     เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูลเพ่ือท าการศึกษาในการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัได้ท าการ
ปรับปรุงและพฒันามาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ า ความสามารถในการส่ือสารของผูน้ า และ
ความพึงพอใจในการท างาน รวมไปถึงค าแนะน าจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดท้ าการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัน้ี 
เพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิจยั และสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัใหมี้ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั โดยแบบสอบถามน้ีไดแ้บ่งออกเป็น      4 ส่วน ไดแ้ก่ 
     ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 
      ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการท างาน จ านวน 40 ข้อ โดยผูว้ิจัยได้น าเอา
แบบสอบถามค าบรรยายลกัษณะงาน (Job Descriptive Index : JDI) ของ Smith และคณะ (1969 อา้งใน 
Baker, 1973) มาท าการแปลความและปรับปรุงขอ้ค าถาม โดยอา้งอิงการแปลความเป็นขอ้ความภาษาไทย
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จากแบบวดัความพึงพอใจในงานของกาญจนา จนัทร์ไทย (2539) และอภิสิทธ์ิ อนนัตนาถรัตน์ (2539) ท่ี
น ามาแปลและปรับปรุงข้อค าถาม ผูวิ้จัยได้น ามาปรับปรุงและดัดแปลงให้มีความเหมาะสมกับกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีท าการศึกษา ซ่ึงแบบสอบถามจะศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการท างาน 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นรายได ้ดา้นการเล่ือนต าแหน่ง ดา้นการบงัคบับญัชา และดา้นเพ่ือนร่วมงาน 
     ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ า จ านวน 20 ขอ้ โดยผูวิ้จยัไดน้ าเอาแนวคิดตามทฤษฎีภาวะผูน้ า
เชิงพฤติกรรม ซ่ึงแบ่งภาวะผูน้ าออกเป็น 2 รูปแบบ คือ พฤติกรรมแบบมุ่งเน้นภาระงาน และพฤติกรรม
แบบมุ่งเนน้คน ผูวิ้จยัไดน้ าเอาแบบสอบถามในการช้ีวดัภาวะผูน้ าเชิงพฤติกรรมของ Northouse (2001) มา
ท าการแปลและปรับปรุงขอ้ค าถามให้มีความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา โดยจะประเมินผล
จาก 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นงาน และปัจจยัทางดา้นความสมัพนัธ์ 
     ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความสามารถในการส่ือสารของผูน้ า จ านวน 12 ขอ้ โดยผูว้ิจยัน าเอา
แบบวดัความสามารถในการส่ือสารของ Monge และคณะ (1982 อา้งใน  Rubin et al, 2004) น ามาแปล
และปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา โดยใชเ้กณฑใ์นการวดัความสามารถของ
การติดต่อส่ือสาร 2 ส่วน ไดแ้ก่ ความสามารถทางการเขา้รหสั และความสามารถทางการถอดรหสั 
     การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการท างานมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของ          
ครอนบาคเท่ากบั 0.926 ภาวะผูน้ าเท่ากบั 0.963 และความสามารถในการส่ือสารของผูน้ าเท่ากบั 0.950  
     ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ ส าหรับขอ้มูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) จะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พนกังาน
ของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จ านวน 376 ชุด ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูป 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน โดยค่าสถิติท่ีใช ้คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชใ้นการอธิบายขอ้มูลทั้งในส่วนของขอ้มูลปัจจยัส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง รวมไปถึงการอธิบายระดับความพึงพอใจในการท างาน ภาวะผู ้น า และ
ความสามารถในการส่ือสาร ค่า t-test เพ่ือใชท้ดสอบสมมติฐานในเร่ืองของเพศ การทดสอบสมมติฐานใน
เร่ืองของอาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน จะใชค่้า F-test และ LSD (Least Significant Difference) 
ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระหว่างภาวะผูน้ า ความสามารถในการติดต่อส่ือสารของผูน้ า และความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังาน ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
     จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ผลการศึกษา ท่ีคาดว่าจะได้รับตามวตัถุประสงค์และข้อ
สมมติฐานของการวิจยั มีดงัน้ี 
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     ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 
และความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน ผลการศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจะเป็นไปตามผลการวิจยัก่อน
หนา้ ท่ีท าการศึกษาในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความใกลเ้คียงกบัการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานท่ีมีเพศ อายุ และ
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการท างานท่ีไม่แตกต่างกนั (วุฒิชยั กฤษฎาสิมะ, 
2546; สมรรถยศ จารุนุช, 2552; อ านาจ    สมประสพสุข, 2552) และพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่าง
กนั มีระดบัความพึงพอใจในการท างานท่ีแตกต่างกนั (อ านาจ สมประสพสุข, 2552; จกัรพนัธ์ุ เพ็ชรข า, 
2553) ซ่ึงจากผลการศึกษาท่ีได ้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการให้มีความ
สอดคลอ้งกบัปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 
     ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ ากบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ คือทั้งภาวะผูน้ าแบบมุ่งเนน้งานเป็นหลกัและภาวะผูน้ าแบบมุ่งเนน้คนเป็นหลกัจะมีความสัมพนัธ์
กับความพึงพอใจในการท างานในเชิงบวก และจากผลการศึกษา สามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการให้เกิดรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยเพ่ิมระดบัความพึง
พอใจในการท างานของพนกังาน 
     ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการส่ือสารของผูน้ ากับความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังาน ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ คือ ความสามารถในการส่ือสารของผูน้ ามีความสัมพนัธ์ในเชิง
บวกกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน และจากผลการศึกษา สามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสารของผูน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การติดต่อส่ือสารและเพ่ิมระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัท ายุทธศาสตร์ความมัน่คงทางอาหารสินคา้ขา้ว และเสนอแนะแนวทาง
สร้างความสามารถทางการแข่งขันข้าวในไทยและกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ และ
เวียดนาม) โดยพิจารณาจากความมั่นคงทางอาหารด้วยวิธีการประเมินความมั่นคงทางอาหาร ซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 มิติ ไดแ้ก่ การมีอยู่ของอาหาร การเขา้ถึงอาหาร และการใชป้ระโยชน์จากอาหาร ร่วมกบั
การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ท่ีมีผลต่อความมัน่คงทางอาหาร ของไทยและกลุ่ม CLMV 
ดว้ย SWOT Analysis, PESTEL และ Five Forces Model แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดยุทธศาสตร์ความ
มัน่คงทางอาหารสินคา้ขา้ว พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางสร้างความสามารถทางการแข่งขนัขา้วในไทยและ
กลุ่ม CLMV โดยเก็บข้อมูล 2  วิธี คือ การเก็บข้อมูลทุติยภู มิ จากการค้นคว้าข้อมูลจาก หนังสือ 
วิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจยั วารสารอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรระดบันานาชาติ และขอ้มูลสารสนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส์ และการเก็บรวมรวมขอ้มูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ บุคลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
ห่วงโซ่อุปทานสินคา้ขา้วในไทย ประกอบดว้ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย ์  
 

ค าส าคัญ: ยทุธศาสตร์, ความมัน่คงทางอาหาร, ไทย, CLMV, ข้าว 
 

Abstract 
The objectives of this research were to create the food security strategy on rice and to propose the way 
to create competitive advantage on rice in Thailand and CLMV (Cambodia Laos PDR. Myanmar and 
Vietnam), using food security assessment which consist of three dimensions; food availability, food 
affordability and utilization; as well as SWOT analysis, PESTEL and Five Forces Model which use to 
analyze internal and external factors of environment. The research methodology was collecting 
secondary data based on books, thesis, journals, electronic publications of international organizations 
and electronic information. Primary data were collected by interviewing of the officers from Ministry of 
Agriculture and Cooperatives and Ministry of Commerce which responsible for Thai rice supply chain.   
 

Keywords: Strategy, Food Security, Thailand, CLMV, Rice 
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1. บทน า 

 

     ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ประชากรโลกมีจ านวนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.23 จาก 6,355 ลา้นคน ในปี 2003 เป็น 
7,046 ลา้นคน ในปี 2012 (World Bank, 2013a) และคาดว่าจะมีประชากร จ านวน 8,100 และ 9,600 ลา้น
คน ในปี 2025 และ 2050 ตามล าดบั (Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 2013) 
ดชันีระดบัราคาอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากเดิม 1.32 ในปี 2003 เป็น 1.44 ในปี 2012 (FAO, 2013a) 
อตัราการบริโภคอาหารมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 1969/1971 เป็นตน้มา โดยคาดวา่อตัราการ
บริโภคอาหาร จะเพ่ิมข้ึนเป็น 2,960 กิโลกรัม/คน/ปี ในปี 2030 เม่ือพิจารณาอาหารตามปริมาณการบริโภค
อาหารต่อคนต่อปี พบวา่ อตัราการบริโภคธญัพืชต่อคนต่อปี มีปริมาณสูงสุด โดยในปี 2005/2007 มีอตัรา
การบริโภคธญัพืช 158 กิโลกรัม/คน/ปี และคาดว่าจะมีอตัราการบริโภคเพ่ิมข้ึนเป็น 160 กิโลกรัม/คน/ปี 
ในปี 2030 (FAO, 2012) 
     ขา้วเป็นอาหารหลกัของประชาชนมากกว่าคร่ึงโลก ผลผลิตขา้วมากเป็นอนัดบั 2 ของผลผลิตอาหาร
กลุ่มธญัพืชของโลก เป็นรองผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัว ์หากพิจารณาคุณค่าทางอาหารท่ีไดรั้บ การบริโภค
ขา้วจะไดคุ้ณค่าทางอาหารมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขา้วสาลี (FAO, 2013a)  เอเชียเป็นภูมิภาคท่ีเป็นผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภคขา้วขนาดใหญ่ของโลกโดยประมาณการว่า ในปี 2012 ทวีปเอเชียผลิตขา้ว 662.9 ลา้นตนั
ขา้วเปลือก หรือ 442.0 ลา้นตนัขา้วสาร โดยในปี 2011 บางประเทศ เช่น ลาว ผลิตขา้วไดน้อ้ยลง เน่ืองจาก
ภยัทางธรรมชาติ มรสุม น ้ าท่วม และฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ไม่
สามารถผลิตขา้วให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ จึงตอ้งน าเขา้ขา้ว ในขณะท่ี เวียดนาม ไทย 
กมัพูชา และเมียนมาร์ ผลิตขา้วมากกว่าปริมาณการบริโภคภายในประเทศ และเป็นประเทศผูส่้งออกขา้ว 
(Trade and Markets Division FAO, 2013) ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีเป็นทั้งผูส่้งออกขา้วและผูน้ าเขา้
ขา้ว โดยในปี 2012 เวียดนามและไทยเป็นเป็นผูส่้งออกขา้ว อนัดบั 2 และ 3 ของโลก1 ตามล าดบั เป็นรอง
จากอินเดีย (Trade and Markets Division FAO, 2013) ในขณะท่ีอาเซียนได้ตั้ งเป้าหมายร่วมกันในการ
พฒันาความร่วมมือจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 
ดงันั้น ท่ามกลางแนวโนม้การบริโภคขา้วท่ีมากข้ึน แนวโนม้การเพ่ิมข้ึนของประชากร การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการพฒันาความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน งานวิจัยน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ ในการ
วิเคราะห์ความมัน่คงทางอาหารในไทยและกลุ่ม CLMV ในสินคา้ขา้ว ประกอบกบัการพิจารณาปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอก ดว้ย SWOT Analysis, PESTEL และ Five Forces Model เพ่ือจดัท ายุทธศาสตร์
ความมัน่คงทางอาหาร พร้อมทั้งเสนอขอ้เสนอแนะในการเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขนั ในไทยและ
กลุ่ม CLMV กรณีศึกษาสินคา้ขา้ว    
 
1ผูส่้งออกขา้ว 5 อนัดบัแรกของโลก ไดแ้ก่ อินเดีย เวียดนาม ไทย สหรัฐอเมริกา และปากีสถาน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความมั่นคงทางอาหาร 
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความมั่นคงทางอาหาร 
 

     ความมัน่คงทางอาหารจะเกิดข้ึนเม่ือประชากรทุกคน สามารถเขา้ถึงอาหารท่ีปลอดภยัและมีโภชนาการ
อยา่งเพียง พอ ไดทุ้กเวลา ทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐศาสตร์ โดยตอบสนองความตอ้งการและความอบ
ของตน เพ่ือใหมี้สุขภาพดีและร่างกายท่ีกระฉบักระเฉง (FAO, 1996) นอกจากสามารถเขา้ถึงทั้งทาง
กายภาพและทางเศรษฐศาสตร์แลว้ จะตอ้งเขา้ถึงทางสงัคมดว้ย (EIU, 2013) ซ่ึงการเขา้ถึงนั้นอาจเกิดได้
จากทั้งการซ้ือ การผลิตดว้ยตนเอง และการไดรั้บมา โดยความมัน่คงทางอาหารพิจารณาจาก 4 มิติ  
ประกอบดว้ย 1) การมีอยูข่องอาหาร 2) การเขา้ถึงอาหารทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐศาสตร์ 3) การใช้
ประโยชนจ์ากอาหาร และ 4) ความมีเสถียรภาพของทั้ง 3 มิติ  การมีอยูข่องอาหาร การเขา้ถึงอาหาร และ
การใชป้ระโยชนจ์ากอาหาร กล่าว คือ แมว้า่วนัน้ีจะไดรั้บอาหารท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ แต่หากมี
ปัจจยัพ้ืนฐาน เช่น สภาพภูมิอากาศท่ีผนัผวน ความไม่มัน่คงทางการเมือง การวา่งงาน และราคาอาหารท่ี
เพ่ิมข้ึน เป็นตน้ไม่เพียงพอ กมี็ความเส่ียงท่ีจะไม่มีความมัน่คงทางอาหาร (FAO 2008 และ 2009) นอกจาก
การพิจารณาทั้ง 4 มิติแลว้ พบวา่ สามารถพิจารณาจาก 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ 1) การมีอยูข่องอาหาร 2) การ
เขา้ถึงอาหาร 3) การใชป้ระโยชนจ์ากอาหาร โดยอาหารนั้นตอ้งมีคุณค่าโภชนาการท่ีเหมาะสมตามคุณค่า
ทางโภชนาการพ้ืนฐาน ตลอดจนการมีปริมาณน ้าท่ีเพียงพอ และถกูสุขอนามยั (WHO, 2013) การพิจารณา
ความมัน่คงทางอาหารสามารถพิจารณาทั้งจากขอ้มลูสถิติตามขา้งตน้ท่ีกล่าวมา และบริบทอ่ืนๆ เช่น การ
ด ารงชีวิตประจ าวนั การบริโภคอาหารไดต้รงตามความตอ้งการ ทรัพยากรท่ีแต่ละครัวเรือนครอบครอง 
ความแตกต่างระหวา่งสถานการณ์ปกติกบัสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ เป็นตน้ โดยความมัน่คงทางอาหาร
เกิดข้ึนไดท้ั้งในระดบับุคคล ครัวเรือน ชุมชน ภูมิภาค หรือ โลก (International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies, 2006)   
     จากค าจดัความความมัน่คงทางอาหารขา้งตน้ ผูวิ้จยัสรุปไดว้า่ ความมัน่คงทางอาหาร คือ การท่ี
ประชากรทุกคน สามารถเขา้ถึงอาหารท่ีปลอดภยัและมีคุณค่าโภชนาการตามมาตรฐานของแต่ละประเทศ 
โดยการขา้ถึงอาหารนั้นจะ ตอ้งสามารถท าไดทุ้กเวลา ทั้งทางกายภาพ ทางสงัคม และทางเศรษฐศาสตร์ 
โดยตอบสนองความตอ้งการและความ ชอบของตน เพ่ือใหมี้สุขภาพดีและร่างกายท่ีกระฉบักระเฉง ใน
ภาวะปกติ โดยพิจารณาความมัน่คงทางอาหาร จาก 3 ปัจจยั คือ การมีอยูข่องอาหาร การเขา้ถึงอาหาร และ
การไดรั้บประโยชนจ์ากอาหารโดยในแต่ละปัจจยัจะตอ้งเกิดข้ึนอยา่งมีเสถียรภาพ 
 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการประเมินความมั่นคงทางอาหาร 
 

    การประเมินความมัน่คงทางอาหาร มี 2 รูปแบบหลกั คือ การประเมินความมัน่คงทางอาหารในปัจจุบนั 
โดยการ 
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เกบ็ขอ้มูลทางสถิติ และการประเมินความมัน่คงทางอาหารในอนาคต ดว้ยแบบจ าลองโมเดล ดงัน้ี 
     Economic Research Service หรือ ERS USDA (2013) ไดพ้ฒันาโมเดลประเมินความมัน่คงทางอาหาร
ในปัจจุบนัและอนาคตโดยพิจารณาจากความแตกต่างของพลงังานท่ีไดรั้บในแต่ละวนัต่อคน แบ่งเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่          1) ความแตกต่างคุณค่าทางโภชนาการของประชากรในประเทศ โดยต้องได้รับ
อาหารท่ีให้พลงังานอย่างน้อย 2,100 กิโลแคลอรี/คน/วนั พลงังานท่ีไดรั้บน้ีเพียงพอต่อการท ากิจกรรม
ระดบัปานกลางในการด ารงชีพในแต่ละวนั (Average Dietary Energy Requirement: ADER) ค่าน้ีแตกต่าง
กนัในแต่ละประเทศ 2) ความแตกต่างคุณค่าทางโภชนาการของประชากรแต่ละกลุ่มรายได ้โดยผลการ
ประเมินปี 2013 จากประเทศท่ีมีรายได้ต ่ าและรายได้ปานกลาง จ านวน 76 ประเทศทั่วโลก โดยผล
การศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 
พบว่า ประเทศท่ีประสบภาวะความไม่มัน่คงทางอาหาร โดยค่าเฉล่ียพลงังานท่ีไดรั้บของประชากรแต่ละ
กลุ่มรายไดน้้อยกว่าค่า ADER ไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกมัพูชา และคาดว่าในปี 2023 ปริมาณ
อาหารท่ีตอ้งการเพ่ือลดปัญหาดงักล่าว จะเพ่ิมสูงข้ึน ในฟิลิปปินส์ และกมัพูชา ในขณะท่ีอินโดนีเซีย ใน
ส่วนประชากรท่ีไม่มีความมัน่คงทางอาหารในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และกมัพูชา นั้น พบวา่ ในปี 2013 มี
ประชากรกลุ่มดงักล่าว 25, 20 และ 4 ลา้นคน ตามล าดบั และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนในปี 2023 เป็น 27, 23 และ 
5 ลา้นคน ตามล าดบั 
     EIU (2013) ก าหนดวิธีประเมินความมัน่คงทางอาหารดว้ยดชันีวดัความมัน่คงทางอาหารทัว่โลก 
(Global Food Security Index: GFSI) จาก 107 ประเทศทัว่โลก โดยแสดงในหน่วยคะแนน จากคะแนนเตม็ 
100 คะแนน ซ่ึงพิจารณาจาก 3 มิติ ประกอบดว้ย การเขา้ถึงอาหาร การมีอยูข่องอาหาร และการใช้
ประโยชน ์ การศึกษาน้ีไดท้ า การศึกษา 7 ประเทศในอาเซียนโดยมีคะแนนดงัน้ี สิงคโปร์ 79.9 คะแนน, 
มาเลเซีย 64.5 คะแนน, ไทย 58.9 คะแนน, เวียดนาม 48.6 คะแนน, ฟิลิปปินส์ 46.9 คะแนน, อินโดนีเซีย 
45.6 คะแนน, เมียนมาร์ 40.1 คะแนน และกมัพชูา 31.3 คะแนน (รูปท่ี 1) 
     FAO (2013b) ไดจ้ดัท า The State of Food Insecurity in The World เป็นประจ าทุกปี โดยฉบบัแรก
ตีพิมพใ์นปี 1999 (FAO, 1999) จนถึงปีปัจจุบนั ประกอบดว้ยการประมาณจ านวนประชากรผูข้าด
สารอาหารและความมัน่คงทางอาหารของประเทศต่างๆ 228 ประเทศทัว่โลก โดยประเมินความมัน่คงทาง
อาหารดว้ยดชันีวดัความมัน่คงทางอาหาร (Food Security Indicator: FSI) โดยพิจารณาจาก 3 มิติ 
ประกอบดว้ย ลกัษณะท่ีแสดงถึงความไม่มัน่คงทางอาหารผลลพัธ์จากความไม่มัน่คงทางอาหาร ความ
เส่ียงต่อการเกิดความไม่มัน่คงทางอาหาร     
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รูปที่  1    ความมัน่คงทางอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน (ยกเวน้ บรูไนและลาว) 
ท่ีมา: จดัท าจากขอ้มลูของ EIU (2013) 
     ส านกังานสถิติแห่งชาติและส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) ไดด้ าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุง
ขอ้มลูปริมาณของผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร เพ่ือพฒันาขอ้มลูดา้นความมัน่คงทางอาหารของไทย 
โดยการศึกษาน้ีประเมินความมัน่คงทางอาหาร 3 มิติ ไดแ้ก่ การมีอยูข่องอาหาร การเขา้ถึงแหล่งอาหาร  
และ การประเมินคุณค่าจากอาหารท่ีบริโภค จากการศึกษาน้ี พบวา่ ค่า ADER ของไทย เท่ากบั 2380 kcal/
คน/วนั และปริมาณท่ีมีอยูใ่นรูปของพลงังานและสารอาหารหลกัของไทย ในปี 2553 เท่ากบั 3,116 kcal/
คน/วนั นัน่คือ ไทยมีความมัน่คงทางอาหารในมิติการมีอยูข่องอาหาร 
     จากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองการประเมินความมัน่คงทางอาหารดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุป 
แนวทางในการประเมินความมัน่คงทางอาหาร โดยพิจารณาจาก 3 มิติร่วมกนั ดงัน้ี 1) การมีอยูข่องอาหาร 
พิจารณาจาก 3 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปริมาณอาหารท่ีตอ้งการเพ่ิมเพ่ือยกระดบัจากประชากรท่ีขาด
สารอาหารเป็นคนปกติ (หน่วย: กรัม/คน/วนั) (ERS USDA, 2013), เสถียรภาพทางการเมือง (FAO, 2013a) 
(หน่วย: ดชันี) และการพ่ึงพาอาศยัการน าเขา้ธญัพืช (FAO, 2013a) (หน่วย: เปอร์เซ็นต)์ 2) การเขา้ถึง
อาหาร พิจารณาจาก 3 ปัจจยั ประกอบดว้ย ดชันีราคาอาหารภายในประเทศ (FAO, 2013a), สดัส่วน
รายจ่ายอาหารต่อรายจ่ายของครัวเรือน (EIU, 2013a) (หน่วย: เปอร์เซ็นต)์ และความพร้อมของโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการขนส่งสินคา้ไปยงัตลาด และประชากรสามารถเขา้ถึงอาหารไดอ้ยา่งสะดวก (FAO, 2013a) 
(หน่วย: เปอร์เซ็นต)์ และ 3) การใชป้ระโยชนจ์ากอาหาร พิจารณาจาก 3 ปัจจยั ประกอบดว้ย การมี
ยทุธศาสตร์หรือแผนงานโภชนาการระดบัชาติ (EIU, 2013a) (หน่วย: ระดบั), การมีหน่วยงานท่ีดูแลดา้น
ความปลอดภยัอาหารของประเทศ (EIU, 2013a) (หน่วย: ระดบั) และความสามารถของประชาชนในการ
เขา้ถึงแหล่งน ้าท่ีสะอาด (FAO, 2013a) (หน่วย: เปอร์เซ็นต)์  
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2.1.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความมั่นคงทางอาหาร 
 

     ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมัน่คงทางอาหาร ไดแ้ก่ การเพ่ิมข้ึนของประชากร, สภาพภูมิอากาศของโลก, 
ผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป, ทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดั, ปัจจยัทางสงัคม เช่น สงัคมเมือง
ท่ีเพ่ิมข้ึน พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป การครอบครองท่ีดิน เป็นตน้, ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เช่น 
กฎระเบียบทางการคา้ ทิศทางในการผลิตสินคา้และความตอ้งการ เป็นตน้, ปัจจยัทางการเมือง เช่น 
นโยบายรัฐบาล ความไม่มัน่คงทางการเมือง เป็นตน้, คุณค่าทางโภชนาการ (Biotechnology and 
Biological Sciences Research Council, 2013) หรือ อาจแบ่งเป็นปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อความมัน่คงทาง
อาหาร ไดแ้ก่ การเป็นประเทศท่ีมีรายไดต้ ่า ยากจน และการพ่ึงพาอาหารจากการน าเขา้แต่เพียงอยา่งเดียว 
และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ แนวโนม้ราคาอาหารท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในตลาดโลก, ราคาน ้ามนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน,  
นโยบายรัฐในการก าหนด พืชพลงังาน พืชอาหาร และพืชการเมือง, แนวโนม้การบริโภคอาหารเพ่ิมข้ึน
และพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียน แปลงไป, แนวโนม้การพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพของโลก และการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และผลผลิตทางการเกษตร (Conceicao and Mendoza, 2009) 
     จากขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมัน่คงทางอาหาร ประกอบดว้ย 1) สภาพภูมิอากาศ
ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป 2) การเพ่ิมข้ึนของประชากร 3) ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ทั้งในส่วนพ้ืนท่ี
เพาะปลกูและแหล่งทรัพยากรน ้า 4) ปัจจยัทางสงัคม เช่น พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป สงัคม
เมืองท่ีเติบโตเพ่ิมข้ึน 5) ปัจจยัทางการเมือง เช่น นโยบายรัฐบาล เป็นตน้ และ 6) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เช่น 
แนวโนม้ราคาอาหารท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในตลาดโลก ราคาน ้ามนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทิศทางความตอ้งการสินคา้ใน
ตลาดโลก เป็นตน้ 
 

2.2 การจัดท ายุทธศาสตร์และความสามารถทางการแข่งขัน 
2.2.1 ค าจัดความยุทธศาสตร์ ขั้นตอน และกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
  

      ยุทธศาสตร์เร่ิมปรากฎใช้ในทางทหารมาก่อน โดยเน้นเร่ืองการยุทธเป็นเคร่ืองมือเพียงอย่างเดียว 
ต่อมาใช้กนัอย่างแพร่หลาย ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยใช้ในความหมายว่า หลกัการหรือ
แนวทางเพ่ือปฏิบติัภารกิจท่ีส าคญั ในทางธุรกิจยุทธศาสตร์เป็นค าศพัท์พ้ืนฐานในการพฒันาองค์กร ซ่ึง
ไม่ไดใ้ชค้  าว่า ยุทธศาสตร์ แต่ใชค้  าว่า กลยุทธ์ แทน ซ่ึงหมายถึง การวางแผนงานสู่การปฏิบติัเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย ภายใตก้ารวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม (SWOT Analysis) ประกอบดว้ย การวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภยัคุกคาม ในกรอบระยะเวลาท่ีตอ้งการ นอกจากน้ี ยงัพบว่า การวางแผน
ยุทธศาสตร์เป็นค าท่ีมกัใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ในขณะท่ีภาคเอกชนหรือองค์กรธุรกิจมกัใช้ค าว่า การ
วางแผนกลยุทธ์ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ในท านองเดียวกนั (สุมิตร สุวรรณ, 2554) นอกจากน้ี 
ยุทธศาสตร์ ยงัหมายถึงการตั้งวตัถุประสงค์ การก าหนดทิศทาง และการปรับปรุงและพฒันาแผน เพ่ือชยั
ชนะหรืออ านาจเหนืออีกฝ่ายหน่ึง โดยส่วนมากใชอ้ธิบายความแตกต่างในยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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จดัการ 3 ระดบั ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ระดบัองค์การ ยุทธศาสตร์ระดบัธุรกิจ และยุทธศาสตร์ระดบัหน้าท่ี 
(Hayes et al., 2005) 
     การวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการเพ่ือน าองค์กรสู่เป้าหมายหรือสถานภาพอนัพึงปรารถนาใน
อนาคต ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้แผนยุทธศาสตร์จึงเป็นแผนการด าเนินงานท่ีร่างข้ึนมาอย่างเป็นระบบ 
ประกอบดว้ยวิสัยทศัน์ และเป้าประสงค์  ท่ีแสดงเจตนาร่วมของทุกฝ่ายเพ่ือกระท าพนัธกิจเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์และผลผลิตท่ีพึงประสงค์ (เสรี พงศ์พิศ, 2553) ดงันั้น การวางกล
ยุทธ์ธุรกิจ หรือ ยุทธศาสตร์ จะตอ้งก าหนด 1) แนวคิดหรือขอบเขตของธุรกิจ 2) ทิศทางหรือต าแหน่ง
ธุรกิจ 3) กลยุทธ์พ้ืนฐาน 4) เป้าหมายธุรกิจ ในส่วนของขั้ นตอนพ้ืนฐานการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก การวางแผน
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการจดัท าแผนปฏิบัติ ซ่ึงประกอบดว้ย เป้าหมายเชิงปริมาณ และการด าเนินการ
ตามล าดับของเวลา (รังสรรค์ เลิศในสัตย์, 2550) หรือ อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ 
ประกอบดว้ย 5 ส่วนส าคญั ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 2) การก าหนดทิศทางองค์การ3) การ
ก าหนดกลยุทธ์ 4) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ 5) การควบคุมและประเมินกล (จินตนา บุญบงการ 
และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท,์ 2549) 
     จากขา้งตน้ ผูวิ้จยัสรุปไดว้่า ยทุธศาสตร์ นั้นหากใชใ้นภาคราชการจะใชค้ าวา่ ยทุธศาสตร์ แต่หากใชใ้น
ภาคธุรกิจ จะใช้ค าว่า กลยุทธ์ โดย หมายถึงการก าหนดทิศทาง ก าหนด เป้าหมายขององค์การ ก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ   โดยการจดัท ายุทธศาตร์จะเร่ิมจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก ควบคู่กบัการก าหนดทิศทางองคก์าร โดยแสดงออกในรูป
ของวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์การ จากนั้น จึงก าหนดกลยุทธ์ตามกลไกงานในการปฏิบติัเพ่ือให้ได้
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 

2.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและจัดท ายุทธศาสตร์ 
2.2.2.1 SWOT Analysis 
 

     SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชอ้ย่างมากในการพิจารณาสถานการณ์ของบริษทั ใน 2 มิติ คือ 
สภาพแวดลอ้มภายใน ประกอบดว้ย 1) จุดแข็ง (Strengths) ขอ้ไดเ้ปรียบทางทรัพยากร หรือ ความสามารถ
ของบริษทัเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 2) จุดอ่อน (Weaknesses) ขอ้จ ากดัหรือการขาดแคลนทรัพยากร หรือ 
ศกัยภาพ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง และสภาพแวดลอ้มภายใน ประกอบดว้ย 1) โอกาส (Opportunities) 
สถานการณ์ภายนอกท่ีเป็นผลดีต่อบริษทั 2) ภยัคุกคาม (Threats) สถานการณ์ภายนอกท่ีไม่เป็นผลดีต่อ
บริษัท (Pearce and Robinson, 2009) ซ่ึงคิดค้นโดย Albert Humphrey นักวิชาการมหาวิทยาลัยแสตน
ฟอร์ด ซ่ึงใชใ้นการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาการใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ การหยุดย ั้งจุดอ่อน การ
ใชป้ระโยชน์จากโอกาส และการป้องกนัภยัคุกคาม (The Economist, 2009) ภายหลงัจากการวิเคราะห์ จุด
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แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม จดัท า TOWS Matrix โดยจบัคู่ระหว่าง 1) จุดแข็งหลกั-โอกาสหลกั 
(SO) 2) จุดแข็งหลกั-ภัยคุกคามหลกั (ST) 3) จุดอ่อนหลกั-โอกาสหลกั (WO) และ 4) จุดอ่อนหลกั-ภัย
คุกคามหลกั (WT) (สุมิตร สุวรรณ, 2554)  
      

2.2.2.2 The Five Forces Model 
 

     Michael Porter คิดคน้เคร่ืองมือ Five Forces Model เพ่ือใชเ้ป็นรูปแบบในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ของอุตสาหกรรมและแรงผลกัดนัท่ีมีผลต่อก าไร โดยประกอบดว้ย 1) การแข่งขนัในอุตสาหกรรม 2) ผูเ้ขา้
มาใหม่ ความสามารถในการเขา้มาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของคู่แข่งรายใหม่ 3) ภยัคุกคามจากสินคา้
ทดแทน 4) อ านาจของผูจ้ดัหา อ านาจของผูจ้ดัหาในการเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากคู่คา้ เพราะคู่คา้ไม่มี
ทางเลือกอ่ืนในการซ้ือสินคา้ 5) อ  านาจของผูซ้ื้อ อ  านาจของผูซ้ื้อในการต่อรองราคาสินคา้ (Walker 2007)  

 

2.2.2.3 PESTEL Analysis หรือ STEEP Analysis 
 

     STEEP Analysis หรือ PESTEL Analysis หน่ึงในเป็นเคร่ืองมือท่ีใชวิ้เคราะห์ส่ิงแวดลอ้มโดย STEEP 
ย่อมาจาก สังคมวฒันธรรม (Sociocultural) เทคโนโลยี (Techonological) เศรษฐกิจ (Economic) ระบบ
นิเวศน์ (Ecological) และการเมืองและกฎหมาย (Political-legal) ในขณะท่ี PESTEL ย่อมาจาก การเมือง 
(Political Force) เศรษฐกิจ (Economic Force) สั งคมวัฒนธรรม  (Sociocultural Force) เทคโนโลยี 
(Techonologica Forcel) ระบบนิเวศน์  (Ecological Force) และ กฎหมาย (Legal Force) (Wheelen and 
Hunger, 2012)  
 

2.2.3 ความสามารถทางการแข่งขัน 
 

     ความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจ หมายถึง ความสามารถของผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีจะออกแบบ 
ผลิต และบริหารการตลาดของสินค้าและบริการได้ดีกว่าบริษัทคู่แข่งจากทั้ งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ ความสามารถทางการแข่งขนัในระดบัประเทศ หมายถึง  การท่ีประเทศมีการขยายตวัของการ
ส่งออกและการลงทุนในอตัราท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจยัส าคญัท่ีส่งผล ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัท่ีมีโดย
ธรรมชาติ 2) ปัจจยัท่ีถูกก าหนดจากนโยบายหรือมาตรการของภาครัฐหรือเอกชน ดงันั้น การวิเคราะห์
ความสามารถทางการแข่งขนัในการส่งออกสินคา้จึงควรพิจารณาในเร่ืองของประเทศผูน้ าเขา้ (สถาบนัวิจยั
เพ่ือการพฒันาประเทศไทย, 2542) การมีความสามารถทางการแข่งขนั จะตอ้งมีสมรรถนะท่ีสูงกว่าคู่แข่ง
ทั้งคู่แข่งในระดบันานาชาติ และคู่แข่งในระดบัทอ้งถ่ิน ตอ้งไดม้าตรฐานระดบัโลก ทั้งดา้น ราคา คุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์และนวตักรรม กรอบแนวคิดท่ีใชพิ้จารณาความสามารถทางการแข่งขนั ประกอบดว้ย 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การแข่งขนั การพิจารณามูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดจากบริษทั การสร้างยุทธศาสตร์ความสามารถ
ทางการแข่งขัน และ การออกแบบโครงสร้างขององค์การ (Spulber, 2009) ซ่ึงการได้เปรียบทางการ
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แข่งขนัจะสร้างสมรรถนะทางเศรษฐกิจท่ีสูงกว่าคู่แข่งและหากบริษทัตอ้งการรักษาความยัง่ยืนในการ
ไดเ้ปรียบเทียบทางการแข่งขนัจะตอ้งด าเนินยุทธศาสตร์แบบรุกโดยตั้งเป้าหมายในการครอบครองตลาด
และด าเนินยุทธศาสตร์แบบรับ โดยตั้งเป้าหมายในการพฒันาเพ่ือรักษาผลก าไรของบริษทัจากคู่แข่ง 
(Walker, 2007) 
     แนวทางการวิเคราะห์ในการสร้างความสามารถทางการแข่งขนัดว้ย Star Analysis Model ประกอบดว้ย 
1) ลกัษณะของบริษทัภายใน ประเทศ ไดแ้ก่ การเป็นบริษทัท่ีเป็นสากล ประวติัและวฒันธรรมของบริษทั 
เป็นตน้ 2) ลกัษณะของบริษทัผูจ้ดัหาภายใน ประเทศ ไดแ้ก่ ค่าแรงและการเพ่ิมผลผลิต เทคโนโลยี เป็นตน้ 
3) ลกัษณะของลูกค้าภายในประเทศ ได้แก่ ความชอบของลูกค้า ความยืดหยุ่นของสินค้า เป็นต้น 4) 
ลกัษณะของคู่คา้ภายในประเทศ ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนั เทคโนโลยีท่ีใชป้ระกอบกนั เป็นตน้ และ 
5) ลกัษณะของคู่แข่ง ไดแ้ก่ ลกัษณะของบริษทั ผูจ้ดัหา ลกูคา้ และคู่คา้ของคู่แข่ง  (Spulber, 2009) 
 

2.3 อาเซียน (Association of South East Asian Nations: ASEAN)  
 

     อาเซียนเร่ิมก่อตั้ งเม่ือปี พ.ศ. 2510 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นคง และต้านภัยคุกคาม
คอมมิวนิสตใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในสมยัเร่ิมตน้ อาเซียนมีสมาชิกผูก่้อตั้ง 5 ประเทศ ไดแ้ก่ 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 บรูไน ดารุส ซาลาม ไดเ้ขา้ร่วม
อาเซียน และกลายเป็นสมาชิกในกลุ่มอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ต่อมาอาเซียน มีสมาชิกเพ่ิม 4 ประเทศ เรียง
ตามล าดบัการเขา้ร่วม ดงัน้ี เวียดนาม เมียนมาร์ สปป. ลาว และกมัพูชา สมาชิกกลุ่มน้ีจึงเป็นสมาชิกใหม่ 
(กลุ่ม CLMV) ในปี พ.ศ. 2535 อาเซียนไดพ้ฒันาเป็นเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: 
AFTA) และในปี 2553 เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ผูน้  าอาเซียนไดล้งนามในปฏิญญาว่าดว้ยความร่วมมือ
อาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord) ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เห็นชอบ
ใหมี้การจดัตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2563 ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ผูน้ าอาเซียนไดต้ก
ลงร่วมกนัในปฏิญญาเซบู ท่ีจดัข้ึน ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เร่งรัดการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแลว้เร็วข้ึนเป็นภายในปี พ.ศ. 2558 (กนลรัตน ์เหลืองสด, 2555) 

 

3. วธิีการศึกษา 
3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

     งานวิจยัน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยการเก็บรวมรวม 1) ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) จากการคน้ควา้ขอ้มลูจาก หนงัสือ วิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจยั วารสารอิเลก็ทรอนิกส์
ขององค์กรระดบันานาชาติ และขอ้มูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ค าจ ากดัความและการ
ประเมินความมัน่คงทางอาหาร การจดัท ายุทธศาสตร์ และความสามารถทางการแข่งขนัสินคา้ขา้วของไทย
และกลุ่ม CLMV และ 2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์ บุคลากรในหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทานสินคา้ขา้วในไทย ประกอบดว้ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
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พาณิชย ์เพ่ือทราบมุมมองยุทธศาสตร์ขา้วในไทยและกลุ่ม CLMV โดยใชก้ารสัมภาษณ์ทั้งการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างท่ีมีการก าหนดประเดน็ค าถามชดัเจนตายตวั และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างท่ีเปิด
โอกาสใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
3.2.1 การประเมินความมั่นคงทางอาหารในไทยและกลุ่ม CLMV 
 

     น าข้อมูลปริมาณขา้วท่ีน าเขา้ ปริมาณข้าวท่ีผลิต ปริมาณขา้วท่ีน าเขา้ และปริมาณข้าวท่ีส่งออก มา
ค านวน                การพ่ึงพาอาศยัการน าเขา้ขา้ว ดงัน้ี                                               ปริมาณขา้วท่ีน าเขา้
             * 100 
                                                              (ปริมาณขา้วท่ีผลิต+ปริมาณขา้วท่ีน าเขา้-ปริมาณขา้วท่ีส่งออก) 
และน าขอ้มูล ปริมาณอาหารท่ีตอ้งการเพ่ิมเพ่ือยกระดบัประชากรท่ีขาดสารอาหารเป็นคนปกติ เสถียรภาพ
ทางการเมือง ท่ีปราศจากความรุนแรงและการก่อการร้าย ดชันีราคาอาหารภายในประเทศ สดัส่วนรายจ่าย
อาหารต่อรายได ้ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานในการขนส่งสินคา้ไปยงัตลาดและประชากรสามารถ
เขา้ถึงอาหารไดอ้ย่างสะดวก การมียุทธศาสตร์ หรือ แผนงานโภชนาการของชาติ การมีหน่วยงานท่ีดูแล
ด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศ และการเข้าถึงแหล่งน ้ าท่ีพัฒนา มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) ความมัน่คงทางอาหารของไทยและกลุ่ม CLMV  
 

3.2.2 วเิคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 
 

     วิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกเชิงเปรียบเทียบดว้ยเคร่ืองมือ SWOT Analysis, Five Forces 
Model และ PESTEL Analysis สินคา้ขา้วในไทยและกลุ่ม CLMV และวิเคราะห์การสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขนัดว้ย Star Analysis Model เพ่ือคน้พบต าแหน่งของสินคา้ขา้วของไทยและกลุ่ม CLMV เพ่ือ
เสนอยุทธศาสตร์ความมัน่คงทางอาหารและเสนอแนะแนวทางสร้างความสามารถทางการแข่งขนั ไทย
และกลุ่ม CLMV ในกรณีสินคา้ขา้ว 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 

     ผูว้ิจัยคาดว่าจะได้ยุทธศาสตร์ความมัน่คงทางอาหารในไทยและกลุ่ม CLMV กรณีสินคา้ข้าว รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะเพ่ือสร้างความสามารถทางการแข่งขันในไทยและกลุ่ม CLMV ในกรณีสินค้าข้าว ใน
การศึกษาช่วงต่อไป อาจพิจารณาสินคา้อาหารอ่ืนท่ีมีศกัยภาพของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใช้
แนวทางประเมินความมัน่คงทางอาหารตามรูปแบบในงานวิจยัฉบบัน้ี 
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ผลของการปฏิบัตติามกระบวนการฝึกอบรมที่มีต่อผลการปฎบิัตงิานของพนักงาน 
Impact of the Implementation of Training Processes on the Employees’ 

Performance. 
เกศสิริ  ศิริงามเมือง1และ ยุรพร  ศุทธรัตน์2 

Kessiri  Siringammueang and Yuraporn Sudharatna 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาถึงกระบวนการในการฝึกอบรมพนกังาน และ 2) ศึกษาผล
ของการปฏิบติัตามกระบวนการฝึกอบรมท่ีมีต่อผลการปฎิบติังานของพนกังาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานในหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร โดยการศึกษากระบวนการในการฝึกอบรมใชว้ิธีการเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์พนกังานท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องกบัการจดัหลกัสูตรการฝึกอบรม ส าหรับการศึกษาผลการปฏิบัติงานของพนักงานตาม
กระบวนการฝึกอบรมใชข้อ้มูลเชิงปริมาณดว้ยการแจกแบบสอบถามพนักงานท่ีผ่านการฝึกอบรมของ
บริษทัจ านวน 379 คน การวิเคราะห์ขอ้มลูท าโดยใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ค าส าคัญ: กระบวนการฝึกอบรม, ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

Abstract 
The objectives of this study were to 1) study the processes of employees’ training and 2) study the 
impact of the implementation of training processes on the employees’ performance. Data were collected 
from employees in the Food and Beverage Sector within Agriculture and Food Industry. The processes 
of employees’ training were studied by qualitative method. Interviewing training officers was applied at 
this stage. Then, quantitative technique by questionnaire survey was applied to study the impact of 
implementation of training processes on the employees’ performance. Sample sizes were 379 employees 
who were trained by the company. Descriptive statistics including percentage, mean and standard 
deviation will be analyzed. 
 

Keyword: Training Process, Employees’ Performance 
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1. บทน า 
 
     การฝึกอบรมเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์กร เพราะเป็นกระบวนการท่ี
ช่วยสร้างความมัน่ใจใหก้บัพนกังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร
(Karim, Huda, and Khan, 2012) การฝึกอบรมช่วยใหอ้งคก์รสามารถอยู่รอดและแข่งขนัได ้ท าใหอ้งคก์รมี
ความสามารถในการสร้างมาตรฐานใหม่ของการแข่งขนั โดยการให้ความรู้ท่ีจ าเป็นหรือทกัษะ ทศันคติ 
พฤติกรรม และความสามารถท่ีจะช่วยให้พนกังานท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์
ขององค์กร  ทั้งยงัไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ผูถื้อหุ้น และ
พนกังาน ดงันั้นการพฒันาพนกังานในองคก์รซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัต่อความส าเร็จของทุกองคก์รจึงสามารถท า
ไดโ้ดยการพฒันาทกัษะของพนกังานโดยการฝึกอบรม (Amolak Singh, 2013) 
     นบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยมาโดยตลอด ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นในการก าหนดทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรมดว้ยการสร้างความ
สมดุลของการพฒันาใน 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติทางดา้นเศรษฐกิจ มิติทางดา้นสังคม มิติทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ
มิติทางดา้นทุนมนุษย ์ซ่ึงในดา้นสุดทา้ยน้ีสอดคลอ้งกบัแนวทางในยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม
ดา้นการยกระดบัโครงสร้างสนบัสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารจดัการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ 
รวมถึงการวางแผนอย่างครอบคลุมในการรองรับสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานในระยะยาวผ่าน
แนวคิดการบูรณาการการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นการผลิตและ
ฝึกอบรมบุคลากรใหมี้ทกัษะความสามารถตรงตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการในภาคการผลิตดว้ย 1) 
การยกระดบัศกัยภาพบุคลากร เนน้การพฒันาศกัยภาพแรงงานใหมี้ความรู้ ทกัษะ และปริมาณท่ีเพียงพอ 
โดยการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการท างานจริงในสถานประกอบการ และ 2) การพัฒนาทักษะแรงงาน
อุตสาหกรรมส าหรับบุคลากรเฉพาะดา้น ดงันั้นแนวคิดในการพฒันาอุตสาหกรรมไทยท่ีส าคญัส่วนหน่ึง
คือ การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ความรู้ ทกัษะ และความสามารถท่ีเพียงพอและพฒันาใหท้นัต่อ
การเปล่ียนแปลงในอนาคต (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
     นอกจากแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมแล้วยงัต้องเน้นการพัฒนาในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรมอีกด้วย โดยจากอุตสาหกรรมน าร่อง 8 อุตสาหกรรม ใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมนบัเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าผลผลิต จ านวนสถานประกอบการ และ
จ านวนแรงงานสูงท่ีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมผลประโยชน์เกิดกบัประเทศสูงสุด เป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้าง
ผลประโยชน์ต่อประเทศสูง มูลค่าการส่งออกสูง ตอบสนองนโยบายส าคัญ และตอบสนองกระแส
โลกาภิวฒัน์  ดังนั้นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมจึงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศซ่ึงควรได้รับการพฒันาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกได ้
(กระทรวงอุตสาหกรรม) อย่างไรก็ตามจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากโครงสร้างประชากร วิถีการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั และสภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบให้พฤติกรรมการบริโภคในตลาดอาหารและ
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เคร่ืองด่ืมของโลกเปล่ียนแปลงไป จึงมีการจดัท ายุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวม 
ส่วนหน่ึงคือการเน้นการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารและการอบรมมาตรฐานการผลิต
สากล โดยการน ามาตรฐานการผลิตระดบัสากลมาใชเ้พ่ือยกระดบัมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงระบบ
ท่ีส าคญั 2 ระบบท่ีใช้เป็นมาตรฐานสากล (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552) ได้แก่ ระบบการวิเคราะห์
อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุมในอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point System: HACCP) 
ท่ีจ าเป็นต้องมีคณะท างานท่ีมีความรู้หลายๆ ด้านและมีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพและสม ่าเสมอเพ่ือใหพ้นกังานมีผลการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน (สุวิมล กีรติ
พิบูล, 2550) และ ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: 
GMP) ซ่ึงมีหัวขอ้หน่ึงคือ บุคลากรและสุขลกัษณะผูป้ฏิบติังาน บุคลากรควรไดรั้บการฝึกอบรมเพ่ือให้
เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของตน มีความรู้และความเขา้ใจในการท างานของตนเองอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงสามารถ
ประเมินผลลพัธ์จากการฝึกอบรมไดจ้ากการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีไดรั้บการฝึกอบรม
เพ่ือตรวจสอบว่าบรรลุผลตามวตัถุประสงคห์รือไม่ และมีการน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการปฏิบติังานได้
ดีเพียงใด (จนัทร์นา สงวนรุ่งวงศ์, 2549) ดงันั้นจาก 2 ระบบน้ีส่ิงท่ีมีความส าคญัดา้นหน่ึงคือ การพฒันา
บุคลากรหรือทุนมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมนั่นเอง ผูวิ้จัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการฝึกอบรม
พนักงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีผ่านการฝึกอบรม จึงได้ท าการศึกษาถึงกระบวนการ
ฝึกอบรมขององคก์รและเพ่ือเป็นการศึกษาถึงผลลพัธ์ของการปฏิบติัตามกระบวนการฝึกอบรมดงักล่าวท่ีมี
ต่อองค์กร ผูวิ้จัยจึงศึกษาผลของการปฏิบัติตามกระบวนการฝึกอบรมท่ีมีต่อผลการปฎิบัติงานของ
พนักงานในหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือน า
ขอ้มูลกระบวนการฝึกอบรมไปใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรและ
ประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดนโยบายในการบริหารบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารซ่ึงเป็นอุตสาหกรรม
ท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศและเป็นอุตสาหกรรมท่ีให้ความส าคญักบั
การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  โดยการวิจัยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาถึง
กระบวนการในการฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กร  และ 2) เพ่ือศึกษาผลของการปฏิบัติตาม
กระบวนการฝึกอบรมท่ีมีต่อผลการปฎิบติังานของพนกังาน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจดัการอย่างมีระบบท่ีช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 
ความช านาญ ประสบการณ์ รวมถึงปรับเปล่ียนทศันคติ น าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส่งผลใหบุ้คคลากรปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยนกัวิชาการหลายท่าน (Dessinger, Moseley, and Van Tiem, 2012; Karim et al., 2012; Kheirandish et 
al., 2012) กล่าวถึงกระบวนการในการฝึกอบรมท่ีประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนหลกัๆ คือ 1) การวิเคราะห์ความ
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จ าเป็นในการฝึกอบรม 2) การออกแบบและวางแผนการฝึกอบรม 3) การด าเนินการฝึกอบรม และ 4) การ
ประเมินผลการฝึกอบรม 
     การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูลกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
เพ่ือก าหนดความตอ้งการในการฝึกอบรม บุคคลท่ีควรจะไดรั้บการฝึกอบรม และเน้ือหาของการฝึกอบรม 
(Arthur Jr., Bennett Jr., Edens, and Bell, 2003) ทั้งน้ีการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรมมี 7 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 1) การก าหนดเป้าหมายการประเมินความจ าเป็น โดยการระบุความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับความส าเร็จของ
องค์กร 2) การก าหนดประสิทธิภาพการท างานท่ีองค์กรตอ้งการ 3) การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ 
ทักษะ และความสามารถของพนักงานท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 4) การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ความแตกต่างของขอ้มลูดา้นความรู้ ทกัษะ และความสามารถท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนักบัส่ิงท่ีองคก์ร
ตอ้งการ ท าให้ไดร้ายการของความจ าเป็นออกมา พร้อมทั้งจดัล าดบัความส าคญัของความจ าเป็น 5) การ
ก าหนดความจ าเป็นท่ีจะท าการฝึกอบรม 6) การระบุสาเหตุของความจ าเป็นหรือปัญหา และ 7) การระบุ
แนวทางการแกปั้ญหาในความรู้ ทกัษะ และความสามารถท่ีเป็นตวัช้ีวดัช่องว่างของประสิทธิภาพการ
ท างานท่ีเกิดข้ึน ท าให้ได้โครงสร้างและเน้ือหาในโปรแกรมการฝึกอบรม (Rouda and Kusy, 1995; 
Cekada, 2010; Price, Jim, and Kozman, 2010) 
     การออกแบบและวางแผนการฝึกอบรม คือ การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ความตอ้งการในการ
ฝึกอบรมมาระบุส่วนประกอบในการออกแบบการฝึกอบรมออกมา ซ่ึงประกอบดว้ย 1) เป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ในการฝึกอบรม คือ ความจ าเป็นในการฝึกอบรมหรือปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข 2) หัวขอ้ท่ี
ส าคญัท่ีใชใ้นการฝึกอบรม ซ่ึงระบุออกมาเป็นรายช่ือของเน้ือหาท่ีจะสอนและส่ิงท่ีควรท าในการฝึกอบรม 
3) ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม เก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลและก าหนด
คุณลกัษณะของพนกังานท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเรียนรู้จากหลกัสูตร 4)  ทรัพยากรและส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีใชใ้นการฝึกอบรม ไดแ้ก่ ทรัพยากรทางดา้นการเงินหรือค่าใชจ่้าย วสัดุอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ ส่ิง
อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม 5) การก าหนดรายละเอียดคุณสมบติัของผูฝึ้กสอนท่ีเหมาะสมกบั
หลกัสูตรการฝึกอบรม 6) การคดัเลือกเทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการฝึกอบรมรวมทั้งเน้ือหาท่ี
องคก์รตอ้งการเรียนรู้        7) ระยะเวลาและล าดบัขั้นตอนในการฝึกอบรม 8) สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการ
ฝึกอบรม เป็นปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการออกแบบและการส่งมอบการฝึกอบรม และ 9) การประเมินผล 
เป็นการก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลลพัธ์จากการฝึกอบรม ทั้งก่อน ระหว่าง และ
หลังกิจกรรมการฝึกอบรม (Hedeen, Raines, and Barton, 2010; Hunter-Johnson and Closson, 2012; 
Kheirandish et al., 2012; Williams van Rooij, 2012; Oskou et al., 2013) 
     การด าเนินการฝึกอบรม หมายถึง การส่งมอบการฝึกอบรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมโดย
ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัๆ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การวางแผนส าหรับการฝึกอบรม เป็นการตรวจสอบส่ิง
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมการฝึกอบรมก่อนเร่ิมด าเนินการ 2)  การด าเนินการฝึกอบรมหรือการ
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ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในการฝึกอบรม และ 3) การยอมรับหรือยืนยนัการฝึกอบรม (Larbi-Apau and 
Moseley, 2008; Kheirandish et al., 2012) 
     การประเมินผลการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการในการพิจารณาและวินิจฉัยผลของโปรแกรมการ
ฝึกอบรมในรูปของผลกระทบและมูลค่าของการฝึกอบรม เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขโปรแกรมการฝึกอบรมต่อไป เม่ือพิจารณาจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการ
ประเมินผลการฝึกอบรมพบว่านักวิชาการหลายท่าน (Kirkpatrick, 1994; Phillips, 1991; Tannenbaum et 
al., 1993; Holton, 1996; Alliger et al., 1997; Mahapatra and Lai, 2005; Diamantidis and Chatzoglou, 
2012) ไดเ้สนอแนวคิดท่ีคลา้ยคลึงกนัและสามารถสรุปไดว้่าการประเมินผลการฝึกอบรมประกอบดว้ย 4 
ระดบัหลกัๆ ไดแ้ก่ ระดบัการตอบสนอง (Reactions) หมายถึง การตอบสนอง ความรู้สึก และความพึง
พอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีต่อองค์ประกอบของโปรแกรมการฝึกอบรม ไดแ้ก่ เป้าหมาย เน้ือหา 
วิธีการ วสัดุอุปกรณ์ ส่ือการสอน ส่ิงอ านวยความสะดวก ผูฝึ้กสอน และตารางเวลา ดงันั้นผลการประเมิน
ในระดบัน้ีจึงไม่ไดพิ้สูจน์ศกัยภาพในการปฏิบติังาน จึงท าให้ตอ้งมีการประเมินผลการฝึกอบรมในระดบั
ต่อไป คือ ระดบัการเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การวดัการเปล่ียนแปลงของความรู้ ทกัษะ และทศันคติ
ของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ซ่ึงไม่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าในการน าการเรียนรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (Enkuzena and Kliedere, 2011) อย่างเช่นระดับผลการปฏิบัติงาน (Performance) ท่ีเป็นการ
วดัผลการประยุกต์ความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมมาใชใ้นการท างานจริง ซ่ึงการประเมินผล
การฝึกอบรมในระดบัน้ีนกัวิชาการไดใ้ห้ความส าคญัเพราะเป็นการวดัประสิทธิภาพของโปรแกรมการ
ฝึกอบรมในมิติของการน าไปใชป้ระโยชน์ในสถานการณ์จริง (Mahapatra and Lai, 2005; Brewer, 2007; 
Enkuzena and Kliedere, 2011) ส่วนระดบัสุดท้ายคือระดบัผลลพัธ์ขององค์กร (Organizational Results) 
หมายถึง ผลลพัธ์ดา้นผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีเกิดจากผลการปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ี
แสดงในรูปแบบต่างๆ นกัวิชาการบางท่านไดโ้ตแ้ยง้ถึงความยากและความซับซ้อนในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล จึงท าให้ไม่นิยมในการประเมินผลการฝึกอบรม (Taylor , 1992; Topno, 2012) ดังนั้น
การศึกษาผลของการประเมินการฝึกอบรมในระดบัผลการปฏิบติังาน (Performance) จึงน าไปสู่การศึกษา
เร่ือง ผลการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์รต่อไป 
     ผลการปฏิบติังาน หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการท างาน การมอบหมายงาน และการ
น าเสนอผลงานของพนกังานอนัส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัมิติของ
การวดัผลการปฏิบติังานพบว่านกัวิชาการหลายท่าน(Welbourne, Johnson, and Erez, 1998; Viswesvaran 
and Ones, 2000 ; David and Neal Schmitt, 2002 ; Maxham et al., 2008) ได้เสนอแนวคิด ท่ี มีความ
คลา้ยคลึงกนัโดยส่วนใหญ่ไดพ้ฒันามาจากทฎษฎีพ้ืนฐานของนกัวิชาการ 3 ท่านท่ีไดรั้บการยอมรับและ
น าไปพฒันาต่อมากมาย ซ่ึงไดแ้ก่ Borman and Motowidlo (1993, อา้งใน Borman and Motowidlo, 1997), 
Campbell et al. (1993) และ Murphy (1994, อ้างใน Koopmans et al., 2011) และจากการสรุปมิติการ
วดัผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการแต่ละท่านท่ีมีความเก่ียวข้องกับผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการ
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ฝึกอบรมท่ีไม่มีการน ามุมมองท่ีส่งผลเสียขององคก์รมาใชใ้นการศึกษา มิติการวดัผลการปฏิบติังานแบ่ง
ออกเป็น 2 มิติใหญ่ๆ คือ 1) ผลการปฏิบติังานในงาน คือ ประสิทธิภาพของผูป้ฏิบติังานในการด าเนิน
กิจกรรมท่ีน าไปสู่แกนหลกัทางเทคนิคขององคก์รหรือการปฏิบติังานท่ีมุ่งเนน้ดา้นการปฏิบติังานของแต่
ละบุคคล หรือความสามารถในการท างานโดยรวม และ 2) ผลการปฏิบติังานตามบริบท คือ กิจกรรมท่ี
ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของงานปกติแต่เป็นการช่วยเหลือหรือร่วมมือกบัผูอ่ื้นในองคก์รเพ่ือใหง้านนั้นประสบ
ผลส าเร็จ แบ่งออกเป็นมิติย่อย ดงัน้ี 2.1) ผลการปฏิบติังานดา้นการติดต่อส่ือสาร หมายถึง ความสามารถ
ในการส่ือสารโดยการพดูและการเขียน 2.2) การแสดงให้เห็นถึงความพยายาม หมายถึง ความมุ่งมัน่และ
ตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือในระดบัประสิทธิภาพสูงสุดของงาน 2.3) การให้
ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานและการท างานเป็นทีม หมายถึง การท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นหรือเป็นส่วน
หน่ึงของทีมงาน รวมถึงการอ านวยความสะดวกแก่ทีมงานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคร่์วมกนั 
2.4) การเป็นผูน้ า หมายถึง ความสามารถในการควบคุมดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และพฤติกรรมการเป็นผูน้ า
ท่ีมีผลต่อผลการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 2.5) การรักษาวินยั หมายถึง การท าตามกฎระเบียบหรือ
ขอ้บงัคบัในองคก์ร มีระเบียบวินยัในการท างาน และการท างานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั 
     ส าหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีการศึกษาการปฏิบติัตามกระบวนการฝึกอบรมซ่ึง
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม การออกแบบและวางแผนการฝึกอบรม การ
ด าเนินการฝึกอบรม และ การประเมินผลการฝึกอบรม และจากขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรม ผูวิ้จยั
ไดศึ้กษาผลการประเมินการฝึกอบรมในระดบัระดบัการตอบสนอง ระดบัการเรียนรู้ และระดบัผลการ
ปฏิบติังานของพนักงาน โดยมีสมมติฐานในการวิจยั ดงัน้ี การปฏิบัติตามกระบวนการฝึกอบรมอย่าง
ครบถว้นส่งผลต่อเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นพนกังานในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทษไทย 
หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เลือกศึกษากบับริษทัท่ี
มีสัดส่วนรายไดร้วมประจ าปี 2555 สูงท่ีสุด 2 อนัดบัแรก ซ่ึงมีรายไดร้วม 2 บริษทัมากกว่าร้อยละ 70 จาก
รายได้รวมของบริษัททั้ งหมดในหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร รวมพนักงานทั้งส้ิน 31,576 คน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2555) และท า
การเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตวัอย่างส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการใชวิ้ธี
สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ พนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมของแต่ละบริษทัจากทั้ง 2 
บริษทั และ  2) กลุ่มตวัอย่างส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ไดพ้นกังานจ านวน 379 คน การเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบการสุ่มตวัอย่าง
แบบโควตา้ (Quota Sampling) ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ัดส่วนจ านวนพนกังานของแต่ละ
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บริษทัเทียบกบัจ านวนประชากรทั้งหมดจากนั้นผูวิ้จยัใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัหลกัความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) โดยท าการเรียงล าดบัรายช่ือพนกังานท่ีผ่านการฝึกอบรมท่ีตอ้งการศึกษา และท า
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างออกเป็นช่วงๆท่ีเท่ากัน จากนั้นจึงท าการแจกแบบสอบถามและเก็บตัวอย่างตาม
จ านวนท่ีก าหนดไว ้โดยใหพ้นกังานเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
     เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บขอ้มูลเพ่ือท าการศึกษาในการวิจยัในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัปรับปรุงและพฒันามาจาก
แนวคิดและทฤษฏีในเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม รวมไปถึงค าแนะน าจากท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิจยั และสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัใหมี้ความสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยแบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
     ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ต าแหน่ง 
วนั เดือน ปีท่ีสมัภาษณ์ และสถานท่ีสมัภาษณ์ 
     ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบักระบวนการฝึกอบรม ประกอบดว้ยรูปแบบค าถามแบบค าถามให้
เลือกตอบ (Fixed Alternative Items) และแบบค าถามเปิด (Open-Ended Items) ตามท่ีบุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธ์ิ (2537) โดยผูวิ้จยัไดส้รุปมาจากแนวคิดและทฤษฏีในเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม 14 ขอ้ การออกแบบและ
วางแผนการฝึกอบรม 18 ขอ้ การด าเนินการฝึกอบรม 9 ขอ้ และ การประเมินผลการฝึกอบรม 8 ขอ้ 
     2) แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัไดป้รับปรุงและพฒันามาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัผลการประเมินการฝึกอบรม
และผลการปฏิบติังานของพนกังาน รวมไปถึงค าแนะน าจากท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือก าหนดขอบเขต
ของการวิจยั และสร้างเคร่ืองมือวิจยัใหมี้ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลทัว่ไปของประชากร จ านวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน และ อายุงาน ซ่ึงค าถามในแบบสอบถามส่วนน้ีผูวิ้จยัไดพ้ฒันามา
จากงานวิจยัของ Diamantidis and Chatzoglou (2012: 894) และ Mohd Noor and Dola (2012: 21) 
     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัผลการประเมินการฝึกอบรม ผูวิ้จยัไดร้วบรวมและสรุปแนวความคิด
และทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่าน (Kirkpatrick, 1994; Phillips, 1991; Tannenbaum et al., 1993; 
Holton, 1996; Alliger et al., 1997; Mahapatra and Lai, 2005; Diamantidis and Chatzoglou, 2012) เพ่ือท า
การประเมินผลการฝึกอบรมเบ้ืองตน้ในระดบัการตอบสนอง (Reactions) และระดบัการเรียนรู้ (Learning) 
ท าให้ไดค้  าถามในส่วนน้ีจ านวน 12 ขอ้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัการตอบสนอง (Reactions) 
9 ขอ้ และ ระดบัการเรียนรู้ (Learning) 3 ขอ้ 
     ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน อาศยัแนวคิดและทฤษฏีการวดัผลการ
ปฏิบัติงานจากนักวิชาการหลายท่าน (Campbell et al., 1993; Borman and Motowidlo, 1993 อ้างใน 
Borman and Motowidlo, 1997; Murphy, 1994 อา้งใน Koopmans et al., 2011; Welbourne, Johnson, and 
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Erez, 1998; Viswesvaran and Ones, 2000; David and Neal Schmitt, 2002; Maxham et al., 2008) ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดส้รุปและรวบรวมน ามาพฒันาแบบสอบถามข้ึนมาเองตามความเหมาะสม โดยแบบสอบถามมีจ านวน 
32 ขอ้ แบ่งออกเป็น 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ผลการปฏิบติังานในงาน 6 ขอ้ ผลการปฏิบติังานดา้นการติดต่อส่ือสาร 
8 ขอ้ การแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายาม 6 ขอ้ การใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานและการท างานเป็นทีม 4 
ขอ้ การเป็นผูน้ า 5 ขอ้ และ การรักษาวินยั 3 ขอ้ 
     ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี ขอ้มูลปฐมภูมิ ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัหลกัสูตร
การฝึกอบรม โดยเป็นพนักงานในหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 2 บริษทั และแบบสอบถามโดยใชว้ิธีส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างซ่ึง
เป็นพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
ประเทศไทยท่ีผ่านการฝึกอบรม จ านวน 379 คน ขอ้มูล ทุติยภูมิ ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บรวบรวม แนวคิดและ
ทฤษฏี จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมและผลการ
ปฏิบติังานของพนกังาน ส าหรับวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูวิ้จยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลเชิงคุณภาพซ่ึงเป็นขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์กบัขอ้มูลทุติยภูมิจากการคน้ควา้
เอกสาร ต ารา และงานวิจยันั้น ผูวิ้จยัใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการสรุปรวมขอ้มูลแลว้น า
ขอ้มูลไปเขียนเป็นรายงานตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัต่อไป และ ขอ้มูลเชิงปริมาณซ่ึงเป็นขอ้มูลปฐม
ภูมิท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
ทดสอบสมมติฐาน โดยค่าสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
     จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน
ของการวิจยั ในส่วนของขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีท าการศึกษากระบวนการฝึกอบรมของพนักงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทยนั้น ผล
การศึกษาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจะเป็นไปตามเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีไดท้บทวนวรรณกรรมมา ซ่ึงไดแ้ก่
การปฏิบติัตามกระบวนการฝึกอบรมท่ีประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนหลกัๆ คือ 1) การวิเคราะห์ความจ าเป็นใน
การฝึกอบรม  2) การออกแบบและวางแผนการฝึกอบรม 3) การด าเนินการฝึกอบรม และ 4) การ
ประเมินผลการฝึกอบรม และในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะได้รับจะเป็นไป
งานวิจยัของ Sultana et al. (2012) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลกระทบของการฝึกอบรมท่ีมีต่อผลการปฏิบติังาน
ของพนกังาน ท่ีพบว่าการฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน หากองคก์ร
มีการจัดท ากระบวนการฝึกอบรมในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ การระบุความจ าเป็นในการฝึกอบรม การ
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ออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรม และการประเมินผลของการฝึกอบรมจะท าใหอ้งคก์รเลือกการฝึกอบรมได้
ถูกประเภทส่งผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงคาดว่าการศึกษาผล
ของการปฏิบติัตามกระบวนการฝึกอบรมจะส่งผลเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน เช่นเดียวกบั
งานวิจยัของ Bhat (2013) ท่ีไดศึ้กษาผลกระทบของการฝึกอบรมท่ีมีต่อการปฏิบติังานของพนกังาน พบว่า
การฝึกอบรมส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังานในเชิงบวก การฝึกอบรมช่วยเพ่ิมความรู้เก่ียวกบั
งานของพนกังานส่งผลให้พนกังานสามารถท างานไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีกว่า ในงานวิจยัน้ียงัไดร้ะบุแนวทางใน
การท าการศึกษาต่อไปโดยการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการในการฝึกอบรมซ่ึงไดแ้ก่ การ
วิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม การออกแบบและพฒันาการฝึกอบรม และการน าการฝึกอบรมไปใช้
งานเพ่ือหาผลกระทบของปัจจยัดงักล่าวท่ีมีต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานอีกดว้ย ดงันั้นผูวิ้จยั
จึงคาดว่าหากท าการศึกษาผลของการปฏิบติัตามกระบวนการฝึกอบรมจะท าให้ไดผ้ลเชิงบวกต่อผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานเช่นเดียวกนั 
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ปัจจยัเชิงสาเหตุที่มีผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของนายทหารพยาบาล 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

The causal relationship model of factor influencing  quality of  work life 
of the military nurses  Bhumiphol Adulyadej Hospital 

สุคัลธมาลา ง้าวทอง1 และ พพิฒัน์ นนทนาธรณ์2  
Sukhantamala Ngawthong and Phiphat Nonthanathorn 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหากรอบแนวคิดด้วยการทบทวนวรรณกรรมในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัเชิง
สาเหตุท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของนายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมีตวัแปร
ท่ีน ามาพิจารณาคือ ภาวะผูน้ าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม บรรยากาศองคก์ร ความผกูพนัต่ออาชีพ และคุณภาพ
ชีวิตการท างาน จากการศึกษาสามารถตั้งขอ้เสนอไดด้งัน้ี 1) ภาวะผูน้ าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพล
ทางตรงและอิทธิพลทางออ้มผ่านบรรยากาศองค์กรต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 2) บรรยากาศองค์กรมี
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มผ่านความผูกพนัต่ออาชีพต่อคุณภาพชีวิตการท างาน และ 3) ความ
ผกูพนัต่ออาชีพมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มผา่นบรรยากาศองคก์รต่อคุณภาพชีวิตการท างาน  

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม, บรรยากาศองค์กร, ความผูกพันในอาชีพ, คุณภาพชีวิตการ
ท างาน 

Abstract 
This  paper  was  to  review  literature  in  order  to  research  the causal relationship model of  factor  
influencing  quality  work  life  of  military  nurses at  Bhumiphol  Adulyadej  Hospital. The  variables  
considered  were  strategic  responsible leadership, organizational climate, career  commitment  and  
quality of  work  life. The  result  from  the  literature review  was  proposition 1) Strategic  responsible  
leadership  influenced  directly and  indirectly  through  career  commitment  of  quality  work  life 2) 
Organizational  climate influenced  directly  and  indirectly  through  career  commitment  of  quality  
work  life 3) Career  commitment  influenced  directly  and  indirectly  through  organization  climate  of  
quality  work  life. 
Keywords: Strategic Responsible Leadership, Organizational Climate, Career Commitment, Quality of  
Work life 
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1. บทน า 
 
     การท างานเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ชีวิตมีความสุข  เพราะเม่ือบุคคลไดท้ างาน แต่ละบุคคลก็จะมีรายได้
ส าหรับเล้ียงชีพ เม่ือบุคคลท างาน งานท่ีท านั้นควรเป็นงานท่ีเขาท าอย่างมีความสุข โดยหลกัการบริหาร
แลว้องค์ประกอบท่ีถือว่าเป็นหัวใจส าคญัคือ “ 4 M ” ( MAN MONEY METERIAL MANAGEMENT ) 
และส่ิงท่ีเป็นกุญแจส าคญัท่ีท าใหอ้งคก์รด าเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จไดน้ัน่ก็คือ  
คน  ซ่ึงคนก็มีความแตกต่างกนัไปแลว้แต่ปัจเจกบุคคล  โดยท่ีแต่ละองค์กรมีคนหรือบุคคลากร ซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคญั และเป็นส่ิงท่ีจะขบัเคล่ือนให้องค์กรด าเนินการให้เป็นไปไดต้ามเป้าหมาย หรือ
นโยบายของแต่ละองคก์รท่ีไดว้างไว ้การบริหารงานบุคคลผูบ้ริหารตอ้งเขา้ถึงความตอ้งการของบุคคลากร 
หรือบุคคลในองคก์ร และตอ้งผสมผสานความตอ้งการนั้นใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร องคก์รมี
หน้าท่ีโดยตรงในการส่งเสริมให้เกิดความสุขในการท างาน ซ่ึงเป็นปัจจยัทางบวก มีความคิดในทาง
สร้างสรรค ์อยากท างานดว้ยความสนุกสนานดว้ยความรู้สึกมีความสุข มีสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลท าให้
เกิดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั พึงพอใจในการปฏิบติังานดว้ยความสุขมีผลต่อการพฒันางานในองคก์ร 
ใหเ้กิดประสิทธิภาพของงานบริการได ้ ( เนตรสวรรค ์ จินตนาวลี  2553:1) และการท่ีคนจะมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายดา้นท่ีส่งผล ซ่ึงหมายรวมถึงการมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีดว้ย คุณภาพชีวิตการ
ท างานจึงเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดีท่ีจะท าให้ผูป้ฏิบติังานพึงพอใจกาปฏิบติังานดว้ยความพึงพอใจ มี
ความสุขในการท างาน ส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน น าไปสู่ประสิทธิภาพ และเกิดผลผลิตใน
องคก์ร ท าให้องคก์รบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเป็นองค์กรท่ีมีศกัยภาพในการท างาน  ( ผจญ เฉลิม
สาร 2549:18)   การมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีจะส่งผลให้คนท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลท่ีดีต่อองคก์รโดยจะมีความเช่ือมโยงกนักบัองคก์ร บรรยากาศองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร หรือ
จากผูน้ าขององคก์ร  
     โรงพยาบาลเป็นองคก์รท่ีใหก้ารบริการและดูแลผูป่้วย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชการใหก้ารบริการ
ทหารอากาศ และประชาชนทัว่ไป และนายทหารพยาบาลคือพยาบาลท่ีให้การดูแลผูป่้วยซ่ึงอาจจะดว้ย
ภาระงานท่ีหนกัและการตอ้งดูแลผูป่้วยสลบัหมุนเวียน 24 ชัว่โมง  เกิดการโยกยา้ยหน่วยงานหรือเพ่ิมการ
ลาออกจากงานในระยะ               ปีหลงัๆ ซ่ึงอาจจะเกิดผลกระทบต่อองค์กรได ้และเพ่ือเป็นการหาแนว
ทางแกไ้ขและป้องกนั ดงันั้นจึงท าการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือหา   ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของนายทหารพยาบาลโรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช ตามกรอบแนวความคิด เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขและพัฒนา คน หรือบุคลากร ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญขององค์กร เพ่ือให้เกิดองค์กรท่ี มี
ประสิทธิภาพต่อไป  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 บรรยากาศองค์กร (Organizational Climate) 
     โรงพยาบาลเป็นองค์การทางบริการชนิดหน่ึง การศึกษาเร่ืองบรรยากาศขององค์กรช่วยให้ทราบถึง
พฤติกรรมของบุคคลท่ีอยู่ในสภาพแวดลอ้มและบุคลิกภาพองบุคคลมีประโยชน์ในการเช่ือมโยงระหว่าง
ลกัษณะต่างๆ เช่น ท าให้เกิดแรงจูงใจและทราบพฤติกรรมของคนในองคก์ารและลกัษณะองคก์ารดงันั้น 
การศึกษาบรรยากาศขององคก์ารของโรงพยาบาลจึงมีความจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหาร  การท่ีคนเขา้มาท างาน
ในองค์การนั้น เขาตอ้งท าคนให้เขา้กบัองค์การนั้น ๆ ค าว่า “เขา้กับ” อาจหมายถึง วฒันธรรม  อากาศ 
ความรู้สึก หรือบรรยากาศซ่ึงค าต่างๆ เหล่านั้น  บ่งบอกคุณภาพภายในองค์การ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลต่อองคก์าร 
     จากการทบทวนวรรณกรรมมีแนวคิดท่ีกล่าวไวโ้ดยนกัวิชาการหลายท่าน โดยมีบางส่วนใกลเ้คียงและ
แตกต่างกนัอออกไป  บรรยากาศองค์การเป็นคุณลกัษณะอย่างหน่ึงขององค์การซ่ึงอาจจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในองคก์ารได ้และแนวคิดบรรยากาศองคก์รประกอบดว้ย โครงสร้างองคก์ร ลกัษณะ
งาน การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา ผลการตอบแทนและสวสัดิการ และสัมพนัธภาพภายในหน่วยงาน 
(Forehand, 1964)   และ Litwin and Stringer (1986) กล่าวไวว้า่ บรรยากาศองคก์รประกอบดว้ย โครงสร้าง
องค์กร มาตรฐาน ความรับผิดชอบ การไดรั้บการยอมรับ การสนับสนุน ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
และความเส่ียง โดยใกลเ้คียงกบั (Stringer, 2002) ท่ีไดก้ล่าวไว ้องคป์ระกอบของบรรยากาศองค์การไว ้6 
ดา้น ไดแ้ก่  โครงสร้าง มาตรฐาน  ความรับผิดชอบ  การไดรั้บการยอมรับ การสนบัสนุน และความยึดมัน่ 
     บรรยากาศองค์การ เป็นปัจจัยท่ีเช่ือมโยงระหว่างบุคคลกับส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร และเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรม การท างานของบุคคล จูงใจบุคคลให้มีความพยายามท่ีจะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 
บรรยากาศองค์การท่ีดี จะได้รับความร่วมมือจากบุคคลในองค์การในการปฏิบัติงาน (Koontz and 
Weihrich, 1990:337) ดงันั้นการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการท างาน บรรยากาศองคก์ารจึงเป็นตวัแปรท่ีส าคญั 
เพราะบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ถ้าหากบุคคลรับรู้ว่าได้รับการ
สนบัสนุนจากองคก์าร ย่อมตอบสนองในทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ารเช่นกนั และจากการกระท า
เช่นนั้นท าให้บุคคลมีความสุขใน การปฏิบติังาน รู้สึกผูกพนัในอาชีพ  (นวลฉวี ประเสริฐสุข, 2542:82) 
ก่อให้เกิดความมุ่งมัน่ในการท างาน ท าให้งานประสบความส าเร็จและท าให้มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี 
สอดคลอ้งกบั (วลัลภา บุญรอด, 2551) ท่ีพบว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการ
ท างาน และ Werther and Davis (1982) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มในการท างานหรือบรรยากาศองค์การ มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน และเช่นเดียวกบั Stringer (2002) พบว่า บรรยากาศองค์การ มีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ         ของงาน  จากการทบทวนวรรณกรรมผูศึ้กษาพบน าแนวคิดของ Stringer (2002) มา
พฒันาพบวา่ บรรยากาศองคก์รประกอบดว้ย 
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    1) โครงส ร้าง (structure) จากแนวคิดของ  Forehand (1964); Litwin and Stringer (1986); Stringer 
(2002)  หมายถึง การจดัโครงสร้างขององค์การท่ีดี มีค าอธิบายบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
บุคลากรไวอ้ยา่งชดัเจน 
    2) มาตรฐาน  (standards) จากแนวคิดของ Litwin and Stringer (1986); Stringer (2002)  หมายถึง 
องคก์ารจดัสร้างมาตรฐานผลการปฏิบติังานท่ีเช่ือถือได ้
    3) ความรับผิดชอบ (responsibility) จากแนวคิดของ Litwin and Stringer (1986); Lussier (2002); 
Stringer (2002)    หมายถึง การท่ีบุคคลมีอิสระในการปฏิบติังานตาม บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
และสามารถตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
    4) การได้รับการยอมรับ (recognition) หมายถึง การได้รับการยกย่องช่ืนชมเม่ือมีผลงานท่ีดี และมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อผูร่้วมงาน  
     5) การสนบัสนุน (support) หมายถึง การท่ีบุคลากรในองคก์ารไดรั้บความไวว้างใจและ ใหเ้ป็นก าลงัใจ
ใหก้นัและกนัในการปฏิบติังาน และไดรั้บความช่วยเหลือสนบัสนุนจากผูร่้วมงาน และผูบ้งัคบับญัชาเป็น
อยา่งดี 
     6) ความยึดมัน่ผูกพนั (commitment) หมายถึงไดแ้ก่ การท่ีบุคลากรในองค์การรู้สึกว่า เป็นเจา้ของและ
รักองค์การ จึงเต็มใจท่ีจะทุ่มเทในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายองค์การและมีความผูกพนัต่อองค์การท่ี
ปฏิบติัอยู ่
 
2.2 ความผูกพนัในอาชีพ (Career Commitment)  
 
     ความผกูพนัในอาชีพคือ การยอมรับนบัถือ มีความตระหนกั มีเป้าหมายและการวางแผนในอาชีพของ
บุคคล ตลอดจนการท่ีบุคคลสามารถอดทนต่อความยากล าบาก หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในอาชีพนั้นได ้ 
Greenhaus (1971) ใหค้วามหมายว่าเป็นการยอมรับและใหค้วามส าคญัต่ออาชีพรองของบุคคล รวมทั้งเป็น
ความจงรักภกัดีต่ออาชีพท่ีตนเองนั้นท าอยู่ และมีความปรารถนาท่ีจะคงอยู่ในอาชีพนั้นต่อไป สรุปความ
ผูกพนัในอาชีพ หมายถึง ทัศนคติ ความรู้สึก หรือความนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่ออาชีพ และยอบรับให้
ความส าคญัต่ออาชีพ รวมทั้งมีคามปรารถนา และตั้งใจท่ีจะท าตามบทบาทท่ีตนเลือก และจะคงอยู่ใน
อาชีพนั้นต่อไป 
     ความผูกพนัทางอาชีพและองค์ประกอบสามารถสรุปความผูกพนัในอาชีพ คือ การยอมรับนับถือ มี
ความตระหนัก มีเป้าหมายและการวางแผนในอาชีพของบุคคล ตลอดจนการท่ีบุคคลสามารถอดทนต่อ
ความยากล าบาก หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในอาชีพนั้ นความผูกพันในอาชีพ มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความส าเร็จในอาชีพ  ( นวลฉวี ประเสริฐสุข, 2542) และ ความผกูพนัในอาชีพและความส าเร็จในอาชีพมี
ความสัมพนัธ์ทางบวก (Chermiss, 1991)  นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความผูกพนักบัอาชีพพบว่า 
บุคคลท่ีมีความผกูพนัในอาชีพจะมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิพลของงาน ( เกรียงศกัด์ิ ศรีสมบติั, 2551:22 
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) และ Rose et al (2006) ได้ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน และตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพ 
พบว่าความส าเร็จในอาชีพมีได้ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชีวิตการท างาน     จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ลือกแนวคิดของ Carson and Bedeiam (1994) ความผกูพนัในอาชีพ
ประกอบดว้ย 
     1) เอกลกัษณ์ทางอาชีพ (career identity) หมายถึง การสร้างความสัมพนัธ์เชิงอารมณ์กบัอาชีพของ
บุคคล เป็นการยอมรับใหค้วามส าคญัท่ีบุคลมีต่ออาชีพนั้นๆ 
     2) การวางแผนอาชีพ (career planning) หมายถึง การตดัสินใจเร่ืองความตอ้งการและการท่ีบุคคลมีการ
ตั้งเป้าหมายในอาชีพของบุคคล โดยพบว่าองค์ประกอบน้ีเป็นองค์ประกอบท่ีมีพลงัต่อความผูกพนัทาง
อาชีพ 
    3) ความอดทนทางอาชีพ (career resilience) หมายถึงความอดทนต่อความยุ่งยากทางอาชีพในการเผชิญ
กบัความยากล าบากท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
 
 
2.3 ภาวะผู้น าทีรั่บผดิชอบต่อสังคม (Strategic Responsible Leadership) 
 
    ในการบริหารองคก์รผูท่ี้น าจะเป็นผูเ้ช่ือมโยงและเป็นผูน้ า หรือมีภาวะผูน้ าหรือกระบวนการท่ีบุคคลแต่
ละคนมีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่มเพ่ือท่ีจะท าใหก้ลุ่มการท างานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้า (Greenberg 
and Baron, 2000)  หรือกล่าวโดยสรุปว่า ภาวะผูน้ าคือ ความมีอิทธิพลสมารถให้บุคคลอ่ืนคลอ้ยตามเพ่ือ
บรรลุเป้าหมาย สามารถกระตุ้นจูงใจให้บุคคลอ่ืนเช่ือถือ  ยอมรับ  และท าให้เกิดความพยายามและ
ความสามารถท่ีสูงข้ึนในการท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั โดยภาวะผูน้ ามีหลายประเภทแต่ในการ
ทบทวนวรรณกรรมในบทความน้ี ขอกล่าวถึงภาวะผูน้ าท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในกลุ่ม
งานบริการ กลุ่มโรงพยาบาลย่อมเป็นผูน้ าท่ีมีความเสียสละ รับผิดชอบต่อสังคม  (David A. Waldman, 
2007)โดยค่านิยมเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลงัของภาวะผูน้ าท่ีเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ใน
มุมมองทางดา้นพฤติกรรมนั้น ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลจะสามารถเช่ือมต่อวิสัยทศัน์ท่ีมีค่านิยมทางอุดมคติท่ี
แข็งแกร่งและภาพจินตนาการท่ีมีพลงั ผูน้ าเหล่าน้ียงัคงกระตุน้การคิดนวตักรรมในการแกปั้ญหาท่ีเผชิญ
และเนน้การเปล่ียนแปลงในระดบัฐานรากและความคาดหวงัผลการปฏิบติังานท่ียอดเยี่ยม นอกจากนั้น
ผูน้ ายงัสามารถสร้างความเช่ือมัน่ของ    ผูต้าม การจูงใจภายใน ความไวว้างใจและความช่ืนชมต่อผูน้ า และ
การดึงดูดทางอารมณ์ ผูน้ าท่ีมีค่านิยมทางดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลต่อวิสัยทศัน์และความ
ซ่ือตรง ซ่ึงจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมและคุณลกัษณะต่างๆซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อค่านิยมท่ีรับผิดชอบต่อ
สงัคมของผูต้าม นอกจากนั้นค่านิยมของผูน้ ากย็งัมีอิทธิพลต่อค่านิยมของผูต้ามอีกประการหน่ึงดว้ย 
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2.4 คุณภาพชีวติการท างาน  (Quality of Work Life) 
 
     คุณภาพชีวิตการท างานวา่เป็นความสอดคลอ้งกนัระหว่างความสมปรารถนา หรือความพึงพอใจในงาน
ของบุคคลกบัประสิทธิผลขององคก์ร หรืออีกนยัหน่ึงคุณภาพชีวิตการท างาน คือประสิทธิผลขององคก์ร
อันเน่ืองมาจากความผาสุก  (well-being) ในงานของผู ้ปฏิบัติงาน  เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการรับรู้
ประสบการณ์ในการท างาน  ซ่ึงท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานนั้นๆ Huse and Cummings ได้
อธิบายต่อไปว่าคุณภาพชีวิตการท างานจะส่งผลต่อองคก์รสามประการ ประการแรก ช่วยเพ่ิมผลผลิตของ
องคก์ร ประการท่ีสอง ช่วยเพ่ิมขวญัและก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน( Huse and Cummings, 1985) ซ่ึงกค็ลา้ย

กบั Casscio (1995 ) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างานมีมุมมองเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นแรกเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานและวตัถุประสงคข์ององคก์ร ส่วนอีกดา้นหน่ึงเก่ียวกบัการรับรู้ของผูป้ฏิบติังานท่ีค านึงถึงความ
ปลอดภยั สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูร่้วมงาน ซ่ึงคุณภาพชีวิตการท างานสัมพนัธ์กบัระดบัความมากนอ้ยใน
ความตอ้งการของมนุษย ์  
      จากการทบทวนวรรณกรรม  คุณภาพชีวิตมีผูเ้สนอไวห้ลายท่าน Walton.R.E (1974) ได้ก าหนด
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน ซ่ึงประกอบดว้ยคุณสมบติั 8 ประการดงัน้ี ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม
และเพียงพอ  ส่ิ งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
ความกา้วหนา้และความมัน่คงใน การบูรณาการดา้น ธรรมนูญในองคก์ร ความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบั
ชีวิตด้านอ่ืนๆ การเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับสังคม   และต่อมา  Cascio (1989) กล่าวถึงประเด็นส าคัญของ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคคลในสถาบันการท างาน   ในสหรัฐอเมริกาจะต้องประกอบด้วย   
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ของลกูจา้ง ความมัน่คงในงาน การเลือกเวลาปฏิบติังาน และความเครียดในการ
ท างาน และในปี 2005 ไดพ้ฒันาแนวคิดเพ่ิมการมีส่วนร่วมของบุคคลากร และความภูมิใจในการเป็น

วิสยัทศัน์และความ

ซ่ือตรงของผูน้ า 

ค่านิยมท่ีรับผิดชอบ

ต่อสงัคมของผูต้าม 

ค่านิยมท่ีรับผิดชอบ

ต่อสงัคมของผูน้ า 
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สมาชิกองคก์ร และ Huse and Cummings (2001) ไดว้ิเคราะห์ลกัษณะคุณภาพของชีวิตการท างาน โดยใช้
แนวคิดของ Walton (1975) มาพฒันา ประกอบดว้ยองค์ประกอบ 8 ดา้น คือ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและ
เพียงพอ สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพของผู ้ปฏิบัติงาน  
ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน สังคมสัมพนัธ์ ลกัษณะการบริหาร ภาวะอิสระจากงาน ความภูมิใจ
ในองคก์าร   
      และ ณัฎฐา บวัหลวง (2550) ไดศึ้กคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการ พลเรือน (ก.พ.) ร่วมกบัสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซ่ึงมีประสบการณ์ในการพฒันาระบบ บริหารคุณภาพชีวิตการท างานภาค
การผลิต พบว่า องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของ ขา้ราชการพลเรือน (quality of work-life 
framework) มี 4 มิติ 4 มุมมอง มิติการท างาน มิติส่วนตวั มิติดา้นสงัคม และมิติดา้นเศรษฐกิจ 
     คุณภาพชีวิตการท างาน พบวา่ Walton (1975) เป็นผูศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานอย่างแทจ้ริง โดย
พิจารณาคุณลกัษณะของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง กบัคุณภาพชีวิตในแนวทางความเป็นมนุษย ์(humanistic) และ
พิจารณาถึงสภาพแวดลอ้ม ตวับุคคล สงัคมท่ีท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จและบุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และแนวคิดของ Walton (1975) มีองคป์ระกอบท่ีสามารถประเมินคุณภาพชีวิตการท างานไดค้รอบคลุมทั้ง
มิติดา้นการท างาน มิติดา้นส่วนตวั มิติดา้นเศรษฐกิจและมิติดา้นสังคม ดงันั้นจากการทบทวนวรรณกรมม
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงน าแนวคิดของ Walton มาปรับใชเ้พ่ือเหมาะสมกบับริบทขององคก์ร และจาก
แนวคิดท่ีซ ้ าซอ้นคลา้ยคลึงกนั คุณภาพชีวิตในการท างานประกอบดว้ย 
    1) ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) จากแนวคิด Walton (1975); 
Bruce and Blackburn (1992); Cascio (2005); Huse and Cuming (2001) หมายถึง  ค่ าจ้างท่ีได้รับ เพี ยง
พอท่ีจะด ารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปหรือไม่ ค่าจ้างท่ีได้รับยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับ
ต าแหน่งของตน และต าแหน่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 
    2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working Conditions) จากแนวคิดของ 
Walton (1975); Bruce and Blackburn (1992); Dessels (2000); Drafke and Kossen (2002); Cascio (2005); 
Huse and Cuming (2001) หมายถึง ผู ้ปฏิบัติงานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและ 
ส่ิงแวดล้อมของการท างานซ่ึงจะก่อให้ เกิดสุขภาพท่ีไม่ดีและควรก าหนดมาตรฐานท่ี เก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงรวมถึงการควบคุมเก่ียวกบัเสียง กล่ิน และ การรบกวนทางสายตา 
    3) การพฒันาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities) จากแนวคิดของ Walton 
(1975) ; Dessels (2000); Drafke and Kossen (2002); Cascio (2005); Huse and Cuming (2001) ค ว ร ให้
โอกาสแก่ผูป้ฏิบติังานไดใ้ชฝี้มือ พฒันาทกัษะความรู้ของตนเอง ซ่ึงจะส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้ความรู้สึก
วา่ตนมีค่า และมีความรู้สึกทา้ทายจากการท างานของตนเอง 
     4) ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน (Growth and Security) จากแนวคิดของ Walton (1975); Bruce 
and Blackburn (1992); Drafke and Kossen (2002); Cascio (2005); Huse and Cuming (2001) ห ม าย ถึ ง  
งานท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บมอบหมาย จะมีผลต่อการด ารงไวแ้ละการเพ่ิมพูความสามารถของตนเอง  ความรู้
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และทักษะใหม่ๆ จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานในอนาคต  ควรให้โอกาสในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถในแขนงของตน 
     5) การบูรณาการดา้นสังคม (Social Integration) จากแนวคิดของ Walton (1975); Bruce and Blackburn 
(1992); Drafke and Kossen (2002); Cascio (2005); Huse and Cuming (2001) หมายถึง การท่ีผู ้ปฏิบัติมี
ความรู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จและมีคุณค่า จะมีผลต่อบุคคลนั้นในดา้นความเป็นอิสระ จากอคติ
ความรู้สึกต่อชุมชน การเปิดเผยของตนเอง ความรู้สึกวา่ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะในหน่วยงาน และรู้สึก
วา่มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนกวา่เดิม 
     6) ธรรมนูญในองค์กร (Constitutionalism) จากแนวคิดของ Walton (1975); Huse and Cuming (2001) 
หมายถึง   ผู ้ปฏิบัติงานมีสิทธิอะไรบ้างและจะปกป้องสิทธิของตนได้อย่างไร ทั้ งน้ีย่อมข้ึนอยู่กับ
วฒันธรรมขององค์กรนั้นๆ ว่ามีการเคารพในสิทธิส่วนตวัมากน้อยเท่าใด ยอมรับในความขดัแยง้ทาง
ความคิด รวมทั้งวางมาตรฐานการใหผ้ลตอบแทนท่ียติุธรรมแก่ผูป้ฏิบติังาน 
    7)  ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืนๆ (The Total Life Space) จากแนวคิดของ Walton 
(1975); Bruce and Blackburn (1992); Huse and Cuming (2001) หมายถึง การท างานของบุคคลหน่ึง ควร
มีความสมดุลกบับทบาทชีวิตของบุคคลนั้น บทบาทน้ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทาง ซ่ึงควร
มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างการใชเ้วลาว่างของบุคคลและเวลาว่างของครอบครัว รวมทั้งความกา้วหนา้
และการไดรั้บความดีความชอบ 
     8) การเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม (Social  Relevance ) หมายถึง กิจกรรมของหน่วยงานท่ีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม จะท าใหเ้กิดคุณค่าความส าคญัของงานและอาชีพในกลุ่มผูป้ฏิบติังาน  
 

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

        Mahadzirah Mohamad and Wan Norhayati Mohamed (2012) ไดท้ าการวิจยัและศึกษาคุณภาพชีวิต
การท างาน ความพึงพอใจ และคุณภาพการบริการในพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลของรัฐ โดยท าการ
วิจยัเชิงส ารวจและใช้โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุผลพบว่า การวิจยัสนับสนุนสมมุติฐาน 2 ข้อ คือ 
คุณภาพชีวิตการท างานสูง ความพึงพอสูงดว้ย และ คุณภาพชีวิตการท างานสูง คุณภาพการบริการสูงดว้ย 
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รูปที ่2    โมเดลความเชิงสาเหตุ Quality Work Life, Life Satisfaction and Service Quality 
ท่ีมา: Asian Journal of Business Research ISSN 1178-8933 Volume 2 Number 2 2012 
 
     Mohammad Reza Faghih parvar, Sayyed Mohsen Allameh and Reza Ansari (2013)  ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า
ความสัมพนัธ์ระหว่าง คุณภาพชีวิตการท างาน และบรรยากาศองค์กร ของพนักงานในบริษทัOICO โดยใช้วิธี
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (SEM) ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตการท างานมีอิทธิพลบวกและมีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติกบับรรยากาศองคก์ร 
 

                                             
รูปที่ 3    Structural Equation Model of Quality Work Life and Organization Commitment 
ท่ีมา:  International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 
                     October 2013, Vol. 3, No. 10 
 

3. วธิีการศึกษา 

 
    โดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพฒันา
กรอบแนวคิดในปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของนายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช ดงันั้นจากการศึกษาสามารถก าหนดกรอบแนวคิด (conceptualization) ส าหรับตวัแปรท่ีศึกษา
ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าท่ีรับผิดชอบต่อสงัคม บรรยากาศในองคก์ร ความผกูพนัในอาชีพ และ คุณภาพชีวติการท างาน 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
      จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันากรอบแนวคิดท่ี
จะใชใ้นการศึกษา ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของนายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดช โดยมีคดัเลือกภาวะผูน้ าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม บรรยากาศในองคก์ร และความผูกพนัในอาชีพ มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน ตามกรอบแนวคิด และตั้งขอ้เสนอดังน้ี1) ภาวะผูน้ าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพล
ทางตรงและอิทธิพลทางออ้มผ่านบรรยากาศองค์กรต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 2) บรรยากาศองค์กรมีอิทธิพล
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ทางตรงและอิทธิพลทางออ้มผ่านความผูกพนัต่ออาชีพต่อคุณภาพชีวติการท างาน และ 3) ความผูกพนัต่ออาชีพมี
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มผา่นบรรยากาศองคก์รต่อคุณภาพชีวติการท างาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

รูปที่ 4  กรอบแนวคิด 
 
     ผลการศึกษาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษาน้ี คือ ทราบปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของนายทหารพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ท าให้สามารถหาแนวทางการแกไ้ขเพ่ือเป็น
แนวร่วมหรือเป็นการให้ขอ้มูลแก่ฝ่ายบริหาร เพ่ือลดภาระงาน ลดจ านวนการโยกยา้ยหน่วยงาน หรือ
ลาออกของบุคลากรในองคก์ร เพ่ือจะไดอ้งคก์รท่ีมีระสิทธิภาพยิ่งๆข้ึนไปในอนาคต 
 

 
 

ภาวะผูน้ าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม
(SRL) 
1.ค่านิยมท่ีรับผิดชอบต่อสังคม
ของผูน้ า 
 2. วิสัยทัศน์และความซ่ือตรง
ของผูน้ า 
3. ค่านิยมท่ีรับผิดชอบต่อสังคม
ของผูต้าม 

คุณภาพชีวิตการท างาน (QWL) 
1.ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและ
เพียงพอ         
 2.สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย
แ ล ะ ถู ก สุ ข ลั ก ษ ณ ะ                                             
3.การพฒันาความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังาน                                        
4.ความก้าวหน้ าและคว าม
มัน่คงในงาน                                                   
5.สั ง ค ม สั ม พั น ธ์                                          
6.ลั ก ษ ณ ะ ก า ร บ ริ ห า ร                                                  
7.ความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท า ง าน แ ล ะ ชี วิ ต ส่ ว น ตั ว                                               
8.ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

บรรยากาศองคก์ร(OC) 
1.โครงสร้าง                                  
2.ม า ต ร ฐ า น                                                 
3.ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ                                          
4.ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ                                     
5.ก า ร ส นั บ ส นุ น                                             
6.ความยึดมัน่ผกูพนั 

ความผกูพนัต่ออาชีพ (CC) 

1.เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ท า ง อ า ชี พ                      
2.ก า ร ว า ง แ ผ น อ า ชี พ                          
3.ความอดทนทางอาชีพ 
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ภาวะผู้น าที่รับผดิชอบต่อสังคมและวฒันธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของกลุ่มเอสซีจ ีเคมิคอลส์ 

Socially Responsible Leadership  and  Organizational  Culture  Affecting  the  
Corporate  Social  Responsibility  Practices  of SCG  Chemicals  Group 

จิรพรรณ รัตนจักร1และ พพิัฒน์ นนทนาธรณ์2 

                                                            Jirapan Rattanajak and Phiphat Nonthanathorn 

บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหากรอบแนวคิดดว้ยการทบทวนวรรณกรรมในการวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าท่ี
รับผิดชอบต่อสังคมและวฒันธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ โดยมีตัวแปรท่ีน ามาพิจารณาคือ ภาวะผูน้ าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม วฒันธรรม
องค์การและการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม จากการศึกษาสามารถตั้งขอ้เสนอไดด้งัน้ี 1) 
ภาวะผูน้ าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มผ่านวฒันธรรมองค์การต่อการ
ด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 2) วฒันธรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อการด าเนินงานดา้น
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม, วัฒนธรรมองค์การ, ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์าร 

Abstract 
The objective of this article is to review the literature to find the underlying framework behind socially 
responsible leadership and organizational culture, and how they impact the corporate social responsibility 
practices of SCG Chemicals Group.  The considered variables are socially responsible leadership, 
organizational culture and corporate social responsibility practices. This study will demonstrate the following 
propositions: 1) Socially responsible leadership directly and indirectly influences corporate social 
responsibility practices through the organizational culture and 2) The organizational culture directly 
influences the corporate social responsibility practices. 

Keywords: Socially Responsible Leadership, Organizational Culture, Corporate Social Responsibility 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัการเจริญเติบโตของธุรกิจท่ีมีมาอย่างต่อเน่ืองไดส่้งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลง
สังคม วิทยาการและเทคโนโลยีอย่างกา้วกระโดดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของคนในสังคม แต่ใน
ขณะเดียวกนัไดส้ร้างปัญหาอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั ทั้งดา้นของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีปริมาณท่ีลดลง สภาพ
สังคมเส่ือมโทรม เส่ือมสภาพของส่ิงแวดลอ้มต่างๆ การต่อตา้นจากชุมชนและสังคมโลก สะทอ้นกลบัสู่
การด าเนินธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูง จึงน าไปสู่แนวคิดดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 
     ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์าร (Corporate Social Responsibility: CSR) คือ การด าเนินกิจกรรม
ขององค์กรทั้งภายนอกและภายในท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อตวัองค์กรเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งใน
ระดบัใกลแ้ละระดบัไกลดว้ยทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองคก์รหรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์ร ในอนัท่ีจะพา
ให้มีการอยู่ร่วมกนัในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข (สถาบนัไทยพฒัน์, 2555) ปัจจุบนัแนวคิด CSR กลายเป็น
เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบติัท่ีตอ้งมีคุณธรรมต่อสังคมเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยลดความเส่ียงจากแรง
กดดันทางสังคม เพ่ือช่วยธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ มีความยัง่ยืนและแสดงความรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบจากการด าเนินงาน (Bevan et al., 2004,  Cheng & Ahmad, 2010) 
     ในส่วนของภาครัฐนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมไดมี้แนวคิดการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ดว้ยจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม โดยท าโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (ระบุในแผนส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติปี 2555 - 2559 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม)  โดยใชต้วัช้ีวดัท่ีส าคญั 2 ตวั
ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือความรับผิดชอบต่อสงัคม  หลกัเกณฑก์ารรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวมี 5 ระดบั ไดแ้ก่ 1) 
ความมุ่งมัน่สีเขียว (Green Commitment)  2) ปฏิบติัการสีเขียว (Green Activities)  3) ระบบสีเขียว (Green 
System)  4) วฒันธรรมสีเขียว (Green Culture)  5) เครือข่ายสีเขียว (Green Network)  ในท่ีน้ีกล่าวถึงการ
สร้าง Green Culture คือการท่ีทุกคนใหค้วามร่วมมือร่วมใจด าเนินงาน อยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในทุก
ดา้นของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร ซ่ึงหน่ึงในเง่ือนไขน้ีตอ้งมีการ
สร้างวฒันธรรมตามแนวทางของ ISO 26000  (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2555) โครงการ Flagship ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสามารถใช้เทียบระดับอุตสาหกรรมสีเขียวและถือเป็น 1 ใน 10 Flagship คือ
โครงการ  CSR-DIW ห รือ  Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works ในการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2556)  
     จากผลส ารวจของ PwC ระหว่างเดือน ส.ค.- ก.ย. 2555 โดยส ารวจผูบ้ริหารบริษทัจ านวน 211 ราย ใน
ประเทศอาเซียน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์พบว่าการท าธุรกิจเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainability) ในอาเซียนมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวั
เพ่ิมข้ึน หลงัภาคธุรกิจและตลาดทุนในภูมิภาคหันมาให้ความสนใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการ
พฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม แต่ในขณะท่ีบริษทัในอาเซียนเพียง 3% ท่ีมี
การวางโครงสร้างผูน้ า (Leadership structure) ในเร่ืองการพฒันากิจกรรมความยัง่ยืนทางธุรกิจอย่างมี
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ระบบ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนด KPI ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการด าเนินงานของพนกังานในเร่ืองธุรกิจย ัง่ยืน การ
ให้ค่าตอบแทน ส่ิงจูงใจทางการเงิน หรือแมแ้ต่การจดัตั้งคณะท างานในระดบัผูบ้ริหาร หรือกรรมการ
อาวโุสท่ีเขา้มาดูแลงานดา้นความยัง่ยืนขององคก์ร (ศิระ อินทรก าธรชยั, 2556) 

     ปัจจุบนักระแสต่ืนตวัเร่ืองหลกัธรรมาภิบาลเป็นไปอยา่งกวา้งขวางดว้ยความเช่ือวา่การบริหาร
ดว้ยหลกัธรรมาภิบาลเท่านั้นท่ีท าใหอ้งคก์รอยูร่อดและเติบโตไดใ้นระยะยาว ธรรมาภิบาลนั้นมิใช่วา่เกิด
ไดเ้พราะผูบ้ริหารท าใหเ้กิดข้ึนไดฝ่้ายเดียว แต่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์ารกมี็ส่วน
ดว้ยมิใช่ลกัษณะผิวเผินแต่ตอ้งหยัง่รากลึกลงไปถึงแก่นส่งผลใหผู้บ้ริหารผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหลายมีจิตส านึก
ร่วมกนันั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัวฒันธรรมองคก์รเป็นส าคญั          (ศิลปพร  ศรีจัน่เพชร, 2548) โดย
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของธุรกิจท่ีมีความยัง่ยืนนัน่คือ การท่ีมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งเสริมการปฏิบติังาน
อยา่งมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสงัคม (สุขสรรค ์  กนัตะบุตรและคณะ, 2553 อา้งใน สุรินทร์  
ชุมแกว้, 2556) จะเห็นไดว้า่ หากมองในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมแลว้ บทบาทของภาวะผูน้ า และ
พนกังานในองคก์ารนั้นเป็นบทบาทท่ีส าคญัและควรศึกษาหาความสมัพนัธ์วา่ในความเป็นจริงแลว้ส่งผล
ต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมไดห้รือไม่ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดด้านภาวะผู้น าทีรั่บผดิชอบต่อสังคม 
 
     ความส าเร็จในการด าเนินการ ความรับผิดชอบต่อสังคม ขององคก์รข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีส าคญัมากอย่าง
หน่ึงคือ ผูน้ า    ผูซ่ึ้งจะเป็นคนก าหนดวิสัยทศัน์ ก ากบัทิศทางองค์กร เช่ือมโยงองคก์รกบัสังคมเพ่ือให้ยงั
ประโยชนแ์ก่กนั              (พิพฒัน ์นนทนาธรณ์, 2553) วิสยัทศันท่ี์เขม้แขง็และจูงใจจะส่งผลต่อการท างาน
ท่ีดีขององคก์าร เน่ืองจากสามารถท่ีจะแสวงหาความทุ่มเทจากบุคลากรไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (Daft, 2005)   
     จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าภาวะผูน้ าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลจูงใจและกระตุน้ให้ผูอ่ื้น
โดยก าหนดวิสัยทศัน์เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกนั และจากการศึกษาทฤษฎีของ  David A. Waldman (2007)  
ท่ีกล่าวถึงค่านิยมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลต่อวิสัยทศัน์และความซ่ือตรง (Integrity) ซ่ึงจะ
แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมและคุณลกัษณะต่างๆ ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อค่านิยมท่ีรับผิดชอบต่อสังคมของผู ้
ตาม นอกจากนั้นค่านิยมของผูน้ าก็ยงัมีอิทธิพลต่อค่านิยมของผูต้ามอีกประการหน่ึง (David A. Waldman,  
2007 อา้งใน พิพฒัน ์นนทนาธรณ์,  2556)  
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รูปที ่1 ภาวะผูน้ าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Resposible Leadership) 
ทีม่า: David A. Waldman (2007)  อา้งใน พิพฒัน์  นนทนาธรณ์ (2556) 
 
     ดังนั้น กรอบแนวคิดด้านภาวะผูน้ าในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นแนวคิดของ David A. 
Waldman            อนัประกอบดว้ย 1) ค่านิยมท่ีรับผิดชอบต่อสังคมของผูน้ า 2) วิสัยทศัน์และความซ่ือตรง
ของผูน้ า 3) ค่านิยมท่ีรับผิดชอบต่อสังคมของผูต้าม จึงควรน ามาศึกษาเป็นตวัแปรภาวะผูน้ าท่ีรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการสนบัสนุนการตั้งขอ้เสนอวา่ภาวะผูน้ าท่ีรับผิดชอบต่อสงัคมมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางออ้มต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 

2.2 แนวคิดด้านวฒันธรรมองค์กร  

     จากการศึกษาและเปรียบเทียบทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ารมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
1. วฒันธรรมการมีส่วนร่วม (Clan culture หรือ Group culture หรือ Involvement culture) หมายถึง 

ลกัษณะวฒันธรรมท่ีสนใจความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในองคก์าร การท างานเป็นทีม (Team 
Orientation) ส่ิงท่ียึดถือร่วมกนัในกิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร แ ละใหค้วามส าคญักบัความยืดหยุน่
มากกวา่ยึดการควบคุม มุ่งใชท้รัพยากรขององคก์ารเพ่ือการพฒันา มุ่งสนใจพนกังาน ส่วนของ Daniel R. 
Denison เสริมเร่ืองการใหอ้  านาจและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของพนกังาน ส่วน Draft เพ่ิมเติมใน
เร่ืองการตอบโตก้บัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ภาพรวมแลว้ก่อใหเ้กิดการ
ร่วมมือกนัผา่นความสอดคลอ้งร่วมกนั ส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจและความผกูพนัในงานเช่นกนั ผูน้ า
เสนอองคป์ระกอบดงักล่าวไดแ้ก่ Harrison (1972) , Charles (1979), Cameron and Quinn (1999), Daniel 
R. Denison (2000), Daft (2008) และ Slocum and Hellriegel (2011) 

2. วฒันธรรมดา้นความสามารถในการปรับตวั (Adaptability culture) หมายถึง ลกัษณะวฒันธรรมท่ี
สามารถปรับตวัไดดี้ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดอยา่งรวดเร็ว โดยการวางแผนหลงัจากท่ีประเมินและ
สามารถท านายแนวโนม้ของธุรกิจในอนาคตได ้มุ่งเนน้ไปท่ีการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได้
อยา่งรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ คือ มุ่งสร้างการเปล่ียนแปลง (Creating Change) การ
มุ่งเนน้ลูกคา้ (Customer Focus) มีการเรียนรู้ขององคก์าร (Organization Learning) อา้งใน Denison, 
Cameron and Quinn ส่วน Daft เนน้ส่วนของมอบอ านาจใหพ้นกังานในการตดัสินใจ สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 
ซ่ึงต่างกบัCharles ท่ีลกัษณะการท างานข้ึนอยูก่บัผูน้ าท่ีมีบุญบารมีเป็นท่ียอมรับของสมาชิก Slocum and 
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Hellriegel เนน้การพฒันาจากผูป้ระกอบการเป็นผูส้ร้างความเปล่ียนแปลงหรือเรียกวา่ วฒันธรรมเนน้
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial culture) ผูน้ าเสนอองคป์ระกอบดงักล่าวไดแ้ก่ Harrison (1972) , Charles 
(1979), Cameron and Quinn (1999), Daniel R. Denison (2000) และ Daft (2008)  

3. วฒันธรรมดา้นการมุ่งเนน้ท่ีพนัธกิจ (Mission culture) หมายถึง ลกัษณะวฒันธรรมท่ีสมาชิกใน
องคก์ารตอ้งร่วมรับรู้ในแนวทางขององคก์ารร่วมกนั สามารถเขา้ใจถึงทิศทางของกลยทุธ์ท่ีองคก์ารใชใ้น
พนัธกิจนั้น เม่ือทุกคนสามารถกา้วตามทนักลยทุธ์ท่ีก าหนด ก็สามารถมุ่งไปยงัเป้าหมาย และวตัถุประสงค์
ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและวิสัยทศันข์ององคก์ารคือ การมีแนวกลยทุธ์และจุดมุ่งหมาย (Strategic 
Direction and Intent) การมีเป้าหมายและวตัถุประสงค ์(Goals and Objective) การมีวิสยัทศัน ์(Vision) 
ผูน้ าเสนอองคป์ระกอบดงักล่าวไดแ้ก่ Charles (1979), Daniel R. Denison (2000) และ Daft (2008)  

4. วฒันธรรมเนน้โครงสร้างและกฎระเบียบ (Bureaucratic culture) หมายถึง วฒันธรรมท่ีมีรูปแบบ
การปฏิบติังานท่ีเป็นทางการ มีกฎระเบียบและมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีความชดัเจนและมีมาตรฐาน 
และมีโครงสร้างองคก์ารตามล าดบัขั้น และ Cameron and Quinn ไดก้ล่าวเสริมวา่พนกังานท างานภายใต้
การควบคุมมีการก าหนดอ านาจในการตดัสินใจใหก้บัพนกังานและเนน้การตดัสินใจจากศูนยก์ลาง ผูน้ า
เสนอองคป์ระกอบดงักล่าวไดแ้ก่ Harrison (1972) , Charles (1979), Cameron and Quinn (1999), Daft 
(2008) และ Slocum and Hellriegel (2011) 

5. วฒันธรรมเน้นการตลาด (Market culture) หมายถึง วฒันธรรมท่ีให้ความส าคญัมากกบัตน้ทุน
การท าธุรกรรมต่างๆ มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและมุ่งในการท างานให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแข่งขนัและเนน้เป้าหมายของงาน แต่ Slocum and Hellriegel 
ไดว้ดัผลความส าเร็จจากการเติบโตของยอดขาย ก าไร ส่วนแบ่งการตลาด และสถานะทางการเงินของ
องคก์ารเป็นส าคญั  ผูน้ าเสนอองคป์ระกอบดงักล่าวไดแ้ก่ Charles (1979), Daniel R. Denison (2000) และ 
Daft (2008)  
     กรอบแนวคิดการวิเคราะห์วฒันธรรมในองคก์ารส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีประยุกตแ์นวคิดวฒันธรรมท่ีถูก
นกัวิชาการกล่าวถึงมากท่ีสุดซ่ึงมีอยู่ 5 องคป์ระกอบไดแ้ก่ วฒันธรรมเนน้การมีส่วนร่วม วฒันธรรมเนน้
การปรับตัว และวฒันธรรมโครงสร้างและกฎระเบียบ วฒันธรรมด้านพันธกิจ และวฒันธรรมเน้น
การตลาด เพ่ือศึกษาให้ครอบคลุมตัวแปรพ้ืนฐานท่ีเป็นหลกัด้านวฒันธรรมองค์การท่ีมีผลต่อความ
รับผิดชอบต่อสงัคม  

2.3 แนวคิดด้านการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม  
 
     ขอ้คน้พบจากผลการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในประเทศไทยยืนยนั
วา่ กิจกรรม CSR ขององคก์รธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เป็นการสร้างการยอมรับจากสงัคม โดยเป็นปัจจยัส่วน
หน่ึงท่ีสนบัสนุนความน่าเช่ือถือของบริษทัและความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภค (อนุวตั สงสม, 2012) โครงการ 
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CSR-DIW จึงเป็นวิธีปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีไดด้ดัแปลงมาจาก ISO 26000 เพ่ือใหส้ะดวก
ต่อการด าเนินงานของกลุ่มท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอยา่งยิ่งโดยมีแนวทางดงัน้ี  

1. การก ากับดูแลองค์กร (Organization government)  ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมควรจัด
โครงสร้างและกระบวนการตดัสินใจเพ่ือแสดงถึงความมุ่งมัน่ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร มีความโปร่งใส สร้างแรงจูงใจรวมถึงการใชง้บประมาณ ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. สิทธิมนุษยชน   (Human Rights) ผูป้ระกอบการควรตรวจสอบและประเมินสถานะแนว
ทางการด าเนินงาน ผลกระทบ สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน การแกไ้ขปัญหาจากการ
เรียกร้องความเป็นธรรม รวมถึงสิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

3.  การปฏิบติัดา้นแรงงาน  (Labor Practice) ผูป้ระกอบการควรมีการจา้งงานอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมาย จดัใหมี้สภาพการจา้งเกิดความสมดุลการท างานและด าเนินชีวิต ก าหนดค่าจา้ง ค่าตอบแทน ตาม
กฎหมายหรือขอ้ตกลงร่วม รวมถึงความปลอดภยัการท างานและการพฒันาบุคลกรและการฝึกอบรม 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (Environment) ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงการปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม 
ผลิตภณัฑ์ในการป้องกนัมลพิษ ใชท้รัพยากรท่ีย ัง่ยืน การบรรเทา การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปกป้องและฟ้ืนฟแูหล่งท่ีอยูอ่าศยัตามธรรมชาติ 

5. การปฏิบติัท่ีเป็นธรรม  (Fair Operating) ผูป้ระกอบการควรแสดงความมุ่งมัน่ในการส่งเสริม
และด าเนินการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และการติดสินบน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ ก าหนด
นโยบายการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิอยา่งเป็นธรรม 

6. ประเด็นด้านผูบ้ริโภค (Consumer Issues) ผูป้ระกอบการต้องด าเนินการตลาดท่ีเป็นธรรม 
ขอ้มลูท่ีเป็นจริง และไม่เบ่ียงเบน ท าใหเ้ขา้ใจผิด การคุม้ครองดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของผูบ้ริโภค 
รวมถึงการยติุขอ้ร้องเรียน การปกป้องขอ้มลูส่วนตวั ใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกัถึงขอ้มลูต่างๆ 

7. ก าร มี ส่ วน ร่ วม และก ารพัฒ น า ชุ ม ชน  (Community involvement and Development) 
ผูป้ระกอบการควรมีส่วนร่วมในชุมชน สนับสนุน จัดท าแผนงานพัฒนาชุมชน ด้านการศึกษา ด้าน
วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การพฒันาและเขา้ถึงเทคโนโลยีของชุมชน รวมถึงการสร้าง
รายไดแ้ละส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน 

2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

     จากการวิจยัของ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ตวัแปรภาวะผูน้ าโดยใชแ้นวคิดภาวะ
ผูน้ า 6 องคป์ระกอบ กบัตวัแปร จิตวิญญาณในการท างาน ผลการปฏิบติังาน และบรรษทัภิบาล โดยศึกษา
จากผูบ้ริหารของ บริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ภาวะผูน้ าสามารถอธิบายความสัมพนัธ์กบัของ
จิตวิญญาณในการท างาน บรรษทัภิบาล และผลการปฏิบติังานดงัแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปที ่2 ภาวะผูน้ าโดยส่งผา่นจิตวญิญาณในการท างาน  และบรรษทัภิบาลส่งผลต่อการปฏิบติังาน 
ทีม่า: รัตติกรณ์ จงวศิาล (2556) 
 
     พิศาล โพธ์ิทองแสงอรุณ (2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมน ้าตาล จ านวน 403 คน ประกอบดว้ยกลุ่มผูบ้ริหารและพนกังาน
โดยใชเ้คร่ืองมือวิจยัแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างและแบบสอบถาม พบวา่ท่ีระดบันยัส าคญั .05 พฤติกรรม
ผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบั คุณลกัษณะของผูน้ า ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูน้ า
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบั
คุณลกัษณะผูน้ า พฤติกรรมผูน้ าและความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนบริหารจดัการมีความสัมพนัธ์กบั
ความรับผิดชอบต่อสงัคม  

 

รูปที่ 3 โมเดลสมการโครงสร้างการพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม

โรงงานน ้าตาล 

ทีม่า: พิศาล โพธ์ิทองแสงอรุณ. 2555 
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     พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ (2554) ไดท้ าการศึกษเร่ือง ภาวะผูน้ า วฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิผลองคก์าร

ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร: ตัวแบบสมการโครงสร้างพบว่า แนวคิดภาวะผูน้ า แนวคิด

วฒันธรรมองคก์ารและแนวคิดประสิทธิผลองคก์ารมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

และพบว่าร้อยละ 82.10 ของค่าความแปรปรวนในแนวคิดประสิทธิผลองค์การสามารถถูกอธิบายและ

ท านายโดยแนวคิดภาวะผูน้ าและแนวคิดวฒันธรรมองคก์าร 

 

รูปที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานระหว่างแนวคิดภาวะผูน้ าและแนวคิดวฒันธรรม
องคก์ารกบั      
          แนวคิดประสิทธิผลองคก์ารในภาพรวม 
ทีม่า: พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ (2554) 
 

3. วธิีการศึกษา 
      
     โดยการทบทวนวรรณกรรมและมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและหากรอบแนวความคิดตวัแปรท่ีมีผลต่อ
การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม มาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าท่ี
รับผิดชอบต่อสังคมและวฒันธรรมองคก์าร ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
การทบทวนทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป 
 
     จากการทบทวนวรรณกรรมในการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดศึ้กษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวความคิด
ส าหรับเร่ือง ภาวะผูน้ าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ ซ่ึงประกอบไปด้วย ภาวะผูน้ าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
วฒันธรรมองคก์ารและการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม จากการศึกษาสามารถตั้งขอ้เสนอได้
ดงัน้ี 1) ภาวะผูน้ าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มผ่านวฒันธรรมองคก์ารต่อ
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การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 2) วฒันธรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อการด าเนินงาน
ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม และไดก้รอบแนวความคิดดงัรูปท่ี 5 

 

 

รูปที ่5 กรอบแนวคิด 
 

     ผลการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าเสนอเพียงกรอบแนวความคิด ภาวะผูน้ าท่ีรับผิดชอบต่อสงัคม และวฒันธรรม
องค์การท่ีส่งผลความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงควรน าไปศึกษาวิจยัในเชิงปฏิบติัการต่อไป โดยผลท่ีไดใ้น
เบ้ืองตน้น้ีจะเป็นพ้ืนฐานส าคญัส าหรับผูส้นใจในการน าไปเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา ซ่ึงเป็นการเพ่ิม
องค์ความรู้ในศาสตร์ดา้นการจดัการและแนวทางท่ีสามารถสร้างประโยชน์ต่อการด าเนินกลยุทธ์ดา้น
ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ารต่อไป 
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Causal Factors Affecting Effectiveness of Sajja Saving Groups in 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือหากรอบแนวคิดดว้ยการทบทวนวรรณกรรม ในการวิจยัเร่ืองปัจจยัเชิง
สาเหตุท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มสัจจะออมทรัพย ์ในจงัหวดันครศรีธรรมราชโดยพบตัวแปรท่ี
เก่ียวขอ้ง คือ ภาวะผูน้ าเชิงรับใช ้วฒันธรรมส่วนร่วม และ ประสิทธิผลองคก์าร จากการศึกษาสามารถตั้ง
ขอ้เสนอไดด้งัน้ี 1) ภาวะผูน้ าเชิงรับใชมี้อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองคก์าร 2) วฒันธรรมส่วนร่วมมี
อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองค์การ 3) ภาวะผูน้ าเชิงรับใชแ้ละวฒันธรรมส่วนร่วมมีอิทธิพลซ่ึงกนั
และกนั 

ค าส าคัญ : สัจจะออมทรัพย์, ภาวะผู้น าเชิงรับใช้, วัฒนธรรมส่วนร่วม, ประสิทธิผลองค์การ 

Abstract 

The objective of this article is to find conceptual framework by reviewing literature of causal  factors  
affecting the effectiveness of Sajja Saving Groups in Nakhon Si Thammarat Province.This study 
involved influencing factors, servant leadership, involvement  culture and organizational 
effectiveness.The proposed relationships among the three factors are as follows: 1) servant leadership 
has a direct effect  on organizational effectiveness; 2) involvement culture has a direct effect  on 
organizational  effectiveness; and 3) servant leadership and involvement culture influence each other. 
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1.บทน า 
ความยากจนเป็นเหตุท่ีท าใหค้นในสังคมชนบทมีปัจจยัพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตต ่ากว่าคนในสังคม

เมือง ถือเป็นอุปสรรคส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ แมจ้ะมีการร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาน้ี จาก
ทุกภาคส่วน โดย รัฐบาลไดจ้ดัตั้งกองทุนเพ่ือพฒันาชนบทข้ึนแต่กย็งัไม่สามารถแกปั้ญหาเร่ืองหน้ีสินของ
ชุมชนได้ การแกไ้ขปัญหาความยากจนในชนบทไม่ใช่เพียงแค่การเพ่ิมรายได้เพียงอย่างเดียวแต่ควร
ส่งเสริมการออมทรัพยเ์พ่ือเป็นการสร้างทุนข้ึนในชุมชนและช่วยใหช้าวบา้นมีเงินทุนท่ีแทจ้ริงของตนเอง 
สามารถหมุนเวียนเงินออมในครอบครัวเพ่ือใชใ้นการเพ่ิมผลผลิต และสามารถสร้างความเติบโตใหก้บัทุน
โดยส่วนรวม จึงไดมี้การร่วมมือร่วมใจกนัของคนในชุมชนจดัตั้ง กลุ่มสัจจะออมทรัพยซ่ึ์งมีวตัถุประสงค์
ในการก่อตั้งกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกไดมี้ การสะสมทรัพยท่ี์แน่นอนสม ่าเสมอ เน้นการมีสัจจะในการออม
รวมทั้งความสามคัคี ความซ่ือสัตย ์และเสียสละ ช่วยเหลือสมาชิกท่ีเดือดร้อนเร่ืองเงิน รวมทั้งมีสวสัดิการ
ให ้ท าใหมี้ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนบนพ้ืนฐานของชุมชนท่ีเขม้แข็งและ เปิดโอกาสให้เขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน ช่วยกนัคิดแกไ้ขปัญหา วิเคราะห์  วางแผน ตดัสินใจ ตลอดจนการติดตามผลดว้ยตนเอง ซ่ึง
การรวมกลุ่มเพ่ือจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์ป็นพ้ืนฐานของการบริหารจดัการทางดา้นการเงินท าให้เกิดการ
ระดมเงินทุน เป็นการเร่ิมตน้แหล่งเงินทุนท่ีจดัตั้งโดยชุมชนเองโดยมุ่งให้เกิดภูมิคุม้กนัและมีการบริหาร
จดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม เพ่ือพฒันาประเทศไปสู่สมดุลและยัง่ยืน (กรมการพฒันาชุมชน, 2552) 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหากรอบแนวคิดดว้ยการทบทวนวรรณกรรม เร่ืองปัจจยัเชิง
สาเหตุท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มสัจจะออมทรัพยใ์นจงัหวดั นครศรีธรรมราชท าให้สามารถระบุ
ปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ และน าผลการศึกษาไปใช้ตั้ งกรอบ
แนวความคิดการวิจยั ดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ แบบวิจยัเชิงส ารวจ และท าใหเ้กิดความเช่ือมโยงในการน า
แนวคิดไปใชใ้หเ้ป็นรูปธรรมแลว้น าผลการวิจยัไปพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของกลุ่มสจัจะออมทรัพยใ์น
จงัหวดันครศรีธรรมราชรวมทั้งเป็นแนวทางส าหรับกลุ่มออมทรัพยต่์างๆต่อไป 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
2.1แนวคิดภาวะผู้น าเชิงรับใช้  (Servant  Leadership) 

การท างานเป็นกลุ่ม ทีม หรือองคก์ารจะส าเร็จไดก้็เพราะผูน้ า ซ่ึงภาวะผูน้ าเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ท าให้องค์การมีประสิทธิผล (Ivancevich, Konopaske & Matteson, 2008) นักวิชาการหลายท่านได้ให้
ทัศนะตรงกันว่าภาวะผูน้ าในปัจจุบันต้องมีคุณลกัษณะของผูน้ า เชิงรับใช้ซ่ึงถือว่าเป็นภาวะผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผลขององค์การสมัยใหม่ (Dennis & Bocarnea, 2005; Taylor, Martin, Hutchinson, & Jinks, 
2007; Kouzes & Posner 2007; Black, 2010; สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และ สรายุทธ กนัหลง, 2553) ภาวะผูน้ าเชิง
รับใชเ้ป็นภาวะผูน้ าท่ีอยู่เหนือความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัดว้ยการรับใชส้นองความตอ้งการของผูอ่ื้น 
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ช่วยให้ผูอ่ื้นเติบโต และสนับสนุนโอกาสส าหรับผูอ่ื้นในการบรรลุทางวตัถุและอารมณ์ (Draft, 2003; 
พิพฒัน ์นนทนาธรณ์, 2556) 

ภาวะผูน้ าเชิงรับใช้เป็นภาวะผูน้ าท่ีกลบัหัวกลบัหาง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือบริการคนในองค์การให้
เติบโตและมีความสามารถ ในการเปล่ียนแปลงของผูน้ าไปเป็นผูน้ าเชิงรับใช้นั้นเร่ิมจากผูน้ าท่ีมุ่งเน้น
ตนเองไปเป็นผูน้ าท่ีมุ่งเนน้ผูอ่ื้นโดยเร่ิมจาก ผูน้ าแบบเผด็จการ เป็นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ผูน้ าแบบพิทกัษ์
รักษา และผูน้ าเชิงรับใช ้

 
                              ข้ันท่ี 1 การควบคุม             ข้ันท่ี 2 การมีส่วนร่วม           ข้ันท่ี 3 การให้อ านาจ              ข้ันท่ี 4 การบริการ    

       

                             ผู้น าแบบเผด็จการ                  ผู้น าแบบมีส่วนร่วม   ผู้น าแบบพทัิกษ์รักษา                   ผู้น าเชิงรับใช้ 

 

          ผู้ใต้บังคับบัญชา   ผู้เล่นในทีม          พนักงานท่ี              พนักงานท้ังหมด 

               ที่เช่ือฟัง                                                                                       รับผดิชอบตนเอง                       

                        

         ศูนย์กลางควบคุมในผู้น า                                                                                                              ศูนย์กลางควบคุมในผู้ตาม 

 
รูปที่ 1 การเปล่ียนแปลงผูน้ าจากการเนน้ตวัเองไปสู่ผูอ่ื้น 

ท่ีมา: Richard L. Draft, The Leadership Experience, 4th ed.,(Mason: Thomson South-Western, 2008) 

ค าสอนของตวัแบบภาวะผูน้ าเชิงรับใชข้อง Greenleaf (1996 อา้งถึงใน พิพฒัน ์นนทนาธรณ์, 2556) 
สรุปได ้4 ประการ คือ 1) ใส่บริการก่อนประโยชน์ส่วนตวั 2) รับฟังก่อนยืนยนัผูอ่ื้น 3) บนัดาลความไวใ้จ
ดว้ยการท าตนให้ไวใ้จได ้ 4) บ ารุงเล้ียงผูอ่ื้นและช่วยเขาใหเ้ต็มสมบูรณ์ และSpears (1996)  สรุปลกัษณะ
ของผูน้ าเชิงรับใชจ้ากงานเขียนของ Greenleaf ไดท้ั้งหมด 10 ประการดงัน้ี 1) การรับฟัง 2) เห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ื้น 3) บ าบดัรักษา 4) ตระหนกั 5) โนม้นา้ว 6) ความคิดรวบยอด 7) ญาณทศันะแบบมองเห็นการณ์ไกล 
8) ภาวการณ์พิทกัษรั์กษา 9) พนัธะผกูพนัเพ่ือช่วยใหค้นอ่ืนเจริญเติบโต 10) สร้างชุมชน 

ในการทบทวนวรรณกรรมพบว่าภาวะผูน้ าเชิงรับใชก้บัภาวะผูน้ าใฝ่บริการสามารถใชแ้ทนกนัได ้
ซ่ึงจิรวรรณ เล่งพานิชย  ์(2554) ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการแสดงออกของภาวะผูน้ าแบบใฝ่
บริการในระดบัมากและมีระดบัการแสดงออกในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าแบบใฝ่บริการอยูใ่นระดบั
มากทั้ง 4 ปัจจยัคือ การมีวิสัยทศัน์ ความเช่ือถือ ความคิดสร้างสรรคแ์ละความซ่ือสตัยสุ์จริต ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงาน วิจัยของ Laub (1999), Russell (2001), Russell and Stone (2002), Freeman,Isaksen and Dorval 
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(2002), Joseph and Winston (2005), Matteson and Irving (2006), Washington et al. (2006), Perry-Smith 
(2006)  

 

                                             การสร้างวิสัยทัศน์       การเผยแพร่วิสัยทัศน์          การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 

            

                  การคิดส่ิงใหม่                      การม ี

                  ความคิดคล่องตัว                              ความคิด               วิสัยทัศน์ 

               ความคิดละเอียดลออ                          สร้างสรรค์                  การเสริมพลังอ านาจ 

                  ความคิดยืดหยุ่น             ภาวะผู้น าแบบ                 ความนอบน้อม 

                  ใฝ่บริการ              การไม่เห็นแก่ตัว 

                  การเคารพผู้อื่น                        การบริการ 

                การบอกความจริง                               ความซ่ือสัตย์                ความไว้วางใจ 

                  การรักษาสัญญา                                      สุจริต                ความเช่ือถือ                     ความช านาญ 

                ความมีพลวัต 

 

รูปที ่2 โมเดลสมมติฐานภาวะผูน้ าแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ท่ีมา:  จิรวรรณ เล่งพานิชย์. (2554). โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าแบบใฝ่บริการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดส้รุปแนวทางในการประเมินภาวะผูน้ าเชิงรับ

ใช ้คือ การมีวิสยัทศัน ์ความเช่ือถือ ความคิดสร้างสรรคแ์ละความซ่ือสตัยสุ์จริต 
 

2.2 แนวคิดวฒันธรรมส่วนร่วม (involvement  culture) 

แนวคิดน้ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัเพราะนกัวิชาการหลายท่านยอมรับว่าประสิทธิผลองคก์ารจะ
ผนัแปรตามระดับของค่านิยมร่วมท่ียึดถือจนกลายเป็นวฒันธรรมองค์การและเม่ือค่านิยมร่วมนั้นแผ่
ครอบคลุมอย่างกวา้งขวาง จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์การท่ีแข็งแกร่งก็จะท าให้ประสิทธิผลองค์การมี
ระดบัสูงมากข้ึน (Schein, 1978; Denison, 1990; Kotter and Heskett, 1992; Knapp, 1998) และพบว่าการท่ี
วฒันธรรมองคก์ารสามารถท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารไดน้ั้นเน่ืองจากวฒันธรรมองคก์ารสามารถ
เป็นสาเหตุใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัได ้(Scholz, 1987) วฒันธรรมส่วนร่วม มีสมมติฐานมาจาก
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ทฤษฏีมนุษยสัมพัน ธ์  ของ McGregor (1960) Likert (1961) และ  Argyris (1964) แสดงให้ เห็น ถึง
ความส าคญัของการผกูพนั การมีส่วนร่วม และการผนึกก าลงัหรือการบูรณาการ  

Denison (1990) ไดท้บทวนงานวิจยัและแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของวฒันธรรมส่วนร่วมและ
ประสิทธิผลขององค์การว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นแบบแผนหลกัท่ีองค์การใชใ้นการขบัเคล่ือน
งานและมีการพฒันาสมรรถภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง องค์ประกอบหลกัของวฒันธรรมส่วนร่วม 
ได้แก่ 1) การท่ีองค์กรสนับสนุนเสริมสร้างอ านาจแก่บุคลากรให้มีการบริหารจดัการดว้ยตนเองสร้าง
ความรู้สึกผกูพนักบังาน และบุคลากรเช่ือวา่ตนเองมีส่วนต่อการตดัสินใจในงานและมีการวางแผนองคก์ร
โดยใช้หลกัการมีส่วนร่วมของบุคลากร 2) เน้นการท างานเป็นทีม มีการใช้ทีมงานเป็นกลไกในการ
ปฏิบติังานมากกวา่การสัง่การตามสายบงัคบับญัชาและจดัระบบงานเพ่ือใหบุ้คลากรสามารถมองเห็นความ
เช่ือมโยงระหว่างงานกบัเป้าประสงค์ขององค์กรได ้3)พฒันาสมรรถภาพของบุคลากรในทุกระดบั และ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสร้างทกัษะในการปฏิบติังานโดยมองว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท าให้
องคก์รมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดส้รุปแนวทางในการประเมินวฒันธรรมส่วนร่วม 
คือ วฒันธรรมการท างานเป็นทีม วฒันธรรมการเสริมสร้างอ านาจ และวฒันธรรมการพฒันาสมรรถภาพ
บุคลากร 
 
2.3 แนวคิดประสิทธิผลองค์การ (organizational effectiveness) 

ในยุคปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูง ประสิทธิผลองคก์ารเป็นตวัช้ีถึงความส าเร็จและถือเป็นเป้าหมาย
สูงสุดท่ีผูบ้ริหารขององค์การตอ้งการท่ีจะบรรลุถึง โดยสามารถยืนยนัไดจ้ากการท่ีทุกสาขาวิชาท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของศาสตร์ด้านการจดัการได้ศึกษาคน้ควา้เพ่ือมุ่งช่วยเหลือผูบ้ริหารให้บริหารองค์การให้มี
ประสิทธิผลมากข้ึน (Robbins, 1990) ประสิทธิผลของแต่ละองค์การจะมีรูปแบบท่ีต่างกันเช่น นัก
เศรษฐศาสตร์หรือนักวิเคราะห์ทางการเงิน มองประสิทธิผลองค์ก ารในรูปแบบของผลก าไรหรือ
ผลตอบแทนจากการลงทุน อุตสาหกรรมการผลิต ประสิทธิผลขององค์การ จะหมายถึงคุณภาพหรื
อปริมาณผลผลิตท่ีอยู่ในรูปของสินคา้ และหรือบริการ ในมุมมองของนกัการศึกษาประสิทธิผล อาจจะ
พิจารณาถึงคุณภาพของนักเรียนท่ีจบการศึกษา ความพึงพอใจของครูและผูป้กครอง (ปิติชาย ตนัปิติ, 
2547) 

ดงันั้นจึงได้มีการประเมินประสิทธิผลองค์การเพ่ือให้ทราบว่าองค์การมีสภาพความส าเร็จเป็น
อย่างไร พงษ์เทพ จันทสุวรรณ (2554) ได้สรุปการประเมินประสิทธิผลองค์การว่า มี 2 แนวทางคือ 
แนวทางการศึกษาประสิทธิผลองค์การโดยยึดถือแนวคิดเชิงเด่ียว และแนวคิดแบบบูรณาการส่วน 
(Robbins, 1990) เสนอวิธีวดัประสิทธิผลองค์การคือ 1) วดัจากความสามารถขององค์การในการบรรลุ
เป้าหมาย 2) วดัโดยอาศยัความคิดระบบ 3) วดัจากความสามารถขององคก์ารในการชนะใจผูมี้อิทธิพล 4) 
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วดัจากค่านิยมท่ีแตกต่างกนัของสมาชิกองค์การ ขณะท่ี (Steers, 1985) ก าหนดแนวทางในการประเมิน 
โดยใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการบรรลุเป้าหมาย วิธีการเชิงระบบ และพฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์าร 
 

                           องค์การโครงสร้าง         ลักษณะเฉพาะของ 

                            และเทคโนโลยี         พนักงานและทักษะ 

  ประสิทธิผลองค์การ 

                           สภาพแวดล้อม    นโยบายด้านการบริหาร 

                               ภายนอก        และการปฏิบัติงาน 

     

รูปที่ 3 องคป์ระกอบหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์าร 
ท่ีมา: Richard M. Steers, Gerado R. Ungson and Richard T. Monday, Managing Effective Organization 

An Introduction (U.S.A.: Kent Publish Company, 1985) 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดส้รุปแนวทางในการประเมินประสิทธิผลของ

กลุ่มสัจจะออมทรัพยใ์นจงัหวดันครศรีธรรมราช คือ ดา้นการบริหารการเงิน ดา้นสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิก

และชุมชน และดา้นความมีช่ือเสียงขององคก์าร 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

พงษ์เทพ  จนัทสุวรรณ (2554) ศึกษาภาวะผูน้ า วฒันธรรมองค์การกบัประสิทธิผลองค์การของ
โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานครสรุปไดว้่าแนวคิดภาวะผูน้ า แนวคิดวฒันธรรมองค์การและแนวคิด
ประสิทธิผลองค์การพบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อกนั การวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเหมาะสมภายใต้
บริบทท่ีศึกษาพบวา่องคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์ารมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 4 องค ์ประกอบ คือ 
1) ประสิทธิผลองค์การแบบมุ่งกระบวนการท างาน 2) ประสิทธิผลองค์การแบบมุ่งเป้าหมาย 3) 
ประสิทธิผลองคก์ารแบบมุ่งการมีส่วนร่วมและ 4) ประสิทธิผลองคก์ารแบบมุ่งสามคัคี และองคป์ระกอบ
ภาวะผูน้ ามีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 4 องคป์ระกอบคือ 1) ปัจจยัภาวะผูน้ าแบบส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั 
2) ปัจจยัภาวะผูน้ าแบบมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 3) ปัจจยัภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมและ 4) ปัจจยัภาวะผูน้ า
แบบไร้การน า ขณะท่ีองคป์ระกอบของวฒันธรรมองค์การมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 4 องค์ประกอบคือ 
1) ปัจจยัวฒันธรรมองค์การแบบยึดถือบุคลากรเป็นศูนยก์ลาง 2) ปัจจยัวฒันธรรมองค์การแบบยึดถือ
ยุทธศาสตร์ 3) ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารแบบยึดถือการเรียนรู้และเปล่ียนแปลง และ 4) ปัจจยัวฒันธรรม
องคก์ารแบบยึดถือความเป็นหน่ึงเดียว 

อมัพล  ชูสนุก (2552) ศึกษาเก่ียวกบั อิทธิพลของภาวะผูน้ าของซีอีโอต่อประสิทธิผลองค์การใน
บริบทของวฒันธรรมองคก์ารของบริษทัโรงกลัน่น ้ามนัในประเทศไทยผลการศึกษาพบวา่ ภาวะผูน้ าของซี
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อีโอมีอิทธิพลทางตรงดา้นบวกต่อวฒันธรรมองคก์ารและประสิทธิผลองคก์าร  และวฒันธรรมองคก์ารมี
อิทธิพลทางตรงดา้นบวกต่อประสิทธิผลองคก์าร  

 
                        สร้างสรรค์      

            วัฒนธรรม         ความรู้สึกผูกพนัเป็นกลุ่ม 

          ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน              องค์การ                การม ีนวัตกรรม 

                                                                          ภาวะผู้น า 

      ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ                        ของซีอีโอ               ประสิทธิผล         ผลลัพธ์ที่คาดหวังขององค์การ 

              องค์การ        ความพงึพอใจในงานของพนักงาน 

          ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน 

รูปที่ 4 โมเดลลิสเรลตามสมมติฐานส าหรับอิทธิพลในภาพรวมของภาวะผูน้ าของซีอีโอต่อประสิทธิผล
องคก์ารในบริบทของวฒันธรรมองคก์าร 

ท่ีมา: อมัพล  ชูสนุก (2552) 
  สุรชัย กังวล (2552) ศึกษาการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมของสถาบันการเงินชุมชน พบว่าทั้ ง
คณะกรรมการและสมาชิกของสถาบันการเงินเห็นว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อความ
เขม้แข็งของสถาบนัการเงินมากท่ีสุดคือ กลไกและกระบวนการบริหารจดัการ ภาวะผูน้ า และการมีส่วน
ร่วมตามล าดบั 
 
 
 
            ทรัพยากรดา้นคน 

               ทุนทางสังคม                             ความเข้มแข็ง 

                                                          ภาวะผู้น า                   กลไกและขบวน                        ของสถาบัน 

              ทรัพยากรด้านเงิน                   การบริหารจัดการ                       การเงินชุมชน 

                                                       การมีส่วนร่วม 

            เครือข่าย 

                        ทรัพยากรดา้นวสัดุ 

 
 
รูปที่ 5 การวิเคราะห์เสน้ทางความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปร 
ท่ีมา: สุรชยั กงัวล (2552) 
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3. วธิีการศึกษา 

โดยการทบทวนวรรณกรรมและมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและหากรอบแนวความคิดของ ปัจจยัเชิง
สาเหตุท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มสัจจะออมทรัพยใ์นจังหวดันครศรีธรรมราชซ่ึงจากการศึกษา
สามารถก าหนดกรอบแนวคิด ส าหรับตวัแปรท่ีศึกษาไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าเชิงรับใช้ วฒันธรรมส่วนร่วม และ
ประสิทธิผลของกลุ่มสจัจะออมทรัพย ์

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 

จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัย  ผูศึ้กษาได้คัดเลือกตัวแปรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสรุปกรอบ
แนวความคิดส าหรับปัจจัยเชิงสาเหตุ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าเชิงรับใช้ ปัจจัยด้านวฒันธรรมส่วนร่วม และ
ประสิทธิผลของกลุ่มสัจจะออมทรัพย ์ซ่ึงสามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจยัและตั้งขอ้เสนอได้
ดงัน้ี 1) ภาวะผูน้ าเชิงรับใช้มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองค์การ 2) วฒันธรรมส่วนร่วมมีอิทธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิผลองค์การ 3) ภาวะผูน้ าเชิงรับใช้และวฒันธรรมส่วนร่วมมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั 
และไดก้รอบแนวความคิดเพ่ือการศึกษา ดงัรูปท่ี 6    

                            ภาวะผู้น าเชิงรับใช้ 

                                       1.ความเช่ือถือ 

                                      2.การมีวิสัยทัศน์                                                                             ประสิทธิผลของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  

                                      3.ความซ่ือสัตย์ 1.ด้านการบริหารการเงิน 

                                       4.ความคิดสร้างสรรค์                               2.ด้านสวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชน 

 3.ด้านความมีช่ือเสียง 

                          วัฒนธรรมส่วนร่วม 

                   1.การท างานเป็นทีม 

                   2.การเสริมสร้างอ านาจ 

                  3.การพฒันาสมรรถภาพบุคลากร      

       
                                    รูปที่ 6 กรอบแนวความคิด                                                      

5.  แนวทางการศึกษาในช่วงต่อไป 

 การศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์ารจะพบมากในงานวิจยัทางการศึกษา 
แต่ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มสัจจะออมทรัพยน์ั้น เป็นเร่ืองใหม่มีการศึกษาและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนอ้ย ทั้งท่ีประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากผลของการศึกษาจะสามารถยกระดบัความเป็นอยู่
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ของสังคมไทยให้ดีข้ึน ท าให้ชุมชนเขม้แข็ง ส่งผลต่อความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ และ
เพ่ือให้ผู ้น า และกรรมการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ต่างๆใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และเพ่ิม
ประสิทธิผลขององคก์าร 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าเสนอกรอบแนวความคิด ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย ์ซ่ึงควรน าไปศึกษาวิจยัในเชิงปฏิบติัการต่อไป โดยผลท่ีไดใ้นเบ้ืองตน้น้ีจะเป็นพ้ืนฐาน
ส าคญัส าหรับผูส้นใจในการน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องคก์ารต่อไป 
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ปัจจยัเชิงสาเหตุที่มีประสิทธิผลต่อความส าเร็จของ 
สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑ์ (โอทอป) 
Causal Factors Effecting the Success of  

One Tambon One Product (OTOP) 
ศิริจันทร์ แก้ววงษ์ล้อม1 และ พพิฒัน์ นนธนาธรณ์2 

Sirichan Kaewwonglom and Phiphat Nonthanathorn  

บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือหากรอบแนวคิดดว้ยการทบทวนวรรณกรรมในการวิจยั เร่ือง ปัจจยัเชิง
สาเหตุท่ีมีประสิทธิผลต่อความส าเร็จของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์(โอทอป) โดยพบตัวแปรท่ี
เก่ียวขอ้ง คือ ภาวะผูน้ าการปฏิรูป พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ปัจจยัชุมชน  และประสิทธิผล
ความส าเร็จของโอทอป จากการศึกษาสามารถแสดงขอ้เสนอไดด้งัน้ี 1) ภาวะผูน้ าการปฏิรูปมีอิทธิพล
ทางตรงและอิทธิพลทางออ้มต่อความส าเร็จของโอทอป 2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การมี
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มต่อความส าเร็จของโอทอป 3)ปัจจยัชุมชนมีอิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางออ้มต่อความส าเร็จของโอทอป 
 

ค าส าคัญ: หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์, โอทอป,ภาวะผู้น าการปฏิรูป,พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ, 
ปัจจัยชุมชน 

 
Abstract 

The objective of this article is to find conceptual framework by reviewing literature of causal factors 
effecting the success of the One Tambon One Product (OTOP) program. This study involved 
influencing factors, transformational leadership, organizational citizenship behavior, community factors 
and effectiveness of the success of the OTOP program. This study can identifies the following 
propositions: 1) transformational leadership effecting direct and indirect success of OTOP; 2) 
organizational citizenship behavior effecting direct and indirect success of OTOP and  3) community 
factors effecting direct and indirect success of OTOP. 
 

Keywords: One Tumbon One Product, OTOP, Transformational Leadership, Organizational 
Citizenship Behavior, Community Factors 
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1. บทน า 
 

ในห้วงเวลาท่ีประเทศชาติก าลงัเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชนทุกระดบัประสบ
ปัญหาต่างๆปัญหาหน่ึงท่ีประชาชนระดบัรากหญา้ซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูกรุมเร้า คือ ปัญหา
ความยากจน รัฐบาลจึงไดป้ระกาศสงครามกบัความยากจน โดยไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะจดัให้มี
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้แต่ละชุมชนไดน้ าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการพฒันาสินคา้
โดยรัฐพร้อมท่ีจะเขา้ช่วยเหลือในดา้นความรู้สมยัใหม่และการบริหารจดัการ  เพ่ือเช่ือมโยงสินคา้จาก
ชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศดว้ยระบบร้านคา้เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต  เพ่ือส่งเสริมและ
สนบัสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินสร้างชุมชนใหเ้ขม้แข็งพ่ึงตนเองได ้ ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ
สร้างรายไดด้ว้ยการน าทรัพยากร ภูมิปัญญา ในทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์และบริกาท่ีมีคุณภาพมี
จุดเด่นและมูลค่าเพ่ิม  เป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ (กรมการพฒันาชุมชน, 
2544) 
 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค ์เพ่ือหากรอบแนวคิดดว้ยการทบทวนวรรณกรรม เร่ือง ปัจจยัเชิง
สาเหตุท่ีมีประสิทธิผลต่อความส าเร็จของสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ เพ่ือสามารถอธิบายถึงปัจจยั
ต่างๆท่ีมีประสิทธิผลต่อความส าเร็จของสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ จากนั้นสามารถน าผลการศึกษา
ไปใชใ้นการตั้งกรอบแนวความคิดการวิจยัดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณโดยการส ารวจ อนัจะท าให้เกิดความ
เช่ือมโยงในการน าแนวคิดไปใชใ้ห้เป็นรูปธรรม  แลว้น าผลการวิจยัไปพฒันาเพ่ิมความส าเร็จของสินคา้
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑข์องประเทศไทยต่อไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
2.1 แนวคิดภาวะผู้น าการปฏิรูป (Transformational Leadership) 

ทฤษฎีภาวะผูน้ าการปฏิรูปนบัเป็นทฤษฎีท่ีมีความโดดเด่น เพราะเป็นทฤษฎีท่ีเสนอว่าผูน้ าเป็นผูท่ี้
ส่งเสริมสนับสนุนท าให้องค์กรนั้นไปสู่ความส าเร็จท่ีดีท่ีสุด เป็นผูน้ าท่ีสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้
เกิดข้ึนแก่ผูต้ามอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์ร สามารถส่งเสริมใหผ้ลการปฏิบติังานของผูต้ามและมี
การพฒันาผูต้ามให้บรรลุถึงศกัยภาพอย่างสูงสุด ผูน้ าท่ีแสดงออกถึงภาวะผูน้ าการปฏิรูปมกัจะมีค่านิยม
ภายในและอุดมคติท่ีแขง็แกร่งและจูงใจผูต้ามอย่างมีประสิทธิภาพใหก้ระท าการใดๆท่ีสนบัสนุนการท าดี
ท่ียิ่งใหญ่มากไปกวา่การท าเพ่ือตวัเอง (นิตย ์สมัมาพนัธ์, 2548; พิพฒัน ์นนทนาธรณ์, 2556) 

Burns  (1978 อา้งใน พิพฒัน ์นนทนาธรณ์, 2556) เป็นผูริ้เร่ิมกล่าวถึงแนวคิดของภาวะผูน้ าการปฏิรูปว่า
จะปรากฏเม่ือบุคคลไดเ้ขา้มาเก่ียวพนักนัในหนทางท่ีผูน้ าและผูต้ามสร้างความสัมพนัธ์ดา้นศีลธรรมและ
แรงจูงใจระดบัสูง ผูน้ าการปฏิรูปสามารถบนัดาลใจใหผู้ต้ามเปล่ียนความคาดหวงั รับรู้และจูงใจท างานเพ่ือ
เป้าประสงคร่์วมกนัผา่นความเขม้แขง็ของผูน้ า  
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Bass (1985) ได้เสนอ ทฤษฎีภาวะผูน้ าการปฏิรูปโดยอาศัยพ้ืนฐานแนวความคิดของเบิร์นส์  แต่ไม่ได้
สอดคลอ้งไปทั้งหมด แบสส์ไดข้ยายงานของเบิรน์ดว้ยการใหค้วามส าคญักบัผูต้ามมากกวา่ความตอ้งการของผูน้ า 
และมีราย ละเอียดท่ีเพ่ิมมากข้ึน  โดยก าหนดให้ผูน้ าการปฏิรูปพยายามท่ีจะเปล่ียนสภาพหรือเพ่ิมพลงัผูต้ามโดย
การท าให้พวกเขาตระหนักในความส าคญัและคุณค่าในผลลพัธ์ของงานเป็นอย่างมาก  หรือ ยกระดับความ
ตอ้งการของผูต้ามหรือชกัจูงให้พวกเขาเห็นแก่องคก์ารมากกวา่การสนใจของตนเอง ซ่ึงผูน้ าจะยกระดบัวฒิุภาวะ
และอุดมการณ์ของผูต้ามท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ผลสมัฤทธิการบรรลุสจัการแห่งตน ความเจริญรุ่งเรืองของสงัคม องคก์าร
และผูอ่ื้น รวมถึงช่วยกระตุน้ความหมายของงานและพฒันาความตอ้งการทางศีลธรรมของผูต้ามใหสู้งข้ึนดว้ย  ซ่ึง
ผลจากการมีอิทธิพลท าให้ผูต้ามมีความเช่ือมัน่และเคารพในตวัผูน้ า และไดรั้บการจูงใจในการท างานต่างๆ ได้
มากกวา่ท่ีคาดหวงัในตอนแรก  (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545; พิพฒัน ์นนทนาธรณ์, 2556) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาพบว่าองคป์ระกอบของผูน้ าการปฏิรูป ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ ทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 

1)  การกระตุน้ภูมิปัญญา (Intellectual Stimulation) ผูน้ าการปฏิรูปสนบัสนุนความคิดสร้างสรรค์
ระหวา่งผูต้าม และส่งเสริมใหผู้ต้ามคน้หาวิธีการใหม่ๆในการท าส่ิงต่างๆและหาโอกาสใหม่ในการเรียนรู้ 

2)  การพิจารณาเชิงปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผูน้ าการปฏิรูปสนับสนุนและ
ส่งเสริมผูต้ามอย่างแตกต่างเป็นรายบุคคล โดยจะเปิดโอกาสทางการส่ือสารใหผู้ต้ามสามารถเขา้พบเพ่ือ
เสนอความเห็นต่างๆ และผูน้ าก็สามารถท่ีจะแสดงถึงการรับรู้การท าประโยชน์ของผูต้ามแต่ละคนได้
โดยตรง ผูน้ าจะให้ความสนใจต่อบุคคล  ปฏิบัติต่อพนักงานแต่ละคนเป็นเอกเทศ  ฝึกสอน และให้
ค าปรึกษา 

3)  การจูงใจดว้ยแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) ผูน้  าการปฏิรูปมีวิสัยทศัน์ท่ีแจ่มชดัและ
สามารถท่ีจะเช่ือมต่อไปยงัผูต้าม  นอกจากน้ียงัสามารถช่วยให้ผูต้ามไดรั้บประสบการณ์ท่ีจูงใจและน่า
หลงใหลในการเติมเต็มเป้า ประสงคต่์างๆ ผูน้ าการปฏิรูปมีการส่ือสารดว้ยความคาดหวงัสูง ใชส้ัญลกัษณ์
เพ่ือมุ่งเนน้ความพยายามแสดงจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัดว้ยวิธีการธรรมดา 

4) ความเสน่หาหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Charisma or IdealizedInfluence) ผูน้ าการปฏิรูปท า
หนา้ท่ีเป็น 

”แบบอย่าง”ส าหรับผูต้าม เน่ืองจากผูต้ามจะมีความไวว้างใจและนบัถือผูน้ า ดงันั้นเขาจะเลียนแบบผูน้ า
และอุดมคติภายใน ผูน้ าการปฏิรูปจดัเตรียมวิสัยทศัน์และส านึกของพนัธกิจ ปลูกฝังความภูมิใจ ให้ความ
นบัถือและไวว้างใจ 
 

2.2  แนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ( Organizational Citizenship Behavior) 

พนกังานท่ีมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  คือ  พนกังานท่ีพร้อมท างานตามภาระงาน
ในต าแหน่ง ส านึกในหนา้ท่ี  ยินยอมปฏิบติัตามกฎระเบียบและค่านิยมร่วมขององคก์าร เช่น การมาท างาน
ตรงตามเวลาและยงัสมคัรใจท่ีจะท างานอ่ืนนอกเหนือไปกว่านั้นรวมทั้ง มีความงดงามในดา้นจิตใจ คือ มี
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จิตเมตตา ใจดี ค านึงถึงผูอ่ื้นพร้อมช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ไม่เครียด อดกลั้น อดทน สมานฉนัท ์เอ้ืออาทร 
ห่วงใยผูอ่ื้น (Organ and Konovsky, 1989)  และพนักงานท่ีมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี
แนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการประเมินว่าเป็นผูป้ฏิบติังานไดดี้กวา่บุคคลอ่ืนในองคก์าร มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิใน
ตนเองสูง รวมถึงมีแนวโนม้ท่ีจะท าใหไ้ดรั้บการประเมินผลงานสูงกว่าผูร่้วมงานอ่ืน ผลการศึกษาในระยะ
ท่ีผ่านมาพบว่า  พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีมิใช่เป็นเพียงเพราะคน ๆ นั้นเป็นคนดีมาแต่เดิม  แต่ส่วน
หน่ึงยงัไดรั้บอิทธิพลมาจากผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าการปฏิรูป (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545) นอกจากน้ียงัไดรั้บ
ผลกระทบจากความยุติธรรมในองค์การท่ีเก่ียวเน่ืองมาจากผูน้ าการปฏิรูป และไดรั้บผลกระทบจากการ
รับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร  (Schnake and Dumler, 1997) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ไดมี้การจ าแนกและจดักลุ่มพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององคก์ารท่ีนกัวิชาการท่านต่างๆ ไดจ้ าแนกไวโ้ดยรวมพฤติกรรมต่างๆท่ีมีความคลา้ยคลึงหรือมี
ความซ ้ าซอ้นกนัเขา้มาอยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนั สามารถจ าแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์าร
ไดเ้ป็น 7 องคป์ระกอบ คือ 

1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Helping Behavior) หมายถึง พฤติกรรมในการให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานดว้ยความสมคัรใจ โดยเขา้ช่วยแกไ้ขปัญหาของเพ่ือนร่วมงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังาน หลีกเล่ียงการกระทบกระทัง่ ไม่เห็นแก่ตวั พยายามสร้างความสงบเรียบร้อยในองคก์าร และ
ช่วยสนบัสนุนในความส าเร็จของเพ่ือนร่วมงาน  (Organ, 1987; Podsakoff et al., 2000) 

2)  พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น  (Sportsmanship)  หมายถึง  พฤติกรรมในการอดทนต่อความ
ไม่สะดวกสบาย ความยากล าบาก ความเครียด และความกดดนัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานดว้ย
ความเตม็ใจโดยไม่บ่นวา่หรือแสดงความไม่พอใจ พยายามมีทศันคติในเชิงบวกแมว้า่การปฏิบติังานนั้นจะ
ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั ไม่บงัคบัขู่เข็ญเพ่ือนร่วมงานเม่ือเพ่ือนร่วมงานไม่เห็นดว้ยกบัความคิดเห็นของ
ตน มองข้ามข้อบกพร่องและค้นหาข้อดีของเพ่ือนร่วมงาน ยินดีสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน และมีความสุภาพอ่อนนอ้ม (Organ, 1987; 
Podsakoff et al., 2000) 

3)  พฤติกรรมความจงรักภกัดีต่อองคก์าร (Organizational Loyalty) หมายถึง  พฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงการมีไมตรีจิตอนัดีและการปกป้ององค์การ โดยการสนับสนุนและตอบสนองนโยบายขององค์การ 
และการปกป้องรักษาทรัพย์สินและช่ือเสียงขององค์การจากการคุกคามจากภายนอก (Organ, 1987; 
Podsakoff et al., 2000) 

4)  พฤติกรรมการเคารพในกฎระเบียบขององค์การ (Organizational Compliance)  หมายถึง 
พฤติกรรมในการเรียนรู้ และยอมรับกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและกระบวนการต่างๆ ขององคก์าร พร้อมกบั
ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัขององค์การอย่างเคร่งฅรัด ถึงแมว้่าจะไม่มีผูใ้ดสังเกตหรือควบคุมอยู่ก็
ตาม (Organ, 1987; Podsakoff et al., 2000) 
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5)   พฤติกรรมการสร้างสรรคส่์วนบุคคล (Individual Initiative)  หมายถึง  พฤติกรรมในการริเร่ิม
สร้างสรรค์ของบุคคล และการออกแบบนวตักรรมท่ีมุ่งปรับปรุงพฒันางานหรือผลการปฏิบติังานของ
องคก์ารใหมี้คุณภาพ มีความพยายามและกระตือรือร้นในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จ ลุล่วง รวมถึงการอาสา
ท างานในหนา้ท่ีรับผิดชอบโครงการพิเศษ (Graham 1991; Podsakoff et al., 2000) 

6)  พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง การแสดงออกความสนใจหรือ มีความ
ผูกพนัองค์การโดยรวม กระตือรือร้นในการเข้าร่วมในกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ 
สังเกตและติดตามขอ้มูลข่าวสารภายนอกเก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือแสวงหาโอกาสท่ีดีส าหรับ
องคก์ารระมดัระวงัและรักษาผลประโยชน์ขององคก์าร มีความตระหนกัในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
และยอมรับหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับจากองค์การด้วยความสมัครใจ  (George & Brief, 1992; 
Podsakoff et al., 2000) 

7) พฤติกรรมการพัฒนาตนเอง (Self-Development) หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานในการ
พฒันาทกัษะ ความรู้และความสามารถดว้ยความสมคัรใจ แสวงหาโอกาสและเขา้ร่วมในการอบรมเพ่ือ
พฒันาตนเอง หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การเพ่ิมข้ึน (George & Brief, 
1992; Podsakoff et al., 2000) 

 
2.3   แนวคิดปัจจัยชุมชน 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั ชุมชนและองคป์ระกอบของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาได้
น าเอาองค์ ประกอบต่างๆของชุมชนซ่ึงมีผูไ้ดส้รุปไวห้ลายท่านมาประยุกต์เป็นปัจจยัชุมชนในดา้นท่ีผู ้
ศึกษาตอ้งการศึกษา  ดงัเช่นโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนดา้นการติดต่อส่ือสารในชุมชน การท่ีบุคคลใน
ชุมชนจะสร้างความสัมพันธ์กันได้ก็ต้องผ่านทางการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล  นอกจากน้ียงัมี
องค์ประกอบเก่ียวกับคน  ความสนใจของคนท่ีมีต่อเร่ืองเดียวกัน และองค์ประกอบด้านวตัถุและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการมีส่วนร่วมในชุมชน  และดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชน เน่ืองจาก
ปัจจยัชุมชนเหล่าน้ีเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีส าคัญภายในชุมชน ( เฉลียว  บุรีภักดีและคณะ, 2545: สัญญา 
สญัญาวิวฒัน,์ 2523) และทางผูศึ้กษาสรุปเป็นปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษาได ้ ดงัน้ี 

1) โครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนในเร่ืองของการติดต่อส่ือสาร การ
พฒันาของชุมชนเช่น การมีอุปกรณ์การส่ือสารต่างๆภายในชุมชนโครงการพฒันาชุมชนการจดัตั้งกลุ่ม
ต่างๆภายในชุมชนและประเพณีและวฒันธรรมเป็นตน้ 

2)   การติดต่อส่ือสารในชุมชน คือ  การท่ีคนในชุมชนมีการติดต่อส่ือสารกนัและการส่ือสารมี
ความส าคัญต่อมนุษยเ์พราะเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึงโดยผ่านทาง
ช่องทางของการส่ือสารต่างๆและความกา้วหนา้ของสังคมมนุษยน์ั้นเป็นผลมาจากความรู้ท่ีถ่ายทอดความ
นึกคิดออกมาในรูปแบบต่างๆดงันั้นการติดต่อ ส่ือสารจึงนบัไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อชุมชน 
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3)  การมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นการร่วมมือพ่ึงพาอาศยักนัภายในชุมชน  เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์
และมีเป้าหมายร่วมกนัโดยคนในชุมชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกนัการร่วมคิดร่วมท าและ
ร่วมรับผลประโยชน ์ ไม่วา่จะเป็นการมีส่วนร่วมในชุมชนดา้นเศรษฐกิจดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นประเพณี
วฒันธรรมนั้นลว้นแต่มีความส าคญัต่อชุมชนทั้งส้ิน 

4) การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนดา้นต่างๆ  เพ่ือใหค้นในชุมชนมีความรู้สามารถน าความรู้
ท่ีไดม้าจากการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนน้ีมาถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่กนั  ท าให้เป้าหมายของชุมชน
หรือกลุ่มคนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

2.4  แนวคิดประสิทธิผลองค์การ 

จากการทบทวนวรรณกรรม  พบว่า มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิผล
องคก์ารว่า หมายถึง ความสามารถขององคก์ารในการบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า สามารถปฎิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกเกิดความพึงพอใจในงานและ
องคก์าร สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์าร สามารถปรับตวัและพฒันา  เพ่ือความ
อยู่รอดและด ารงอยู่ตลอดไปขององค์การได้ (ชาญ รัตนะพิสิฐ 2551; มฆัวาฬ  สุวรรณเรือง, 2536; รุจา 
รอดเขม็ 2547) 

ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัว่าประสิทธิผลเป็นเคร่ืองวดัความส าเร็จของการบริหารและการจดัการ
องค์การ ซ่ึงประสิทธิผลจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการองค์การ และการใช้
ทรัพยากรท่ีจดัหามาได้  ให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยการประเมินประสิทธิผลองค์การ นั้นอาจจะใช้ทั้ ง
เคร่ืองมือช้ีวดัการประเมินเพียงเกณฑเ์ดียวเท่านั้น เช่น ตน้ทุน คุณภาพ ปริมาณ หรือบรรยากาศองคก์าร 
หรืออาจจะใชก้ารประเมินประสิทธิผลโดยใชห้ลายเกณฑ์ (The Multiple Criteria of Effectiveness) ก็ได ้ 
จากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือพฒันาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาพบว่า องคป์ระกอบท่ี
ส าคญัท่ีเป็นเคร่ืองมือช้ีวดัของประสิทธิผลความส าเร็จขององคก์าร 7 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) ดา้นการผลิต (Production) หมายถึง ความสามารถขององค์การในการผลิตสินคา้และบริการใน
ปริมาณและคุณภาพท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได ้ เน่ืองจากลูกคา้ถือว่าเป็นตวัช้ีวดั
ความส าเร็จของธุรกิจ เพราะถา้หากลูกคา้มีความพึงพอใจในสินคา้และบริการแลว้ก าไรจะตามมา ดงันั้น
องค์การจะต้องมีความรู้สึกไวต่อความต้องการของลูกค้าและตอบสนองความต้องการนั้ นได้อย่าง
ทันท่วงที  ควบคู่ไปกับคุณภาพ (Quality) และคุณค่า (Value) ของสินค้าและบริการด้วย  (Gibson, 
Ivancevich and Donnelly, 1979; Fry et al., 1993; Milton , 1981) 

2) ดา้นประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ
โดยมีกระบวนการผลิตเป็นตวักลางในการแปรรูปหรือจดัสรรทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตท่ีเป็นตวัป้อน
(Inputs) ซ่ึงไดแ้ก่ การใชค้น เคร่ืองจกัรและวตัถุดิบอย่างส้ินเปลืองน้อยท่ีสุดเพ่ือให้ออกมาเป็นผลผลิต
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(Output) ท่ีมีความคุม้ค่าและใหป้ระโยชนสู์งสุด เป็นตน้ (Gibson, Ivancevich and Donnelly, 1979; Fry et 
al., 1993; Milton , 1981) 

3)  ดา้นความพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความสามารถขององค์การในการสนองตอบความ
ตอ้งการของ พนกังาน ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากทศันคติของพนกังาน การเปล่ียนงาน การขาดงาน ความเฉ่ือย
ชา และ ขอ้ขอ้งใจต่างๆ ความพึงพอใจของบุคคลถือว่ามีความส าคญั เน่ืองจากเป็นตวัสร้างแรงกระตุน้ใน
การปฏิบัติงาน และมีผลท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และน าไปสู่ความส าเร็จไดต้ามเป้าหมายขององคก์าร ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควร
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานใหก้บัพนกังาน ไม่ว่าจะเป็นการใหร้างวลั ดว้ยการข้ึนเงินเดือน การเล่ือน
ขั้นเล่ือนต าแหน่ง การให้สวสัดิการต่างๆ เป็นตน้ (Gibson, Ivancevich and Donnelly, 1979;  Fry et al., 
1993;  Milton , 1981) 

4)  ดา้นการปรับตวั (Adaptiveness) หมายถึง ความสามารถขององค์การท่ีจะสนองตอบต่อการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายใน และภายนอกองค์การ หรือตอบสนองต่อภาวการณ์เปล่ียนแปลงใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน
อย่างกะทันหัน หรือ ในภาวะฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบต่อองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถด ารงอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ี เปล่ียนแปลงต่อไปได้ ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกบักระบวนการ การมีส่วนร่วม และการ
แก้ไขป้ญหาในการปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับเปล่ียนนโยบาย และการน าเอาเทคโนโลยี เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ท่ีมีความทันสมยัมาปรับใช้กับองค์การไดอ้ย่างเหมาะสม  (Gibson, Ivancevich and Donnelly, 
1979; Fry et al., 1993) 

5) ด้านการพัฒนา (Development) หมายถึง กระบวนการท่ี มุ่งด าเนินการเพ่ือเพ่ิมพูนความมี
ประสิทธิผลขององคก์าร โดยการส่งผลใหอ้งคก์ารมีความสามารถท่ีจะเผชิญกบัปัญหาและสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ ซ่ึงวิธีการพฒันาอาจ
เป็นไปในรูปของการพฒันาบุคลากร การพฒันาองคก์าร การปรับเปล่ียนเป้าหมาย บทบาท ภาระหนา้ท่ี 
โครงสร้าง กระบวนการ และขั้นตอนการด าเนินงาน ตลอดจนพฤติกรรมเพ่ือเตรียมรับกบัสภาพปัญหา
หรือความตอ้งการท่ีสภาพแวดลอ้มท่ีจะไดรั้บจากองค์การในอนาคต(Gibson, Ivancevich and Donnelly, 
1979; Fry et al., 1993) 
 
2.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

Demir, K.(2008) ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างของภาวะผูน้ าการปฏิรูปต่อประสิทธิภาพของครู
โดยส่งผา่นวฒันธรรมการใหค้วามร่วมมือและการรับรู้ความสามารถของตนของครูในโรงเรียน เมืองเอลด
ริน ประเทศตุรกี ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าการปฏิรูปมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถของตน, 
ประสิทธิภาพของครู และวฒันธรรมการใหค้วามร่วมมือ ดงัรูปท่ี 1 
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รูปที่  1  ภาวะผูน้ าการปฏิรูปต่อประสิทธิภาพของครูโดยส่งผ่านวฒันธรรมการให้ความร่วมมือและการ
รับรู้ความ สามารถของตน 

ที่มา: Demir, K. (2008) 

Piccolo and Colquitt (2006) ไดพ้ฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าการปฏิรูปและ
พฤติกรรมการท างานภายในรูปแบบแสดงการส่งอิทธิพลของตวัแปร 1) ภาวะผูน้ าผ่านตวัแปรส่งผ่าน
ลกัษณะงานหลกัไปถึงตวัแปรผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองค์กร   และ 2) 
พิจารณารูปแบบท่ีแสดงการส่งอิทธิพลของตวัแปรภาวะผูน้ าผ่านตวัแปรส่งผ่านแรงจูงใจไปถึงตวัแปรผล
การปฏิบติังานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ร 

 
รูปที่  2  รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์รและผลการปฏิบติังาน 
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ที่มา: Piccolo and Colquitt (2006) 
มนสันนัท ์(2551) ท าการศึกษาระดบัของภาวะผูน้ าเปล่ียนสภาพผูอ้  านวยการโรงเรียนเอกชนเพ่ือ

พัฒนาและตรวจสอบความตรงของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าเปล่ียนสภาพกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ารและผลการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการโรงเรียนเอกชนสายสามญั
โดยพฒันาจากกรอบแนวคิดของ Piccolo and Coquitt เป็นการแสดงอิทธิพลของภาวะผูน้ าเปล่ียนสภาพท่ี
มีผลต่อผลการปฏิบติังานกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์รผา่นตวัแปรส่งผา่น 3 ตวั  คือ  ลกัษณะ
งานหลกัแรงจูงใจภายในความผกูพนัต่อเป้าหมายงานและความพึงพอใจในการท างาน  ผลการวิจยัส าคญั
สรุปได้ว่า ตัวแปรส่งผ่านทั้ ง 4 ตัวแปร คือ ลกัษณะงานหลกัแรงจูงใจในการท างานความผูกพันต่อ
เป้าหมายของงานและความพึงพอใจในการท างานมีบทบาทและอิทธิพลอย่างมากในการเป็นตวัแปร
ส่งผา่นจากภาวะผูน้ าเปล่ียนสภาพไปสู่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์รและผลของการปฏิบติังาน 

 
รูปที่  3  รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของภาวะผูน้ าเปล่ียนสภาพและพฤติกรรมการท างาน 
ที่มา: มนสันนัท ์(2551) 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

โดยการทบทวนวรรณกรรมและมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและหากรอบแนวความคิดของ ปัจจยัเชิง
สาเหตุท่ีมีประสิทธิผลต่อความส าเร็จของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ดงันั้นจากการศึกษาสามารถ
ก าหนดกรอบแนวคิด (Conceptualization) ส าหรับตวัแปรท่ีศึกษาไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าการปฏิรูป พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกขององคก์าร ปัจจยัชุมชนและประสิทธิผลความส าเร็จของหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ โดย
การทบทวนทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       529 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดค้ดัเลือกตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสรุป
กรอบแนวความคิด ส าหรับปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีประสิทธิผลต่อความส าเร็จของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ(์โอทอป) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ปัจจยัชุมชน 
และประสิทธิผลความส าเร็จโอทอป ซ่ึงสามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจยัและตั้งขอ้เสนอได ้ 
ดังน้ี 1)  ภาวะผูน้ าการปฏิรูปมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มต่อความส าเร็จของโอทอป  2)  
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์ารมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มต่อความส าเร็จของโอทอป  
3) ปัจจัยชุมชนมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อความส าเร็จของโอทอป และได้กรอบ
แนวความคิดเพ่ือการวิจยัไดด้งัรูปท่ี 4  

 
 
รูปที่  4  กรอบแนวความคิดปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีประสิทธิผลต่อความส าเร็จ 
 

5. แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป 
 

 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีประสิทธิผลต่อความส าเร็จขององค์การจะพบในงานวิจัยทาง
การศึกษา เช่นโรงเรียนหรือสถานศึกษา และองค์การขนาดใหญ่เป็นส่วนมาก แต่ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมี
ประสิทธิผลต่อความส าเร็จของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  พบว่า  เป็นเร่ืองใหม่โดยมีการศึกษาและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน้อย ทั้ งท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษา  เพ่ือน าเสนอองค์ความรู้ต่างๆออกสู่
สาธารณชน เพ่ือให้ผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาองค์การ 
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เพ่ิมประสิทธิภาพและความส าเร็จ พฒันาคุณภาพสินคา้ใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
ส่งเสริมและสนบัสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็พ่ึงตนเองได ้

ผลการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าเสนอกรอบแนวความคิด ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีประสิทธิผลต่อความส าเร็จ
ของโอทอป โดยผลท่ีได้ในเบ้ืองต้นน้ีจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับผูส้นใจในการน าไปเป็นกรอบ
แนวความคิดเพ่ือการศึกษาวิจยัในเชิงปริมาณของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีประสิทธิผลต่อความส าเร็จของ
องคก์ารต่อไป 
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กลยุทธ์การใช้กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมเพือ่การสร้างภาพลกัษณ์ 
ของธนาคารออมสิน 

The  Strategies  Corporate  Social  Responsibility  Used   in Image   
Building of the Government  Savings  Bank 

เสฏฐวุฒิ อนันตสิทธิสกุล1 และ พพิฒัน์ นนธนาธรณ์2 

Settawud  Anantasittisakul and Phiphat  Nonthanathorn 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหากรอบแนวคิดดว้ยการทบทวนวรรณกรรมในการวิจยั เร่ืองกลยทุธ์การท า
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสิน โดยพบตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง
คือกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR) ภาพลกัษณ์ขององค์กรและการรับรู้ต่อกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม จากการศึกษาสามารถแสดงข้อเสนอได้ดังน้ี 1)กลยุทธ์การจัดกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ต่อกิจกรรมเพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์2)ความแตกต่างของ
การจดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รระหวา่งการรับรู้ต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม
3)การรับรู้ต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รท่ีสามารถพยากรณ์ภาพลกัษณ์ขององคก์รได ้

ค าส าคัญ: กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม, การรับรู้, ภาพลกัษณ์ 
 

Abstract 

The objectiveofthisarticle is tofindconceptualframeworkby reviewing literature the activities of 
corporate social responsibility to create a positive image of the Government Savings Bank (GSB). This 
study involved influencing factors, the activities of corporate social responsibility, image ofcorporateand 
awareness of social responsibility activities.This study investigates the following areas:1)strategic 
activities for social responsibility  were related to  recognition of activities for building brand image 
2)there are differences between the conducting of social responsibility activities by the organization and 
the recognition of such activities,  and 3)perception of the organizations’s corporate social responsibility 
activities  could predicted the image of the organization. 
 
Keywords: Social Responsibility, Perception, Image 
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ 10900email: settawud_anan@hotmail.com 
2ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
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1. บทน า 
 

ปัจจุบนักระแสของการด าเนินธุรกิจตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความคิดท่ีเน้นผลก าไรเป็นเป้าหมาย
สูงสุด ท าให้ละเลยต่อศีลธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มหากแต่องค์กร
ธุรกิจจะประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยืนนั้น จ าเป็นตอ้งตอบสนองต่อความคาดหวงัของสังคมดว้ย ธุรกิจ
ท่ีเอารัดเอาเปรียบสังคมนั้น ก็จะไม่สามารถอยู่ได ้หากได้รับการต่อตา้นจากชุมชนและสังคมซ่ึงเป็น
ผูบ้ริโภคหลกั ดงันั้นความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและ จ าเป็นท่ีภาคธุรกิจตอ้งใส่ใจและ
พฒันาธุรกิจของตนเองบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ เพ่ือให้ธุรกิจและสังคมสามารถพฒันาเติบโตไป
ดว้ยกันไดอ้ย่างย ัง่ยืน องค์กรธุรกิจทั้งหลายในปัจจุบันน้ี  ต่างใช้กลยุทธ์ในการท าการตลาดเพ่ือดึงดูด
ผูบ้ริโภคไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุดและทั้ งน้ีกระบวนการส่ือสารด้านการตลาดต่างๆไดถู้กน าข้ึนมาใช้เพ่ือให้
ผูบ้ริโภคไดเ้กิดการรับรู้ จดจ า และบริโภคสินคา้ อนัจะน ามาซ่ึงผลก าไรขององคก์รซ่ึงเป็นจุดหมายส าคญั
ของการประกอบธุรกิจ และหน่ึงในวิธีการประชาสัมพนัธ์ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในปัจจุบนัน้ีคือ 
การท าการตลาดโดยใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR  ซ่ึงเป็นแนวคิดทางธุรกิจท่ีก าลงั
กลายเป็นกระแสไปทัว่โลก การด าเนินธุรกิจโดยใชกิ้จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น เป็นเร่ืองของ
การท่ีองค์กรตอบสนองต่อประเด็น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งท่ีการให้ประโยชน์กบั 
คน ชุมชน และสังคมนอกจากนั้นยงัเป็นเร่ืองของบทบาท ขององค์กรธุรกิจในสังคม และความคาดหวงั
ของสังคมท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ การท ากิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ไม่เพียงแต่
ถูกน ามาเป็นเคร่ืองมือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร แต่กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมท่ีท าดว้ยความ
จริงใจต่อผูบ้ริโภค ให้เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจขององค์กร จะก่อให้เกิดการ
ประมวลภาพรวมขององค์กรท่ีสะท้อนมาจากมุมมองของบุคคลอ่ืนในทางท่ีดีซ่ึงเป็นแนวโน้มท่ีตลาด
ต่างประเทศใหค้วามส าคญั และถือเป็นขอ้บงัคบัของการท าธุรกิจ 

 

 ตลอดเวลาท่ีผ่านมาธนาคารออมสิน มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินกิจการภายใตห้ลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคม โดยมีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางดา้นอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมไทย ศิลปะ ดนตรีรวมถึงการสนบัสนุนทางดา้นการศึกษาและดา้นการกีฬา โดย
ธนาคารออมสินไดด้ าเนินกิจกรรมต่างๆดงัน้ี  
  
 ฉะนั้นธนาคารจึงต้องประเมินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารการรับรู้ภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสิน เพ่ือน าเอาไปเป็นขอ้มูลในการวางแผน แนวทางการ
ปฏิบติั ท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุง ดว้ยสาเหตุดงักล่าว การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษา 
“กลยุทธ์การใชกิ้จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสิน”  
เพ่ือเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะสามารถท าให้ทราบไดว้่าธนาคารมีส่ิงใดตอ้งปรับปรุงแกไ้ขการจดักิจกรรมความ
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รับผิดชอบต่อสังคมใหส้อดคลอ้งตอบสนองกบัความตอ้งการของลกูคา้ และผูม้าใชบ้ริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
อนัส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม  
2.1 แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับกิจกรรมความ รับผิดชอบ ต่อสังคม   (Corporate Social 
Responsibility) 

เป็นแนวคิดในการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร ซ่ึงรวมถึงพนกังานของบริษทั ลูกคา้ คนในชุมชนท่ีองค์กรตั้งอยู่ พลเมืองใน
สงัคมโดยทัว่ไป ในเร่ืองของการด าเนินกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ตั้งแต่การคิดวางแผน 
และตดัสินใจเร่ืองการตลาด การประชาสัมพนัธ์ และการด าเนินงานขององคก์รท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อ
สงัคม โดยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูภ่ายในและภายนอกขององคก์รในการด าเนินงาน เพ่ือใหอ้งคก์รสามารถ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างปกติสุข ซ่ึงแนวโน้มการท าประชาสัมพันธ์ขององค์กรโดยน าเร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาใช ้ไดก้ลายเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจมากยิ่งข้ึนและเร่ิมเห็นภาพชดัเจนข้ึนใน
ปัจจุบนั ซ่ึงเร่ืองของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงส่ิงท่ีองค์กรควร
ค านึงว่าอะไรคือส่ิงท่ีองค์กรควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงว่าองค์กรควรท า
อย่างไรเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และควรมองถึงความตอ้งการของพนกังานและคนในชุมชน 
รวมถึงควรค านึงถึงความตอ้งการของนักลงทุนดว้ย และกิจกรรมนั้นไม่เป็นเพียงกิจกรรมท่ีองค์กรถูก
บงัคบัให้ท าหรือให้ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือด าเนินการโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เกิดคุณค่าสูงสุด
ใหก้บันกัลงทุนเท่านั้น  แต่ในหลายๆกิจกรรม เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งแสดงความรับผิดชอบและตอบสนอง
ต่อความตอ้งการและความคาดหวงัของนกัลงทุนและเพ่ือสงัคมส่วนรวมดว้ย (Reich , 1998) 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หมายถึง การด าเนินงานขององคก์รท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์รดว้ยการด าเนินงานท่ีสร้างความสมดุลแก่เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างขอ้
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (พิพฒัน์ นนทนาธรณ์, 2553) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ผูศึ้กษาพบว่าในการด าเนินธุรกิจไปพร้อมกับการท า
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รนั้น  ควรมีองคป์ระกอบหลกั 3 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1) องคก์รควรท าส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชนต่์อสงัคมทั้งทางตรงและทางออ้ม 
2)ไม่กระท าการท่ีเป็นผลเสียต่อสงัคมทั้งทางตรงและทางออ้ม 

3)องคก์รควรมี การพฒันาใหมี้การด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
โดยกิจกรรมทั้งหมดตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ มิไดม้าจากกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัใดๆ

ทั้งส้ิน 
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2.2แนวคิดด้านการรับรู้ข่าวสาร (Perceptual) 
Henry Assael (1998: 84) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “การรับรู้” หมายถึง กระบวนการซ่ึงผูบ้ริโภค

เลือกรับ จดัองคป์ระกอบ และแปลความหมายส่ิงเร้าต่าง ๆ ออกมาเพ่ือใหมี้ความหมายเขา้ใจได”้ และได้
อธิบายเพ่ิมเติมว่า ส่ิงเร้าจะมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการรับรู้มากข้ึน หากส่ิงเร้าเหล่านั้นมีลกัษณะดงัน้ี 
คือ 

1)สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ท่ีผา่นมาของผูบ้ริโภค 
2)สอดคลอ้งกบัความเช่ือในปัจจุบนัของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้ 
3)ไม่มีความสลบัซบัซอ้นมากจนเกินไป 
4)เช่ือถือได ้
5)มีความสมัพนัธ์กบัความจ าเป็นหรือความตอ้งการในปัจจุบนั 
6)ไม่ก่อใหเ้กิดความกลวัและความกงัวลใจมากจนเกินไป 
 
การรับรู้ หมายถึง กระบวนการในการจดจ า เลือก รวบรวม และตีความส่ิงเร้าต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะให้

สามารถเขา้ใจถึงส่ิงท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเรา (Harrell, 1986) 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ซ่ึงกระบวนการนั้นมีองคป์ระกอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  1กระบวนการรับรู้ 
 การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) คือ การท่ีผูบ้ริโภคเปิดรับต่อส่ิงเร้าทางการตลาดและให้
ความสนใจต่อส่ิงเร้านั้น โดยผูบ้ริโภคจะเลือกรับส่ิงเร้าตามความตอ้งการและตรงกบัทัศนคติของคน 
(Assael, 1998) 

การเลือก(Selection) 

 

การรวบรวม(Organization) 

 

 (Selection) 

 

การตีความ(Interpretation) 

 

 (Organization) 

 

 (Selection) 
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 การรวบรวมขอ้มลู (Perceptual Organization) คือ การท่ีผูบ้ริโภคท าการรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ จาก
หลาย ๆ แห่ง คือจากส่ิงเร้าต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในส่ิงท่ีตนสนใจ โดยใช้หลักของการ
ผสมผสาน (Integration) โดยมีการก าหนดกรอบในการสร้างภาพรวมของส่ิงท่ีตนสนใจ(Assael, 1998) 
 การตีความหมาย (Perceptual Interpretation) คือ กระบวนการท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคได้
เลือกและรวบรวมขอ้มูล หรือส่ิงเร้าท่ีตนไดรั้บ จากนั้นจะท าการตีความหมายขอ้มูลท่ีไดรั้บจากส่ิงเร้า ท า
ใหผู้บ้ริโภคไดต้ระหนกัถึงสารท่ีไดรั้บนั้น (Fill, 1995) 
2.3แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัภาพลกัษณ์ 
 

ภาพลักษณ์ (Image) ในด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ว่า หมายถึงภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ (Mental 
picture) ของคนเรา อาจจะเป็นภาพท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตหรือส่ิงท่ีไม่มีชีวิตก็ได ้เช่น ภาพท่ีมีต่อบุคคล (Person) 
องคก์ร (Organization) สถาบนั (Institution) ฯลฯ และภาพดงักล่าวอาจจะเป็นภาพท่ีส่ิงเหล่านั้น กล่าวคือ 
บุคคล องคก์ร สถาบนั ฯลฯ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง สร้างใหเ้กิดแก่จิตใจเรา หรืออาจเป็นภาพท่ีเรานึกสร้างเอง
กไ็ด ้(วิรัช ลภิรัตนกลุ, 2549) 

ภาพลักษณ์ เป็นค าท่ีคนเข้าใจผิดและน าไปใช้ผิดมาก พอ ๆ กับค าว่าการประชาสัมพันธ์ 
ภาพลกัษณ์ในทางการประชาสมัพนัธ์ หมายถึง ความประทบัใจท่ีถกูตอ้ง (Frank Jefkins, 1977) 

ภาพลักษณ์ เป็นผลของข้อเท็จจริง (Objective facts) บวกกับการประเมินส่วนตัว (Personal 
judgment) และเป็นภาพท่ีฝังใจ (Perceptual picture) อยู่นานแสนนานของบุคคล ซ่ึงอาจจะตรงหรือไม่ตรง
กบัสภาพความจริงก็ได ้เพราะภาพลกัษณ์นั้นไม่ใช่เร่ืองของขอ้เท็จจริง (Factual reality) แต่เป็นเร่ืองของ
การรับรู้ (Perception) 

ในทางการประชาสัมพนัธ์ ภาพลกัษณ์ หมายถึง ความประทบัใจท่ีถูกตอ้ง (Correct Impression) 
ซ่ึงการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีนั้น สามารถช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีแทจ้ริง (True Image) ให้เกิดข้ึนในจิตใจ
ประชาชนได ้ทั้งน้ีกเ็พ่ือใหเ้กิดผลทางดา้นความประทบัใจ (เสรี วงษม์ณฑา,2546) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               รูปที่  2แผนภูมิแสดงลกัษณะของภาพลกัษณ์ของ เสรี วงษม์ณฑา 

ภาพลกัษณ์ 

ขอ้เทจ็จริง การประเมินส่วนตวั 

ภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองของการรับรู้ซ่ึงเป็นความคิดค านึงมากกวา่ความจริง 
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ภาพลกัษณ์สามารถจ าแนกออกเป็นประเภทส าคญั ๆ ได ้4 ประเภท ดงัน้ี 
1) ภาพลกัษณ์ของบริษทั (Corporate Image) 
 คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อบริษทัหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึง 

ภาพลกัษณ์ดังกล่าวจะหมายรวมไปถึงด้านการบริหารหรือการจัดการบริษัทแห่งนั้น รวมถึงสินค้า 
ผลิตภณัฑ์ บริการ ท่ีบริษทันั้นท าจ าหน่าย ฉะนั้น ค าว่า ภาพลกัษณ์ของบริษทั จึงมีความหมายค่อนขา้ง
กวา้งและยงัหมายรวมถึงตวัหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจดัการและสินคา้หรือบริการของบริษทัแห่งนั้นดว้ย 

2) ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์ร (Institutional Image) 
 คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อสถาบัน หรือองค์กร ซ่ึงโดยมากมักจะเน้นไป

ทางดา้นตวัสถาบนั หรือองค์กรเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงสินคา้หรือบริการท่ีจ าหน่าย ภาพลกัษณ์ของ
สถาบนัหรือองคก์รจึงมีความหมายท่ีค่อนขา้งแคบลงมาจากภาพลกัษณ์ของบริษทั เพราะหมายถึงสถาบนั
และองคก์ร ตลอดจนความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม ความเป็นสถาบนัท่ีมัน่คงเจริญกา้วหนา้ โดยไม่มุ่งไป
ในเชิงธุรกิจการคา้ 

3) ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ (Product/Service Image) 
 คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการของบริษทัเพียงอย่างเดียว ไม่

รวมถึงตวัสถาบนั หรือองคก์ร 
4) ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อสินคา้ตราใดตราหน่ึง (Brand Image) 
 คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อสินค้ายี่ห้อหน่ึงหรือตราใดตราหน่ึง หรือ

เคร่ืองหมายการคา้ใดเคร่ืองหมายการคา้หน่ึง ส่วนมากมกัจะใชใ้นดา้นการโฆษณา และการส่งเสริมการ
ขาย เช่น การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ประเภทใดประเภทหน่ึง ซ่ึงมีมากมายหลายยี่หอ้วางขายอยู่ในตลาด ผู ้
ซ้ือท่ีมี Brand Image ท่ีดีต่อยี่หอ้ใดกม็กัมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือยี่หอ้นั้น ๆ 

ดงัท่ีไดก้ล่าวในเบ้ืองตน้ ภาพลกัษณ์เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ภาพลกัษณ์
จึงเป็นเร่ืองท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดท้ั้งในทางท่ีดีข้ึนและเลวลง การเกิดวิกฤตการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์องคก์ร และมีผลสะทอ้นไปถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนก็อาจท าใหป้ระชาชนเปล่ียนใจ
ได้ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ แปลก ๆ ของบุคคลก็อาจ
เปล่ียนแปลงไป การรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ น้ีอาจรับรู้ดว้ยประสบการณ์โดยตรง การไดรู้้ ไดส้ัมผสัจากการ
บอกเล่าของครอบครัว ญาติมิตร เพ่ือนฝงูท่ีใกลชิ้ด หรือไดรั้บจากส่ือมวลชนกไ็ด ้

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รมีหลายประการ (สุพิน ปัญญามาก, 2537) บางอย่าง
เกิดข้ึนจากตวัองคก์รเอง อาทิ 

1. ข่าวลือ เป็นวิกฤตการณ์ท่ีหนักหน่วงส าหรับองค์กร โดยเฉพาะข่าวลือในเชิงท าลาย เพราะจะ
กระพือแพร่สะพดัเร็วมาก คนท่ีจะไดรั้บข่าวต่อก็จะระบายสีเพ่ิมเติมจนน่าสะพรึงกลวั และคนจ านวนมาก
จะไม่เขา้ใจวา่จริงหรือไม่จริง เพราะไม่มีตน้ตอ องคก์รหลายแห่งมกัเกิดวิกฤตการณ์เพราะข่าวลือ 
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2. พฤติกรรมขององค์กรเชิงลบ เช่น การบริหารงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ บริการไม่สะดวก ไม่
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ฯลฯ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกระทบความรู้สึกของประชาชน หากองคก์รไม่ปรับปรุงแกไ้ข ก็จะ
เป็นการท าลายภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รใหย้อ่ยยบัได ้
 
2.5งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

เกตุนภา  (2555) เป็นการศึกษาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร ภาพลกัษณ์องคก์ร และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการส าหรับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  พบว่า 
ความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถสร้างให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร และน าไปสู่ความภักดีต่อ
ผูใ้ช้บริการ ดงันั้นแนวทาง หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงพยาบาลย่อม
สะทอ้นถึงความใส่ใจของผูบ้ริหารโรงพยาบาลต่อประเด็นดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมว่ามีมากน้อย
เพียงใด ซ่ึงเป็นการยกระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงพยาบาลและผูใ้ชบ้ริการใหมี้มากข้ึน ดงัรูปท่ี 1 

 

รูปที่  3โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ภาพลกัษณ์ และความ
ภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

ที่มา: เกตุนภา  (2555) 

Berg, H. and L. Lidfors. (2012) ได้ท าการศึกษาการรับรู้ CSR ท่ี มี ต่อความภักดีของลูกค้า
ผูบ้ริโภคในตลาดช็อคโกแลตของสวีเดนโดยการศึกษาความสัมพนัธ์ในการท ากิจกรรมดา้นซีเอสอาร์ ท่ี
ส่งผลต่อปัจจยัแฝงภายใน 4 ตวั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจ คุณภาพ ความไวว้างใจ และภาพลกัษณ์ ซ่ึงเป็นปัจจยั
ท่ีน าไปสู่ความภกัดีของลกูคา้ 
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รูปที่ 4การรับรู้ CSR ท่ีมีต่อความภกัดีของลูกคา้ผ่านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในตลาดช็อคโกแลตของ
สวีเดน 

ท่ีมา: Berg, H. and L. Lidfors.  (2012:57) 

 ณัฐพัชร อามระดิษ (2549) ศึกษาการน าแนวคิดภาพลักษณ์มาใช้กับการประชาสัมพันธ์

ภาพลกัษณ์ขององค์กรผูใ้ห้บริการะบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงพบว่า ในการก าหนดภาพลกัษณ์ท่ีพึง

ประสงค์ของแต่ละองค์กรนั้น จะตอ้งค านึงถึงความต่างจากภาพลกัษณ์ของคู่แข่งในตลาดเดียวกนัดว้ย 

กล่าวคือ ตอ้งพยายามสร้างภาพลกัษณ์ท่ีโดดเด่นใหก้บัองคก์ร เพ่ือสร้างการจดจ าใหก้บัประชาชนภายนอก

และภาพลกัษณ์ท่ีองค์กรตอ้งการส่ือให้ประชาชนทราบ ซ่ึงกลยุทธ์ท่ีส าคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ของ

องค์กรนั้ นคือ การน าแนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social 

Responsibility: CSR) มาใช ้ซ่ึงพบว่าแต่ละองคก์รมีแนวคิดคลา้ยกนัในดา้นการจดักิจกรรมหรือโครงการ

เพ่ือสงัคม แต่ในส่วนเน้ือหาของโครงการจะแตกต่างกนัออกไป 

 Hassan  Ghorbani, Seyedeh Masoomeh  Abdollahin & Mehdi Chini,  (2013 ) ศึ กษ าก ารน า
แนวคิดท่ีจะตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั ตราสินคา้ว่า 
อิทธิพลของกิจกรรมเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการท่ีรับรู้ในแบรนด ์
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รูปที ่ 5กรอบแนวคิด 

 

 
 
รูปที ่ 6 Principal Model of Research 
ท่ีมา: Hassan  Ghorbani, Seyedeh Masoomeh  Abdollahin & Mehdi Chini, (2013) 

 
3. วธิีการศึกษา 

โดยการทบทวนวรรณกรรมและมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและหากรอบแนวความคิดของกลยุทธ์
การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน ดังนั้ นจาก
การศึกษาสามารถก าหนดกรอบแนวคิด (Conceptualization) ส าหรับตวัแปรท่ีศึกษาไดแ้ก่ กิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม  (CSR) ภาพลกัษณ์ขององคก์รและการรับรู้ต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม โดย
การทบทวนทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดค้ดัเลือกตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสรุปกรอบ
แนวความคิดส าหรับกลยทุธ์การใชกิ้จกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ของธนาคาร
ออมสินประกอบดว้ยปัจจัยดา้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR) ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของ
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องคก์ร และการรับรู้ต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงสามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจยั
และตั้งขอ้เสนอไดด้งัน้ี 1)กลยุทธ์การจดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ต่อ
กิจกรรมเพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์2)ความแตกต่างของการจดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร
ระหวา่งการรับรู้ต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม3)การรับรู้ต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมของ
องคก์รท่ีสามารถพยากรณ์ภาพลกัษณ์ขององคก์รได ้  และไดก้รอบแนวความคิดเพ่ือการวิจยัไดด้งัรูปท่ี 7  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รูปที่  7กรอบแนวความคิดกลยุทธ์การใชกิ้จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ของ

ธนาคารออมสิน 

 
5.  แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป 
 

 การศึกษากลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์จะพบใน
งานวิจยัทางการศึกษา ในองคก์รขนาดใหญ่เป็นส่วนมาก เพราะในเร่ือง CSR มกัจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์

กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 

(CSR) 

• ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
• ดา้นสงัคมและชุมชน 
• ดา้นเยาวชน 
• ดา้นลูกคา้ 
• ดา้นพนกังาน 

 

 

 

ภาพลกัษณ์ขององค์กร (Corporate 

Image) 

• ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือบริการ 
(Product or Service Image) 

• ภาพลกัษณ์ตรายีห่อ้ (Brand Image) 
• ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์าร 

(Institutional  Image) 
 

 

การ รับ รู้ ต่ อกิจกรรมความ

รับผิดชอบ ต่อ สั งคม (CSR 

Perception) 

• ช่องทางการรับรู้ 
• ระดบัการรับรู้ 
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ขององค์กรและความส าเร็จของตราสินค้า  การรับรู้และ เพ่ิมแนวทางในการพัฒนาองค์กร เพ่ิม
ประสิทธิภาพและความส าเร็จ พฒันากลยทุธ์ต่างๆเพ่ือท่ีจะท าใหอ้งคก์รสามารถเขา้ถึงลกูคา้ได ้

ผลการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าเสนอกรอบแนวความคิด กลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสินโดยผลท่ีไดใ้นเบ้ืองตน้น้ีจะเป็นพ้ืนฐานส าคญัส าหรับ
ผูส้นใจในการน าไปเป็นกรอบแนวความคิดเพ่ือการศึกษาวิจยัในเชิงปริมาณจากการท ากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสงัคมนั้นวา่ไดส่้งผลอยา่งไรต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการกบัต้นทุนเงนิทุนของส่วนผู้ถอืหุ้น 

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The Relationship between Corporate Governance and Cost of Equity  

of Listed Companies on The Stock Exchange of Thailand 

วรรณรัตน์  ปณิธานธรรม1และ ขวญัสกลุ เตง็อ านวย2                                                                              
     Wanarat Panitanthum1 and Kwuansakoon Thengaummnuay2                                                   

บทคดัย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการและตน้ทุนเงินทุนของส่วน
ผู ้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. 2553 - 2555 จ านวนประชากรรวมทั้ งส้ิน 913 รายการ จาก
ผลการวิจยัพบว่า บริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่มีคณะกรรมการ จ านวน  8  - 10 คน โดยมีสดัส่วนกรรมการ
อิสระส่วนใหญ่ ร้อยละ 33 - 50 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรกต็าม สัดส่วนของกรรมการอิสระท่ี
ต ่ากว่าร้อยละ 33 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีจ านวนร้อยละ  5 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการและตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้น 
พบว่า บริษัทท่ีได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการอยู่ในระดับท่ีดีกว่าและบริษัทท่ีมีขนาด
คณะกรรมการท่ีมากข้ึนนั้นจะมีตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้นต ่ากว่า อย่างไรก็ดี สัดส่วนของกรรมการ
อิสระไม่มีความสมัพนัธ์กบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ค าส าคัญ: การก ากับดูแลกิจการ, ต้นทุนเงินทุนของส่วนผู้ถือหุ้น 

Abstract 

This research aims to study the size of the board and the proportion of independent directors of listed companies 
on the Stock Exchange of Thailand.The overall population (913 items) is from the year 2010 to 2012. The 
research results show that the majority of listed companies have 8-10 directors with 33% - 50 % independent 
directors.5% of the overall population has a number of independent directors less than 33% and does not meet 
the requirement of the good corporate governance standard. The result also reflects the level of corporate 
governance and the size of the board have a significant inverse variation relationship with the cost of equity at a 
significance level of 0.05. However, there  is  no  relationship between the proportion of independent directors 
and the cost of equity. 

Keywords: Corporate Governance, Cost of Equity 
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บทน า (Introduction) 

     นบัตั้งแต่วิกฤตการณ์เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยในปี 2540 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
พยายามใหค้วามสนบัสนุนและผลกัดนัระบบการก ากบัดูแลกิจการมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2542 มีการ
จดัตั้งหน่วยงานสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association: 
IOD) เพ่ือท าการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน และจดัท ารายงานการก ากบัดูแล
กิจการบริษทัจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ซ่ึงมีการท า
การส ารวจตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบนั โดยมีการใหค้ะแนนตามหลกัเกณฑท่ี์อิงตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีขององคก์ารเพ่ือความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic 
Cooperation and Development – OECD) และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ บริษทัจดทะเบียน ปี 
2549 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้ง 5 หมวด คือ 1) สิทธิของผูถื้อหุน้ 2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้
อยา่งเท่าเทียมกนั 3) การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส   5) 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยตลาดหลกัทรัพยมุ่์งหวงัส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั   
จดทะเบียน และเสริมสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตลาดทุนไทย  

     นอกจากน้ีคณะกรรมการถือเป็นกลไกหน่ึงท่ีช่วยเสริมสร้างการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เน่ืองจาก
คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษทั และตอ้งมีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ จากการศึกษางานวิจยัในอดีต 
(นวรัตน ์ วิทยนนัท,์ 2555) พบวา่ คุณลกัษณะของคณะกรรมการท่ีปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีจะส่งผลใหร้ะดบัความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มลูลดลง ซ่ึงความแม่นย  าของขอ้มลูนั้นช่วยลดอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของนกัลงทุนได ้(รัชนียา  บงัเมฆ.  ,2554) จึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีตวัแทน Agency 
Theory ท่ีกล่าวถึงปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งตวัการกบัตวัแทน (conflict of interest) เกิดจากตวัแทน
แสวงหาผลประโยชนใ์หก้บัตนเองโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชนต่์อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 
นอกจากน้ีการแบ่งแยกการท างานของตวัการและตวัแทนท าใหเ้กิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูล 
(Information Asymmetry) ท าใหต้วัแทนสามารถเขา้ถึงขอ้มลูของบริษทัไดเ้ร็วและละเอียดกวา่ผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นบุคคลภายนอก ก่อใหเ้กิดตน้ทุนในการติดตาม ควบคุมดูแลการด าเนินงานของคณะผูบ้ริหารให้
เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงเรียกตน้ทุนประเภทน้ีวา่ ตน้ทุนตวัแทน (Agency Cost)  (ขวญัสกลุ  เตง็อ านวย, 
2555) ซ่ึงกล่าวไดว้า่ปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูล  (Information Asymmetry) มีผลท าใหต้น้ทุน
เงินทุนส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน (Diamond and Verrecchia, 1991) ซ่ึงความส าคญัของตน้ทุนเงินทุนของ
ส่วนผูถื้อหุน้มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งต่อ   การตดัสินใจในการด าเนินงานโดยทัว่ไปและทางการเงินของ
ผูบ้ริหารในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ  (รัชนียา บงัเมฆ,2554) ดงันั้น คณะกรรมการจึงเป็นบุคคลส าคญั
ท่ีมีบทบาทส าคญัเพ่ือใหเ้กิดการคานอ านาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร และการคานอ านาจ
ระหวา่งกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทน    ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
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     โดยบริษทัท่ีมีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีเขม้แขง็ จะท าใหอ้งคก์รสามารถลดตน้ทุนเงินทุนของส่วนผู ้
ถือหุน้ซ่ึงถือเป็นส่วนท่ีช่วยสร้างมลูค่ากิจการเพ่ิมข้ึน  (Ashbaugh et al., 2004; Cheng et al., 2006) ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเป็นงานวิจยัของต่างประเทศ ท าให้ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบั
ดูแลกิจการและตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้น โดยก าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษา
โครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองขนาดของคณะกรรมการและสัดส่วนกรรมการอิสระ 2) เพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการและตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                                                          

     จากวตัถุประสงค์การวิจยั ผูวิ้จยัไดก้ าหนดให้การก ากบัดูแลกิจการสะทอ้นโดยระดบัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ขนาดของคณะกรรมการและสัดส่วน
กรรมการอิสระ ในส่วนตวัแปรตาม คือ ตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ใชแ้บบจ าลองในการก าหนดราคา
หลกัทรัพย ์(CAPM) เน่ืองจากตวัวดัดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความคาดหวงัในผลตอบแทนจากการลงทุน
ของนกัลงทุน  

ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

     ทฤษฎีท่ีใชใ้นงานวิจยัเป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักลไกการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงสะทอ้นพฤติกรรมของ
คนและความเป็นไปในองค์กร และใชส้ าหรับอธิบายมูลเหตุของความประพฤติมิชอบของผูบ้ริหาร ซ่ึงก็
คือ ทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) ของ  Jensen and Meckling (1976) มาใชใ้นการวิจยั ซ่ึงจากการศึกษา
งานวิจยัส่วนใหญ่ในต่างประเทศพบว่า ระดบัการก ากบัดูแลท่ีสูงกว่าสามารถลดตน้ทุนของเงินทุนจากผู ้
ถือหุ้นได ้(Ashbaugh et al., 2004; Pham et al., 2007; Byun, 2008) ส่วนในเอเชีย มีผลการศึกษาในกลุ่ม
บริษทัของประเทศเกาหลี โดย Byu et al. (2008) ซ่ึงใช้ตัวแปรระดับการก ากับดูแลกิจการของ Korea 
Corporate Governance Service (KCGS) โดยผลการศึกษาในต่างประเทศท่ีผ่านมาช้ีให้เห็นว่า บริษทัท่ีมี
ระดับการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยลดปัญหาปัญหาความไม่ซ่ือสัตยข์องผูบ้ริหาร พร้อมทั้งช่วยลด
ปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์จากขอ้มูลของบริษทัโดยผูบ้ริหารท่ีเกิดจากความไม่เท่าเทียมกนัของ
ขอ้มูลระหว่างผูถื้อหุ้นดว้ยกนั ซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ว่า ผูบ้ริหารจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความระมดัระวงัและดว้ยความซ่ือสัตย ์รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของบริษทั เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุ้น
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงท าให้ตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้นลดลง ผูวิ้จยัจึงเกิดความสนใจท่ีจะ
ศึกษาเร่ือง การก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงใชร้ะดบัการประเมินการก ากบัดูแลกิจการจากรายงานการก ากบัดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ของ IOD 
และจากการศึกษาโครงสร้างคณะกรรมการ จะพบว่า ขนาดของคณะกรรมการและความมีอิสระของ
คณะกรรมการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตน้ทุนเงินทุนส่วนของผูถื้อหุ้น (Ashbaugh et al., 
2004; Pham et al., 2007) ผูว้ิจยัจึงน าตวัแปรทั้งสองมาศึกษาประกอบกนั  
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     ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกตวัแปรควบคุมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม (Debt to Asset ratio) ขนาดของกิจการ (Market capitalization) 
อตัราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อมูลค่าตลาด (Book to Market value) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 
(ROA) และประเภทของอุตสาหกรรม เน่ืองจากงานวิจยัในอดีตพบว่าตวัแปรควบคุมเหล่าน้ีมีผลกระทบ
ต่อความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic risk)  อนัมีผลต้นทุนเงินทุนส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีค านวณโดยวิธี
แบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์หรือ Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

     จากวตัถุประสงคง์านวิจยัและกรอบแนวคิดดงัรูปท่ี 1  น ามาก าหนดสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ระดบัการก ากบัดูแลกิจการมีความสมัพนัธ์กบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ 

สมมติฐานท่ี 2 ขนาดของคณะกรรมการมีความสมัพนัธ์กบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ 

สมมติฐานท่ี 3 สดัส่วนกรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์กบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

รูปที ่1 กรอบแนวคิด 

 

 

ตวัแปรอสิระ 
  การก ากบัดูแลกจิการ 
  1.  ระดบัการก ากบัดูแลกิจการ  
  2.  ขนาดของคณะกรรมการบริษทั 
  3.  สดัส่วนกรรมการอิสระ 

ตวัแปรควบคุม 
1.  ขนาดกิจการ (Size) 
2.  ความเส่ียงในการด าเนินกิจการ (Debt to Asset 
ratio) 
3.  อตัราส่วนมลูค่าทางบญัชีต่อมลูค่าตลาด  
     (Book to Market value) 

4.  ความสามารถในการท าก าไร ( Profitability) 

5.  ประเภทอุตสาหกรรม 

 

ตวัแปรตาม 

ต้น ทุน เงิน ทุนของส่ วน                     

ผูถื้อหุน้ (Costs of equity) 

วิธี CAPM  model 
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วธิีการศึกษา (Methodology) 

     การศึกษาในงานวิจัยคร้ังน้ี รวบรวมข้อมูลจากรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

(แบบ 56-1) รายงานประจ าปี และข้อมูลท่ีอยู่ในฐานข้อมูล SET SMART (SET Market Analysis and 

Reporting Tool) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 ซ่ึงมี

จ านวนบริษทั 262, 327 และ 324 บริษทัตามล าดบั โดยงานวิจยัมีการวิเคราะห์ขอ้มูลรายปี จ านวน 3 ปี 

และใช้ข้อมูลจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ย 8 กลุ่ม

อุตสาหกรรม ซ่ึงมีประชากรทั้งส้ิน 913 รายการ  ยกเวน้บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ 

(Market for Alternative Investment: MAI) บริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างฟ้ืนฟูการด าเนินงานและบริษทั

ท่ีเปิดเผยขอ้มลูไม่ครบถว้น 

     เม่ือรวบรวมขอ้มลูของตวัแปรอิสระ ตวัแปรตามและตวัแปรควบคุมครบถว้นแลว้จึงน าขอ้มูลมาเพ่ือท า
การวิเคราะห์ถึงขนาดของคณะกรรมการและสัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งใชท้ดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการและตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้นโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
แบบภาคตดัขวาง ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงดงัตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 การวดัค่าตวัแปรอิสระ 

 

ตวัแปรอสิระ การวดัค่าตวัแปร 

1.ระดบัการก ากบัดูแลกิจการ 

จากรายงานการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจด

ทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies) 

ระดบัดีเลิศ (90 - 100 คะแนน)     แทนค่าดว้ย เลข  3 

 ระดบัดีมาก (80 - 89 คะแนน) แทนค่าดว้ย เลข  2 

 ระดบัดี(70 - 79 คะแนน)          แทนค่าดว้ย เลข  1 

 ต ่ากวา่ 70 คะแนน                        แทนค่าดว้ย เลข  0 

2.ขนาดของคณะกรรมการบริษทั จ านวนกรรมการทั้ งหมดในคณะกรรมการของ

บริษทั 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       548 

 

 

ตารางที ่1 (ต่อ) 

 

ตวัแปรอสิระ การวดัค่าตวัแปร 

3.สดัส่วนของกรรมการอิสระ จ านวนกรรมการอิสระต่อจ านวนกรรมการทั้งหมด 

4.ขนาดของกิจการ ค่าลอการิทึมของมูลค่าทางตลาดของบริษทั                     

(Market capitalization) 

5.ความเส่ียงในการด าเนินกิจการ อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม (Debt-to-Asset 

Ratio) 

6.อตัราส่วนมลูค่าทางบญัชีต่อมลูค่าตลาด อตัราส่วนมลูค่าทางบญัชีต่อมูลค่าตลาด                                                 

(Book to Market value) 

7.ความสามารถในการท าก าไร อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) 

8.ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม (dummy) กลุ่มอุตสาหกรรมฐาน                                            

ก าหนดใหเ้ป็น     0 

กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ก าหนดใหเ้ป็น     1 

    

      ตวัแปรตามในงานวิจยัน้ี คือ ตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ (Cost of Equity หรือ Ke) ซ่ึงมีวิธีท่ีใชใ้น
การวดัค่าของตัวแปรตามโดยค านวณจากแบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์หรือ Capital Asset 
Pricing Model (CAPM) (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2548)  เขียน
เป็นสมการแสดงความสมัพนัธ์ได ้ดงัน้ี            สมการ      Ke  =  Risk Free Rate + (Market Risk 
Premium) ß                      หรือ  

โดยท่ี       Ke  =  ตน้ทุนเงินทุนส่วนของผูถื้อหุน้ (Cost of Equity) 

      K RF  =  อตัราผลตอบแทนขั้นต ่าส าหรับหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียง เช่น พนัธบตัร
รัฐบาล 
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      ß    =  ดัชนีวัดความเส่ียงเชิงระบบของธุรกิจ เป็นดัชนีบ่งช้ีการเปล่ียนไปใน
ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนตอ้งการ เม่ือผลตอบแทนของทั้งตลาดเปล่ียน (Sensitivity Index) 

 Market Risk Premium  =      อตัราผลตอบแทนในส่วนชดเชยความเส่ียงเชิงระบบของธุรกิจ 

ผลการศึกษาและอภิปราย (Results and Discussion) 

    งานวิจยัน้ีไดแ้บ่งผลการวิจยัเป็น 2 ส่วนคือ  
ส่วนที่ 1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัใน 2 เร่ืองหลกั ได้แก่ ขนาดของคณะกรรมการและสัดส่วน
กรรมการอิสระ 
    จากตารางท่ี 2  เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมตลอดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2555 พบว่า 
บริษทัจดทะเบียนส่วนใหญ่   มีคณะกรรมการ จ านวน 8 - 10 คน (ร้อยละ 47.54)  รองลงมาคือ ขนาด
คณะกรรมการ จ านวน 11 คนข้ึนไป (ร้อยละ 43.81) แนวโนม้ของขนาดขณะกรรมการจ านวน 11 คนข้ึน
ไปนั้น เพ่ิมข้ึนในปี 2554 และลดลงในปี 2555 ในขณะท่ีแนวโนม้ขนาดคณะกรรมการจ านวน  5 - 7 คน
กลบัเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยพบว่าขนาดคณะกรรมการจ านวน 11 คนข้ึนไปนั้น พบมากในอุตสาหกรรมบริการ
และอุตสาหกรรมการเงิน และพบนอ้ยสุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

ตารางที ่2  ขนาดของคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
 

ประเภท
อุตสาหกรรม 

ขนาดของคณะกรรมการ (ร้อยละ) 
2553 (262 ตวัอย่าง) 2554 (327 ตวัอย่าง) 2555 (324 ตวัอย่าง) รวม 3 ปี (913 ตวัอย่าง) 

5-7 8-10 
11     
ข้ึน
ไป 

5-7 8-10 
11     
ข้ึน
ไป 

5-7 8-10 
11     
ข้ึน
ไป 

5-7 8-10 
11     
ข้ึน
ไป 

1. AGRI 6.67 43.33 50 6.45 45.16 48.39 0 43.75 56.25 4.3 44.09 51.61 

2. CONS 4.34 47.83 47.83 7.41 40.74 51.85 0 57.14 42.86 3.84 48.72 47.44 

3. IND 7.14 53.57 39.29 8.77 52.64 38.59 14.29 49.20 36.51 10.23 51.7 38.07 

4. PROP 8 64 28 11.11 50.79 38.1 15.15 51.52 33.33 11.73 54.75 33.52 
5. 
RESOURCE 

14.29 35.71 50 10.53 15.79 73.68 10.53 42.10 47.37 11.57 32.77 55.66 

6. SERVICE 2.33 37.21 60.46 3.17 36.51 60.32 1.82 43.64 54.55 2.48 39.13 58.39 

7. TECH 26.09 52.17 21.74 20.69 62.07 17.24 19.23 57.69 23.08 21.79 57.69 20.52 

8. FIN 4.35 52.17 43.48 5.26 39.48 55.26 8.57 42.86 48.57 7.06 36.47 56.47 

เฉลีย่ร้อยละ 8.02 50 41.98 8.56 45.65 46.79 9.25 48.47 42.28 8.65 47.54 43.81 
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ตารางที ่3  ร้อยละของสดัส่วนของกรรมการอิสระของบริษทัจดทะเบียน 

      

     จากตารางท่ี 3 สัดส่วนกรรมการอิสระต่อจ านวนคณะกรรมการโดยภาพรวมตลอดปี 2553 - 2555 ซ่ึง
จ าแนกตามร้อยละของสัดส่วนกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียน โดยส่วนใหญ่มีสัดส่วนของ
กรรมการอิสระร้อยละ 33 - 50 (ร้อยละ 77) และรองลงมา คือสดัส่วนของกรรมการอิสระในช่วงร้อยละ 50 
ข้ึนไปนั้น (ร้อยละ 18) พบในกลุ่มธุรกิจการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างมี
สดัส่วนท่ีสูงกว่าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตามล าดบั อยา่งไรกต็ามสดัส่วนของกรรมการอิสระท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 33 
มีจ านวนเพ่ิมข้ึนทุกปี คิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากรทั้ งหมด ซ่ึงพบมากใน กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
อุปโภคบริโภค เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นรายปี ในปี 2553 พบมากท่ีสุดในกลุ่มในกลุ่มธุรกิจการเงิน ส่วนใน
ปี 2554 และปี 2555 พบมากท่ีสุดในกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค จึงแสดงถึงการไม่ปฏิบติัตามของบริษทัจด
ทะเบียนท่ีมีต่อประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดให้บริษทัจด
ทะเบียนตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 

 

 

 

ประเภท
อุตสาหกรรม 

a
 

สัดส่วนกรรมการอสิระ (ร้อยละ) 

2553 (262 ตวัอย่าง) 2554 (327 ตวัอย่าง) 2555 (324 ตวัอย่าง) 
รวม 3 ปี (913 
ตวัอย่าง) 

ต ่ากวา่  
0.33 

0.33
-0.5 

0.5 
ข้ึน 

ต ่ากวา่ 
0.33 

0.33
-0.5 

0.5 
ข้ึน 

ต ่ากวา่ 
0.33 

0.33
-0.5 

0.5 
ข้ึน 

ต ่ากวา่ 
0.33 

0.33
-0.5 

0.5 
ข้ึน 

1. AGRI 0 97 3 6 81 13 3 88 9 3 88 9 
2. CONS 4 83 13 15 78 7 18 75 7 13 78 9 
3. IND 5 84 11 2 86 12 5 84 11 4 85 11 
4. PROP 0 72 28 2 76 22 5 71 24 2 73 25 
5. 
RESOURCE 

0 79 21 5 68 27 11 74 15 6 73 21 

6. SERVICE 5 81 14 5 82 13 5 86 9 5 83 12 
7. TECH 4 78 18 0 76 24 0 88 12 11 76 13 
8. FIN 9 70 21 11 21 68 14 69 17 11 50 39 
เฉลีย่ร้อยละ 4 80 16 4 74 22 7 79 14 5 77 18 
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สมมตฐิานที่ 1 ระดบัการก ากบัดูแลกิจการมีความสมัพนัธ์กบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้  

     ผลการวิจัยดังตารางท่ี 4 จากข้อมูล 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) พบว่า ระดับการก ากับดูแลกิจการ มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  เม่ือพิจารณา
ในแต่ละปีจะพบวา่ ปี 2553 และปี 2554 นั้น ระดบัการประเมินการก ากบัดูแลกิจการไม่มีความสมัพนัธ์กบั
ตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้นท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงกล่าวไดว้่าระดบัการก ากบัดูแลกิจการ
อาจเป็นปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลส าคญัต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน ในขณะท่ี ปี 2555 กลบัพบว่า ระดบัการ
ก ากบัดูแลกิจการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

     บริษทัท่ีไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการอยู่ในระดบัท่ีสูงมีตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ต ่าลง 
อาจเน่ืองจากความต่ืนตวัในเร่ือง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัเล็งเห็นความส าคญัและประโยชน์ของ
การมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประกอบกบัความเขม้งวดของการประเมินระดบัการก ากบัดูแล ซ่ึงสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย หรือ ไอโอดี (Thai Institute of Directors :IOD) ท าให้ระดับการ
ประเมินการก ากบัดูแลกิจการอาจเป็นประเดน็ท่ีนกัลงทุนทัว่ไปใชเ้ป็นปัจจยัท่ีใชต้ดัสินใจในการลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์างๆ เพราะระดบัการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีสูงจะสร้างความเช่ือมัน่และเช่ือใจใหก้บั
นกัลงทุนว่า การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัมีการด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละสุจริตและ
มุ่งเนน้ผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

สมมตฐิานที่ 2  ขนาดของคณะกรรมการบริษทัมีความสมัพนัธ์กบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ 

     ผลการวิจยัดงัตารางท่ี 4 จากขอ้มูล 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) พบว่า ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZ) มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้นอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05  

     ขนาดคณะกรรมการยิ่งมีจ านวนมากข้ึนเท่าใดก็ยิ่งท าให้ตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้นลดลง เหตุผล
อาจเป็นเพราะขนาดคณะกรรมการขนาดใหญ่จะท าใหมี้ประโยชนใ์นดา้นการตรวจสอบและการน าความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์มาให้ค าแนะน าและร่วมกันปรับปรุงการก ากับดูแลกิจการอนัเป็น
ประโยชน์แก่การด าเนินงานของบริษทั ท าให้นักลงทุนเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดูแลกิจการส่งผลให้ตน้ทุน
เงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ลดลง ซึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีตวัแทน  

 

สมมตฐิานที่ 3  สดัส่วนกรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์กบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ 

     ผลการวิจัยดังตารางท่ี 4 จากข้อมูล 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) พบว่า สัดส่วนของกรรมการอิสระ 
(INDEPEN) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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     เหตุผลอาจเน่ืองมาจากจ านวนกรรมการอิสระในแต่ละบริษทันั้นอาจก าหนดจ านวนกรรมการอิสระ
เพียงเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต. ซ่ึงจะพบว่าสัดส่วนกรรมการอิสระโดยส่วนใหญ่ของบริษทั
จดทะเบียนจะอยู่ท่ี 0.33 หรือเท่ากับเกณฑ์ขั้นต ่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้ งหมด ซ่ึงผลงานวิจยัยงั
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสนธิรัก เทพเรณู (2554) ท่ีกล่าวว่า แมว้่าตลาดหลกัทรัพยมี์การก าหนด
หน้าท่ีของกรรมการอิสระเพ่ือการถ่วงดุลอ านาจของคณะกรรมการบริหารก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติ
กรรมการอิสระเหล่าน้ีอาจเป็นผูใ้กล้ชิด และได้รับความไวว้างใจจากกรรมการบริหารอาวุโสหรือ
กรรมการผูท้รงอิทธิพลดว้ยต าแหน่ง บารมีหรือคุณวุฒิ ท าให้กรรมการอิสระไม่สามารถท าหนา้ท่ีในการ
ปกป้องสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 ส่วนตัวแปรควบคุมในงานวิจัยน้ี พบว่า ความเส่ียงในการด าเนินกิจการ (Debt to Asset ratio) มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของต่างประเทศ 
(Modigiliani and Miller, 1958; นพธีรา  กอ้นสมบติั, 2553) ในขณะท่ีขนาดของกิจการท่ีวดัจากมูลค่าทาง
ตลาดของบริษทั (Market capitalization) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัตน้ทุนเงินทุนส่วนของผูถื้อ
หุ้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของต่างประเทศ (Reverte, 2006;  
Pham et al., 2007; Rowe and Kim, 2010) 

 

ตารางที่  4 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับต้นทุนเงินทุนของผูถื้อหุ้น                                                                                   

( n = 913) 

ตวัแปร ต้นทุนเงนิทุนของส่วนผู้ถือหุ้น 

  2553 2554 2555 2553 - 2555 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variable)  
    ระดบัคะแนนการก ากบัดูแลกิจการ (CG) × × 0.0092 * ( - ) 0.0002* ( - ) 

ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZ) × × × 0.0417* ( - ) 
สดัส่วนของกรรมการอิสระ (INDEPEN) × × × × 
ตวัแปรควบคุม (Control Variable)     
ความเส่ียงในการด าเนินกิจการ (Debt to Asset ratio) 0.0003* ( + ) 0.0000* ( + ) 0.0000* ( + ) 0.0000* ( + ) 
ขนาดของกิจการ (Size) 0.0006* (  + ) 0.0002* ( + ) 0.0301* ( + ) 0.0000 *( + ) 
*ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
หมายเหตุ : ( + ) =  มีความสมัพนัธ์กบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ในทิศทางเดียวกนั 
                      ( - ) =   มีความสมัพนัธ์กบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
                       ×   =   ไม่มีความสมัพนัธ์กบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ 
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สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 

 

จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า บริษัทจดทะเบียนมีจ านวนคณะกรรมการโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 9 คน ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ท่ีก าหนดว่า บริษทัต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน 
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบติั คู่มือต่างๆ แนะน าจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมไวป้ระมาณ  9 - 15 คน (คู่มือ
กรรมการบริษทัจดทะเบียน เล่ม 1, 2547) ซ่ึงขนาดคณะกรรมการจ านวนมากจะมีส่วนช่วยในการช่วยใน
การตรวจสอบการท าธุรกรรมต่างๆของผูบ้ริหารและปรับปรุงการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือช่วยลดปัญหา
ความขดัแยง้ระหว่างผูถื้อหุน้และผูบ้ริหาร ดงันั้น บริษทัจดทะเบียนควรน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีไป
ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการในเร่ือง ขนาดคณะกรรมการ 

จากผลการวิจยัในส่วนของสัดส่วนของกรรมการอิสระท่ีพบว่า มีกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนของ
กรรมการอิสระต ่ากว่าร้อยละ 33 โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค พบโดยเฉล่ียร้อยละ 
13 และในส่วนของภาพรวมนั้น สัดส่วนของกรรมการอิสระต ่ากว่าร้อยละ 33 มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกปีอนั
แสดงถึงการไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ และไม่ให้ความส าคัญในบทบาทของกรรมการอิสระเท่าท่ีควร 
ดังนั้น บริษัทจดทะเบียนและบริษัทท่ีก าลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือ กลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค สามารถน าผลการศึกษาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายและปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เกิดความเหมาะสม นอกจากน้ี ทั้ ง
หน่วยงานการก ากบัรวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองหลกัเกณฑ์การก ากบั
ดูแลกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใหค้วามส าคญัของบทบาทกรรมการอิสระอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือก่อใหเ้กิด
กลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการและตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคือ บริษทัท่ีไดรั้บการประเมินการก ากบั
ดูแลกิจการอยู่ในระดบัท่ีสูงนั้น จะมีตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ต ่าลง ดงันั้น บริษทัในตลาดหลกัทรัพย์
จึงควรตระหนกัถึงความส าคญัของระดบัการประเมินการก ากบัดูแลกิจการเพราะการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
นั้น จะช่วยให้บริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนลดลงโดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัต่างประเทศ
หลายฉบบั (Chen et al.,2003; Ashbaugh et al., 2004; Pham et al.,2007)  

ในเร่ือง ขนาดคณะกรรมการ จะพบว่า ขนาดคณะกรรมการขนาดใหญ่มีส่วนช่วยในการติดตามการ
ด าเนินงานของฝ่ายจดัการ เพ่ือลดความขดัแยง้ระหว่างผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารสอดคลอ้งกบัทฤษฎีตวัแทน 
จึงส่งผลให้ต้นทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้นลดลงอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท ดังนั้ น บริษัทในตลาด
หลกัทรัพยจึ์งควรน าผลการวิจยัคร้ังน้ีมาใชใ้นการพิจารณานโยบายการก าหนดขนาดของคณะกรรมการ 
เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการก ากบัดูแลกิจการในภาคธุรกิจซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของนวรัตน์  วิทยนันท ์
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(2555) แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ(Ashbaugh et al., 2004; Pham et al., 2007) ท่ีพบว่าขนาดของ
คณะกรรมการมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตน้ทุนเงินทุนส่วนของผูถื้อหุน้ 

อย่างไรก็ดี พบว่า สัดส่วนของกรรมการอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุ้น
อยา่งมีนยัส าคญัอาจเป็นเพราะบริษทัมีการก าหนดจ านวนกรรมการอิสระเพียงเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์
ของ ก.ล.ต. ซ่ึงจะพบว่า สัดส่วนกรรมการอิสระโดยส่วนใหญ่ของบริษทัจดทะเบียนจะเท่ากบัเกณฑข์ั้นต ่า 
1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด  นอกจากน้ีตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์และ
ขนาดของกิจการ          มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ 

     จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าบริษทัท่ีไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการอยู่ในระดบัท่ี
สูงนั้น จะมีตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้ต ่าลง ดงันั้น ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ีจึงคาดหวงัวา่บริษทั
ในตลาดหลกัทรัพยจ์ะตระหนกัถึงความส าคญัของระดบัการประเมินการก ากบัดูแลกิจการเพราะการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีนั้น จะช่วยให้บริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนลดลง ซ่ึงนักลงทุนสามารถน า
ระดับการก ากับดูแลกิจการท่ีมีการเปิดเผยในรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) 
รวมถึงโครงสร้างคณะกรรมการมาเป็นปัจจยัท่ีใชใ้นการประกอบการตดัสินใจในการเลือกลงทุน เพ่ือท่ีจะ
ช่วยลดความเส่ียงท่ีจะส่งผลต่อตน้ทุนเงินทุนของส่วนผูถื้อหุน้  แต่ทั้งน้ีควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบอ่ืน
ดว้ยเช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
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ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลทางบัญชีที่ไม่ใช่ผลก าไรในการตดัสินใจลงทุน 
Value Relevance of Non-earning Accounting Numbers for  

Investment Decisions 
วชิาวดี ราชเจริญกจิ1 และ สุธาวลัย์ พฤกษ์อ าไพ2 

Wichawadee Racharoenkit and Suthawan Prukumpai 
 

บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ีคือการศึกษาประโยชน์ของการใช้ข้อมูลทางบัญชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรในการ
ตดัสินใจลงทุน โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในช่วงปีพ.ศ. 2551-2555 การศึกษาในคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ศึกษาขอ้มูลทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไร
ในการอธิบายผลก าไรของกิจการในอนาคต และ (2) ศึกษาความสามารถส่วนเพ่ิมของขอ้มูลทางบญัชีท่ี
ไม่ใช่ผลก าไรในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดยคาดว่าขอ้มูลทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรจะ
สามารถอธิบายผลก าไรของกิจการในอนาคตและมีความสามารถส่วนเพ่ิมในการอธิบายผลตอบแทนของ
หลักท รัพย์ ซ่ึ ง เป็นประโยชน์ ต่อนักลงทุนในแง่ของการใช้ข้อมูลทางบัญ ชี ท่ี ไม่ใช่ผลก าไร
นอกเหนือไปจากการใชผ้ลก าไรในการตดัสินใจลงทุน 
 
ค าส าคัญ: ประโยชน์ในการตัดสินใจ, ข้อมลูทางบัญชีท่ีไม่ใช่ผลก าไร  
 

Abstract 
This research examines the value relevance of non-earning accounting numbers for the investment 
decisions. The dataset contains the financial statements of the listed companies on the Stock Exchange 
of Thailand between 2008 and 2012. Firstly, the ability of the non-earning accounting numbers to 
predict the future earnings is investigated. Secondly, the incremental explanation of non-earning 
accounting numbers to explain the variation in stock returns is tested. The expected preliminary results 
could strengthen the usefulness of non-earnings accounting numbers beside earnings number for 
investment decision.  

Keywords: Value Relevance, Non-earning Accounting Numbers 
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10900 email: wichawadee@gmail.com 
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1. บทน า 
 
     ในช่วงหน่ึงปีท่ีผ่านมาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการขยายตวัเป็นอย่างมากโดยมีการปรับตวั
เพ่ิมข้ึนของดชันีอย่างต่อเน่ือง ท าให้เป็นท่ีน่าดึงดูดใจแก่นักลงทุนทั้ งรายใหญ่และรายย่อย การเขา้มา
ลงทุนในหลกัทรัพยอ์ยา่งหุน้สามญัถือเป็นทางเลือกหน่ึงในการลงทุนท่ีไดผ้ลตอบแทนสูงแต่กมี็ความเส่ียง
ท่ีสูงเช่นกนั ดงันั้น ในการตัดสินใจลงทุนจะตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีช่วยในการพิจารณาเพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจ ซ่ึงหลกัเกณฑด์งักล่าวจะตอ้งอาศยัขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต่์อการลงทุน 
     ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ะตอ้งสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา
หลกัทรัพยน์ั้นได ้ซ่ึงในท่ีน้ีไดแ้ก่ ขอ้มูลในงบการเงินท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะ ในทางปฏิบติัแลว้นกัลงทุน
ส่วนใหญ่จะใช้ขอ้มูลในงบการเงินเพียงบางส่วนเพ่ือพิจารณาประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงผลก าไรในงบ
ก าไรขาดทุนถือเป็นขอ้มูลท่ีถูกใชพิ้จารณากนัอย่างแพร่หลาย ในขณะท่ีงบการเงินท่ีจดัท าข้ึนมีจุดมุ่งหมาย
ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละรายงาน ไม่ว่าจะเป็น เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีแสดงฐานะความมัน่คงทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ซ่ึงการพิจารณาเพียงผลก าไรเพียงอย่างเดียวอาจให้ขอ้มูลท่ีไม่
เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน และอาจท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการคาดการณ์ราคาของหลกัทรัพย ์
       นอกจากน้ี ในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยย์งัสามารถท าผา่นการอธิบายผลก าไรในอนาคต
ได ้เน่ืองจาก มีงานวิจยัท่ีสนบัสนุนว่าผลตอบแทนของหลกัทรัพยส์ะทอ้นขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก าไรใน
อนาคตท่ีเกิดจากการคาดการณ์ของนกัลงทุน (Beaver, Lambert and Morse, 1980; Ou, 1990 และ Ou and 
Penman, 1989a และ b) โดยการคาดการณ์ของนกัลงทุน คือการคาดการณ์ผลก าไรในอนาคตจากการใช้
ขอ้มลูท่ีมีอยู่ในงบการเงิน มาวิเคราะห์ตามหลกัของการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นวิธีของการวิเคราะห์
งบการเงินเพ่ือการลงทุน และน าผลของการวิเคราะห์มาใชใ้นการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงการตดัสินใจของนกั
ลงทุนจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์ดงันั้น ผลตอบแทนของหลกัทรัพยจึ์งสะทอ้น
ขอ้มูลผลก าไรในอนาคต และ การศึกษาประโยชน์ในการตดัสินใจของขอ้มูลทางบญัชีจึงสามารถท าผ่าน
การศึกษาการอธิบายผลก าไรในอนาคตได ้ 
     ขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกน ามาศึกษาประโยชน์ในการตดัสินใจ มีทั้งขอ้มูลผลก าไร และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ผล
ก าไร ซ่ึงจากงานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่า ขอ้มูลผลก าไร สามารถอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์หรือ ผล
ก าไรในอนาคตได ้ในขณะท่ีขอ้มูลท่ีไม่ใช่ผลก าไรซ่ึงมีอยู่หลายตวันั้น พบว่าใชอ้ธิบายผลตอบแทน หรือ 
ผลก าไรในอนาคตไดแ้ตกต่างกนัในแต่ละงาน อย่างไรก็ตามในทุกงานท่ีศึกษาประโยชน์ในการตดัสินใจ
ของขอ้มูลทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรต่างมีผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนัคือ การใชข้อ้มลูทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผล
ก าไรสามารถช่วยเพ่ิมความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ด ้ 
     จากท่ีมาและความส าคญัของปัญหา น ามาสู่การศึกษาในคร้ังน้ี ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประโยชนใ์น
การใชข้อ้มลูทางบญัชีเพ่ือการตดัสินใจ โดยมุ่งเนน้การใชข้อ้มลูท่ีไม่ใช่ผลก าไร เพ่ือประกอบการตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ศึกษาขอ้มลูทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรในการ
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อธิบายผลก าไรในอนาคต และ (2) ศึกษาความสามารถส่วนเพ่ิมในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย์
จากการใชข้อ้มูลทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไร ซ่ึงจะใชข้อ้มูลจากงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2551-2555 
     ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากงานวิจยัในคร้ังน้ี คือ เป็นการยืนยนัถึงจุดประสงค์ของการจดัท างบ
การเงินเพ่ือใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุน โดยมุ่งเนน้ประโยชน์ของการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานใน
การตัดสินใจลงทุน นอกจากน้ีย ังเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนในการใช้ข้อมูล อ่ืนในงบการเงิน
นอกเหนือไปจากการใช้ผลก าไรเพียงอย่างเดียวมาพิจารณาประกอบการตดัสินใจลงทุนเพ่ือลดความ
คลาดเคล่ือนในการคาดการณ์ราคาหลกัทรัพย ์
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การศึกษาประโยชนข์องการใชข้อ้มลูทางบญัชีเพ่ือการลงทุนนั้น เป็นการศึกษาความสามารถของขอ้มูล
ทางบัญชีในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์หรือศึกษาผ่านการอธิบายผลก าไรของกิจการใน
อนาคต ซ่ึงในงานวิจยัท่ีผ่านมา มีผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกันคือ ข้อมูลผลก าไรมีประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ นอกจากน้ีการใช้ข้อมูลทางบัญชีท่ีไม่ใช่ผลก าไร จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการอธิบาย
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยแ์ละผลก าไรของกิจการในอนาคตได ้ซ่ึงจะเห็นไดว้่า ขอ้มูลทางบญัชีท่ีไม่ใช่
ผลก าไรจะช่วยเติมเตม็การวิเคราะห์และคาดการณ์เพ่ือการลงทุนใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่งถกูตอ้งมากยิ่งข้ึน 
 
2.1 ความสามารถของข้อมูลทางบัญชีทีไ่ม่ใช่ผลก าไรในการอธิบายผลก าไรของกจิการในอนาคต 
 
     การศึกษาการอธิบายผลก าไรของกิจการในอนาคตนั้นมาจากความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย์และผลก าไรของกิจการในอนาคต ซ่ึงงานวิจัยท่ีสนับสนุนได้แก่ Ball and Brown (1968); 
Beaver, Lambert and Morse (1980) และ Ou and Penman (1989a และ b) และการศึกษาท่ีพบว่า ขอ้มลูทาง
บัญชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรสามารถช่วยเพ่ิมความสามารถในการอธิบายผลก าไรของกิจการในอนาคต
นอกเหนือไปจากการใช้ผลก าไรเพียงอย่างเดียว ไดแ้ก่งานวิจยัของ Abarbanell and Bushee (1997) และ 
Seng and Hancock (2012) ซ่ึงพบวา่ มีค่า Adjusted R2 ของตวัแบบท่ีมีขอ้มลูทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรท่ีสูง
กว่าตวัแบบผลก าไรเพียงอย่างเดียว โดยในงานวิจยัของทั้งสองไดใ้ชต้วัแปรท่ีไม่ใช่ผลก าไรท่ีเหมือนกนั 
ซ่ึงเป็นขอ้มลูท่ีไม่ใช่ผลก าไรท่ีไดจ้ากนกัวิเคราะห์ทางการเงิน โดยใชส้มการในการทดสอบดงัน้ี 
 

 
 

(1) 
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     สมการท่ี (1) แสดงการอธิบายการเปล่ียนแปลงของผลก าไรของกิจการในอนาคตโดยใช้ขอ้มูลทาง
บญัชี 
      
     โดย  คือ การเปล่ียนแปลงของผลก าไรในปัจจุบนั โดยในสมการน้ี ใชผ้ลต่างระหว่างผล
ก าไรต่อหุน้ในปัจจุบนัและปีก่อนหารดว้ยราคาตน้ปีของหลกัทรัพย ์และ  คือ ผลรวมของ

ขอ้มลูทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไร โดยเรียกวา่ สญัญาณปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Signals) 4 
     งานวิจยัของ Ou and Penman (1989a) และ Ou (1990) ท่ีศึกษาความสามารถในการพยากรณ์ทิศทางการ
เปล่ียนแปลงของผลก าไรของกิจการในอนาคตโดยใชต้วัแบบ LOGIT5 โดยน าขอ้มูลทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผล
ก าไรในรูปของอตัราส่วนทางการเงินมาใช้ทดสอบความสามารถในการอธิบายผลก าไรของกิจการใน
อนาคตโดยใช้วิธีการคดัเลือกทางสถิติ และน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการพยากรณ์ทิศทางการเปล่ียนแปลง
ของผลก าไรในอนาคตเพ่ือดูความแม่นย  า พบว่า ตวัแบบท่ีมีขอ้มูลท่ีไม่ใช่ผลก าไรมีความสามารถในการ
พยากรณ์ทิศทางการเปล่ียนแปลงของผลก าไรในอนาคตท่ีแม่นย  ามากกว่า ตวัแบบท่ีใชผ้ลก าไรเพียงอย่าง
เดียว 
     จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในขา้งตน้ พบว่า แมว้่างานวิจยัท่ีใชข้อ้มูลทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไร
จะมีความแตกต่างกนั ทั้งในแง่ของตวัแปรท่ีใชแ้ละวิธีท่ีใชท้ดสอบ แต่กลบัใหผ้ลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนั 
คือ ขอ้มูลทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรช่วยเพ่ิมความสามารถในการอธิบายผลก าไรในอนาคต หรือกล่าวอีก
นยัหน่ึงวา่ การน าขอ้มลูท่ีไม่ใช่ผลก าไรมาประกอบกนักบัขอ้มูลผลก าไรเพ่ือคาดการณ์ผลก าไรในอนาคต
จะช่วยเติมเตม็ความสามารถในการคาดการณ์ผลก าไรใหมี้ความแม่นย  ามากยิ่งข้ึน 
 
2.2 ความสามารถของข้อมูลทางบัญชีทีไ่ม่ใช่ผลก าไรในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 
 
     นอกจากการศึกษาประโยชน์ในการตดัสินใจของขอ้มลูทางบญัชีผ่านการอธิบายผลก าไรของกิจการใน
อนาคตแลว้ ยงัสามารถศึกษาการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตรง ซ่ึงงานวิจยัท่ีพบว่าขอ้มูล

                                                           
4 สัญญาณปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Signals)  เป็นขอ้มูลทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรไดจ้ากนกัวิเคราะห์ทางการเงิน โดยในงานวิจยั

ของ Abarbanell and Bushee (1997) และ Seng and Hancock (2012) ไดน้ าสญัญาณปัจจยัพ้ืนฐาน ยกตวัอยา่งเช่น ลูกหน้ีการคา้ สินคา้

คงเหลือ รายจ่ายฝ่ายทุน และการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ เป็นตน้ มาใช้ทดสอบความสามารถในการอธิบายผลก าไรของ

กิจการในอนาคต ซ่ึงสญัญาณปัจจยัพ้ืนฐานน้ีถูกน ามาทดสอบคร้ังแรกโดย Lev and Thiagarajan (1993) มีทั้งส้ิน 12 ตวัแปร   

5 ในงานวิจยัของ Ou and Penman (1989a) และ Ou (1990) ตวัแบบ LOGIT ใชใ้นการทดสอบขอ้มูลทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรในการ

พยากรณ์ทิศทางของผลก าไรในอนาคตเพ่ือแยกแยะกลุ่มออกเป็นกลุ่มท่ีมีผลก าไรเพ่ิมข้ึนและลดลง โดยจะน าผลการทดสอบดงักล่าว

มาเปรียบเทียบกบัผลก าไรล่วงหน้า 1 ปีท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือดูเปอร์เซ็นตข์องความแม่นย  าในการพยากรณ์ โดยขอ้มูลทางบญัชีท่ีน ามาใช้

ประกอบไปดว้ยอตัราส่วนทางการเงินและเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของรายการทางบญัชีทั้งส้ิน 68 ตวัแปร 
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ทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรช่วยเพ่ิมความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ Lev and 
Thiagarajan (1993); Al-Debie and Walker (1999) และ  Luchs, Maheshwari and Myring (2012) ซ่ึ ง ใช้
ขอ้มลูทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรท่ีไดจ้ากนกัวิเคราะห์ทางการเงิน โดยมีสมการในการทดสอบดงัน้ี 

       

 

      

     สมการท่ี (2) แสดงการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูทางบญัชี 
      
     โดย  คือผลตอบแทนส่วนเกินของหลกัทรัพย ์โดยเป็นผลต่างระหว่างผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของ
หลกัทรัพย ์12 เดือน และผลตอบแทนท่ีคาดหวงัโดยค านวณมาจาก Market Model6,  คือผลการ
เปล่ียนแปลงของก าไรต่อหุ้นจากปีก่อนหารดว้ยราคาหลกัทรัพยต์น้ปี และ  คือ ผลรวม
ของขอ้มลูท่ีไม่ใช่ผลก าไร 
     นอกเหนือไปจากการใชส้มการท่ี (2) ในการทดสอบแลว้ ยงัสามารถท าไดโ้ดยการศึกษาพฤติกรรมของ
ผลตอบแทนผิดปกติของหลกัทรัพย์ โดย Ou (1990) สังเกตการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนผิดปกติ
ในช่วงท่ีมีการคาดการณ์ทิศทางของผลก าไรของกิจการในอนาคตก่อนท่ีจะมีการเผยแพร่งบการเงิน และ
พบวา่ ผลตอบแทนผิดปกติมีการตอบสนองต่อการพยากรณ์ผลก าไรของกิจการในอนาคตจากการใชข้อ้มูล
ท่ีไม่ใช่ผลก าไรไดดี้กวา่การพยากรณ์ท่ีใชผ้ลก าไรของกิจการเพียงอยา่งเดียว  
     จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า แมว้่าวิธีการทดสอบจะแตกต่างกนั แต่มีผลของการวิจยัท่ี
สอดคล้องกัน คือ ข้อมูลทางบัญชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรช่วยเพ่ิมความสามารถอธิบายผลตอบแทนของ
หลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า ขอ้มูลทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรจะช่วยเพ่ิมประโยชนใ์นการใชข้อ้มูล
เพ่ือตดัสินใจใหแ้ก่นกัลงทุน จากวตัถุประสงคข์องงานวิจยั น ามาสู่สมมติฐานของการศึกษาดงัน้ี 
 
สมมติฐานที่ 1 คือ ข้อมูลทางบัญชีที่ไม่ใช่ผลก าไรมีความสามารถในการอธิบายผลก าไรของกิจการใน
อนาคตได้  
สมมติฐานที่ 2 คือ ข้อมลูทางบัญชีที่ไม่ใช่ผลก าไรจะช่วยเพิม่ความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ได้ 
 
 

                                                           
6 Market Model เป็นตวัแบบท่ีใช้ในการหาผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์โดยเปรียบเทียบความเส่ียง (β) ของหลกัทรัพยก์บั

ความเส่ียงของตลาด   

(2) 
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3. วธิีการศึกษา 
 
3.1 กลุ่มตัวอย่าง และ ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา  
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาประโยชน์ของการใช้ขอ้มูลทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรในการตดัสินใจ
ลงทุน คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2551-2555 ยกเว้น
อุตสาหกรรมการเงิน เน่ืองจากความแตกต่างของโครงสร้างงบการเงิน นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ีใชจ้ะตอ้ง
มีขอ้มลูทางบญัชีท่ีตอ้งการครบถว้น          
     จากการทบทวนวรรณกรรม น ามาสู่การก าหนดตัวแปรท่ีจะใช้ทดสอบสมมติฐานทั้ งสอง โดย
สมมติฐานท่ี 1 ตวัแปรตามคือ ผลก าไรของกิจการในอนาคต ซ่ึงใชก้ าไรต่อหุน้ สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 

 
 
     สมการท่ี (3) แสดงการค านวณการเปล่ียนแปลงของผลก าไรล่วงหนา้ 1 ปี 
      
และสมมติฐานท่ี 2 ตัวแปรตามคือ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ โดยใช้ผลตอบแทนส่วนเกินของ
หลกัทรัพยต์ั้งแต่เดือนท่ี 4 ของปีท่ีใชใ้นการทดสอบไปจนถึงเดือนท่ี 4 ของปีถดัไป เน่ืองจากขอ้สมมติท่ีว่า 
งบการเงินรายปีจะออกในช่วงเดือนท่ี 3-4 และนกัลงทุนจะไดใ้ชข้อ้มลูในการคาดการณ์ผลก าไรในเดือนท่ี
หลงัจากงบการเงินถกูเผยแพร่ 
     ตวัแปรตน้ในการทดสอบสมมติฐานทั้งสอง สามารถแบ่งเป็น ขอ้มูลผลก าไร โดยใชก้ารเปล่ียนแปลง
ของผลก าไรต่อหุ้นในปัจจุบัน ซ่ึงเท่ากับ  หารด้วย  และข้อมูลท่ีไม่ใช่ผลก าไร
ทั้งส้ิน 44 ตวัแปร ยกตวัอย่างเช่น อตัราส่วนทุนหมุนเวียน, อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม, 
การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้ น, เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงในสินค้าคงเหลือ , เปอร์เซ็นต์การ
เปล่ียนแปลงของวงจรเงินสด เป็นตน้ 
  
3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     การศึกษาประโยชน์ของการใช้ข้อมูลทางบัญชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรเพ่ือการตัดสินใจลงทุน ซ่ึงแบ่ง
วตัถุประสงค์ของการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ท าให้การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การ
วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือศึกษาความสามารถของขอ้มูลทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรในการอธิบายผลก าไรของ
กิจการในอนาคต โดยใชส้มการดงัน้ี 
               

(3) 
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     สมการท่ี (4) สมการใชใ้นการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
      
     ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ประกอบไปดว้ยการทดสอบขอ้มลูทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรทั้งส้ิน 44 ตวั
แปรในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของผลก าไรล่วงหนา้ 1 ปี โดยทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติของค่า
สัมประสิทธ์ิหน้าขอ้มูลทางบัญชีท่ีไม่ใช่ผลก าไร โดยระดบัความมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีใช้ทดสอบใน
งานวิจยัน้ีคือ 0.057 
     ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือศึกษาความสามารถส่วนเพ่ิมของขอ้มูลทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรในการ
อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดยการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 จะใชข้อ้มูลทางบญัชีทั้งท่ีเป็นผลก าไร 
และไม่ใช่ผลก าไร ในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดยแบ่งเป็น การใชข้อ้มูลผลก าไรในการ
อธิบายผลตอบแทนส่วนเกินของหลกัทรัพย ์ดงัสมการ  
 

 
 
     สมการท่ี (5) ใชใ้นทดสอบความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยโ์ดยขอ้มลูผลก าไร  
เพ่ือเป็นสมการท่ีใชเ้ปรียบเทียบในการทดสอบความสามารถส่วนเพ่ิมของขอ้มูลท่ีไม่ใช่ผลก าไร แลว้จึง
เพ่ิมขอ้มลูทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไร ดงัสมการ 
 

 
 
     สมการท่ี (6) ใชก้ารทดสอบความสามารถของขอ้มูลทางบญัชีทั้งผลก าไรและท่ีไม่ใช่ผลก าไรในการ
อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์
     ในการทดสอบความสามารถส่วนเพ่ิมในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะ ใชก้ารพิจารณาค่า 
Adjusted R2 โดยเปรียบเทียบ ค่า Adjusted R2 ระหวา่งสมการท่ี (5) และ สมการ (6)8 

 

                                                           
7 ในการทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์หน้าตวัแปรตน้ เป็นการทดสอบความสามารถในการอธิบายตวัแปร

ตาม โดย ประสิทธ์ิหนา้ตวัแปรตน้ใดท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ ตวัแปรตน้นั้นสามารถใชใ้นการอธิบายตวัแปรตามได ้

8 Adjusted R2 คือ ค่าท่ีแสดงถึงอิทธิพลของตวัแปรตน้ท่ีมีต่อตวัแปรตามท่ีซ่ึงมีการปรับแกแ้ล้ว โดย สมการท่ีค่า Adjusted R2 ท่ีสูง

กวา่ จะแสดงถึงความสามารถในการอธิบายตวัแปรตามท่ีดีกวา่  

(5) 

(4) 

(6) 
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
     ในการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยัซ่ึงแบ่งเป็น 2 สมมติฐาน มีความคาดหวงัว่า ในส่วนท่ี 1 ขอ้มูล
ทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไร ท่ีใช้ทั้งส้ิน 44 ตวัแปร จะมีบางส่วนท่ีสามารถอธิบายผลก าไรของกิจการใน
อนาคตได ้และส่วนท่ี 2 ในการทดสอบความสามารถส่วนเพ่ิมของขอ้มูลทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรในการ
อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ตวัแบบท่ีประกอบไปดว้ยขอ้มูลทางบญัชีทั้งผลก าไรและไม่ใช่ผล
ก าไร จะมีค่า Adjusted R2 สูงกว่าตวัแบบท่ีใช้ผลก าไรเพียงอย่างเดียว จึงจะเป็นการยืนยนัว่า ขอ้มูลทาง
บญัชีท่ีไม่ใช่ผลก าไรมีประโยชนต่์อการตดัสินใจลงทุน      
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การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงนิของบริษทัจดทะเบยีน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 Predicting Financial Failure of Companies Listed on  

the Stock Exchange of Thailand 

ภรณ์ทพิย์ ชูรอด1และ พลวฒัน์ เลศิกุลวฒัน์2 

Porntip Churod and Polwat Lerskullawat  

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือทดสอบความสามารถแบบจ าลอง EM – Score ของAltman (1995) ในการ
จ าแนกกลุ่มของบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน ออกจากกลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีไม่เขา้ข่ายอาจ
ถกูเพิกถอน โดยศึกษาขอ้มลูของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยช่วงระหวา่งปีพ.ศ. 
2554-2556 ผลการศึกษาในขั้นแรกพบว่าแบบจ าลอง EM – Score สามารถจ าแนกกลุ่มของบริษทัท่ีเขา้ข่าย
อาจถูกเพิกถอนในช่วงระยะเวลาท่ี  t-1 , t-2 และ t-3 มีความถูกต้อง 96.89% , 95.83% และ 95.15% 
ตามล าดบั ซ่ึงพบว่ามีความถูกตอ้งสูงกว่างานวิจยัอ่ืนโดยเฉล่ีย อย่างไรก็ตาม แบบจ าลอง EM – Score มี
ความสามารถในการจ าแนกในระยะสั้นไดดี้กวา่ในระยะยาว 

ค าส าคัญ : บริษัทจดทะเบียนท่ีอาจถกูเพิกถอนหลกัทรัพย์ , แบบจ าลองEM – Score  

Abstract 

This paper purposes to test the EM-Score model of Altman ( 1 9 9 5 )  in order to discriminate the 
rehabilitated companies against the non-rehabilitated companies. Our data set covers the listed firms on 
the Stock Exchange of Thailand (SET) between 2011 and 2013. The preliminary results show that the 
EM-Score model can categorise the rehabilitated firms with the accuracy rate at 96.89%, 95.83% and 
95.15% during t-1, t-2 and t-3, respectively. In comparison with the previous related literatures, our 
evidence finds higher accuracy rate than average. However, the EM-Score model performs well in short 
estimation period. 

Keywords: Rehabilitated Companies, EM-Score Model 
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1.บทน า 

     การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบนัมีความเส่ียงจากการไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ
หลายดา้น อย่างหลีกเล่ียงมิได ้ความลม้เหลวทางการเงินเป็นเหตุการณ์ท่ีสร้างความเสียหายไม่ว่าจะเกิด

จากภาคธุรกิจใดก็ย่อมส่งผลต่อภาพรวมของสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งปัญหาแรงงานว่างงานท่ีเป็นผลจาก

การปรับลดจ านวนพนกังาน ตลอดจนการเกิดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อกิจการ นอกจากน้ีหากเหตุการณ์

ความลม้เหลวทางการเงินเกิดข้ึนกบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock 

Exchange of Thailand : SET) ก็จะส่งผลกระทบอย่างกวา้งขวาง ไม่ว่าจะเป็นผูล้งทุน เจ้าหน้ี พนักงาน 

ประชาชนทัว่ไป และทา้ยท่ีสุดผลกระทบทั้งหมดกจ็ะส่งผลถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ 

     จากผลกระทบดงัท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นท าใหส้ังคมและทุกภาคส่วนเร่ิมเกิดความตระหนกัถึงความส าคญั

ในการวิเคราะห์คาดการณ์หรือการเตือนภยัจากสญัญาณเตือนบางอย่างท่ีสามารถส่งสญัญาณความผิดปกติ

ท่ีเป็นดชันีท่ีแสดงถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดเหตุการณ์ความลม้เหลวทางการเงิน เพ่ือใชใ้นการเตรียมรับมือ

กบัสถานการณ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและทนัท่วงที ดงันั้น เคร่ืองมือหรือสัญญาณเตือนภยัจ าเป็นตอ้งมี

ความถูกตอ้ง  เท่ียงตรง และสามารถบ่งช้ีถึงความผิดปกติทางการเงินท่ีอาจเป็นปัจจยัความลม้เหลวทาง

การเงินในอนาคตได ้เพ่ือสนบัสนุนใหก้ารน าขอ้มลูไปใชใ้นการตดัสินของผูมี้ส่วนไดเ้สียมีประสิทธิภาพ  

     การวิเคราะห์สัญญาณเตือนภยัความลม้เหลวทางการเงินมีการศึกษาอยา่งแพร่หลาย โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือให้แบบจ าลองท่ีพัฒนาข้ึนใหม่นั้ นมีความถูกต้องและสามารถบ่งช้ีถึงสัญญาณเตือนภัยได้ ซ่ึง

แบบจ าลองการพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงินท่ีไดรั้บความนิยมในการใชเ้ป็นรากฐานของการพฒันา

แบบจ าลองหน่ึง คือ แบบจ าลองท่ีพัฒนาโดย Altman ( Altman Z-Score ) เน่ืองจากเป็นแบบจ าลองท่ี

สามารถเขา้ใจไดง่้าย และเน่ืองจากปัญหาความแตกต่างทางโครงสร้างธุรกิจของตลาดเกิดใหม่ ( Emerging 

Market ) จึงไดพ้ฒันาแบบจ าลอง Altman’s  Z – Score มาเป็นแบบจ าลอง Emerging Market Score ( EM-

Score Model)  ท าใหไ้ดแ้บบจ าลองท่ีเหมาะสมกบักลุ่มประเทศท่ียงัถูกจดัว่าเป็นกลุ่มตลาดใหม่ อย่างไรก็

ตาม จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจึงพบวา่ ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงินจะ

ถกูตอ้งและสามารถน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชนไ์ดดี้ท่ีสุดในช่วง 3 ปีก่อนการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  

     จากขอ้มูลท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงให้ความสนใจในการศึกษาการพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงิน

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชแ้บบจ าลอง EM – Score  ของ Altman 

ทดสอบความถูกตอ้ง แม่นย  าการพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงินในการจ าแนกบริษทัท่ีประสบความ
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ลม้เหลวทางการเงินกับบริษทัท่ีไม่ประสบความลม้เหลวทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู ้ใช้ข้อมูลรายงานทางการเงินทั้ งนักลงทุนและ

นกัวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงถือว่าเป็นองคก์ร

ใหญ่และเป็นโครงสร้างหลกัของเศรษฐกิจ ในการตดัสินใจไดดี้ยิ่งข้ึน 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

     การวิเคราะห์สัญญาณเตือนภยัความลม้เหลวทางการเงินมีการศึกษาอย่างแพร่หลาย โดยนกัวิชาการให้

ความส าคญักบัขอ้มลูทางการบญัชี เพราะเช่ือวา่ขอ้มูลท่ีแสดงในรายงานทางการเงินจะสามารถสะทอ้นผล

การด าเนินงานของกิจการได ้การศึกษาดา้นการพยากรณ์ความลม้ละลาย (Bankruptcy Predict Model) มี

การพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง  

     Beaver (1966) เป็นนกัวิจยัในยุคแรกท่ีสนใจศึกษาเร่ืองการพยากรณ์ภาวะลม้ละลายโดยใชอ้ตัราส่วน

ทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นข้อมูลท่ีช่วยในการพยากรณ์  โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรเด่ียว 

(Univariate Analysis) เป็นเคร่ืองมือทางสถิติ เพ่ือแยกแยะความแตกต่างระหว่างบริษทัท่ีประสบภาวะ

ลม้ละลายกบับริษทัท่ีไม่ประสบภาวะลม้ละลาย โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ 3 ขอ้ คือ 1.อตัราส่วนทาง

การเงินท่ีมีความนิยมในการน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 2.ประสิทธิภาพของอตัราส่วนทางการเงินท่ีมี

อยูใ่นงานวิจยัท่ีผา่นมา 3.มีความเก่ียวขอ้งในการก าหนดแนวคิดเร่ืองกระแสเงินสด (Cash flow)  

     งานวิจัยของ Beaver ให้ข้อสรุปผลการวิจัยว่า อตัราส่วนทางการเงินสามารถพยากรณ์ภาวะความ

ลม้เหลวทางการเงินของกิจการได ้5 ปียอ้นหลงัก่อนท่ีบริษทัจะประสบปัญหาความลม้เหลวทางการเงิน 

ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสามารถแสดงความสมัพนัธ์ของบริษทัท่ีมีปัญหาภาวะความลม้เหลวกบับริษทัท่ี

ไม่มีปัญหาภาวะความลม้เหลว จ านวน 6 อตัราส่วน คือ 1.Cash Flow to Total Debt Ratio  2.Net Income 

to Total Assets Ratio 3.Debt to Total Asset Ratio 4.Working Capital to Total Asset Ratio 5.Working 

Capital to Current Ratio 6.Turnover Ratio และอตัราส่วนทางการเงินท่ีสามารถพยากรณ์ความลม้เหลว

ทางการเงินไดดี้ท่ีสุด คือ Cash Flow to Total Debt Ratio ซ่ึงสามารถพยากรณ์ไดดี้ท่ีสุดในช่วง 1 ปีก่อนท่ี

บริษทัจะประสบกบัความลม้เหลวทางการเงิน 

     ต่อมา  Altman (1968) ไดพ้ฒันางานวิจยัของ Beaver โดยการปรับเทคนิคการวิเคราะห์อตัราส่วนโดย

ใชก้ารวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม (Multivariate Discriminant Analysis : MDA) และ ใชข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ถึง ค.ศ. 1965 จ านวน 66 บริษทั แบ่งเป็นบริษทัท่ีประสบภาวะความลม้เหลวทางการเงิน 
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33 บริษทั และบริษทัท่ีไม่ประสบภาวะความลม้เหลวทางการเงิน 33 บริษทั อตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้น

งานวิจยัมีจ านวนทั้งส้ิน 22 อตัราส่วน คดัเลือกจาก 5 กลุ่มประเภทอตัราส่วนทางการเงิน คือ 1. อตัราส่วน

วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)  2. อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการ

บริหารสินทรัพยห์มุนเวียน (Activity Ratio)  3. อตัราส่วนวิเคราะห์โครงสร้างแหล่งเงินทุน (Leverage 

Ratio)  4.อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  5. อตัราส่วน

วิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ี  (Solvency Ratios)  

     ผลการวิจยัของ Altman (1968) ไดผ้ลวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีสามารถพยากรณ์ความลม้เหลว

ทางการเงินไดดี้จ านวนทั้งส้ิน 5 อตัราส่วน ซ่ึงพบว่าตวัแปรท่ีมีความสามารถในการพยากรณ์ภาวะความ

ลม้ละลายได้ดีท่ีสุด คือ X3 (อตัราส่วนรายได้ก่อนหักดอกเบ้ียและภาษีต่อสินทรัพย์), X5 (อตัราส่วน

ยอดขายต่อสินทรัพยร์วม), X4 (อตัราส่วนมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อหน้ีสินรวม), X2 (อตัราส่วนก าไร

สะสมต่อสินทรัพยร์วม) และ X1 (อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม) ตามล าดบั โดยค่าความ

ถกูตอ้งท่ีไดจ้ากการทดสอบแบบจ าลอง พบว่า มีค่าความถูกตอ้งแม่นย  าของแบบจ าลองมากท่ีสุดในช่วง 1 

ปีก่อนประสบภาวะลม้ละลาย โดยมีค่าความถูกตอ้งโดยรวมเท่ากบั 95% และมีค่าเปอร์เซ็นตค์วามถกูตอ้ง

ลดลงเร่ือยๆเม่ือยอ้นหลงัไปหลายปี 

     ในปี ค.ศ. 1972 Robert O. Edmister สนใจศึกษาการพยากรณ์ความลม้ละลายในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก 
(small enterprise) การศึกษาคร้ังน้ีใชวิ้ธีการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มเป็นเคร่ืองมือทางสถิติในการค านวณหา
ค่าการพยากรณ์ โดยคัดเลือกอตัราส่วนท่ีมีความส าคญัในงานวิจยัท่ีผ่านมาจ านวน 19 อตัราส่วน ซ่ึง
แบบจ าลองท่ีได้จากการวิจัยมีอตัราส่วนท่ีมีความสามารถในการพยากรณ์จ านวน 7 อตัราส่วน โดย
แบบจ าลองดงักล่าวสามารถพยากรณ์ไดถู้กตอ้งแม่นย  าในช่วง 1 ปีก่อนการลม้ละลายถึง 93% และพบว่า
การวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจขนาดเลก็จ าเป็นตอ้งใชง้บการเงินท่ีมีความต่อเน่ืองกนั 3 ปี (พรวรรณ นนัทแพศย,์ 
2546) 
     ในปีเดียวกัน Deakin (1972) ได้ท าการศึกษางานวิจัยของ Beaver (1966) และ Altman (1968) เพ่ือ

พฒันารูปแบบแบบจ าลองการพยากรณ์ความลม้ละลาย โดยใช้วิธีทางสถิติแบบเดียวกบังานวิจยัของ 

Altman คือ การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม และใช้อตัราส่วนทางการเงินในการวิจยัชุดเดียวกบังานวิจยัของ 

Beaver จ านวน 14 อตัราส่วน แต่จะให้ความส าคญักบัขอ้มูลดา้นกระแสเงินสดมากข้ึน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้

ในการเก็บขอ้มูลมีจ านวน 64 บริษทั โดยเป็นกลุ่มบริษทัท่ีประสบภาวะลม้ละลายระหว่างปี ค.ศ. 1964 - 

1970 จ านวน 32 บริษทั และจบัคู่บริษทัท่ีไม่ประสบภาวะลม้เหลวท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัและมี

ขนาดใกลเ้คียงกนักบับริษทัในกลุ่มแรก จ านวน 32 บริษทั ผลการวิจยัของ Deakin สรุปวา่วิธีการวิเคราะห์
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จ าแนกกลุ่ม เป็นวิธีทางสถิติท่ีสามารถใช้ในการพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์ความลม้ละลายท่ีมี

ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ล่วงหนา้เป็นเวลา 3 ปี 

     การพฒันาในระยะต่อมา Altman และคณะ (1977) สนใจศึกษาแบบจ าลองการพยากรณ์ความลม้ละลาย

เพ่ือพฒันางานวิจยัของ Altman (1968) การพฒันาแบบจ าลองในคร้ังน้ีเป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

กลุ่มผูค้า้รายยอ่ย (Retailers) ต่างจาก Altman (1968) ท่ีสนใจเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ โดยกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใชใ้นงานวิจยัเป็นกลุ่มบริษทัท่ีประสบภาวะลม้ละลายจ านวน 53 บริษทั และมีจ านวนกลุ่มบริษทัท่ีไม่

ประสบภาวะลม้ละลายอีก 58 บริษทั ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีเลือกอตัราส่วนเพ่ือศึกษาจ านวน 27 อตัราส่วน

จาก  6 ก ลุ่มประ เภทอัตราส่ วน  คื อ   1.profitability , 2.interest coverage and leverage , 3.liquidity , 

4.capitalisation ratios , 5.earnings variability และ 6.miscellaneous  

     ผลการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีสามารถพฒันาแบบจ าลองการพยากรณ์ภาวะลม้ละลายท่ีเหมาะสมกบั

กลุ่มธุรกิจขนาดยอ่ม โดยแบบจ าลองดงักล่าวถกูเรียกวา่ ZETA Score  ซ่ึงไดค้วามสมัพนัธ์ของอตัราส่วนท่ี

สามารถพยากรณ์ภาวะลม้ละลายไดท้ั้งส้ินจ านวน 7 อตัราส่วน คือ X1 = Return on assets  X2 = Stability of 

earnings  X3 = Debt service  X4 = Cumulative profitability X5 = Liquidity  X6 = Capitalisation  X7 = Size  

ตวัแปรท่ีไดจ้ากการศึกษาพบว่า สามารถพยากรณ์ภาวะลม้ละลายในช่วง 1 ปีก่อนเกิดภาวะลม้ละลายได้

ถูกตอ้งแม่นย  าถึง 96.2% และสามารถพยากรณ์ไดแ้ม่นย  าถึง 70% ในขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปีก่อนเกิดภาวะ

ลม้ละลาย 

     Ohlson (1980) สนใจศึกษาเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินและการพยากรณ์ภาวะลม้ละลาย มุ่งเนน้

ใหข้นาดของกิจการเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการวิเคราะห์ จึงไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งจบัคู่บริษทัท่ีมีขนาดใกลเ้คียง

กัน เหมือนงานวิจัยอ่ืนๆก่อนหน้าน้ี นอกจากน้ีงานวิจัยของ Ohlson ยงัใช้วิธีทางสถิติท่ีแตกต่างจาก 

Altman และ Deakin คือ ใชว้ิธีทางสถิติแบบ Condition logit analysis อตัราส่วนท่ีเลือกมีจ านวนทั้งส้ิน 9 

อตัราส่วน  

     ผลการศึกษางานวิจยัของ Ohlson สรุปวา่ การใชอ้ตัราส่วนทางการเงินเพ่ือพฒันาเป็นสญัญาณเตือนภยั

ภาวะลม้ละลายนั้นจะมีความแม่นย  าสูงในช่วงปีแรกๆ และลดลงเม่ือเป็นระยะเวลาท่ีนานออกไป และ

งานวิจยัของ Ohlson ยงัไดส้รุปว่า การใชอ้ตัราส่วนทางการเงินในการพยากรณ์ความน่าจะเป็นของการเกิด

ภาวะความลม้เหลวทางการเงินของบริษทัในอนาคตนั้นไม่สามารถพยากรณ์ไดถ้กูตอ้ง 100% ทั้งน้ีเกิดจาก
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ขอ้จ ากดัของตวัเลขท่ีแสดงอยู่ในรายงานทางการเงิน เน่ืองจากรายงานทางการเงินในบางบริษทัจะเลือก

แสดงถึงตวัเลขท่ีดีท่ีสุดโดยไม่ค านึงถึงสถานการณ์ท่ีแทจ้ริงของบริษทั 

     การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ของโลกและการเกิดข้ึนของประเทศในกลุ่มก าลงัพฒันาท่ีมีการเปิดตลาด

ทุนใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน ท าให้ Altman และคณะ (1995) สนใจท่ีจะพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์ภาวะ

ลม้ละลายข้ึนใหม่ส าหรับกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาเพราะมีความแตกต่างดา้นค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั และดา้น

โครงสร้าง Altman และคณะท าการศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างบริษทัในประเทศเกาหลี ช่วงระหว่างปี 

ค.ศ. 1990 – 1993 ใชก้ลุ่มตวัอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่มจากกลุ่มพาณิชยกรรม ประกอบดว้ยกลุ่มบริษทัท่ีประสบ

ภาวะลม้ละลาย 34 บริษทั และกลุ่มบริษทัท่ีไม่ประสบภาวะลม้ละลายอีก 34 บริษทั  

     ผลการศึกษางานวิจยัสามารถพฒันาแบบจ าลองใหม่ท่ีเหมาะส าหรับกลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันาและเป็น

ประเทศท่ีจดัอยู่ในกลุ่มตลาดใหม่ โดยมีช่ือเรียกแบบจ าลองใหม่ว่า Emerging Market Score  หรือ EM – 

Score  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสมการเส้นตรงเช่นเดียวกบัแบบจ าลอง Z-Score แต่ละจ านวนตวัแปรอิสระเหลือ

เพียง 4 ตวัแปรเท่านั้น 

     การศึกษาเพ่ือทดสอบและพฒันาแบบจ าลองท่ีใช้ในการพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงินยงัเป็นท่ี

ไดรั้บความสนใจของนกัวิเคราะห์ทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ  

     Abolfazl Ghadiri Moghadam ท าการศึกษาเปรียบเทียบแบบจ าลองการพยากรณ์ภาวะความลม้ละลาย

ของ Altman (1983) และ Ohlson (1980) ผลการศึกษา พบว่า เม่ือเปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลอง 2 

แบบจ าลองแลว้พบว่า ในปีท่ี 1 ก่อนท่ีบริษทัจะถูกจดักลุ่มเขา้กลุ่มบริษทัท่ีถูกเพิกถอนแบบจ าลองของ 

Altman (1983)  มีค่าการพยากรณ์ไดถู้กตอ้งแม่นย  ากว่าแบบจ าลองของ Ohlson (1980) แต่ส าหรับขอ้มูลปี

ท่ี 2และ3 ก่อนท่ีบริษทัจะถูกจดักลุ่มเขา้กลุ่มบริษทัท่ีถูกเพิกถอนแบบจ าลองของ Ohlson (1980) มีค่าการ

พยากรณ์ไดถ้กูตอ้งแม่นย  ากวา่แบบจ าลองของ Altman (1983) 

     สัญญา ชัยวงค์ (2553)  ศึกษาเร่ือง การศึกษาอตัราส่วนทางการเงินเพ่ือพยากรณ์ความลม้เหลวทาง
การเงินทางการเงิน กรณีศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ 
อตัราส่วนทางการเงินมีความส าคญัท่ีสุดคือ กลุ่มอตัราส่วนจากการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis)  1 ปี 
ก่อนเกิดปัญหาความลม้เหลวทางการเงิน ส าหรับอตัราก าไรสุทธิเป็นตวัแปรอิสระท่ีมีบทบาทส าคญัหรือ
เป็นอิทธิพลต่อการแบ่งกลุ่มมากท่ีสุด แบบจ าลองท่ีไดพ้ฒันาจากกลุ่มอตัราส่วนดงักล่าวสามารถพยากรณ์
ความแม่นย  า ใน 1 ปี ก่อนเกิดปัญหาความลม้เหลวทางการเงิน ไดถ้กูตอ้งเฉล่ีย 97.1%      
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     หทัยรัตน์ ดวงมาลา (2555) ศึกษาเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ของแบบจ าลอง Z- Score  กับ EM – 

Score  ในการจ าแนกบริษทัท่ีมีภาวะความลม้ละลายกบับริษทัท่ีไม่มีภาวะความลม้ละลายของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผลการศึกษาพบว่า ระดับความถูกต้องแม่นย  าในการ

พยากรณ์ของแบบจ าลอง Z- Score  และ EM – Score  ในภาพรวมสามารถจ าแนกกลุ่มตวัอย่างท่ีมีภาวะ

ความลม้เหลวทางการเงิน เท่ากบั 93.55% และระดบัความถกูตอ้งแม่นย  าในการจ าแนกกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มี

ภาวะความลม้เหลวทางการเงินของแบบจ าลอง Z- Score  มีค่าเท่ากบั 77.17% และ EM – Score มีค่าเท่ากบั 

78.26% จึงสรุปว่าแบบจ าลองท่ีน ามาทดสอบในการศึกษางานวิจยัทั้ง 2 แบบจ าลองไม่มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญั 

     จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว ท าใหน้ าไปสู่การทดสอบสมมุติฐานท่ีวา่ แบบจ าลอง EM – Score 

มีความสามารถในการจ าแนกบริษทัท่ีมีภาวะความลม้ละลายกบับริษทัท่ีไม่มีภาวะความลม้ละลายของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3.วธิีการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่างและวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาในคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลจาก SETSMART ซ่ึงไดแ้ก่ รายงานประจ าปี งบการเงินของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือมาวิเคราะห์หาค่าการพยากรณ์ภาวะความลม้เหลวทาง
การเงิน โดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินภายใตรู้ปแบบของแบบจ าลอง EM – Score  เพ่ือวิเคราะห์โอกาสท่ีจะ
เกิดภาวะความลม้เหลวทางการเงิน 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี 

2. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีขอ้มลูท่ีผูศึ้กษาตอ้งการเกบ็ขอ้มูลครบถว้น 
3. ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีการด าเนินงานต่อเน่ืองและมีการน าส่งงบการเงินตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2551-2555  

     อย่างไรก็ตาม การศึกษาในคร้ังน้ีไม่ครอบคลุมถึง กลุ่มสถาบนัการเงินจ าพวกธนาคาร บริษทัเงินทุน
หลกัทรัพย ์บริษทัประกนัภัยและประกันชีวิต เน่ืองจากกลุ่มสถาบันการเงินมีการจดัประเภทรายการ
แตกต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ซ่ึงอาจส่งผลต่อค่าการพยากรณ์ท่ีค านวณได ้
 

     ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งจะแบ่งแยกขอ้มลูเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
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     1.บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Rehabco) ในช่วงปี 

พ.ศ. 2554 ถึง 2556 ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 35 บริษทั โดยบริษทักลุ่มน้ีถือเป็นตวัแทนบริษทัท่ีประสบความ

ลม้เหลวทางการเงิน 

     2.บริษทัจดทะเบียนท่ีไม่เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน (Non Rehabco) ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง 2556 โดยจะ
เลือกบริษทัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น คือ เป็นบริษทัท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ติดต่อกนัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่ไดถู้กจดัเขา้หมวดบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างฟ้ืนฟูการ
ด าเนินงาน 
 
     แบบจ าลอง และ ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยั 
     เคร่ืองมือท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบจ าลองการพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงิน 
EM – Score  ของ Altman คือ 
 

Z = 3.25 + 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4 

โดยท่ีค่า 

Z  = ดชันีโดยรวม (Overall Index) 

X1  = อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม (Working capital/Total assets) 

X2 = อตัราส่วนก าไรสะสมต่อสินทรัพยร์วม (Retained Earnings/Total assets)  

X3 = อตัราส่วนรายไดก่้อนหกัดอกเบ้ียและภาษีต่อสินทรัพยร์วม (Earnings before interest and  

                  taxes /Total assets) 

X4 = อตัราส่วนมลูค่าหุน้ตามราคาบญัชีต่อหน้ีสินรวม (Book value equity/total debt)  

4.ผลการศึกษาเบือ้งต้น และ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป 

     จากผลการศึกษาในขั้นตน้พบว่าแบบจ าลอง EM – Score สามารถพยากรณ์สภาวะความลม้เหลวทาง

การเงินของบริษทัจดทะเบียนฯ ในช่วงระยะเวลาท่ี t-1 , t-2 และ t-3 มีความถกูตอ้ง 96.89% , 95.83% และ 

95.15% ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบแบบจ าลอง EM-Score  

  จ านวนประชากร (บริษทั) ค่าความถูกต้อง ค่าความผดิพลาด 

ปีที่ t-1 257 96.89% 3.11% 

ปีที่ t-2 264 95.83% 4.17% 

ปีที่ t-3 268 95.15% 4.85% 

 

     จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้่าแบบจ าลองการพยากรณ์ความลม้เหลวทางการเงิน EM – Score  (Emerging 

Market Score Model) ของ Altman สามารถจ าแนกกลุ่มของบริษทัท่ีประสบความลม้เหลวทางการเงินและ

ไม่ประสบความลม้เหลวทางการเงินไดดี้ในช่วงระยะเวลาสั้นดีกว่าในช่วงระยะเวลายาว นอกจากน้ีเม่ือ

ทดสอบความผิดพลาดของการพยากรณ์พบว่า ผลการศึกษาประกอบดว้ยความผิดพลาดทั้งแบบ Type I 

error และ Type II error ซ่ึงแสดงค่า ร้อยละความผิดพลาดดงัตารางท่ี 2 กล่าวคือ แบบจ าลองจะมีความผิด

พลาดแบบ Type I error เฉล่ีย 3 ปีท่ีร้อยละ 1.78 และ ผิดพลาดแบบ Type II error เฉล่ีย 3 ปีท่ีร้อยละ 2.27 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบค่าการพยากรณ์ผิดพลาด 

  Type I error Type II error  

ปีท่ี t-1 1.95% 1.17% 
ปีท่ี t-2 1.52% 2.65% 
ปีท่ี t-3 1.87% 2.99% 

ค่าเฉลีย่ 1.78% 2.27% 

     จากผลการศึกษาในเบ้ืองต้นน้ี จะน าไปสู่แนวทางท่ีจะศึกษาในขั้ นต่อไปคือ การวิเคราะห์หา

แบบจ าลองท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มของบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน ออกจากกลุ่มบริษทัท่ีไม่

เขา้ข่ายไดถู้กตอ้งและสามารถพยากรณ์ไดดี้ในช่วงระยะเวลายาว อีกทั้งจะไดเ้ป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะสม

กบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูศึ้กษาจะใชข้อ้มูลตวัแปรท่ีเป็นทั้งตวัเงิน

และขอ้มลูท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ผูส้อบบญัชีของกิจการ , ความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี เป็นตน้ (ณฐัณิ

ชา อร่ามเธียรธ ารง, 2554.)  
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อทิธิพลของวนัในสัปดาห์ต่ออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
Day of the Week Effect in Long Term Equity Fund  

ณฐัวุฒิ ปลาบู่ทอง1 และ พลวฒัน์ เลศิกุลวฒัน์2 

Nattawut Plabutong and Polwat Lerskullawat 
  

บทคดัย่อ 

งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของวนัในสัปดาห์ต่ออตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของ
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวในประเทศไทย ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 ผลการศึกษา
พบวา่ วนัในสัปดาห์มีผลต่ออตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนั โดยวนัจนัทร์จะมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียนอ้ย
กว่าศูนยใ์นขณะท่ีวนัศุกร์จะมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียมากกว่าศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงผลการศึกษา
ดงักล่าวถือเป็นเหตุการณ์ผิดปกติของตลาดจากอิทธิพลของวนัท่ีแสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพ
ในระดบัต ่าของตลาดกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา  

ค าส าคัญ: อัตราผลตอบแทน, กองทุนรวมหุ้นระยะยาว, อิทธิพลของวันในสัปดาห์ 
 

Abstract 

The objective of this paper is to investigate the evidence on day of the week effect in Long Term Equity 
Fund (LTF) in Thailand between January 1, 2005 and Dec 31, 2013. The result indicates that day of the 
week does affect the average daily returns. Specifically, Monday returns are statistically negative while 
Friday returns are statistically positive. The existence of the calendar anomalies is a denial of the weak 
form of efficient market hypothesis in LTF market during the study period.   
 
Keywords: Return, Long Term Equity Fund, Day of the Week Effect 
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1. บทน า 
 ความต้องการส่วนใหญ่ในการลงทุนในหลกัทรัพย ์ผูล้งทุนคาดหวงัโดยมากท่ีต้องการลงทุนใน
สินทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนสูงสุดภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ทั้งเง่ือนไขเร่ืองระยะเวลาการลงทุน ความเส่ียง และ
ปัจจยัอ่ืนๆ ราคาหลกัทรัพยจึ์งเป็นผลลพัธ์ของการวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบของปัจจยัต่างๆท่ีจะมี
ผลต่อกระแสเงินและอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัแลว้ส่งผลมาถึงราคาของหลกัทรัพยใ์นท่ีสุด การ
พิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีส าคญัจ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งประกอบเป็นจ านวนมากส าหรับการ
ประเมิน การก าหนด และการเสนอราคาเพ่ือซ้ือหรือขายหลกัทรัพยน์ั้น 
 ภายใต้สมมติฐานตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) เม่ือตลาดท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพราคาของหลกัทรัพยไ์ดส้ะทอ้นขอ้มูลข่าวสารทุกประเภทอย่างรวดเร็ว ถูกตอ้งและทัว่ถึง ผล
ของขอ้มูลนั้นๆสามารถสะทอ้นให้อยู่ในราคาของหลกัทรัพยไ์ด ้โดยผ่านการรับรู้ของผูล้งทุนและผูท่ี้
เก่ียวข้องในตลาด ท าให้ทุกคนมีข่าวสารข้อมูลท่ีถูกต้องเท่าเทียมกัน ผู ้ลงทุนจึงไม่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนส่วนเกินปกติจากการลงทุนไม่วา่จะใชก้ลยทุธ์การลงทุนใดกต็าม  
 ในอดีตงานวิจยัทางการเงินในช่วงกว่า 30 ปีท่ีผ่านมาพบว่า ผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดหลกัทรัพยติ์ด
ลบในวันจันทร์ หรือเรียกว่าปรากฎการณ์วนัจันทร์ (Monday Effect) หรือความผิดปกติของตลาด
หลักทรัพย์ในวนัจันทร์ Monday anomaly) ดังเช่นงานวิจัยของ French (1980) และ Gibbons and Hess 
(1981) พบว่า วนัจนัทร์เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในขณะท่ีประเทศไทยนั้นมีผูวิ้จยัไดศึ้กษารูปแบบของผลตอบแทนท่ีไดรั้บผลกระทบจากวนัในสัปดาห์ 
ดงัเช่นงานวิจยัของสุรชยั ไชยรังสินนัท ์(2536) ไดศึ้กษาและทดสอบพฤติกรรมอตัราผลตอบแทนของวนั
ในสัปดาห์ ซ่ึงผลตอบแทนเฉล่ียในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีค่าต ่าสุดในวนัองัคารและสูงสุดในวนัศุกร์
โดยมีผลตอบแทนเฉล่ียในวนัศุกร์มีความแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยในเวลาต่อมา
งานวิจยัของโสภิตา ฉิมสะอาด (2551) ไดศึ้กษาผลกระทบของวนัและเดือนต่ออตัราผลตอบแทนของดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพยใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พบวา่ โดยส่วนมากวนัจนัทร์และวนัศุกร์จะส่งผล
ต่ออตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีกุลธิดา เจิมรังษี (2553) ไดศึ้กษารูปแบบของ
แหล่งข้อมูลท่ีเปล่ียนไปโดยศึกษาผลก าไรของกองทุนรวมในประเทศไทยจากผลกระทบด้านวนัใน
สัปดาห์ พบว่าผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนตราสารทุนในประเทศไทยมีค่าเฉล่ียในวนัจนัทร์เป็นลบ แต่
ไม่พบว่าผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมในวนัจันทร์แตกต่างจากผลตอบแทนเฉล่ียของวนัอ่ืนใน
สปัดาห ์ 
 จากการศึกษาวิจยัท่ีผ่านไดมุ่้งศึกษาการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนของราคาหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงในปัจจุบนัยงัมีการลงทุนอีกรูปแบบหน่ึงนั้นคือ กองทุนรวม3 ซ่ึงเป็น 
 
3กองทุนรวมนั้นเป็นระดมทุนจากนักลงทุนหลายๆรายมารวมกนั จากนั้นก็จะน าเงินไปลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆ ตามนโยบายการ
ลงทุน โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม (บลจ) ท าหนา้ท่ีบริหารกองทุนรวมให้ไดผ้ลตอบแทน แลว้มาเฉล่ียคืนให้กบั 
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ทางเลือกการลงทุนท่ีอยู่ในความสนใจอยา่งมาก โดยเฉพาะจากนกัลงทุนท่ีเร่ิมลงทุน หรือก าลงัมองหาทาง
เลือกในการออม และจากการศึกษาของดนัย ไชยสาร (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมและดชันีตลาดหลกัทรัพย ์โดยผลการศึกษาพบวา่ขอ้มลูดชันีตลาดหลกัทรัพย์
และอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว ดงันั้นหากผลตอบแทน
ของหุน้ในตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บผลกระทบจากวนัในสัปดาห์ก็น่าจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีเป็นไปในแนวเดียวกนั 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัมุ่งศึกษาเฉพาะกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ซ่ึงเป็นกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน
ในหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่านั้น และเป็นกองทุนท่ีใหสิ้ทธิประโยชน์
ทางภาษี 
 

 ข้อมูล ณ ส้ินปี 

รายการ/ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

จ านวนบริษทัจดัการท่ีมี LTF 17 18 18 21 22 20 20 20 20 
จ านวนกองทุน 22 30 34 53 52 52 52 52 52 
มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
(พนัลา้นบาท) 

5.63 14.18 25.19 49.41 42.01 85.5 129.58 148.28 199.61 

ท่ีมา: สมาคมบริษทัจดัการลงทุน (2556) 

 จากขอ้มูลขา้งตน้เป็นการเติบโตของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยในปี 2547 มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
จ านวน 5.63 พนัลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราการเติบโตท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆกระทัง่ในปี 2555 มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
จ านวน 199.61 พนัลา้นบาท  และจ านวนกองทุนเพ่ิมข้ึนจาก 22 กองทุน เป็น 52 กองทุน ตามล าดบั อนั
เน่ืองมาจากลกัษณะกองทุนเป็นกองทุนท่ีผูล้งทุนมีความตอ้งการลงทุนในหุ้นแต่อาจไม่มีความช านาญ
เก่ียวกบัการลงทุนในหุน้หรือไม่มีเวลา และสามารถยอมรับความเส่ียงได ้อีกทั้งยงัไดสิ้ทธิทางภาษีและการ
ท่ีเง่ือนไขของกองทุนรวมท่ีเป็นท่ีสนใจแก่นักลงทุนรายใหม่ส่งผลให้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตามการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวนั้นมีเง่ือนไขว่าจะตอ้งถือหน่วยลงทุนไม่นอ้ย
กว่า 5 ปีปฏิทินจึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดห้ากถือไม่ครบตามเง่ือนไขจะไม่ไดสิ้ทธิประโยชน์
ด้านภาษี การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้ นก็เป็นแนวทางเพียงส่วนหน่ึง แต่นักลงทุนควรมอง
ผลตอบแทนระยะยาวควบคู่กนัไปดว้ย จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าเม่ือมีการลงทุนผลตอบแทนของกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวนั้น จะไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัของวนัในสัปดาห์เช่นเดียวกนัผลตอบแทนของหุน้หรือไม่ 
ซ่ึงท าใหน้กัลงทุนสามารถคาดการณ์รูปแบบผลตอบแทนในแต่ละช่วงเวลาท่ีจะเลือกการลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวท่ีไดป้ระโยชนจ์ากปัจจยัดา้นวนัในสปัดาห์ เพ่ือเป็นประโยชนแ์ก่ผูล้งทุนท่ีจะสามารถวาง
แผนการลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและไดใ้ชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีไดอี้กดว้ย  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคดิตลาดทีม่ปีระสิทธิภาพ 

ภายใตส้มมติฐานตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient market hypothesis) จากการศึกษาของ Fama (1970) 
ไดก้ล่าวว่าตลาดทุนจะเป็นตลาดท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ผูล้งทุนสามารถซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นระดบัราคา
ปัจจุบนัตลอดเวลา และระดบัราคานั้น สะทอ้นจากขอ้มลูข่าวสารท่ีมีอยูข่ณะนั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ความมีประสิทธภาพของตลาด แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ประสิทธิภาพในระดบัต ่า (weak-form efficiency) 
ประสิทธิภาพในระดับกลาง (semi-strong efficiency) และประสิทธิภาพในระดับสูง (strong-form 
efficiency) โดยข้ึนกบัความสามารถของนกัลงทุนในการใชข้อ้มลู ข่าวสารต่าง ๆ ในการลงทุนเพ่ือท าก าไร
เกินปกติ ประกอบดว้ยขอ้มูลของราคาในอดีต ขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และขอ้มูลท่ีไม่ไดมี้การ
เปิดเผยต่อสาธารณะ 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

French (1980) ไดศึ้กษาการสร้างผลตอบแทนของหุน้ โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนส าหรับวนัต่างๆใน
สัปดาห์ของหลักทรัพย์ในตลาด S&P 500 ซ่ึงพบว่าอัตราผลตอบแทนในวนัจันทร์เป็นค่าลบอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

Gibbons and Hess (1981) ได้กล่าวว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียในวนัจันทร์มีค่าน้อยกว่าศูนย์อย่างมี
นยัส าคญั 

Miller et al. (2003) ไดศึ้กษาผลกระทบจากปัจจยัดา้นวนัในสัปดาห์ต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 
จากการผลการศึกษาพบว่ากองทุนแต่ละประเภทรูปแบบของผลตอบแทนท่ีไดรั้บผลกระทบจากวนัท่ี
แน่นอนและสามารถสร้างผลก าไรจากรูปแบบของวนัท่ีเกิดข้ึนไดม้ากกว่าการซ้ือกองทุนแลว้ถือครองไป
ในระยะยาว รวมไปถึงการซ้ือทุกวนัจนัทร์และขายทุกวนัศุกร์  

Chen and Lin (2008) ไดศึ้กษาการสร้างผลก าไรจากการการลงทุนในกองทุนรวมในตลาดกองทุนรวม
ไตห้วนั ซ่ึงพบว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียในวนัจนัทร์มีค่าเป็นลบมากท่ีสุด และเป็นบวกมากท่ีสุดในวนั
ศุกร์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สุรชยั  ไชยรังสินนัท์ (2536) ไดศึ้กษาและทดสอบพฤติกรรมอตัราผลตอบแทนของวนัในสปัดาห์ โดย
แยกศึกษาหลกัทรัพยเ์ป็น 12 กลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจากการศึกษา
พบว่า ผลของวนัในสัปดาห์อตัราผลตอบแทนเฉล่ียในวนัศุกร์แตกต่างอตัราผลตอบแทนในวนัอ่ืนๆของ
สัปดาห์ และไม่สามารถน าไปสร้างผลก าไรจากการซ้ือขายได ้ดว้ยขอ้จ ากดัของค่าธรรมเนียมการซ้ือขาย 
ไม่ว่าจะลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มใดก็ตาม ในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพระดับต ่ า weak-form market 
efficiency 

โสภิตา ฉิมสะอาด (2551) ศึกษาผลกระทบของวนัและเดือนต่ออตัราผลตอบแทนของดชันีราคาตลาด
หลกัทรัพยใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ากการวิจยัพบวา่ ดชันีราคาหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์
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ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น โดยส่วนมากวนัจนัทร์และวนัศุกร์จะส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนของดชันี
ราคาตลาดหลกัทรัพย ์

ปกรณ์ อติเรกลาภ (2553) ศึกษาอิทธิพลของวนัในสัปดาห์ต่ออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผลปรากฎว่าวนัจนัทร์ วนัพุธ วนัพฤหสับดี และวนัศุกร์ มีอิทธิพลต่อ
อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนั โดยอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุดคือวนัศุกร์ และวนัท่ีมีอตัราผลตอบแทน
เฉล่ียต ่าสุดคือวนัจนัทร์ 

กุลธิดา เจิมรังษี (2553) ศึกษาการสร้างผลก าไรของกองทุนรวมในประเทศไทยจากผลกระทบดา้นวนั
ในสัปดาห์ จากผลการวิจยัพบว่าผลตอบแทนเฉล่ียค่าสูงสุดในวนัศุกร์ และมีค่าเฉล่ียผลตอบแทนเป็นลบ
เพียงเลก็นอ้ยในวนัจนัทร์และวนัองัคาร โดนวนัองัคารมีผลตอบแทนต ่าท่ีสุดและส าหรับการประยุกตก์าร
ใชก้ลยทุธ์การซ้ือขายในรูปแบบต่างๆ พบว่านกัลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตรา
สารทุนท่ีมีความเส่ียงต ่ากวา่ในวนัศุกร์เพ่ือหลีกเล่ียงมลูค่าการลงทุนท่ีจะเป็นลบในวนัจนัทร์และวนัองัคาร 
จากนั้นจึงสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกลบัมายงักองทุนรวมตราสารทุนอีกคร้ังในวนัองัคาร 

วรรณยุภา พรหมมิกบุตร (2554) ได้ศึกษาความผิดปกติของวนัและเดือนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงปรากฏวา่วนัศุกร์มีอตัราผลตอบแทนสูงกวา่อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของวนัอ่ืนๆ  

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ อิทธิพลของวนัในสัปดาห์ยงัคงมีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย 
โดยส่วนมากอตัราผลตอบแทนเฉล่ียต ่าสุดคือวนัจนัทร์และวนัศุกร์มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียมากสุด ดงันั้น
งานวิจยัฉบบัน้ี จึงจะท าการทดสอบผลกระทบของวนัท่ีมีต่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ภายใตส้มมติฐาน 
ดงัน้ี 

 :  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัในแต่ละวนัไม่มีความแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 :  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัในแต่ละวนัมีความแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ทั้งน้ีผลท่ีไดน้ั้น ถา้ค่า t-statistic ของอตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัแต่ละวนัไม่แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบัยอมรับ  และปฏิเสธ แสดงวา่อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวไม่แตกต่างกันหรือไม่มีอิทธิพลของวันในสัปดาห์ แต่ถ้าค่า t-statistic ของอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัแต่ละวนัแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากบัปฏิเสธ  และ
ยอมรับ  ซ่ึงหมายความว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในวนันั้นๆไดรั้บ
ผลกระทบจากวนัในสปัดาห์ 
 

3. วธิีการศึกษา 
3.1 วธีิการเกบ็ข้อมูล 

การเก็บขอ้มูลเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยรวบรวมขอ้มูล
ยอ้นหลงัของมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value : NAV หน่วยเป็นบาทต่อหน่วย) ของกองทุนรวมหุน้
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ระยะยาวในแต่ละบริษทัหลกัทรัพย ์จากฐานขอ้มูลกองทุนรวม ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2548 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 โดยคดัเลือกกองทุนหุน้ระยะยาวท่ียงัด าเนินงานในตลาดกองทุนรวมไทย 
 
3.2 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาอิทธิพลของวนัในสัปดาห์ต่ออตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวใน
ประเทศไทย โดยหาอตัราผลตอบแทน 3 รูปแบบ ทั้ งแบบรายวนั เฉล่ียรายวนั และผลตอบแทนเฉล่ีย
รายวนัในแต่ละวนัในสปัดาห ์ดงัน้ี 

 

 
 

สมการท่ี (1) แสดงการค านวณอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ี t  
    โดย    Ri,t        คือ ผลตอบแทนของกองทุน i 
ณ ช่วงเวลา t 
  Valuet     คือ มูลค่าทรัพยสินสุทธิของกองทุน i ณ ช่วงเวลา t (NAV) ปรับดว้ยเงิน
ปันผล 
         Valuet-1   คื อ  มู ล ค่ าท รัพ ยสิน
สุทธิของกองทุน i ณ ช่วงเวลา t-1 

  

 
    

สมการท่ี (2) แสดงการค านวณผลตอบแทนเฉล่ีย ณ วนัท่ี t  
 
   โดย      Rt     คื อ  ค่ า เฉ ล่ี ย
ผลตอบแทนของกองทุน i ณ ช่วงเวลา t 
          Ri,t    

 คือ ผลตอบแทนของกองทุน i ณ ช่วงเวลา t 
           n    
 คือ จ านวนขอ้มลู 
 

ทั้ งน้ี ได้หาผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัในแต่ละวนัโดยใช้สมการตามแบบของ Gibbons and Hess 
(1981) 

(1) 

(2) 
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สมการท่ี (3) แสดงการค านวณผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัในสปัดาห์ 
 
 โดย    Rt             คือ ค่าเฉล่ียผลตอบแทนของกองทุน 
i ณ ช่วงเวลา t 

D1,t … D5,t   คือ ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ส าหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ตามล าดบัโดยก าหนดให้มีค่าเป็น 1 เม่ือผลตอบแทน ณ เวลา t ตรง
กบัวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ตามล าดบันั้น และมีค่าเป็น 0 หากเป็นกรณี
อ่ืน 

                 คือ ตวัแปรความคลาดเคล่ือน 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ผลการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของวนัในสัปดาห์ต่ออตัราผลตอบแทนรายวนัของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

แสดงได ้ดงัน้ี  
ตารางที่ 1 ผลลพัธ์เชิงสถิติพรรณาของผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจ าแนก

ตามวนัในสปัดาห์ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2548 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี วนัศุกร์ รวม 
ค่าเฉล่ีย -0.00119 -0.00020 0.00060 0.00075 0.00110 0.00022 

ค่ามธัยฐาน -0.00116 -0.00024 0.00061 0.00069 0.00108 0.00020 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.01580 0.01599 0.01349 0.01265 0.01280 0.01424 

ค่าสูงสุด 0.08016 0.26721 0.11611 0.07825 0.05418 0.26721 
ค่าต ่าสุด -0.12476 -0.17357 -0.07721 -0.08546 -0.12141 -0.17357 

จ านวนข้อมูล 342 371 374 357 348 1,792 
 
  จากตารางท่ี 1 พบว่าผลตอบแทนเฉล่ียในวนัพุธ วนัพฤหสับดีและวนัศุกร์มีค่าเป็นบวก ทั้งน้ี
วนัศุกร์มีค่าเป็นบวกสูงสุด นอกจากนั้นไดพ้บว่าผลตอบแทนเฉล่ียในวนัจนัทร์และวนัองัคารมีค่าเป็นลบ 
โดยเป็นลบมากสุดในวนัจนัทร์ กล่าวคือผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุดในวนัศุกร์ รองลงมาวนัพฤหสับดี วนัพุธ 
วนัองัคาร และวนัจนัทร์ ตามล าดบั ซ่ึงมีผลลพัธ์ค่าเฉล่ียเป็นไปในแนวเดียวกนักบัค่ามธัยฐาน ส าหรับส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าใกลเ้คียงกนั คือ ระหวา่ง 0.013-0.016 
 

(3) 
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ตารางที่ 2  ค่าสัมประสิทธ์ิของผลตอบแทนรายวนัของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจ าแนกตามวนัใน
สปัดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 1มกราคม 2548 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับดี วนัศุกร์ 
Coefficient -0.00119 -0.00020 0.00060 0.00075 0.00110 
Std. Error 0.00018 0.00017 0.00017 0.00018 0.00018 
t-Statistic -6.58395** -1.15535 3.46131** 4.23516** 6.10607** 

**   นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียในวนัพุธ วนัพฤหสับดีและวนัศุกร์มีค่าเป็นบวก
และจากการทดสอบสมมติฐานท่ีวา่อตัราผลตอบแทนเฉล่ียในแต่ละวนัทั้ง 5 วนัไม่มีความแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ตามตัวแบบสมการถดถอยของ Gibbons and Hess 
(1981) โดยพบว่าวนัพุธ วนัพฤหัสบดีและวนัศุกร์ มีความแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท าให้ปฏิเสธสมมติฐานท่ีว่าผลตอบแทนเฉล่ียในแต่ละวนัทั้ ง 5 วนัไม่มีความ
แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงหมายความว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวในวนัพุธ วนัพฤหสับดีและวนัศุกร์ไดรั้บผลกระทบจากวนัในสปัดาห์ นอกจากนั้นไดพ้บวา่อตัรา
ผลตอบแทนเฉล่ียในวนัจนัทร์และวนัองัคารมีค่าเป็นลบ เม่ือทดสอบสมมติฐานปรากฎว่ามีความแตกต่าง
จากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงหมายความว่าอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวในวันจันทร์ได้รับผลกระทบจากวนัในสัปดาห์เช่นกัน แต่ส าหรับอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียในวนัองัคารไม่พบว่ามีความแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% 

ทั้งน้ีจากผลการศึกษาขา้งตน้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต ่าสุดอยู่ท่ีวนัจนัทร์ และมีค่าสูงสุดในวนัศุกร์ โดย
อตัราผลตอบแทนเฉล่ียในวนัจนัทร์และวนัศุกร์มีความแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมั่น 95% ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chen and Lin (2008) โสภิตา ฉิมสะอาด (2551) ปกรณ์ 
อติเรกลาภ (2553) และฐิติพร ส าราญศาสตร์ (2555)ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของวนัจนัทร์
ต ่าท่ีสุด และวนัศุกร์มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงท่ีสุด นอกจากน้ี Gibbons and Hess (1981) ไดก้ล่าวว่า
อตัราผลตอบแทนเฉล่ียในวนัจนัทร์มีค่านอ้ยกว่าศูนยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีสุรชยั ไชยรังสินนัท ์
(2536) กุลธิดา เจิมรังษี (2553) และวรรณยุภา พรหมมิกบุตร (2554) ยงับอกอีกว่าอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย
ในวนัศุกร์แตกต่างอตัราผลตอบแทนในวนัอ่ืนๆของสัปดาห์  
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5.  สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาเร่ืองอิทธิพลของวนัในสปัดาห์ต่ออตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

ในประเทศไทย โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัจ าแนกตามวนัในสปัดาห์ของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวน ามาทดสอบค่าความแตกต่างทางสถิติ t-statisticโดยศึกษาเฉพาะกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
และด าเนินการต่อเน่ืองในช่วงวนัท่ี 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธนัวาคม 2556  

จากผลการศึกษาขา้งตน้ ไดช้ี้ให้เห็นว่าอิทธิพลของวนัในสปดาห์ (Day of the Week Effect) ไดส่้งผล
ต่ออัตราผลตอบแทนเฉล่ียรายวันของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่าอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียต ่าสุดอยู่ท่ีวนัจนัทร์ และมีค่าสูงสุดในวนัศุกร์ โดยอตัราผลตอบแทนในวนัจนัทร์และวนั
ศุกร์แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงหมายความว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวในวนัจนัทร์และวนัศุกร์ไดรั้บผลกระทบจากวนัในสัปดาห์ อย่างไรก็ตามอิทธิพลของวนัใน
สปัดาห์นั้นแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพในระดบัต ่า (weak-form efficiency) ของตลาดกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา นัน่หมายความว่าเม่ือตลาดท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ผู ้
ลงทุนสามารถใชร้าคาในอดีตเพ่ือพยากรณ์ราคาในอนาคตและการสร้างผลตอบแทนส่วนเกินปกติไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง แต่ไม่อาจกล่าวไดว้่าตลาดกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเป็นตลาดท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากอาจมี
ปรากฎการณ์อ่ืนๆท่ีเป็นหลกัฐานของความมีประสิทธิภาพของตลาดปรากฎอยู่ ดงันั้นผูล้งทุนควรใชปั้จจยั
อ่ืนพิจารณาประกอบการตดัสินใจลงทุนดว้ย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสร้างผลตอบแทนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจาก
การลงทุนได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดค้รอบคลุมเฉพาะกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเท่านั้น ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจ
ศึกษาในกองทุนประเภทอ่ืนมาเปรียบเทียบกนัเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของ
ผลตอบแทนในกองทุนรวมว่าอิทธิพลของวนัในสัปดาห์ยงัปรากฏอยู่ในกองทุนอ่ืนๆหรือไม่ และหากยงั
ปรากฎอยูผู่ล้งทุนสามารถท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากเหตุการณ์ผิดปกติของตลาดน้ีไดห้รือไม่ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการก าไรกบัปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The Relationship between Earnings Management and Trading Volume 
of Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand 

ธีรวุฒิ ปาณปุณณงั1 และ พลวฒัน์ เลศิกุลวฒัน์2 

TeerawutPanpunnang and PolwatLerskullawat 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการก าไรกบัปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึง 2555 โดยแบบจ าลองของ 
Dechow and Dichev (2002) ถูกน ามาใชใ้นการค านวณรายการคงคา้งท่ีเกิดจากดุลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึง
เป็นตวัสะทอ้นถึงระดบัการจดัการก าไรของกิจการ ผลการศึกษาพบว่า การจดัการก าไรมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยผลการศึกษาดงักล่าวอาจสามารถอธิบายไดโ้ดย
พฤติกรรมของนกัลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีลกัษณะแบบ noise trader ซ่ึงจะ
มีการตอบสนองต่อขอ้มูลทุกประเภทท่ีไดรั้บโดยไม่สามารถหรือใช้เวลานานกว่าปกติในการแยกแยะ
คุณภาพของขอ้มลู (ธนโชติ, 2554)  

ค าส าคัญ: การจัดการก าไร,รายการคงค้างท่ีอยู่ในดลุยพินิจของผู้บริหาร, ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย์,  
 

Abstract 
This paper examines the association between earnings management and trading volume of listed 
companies on the Stock Exchange of Thailand from year 2008 to 2012. The discretionary accruals are 
estimated by Dechow and Dichev (2002)’s model to represent the level of earnings management. Our 
results reveal that earnings management is positively associated with trading volume. The larger the 
earnings management, the higher the trading volume in particular. This could be possibly explained by 
the behavior of noise traders in the Stock Exchange of Thailand who are either unable or take longer 
process to discriminate the quality of information disseminated into the market (Boonworachote, 2011).  

Keywords: Earnings Management, Discretionary Accruals, Trading Volume 
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1. บทน า 
 
     ในการเลือกลงทุนในหลกัทรัพยใ์ด ๆ นั้น ลว้นตอ้งอาศยัขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา เช่น 
ขอ้มูลบริษทั ขอ้มูลรายหุน้ ขอ้มูลภาพรวมของตลาด และอีกปัจจยัหน่ึงนบัว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกลงทุน คือ ขอ้มลูในงบการเงิน เน่ืองจากงบการเงินจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อนัเป็นประโยชน์
ต่อผูใ้ช้งบการเงินหลายกลุ่มในการน าไปใช้ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ (แม่บทการบัญชี, ปรับปรุง 2552)
นอกจากน้ี ผลการด าเนินงานของบริษทั ยงัเป็นส่ิงส าคญัท่ีนกัลงทุนตอ้งพิจารณาประกอบการตดัสินใจ
ลงทุนวา่สมเหตุสมผลเป็นไปตามจริงหรือตกแต่งเพ่ือใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามท่ีตอ้งการ 
 
     รูปแบบในการตกแต่งก าไรมีหลากหลายวิธีและหน่ึงในวิธีท่ีสามารถกระท าไดคื้อ การจดัการก าไรผา่น
รายการคงคา้ง เน่ืองจากเน่ืองจากตามแม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552) ไดก้ าหนดขอ้สมมติทางบญัชีท่ีว่า
ใหกิ้จการจดัท างบการเงินโดยเกณฑค์งคา้งเพ่ือใหส้ามารถบนัทึกบญัชีได ้ดงันั้นรายการคงคา้งเป็นรายการ
ท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจ ซ่ึงผลท่ีสุดทุกการตดัสินใจส่งผลต่อตวัเลขในงบการเงิน โดยเฉพาะนกั
ลงทุน นับเป็นผูใ้ช้งบการเงินหลกั เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัในการก าหนดทิศทางการเติบโตของ
เศรษฐกิจ เพราะหากธุรกิจใดจดัตั้งข้ึนมาแลว้ไม่มีนกัลงทุนใดใหค้วามสนใจ ธุรกิจนั้นย่อมไม่สามารถอยู่
ไดต้อ้งล่มสลายไปในท่ีสุด  
 
     อีกปัจจยัหน่ึงท่ีนบัว่าเป็นส่ิงส าคญัในการเลือกลงทุน คือ ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เน่ืองจากปัจจยั
น้ีเป็นส่ิงสะทอ้นถึงสภาพคล่องของหลกัทรัพย ์หากหลกัทรัพยใ์ดมีสภาพคล่องสูงหรือมีปริมาณการซ้ือ
ขายมาก  แสดงว่าหลกัทรัพยน์ั้นสามารถเขา้ไปซ้ือหรือขายย่อมท าไดง่้าย แต่ถา้หลกัทรัพยใ์ดท่ีมีปริมาณ
การซ้ือขายต ่า การเข้าไปซ้ือขายท าได้ยาก  ทั้ งน้ีเพราะสภาพคล่องของหลกัทรัพย์เป็นตัวสะท้อนถึง
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Expected returns) ของนกัลงทุน และตน้ทุนของเงินทุน(Cost of capital) ท่ีส่งผล
กระทบต่อการหมุนเวียนของเงินทุน การเติบโตและการพฒันาของตลาดทุนประกอบกบัจากงานวิจยัท่ี
ผ่านมา พบว่าการวดัสภาพคล่องของหลกัทรัพยส่์วนใหญ่ใชวิ้ธีส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและเสนอ
ขาย (Bid-Ask spread)  ซ่ึงเป็นการยากในการเกบ็ขอ้มลู เพราะไม่ทราบวา่ราคาสูงสุดเท่าใดท่ีผูซ้ื้อเตม็ใจจะ
จ่าย หรือราคาต ่าสุดเท่าใดท่ีผูข้ายจะขาย 
 
     ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการก าไรกบัสภาพคล่องของหลกัทรัพย ์
ซ่ึงผลจากงานวิจยัน้ีจะช่วยให้เห็นถึงเป็นขอ้มูลส าหรับผูใ้ชง้บการเงิน โดยเฉพาะนักลงทุน ให้ทราบถึง
ระดบัของการจดัการก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และให้มุมมองท่ีว่าการตดัสินใจ
ลงทุนไม่ควรมุ่งพิจารณาเฉพาะผลการด าเนินงานของบริษทัเท่านั้นหากจากการทดสอบระดบัการจดัการ
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ก าไรแลว้พบว่าบริษทันั้นมีการจดัการก าไรเกิดข้ึน และเป็นแนวทางให้หน่วยงานก ากบัดูแล (Regulator) 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งหาวิธีการป้องกนัหรือตรวจจบัการจดัการก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพราะขอ้มูลท่ีแสดงนั้นส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน อาจส่งผลต่อตลาดทุนและ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการก าไร (Earnings Management) 
 
     การจดัการก าไร มีผูใ้ห้ค านิยามไวม้ากมาย เช่น Schipper (1989) กล่าวว่า การจดัการก าไร คือ การ
แทรกแซงอยา่งมีจุดมุ่งหมายต่อรายงานทางการเงิน เพ่ือวตัถุประสงคต์กัตวงผลประโยชน์เขา้สู่ตนเองหรือ
Healy and Wahlen (1999) กล่าวว่า การจดัการก าไร เกิดข้ึนโดยผูบ้ริหารใช้ดุลยพินิจในการปรับเปล่ียน
รายงานทางการเงิน เพ่ือให้ผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholder) เกิดความหลงผิด (Mislead) เก่ียวกับผลการ
ด าเนินงาน หรือมีผลท่ีตามมาบางอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงินเป็นตน้ ทั้งน้ีสามารถสรุปไดว้่า 
การจดัการก าไร เป็นความตั้งใจของฝ่ายบริหารในการแสดงขอ้มูลตวัเลขในงบการเงินใหเ้ป็นไปตามความ
ตอ้งการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
  
ทฤษฎตีัวแทน (Agency Theory) 
 
     Jensen and Meckling (1976) อ้างใน ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร (2553) มองว่าเจ้าของกิจการไม่สามารถ
บริหารงานเพียงผูเ้ดียวไดจึ้งท าให้ตอ้งมีบุคคลท่ีเขา้มาช่วยในการบริหารงานแทนเจา้ของกิจการทฤษฎีน้ี
อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างการเป็นตวัแทนว่าเกิดข้ึนระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายโดยฝ่ายท่ีมอบอ านาจคือ
ตวัการ (Principle)ในขณะท่ีอีกฝ่ายท่ีไดรั้บมอบอ านาจในการบริหารงานคือตวัแทน (Agent) ตราบใดท่ี
ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นตวัแทนตดัสินใจลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนสูงสุดจากเงินลงทุนในวิธีท่ีสอดคลอ้งกบัการ
สร้างผลประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นตวัการแลว้ความสมัพนัธ์ของการเป็นตวัแทนระหวา่งผูถื้อหุน้
กบัผูบ้ริหารยงัคงมีประสิทธิผลท่ีดีแต่ถา้หากผลประโยชน์และวตัถุประสงค์ของผูถื้อหุ้นกบัผูบ้ริหารไม่
สอดคลอ้งกนัจะท าใหเ้กิดปัญหาการเป็นตวัแทน (Agency problem) 
 
     การท่ีกิจการมีตวัการและตวัแทน อาจก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflicts of 
interest)  อาจเกิดเม่ือแต่ละฝ่ายด าเนินการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง กล่าวคือ ผูถื้อหุ้นเป็นผู ้
มอบหมายใหผู้บ้ริหารด าเนินการแทนตน การท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถล่วงรู้ขอ้มูลการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
ย่อมท าให้เกิดตน้ทุนจากการมอบอ านาจข้ึน (Agency cost) ประกอบดว้ย ตน้ทุนในการตรวจสอบผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารและตน้ทุนในการจูงใจใหผู้บ้ริหารตดัสินใจด าเนินการท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย
แก่ผูถื้อหุ้นทั้งน้ีสามารถแบ่งแรงจูงใจในการจดัการก าไร แบ่งเป็น 2 ดา้น คือ 1) แรงจูงใจดา้นสัญญา 
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เน่ืองจากบริษทัฯ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือหน่วยงานหลายฝ่าย เช่น สัญญาระหวา่งบริษทักบัผูบ้ริหาร 
สัญญาระหว่างบริษทักบัเจา้หน้ี เป็นตน้ และ2) แรงจูงใจดา้นตลาดทุน เช่น การให้ผลตอบแทนพนกังาน
อยู่ในรูปของหุ้นบริษทัเพ่ือให้พนักงานท่ีเปรียบเสมือนเจา้ของคนหน่ึงของกิจการมีความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน การจดัการก าไรเพ่ือใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของนกัวิเคราะห์ เป็นตน้ 
 
แบบจ าลองรายการคงค้าง (Accruals model)  
 
     การทดสอบรายการคงคา้ง มีแบบจ าลองรายการคงคา้ง มีหลากหลายรูปแบบ เร่ิมจาก Healy Model 
(1985) โดยใชร้ายการคงคา้งรวม (Total accruals) และการเปล่ียนแปลงของรายการคงคา้งรวมเป็นตวัช้ีวดั
ระดับการจดัการก าไรโดยดุลยพินิจของผูบ้ริหารรายการคงคา้งท่ีเกิดข้ึนปกติจากการด าเนินงานและ
รายการคงคา้งท่ีอยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ริหารและไดพ้ฒันาเป็น Jones Model และ Modified Jones Model 
ตามล าดบั ต่อมาเปล่ียนแนวความคิดจากการทดสอบรายการคงคา้งจากค่ารายการคงคา้งท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจ เป็นพิจารณากระแสเงินสดจากการด าเนินงานนบัวา่เป็นตวัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถ
ในการท่ีจะด าเนินงานของกิจการในอนาคต จึงเป็นท่ีมาของ Dechow and Dichev (2002) Model และ 
Francis et al.(2005a) Modelตามล าดบั 
 
แนวคิดเกีย่วกบัปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย์ (Trading Volume) 
 
     ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์คือ จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายกันระหว่างผูล้งทุนในช่วงเวลาหน่ึง 
นบัว่าเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัตวัหน่ึงในการลงทุน เน่ืองจากมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยแ์ละ
จะเป็นตวับอกคุณภาพของแนวโนม้ราคาและสภาพคล่องของหลกัทรัพย ์ปริมาณการซ้ือขายจึงสะทอ้น
ความแขง็แกร่งของหลกัทรัพยน์ั้น รวมทั้งภาพรวมในการซ้ือขายของตลาดในช่วงเวลานั้นๆ (อจัฉรา โยม
สินธ์ุ, 2555) 
 
     จากการศึกษาเชิงประจกัษ์พบว่า Fathi et al. (2011) ไดศึ้กษา ผลกระทบของการจดัการก าไรต่อสภาพ
คล่องของหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในประเทศอิหร่าน  จ านวน 80บริษทัโดยวดัระดบัการจดัการ
ก าไรด้วย The Modified Jones Model และวดัสภาพคล่องของหลักทรัพย์ด้วย Bid –Ask spread พบว่า
กิจการท่ีมีการจดัการก าไรสูง ส่งผลใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมของขอ้มูล (Asymmetric information) มากข้ึน 
ท าให้ผูดู้แลสภาพคล่อง (Market maker)ไม่ทราบราคาท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์จึงเพ่ิมส่วนต่างของราคา
เสนอซ้ือขายใหก้วา้งข้ึนเพ่ือใหค้รอบคลุมถึงตน้ทุนของหลกัทรัพย ์และผลก าไรท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีเม่ือราคามี
มูลค่าสูงข้ึน นกัลงทุนมองว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวมีราคาแพง จึงส่งผลให้สภาพคล่องของหลกัทรัพยน์ั้น
ลดลงเช่นเดียวกบั Chung et al. (2009)พบว่า เม่ือระดบัความไม่เท่าเทียมของการมีขอ้มูลสูงข้ึนและผูถื้อ
หุ้นไม่มีการติดตามดูแลผูบ้ริหารอย่างเพียงพอ จะส่งผลให้ผูบ้ริหารมีการจดัการก าไร โดยพบว่าผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านการจดัการก าไรจะส่งผลใหมี้ตน้ทุนสูงข้ึน ส่งผลต่อส่วนต่างราคาซ้ือราคาขาย (Bid-Ask 
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spread) จะกวา้งข้ึน ท าให้สภาพคล่องในการซ้ือขายลดลงซ่ึงขดัแยง้กบั Riahi et al. (2013)ท่ีท าการศึกษา
ผลกระทบของการจดัการก าไรต่อสภาพคล่องของตลาดทุนในประเทศตูนิเซีย โดยวดัรายการคงคา้งดว้ย 
Kothari  Model (2005) และวดัสภาพคล่องของตลาดด้วย Relative Spread และ Depth ซ่ึงผลการศึกษา
พบวา่ การจดัการก าไรมีความสมัพนัธ์เชิงบวกสภาพคล่องของตลาด 
 
      จากแนวคิดและทฤษฎีขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของสมมติฐานการศึกษาคือ  
H1   :  ระดับการจัดการก าไรมีความสัมพันธ์กับสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ท่ีวัดโดยวิธีปริมาณการซ้ือขาย 
หลกัทรัพย์ (Trading Volume) 
H2   :  ระดับการจัดการก าไรมีความสัมพันธ์กับสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีวัดโดยวิธีอัตราหมุนเวียน
หลกัทรัพย์  

(Trading Turnover) 

     จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงการตรวจสอบเอกสารเก่ียวกบังานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการก าไร และสภาพคล่องของหลกัทรัพย ์ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัสามารถน ามาสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาไดด้งัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ระดบัการจัดการก าไร 

-รายการคงค้างท่ีอยู่ใน ดุลยพิ นิ จ

ผูบ้ริหาร 

Dechow and Dicheve (2002) Model 

สภาพคล่องของหลักทรัพย์ 

- ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

(Trading Volume) 

- อตัราหมุนเวียนหลกัทรัพย ์ 

(Trading Turnover) 

 ตัวแปรควบคุม 

-ขนาดของกิจการ 

-ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์

-ความผนัผวนของผลตอบแทน

หลกัทรัพย ์

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 
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3. วธิีการศึกษา 
 

กลุ่มตวัอย่างและวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปีพ.ศ. 
2552-2554 โดยศึกษาทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเวน้ กลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร กลุ่มเงินทุนหลกัทรัพย ์ประกนั
ชีวิตและประกนัภยับริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างฟ้ืนฟูการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นกลุ่มของบริษทัจดทะเบียนท่ีมี
ขอ้มลูไม่ครบถว้นและ บริษทัจดทะเบียนท่ีถกูถอดถอนออกจากตลาดหลกัทรัพยใ์นระหวา่งช่วงระยะเวลาของ
การศึกษาซ่ึงถือเป็นกลุ่มของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีขอ้มลูไม่ครบถว้นรวมทั้งส้ิน 1,073 บริษทั 
 
     ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการก าไร ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในงบการเงินรายปีของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2555 ส าหรับขอ้มูลสภาพ
คล่องของหลกัทรัพย ์ได้แก่ ปริมาณซ้ือขายหลกัทรัพย ์และอตัราหมุนเวียนหลกัทรัพย์ รวบรวมจาก
ฐานขอ้มลูออนไลน ์SETSMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 – 2555 
  
แบบจ าลองวัดรายการคงค้างที่ใช้ดุลยพนิิจผู้บริหาร 
 
     ผู ้วิจัยใช้  Dechow and Dichev (2002) Model เป็นแบบจ าลองทดสอบรายการคงค้าง เน่ืองจาก
แบบจ าลองดงักล่าวมุ่งเนน้ท่ีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating Cash flow) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัให้
เห็นถึงการพยากรณ์ทิศทางของการบริหารงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อีกทั้งแบบจ าลองน้ีมุ่งเนน้ท่ีรายการ
เงินทุนหมุนเวียน นบัว่าสอดคลอ้งกบัรายการคงคา้ง ท่ีเป็นรายการคงคา้งระยะสั้น อีกทั้งตวัแปรตาม คือ 
ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และอตัราหมุนเวียนหลกัทรัพย ์มีการเคล่ือนไหวตลอด รวมถึงนกัลงทุน
ส่วนใหญ่เป็นนกัลงทุนระยะสั้น จึงอาจใชข้อ้มลูท่ีสะทอ้นเหตุการณ์จริงภายในงวดบญัชีนั้น ๆ  
 
แบบจ าลอง 
 

 
 
โดยท่ี  
 
และเพ่ือป้องกนัปัญหา heteroscedasticity ซ่ึงมกัเกิดข้ึนในขอ้มูลภาคตดัขวาง (cross-sectional data) ตวั
แปรทุกตวัจะถกูหารดว้ยขนาดของสินทรัพย ์(Total Assets) 
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ตารางที่ 1  การวดัค่าตวัแปร 
 

ตวัแปร ตวัย่อ การวดัค่า 

ตวัแปรอสิระ 
ร าย ก าร ค งค้ า ง ท่ี ใช้ ดุ ล ย พิ นิ จ
ผูบ้ริหาร 

 
DA 

 
แบบจ าลอง Dechow and Dichev (2002) 

ตวัแปรตาม 
ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
 
อตัราหมุนเวียนหลกัทรัพย ์
 

 
TVOL 

 
TTURN 

 
Log ของปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยร์ายวนั
โดยเฉล่ียทั้งปี (ณ วนัท่ี 1 เม.ย. – 31 มี.ค.) 
ค่าเฉล่ียทั้งปีของการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
(ณ วนัท่ี 1 เม.ย. – 31 มี.ค.) 

ตวัแปรควบคุม 
ขนาดกิจการ 

 
SIZE 

 
Log (มูลค่าตลาด ณ วนัสุดทา้ยเดือน มี.ค.ในปี
ถดัไป) 

ผลตอบแทน RETURN Log (Pt / Pt-1)  
ความผนัผวนของผลตอบแทน VOLRETURN STD (RETURN) 

 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสถิติเชิงพรรณนา (n = 1,073) 
 

ตวัแปร ค่าเฉลีย่ ค่าสูงสุด ค่าต า่สุด ส่วนเบี่ยงเบน 
ปริมาณซ้ือขายหลกัทรัพย ์(จ านวนหุน้) 7,655,602 458,000,000 349.04 26,371,063 
อตัราหมุนเวยีนหลกัทรัพย ์(%) 0.51 4.98 0.01 0.71 
ระดบัการจดัการก าไร -0.16 4.86 -7.65 1.92 
ขนาดกิจการ (ลา้นบาท) 15,553.07 910,661.30 10.93 63,132.27 
ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ (%) 0.10 1.20       -0.86 0.19 
ความผนัผวนของผลตอบแทน 0.03 0.15 0.00 0.02 

 
     จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1,073 ขอ้มูลพบว่าค่าสูงสุด ค่าต ่าสุดของขอ้มลู มีความแตกต่างกนัเป็นจ านวน
มาก ได้แก่ ปริมาณซ้ือขายหลักทรัพย์ มี ค่าตั้ งแต่  349.04 หุ้น ถึง 458,000,000 หุ้น  (ดังตารางท่ี  2)  
เช่นเดียวกบัอตัราหมุนเวียนหลกัทรัพย ์ก็มีความแตกต่างกนั ตั้งแต่ 0.01% ถึง 4.98%  ระดบัการจดัการ
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ก าไร มีทั้งระดบัการจดัการก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน (ค่าบวก) และระดบัการจดัการก าไรท่ีลดลง (ค่าลบ) แต่โดย
เฉล่ียแลว้มีระดบัการจดัการก าไรลดลงส่วนขนาดกิจการ ก็ยงัมีความแตกต่างกนัมาก ตั้งแต่ 10.93 ลา้น
บาท ถึง 910,610.30 ลา้นบาท ทั้งน้ีผลตอบแทนหลกัทรัพย ์ก็มีทั้งผลตอบแทนท่ีเป็นค่าบวก และค่าลบ 
แสดงใหเ้ห็นวา่นกัลงทุนบางรายอาจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่ดีพอ หรืออาจมีปัจจยัภายนอกต่าง ๆ 
ท่ีมีผลกระทบเชิงลบต่อผลตอบแทนเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการก าไรกบัสภาพคล่องของหลกัทรัพย ์ 
                 วดัโดยปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(TVOL) 
 

ตวัแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพนัธ์ (b) 

ค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน 
(Standardised Errors) 

t-statistic 

ค่าคงท่ี 3.5550 1.3596 0.0091 
DA 0.4368 0.0508 0.0000 *** 
SIZE 0.3780 0.0571 0.0000 *** 
RETURN 0.5617 0.5780 0.3314 
VOLRETURN 0.5816 0.1020 0.0000 *** 
Adj. R2 = 0.2692 
หมายเหตุ *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
     จากตารางท่ี 3 ระดบัการจดัการก าไรมีความสมัพนัธ์กบัสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์วดัโดยปริมาณการ
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 99% กล่าวคือ หากกิจการมีการระดบัการจดัการก าไรท่ีสูงข้ึนหรือเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลใหมี้ปริมาณ
การซ้ือขายหลักทรัพย์เพ่ิมมากข้ึน  อีกทั้ งตัวแปรควบคุม คือขนาดกิจการและความผันผวนของ
ผลตอบแทน กมี็ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% ในทิศทางเดียวกบัปริมาณการซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์ แต่ผลตอบแทน กลบัไม่มีความสมัพนัธ์กบัปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการก าไรกบัสภาพคล่องของหลกัทรัพย ์ 
                วดัโดยอตัราหมุนเวียนหลกัทรัพย ์(TTURN) 
 
ตวัแปร ค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพนัธ์(b) 
ค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน 
(Standardised Errors) 

t-statistic 

ค่าคงท่ี 1.3980 0.3147 0.0000 
DA 0.0552 0.0142 0.0001 *** 
SIZE -0.0599 0.0135 0.0000 *** 
RETURN 0.4428 0.1635 0.0069 
VOLRETURN 0.1447 0.0255 0.0000 *** 
Adj. R2 = 0.1570 
หมายเหตุ *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
     จากตารางท่ี 4 ระดบัการจดัการก าไรมีความสัมพนัธ์กับสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์วดัโดยอตัรา
หมุนเวียนหลกัทรัพย ์โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 99% กล่าวคือ หากกิจการมีการระดบัการจดัการก าไรท่ีสูงข้ึนหรือเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้มี
อตัราหมุนเวียนหลกัทรัพยเ์พ่ิมมากข้ึน อีกทั้ ง ตวัแปรควบคุม ทั้ งผลตอบแทน และความผนัผวนของ
ผลตอบแทน ก็มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกบัอตัราหมุนเวียนหลกัทรัพย ์แต่ในขณะท่ี ขนาดของกิจการ ก็มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 99% แต่กลบัมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราหมุนเวียนหลกัทรัพย ์
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากผลการศึกษาพบว่าการจดัการก าไร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกทั้งปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และ
อตัราหมุนเวียนหลักทรัพย์ นั่นคือ เม่ือมีการเพ่ิมระดับของการจัดการ ส่งผลให้ปริมาณการซ้ือขาย
หลกัทรัพยแ์ละอตัราหมุนเวียนหลกัทรัพย ์เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของนกัลงทุน
รายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีพฤติกรรม noise trader เป็นจ านวนมาก นั่นคือ 
ตอบสนองต่อขอ้มูลข่าวสารทุกขอ้มลูท่ีไดรั้บ ไม่ว่าจะเป็นข่าวจริง หรือข่าวเทจ็ แมว้่านกัลงทุนรายย่อยจะ
มีพฤติกรรมการลงทุนแบบ Informed trader ก็ตาม (ธนโชติ, 2554) ทั้งน้ีฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยงาน
ก ากบัดูแล (Regulator) ควรให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแล (Corporate Governance) และให้ความรู้แก่
นกัลงทุน ในขณะเดียวกนันกัลงทุนก็ควรใส่ใจในการศึกษาหาขอ้มูล เพ่ือไม่ใหมี้ตน้ทุนในการลงทุนท่ีสูง 
นั่นคือ ค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย อีกทั้ งในภาพรวมตลาดท่ีมีปริมาณการซ้ือขายสูงมากเกินไป 
โดยเฉพาะการซ้ือขายท่ีไม่ไดเ้กิดจากข่าวหรือขอ้มลูท่ีมีคุณภาพ จะแสดงถึงตลาดท่ีมีความผนัผวนและไม่
เป็นท่ีน่าสนใจของนกัลงทุน 
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ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The Relationship between Corporate Governance and Director 

Compensation and The Relationship between Management 
Compensation and Firm Performance of Listed Companies on the Stock 

Exchange of Thailand 
ณฐัวุฒิ ทรัพย์สมบัติ1และ สุธาวลัย์ พฤกษ์อ าไพ2 

Nuthawut Sabsombat and Suthawan Prukumpai  

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกบัผลตอบแทนกรรมการ และศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนผูบ้ริหารกบัผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยปีพ.ศ. 2553 - 2555 ผลการศึกษาพบความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างการก ากบัดูแลกิจการกบัผลตอบแทนกรรมการ และ
พบความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างผลตอบแทนผูบ้ริหารกบัผลการด าเนินงานของกิจการซ่ึงพิจารณาทั้งมุมมองทางบญัชี
และมุมมองทางตลาด ผลการศึกษายงัระบุวา่ บริษทัท่ีมีโครงสร้างการก ากบัดูแลท่ีดี จะช่วยลดปัญหาตวัแทนได ้เน่ืองจาก
มีความเหมาะสมของรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนกรรมการท่ีสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังานของแต่ละคน อีกทั้ง การจ่าย
ผลตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสูงจะท าใหผ้ลการด าเนินงานของกิจการสูงเช่นกนั  
ค าส าคัญ: การก ากับดูแลกิจการ, ผลตอบแทนกรรมการ, ผลตอบแทนผู้บริหาร, ผลการด าเนินงานของกิจการ  

Abstract 
This paper aims 1) to investigate the association between corporate governance and director compensation and 2) to examine the 
relationship between management compensation and firm performance of listed companies on the Stock Exchange of Thailand 
during 2010 to 2012. The results show a positive association between corporate governance and director compensation. In addition, a 
positive association between management compensation and firm performance is found. The results are robust to both accounting-
based and marketing-based measurement of firm performance. Overall, our results suggest that firms with better governance structure 
have lower agency problem because the director compensation system is appropriately designed to match individual performance. 
Moreover, firms that pay management compensation higher have better performance.    
  
Keywords: Corporate Governance, Director Compensation, Management Compensation, Firm 
Performance 
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1. บทน า 
 
     ในการด าเนินธุรกิจนั้นความเป็นเจา้ของในกิจการอาจกระจายไปสู่ผูถื้อหุ้นจ านวนมาก ส่งผลให้ผูถื้อ
หุ้นทุกรายไม่สามารถเขา้มาบริหารงานไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้นผูถื้อหุ้นในฐานะตวัการจึงจ าเป็นตอ้งเลือก
ตวัแทนเขา้มาด าเนินการบริหารงานแทนซ่ึงก็คือกรรมการและผูบ้ริหาร แต่เน่ืองจากตวัการและตวัแทน
อาจมีความตอ้งการท่ีไม่ตรงกนั โดยตวัแทนอาจมุ่งสร้างผลก าไรในระยะสั้นมากจนเกินไป เน่ืองจากการ
ก าหนดผลตอบแทนของตนถกูพิจารณาจากผลก าไรในแต่ละปี โดยมองขา้มหรือลดการลงทุนในระยะยาว 
จึงอาจส่งผลให้กิจการตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เน่ืองจากการก าหนดนโยบาย
หรือก าหนดเคร่ืองมือในการวดัผลการด าเนินงานท่ีไม่สอดคลอ้งกนั และทา้ยท่ีสุดก่อให้เกิดผลเสียกบั
องคก์รโดยรวม ดงันั้น เพ่ือลดปัญหาความขดัแยง้ดงักล่าว (Agency Problem; Jensen and Meckling, 1976) 
กิจการอาจพิจารณาน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาใชใ้นการก าหนดนโยบาย หรือการบริหารจดัการ
ต่างๆ ทั้งในเร่ืองของสิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
     โดยทัว่ไป ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากร เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร แต่ในบางคร้ัง
พบว่า ผูบ้ริหารมีแรงจูงใจในการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายในระยะสั้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลการ
ปฏิบัติงานของตน โดยเป้าหมายดงักล่าวน้ีอาจไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของกิจการในระยะยาว และ
ทา้ยท่ีสุดอาจส่งผลเสียหายให้แก่กิจการ เช่นในปีค.ศ. 2001 กรณี Enron ถูกฟ้องลม้ละลายโดยผูถื้อหุ้น 
เน่ืองจากราคาหลกัทรัพยต์กลงจาก 90.75 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือไม่ถึง 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสาเหตุหน่ึงมา
จากการท่ีกิจการก าหนดผลตอบแทนผูบ้ริหารใหผ้กูติดกบัตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานระยะสั้น เช่น ยอดขาย 
หรือ ราคาหลกัทรัพย ์เป็นตน้ ส่งผลให้ผูบ้ริหารแต่ละรายมุ่งเพ่ิมยอดขายและราคาหลกัทรัพย ์โดยไม่
ค านึงถึงก าไรหรือคุณภาพของกระแสเงินสด ในขณะเดียวกนัระบบบญัชีก็ถูกออกแบบใหส้ะทอ้นตวัเลข
ดงักล่าวอย่างรวดเร็ว เพ่ือใหผู้บ้ริหารไดรั้บโบนสัจ านวนมาก ทา้ยท่ีสุด Enron ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีสินทรัพย์
มูลค่าสูงสุดแห่งหน่ึงในประวติัศาสตร์สหรัฐอเมริกาตอ้งถูกฟ้องลม้ละลาย เหตุการณ์ดงักล่าวไดส่้งผล
กระทบต่อผูถื้อหุ้นจ านวนมาก จะเห็นไดว้่า การก าหนดผลตอบแทนผูบ้ริหารเป็นส่วนหน่ึงในเคร่ืองมือ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อีกทั้งยงัอาจส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของผูบ้ริหารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของกิจการได ้
     การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความส าคญัต่อกิจการ เพราะจะแสดงใหเ้ห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้
ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จึงถือไดว้่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
ส่งเสริมการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของบริษทั และสอดคลอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ีมุ่งเนน้ความสมดุลและ
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พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ความส าคญักบัการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมดัระวงั 
และค านึงถึงคุณธรรม 
   
     ดงันั้น จึงเป็นท่ีมาในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการกบัผลตอบแทนกรรมการ 
และศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนผูบ้ริหารกบัผลการด าเนินงานทางบญัชีและทางการตลาดของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ียงัสร้างประโยชนใ์หแ้ก่นกั
ลงทุนในการเปรียบเทียบการจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารระหว่างกิจการไดว้่ามีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด อีกทั้งเพ่ือให้นักลงทุนตระหนักถึงการก ากบัดูแลกิจการซ่ึงอาจมีผลต่อการ
ก าหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ และตระหนกัถึงการจ่ายผลตอบแทนแก่ผูบ้ริหารซ่ึง
อาจเป็นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการสร้างผลการด าเนินงานของกิจการ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการลงทุน
ทางธุรกิจ นอกจากน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้สามารถน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาความสัมพนัธ์
คร้ังน้ีไปใชใ้นการปรับโครงสร้างหรือก าหนดรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารให้
เหมาะสมต่อไปได ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 
     กิจการท่ีมีการระดมเงินทุนจากประชาชน หรือบุคคลภายนอกเข้ามา ลักษณะการบริหารจัดการ
จ าเป็นตอ้งแบ่งแยกหนา้ท่ีของเจา้ของเงินและผูบ้ริหารจดัการองคก์ร โดยเฉพาะบริษทัจดทะเบียน บทบาท
ของ “เจา้ของเงิน” “บริษทั” และ “ผูจ้ดัการ” ย่อมตอ้งแยกจากกนั โดยเจา้ของเงินทุนหรือผูถื้อหุ้นทุกคน
อาจไม่สามารถบริหารจดัการองค์กรเองได ้จึงมีการแต่งตั้ง “กรรมการ” เพ่ือเป็นผูแ้ทนและบริหารบริษทั
ในรูปของ “คณะกรรมการ” และโดยมากคณะกรรมการกไ็ม่ไดจ้ดัการบริษทัเอง แต่จะแต่งตั้งผูจ้ดัการหรือ
ผูบ้ริหาร ท าหน้าท่ีบริหารจดัการบริษทัอีกชั้นหน่ึง โดยคณะกรรมการในฐานะผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น จึงมี
หนา้ท่ี ความรับผิดชอบในการดูแลให้ผูจ้ดัการบริหารกิจการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น 
(ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2547) 
  
ทฤษฎตีัวแทน (Agency Theory) 
 
     มนวิกา  ผดุงสิท ธ์ิ  (2548) ได้ก ล่างถึง ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ว่าเป็นการแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัการ (Principal) ท่ีเป็นผูก้  าหนดขอบเขตงานท่ีตอ้งท า และตวัแทน (Agent) ท่ีเป็น
เสมือนตวัแทนของตวัการในการปฏิบติังานตามขอบเขตนั้น ซ่ึงอาจเกิดความขดัแยง้ข้ึนได ้2 ประเภท คือ 
1) Adverse Selection เป็นปัญหาท่ีตัวการไม่สามารถแน่ใจได้ว่าตัวแทนท่ีถูกเลือกเข้ามานั้ น  จะมี
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ความสามารถในการท างานไดส้อดคลอ้งกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บหรือไม่ และ 2) Moral Hazard เป็นปัญหา
ท่ีตวัการไม่สามารถแน่ใจไดว้่าเม่ือเลือกตวัแทนเขา้มาเป็นตวัแทนแลว้ ตวัแทนนั้นไดใ้ช้ความพยายาม
สูงสุดในการท างานหรือไม่ ซ่ึงในกรณีของบริษทั ตวัการ (Principal) ก็คือผูถื้อหุน้ และ ตวัแทน (Agent) ก็
คือกรรมการและผูบ้ริหาร โดยทฤษฎีตวัแทนไดร้ะบุวา่บริษทัจะตอ้งมีสัญญา (Contract) ท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือดึงดูดให้กรรมการและผูบ้ริหารท างานโดยมุ่งท่ีผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั ดงันั้น การจ่าย
ผลตอบแทนให้กับกรรมการและผูบ้ริหารควรจดัเป็นสัญญาท่ีบริษทัใช้ในการจูงใจให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารปฏิบติังานใหมี้ผลสอดคลอ้งกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  อีกทั้งการก ากบัดูแลกิจการท่ีดียงัส่งผลให้
ความขัดแยง้ระหว่าง ตัวการ และตวัแทนลดลง เน่ืองจากกรรมการและผูบ้ริหารได้ท างานด้วยความ
ระมดัระวงั มุ่งเนน้ท่ีประโยชน์ขององคก์รโดยรวม อีกทั้งท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีการรับรู้และเช่ือมัน่ว่าบริษทั
ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส ส่งผลให้ Agency Cost ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของกิจการลดลง และ
มลูค่าของกิจการ (Firm value) สูงข้ึน ในทา้ยท่ีสุด 
 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการกบัผลตอบแทนกรรมการ 
 
     แนวคิดเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ ไดรั้บความสนใจเพ่ิมข้ึนในระดบัสากล นบัตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์
การเงินในเอเชีย และกรณีการล่มสลายของบริษทั Lehman Brothers และ Enron เป็นตน้มา โดยการก ากบั
ดูแลกิจการมีบทบาทมากข้ึนโดยเฉพาะองค์กรท่ีเป็นบริษัทมหาชน เน่ืองจากต้องรับผิดชอบต่อผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง (ผูมี้ส่วนไดเ้สีย) จ านวนมาก โดย OECD ไดใ้ห้ค านิยามของการก ากบัดูแลกิจการ คือ “ความ
เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มในองค์กร ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียพึงไดรั้บการปฏิบติั
อยา่งอยา่งเป็นธรรม นัน่คือ เจา้ของกิจการ ผูถื้อหุน้ ผูซ้ื้อสินคา้ ผูข้ายสินคา้ พนกังานลกูจา้ง เจา้หน้ี รัฐบาล 
และสังคมโดยรวม ตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยุติธรรม และเสมอภาค  นอกจากน้ี การก ากบัดูแลกิจการ ยงั
รวมถึง ระบบการบริหาร และควบคุมการด าเนินงานภายในของบริษทั เพ่ือให้บริษทัสามารถบรรลุถึง
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้เพ่ือประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้ในระยะยาว (OECD, 2004, p.11)” 
     การก าหนดผลตอบแทนกรรมการ1 ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัอย่างหน่ึงในการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถมาด ารงต าแหน่ง รักษาบุคคลไว ้และจูงใจการท างานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย แต่จากลกัษณะ
ของรายการแลว้ ผลตอบแทนดงักล่าวอาจเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัได ้เพราะเป็นเร่ืองท่ีกรรมการมี
ส่วนไดเ้สียโดยตรงในเร่ืองท่ีพิจารณา ดงันั้น ผลตอบแทนน้ีจึงควรจะเหมาะสมกบัต าแหน่ง หนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน ของกรรมการแต่ละราย และก าหนดหรือประเมินโดยบุคคลอ่ืนท่ีดูแล
การท าหนา้ท่ีของบุคคลดงักล่าว ซ่ึงตอ้งไม่ใช่ผูไ้ดรั้บผลตอบแทนนั้นเอง (บรรษทัภิบาลแห่งชาติ, 2556) 
     
1กรรมการ หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุ้นให้เขา้มาท าหน้าท่ีในการจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดขององคก์ร 
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 จากการศึกษาเชิงประจกัษถึ์งความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกิจการกบัผลตอบแทนกรรมการโดย
Basu et al. (2007) ท าการศึกษากบัขอ้มูลบริษทัประเทศญ่ีปุ่น ปีค.ศ. 1992-1997 และพบความสัมพนัธ์เชิง
บวกระหว่าง สัดส่วนกรรมการอิสระ และขนาดบริษทั กบัผลตอบแทนผูบ้ริหาร นอกจากน้ี Ryan and 
Wiggins (2004) ไดศึ้กษาขอ้มูลผลตอบแทนผูบ้ริหารจาก Standard & Poor’s ExecuComp ในปีค.ศ. 1995-
1997 ซ่ึงเป็นขอ้มูลบริษทัท่ีอยู่ในตลาด S&P 500, Midcap 400 และ Small cap 600 โดยพบว่าขนาดของ
กรรมการมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลตอบแทนผูบ้ริหาร อย่างไรก็ตาม Lawrence and Stapledon (1999) 
ไดศึ้กษาบริษทัในประเทศออสเตรเลียปีค.ศ. 1985-1995 แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งสดัส่วนกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบกบัผลตอบแทนผูบ้ริหาร ส าหรับงานวิจยัในประเทศไทย อย่างเช่น อภิชาติ 
โตรุ่ง (2553) ไดพ้บความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างสัดส่วนกรรมการอิสระ ขนาดคณะกรรมการ และขนาด
บริษทั กบัผลตอบแทนกรรมการโดยศึกษาขอ้มูลบริษทัจดทะเบียนฯ ในกลุ่ม SET 100 ในปีพ.ศ. 2549-
2551 เช่นเดียวกบั Panyaphuntrakun (2009) ท่ีพบความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างขนาดคณะกรรมการ และ
การแบ่งแยกต าแหน่งระหวา่งผูบ้ริหารสูงสุดกบัประธานกรรมการ กบัผลตอบแทนกรรมการ โดยศึกษากบั
บริษัทจดทะเบียนฯ ปีค.ศ. 2004-2007 อย่างไรก็ตาม อรุณี ช่างสุวรรณ์ (2553) ไดศึ้กษากับบริษัทจด
ทะเบียนฯปีพ.ศ. 2552 กลบัไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างสัดส่วนกรรมการอิสระกบัอตัราการเปล่ียนแปลง
เฉล่ียของผลตอบแทนผูบ้ริหาร  
 
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของสมมติฐานการศึกษาท่ี 1 คือ  
H1:  การก ากบัดูแลกจิการมคีวามสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนกรรมการ 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนผู้บริหารกบัผลด าเนินงานของกจิการ 
 
     การก าหนดผลตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง9 ควรเป็นไปตามหลกัการและ
นโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนดภายในกรอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษัท ระดับผลตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ควร
สอดคลอ้งกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารแต่ละคน (ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2549) 
     Gentry (2010) ไดเ้สนองานวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการวดัผลการด าเนินงานทางการเงินทั้ง
ในเชิงการบญัชีและการตลาด ซ่ึงสรุปไดว้่า การใชวิ้ธีการวดัผลการด าเนินงานของกิจการเพียงแค่มุมมอง
ใดมุมมองหน่ึงอาจไม่สามารถน าไปสู่ขอ้สรุปของผลการด าเนินงานท่ีถกูตอ้งและสมบูรณ์ได ้เน่ืองจากการ
                                                           
9
 กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง หรือ เรียกว่าผูบ้ริหาร หมายถึง สมาชิกในองคก์รท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากร และ

ประสานภารกิจของบุคคลอ่ืนในองคก์รให้ไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้รวมทั้งเป็นผูแ้กไ้ขปัญหา อุปสรรค

และขจดัความยุง่ยากซับซ้อน ด้วยการปฏิบติัตามหลกัการบริหารงานท่ีดี โดยเน้นท่ีการวางแผน การจดัระเบียบ การควบคุม การ

รักษาระบบ และโครงสร้างองคก์รให้เป็นไปตามปกติ 
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วดัผลการด าเนินงานทั้งเชิงการบญัชีและการตลาดสะทอ้นมุมมองท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเลือกศึกษา
ทั้งมุมมองทางบญัชี ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม กบั อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
และมุมมองการตลาด ไดแ้ก่ อตัราส่วน Tobin’s Q  
     จากการศึกษาเชิงประจกัษ์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนผูบ้ริหารกบัผลการด าเนินงานของ
กิจการ โดยKato and Kubo (2003) ศึกษากับข้อมูลบริษัทในประเทศญ่ีปุ่นในปีค.ศ. 1986-1995 พบ
ความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างผลตอบแทนผูบ้ริหารกบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อีกทั้งยงัพบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนผูบ้ริหารกบัผลตอบแทนของหุ้น เช่นเดียวกบั Merhebi et al. (2006) ท่ี
ศึกษากบับริษทัจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลียโดยเลือก 500 บริษทัแรกท่ีสร้างก าไรสูงสุด ในปีค.ศ. 
1990-1999 พบว่า ผลตอบแทนของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการด าเนินงานของกิจการซ่ึงวดั
โดย อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ และ ผลตอบแทนของหุ้น 
ส าหรับงานวิจัยในประเทศไทย เช่น อัญชลี ทัศนวงศ์ (2553) ได้ศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ในปีพ.ศ. 2546-2551 พบวา่ผลตอบแทนผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการ
ด าเนินงานของกิจการ ซ่ึงวดัโดยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม แต่กลบัไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผลตอบแทนของผูบ้ริหารกบัการเปล่ียนแปลงของก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี นอกจากน้ีมีงานวิจยัของ พร
ชนก วิถีธรรม (2554) ไดศึ้กษากบับริษทัจดทะเบียนฯ ในปีพ.ศ. 2549-2553 โดยพบความสัมพนัธ์เชิงบวก
ระหว่างอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นกบัผลตอบแทนผูบ้ริหาร แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่าง
มลูค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์กบัผลตอบแทนของผูบ้ริหาร 
 
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของสมมติฐานการศึกษาท่ี 2 คือ  
H2:  ผลตอบแทนผู้บริหารมคีวามสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของกิจการ 
 
      
      

 

H1 
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รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

3.1. กลุ่มตวัอย่างและวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปีพ.ศ. 
2553-2555  ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม  
     โดยขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ ผลตอบแทนกรรมการ และผลตอบแทน
ผูบ้ริหาร เก็บรวบรวมมาจากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ณ ส้ินรอบบญัชี ส่วนขอ้มูลผล
การด าเนินงานของกิจการ ไดแ้ก่  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้น และการค านวณอตัราส่วน Tobin’s Q รวมถึงการค านวณหาค่าตัวแปรควบคุมทุกตัว ได้เก็บ
รวบรวมมาจากฐานขอ้มลูออนไลน ์SETSMART จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

 

3.2. แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
 

ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ใชแ้บบจ าลองท่ี 1 ส่วนการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ใชแ้บบจ าลองท่ี 2, 3 และ 4 
 

แบบจ าลองที่ 1:  DCOMPi   = b1 [INBOARDi] + b2 [BOARDSIZEi] + b3 [SEPARATEi] +  b4 

[FIRMSIZEi]  

   + b5 [FIRMAGEi] + b6 [INDUS]  

H2 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       602 

 

แบบจ าลองที่  2:  ROAi          =  b1 [MCOMPi] + b2 [FIRMSIZEi] + b3 [FIRMAGEi] + b4 [INDUS] + b5 

[RISKi]  

   + b6 [GROWTHi] 

แบบจ าลองที่  3:  ROEi         =  b1 [MCOMPi] + b2 [FIRMSIZEi] + b3 [FIRMAGEi] + b4 [INDUS] + b5 

[RISKi]  

   + b6 [GROWTHi] 

แบบจ าลองที่  4:  TOBINQi  =  b1 [MCOMPi] + b2 [FIRMSIZEi] + b3 [FIRMAGEi] + b4 [INDUS] + b5 

[RISKi]  

   + b6 [GROWTHi] 
 

ตารางที ่1  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

ตวัแปร ตวัย่อ การวดัค่า 
ตวัแปรอสิระ 
สดัส่วนกรรมการอิสระ 

 
INBOARD 

 
จ านวนกรรมการอิสระ/ จ านวนกรรมการทั้งคณะ 

ขนาดคณะกรรมการ BOARDSIZE จ านวนกรรมการทั้งคณะ 
การแบ่งแยกต าแหน่งระหวา่งประธาน
กรรมการกบัผูบ้ริหารสูงสุด 

SEPARATE • ประธานกรรมการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด = 0 
• ประธานกรรมการไม่ไดด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด = 1 

ผลตอบแทนผูบ้ริหาร MCOMP (เงินเดือนรวมของผูบ้ริหารทั้งปี + ผลตอบแทนอ่ืนท่ีเป็นตวัเงิน) / 
จ านวนผูบ้ริหาร 

ตวัแปรตาม 
ผลตอบแทนกรรมการ 

 
DCOMP 

 

 
(เงินเดือนรวมของกรรมการทั้งปี + ผลตอบแทนอ่ืนท่ีเป็นตวัเงิน) / 
จ านวนกรรมการ 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ROA [ก าไรสุทธิ + (1-t) (ดอกเบ้ียจ่าย) + ก าไรของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย] / 
สินทรัพยร์วม 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ROE (ก าไรสุทธิ  –  เงินปันผลหุน้บุริมสิทธ์ิ) / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัราส่วน Tobin’s Q TOBINQ (มูลค่าตลาดของหุน้สามญั ณ ส้ินปี  +  หน้ีสินรวม) / สินทรัพยร์วม 
ตวัแปรควบคุม 
ขนาดของบริษทั 

 
FIRMSIZE 

 
ลอการิทึมของยอดสินทรัพยร์วม 

อายขุองบริษทั FIRMAGE วนัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จนถึงส้ินรอบบญัชีแต่ละปี 
ประเภทอุตสาหกรรม INDUS ประกอบไปดว้ย 8 กลุ่มอุตสาหกรรม 
ความเส่ียงของบริษทั RISK หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
การเติบโตของบริษทั GROWTH (ยอดขายปีปัจจุบนั – ยอดขายปีก่อน) / ยอดขายปีก่อน 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสถิติเชิงพรรณนา  
 

ตวัแปร ค่าเฉลีย่ ค่าสูงสุด ค่าต า่สุด ส่วนเบี่ยงเบน 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแลกจิการกบัผลตอบแทนกรรมการ (n = 1,213) 
ผลตอบแทนกรรมการ (หน่วย: บาทต่อคนต่อปี) 648,254.69 7,319,145.25 30,625.00 886,851.37 
สดัส่วนกรรมการอิสระ (หน่วย: เท่า) 0.40 0.88 0.08 0.08 
ขนาดคณะกรรมการ (หน่วย: คน) 10.52 21 5 2.63 
การแบ่งแยกต าแหน่งระหว่างประธานกรรมการกับ
ผูบ้ริหารสูงสุด (1 คือ แยก , 0 คือ ไม่แยก) 

0.86 1 0 0.35 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนผู้บริหารกบัผลการด าเนินงานของกจิการ (n = 1,033) 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (หน่วย: เท่า) 0.08 0.62 -0.68 0.10 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (หน่วย: เท่า) 0.09 1.40 -5.67 0.33 
อตัราส่วน Tobin’s Q (หน่วย: เท่า) 1.37 13.41 0.34 0.97 
ผลตอบแทนผูบ้ริหาร (หน่วย: บาทต่อคนต่อปี) 4,653,180.64 42,497,040 337,500 5,187,600.34 

 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการกบัผลตอบแทนกรรมการ 

      (n = 
1,213) 

ตวัแปร  แบบจ าลองที ่1 ผลตอบแทนกรรมการ 
 Coefficient t-statistic Adj. R2 

ขนาดคณะกรรมการ  0.084 6.848*** 

0.283 

การแบ่งแยกต าแหน่งระหวา่งประธานกรรมการกบัผูบ้ริหารสูงสุด  0.337 5.270*** 
สดัส่วนกรรมการอิสระ  0.722 2.735*** 
อายขุองบริษทั  0.004 1.337 
ขนาดของบริษทั  0.097 5.953*** 
ประเภทอุตสาหกรรม   *** 

หมายเหตุ: *** คือ มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01  
 
     ตารางท่ี 3 แสดงผลการประมาณค่าแบบจ าลองท่ี 1 ซ่ึงพบวา่สดัส่วนกรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์เชิง
บวกกบัผลตอบแทนกรรมการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิชาติ  
โตรุ่ง (2553) Weisbach (1998) Basu et al. (2007) และ Ryan and Wiggins (2004) โดยพบว่าบริษทัท่ีมี
สัดส่วนกรรมการอิสระท่ีสูง มีการก าหนดผลตอบแทนกรรมการในระดบัสูง สาเหตุอาจเน่ืองมาจากการ
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สร้างความเหมาะสมให้กบัต าแหน่งหนา้ท่ี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการ 
ดงันั้นกิจการจึงควรจ่ายผลตอบแทนท่ีสูงเพ่ือเป็นการจูงใจ หรือเหน่ียวร้ังกรรมการท่านนั้นๆ ให้อยู่กบั
บริษทัต่อไป อยา่งไรกต็าม ผลการศึกษาไดข้ดัแยง้กบังานวิจยัของอญัชลี  ทศันวงศ ์(2553) และอรุณี  ช่าง
สุวรรณ์ (2553) อาจเพราะความไม่เขม็งวดของการบงัคบัใชห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในอดีตท่ีผา่นมา  
     นอกจากน้ี ยงัพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างขนาดคณะกรรมการกับผลตอบแทนกรรมการ 
เน่ืองจากการท่ีมีอ านาจต่อรองในจ านวนคณะกรรมการท่ีมาก จึงมีอิทธิพลต่อการจ่ายผลตอบแทน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิชาติ  โตรุ่ง (2553) อญัชลี  ทศันวงศ ์
(2553) Boyd (1994) Basu et al. (2007) และ Coakley and Iliopoulou (2006) อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาน้ี
ไดข้ดัแยง้กบังานวิจยัของ Anjam (2010) ท่ีไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดกรรมการกบัผลตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร โดยใหเ้หตุผลไวว้า่เป็นขอ้จ ากดัของกลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา เพราะได้
เลือกเฉพาะบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นกลุ่มบริษทัครอบครัวเท่านั้น งานวิจยัคร้ังน้ียงัพบว่าการแบ่งแยก
ต าแหน่งระหวา่งประธานกรรมการกบัผูบ้ริหารสูงสุดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทนกรรมการผล
ท่ีไดส้อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Panyaphuntrakun (2009) และ Anjam 
(2010)  
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนผูบ้ริหารกบัผลการด าเนินงานของกิจการ 

(n = 
1,033) 

ตวัแปร  แบบจ าลองที ่2 ROA  แบบจ าลองที ่3 ROE  แบบจ าลองที ่4 Tobin’s Q 
 Coefficient t-statistic  Coefficient t-statistic  Coefficient t-statistic 

ผลตอบแทนผูบ้ริหาร  0.028 7.153***  0.064 5.808***  0.284 7.210*** 
อายขุองบริษทั  0.000 0.185  0.001 0.893  -0.006 -1.917* 
ความเส่ียงของบริษทั  -0.007 -3.539***  -0.031 -3.910***  -0.005 -0.979 
การเติบโตของบริษทั  0.023 2.235**  0.055 2.629***  0.025 0.857 
ประเภทอุตสาหกรรม   ***   ***   *** 

Adj. R2  0.157  0.195  0.124 

หมายเหตุ: *, **, *** คือ มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
      
     ตารางท่ี 4 แสดงผลจากแบบจ าลองท่ี 2, 3 และ 4 พบว่า ผลตอบแทนผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัผลการด าเนินงานของกิจการไม่ว่าจะวดัดว้ยตวัแปรท่ีแสดงมุมมองทางบญัชี (อตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น) หรือตวัแปรท่ีแสดงมุมมองทางการตลาด 
(Tobin’s Q) ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีได้ตั้ งไว ้และสอดคลอ้งกับงานวิจัย เช่น อญัชลี  ทัศนวงศ ์
(2553) พรชนก  วิ ถีธรรม (2554) Kato and Kubo (2003) Kato and Long (2005) Lee et al. (2005) และ 
Main et al. (1993) ด้วยเหตุผลท่ีว่าการท่ีผูบ้ริหารได้รับผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ จึงท าให้ผู ้บริหารมี
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แรงจูงใจในการบริหารจดัการบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทันั้นๆ ไดรั้บการยอมรับหรือ
มีช่ือเสียง และสุดทา้ยจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของกิจการ อย่างไรก็ตาม ก็มีบางงานวิจยั อย่างเช่น 
อภิชาติ โตรุ่ง (2553) หรือ Anjam (2010) ท่ีไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนผูบ้ริหารกบัผลการ
ด าเนินงานของกิจการ อาจเน่ืองมาจากช่วงเวลาท่ีศึกษาหรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั  
 
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาโดยใชข้อ้มูลบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงปีพ.ศ. 2553-
2555 พบว่า การก ากบัดูแลกิจการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทนกรรมการ กล่าวคือ บริษทัท่ีมี
สัดส่วนกรรมการอิสระสูงจะมีผลตอบแทนกรรมการท่ีสูง เพราะผลตอบแทนกรรมการอิสระควรมาก
พอท่ีจะรักษากรรมการอิสระนั้นไวแ้ละเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ดว้ย เน่ืองจากผลตอบแทน
กรรมการถือเป็นส่วนหน่ึงของกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีจะท าให้ผูถื้อหุ้นมีความเช่ือมัน่ และ
ไวว้างใจท่ีจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการจ่ายผลตอบแทนกรรมการอิสระท่ีสูง ส าหรับขนาดของ
คณะกรรมการก็พบความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนกรรมการ กล่าวคือ บริษัทท่ีมีขนาดของ
คณะกรรมการท่ีสูงจะมีผลตอบแทนกรรมการท่ีสูงตามไปดว้ย เป็นเพราะการท่ีมีอ านาจต่อรองท่ีสูงจาก
การมีจ านวนคณะกรรมการท่ีมาก ส่งผลต่อค่าตอบแทนท่ีสูงตามไปดว้ย นอกจากน้ี ยงัพบวา่การแบ่งแยก
ต าแหน่งระหว่างประธานกรรมการกบัผูบ้ริหารสูงสุดออกจากกนั มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทน
กรรมการ เน่ืองจากบริษัทไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาประยุกต์ใช้ ท าให้ช่วยลดความขดัแยง้
ทางดา้นผลประโยชน์ ระหว่างผูถื้อหุ้นกบัคณะกรรมการ นอกจากน้ีกลไกการก ากบัดูกิจการท่ีดียงัช่วย
สร้างรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการอย่างเหมาะสม ตามต าแหน่ง หน้าท่ี ประสบการณ์ 
ความรู้ และความสามารถของกรรมการแต่ละคน 
     อีกทั้ง การศึกษายงัพบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรควบคุมกบัผลตอบแทนกรรมการ ซ่ึงไดแ้ก่ ขนาด
ของบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทนกรรมการ กล่าวคือ บริษทัท่ีมีขนาดของกิจการท่ีใหญ่จะ
มีผลตอบแทนกรรมการท่ีสูง เป็นเพราะการท่ีกรรมการไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการก าหนดทิศทาง 
นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทให้เกิดความมั่งคั่งและประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ส่งผลให้ได้รับ
ผลตอบแทนกลบัมาในจ านวนท่ีสูงตามไปดว้ย และยงัพบตวัแปรควบคุมดา้นประเภทอุตสาหกรรมท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกนั  
     นอกจากน้ี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผลตอบแทนผูบ้ริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการ
ด าเนินงานของกิจการ กล่าวคือ บริษทัท่ีจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารท่ีสูง จะส่งผลใหผ้ลการด าเนินงาน
ของกิจการสูงตามไปดว้ย เน่ืองจากผูบ้ริหารมีแรงจูงใจในการสร้างผลการด าเนินงานท่ีดี จากการท่ีตน
ได้รับผลตอบแทน ท่ีสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
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     ดงันั้นจะเห็นว่า กิจการท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะมีการก าหนดรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนให้
กรรมการและผูบ้ริหารอย่างเหมาะสม ซ่ึงจะจูงใจและกระตุน้ให้กรรมการและผูบ้ริหารมุ่งสร้างผลการ
ด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร อนัจะน ามาซ่ึงการสร้างความมัง่คัง่สูงสุด
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญาและผลการด าเนินงานของกจิการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญากบัผลการด าเนินงานทาง
บญัชี (Accounting-based Measure) และผลการด าเนินงานทางตลาด (Market-based Measure) ของกิจการ
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 - 2555 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าทุนทาง
ปัญญา (VAIC) มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัผลการด าเนินงานของกิจการ และ
เม่ือแยกพิจารณาเป็นองคป์ระกอบยอ่ยของทุนทางปัญญา พบว่าแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยมีความสัมพนัธ์กบั
ผลการด าเนินงานของกิจการท่ีแตกต่างกนัไป คือ ทุนมนุษย ์(VAHC) ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติกบัผลการด าเนินงานของกิจการ ทุนกายภาพ (VACA) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติกบัผลการด าเนินงานของกิจการ ในขณะท่ีทุนโครงสร้าง (STVA) มีความสัมพนัธ์เชิงลบอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติกบัผลการด าเนินด าเนินงานของกิจการทางบญัชี แต่ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติกบัผลการด าเนินงานทางการตลาด 
 

ค าส าคัญ: ทุนทางปัญญา, ผลการด าเนินงานของกิจการ 

Abstract 
The objective of this research is to examine the relationship between intellectual capital and firm 
performance by both accounting-based measure and market-based measure of listed companies in Stock 
Exchange of Thailand during 2010 – 2012. The result shows that intellectual capital related negatively 
and significantly with firm performance. However, there are different relationships between three 
components of intellectual capital and firm performance. The finding indicates that 1) there is no 
significantly relationship between Value Added Human Capital Coefficient (VAHC) and firm 
performance. 2) Value Added Capital Employed Coefficient (VACA) related positively and 
significantly with firm performance. 3) Value Added Structural Capital Coefficient (STVA) related 
negatively and significantly with only accounting-based firm performance. 
  

Keywords: Intellectual Capital, Firm Performance 
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1. บทน า 
 
    ใน 2-3 ทศวรรษท่ีผ่านมา  “ทุนทางปัญญา” ถูกเช่ือว่าเป็นส่ิงท่ีผลกัดนัและก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัส าหรับธุรกิจ น าไปสู่แนวคิดใหม่ท่ีมองว่าทุนทางปัญญาซ่ึงเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนน้ีไดก้ลาย
มาเป็นปัจจยัท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ไม่ใช่สินทรัพยมี์ตวัตนดงัเช่นอดีตอีกต่อไป ในสาขาการ
บญัชีกมี็ความกระตือรือร้นในหวัขอ้น้ีเช่นเดียวกนั แต่เกณฑก์ารรับรู้รายการตามแม่บทการบญัชีท าใหไ้ม่
สามารถรวมส่ิงเหล่าน้ีในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการได ้ในทางตรงกนัขา้มกิจการกลบัตอ้งรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงเป็นท่ีมาของการเรียกร้องให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งพิจารณา
ปรับปรุงเกณฑก์ารรับรู้รายการเก่ียวกบัการลงทุนในทุนทาง 
ปัญญาใหเ้หมาะสม หากไม่ตอ้งการใหข้อ้มูลทางบญัชีสูญเสียคุณลกัษณะ “ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ” 
ไป 
 
     เน่ืองจากความส าคญัของทุนทางปัญญาทั้งในดา้นธุรกิจและการบญัชี ท าใหห้ลายกิจการตอ้งการและ
เกิดความสนใจท่ีจะวดัมูลค่าทุนทางปัญญา ส่วนใหญ่นิยมใชต้วัวดัทุนทางปัญญาท่ีเรียกว่า Value Added 
Intellectual Capital (VAIC) พฒันาโดย Ante Pulic ซ่ึงเป็นตวัวดัความมีประสิทธิภาพของมูลค่าเพ่ิมจาก
ความสามารถดา้นทุนทางปัญญาขององคก์ร และเม่ือทุนทางปัญญาสามารถวดัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ (Firer and 
Williams, 2003) จึงน าไปสู่ความสนใจท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางปัญญาและผลการ
ด าเนินงานของกิจการอยา่งกวา้งขวางในหลายประเทศ  
 
     อย่างไรก็ตาม ผลวิจยักลบัไดข้อ้สรุปท่ีหลากหลาย ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกนัน้ีไดส้ร้างความ
น่าสนใจ 
ส าหรับการศึกษาถึงบทบาทของทุนทางปัญญาในประเทศอ่ืนๆรวมถึงประเทศไทย งานวิจยัน้ีจึงศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญาและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยจึงเกิดข้ึน เพ่ือสร้างความเขา้ใจและหาขอ้สรุปท่ีชดัเจนส าหรับบทบาทของทุนทางปัญญาซ่ึง
เป็นเร่ืองใหม่ในประเทศไทย อนัจะก่อใหเ้กิดการพฒันาไปในทิศทางท่ีเหมาะสมทั้งส าหรับภาคธุรกิจและ
วิชาชีพบญัชีต่อไป 
 
     ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญากบัผลการด าเนินงาน
ทางบัญชี (Accounting-based Measure และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางปัญญากับผลการ
ด าเนินงานทางตลาด (Market-based Measure) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดรั้บจากการศึกษาน้ี คือ ไดห้ลกัฐานเชิงประจกัษส์ าหรับความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ทุนทางปัญญากับผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
สามารถเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ในยุคเศรษฐกิจเกิดใหม่ได ้ท าให้ผูบ้ริหารตระหนกัในความส าคญั
ของทุนทางปัญญา และใชค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งทุนทางปัญญากบัผลการด าเนินงานเร่งสนบัสนุนใหมี้การ
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วดัและจดัการทุนทางปัญญา เพ่ือยกระ ดบัผลการด าเนินงานของกิจการในท่ีสุด รวมไปถึงท าใหน้กัลงทุน
ตระหนกัถึงบทบาทของทุนทางปัญญา และสามารถใช้ขอ้มูลเก่ียวกบัทุนทางปัญญาไปพยากรณ์ผลการ
ด าเนินงานของกิจการ ซ่ึงสามารถช่วยในการตดัสินใจลงทุนได้ ตลอดจนท าให้หน่วยงานก ากบัดูแลท่ี
เก่ียวข้องตระหนักถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ หากทุนทางปัญญามีความสัมพันธ์กับผลการ
ด าเนินงานของกิจการ ควรส่งเสริมใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูตามความสมคัรใจเก่ียวกบัทุนทางปัญญามากข้ึน   
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
  
          ทุนทางปัญญา คือ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ภายใตบ้ริบทขององคก์ร ซ่ึงไดม้าจากตวับุคคลและทรัพยากร 
อนัจะส่งผลกระทบต่อการสร้างมลูค่าแก่องคก์รในท่ีสุด (Kau fmann and Scheider, 2004) 
 
     Kaplan and Norton (1996); Brooking (1997); Edvinsson (1997) และ Sveiby (2004) เสนอตวัแบบของ
ทุนทางปัญญาท่ีมีโครงสร้างแตกต่างกนัไป แต่โดยรวมแลว้ทุนทางปัญญาประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อย 2 
ส่วน คือ ทุนมนุษย ์(Human Capital) และทุนโครงสร้าง (Structural Capital) ซ่ึงภายในทุนโครงสร้างจะ
ประกอบดว้ยทุนภายในและทุนภายนอกแตกต่างกนัไปในรายละเอียด 
 
     ทุนมนุษย ์(Human Capital) คือทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับองค์กรในการสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนั ผลการด าเนินงานขององคก์รข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีป้อนใหก้บัพนกังานและผลลพัธ์ท่ีเกิดจากพนกังาน 
องคก์รท่ีมีพนกังานท่ีเก่งและโดดเด่นยอ่มสามารถน าองคก์รไปสู่ชยัชนะไดอ้งคก์รไม่ใช่เจา้ของทุนมนุษย ์
หากพนักงานลาออกไป ความรู้ท่ีอยู่ในตัวพนักงานก็จะหายไปด้วย ซ่ึงท าให้องค์กรต้องสร้างทุน
โครงสร้างเพ่ือรองรับปัญหาน้ี (Rees, 2005)  ในขณะท่ีทุนโครงสร้าง (Structural Capital) คือการประมวล
เอาความรู้มาเก็บไวภ้ายนอกตวัพนกังาน โครงสร้างของทุนโครงสร้างท่ีแข็งแกร่งจะช่วยใหเ้กิดการพฒันา
ทุนมนุษย์ได้โดยการแบ่งปันความรู้ ท าให้ทุนมนุษย์กลายเป็นส่ิงท่ีองค์กรสามารถเป็นเจ้าของได ้
(Herholdt, 2004) ดงันั้นทุนมนุษย ์ทุนโครงสร้าง จึงตอ้งท างานร่วมกนั และทุกคนจากทุกระดบัภายใน
องคก์รจ าเป็นตอ้งมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนใหทุ้นทางปัญญาน้ีเกิดข้ึนเพ่ือสร้างมลูค่าแก่องคก์ร 
 
     การวดัมูลค่าทุนทางปัญญาสามารถท าไดห้ลายวิธี แต่จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า วิธี Value 
Added Intellectual Coefficient (VAIC) เป็นวิธี ท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิจัยเชิงวิชาการ 
เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีมีมาตรฐาน ใช้ขอ้มูลในการค านวณจากรายงานทางการเงินซ่ึงเปิดเผยต่อสาธารณะ 
รวมทั้งยงัผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัชี ค านวณง่าย  
 
     การวดัผลการด าเนินงานเชิงการบญัชีและการตลาดสะทอ้นขอ้มูลคนละแง่มุม (Gentry, 2010) ดงันั้น
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัน้ีจึงวดัผลการด าเนินงานของกิจการทั้งในเชิงการบญัชี
และการตลาดประกอบกัน โดยใช้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA)  
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อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity : ROE) เป็นตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานเชิง
บญัชี และใชอ้ตัราส่วน Tobin’s Q เป็นตวัวดัผลการด าเนินงานทางการตลาด 

  
แนวคดิและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
     ในประเทศแอฟริกาใต ้Firer and Williams (2003) ไดท้ าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญา
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศแอฟริกาใต ้ในปี ค.ศ. 2001 จากการศึกษาไม่พบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบของทุนทางปัญญากบัผลการด าเนินงานของกิจการแต่อย่างใด ในขณะ
ท่ี Zehri, Abdelbaki, and Bouabdellah (2012) ได้ใช้ข้อมูลของบริษทัจดทะเบียนแห่งประเทศตูนิเซีย ปี 
ค.ศ. 2009 – 2011 ซ่ึงงานวิจยัน้ีพบความสมัพนัธ์เชิงบวกระหวา่งทุนทางปัญญากบัผลการด าเนินงาน  
 
     เม่ือพิจารณางานวิจยัของประเทศทางตะวนัตก Clarke, Seng and Whiting ไดศึ้กษาโดยใชข้อ้มูลของ
บริษัท ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศออสเตรเลีย  ปี  2003 – 2008 ผลวิจัยแสดง
ความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างทุนทางปัญญากบัผลการด าเนินงานในปีเดียวกนั และพบความสัมพนัธ์เชิง
บวกระหว่างทุนทางปัญญาของปีก่อนหนา้กบัผลการด าเนินงานของปีปัจจุบนัดว้ย ในขณะท่ี Maditinos et 
al. (2011) ไดท้ าการวิจยัโดยใชข้อ้มูลจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งเอเธนส์ ประเทศกรีก 
ปี  ค .ศ . 2006 – 2008 และพบเพียงความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์ (Value Added Human Capital 
Coefficient: VAHU) และผลการด าเนินงานทางการเงินซ่ึงวดัโดยผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (Return 
on Equity: ROE)  เท่านั้น 
 
     ในส่วนของทวีปเอเชีย Chen et al. (2005) ได้ท าการศึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไตห้วนั ปี ค.ศ. 1992 – 2002 ผลการศึกษาพบว่าทุนทางปัญญามีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกับตัวแปรตามทั้ งหมด  Gan and Saleh (2008) ได้ท าก าร ศึกษ าโดยใช้ข้อมู ล เฉพ าะของ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีตอ้งพ่ึงพาเทคโนโลยีระดบัสูงของประเทศมาเลเซีย ปี ค.ศ.  2004 – 2005 และพบวา่ทุน
ทางปัญญามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการด าเนินงานของกิจการทั้งดา้นความสามารถในการท าก าไร 
ดา้นความสามารถในการผลิต แต่พบวา่ไม่สามารถอธิบายมูลค่าทางการตลาดได ้ในขณะท่ี Ting and Lean 
(2009) ไดเ้ลือกใชข้อ้มูลเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการเงินประเทศมาเลเซีย ปี ค.ศ. 1999 – 2007 พบว่า 
ทุนมนุษย์ (VAHC)  และทุนการใช้สินทรัพย์ (VACA) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์(Return on Asset: ROA) Najibulah (2005) ใชข้อ้มลูในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารในประเทศบงั
คลาเทศ  ปี ค.ศ. 2003 – 2004 จากผลการวิจยัไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ Kehelwalatenna 
and Gunaratne (2010) ไดศึ้กษากลุ่มอุตสาหกรรมการเงินและการผลิตของประเทศศรีลงักา ซ่ึงจากงานวิจยั
สรุปไดว้า่ทุนทางปัญญามีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลการด าเนินงานของกิจการ  
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     Appuhami (2007) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทุนทางปัญญากับผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึง
ศึกษาขอ้มูลจากเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ธนาคาร และการประกนัภัย ปี ค.ศ. 2005 เท่านั้น ซ่ึง
พบว่าทุนทางปัญญา (VAIC) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลตอบแทนจากการลงทุน ในขณะท่ีทุนการใช้
สินทรัพย์ (VACA) มี อิทธิพลเชิงลบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน ต่อมา Saengchan (2008) ได้
ท าการศึกษาบทบาทของทุนทางปัญญาในการสร้างมลูค่าใหแ้ก่อุตสาหกรรมภาคธนาคารแห่งประเทศไทย
เช่นเดียวกนั โดยเลือกใชข้อ้มูล ปี ค.ศ. 2000 – 2007 และพบว่า ทุนทางปัญญา (VAIC) มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อ ROA แต่มีอิทธิพลเชิงลบต่อ CTA   
 
     จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงการตรวจเอกสารเก่ียวกบังานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนทาง
ปัญญาและผลการด าเนินงานของกิจการซ่ึงไดก้ล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ ผูวิ้จยัสามารถน ามาสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
สมมติฐาน 
  
1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งทุนทางปัญญาและผลการด าเนินงานเชิงการบญัชี  

H1 : ทุนทางปัญญา (VAIC) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA)  
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 H1a : VACA มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA)  
H1b : VAHU มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA)  
H1a : STVA มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 

 
H2 : ทุนทางปัญญา (VAIC) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (ROE) 

 H2a : VACA มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (ROE) 
 H2b : VAHU มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (ROE) 
 H2c : STVA มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (ROE) 
 
 

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งทุนทางปัญญาและผลการด าเนินงานเชิงการตลาด  
 H3 : ทุนทางปัญญา (VAIC) มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วน Tobin’s Q 
 H3a : VACA มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วน Tobin’s Q 

H3b : VAHU มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วน Tobin’s Q 
H3c : STVA มีความสมัพนัธ์กบัอตัราส่วน Tobin’s Q 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเก่ียวกับทุนทางปัญญา เก็บรวบรวมมาจากฐานข้อมูลรายปีท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณะในปี พ.ศ. 2553 – 2555 โดยรวบรวมมาจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนของ
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของกิจการ ไดแ้ก่  ROA  และ ROE  รวมถึงขอ้มูลทางการเงินท่ีใชใ้นการ
ค านวณอตัราส่วน Tobin’s Q รวบรวมมาจากฐานข้อมูลออนไลน์ SETSMART ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     วิเคราะห์ระดบัทุนทางปัญญาซ่ึงวดัโดยวิธี Value Added Intellectual Capital (VAIC) และถือเป็นตวั
แปรอิสระของการศึกษา และการวิเคราะห์ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) และ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น (ROE) และอัตราส่วน Tobin’s Q โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซ่ึงแสดงดว้ย ค่าร้อยละของขอ้มูล (Percentage) ค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
ภาพรวมของทั้ งตัวแปรต้นและตวัแปรตาม นอกจากน้ีผูวิ้จยัไดใ้ช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
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(Multiple Regression) ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เพ่ือวิเคราะห์ความมีอิทธิพลของตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
VAIC ซ่ึงเป็นตัววดัมูลค่าทุนทางปัญญาของกิจการ และตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดของกิจการ 
โครงสร้างของเงินทุน กลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงคาดว่าจะมีผลต่อต่อตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานของ
กิจการทั้งเชิงบญัชีและการตลาด  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ในภาพรวมของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีระดบัทุนทางปัญญา (VAIC) 
โดยเฉล่ีย 2.43 ประกอบดว้ยทุนมนุษย ์ (VAHC) เป็นสดัส่วนท่ีสูงท่ีสุด คือ 1.93 รองลงมา คือ ทุน
โครงสร้าง (STVA) 0.35 และทุนทางกายภาพ (VACA) 0.15 ตามล าดบั ซ่ึงท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่มลูค่าเพ่ิมท่ี
เกิดจากการใชทุ้นทางปัญญาของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้นมาจากการ
ลงทุนในตวับุคคลากรเป็นหลกั 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งทุนทางปัญญาและผลการด าเนินงาน 

(n = 644) 

ตวัแปร 
 ROA  ROE  Tobin Q 
 แบบจ าลองที่ 1  แบบจ าลองที่ 2  แบบจ าลองที่ 3 
 Coefficient p-value  Coefficient p-value  Coefficient p-value 

VAIC  -0.392 0.011**  -0.560 0.024**  -0.049 0.005*** 
FIRMSIZE  1.161 0.000***  1.946 0.000***  0.243 0.000*** 

DE  -0.546 0.001***  3.825 0.000***  0.009    0.612 
AGRI  -13.432 0.000***  -31.071 0.000***  -3.784 0.000*** 
CONS  -15.158 0.000***  -32.494 0.000***  -3.961 0.000*** 
IND  -13.415 0.000***  -30.921 0.000***  -3.966 0.000*** 

PROP  -14.452 0.000***  -32.901 0.000***  -4.086 0.000*** 
RESOURE  -12.812 0.001***  -30.996 0.000***  -4.148 0.000*** 
SERVICE  -12.818 0.000***  -31.438 0.000***  -3.536 0.000*** 

TECH  -12.973 0.000***  -30.239 0.000***  -3.772 0.000*** 
R2  0.124  0.322  0.298 
Adj. R2  0.111  0.312  0.288 

หมายเหตุ: *, **, *** คือ มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10, 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 

     จากผลการศึกษาคร้ังน้ีจึงสรุปไดว้่าทุนทางปัญญา (VAIC) มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติกบัผลการด าเนินงานของกิจการ ซ่ึงหมายความว่า ยิ่งกิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
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ประเทศไทยทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเวน้กลุ่มธนาคารและการเงิน ลงทุนในทุนทางปัญญามาก จะยิ่งท าให้
กิจการเหล่าน้ีมีผลการด าเนินงานท่ีนอ้ย  
 
     แมว้่าทุนทางปัญญา (VAIC) จะมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบอย่างมีนัยส าคญักบัผลการด าเนินงานทาง
บญัชีและทางการตลาดของกิจการ แต่เม่ือแยกพิจารณาเป็นองค์ประกอบย่อยของทุนทางปัญญา กลบั
พบวา่แต่ละองคป์ระกอบยอ่ยมีความสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของกิจการท่ีแตกต่างกนัไป สรุปไดด้งัน้ี 
 

ก. ทุนมนุษย ์(VAHC) ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัผลการด าเนินงานของกิจการ
ทั้งในทาง  
 บญัชีและการตลาด  

ข. ทุนกายภาพ (VACA) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัผลการด าเนินงานของ
กิจการทั้ง 
 ในทางบญัชีและการตลาด  

ค. ทุนโครงสร้าง (STVA) มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับผลการด าเนิน
ด าเนินงานของ 
 กิจการทางบญัชีแต่ไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัผลการด าเนินงานทางการตลาด  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีระดบัทุนทางปัญญา (VAIC) ประกอบดว้ยทุน
มนุษย ์(VAHC) เป็นสัดส่วนท่ีสูง แต่กลบัไม่พบความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัระหว่างทุนมนุษย ์(VAHC) 
กบัผลการด าเนินงานของกิจการแต่อย่างใด  หมายความว่าแมบ้ริษทัจะมีมูลค่าเพ่ิมจากการลงทุนในทุน
มนุษย์ (VAHC) ซ่ึงได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรต่างๆ ท่ีสูง แต่ก็ไม่สามารถผลักดันให้ผลการ
ด าเนินงานของกิจการใหเ้พ่ิมสูงข้ึนไปในทิศทางเดียวกนัได ้ หรือกล่าวไดว้่าไม่ว่ากิจการจะจ่ายเงินไปกบั
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบับุคลากรมากหรือน้อย ก็ไม่ไดส่้งผลให้ผลการด าเนินงานของกิจการทั้งในแง่ของทาง
บญัชีหรือการตลาดตอบสนองไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนหรือน้อยลง เช่นเดียวกบัท่ีบริษทัมีทุนโครงสร้าง 
(STVA) ไดแ้ก่ การลงทุนในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ รวมถึงการสร้างกระบวนการภายในองคก์ร
ให้เป็นระบบ ระเบียบ เพ่ือให้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ ท่ีมีอยู่ในตัวพนักงานยงัคง
เหลืออยู่แมว้า่พนกังานจะออกไปจากองคก์รแลว้ เป็นสดัส่วนท่ีสูงรองลงมา แต่กลบัพบวา่แมว้า่บริษทัจะมี
มูลค่าเพ่ิมจากการลงทุนในส่ิงเหล่าน้ีมากเป็นอนัดบัท่ีสอง บริษทักลบัไม่สามารถสร้างผลการด าเนินงาน
ทั้งทางดา้นบญัชีและทางดา้นการตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนไปในทิศทางเดียวกนัได ้ในทางกลบักนั ยิ่งลงทุนใน
ทุนโครงสร้าง (STVA) มากในทางบญัชีกลบัรับรู้ผลการด าเนินงานลดลง ในขณะท่ีในทางการตลาด ตลาด
กลบัไม่เห็นมูลค่าเพ่ิมจากการลงทุนในส่ิง นั่นคือทุนโครงสร้าง (STVA)ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการสร้าง
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หรือลดผลการด าเนินงานทางการตลาดของกิจการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการลงทุนในทุนกายภาพ 
(VACA) ไดแ้ก่ สินทรัพยมี์ตวัตนต่าง ๆ ยิ่งมาก จะยิ่งท าใหผ้ลการด าเนินงานของกิจการเพ่ิมมากข้ึนไปดว้ย  
      
     ทุนทางปัญญาถกูเช่ือวา่เป็นกลยทุธ์ในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของการด าเนินธุรกิจ และ
สร้างผลการด าเนินงานท่ีดีให้แก่กิจการ แต่จากการศึกษาน้ีกลบัพบว่าส าหรับประเทศไทยแลว้ทุนทาง
ปัญญาไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลการด าเนินงานของกิจการตามท่ีคาดการณ์ไว ้ในทาง
ตรงขา้มกลบัมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัผลการด าเนินงานของกิจการ สาเหตุหลกัอาจมาจากการท่ีผู ้
ลงทุน ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งหลายในประเทศไทย ยงัคงไม่เห็นความส าคญัของการลงทุนในทุนทาง
ปัญญา และเม่ือพิจารณาถึงองคป์ระกอบย่อยของทุนทางปัญญา พบว่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนยงัคงเป็นปัจจยั
ส าคัญในการผลกัดันผลประกอบการให้เพ่ิมสูงข้ึน ไม่ใช่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือทุนทางปัญญา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Firer and Williams (2003) Appuhami (2007)  Gan and Saleh (2008) Ting 
and Lean (2009) Chen et al. (2005) Najubullah (2005) และ Kehelwalatenna and Gunaratne (2010) ซ่ึ ง
ท าการศึกษากบักลุ่มบริษทัในประเทศแอฟริกาใต ้ไทย มาเลเซีย มาเลเซีย ไตห้วนั บงัคลาเทศ และศรีลงักา 
ตามล าดบั 
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อการเปลีย่นแปลงผู้สอบบญัชี 
Determinants of Audit Change 

ปวณีา แต่งเติมวงศ์1 และ สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์2 

Paveena Thangtermwong and Suneerat Wuttichindanon 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ตั้งแต่ปี 2550 - 2554 จ านวน 1,867 ตวัอย่าง วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช้
สมการถดถอย Logistic Regression ผลการศึกษาพบว่า การเปล่ียนคณะกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกอย่างมีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบว่า ค่าสอบบญัชี 
ขนาดของกิจการ อัตราหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อการ
เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี อย่างไรก็ตามพบว่า ความเห็นของผูส้อบบัญชีเก่ียวกบัปัญหาการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง การมีคดีความ การควบรวมธุรกิจ ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงผูส้อบ
บญัชี 
 
ค าส าคัญ: การเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชี การเปล่ียนคณะกรรมการบริษัท 
 

Abstract 
The objective of this research is to examine the determinants of an audit change on listed companies in 
the stock exchange of Thailand for period of 2007-2011 totaling 1,867 firm-years. Logistic Regression 
is used for data analysis. The results show that a change in boards of directors is statistically, positively 
associated with an audit change. In addition, audit free, firm size and leverage ratio have a significant 
relationship with an audit change. However, going-concern audit opinion, litigations, and merger and 
acquisition are not statistically associated with audit changes. 
 

Key Words: Audit change, Board change 
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1.บทน า 
 
     ในปัจจุบนัมีบริษทัท่ีเขา้มาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นจ านวนกว่า 500 บริษทั 
และมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ โดยสาเหตุหลกัท่ีบริษทัเขา้มาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือระดม
เงินทุนจากนกัลงทุน ช่องทางท่ีส าคญัส าหรับนกัลงทุนในการประเมินฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการลงทุน คือ รายงานทางการเงินของบริษทั ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ี
ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานทางการเงินและประเมินความเส่ียงจากการสอบบญัชี รายงานของ
ผูส้อบบญัชีจึงเป็นเสมือนสญัญาณในการเตือนนกัลงทุนในเบ้ืองตน้ถึงความน่าเช่ือถือในการเปิดเผยขอ้มูล
ทางการเงินของบริษทั นอกจากรายงานของผูส้อบบญัชียงัมีสญัญาณเตือนอีกหน่ึงสัญญาณท่ีอาจสังเกตได ้
คือ การเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีของบริษทั ซ่ึงจะเป็นสัญญาณเตือนแก่นกัลงทุน ถึงความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในดา้นต่างๆ เช่น การตกแต่งงบการเงินโดยผูบ้ริหารและตอ้งการหลีกเล่ียงการคน้พบ ความขดัแยง้
ของผูส้อบบญัชีกบับริษทัท่ีจดทะเบียนในการเปิดเผยขอ้มูล ผูส้อบบญัชีถูกขดัขวางการปฏิบติังานหรือ
ไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งครบถว้น หรือบิดเบือนจากความเป็นจริง ความเส่ียงในการถูกปกปิดขอ้มูลท่ีมี
ประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ เช่น คดีความท่ีส าคญั  ปัญหาเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
บริษทั  อย่างไรก็ตาม ปัจจยัในการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีนั้นอาจเกิดจากความตอ้งการของกิจการเอง 
เช่น กิจการขยายตวัจึงตอ้งใชบ้ริษทัสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน ขนาดของกิจการเล็กลงจึง
ตอ้งการปรับลดรายจ่ายในการสอบบญัชีจึงอาจปรับไปใชบ้ริษทัสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียงนอ้ยลงและค่าสอบ
บญัชีต ่าลง การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารกิจการ รวมถึงการลาออกหรือการยา้ยบริษทัของตวัผูส้อบบญัชีเอง 
     ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีโดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจาก
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานวิจัยน้ีพิจารณาและแบ่งลักษณะการ
เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีไวใ้น 2 มิติ  มิติแรก คือ การเปล่ียนแปลงโดยบริษทัเอง  และมิติท่ีสองคือการ
เปล่ียนแปลงโดยตัวผู ้สอบบัญชี งานวิจัยน้ีจะช่วยสะท้อนถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี และเตือนใหน้กัลงทุนเกิดความรอบคอบในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
งานสอบบญัชี รวมถึงใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาวิธีการประเมินความเส่ียงของงบการเงินท่ีอาจพบจาก
การเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี พฒันาแนวทางในการวิเคราะห์งบการเงินของผูล้งทุนและผูใ้ชง้บการเงิน  
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2.ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 
     แนวคิดท่ีน ามาใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) (Jensen and Meckling, 
1976) โดยทฤษฎีตวัแทนมองวา่มนุษยทุ์กคนมีแรงจูงใจในการท่ีจะท าทุกอยา่งเพ่ือผลประโยชนข์องตวัเอง 
การท่ีผูบ้ริหารสร้างมูลค่าสูงสุดใหก้บักิจการ ผูบ้ริหารก็จะมองว่าส่ิงท่ีท านั้นตวัเองไดผ้ลประโยชน์สูงสุด 
โดยความขดัแยง้หลกัๆจะเกิดระหว่าง ผูเ้ป็นเจา้ของกิจการกบัผูบ้ริหาร โดยท่ีผูบ้ริหารจะกระท าการท่ี
ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ตวัเองโดยท่ีไม่ไดค้  านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ หากกิจการไม่
มีเคร่ืองมือในการตรวจสอบการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารอาจกระท าการท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย
แก่กิจการ ทฤษฎีตวัแทนจึงมองงบการเงินว่าเป็นส่ือกลางในการตรวจสอบการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 
จากท่ีกล่าวมาผูบ้ริหารอาจมีเหตุจูงใจในการตกแต่งงบการเงินเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ดงันั้น 
ผูส้อบบญัชีจึงเป็นหน่ึงในกลไกของการก ากบัดูแลท่ีเขา้มาช่วยผูถื้อหุน้ตรวจการน าเสนอรายงานทางการ
เงิน หากผูส้อบบญัชีพบส่ิงผิดปกติในงบการเงินหรือการจดัท ารายงานทางการเงินอาจรายงานส่ิงท่ีผิดปกติ
ผา่นหนา้รายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงอาจท าใหผู้บ้ริหารเกิดความไม่พอใจ เน่ืองจากเจา้ของกิจการหรือผูถื้อ
หุ้นอาจพบส่ิงท่ีผูบ้ริหารก าลงัปกปิดอยู่ Lennox (1998) พบว่าบริษทัอาจใช้การเปล่ียนผูส้อบบญัชีเพ่ือ
หลีกเล่ียงการได้รับรายงานของผูส้อบบัญชีแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยแนวคิดน้ีตั้ งอยู่บนเง่ือนไข 
(assumptions) สองขอ้ คือ ผูบ้ริหารไม่ตอ้งการท่ีจะไดรั้บรายงานของผูส้อบบญัชีแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป 
และผูบ้ริหารมีอิทธิพลในการตดัสินแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  
 

2.2 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
     กชกร  ตรังวชัรกลุ (2547) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของผูส้อบบญัชี: กรณีศึกษา
เชิงประจกัษใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดศึ้กษาช่วงระยะเวลาในปี 2544-2546 ผูท้  าการวิจยั
ไดก้ าหนดตวัแปรตน้ไวท้ั้งหมดเจ็ดตวัแปร ได้แก่ การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหารบริษทั การ
เปล่ียนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั การออกจ าหน่ายหุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ หรือหุน้กูข้องบริษทั 
รายงานของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการถกูจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบ รายงานของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัความ
ขัดแยง้ในเร่ืองหลกัการบัญชีระหว่างผูส้อบบัญชีกับลูกค้า รายงานของผูส้อบบัญชีเก่ียวกับความไม่
แน่นอนเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ือง และรายงานของผู ้สอบบัญชีเก่ียวกับความไม่แน่นอนอ่ืน
นอกเหนือจากเร่ืองการด าเนินงานต่อเน่ือง ผลการศึกษาพบว่าการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษทัมี
ความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนผูส้อบบญัชี เน่ืองจากกรรมการมกัมีอ านาจในการตดัสินใจเลือกและเปล่ียน
ผูส้อบบญัชี 
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     มีสิทธ์ิ  แม่ดี (2549) ไดท้ าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นผูส้อบบญัชีของกิจการ 
ขนาดของส านกังานสอบบญัชี และการเปล่ียนผูส้อบบญัชีกบัรายงานของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัปัญหาการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาของงานวิจยัน้ี
พบว่าการเปล่ียนผูส้อบบญัชีไม่มีความสัมพนัธ์กบัรายงานของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัปัญหาการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 
     Burton and Roberts (1967) ไดท้ าการศึกษาการเปล่ียนแปลงของผูส้อบบญัชี วตัถุประสงค์ในการท า
วิจยัน้ี คือ ดูว่าหลกัฐานใดท่ีจะพบในการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี Burton and Roberts เลือกกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 620 บริษทั จากนั้นให้ความสนใจกบับริษทัท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี นักวิจยัตรวจสอบ
รายงานประจ าปีของปีก่อนและปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี จากนั้นส่งแบบสอบถามไปยงัผูบ้ริหาร
ของบริษทัท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี ขอใหพ้วกเขาระบุเหตุผลหลกัส าหรับการเปล่ียนแปลงผูส้อบ
บญัชี ไดรั้บการตอบกลบั 51 จาก 83 คน นกัวิจยัยงัไดส้อบถามไปยงับริษทัสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัสาเหตุของการเปล่ียนแปลง ไดรั้บการตอบกลบั 38 จาก 83 บริษทั  เม่ือ
ขอ้มูลทั้งหมดถูกน ามารวมกนั นกัวิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผลท่ีแทจ้ริงส าหรับการเปล่ียนแปลง
ผูส้อบบญัชีใน 76 จาก 83 กรณี เหตุผลหลกัท่ีพบบ่อยท่ีสุดส าหรับการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี คือ การ
เปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร มากกว่า 2ใน3 ของกรณีเหล่าน้ีผู ้บริหารชุดใหม่มาจากภายนอกบริษัท การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจดัว่าเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงการจดัการมากกว่าขอ้พิพาทเหนือหลกัการบญัชี 
เหตุผลรองลงมาท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ การให้บริการเพ่ิมเติม ส่วนมากการเปล่ียนแปลงเป็นการเปล่ียนจาก
บริษทัสอบบญัชีขนาดเลก็ไปขนาดใหญ่ ความจ าเป็นในการใชบ้ริการเสริมมกัจะตอ้งการความเช่ียวชาญ 
     Roberts et al. (1990) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีของภาครัฐ ผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มูล
จากโรงเรียนเทศบาลเมืองเท็กซัส แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ งบการเงินและรายงานการ
ปฏิบติัของโรงเรียน ในปีงบการเงิน 1980-81 ถึง 1984-85 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัการเปล่ียนแปลงผูส้อบ
บญัชีของภาครัฐ คือ ค่าสอบบญัชี การตรวจสอบมีขอ้บ่งช้ีว่าภาครัฐมีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีอาจ
ไดรั้บอิทธิพลจากการพิจารณาค่าธรรมเนียม เจา้หนา้ท่ีโรงเรียนเทศบาลเปล่ียนผูส้อบเพราะพวกเขาจะไม่
พอใจกบัค่าสอบบญัชีท่ีสูงหรือแง่มุมของการตรวจสอบผูส้อบบญัชีใหม่มีค่าธรรมเนียมท่ีต ่ากว่า รายงาน
จุดอ่อนของการควบคุมภายในและรายงานการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
     Woo and Koh (2001) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนแปลงผูส้อบบัญชี: กรณีศึกษา
สิงคโปร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาประกอบด้วยบริษัทท่ีเปล่ียนผูส้อบบัญชีจ านวน 54 บริษัทใน  Stock 
Exchange of Singapore และบริษทัท่ีไม่เปล่ียนผูส้อบบญัชีจ านวน 54 บริษทั ศึกษาในช่วงปี 1986-1995 
เป็นเวลา 10 ปี ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีมีหลายปัจจยั คือ ความ
คิดเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานผูส้อบบญัชี ความน่าจะเป็นของการจดัการก าไร งานวิจยัระบุว่าระดบัท่ี
สูงข้ึนของโอกาสการจดัการก าไรมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงของการเปล่ียนผูส้อบบญัชี เม่ืออตัราหน้ีสิน
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ระยะยาวต่อสินทรัพยร์วมสูงความน่าจะเป็นในการเปล่ียนผูส้อบบญัชีก็สูงดว้ย และสุดทา้ยการควบรวม
บริษทั เป็นขอ้บ่งช้ีวา่บริษทัท่ีเติบโตจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีมากข้ึน 
     Lee et al. (2004) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระและ
การลาออกของผูส้อบบญัชี ผูว้ิจยัเลือกศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่าง 190 บริษทัท่ีมีการลาออกของ
ผูส้อบบญัชีและ 190 บริษทัท่ีมีการเลิกจา้งผูส้อบบญัชี ในช่วงเวลา 1996 - 2000 ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติก เปรียบเทียบบริษัทท่ีมีผูส้อบบัญชีลาออก กับบริษัทท่ีมีผูส้อบบัญชีถูกไล่ออก 
ผลการวิจยัพบว่าตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์และน่าสนใจมากท่ีสุด คือ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ ความเป็นอิสระของกรรมการบริษทัมีความสัมพันธ์กันในทางลบ หมายความว่าถ้า
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัมีความเป็นอิสระมากการท่ีผูส้อบบญัชีจะลาออกก็
ลดลง และยงัมีตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์อีก ไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรายงานจุดอ่อนการควบคุม
ภายใน (ปัญหาความน่าเช่ือถือการรายงานทางการเงิน ความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง ความขดัแยง้ของผูส้อบบญัชีกบัผูบ้ริหาร และความเส่ียงการด าเนินคดี) 
     จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงผลการศึกษาในอดีตสามารถน ามาก าหนดสมมติฐานการศึกษา 
โดยมีสมมติฐานทางเลือก ดงัน้ี 

H1: การเปล่ียนคณะกรรมการบริษทั มีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี 
H2: ความเห็นของผูส้อบบัญชีเก่ียวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเน่ืองมีความสัมพันธ์กับการ

เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี 
H3:  ค่าสอบบญัชีมีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี 
H4:  ความเส่ียงในการด าเนินคดีของบริษทัมีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี 
H5:  การควบรวมธุรกิจมีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี 
 

3.วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงประจกัษ ์ซ่ึงผูวิ้จยัไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิจากรายงานของผูส้อบบญัชี งบ
การเงิน และแบบ 56-1 ของบริษทั ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไม่รวมกลุ่มบริษทัท่ีอยู่ระหว่างฟ้ืนฟูการด าเนินงาน ใชข้อ้มูลระหว่างปี 
พ.ศ. 2550-2554 จ านวนตัวอย่างสุดท้ายหลงัจากท่ีไม่รวมบริษทัท่ีมีข้อมูลไม่ครบถว้น เท่ากับ 1,867 
ตวัอยา่ง จาก 433 บริษทั   
     การวิเคราะห์ขอ้มูลจะวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา อนัไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าสูงสุด ค่า
ต ่าสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล และ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ซ่ึงไดแ้ก่ การ
วิเคราะห์ความถดถอย โดยใช ้Logistic Regression เพ่ือศึกษาความมีอิทธิพลหรือความสมัพนัธ์ของตวัแปร
อิสระ ตวัแปรควบคุม และตวัแปรตาม 
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     สมการการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
P (ADCHAN Y=1) = e 

β0+β1BRDCHAN+β2GOINCON+β3ADFEE+β4LITIGATION+β5MERGE+β6SIZE+β7INDUS+β8LEV 

                                          1+e β0+β1BRDCHAN+β2GOINCON+β3ADFEE+β4 LITIGATION 

+β5MERGE+β6SIZE+β7INDUS+β8LEV 
ตวัแปร การเปล่ียนผูส้อบบญัชี(ADCHAN) มีค่าเป็น 1 ถา้บริษทัมีการเปล่ียนผูส้อบบญัชี มีค่าเป็น 0 เม่ือไม่

มีการเปล่ียนผู ้สอบบัญชี  การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษัท(BRDCHAN) คือ  สัดส่วนของ

คณะกรรมการท่ีเปล่ียนเทียบกบัคณะกรรมการทั้งหมด ความเห็นของผูส้อบบญัชี(GOINCON) มีค่าเป็น 1 

เม่ือผูส้อบแสดงความเห็นเก่ียวกบัปัญหาการด าเนินงานต่อเน่ือง มีค่าเป็น 0 เม่ือผูส้อบแสดงความเห็นแบบ

อ่ืน ค่าสอบบญัชี(ADFEE) เป็นค่าของ Natural Logarithm ของค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ความเส่ียงใน

การด าเนินคดีของบริษทั (LITIGATION) มีค่าเป็น 1 เม่ือบริษทัมีคดีพิพาท มีค่าเป็น 0 เม่ือบริษทัไม่มีคดี

พิพาท การควบรวมธุรกิจ (MERGE) มีค่าเป็น 1 เม่ือบริษทัมีการควบรวมกิจการกบับริษทัอ่ืน มีค่าเป็น 0 

เม่ือบริษทัไม่มีการควบรวมกิจการ ขนาดของกิจการ(SIZE) เป็นค่าของ Natural Logarithm ของสินทรัพย์

รวม อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพยร์วม (LEV) คือสดัส่วนของหน้ีสินระยะยาวหารสินทรัพยร์วม 

ประเภทของอุตสาหกรรม (INDUS) เป็นตวัแปรดมัม่ี 9 อุตสาหกรรม 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     จากกลุ่มตวัอยา่ง 1,867 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ยกลุ่มท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีจ านวน 582 ตวัอยา่ง 
(ร้อยละ 31.17) และกลุ่มไม่มีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี จ านวน 1,285 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 68.83) ตารางท่ี 
1 และ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการเปล่ียนผูส้อบบญัชีและกลุ่มท่ี
ไม่มีการเปล่ียนผูส้อบบญัชี ตามล าดบั 
     ในตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปรต่อเน่ืองอนัไดแ้ก่ การเปล่ียน
คณะกรรมการ (BDCHAN) ค่าสอบบญัชี (ADFEE) ขนาดกิจการ (SIZE) และอตัราส่วนหน้ีสินระยะยาว
ต่อสินทรัพยร์วม (LEV) ระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีและกลุ่มท่ีไม่มีการ
เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี พบวา่ การเปล่ียนคณะกรรมการบริษทัระหวา่งสองกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย กลุ่มท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีมีค่าเฉล่ียของจ านวน
คณะกรรมการบริษทัท่ีเปล่ียนแปลง (ค่าเฉล่ีย 0.15) มากกวา่ค่าเฉล่ียของจ านวนคณะกรรมการบริษทัท่ี
เปล่ียนแปลงของกลุ่มท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี (ค่าเฉล่ีย 0.12) ส าหรับตวัแปรอ่ืน ค่าเฉล่ีย
ระหวา่งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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* 

2 

 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพ้ืนฐานตวัแปรต่อเน่ือง 

ตวัแปร 
การเปล่ียนผูส้อบบญัชี (n=582) ไม่เปล่ียนผูส้อบบญัชี(n=1,285) ผลต่าง

ค่าเฉล่ีย 
t-stat 

Min Max Mean Std. Dev. Min Max Mean Std. Dev. 
BDCHAN 0 1.11 0.15 0.20 0 1.57 0.12 0.17 0.03 (3.01) 
ADFEE 5.44 10.21 7.22 0.82 5.19 10.86 7.16 0.82 0.06 (1.42) 
SIZE 
LEV 

11.28 
0 

21.40 
3.54 

15.11 
0.12 

1.64 
0.21 

11.11 
0 

21.35 
75.94 

15.15 
0.22 

1.64 
2.83 

(0.04) 
(0.10) 

0.49 
1.23 

*ค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที่ 2 ค่าสถิติพ้ืนฐานตวัแปรไม่ต่อเน่ือง 

ตวัแปร 
การเปล่ียนผูส้อบ (n=582) ไม่เปล่ียนผูส้อบ (n=1,285) ผลต่าง 

ค่าเฉล่ีย 
Chi 

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 
GOINCON 0.01 0.11 0.01 0.09 0 0.80 
LITIGATION 0.25 0.43 0.24 0.43 0.01 0.07 
MERGE 0.79 0.41 0.77 0.42 0.02 0.62 
       
     ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของสัดส่วน (Chi Square) ระหว่างกลุ่มบริษทัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีกบักลุ่มท่ีบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี พบว่า สัดส่วนของความเห็น
ของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัปัญหาการด าเนินงานต่อเน่ือง (GOINCON) ความเส่ียงในการด าเนินคดีของบริษทั 
(LITIGATION) และการควบรวมธุรกิจ (MERGE) ไม่แตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม 
     ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สมการการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก  ผลการ
วิเคราะห์พบว่า การเปล่ียนคณะกรรมการบริษทั (BDCHAN: สมมติฐาน H1) และค่าสอบบญัชี (ADFEE: 
สมมติฐาน H3) มีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
และ 0.05 ตามล าดบั โดยทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์เชิงบวก กล่าวคือ ความเป็นไปไดใ้นการเปล่ียน
ผูส้อบบญัชีเพ่ิมข้ึนเม่ือกิจการท่ีมีการเปล่ียนคณะกรรมการบริษทั และเม่ือกิจการท่ีมีค่าสอบบญัชีท่ีสูง 
ส่วนตวัแปรควบคุม ขนาดของกิจการ (SIZE) และอตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพยร์วม (LEV) มี
ความสมัพนัธ์เชิงลบกบัการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานโดยใชส้มการการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก   

ตวัแปร สมมติฐาน 
สมัประสิทธ์ิ 
สหสมัพนัธ์ 

Z p-value 

BDCHAN H1     0.835** 3.01 0.003 
GOINCON H2      0.349 0.83 0.409 
ADFEE H3  0.169* 2.49 0.013 
LITIGATION H4 -0.026 -0.25 0.800 
MERGE H5 0.044 0.47 0.641 
SIZE  -0.084* -2.36 0.018 
LEV  -0.039* -2.28 0.023 
Constant  -1.114 -2.97 0.003 
Year Dummy  รวม   
Industry dummy  รวม   
*ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยแตกต่างจาก 0 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยแตกต่างจาก 0 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
      
     จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นการเปล่ียนคณะกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์อย่างมี
นัยส าคญักบัการเปล่ียนแปลงผูส้อบบัญชี ซ่ึงตรงกับผลการศึกษาของกชกร ตรังวชัรกุล (2547) และ 
Burton and Roberts (1967) และปัจจัยด้านค่าสอบบัญชีก็มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการ
เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี ทั้งสองปัจจยัมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการเปล่ียนผูส้อบบญัชี 
     ส่วนปัจจัยด้านการแสดงความเห็นของผู ้สอบบัญชีเก่ียวกับปัญหาการด าเนินงานต่อเน่ืองไม่มี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีในกลุ่มตวัอย่าง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ มีสิทธ์ิ  แม่ดี (2549) แต่แตกต่างจากงานวิจยั ของ Lee et al. (2004) ท่ีพบว่าการแสดงความเห็นของ
ผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัปัญหาการด าเนินงานต่อเน่ืองมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนผูส้อบบญัชี อาจเป็นเพราะ
ความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างของ Lee et al.  เป็นบริษทัท่ีมีการเปล่ียนผูส้อบบญัชีทั้งส้ิน 
(บริษทัท่ีผูส้อบบญัชีลาออกและบริษทัท่ีใหผู้ส้อบบญัชีออก)  
     ปัจจัยการควบรวมธุรกิจและปัจจัยด้านการมีคดีความไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการ
เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากคดีความท่ีบริษทัมีหรือถูกฟ้องร้องอยู่เป็นไปไดม้ากท่ีบริษทั
จะชนะคดีความ หรืออาจจะเป็นคดีความท่ีไม่ร้ายแรงหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอรายงานทางการเงิน 
ผูส้อบบญัชีจึงไม่จ าเป็นตอ้งถอนตวัออกจากงาน งานวิจยัในอนาคตอาจศึกษาต่อในรายละเอียดของคดี
ความและประเภทของการควบรวมธุรกิจเพ่ือทดสอบผลกระทบจากทั้งสองปัจจยัน้ีต่อไป 
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     ส่วนตัวแปรควบคุม อันได้แก่ ขนาดของกิจการ และอัตราหน้ีสินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวมมี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีต เช่น Woo 
and Koh (2001) 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 1,867 ตวัอย่าง พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีไดแ้ก่ ปัจจยัการเปล่ียนคณะกรรมการบริษทัและปัจจยัค่าสอบบญัชี โดยทั้งสอง
ปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปล่ียนแปลงผูส้อบบัญชี และทั้ งสองปัจจัยแสดงมิติด้านการ
เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีท่ีมีแรงผลกัดนัมาจากภายในกิจการเอง ความน่าจะเป็นของการเปล่ียนผูส้อบ
บญัชีเพ่ิมข้ึนเม่ือกิจการมีการเปล่ียนคณะกรรมการบริษทัและเม่ือกิจการตอ้งจ่ายค่าสอบบญัชีท่ีสูงข้ึน 
     ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เช่น การแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัปัญหาการด าเนินงานต่อเน่ือง ปัจจยั
การควบรวมธุรกิจ และปัจจยัด้านการมีคดีความ ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการ
เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี  
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ผลกระทบของการประกาศก าไรที่มต่ีอราคาหลกัทรัพย์ 
The Stock Price Reaction to Earning Announcement 

วรียา สุขสมมนัส1 และ พลวัฒน์ เลศิกุลวฒัน์2 

Weeraya Suksommanut and Polwat Lerskullawat 
  

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 2 ประการคือ ทดสอบคุณค่าของขอ้มูลการประกาศผลก าไรรายไตรมาส และ 
ทดสอบประสิทธิในระดบักลางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลบริษทัจดทะเบียนฯ 
รายไตรมาส ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง 2555 ผ่านการศึกษาเหตุการณ์ (Event study) แบบจ าลองตลาดถูก
น ามาใชใ้นการค านวณอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและค านวณอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติ เพ่ือทดสอบ
การปรับตวัของราคาหลกัทรัพยต่์อขอ้มลูการประกาศผลก าไร ในขณะท่ีความเร็วในการปรับตวัของราคา
หลกัทรัพยจ์ะถกูใชใ้นการทดสอบประสิทธิภาพของตลาด 
 
ค าส าคัญ: การประกาศก าไร,การปรับตัวของราคาหลกัทรัพย์, การทดสอบเหตกุารณ์ 
 

Abstract 
The objectives of this study are:  to test information contents of earning announcement and to examine 
the semi-strong form market efficiency hypothesis in the Stock Exchange of Thailand. Quarterly data of 
listed companies over year 2008 to 2012 is used in this study. Event study framework is applied with 
market model to estimate the expected returns and abnormal returns. The significant of stock price 
reaction indicates the usefulness of earning announcement information. Moreover, the speed of stock 
price adjustment is used to test the weak form market efficiency hypothesis. 
 
Keywords: Earning announcement, Stock Price, Event Study 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นขยายตวัอย่างต่อเน่ืองและมีการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ
นั้นเป็นผลใหน้กัลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อยเร่ิมท่ีจะมองหาช่องทางในการลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูง
และอยู่ในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้ป็นเหตุให้การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์นรูปแบบต่างๆเป็นท่ี
สนใจมากข้ึนกว่าในอดีตเช่น กองทุนรวม, การลงทุนในหุ้นสามญั หรือหุ้นบุริมสิทธ์ิ เป็นตน้ เน่ืองจาก
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้นมีมูลค่าสูงกว่าการออมเงินกบัธนาคารพาณิชย์
ทัว่ไป ซ่ึงมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างๆท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้นจะข้ึนอยู่สภาพคล่อง 
เสถียรภาพทางการเงิน สภาพเศรษฐกิจสังคมและขอ้มูลท่ีนกัลงทุนแต่ละคนไดรั้บ ณ ขณะนั้น เพ่ือใหน้กั
ลงทุนสามารถรับรู้ข่าวสารไดอ้ย่างทนัเวลา และรวดเร็วนั้น ตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดให้บริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์อ้งเปิดเผยขอ้มูลส าคญั เช่นการประกาศจ่ายเงินปันผล การประกาศผลก าไร 
เป็นตน้ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น รวดเร็วและตรงต่อเวลา เพ่ือให้นกัลงทุนไดมี้การตดัสินใจลงทุนไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาในอดีตท่ีผา่นมาพบวา่ส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนในของนกั
ลงทุนนั้นมีอยู่ 2 ปัจจยัหลกัคือ ความเส่ียงในหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน และผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการ
ลงทุนซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดและพบว่าส่ิงท่ีเป็นตัวก าหนดปัจจัยทั้ งสองนั้นคือ ภาวะ
เศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษทัท่ีประกาศออกมาในแต่ละคร้ังไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผล 
หรือการประกาศผลก าไร เป็นตน้ จะท าให้ราคาหลกัทรัพยน์ั้นปรับตวัตามขอ้มูลท่ีนกัลงทุนไดรั้บทราบ 
ซ่ึงตามสมมติฐานตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ราคาหลกัทรัพยจ์ะปรับตวัต่อ “ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง” ท่ีเขา้สู่ตลาด
อยา่งรวดเร็ว  
 
     ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือทดสอบ คุณค่าของขอ้มูลการประกาศผลก าไรรายไตรมาส 
และ ทดสอบประสิทธิในระดบักลางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของหลกัทรัพยซ่ึ์งมีขนาด
แตกต่างกนัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ยกเวน้กลุ่มอุตสาหกรรม
ธนาคารและธุรกิจการเงิน) ท่ีมีการประกาศก าไรตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ส าหรับ ปี 2551 ถึงไตรมาสท่ี 4 
ส าหรับปี 2555 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

    1. สมมตฐิานประสิทธิภาพของตลาดทุน (Efficient Market Hypothesis) 
 
      สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด (Efficient Market Hypothesis : EMH) หมายถึง ราคาหลกัทรัพยท่ี์
อยู่ในตลาดจะสะทอ้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัแลว้ ซ่ึงขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งหมายถึง ขอ้มูล
ในอดีต ขอ้มูลปัจจุบันรวมถึงขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ว่าอาจเกิดในอนาคตดว้ยโดยท่ีเม่ือขอ้มูลเหล่าน้ี
เกิดข้ึนจะมีผลท าให้ราคาของหลกัทรัพยน์ั้นมีการปรับตวัโดยปราศจากอคติ (Unbiased) ท่ีมีต่อข้อมูล
ข่าวสารนั้ น  Fama (1970) สามารถแบ่งระดับของความมีประสิทธิภาพของตลาดทุน ได้ 3 ระดับ 
ดงัต่อไปน้ี 
     1.ประสิทธิภาพของตลาดในระดบัอ่อน (Weak Form) หมายถึงว่า นกัลงทุนไม่สามารถน าผลตอบแทน
ในอดีตมาพยากรณ์ผลตอบแทนท่ีจะไดใ้นอนาคตได้ กล่าวคือ ราคาของหลกัทรัพยใ์นปัจจุบนัไดมี้การ
แสดงขอ้มูลในอดีตเรียบร้อยแลว้ จึงท าให้ไม่สามารถท่ีจะน าเทคนิคในการวิเคราะห์ต่างๆท่ีมีมาท าการ
พยากรณ์ราคาหุน้ได ้
     2.ประสิทธิภาพของตลาดในระดับกลาง (Semi-Strong Form) หมายถึงว่า ราคาของหลกัทรัพย์ใน
ตลาดมีการตอบสนองต่อข่าวสารท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างรวดเร็วซ่ึงข้อมูลท่ีเผยแพร่ต่อ
สาธารณะนั้น สามารถเป็นไปไดท้ั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผลประกอบการของบริษทัเอง (เช่น การประกาศ
จ่ายเงินปันผล การประกาศผลการด าเนินงาน) และท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ทางสังคมสภาพแวดลอ้มต่างๆ 
(เช่น เหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ) 
     3.ประสิทธิภาพในระดบัเข้ม (Strong Form)  เป็นระดบัท่ีมีประสิทธิภาพเขม้ท่ีสุดนัน่คือ นอกจากราคา
หลักทรัพย์จะสะท้อนการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารใน อดีต และข้อมูลข่าวสารท่ีมีการเผยแพร่สู่
สาธารณชนแลว้ยงัมีการสะทอ้นถึงแมก้ระทัง่ขอ้มลูภายในท่ียงัไม่ไดมี้การเปิดเผยหรือประกาศเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนด้วย ท าให้ไม่มีนักลงทุนท่ีผูกขาดการไดรั้บข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อการปรับตัวของราคา
หลกัทรัพย ์เป็นเหตุใหไ้ม่มีนกัลงทุนรายใดไดรั้บผลตอบแทนท่ีเกินปกติอยา่งสม ่าเสมอ 
 
2.การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยวธีิการศึกษาเหตุการณ์ (Event Study Methodology) 

  
     MacKinlay (1997) ไดส้รุปการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวิธี Event Study Methodology วา่เป็นการวิเคราะห์
ผลกระทบของการประกาศข่าวสารวา่กระทบต่อการปรับตวัของราคาหลกัทรัพยห์รือไม่และเป็นไปใน
ทิศทางไหน โดยท าการก าหนดช่วงระยะเวลาในการแบ่งขอ้มลูท่ีจะน ามาท าการศึกษาออกเป็น 4 ช่วงเวลา 
ดงัน้ี 
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          1. ช่วงประมาณการ (Estimation Period) เป็นช่วงเวลาท่ีใชส้ าหรับประมาณการผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนในระยะก่อนและหลงัช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ 

 2. ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ (Pre-Event Period) คือระยะเวลาก่อนวนัท่ีท าการศึกษา มีเพ่ือพิจารณา
แนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงราคาหุน้ก่อนวนัเกิดเหตุการณ์ 

 3. ช่วงเกิดเหตุการณ์ (Event Period) คือระยะเวลาลอ้มรอบวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ 
 4. ช่วงหลงัเกิดเหตุการณ์ (Post-Event Period) คือระยะเวลาหลงัวนัท่ีท าการศึกษา และมีจ านวนวนั

เท่ากบัช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
          Ball and Brown (1968) ท าการศึกษาการตอบสนองของราคาหลกัทรัพยต่์อการประกาศก าไรเป็น
รายเดือนโดยท าการเกบ็ขอ้มลูจาก Compustat tape ในช่วงปี ค.ศ.1946 ถึง 1966 และท าการเกบ็ขอ้มูลของ
ราคาหลกัทรัพยจ์ากรายงาน CSRP  tapes และการประกาศก าไรจาก นิตยสาร Wall Street Journal  ผล
การศึกษาพบวา่ การประกาศก าไรมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์
 
     Beaver (1968) ไดท้ าการศึกษาการตอบสนองของนกัลงทุนท่ีมีต่อการประการก าไรประจ าปีของบริษทั 
โดยท าการเกบ็ของมลูของมูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนและความเคล่ือนไหวของราคาหุน้ท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงของวนัท่ีมีการประกาศก าไรของบริษทัประจ าปี ผลการศึกษาพบวา่ ปริมาณการซ้ือขายหุน้ของนกั
ลงทุนและ ความเคล่ือนไหวของราคาหุน้นั้นในช่วงท่ีมีการประกาศก าไรของบริษทัประจ าปีนั้นมีมลูค่าสูง
กวา่ในช่วงท่ีไม่มีการประกาศก าไรของบริษทัประจ าปี  
 
      Ball and Kothari (1991) ไดท้ าการศึกษาผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นช่วงท่ีมีการประกาศก าไรของ
บริษทัรายไตรมาส โดยพบวา่ ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ผลตอบแทนท่ีไม่ปกติของหลกัทรัพยน์ั้นมีทิศทาง
ความสมัพนัธ์ท่ีเป็นบวกกบัการประกาศก าไร 
 
     น่ิมนวล เขียวรัตน์ (2539) ไดท้ าการศึกษาผลกระทบของการประกาศก าไรสุทธิทางบญัชีต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีความแตกต่างในความพร้อม
ของขอ้มลู โดยไดท้ าการควบคุมปริมาณความพร้อมของขอ้มลูของบริษทัสามารถวดัได ้ 2 วิธีคือ 1.
สดัส่วนการลงทุน และ 2. มลูค่าตลาดของกิจการซ่ึงไดใ้ชอ้ตัราผลตอบแทนรายวนัของแต่ละบริษทั ผล
วิจยัไดพ้บวา่ช่วงเวลาท่ีท าการประกาศก าไรรายไตรมาสนั้น ข่าวก าไรท่ีประกอบไปดว้ยข่าวดีและข่าวร้าย
ของแต่ละบริษทัจะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ โดยราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีความพร้อมของ
ขอ้มลูนอ้ยกวา่จะมีการตอบสนองต่อข่าวมากกวา่ และยงัพบว่าในกรณีเป็นข่าวดี การตอบสนองของราคา
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หลกัทรัพยจ์ะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวก ในทางกลบักนัหากเป็นข่าวร้าย การตอบสนองของราคา
หลกัทรัพยจ์ะมีความสมัพนัธ์ในทิศทางลบ กบัก าไรท่ีไม่ดาดหวงั 
 
     สิริลกัษณ์ พทิธยาพทิักษ์ (2545) ไดท้ าการศึกษาผลกระทบของการประกาศก าไรสุทธิรายไตรมาสต่อ
การเปล่ียนแปลงระดบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณี
บริษทัมีมูลค่าต่างกนั โดยท าการศึกษาในช่วงปี พ.ศ.2542- 2543  และใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีไม่ปกติจาก
การลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นส่ิงทดสอบผลกระทบของการประกาศก าไรสุทธิรายไตรมาส ผลการศึกษา
พบวา่การประกาศก าไรสุทธิรายไตรมาสของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายสม ่าเสมอไม่มีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงระดบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั เช่นเดียวกนักบั วิจติราภรณ์ ถนัดทาง (2554) ท่ี
ท าการศึกษาการตอบสนองของราคาหุน้ต่อการประกาศก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยท าการศึกษาในช่วงไตรมาสท่ี 1  ของปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 ของบริษทัใน
กลุ่ม SET100 Index ยกเวน้กลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ยกเวน้ช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ 11 วนัและ 1 วนั และการ
น าขนาดของกิจการและประเภทอุตสาหกรรมมาท าการศึกษานั้น ไม่พบผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์
ในช่วงวนัท่ีมีการประกาศก าไร ยกเวน้ การศึกษาช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ 1 วนัของบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ 
 
         จากสมมติฐานประสิทธิภาพของตลาดในระดบักลางและงานวิจยัท่ีผ่านมานั้นแสดงให้เห็นว่ามีการ
ประกาศก าไรของบริษทัมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยซ่ึ์งมีผลตอบแทนท่ีไม่ปกติเกิดข้ึนสูงในช่วงใกล้
วนัท่ีบริษทัมีการประกาศก าไรและมีทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการประกาศ
ก าไร โดยการศึกษาในคร้ังน้ีจะใชข้อ้มูลบริษทัจดทะเบียนฯ รายไตรมาส ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง 2555 
ผา่นการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวิธีศึกษาเหตุการณ์ (Event study) เพ่ือทดสอบการปรับตวัของราคาหลกัทรัพย์
ต่อขอ้มูลการประกาศผลก าไรและจะใชค้วามเร็วในการปรับตวัของราคาหลกัทรัพยท์ดสอบประสิทธิภาพ
ของตลาด 
 
     2.3 สมมติฐาน 
 
     1.ผลกระทบของการประกาศก าไรท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย ์
     0H  : การประกาศก าไรไม่มีผลกระทบกบัราคาหลกัทรัพย ์

     1H  : การประกาศก าไรมีผลกระทบกบัราคาหลกัทรัพย ์
 
     2.ผลกระทบของการประกาศก าไรท่ีมีต่อราคาหลกัทรัพย ์ท่ีมีขนาดแตกต่างกนั 
     2.1. บริษทัมีขนาดใหญ่ 

     0H  : การประกาศก าไรไม่มีผลกระทบกบัราคาหลกัทรัพย ์ส าหรับบริษทัขนาดใหญ่ 
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     1H  : การประกาศก าไรมีผลกระทบกบัราคาหลกัทรัพยส์ าหรับบริษทัขนาดใหญ่ 
      2.2. บริษทัขนาดกลาง 

     0H  : การประกาศก าไรไม่มีผลกระทบกบัราคาหลกัทรัพย ์ส าหรับบริษทัขนาดกลาง 

     1H  : การประกาศก าไรมีผลกระทบกบัราคาหลกัทรัพยส์ าหรับบริษทัขนาดกลาง 
      2.3. บริษทัขนาดเลก็ 

     0H  : การประกาศก าไรไม่มีผลกระทบกบัราคาหลกัทรัพย ์ส าหรับบริษทัขนาดเลก็ 

     1H  : การประกาศก าไรมีผลกระทบกบัราคาหลกัทรัพยส์ าหรับบริษทัขนาดเลก็ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     3.1.กลุ่มตวัอย่างและวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
     3.1.1.แหล่งข้อมูล 
     การศึกษาในคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงไดแ้ก่ รายงานประจ าปี งบ
การเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยรวบรวมไดจ้ากเวบ็ไซตข์องแต่ละ
บริษทั รวมถึงขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์ฐานข้อมูล SETSMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ณ ส้ินไตรมาสในแต่ละไตรมาสตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปี 2555 
 
     3.1.2.กลุ่มตวัอย่าง 
      กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ต้อ ง เป็ น บ ริษัท ท่ี จดท ะ เบี ยน ใน ตล าด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคมของทุกปีและมี
การประกาศก าไรในแต่ละไตรมาสอย่างเป็นทางการจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ส าหรับปี 2551 ถึง  2555 จากฐานขอ้มลู SETSMART 

2. ต้องไม่ เป็นบริษัท ท่ีอยู่ระหว่างฟ้ืนฟูการ
ด าเนินงาน ซ่ึงเป็นกลุ่มของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีขอ้มลูไม่ครบถว้น  

3. ตอ้งไม่เป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกถอดถอน
ออกจากตลาดหลกัทรัพยใ์นระหว่างช่วงระยะเวลาของการศึกษา ซ่ึงถือเป็นกลุ่มของบริษทั
จดทะเบียนท่ีมีขอ้มลูไม่ครบถว้น 

4. เพ่ื อให้ ราคาของหลักท รัพย์นั้ นได้มีการ
สะทอ้นถึงขอ้มูลการประกาศก าไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและยงัป้องไม่ให้ขอ้มูลอ่ืนท่ีไม่ได้
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สนใจมากระทบกับราคาหลกัทรัพยใ์นช่วงเกิดเหตุการณ์ดังนั้นจะต้องไม่มีการประกาศ
จ่ายเงินปันผลหรือการประกาศเพ่ิมทุนในช่วงระยะเวลา 10 วนัก่อนการประกาศก าไรราย
ไตรมาสถึงหลงัประกาศก าไรรายไตรมาส 10 วนั  

     อย่างไรก็ตาม การศึกษาในคร้ังน้ีไม่ครอบคลุมถึง กลุ่มบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน  
เน่ืองจากบริษทัท่ีอยู่ในหมวดธุรกิจการเงินน้ีจะมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินระยะยาวท่ีแตกต่างกบัหมวดธุรกิจ
อ่ืน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการเก็บขอ้มูลในการวดัผลการด าเนินงานของกิจการ และเน่ืองจากลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจ และโครงสร้างการเงินของบริษทัเหล่าน้ี แตกต่างจากบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมอ่ืน 
ประกอบกบักลุ่มบริษทัเหล่าน้ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้บังคับของหน่วยงานเฉพาะ นอกเหนือจากกฎเกณฑ์
ทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
     3.1.3 การจดักลุ่มของข้อมูล 
     การจดักลุ่มของขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ีน ามูลค่าตลาด (Market Capitalization)ท่ีไดจ้ากการค านวณ ณ 
วนัท่ี 1 มกราคมในแต่ละปีท่ีท าการศึกษา มาเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยแลว้ท าการแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม 
โดยให้ 3 กลุ่มท่ีมีมูลค่าตลาดมากท่ีสุดนั้นเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่แล 4 กลุ่มท่ีมีมูลค่าตลาดนอ้ยท่ีสุดนั้น
เป็นกลุ่มท่ีมีขนาดเลก็ (Bernard and Thomas 1989) โดยสูตรการค านวณหามลูค่าตลาด คือ 
       

iii QPM                                                                                     
 

3.2.วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     การศึกษาคร้ังน้ีมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลคือวิธีการศึกษาเหตุการณ์ (Event study) ซ่ึง เหตุการณ์ท่ี
ท าการศึกษาในคร้ังน้ีคือ การประกาศก าไรของบริษทัท่ีท าการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงจะถือว่าวนัท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้นเป็นวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ 
(Event window) โดยสามารถแบ่งช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ไดด้งัน้ี 
     1.ช่วงประมาณการ (Estimate Period) ตอ้งเป็นช่วงท่ีแน่ใจว่ายงัไม่มีขอ้มูลการประกาศก าไรเขา้มาสู่
ตลาดและเป็นช่วงเวลาท่ีใช้ระบุว่าผลตอบแทนของหุ้นจะมีพฤติกรรมเช่นไรถา้ไม่มีเหตุการณ์เกิดข้ึน
ดงันั้นช่วงประมาณการควรท่ีจะมีระยะเวลานานพอมีจะวดัความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัทรัพยก์บัตลาดเพ่ือ
ใชใ้นการหาค่าผลตอบแทนท่ีคาดหวงัโดยใชข้อ้มลูการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละไม่ควรท่ีจะมีระยะเวลานาน
เกินไปเพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาการทบัซอ้นกนัของระยะเวลา ท าใหช่้วงประมาณการในการศึกษาคร้ังน้ี
มีจ านวน 20 วนั โดยนบัตั้งแต่วนัท่ี -30 ถึงวนัท่ี -11 จากวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event Date) 

(1) 
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     2.ช่วงเกิดเหตุการณ์  (Event window) เป็นช่วงท่ีข้อมูลการประกาศก าไรนั้นเข้ามาสู่ตลาดแลว้โดย
ในช่วงน้ีจะดูแนวโนม้ของผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกบัผลตอบแทนท่ีคาดหวงัเพ่ือหาผลตอบแทนท่ี
ผิดปกติท่ีเกิดข้ึน ใชข้อ้มลูการซ้ือขายหลกัทรัพย ์จ านวน ±10 จากวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ 
     3.วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ (Event Date) คือ วนัท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลก าไรของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ระยะเวลาแต่ละช่วงเวลาการศึกษา 
 
3.ตวัแปรและการวดัค่า 
 
     ผลตอบแทนท่ีไม่ปกติ (Abnormal Return) สามารถค านวณไดจ้าก ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual 
Return) ของหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีมีการประกาศก าไรเทียบกบัผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Expected Return) ดงั
สมการต่อไปน้ี 
 

)( ititit REAAR   
 
 
     ผลตอบแทนที่เกดิขึน้จริง(Actual Return) 
     คือ ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนจริง ณ วนัท่ีมีการประกาศก าไร สามารถค านวณไดจ้ากสมการ
ดงัต่อไปน้ี 
 

(2) 

+10 -10    0 

Event  Date 

Estimated  Period  

-30 

Event window  
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     ผลตอบแทนที่คาดหวงั (Expected Return) 
     คือ ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนคาดหวงัโดยใชแ้บบจ าลองตลาด (Market Model) ซ่ึงไดมี้
การน ามาใชอ้ย่างมากในการค านวณหาผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์ซ่ึงไดมี้การน าแบบจ าลอง
ตลาดไปเปรียบเทียบ Non Regression Market Adjusted Model ในการทดสอบประสิทธิภาพของตลาด
พบวา่แบบจ าลองตลาดนั้นมีความเหมาะสมในการค านวณผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Fama 1970 , อา้งถึงใน 
สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน  2549) ดงันั้นจึงเลือกใช้แบบจ าลองตลาดในการค านวณผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัของหลกัทรัพยด์งัสมการต่อไปน้ี 
 

mtiiti RRE  )( ,  
 
     ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์ (Market Return) 
     ใช้ผลตอบแทนของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ซ่ึงค านวณไดจ้ากสมการ
ดงัต่อไปน้ี  
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 ค่าพารามเิตอร์ 
     ค่าพารามิเตอร์หรือค่าแอลฟ่า (α) และค่าเบตา้ (β) ในช่วงท่ีประมาณการค านวณหาจากวิธีก าลงัสองท่ี
นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Lease Squares Method) โดยน าราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัตั้งแต่วนัเปิดท าการแรก
ของปี 2551 - ปี 2555 ถึงวนัก่อนท่ีมีจะมีการประกาศก าไรไปแทนค่าในแบบจ าลองตลาด โดยสามารถ
ค านวณไดจ้ากสมการดงัน้ี 
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ และ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป  
 
     จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการศึกษาท่ีคาดหวงัคือ ผลตอบแทนท่ีไม่ปกติจะมีค่าสูงสุดในช่วงวนัท่ีมี
การประกาศก าไรคือวนัท่ี -1,วนัท่ี 0 และวนัท่ี +1 ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่าขอ้มูลการประกาศก าไรท่ีเขา้สู่
ตลาดนั้นมีประโยชนใ์นการตดัสินใจของนกัลงทุนอีกทั้งยงัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ตลาดนั้นมีประสิทธิภาพตาม
สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด นอกจากน้ีราคาหลกัทรัพย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ผลตอบแทนท่ีไม่ปกติท่ีเกิดข้ึน คือหากผลตอบแทนท่ีไม่ปกตินั้นมีค่าเป็นบวก ราคาหลกัทรัพยจ์ะเพ่ิม
สูงข้ึนแสดงใหเ้ห็นวา่ข่าวท่ีนกัลงทุนไดรั้บนั้นเป็นข่าวดีคือบริษทัมีก าไรมากกว่าท่ีนกัลงทุนคาดการณ์ไว้
หรือขาดทุนนอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ไวแ้ละหากผลตอบแทนท่ีไม่ปกติของหลกัทรัพยน์ั้นมีค่าเป็นลบแสดงว่า
ข่าวท่ีไดรั้บนั้นเป็นข่าวร้ายคือก าไรนอ้ยกว่าท่ีนกัลงทุนคาดการณ์ไวห้รือขาดทุนมากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้
ราคาหลกัทรัพยจ์ะปรับตวัลดลงเช่นกนัซ่ึงซ่ึงผลการศึกษาท่ีคาดหวงัน้ี จะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ball 
and Brown (1968) และ Bernard and Thomas (1989) ท่ีกล่าวว่า ราคาหลกัทรัพยจ์ะเปล่ียนแปลงในทิศทาง 
บวก/ลบ ต่อการประกาศผลก าไรของกิจการดงันั้น เม่ือราคาหลกัทรัพยมี์การปรับตวัจากการประกาศผล
ก าไรดงักล่าว ท าให้ผูวิ้จยัมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาในส่วนต่อไปว่า ความเร็วในการตอบสนองของราคา
หลกัทรัพยน์ั้น ข้ึนกบัขนาดของบริษทัหรือไม่ นอกจากน้ี การท่ีนกัลงทุนไดรั้บขอ้มลูในปริมาณท่ีแตกต่าง
กนั จะส่งผลกระทบต่อการปรับตวัของราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งไร 
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อราคาสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหน้า ในตลาดตราสารอนุพนัธ์ 
The Factor Influencing the Price of Gold Futures on the Derivatives 

Market 
นางสาวสุวรรณวร์ี เทียนประเสริฐ1 และ ปนัดดา อนิทร์พรหม2 

Suwanwee Tienprasirt10and Panadda Intraprom 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ในตลาด
ตราสารอนุพนัธ์ โดยใชข้อ้มูลรายวนัของราคาสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ทั้งขนาดทองค าแท่งหนกั 10 
บาททองค าและ 50 บาททองค า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 ในการศึกษาใชก้าร
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary 
Least Squares - OLS) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคา GFt ทั้งขนาดทองค าแท่งหนกั 10 บาท
ทองค าและ 50 บาททองค า คือ ราคาน ้ ามนัดิบวนัก่อนหน้า, ราคา GF วนัก่อนหน้า, ราคาทองค าแท่ง 
96.5% ประเทศไทยวนัก่อนหนา้และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์วนัก่อนหนา้เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ 
GFt มากท่ีสุดตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: ราคาสัญญาซื้อขายทองค าล่วงหน้า, ตลาดตราสารอนุพันธ์ 

 
ABSTRACT 

This study is intended to study the factors that influence the price of gold futures contracts trading in the 
derivatives market. Based on the contract price of gold futures of gold bars weighing 10 and 50 baht of  
gold since August 2011 to November 2013. In a study using a complex analysis of the regression 
equations (Multiple Regression Analysis) with the least squares methods (Ordinary Least Squares - 
OLS). The study found the factors that influence the price of gold futures of gold bars weighing 10 and 
50 baht of gold is the price of crude oil earlier than the previous date of GFt, the price of Thai gold 
bullion 96.5% of the previous day and Dow Jones Industrial Average index earlier as the factors that 
influence most GFt, respectively.   
Key Words:  Gold Futures, Derivatives market 
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บทน า 
     ทองค า (Gold) มีบทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดง่้าย ท าให้
ทองค าเป็นทั้งสินทรัพยท่ี์ใช้ในการซ้ือขายเพ่ือการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ การเป็นสินทรัพยอ์อม 
จ าพวกเคร่ืองประดบัต่างๆ ทองค ารูปพรรณ ไปจนถึงการก าหนดใหท้องค าเป็นทุนส ารองเงินตราระหว่าง
ประเทศ เป็นหน่วยเทียบกบัค่าเงินต่างประเทศ เพ่ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเงินตราไดอ้ยา่งเหมาะสมในการ
ด าเนินธุรกิจ ซ่ึงในปัจจุบนัช่องทางการลงทุนมีหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นของตราสารทาง
การเงินประเภทต่างๆ ในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการพฒันาใหมี้ความหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นตราสารทุน 
ตราสารหน้ี ตราสารอนุพนัธ์ โดยในด้านของตราสารอนุพันธ์ท่ีมีการอา้งอิงมูลค่ากับสินทรัพยต่์างๆ 
เรียกว่า “สินทรัพยอ์า้งอิง” (Underlying Assets) ดงัเช่น Gold Futures หรือสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหน้า 
เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั จากการอา้งอิงกบัทองค าแท่งท่ีมีความ
ปลอดภยั โดย Gold Futures แบ่งได ้2 ประเภท คือ สัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ ขนาดทองค าแท่งหนกั 
50 บาททองค า (50 Bath Gold Futures) และสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ ขนาดทองค าแท่งหนกั 10 บาท
ทองค า (10 Bath Gold Futures) ซ่ึงอ้างอิงกับทองค าแท่งบริสุทธ์ิ 96.5% ขนาด 50 บาท และ 10 บาท
ตามล าดบั ราคาซ้ือขายและก าไรจะถูกก าหนดโดยนกัลงทุนเองตามตอ้งการ โดยพิจารณาจากส่วนชดเชย
ความเส่ียงจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาทองค า ไม่ว่าจะเป็น ราคา
ทองค าตลาดโลก ราคาทองค าแท่งวนัก่อนหนา้ ราคาน ้ามนัดิบ เป็นตน้ 
     ดงันั้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ในตลาดตราสารอนุพนัธ์ โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ทั้งขนาดทองค าแท่งหนกั 
10 บาททองค าและ 50 บาททองค า เพ่ือใหท้ราบถึงโอกาสในการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ ความเส่ียงจาก
ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลท าให้ราคาสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้เปล่ียนแปลงไปและท าให้นกัลงทุนสามารถ
ก าหนดราคาในการซ้ือขายไดดี้และไดรั้บก าไรเพ่ิมมากข้ึน  

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 
     Christopher, J. N. (2004) ไดศึ้กษาความผนัผวนของตราสารอนุพนัธ์ประเภทสัญญาซ้ือขายทองค า
ล่วงหน้า (Gold Futures) กรณีการพยากรณ์การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สอดคลอ้งกบัการวิจยัอ่ืนๆ ใน
การศึกษาตลาดต่างๆ ตามพ้ืนฐานความเอนเอียงของผูวิ้จยันั้น ผูวิ้จยัไดใ้หค้วามหมายของความผนัผวนว่า
เป็นค่าความผนัผวนท่ีเกิดข้ึนจริงในตลาดซ้ือขายสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ ประกอบดว้ยส่วนชดเชย
ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนท่ีจะช่วยสามารถอธิบายความเอนเอียงได ้แต่ค่าความเอนเอียงท่ีเห็นได้
อยา่งชดัเจนนั้นสามารถอธิบายไดโ้ดยใชข้อ้มลูทางเศรษฐกิจต่างๆ และการประเมินค่าความผิดพลาดท่ีเกิด
จากความผนัผวน ผลท่ีไดคื้อ ค่าวิกฤติปฏิเสธสมมติฐานของความผนัผวนว่าเป็นขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
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โดยยอมรับผลการพยากรณ์ทางเศรษฐมิติ ค่าเดลตา้ท่ีใชใ้นการพยากรณ์ช้ีใหเ้ห็นว่าการพยากรณ์ค่าความ
ผนัผวนนั้นไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดงันั้น ผลการวดัค่าความเอนเอียงโดยวิธีสถิติ
และขอ้มลูทางเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะไม่ช้ีน าขอ้มลูท่ีท าใหร้าคาตราสารอนุพนัธ์เปล่ียนแปลง 
     Jonathan, A. B. and B. Lucey, 2007 ไดศึ้กษาความผนัผวนของราคาสญัญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้และ
ราคาสัญญาซ้ือขายโลหะเงินล่วงหนา้ในตลาด COMEX (Commodity Exchange) โดยใช ้GARCH Model 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา แบบรายวนัตั้งแต่เดือนมกราคม 1999 ถึง เดือนธนัวาคม 
2005 ซ่ึงขอ้มลูท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต ่าสุด ผลการวิเคราะห์พบวา่ ความ
ผนัผวนของราคาท่ีเกิดข้ึนภายใน 1 วนั และระหว่างวนัเกิดจากปัจจยัมหภาคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป โดย
ปริมาณการซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนกบัปัจจยัมหภาคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปนั้นมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก 
     จรูญ สองแกว้, 2553 ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการซ้ือขายทองค าแท่งในตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ (gold 
futures) โดยใชแ้บบจ าลองทองเศรษฐมิติมาประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระดว้ยขอ้มูลทุติยภูมิ
แบบอนุกรมเวลาแบบรายวนัระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 รวม 114 
วนั ผลการศึกษาพบว่า ราคาสญัญาซ้ือขายทองค าแท่งล่วงหนา้ในวนัก่อนหนา้ ค่าเงินบาทเทียบกบัเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาทองค าแท่งในประเทศฮ่องกง ราคาโลหะเงินในตลาดลอนดอน เปล่ียนแปลงใน
ทิศทางเดียวกันราคาทองค าแท่งในตลาดซ้ือขายล่วงหน้าสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และสามารถอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดถึ้งร้อยละ 95.52 
     พนาวรรณ ทรัพยอุ่์น, 2554 ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีก าหนดราคาตราสารอนุพนัธ์โกลดฟิ์วเจอร์ ซ่ึงปัจจยัท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ ราคาตราสารอนุพันธ์โกลด์ฟิวเจอร์ (PGD) ราคาทองค าในตลาดโลก (SP) อัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Ex) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าของธนาคารพาณิชย ์12 เดือน (Rate) 
โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นรายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลา 363 วัน มาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติ และประมาณค่า
สมัประสิทธ์ิดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares--OLS) 
     ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาของตราสารอนุพนัธ์โกลด์ฟิวเจอร์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ไดแ้ก่ ราคาทองค าในตลาดโลก (SP) และอตัราแลกเปล่ียน (Ex) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
ราคาตราสารอนุพนัธ์โกลดฟิ์วเจอร์ในประเทศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
     ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 12 เดือนของธนาคารพาณิชย ์(Rate) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม
กบัราคาตราสารอนุพนัธ์โกลดฟิ์วเจอร์ในประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
     ส าหรับราคาน ้ ามันดิบในตลาด (Nymex) และดัชนีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางสถิติ 
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วธิีการศึกษา 

 
     การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ในตลาดตราสารอนุพนัธ์น้ีไดมี้เก็บ
รวมรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  ราคา Gold Futures วนัปัจจุบนั (GFt) เป็นตวัแปรตาม ส่วนตวัแปรอิสระ ตวัแปร
อิสระ ประกอบดว้ย ราคา Gold Futures วนัก่อนหนา้ (GFt-1) ราคาทองค าแท่ง 96.5% ประเทศไทยวนัก่อน
หน้า (GB) ราคาทองค าตลาดโลกวนัก่อนหน้า (WPG) อตัราผลตอบแทนตั๋วเงินคลงัอายุ 3 เดือน (Int) 
อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐฯเทียบกบัเงินบาท (Ex) ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวนั
ก่อนหน้า (SET) ราคาน ้ ามนัดิบวนัก่อนหนา้ (WTI) ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์วนัก่อนหน้า (DJIA) 
ดชันีนิเคอิ 225 วนัก่อนหนา้ (NKY) และดชันีฮัง่เส็งวนัก่อนหนา้ (HS) โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression Analysis) 
ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) 

 
ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้นของ GFt ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ตามสมการ ดงัน้ี  
  

 
                           

  
 

โดย β0,1,…,11   =  ค่าพารามิเตอร์ของปัจจยัแต่ละตวั 

  WPG   =  ราคาทองค าตลาดโลกวนัก่อนหนา้ 
  GB   =  ราคาทองค าวนัแท่งวนัก่อนหนา้ในประเทศไทย 
  GFt-1   =  ราคาสญัญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้วนัก่อนหนา้ 
  WTI   =  ราคาน ้ามนัดิบวนัก่อนหนา้  
  INT   =  อตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงั 
  EX   =  อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐฯเทียบกบัเงินบาท 
  SET   =  ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวนัก่อนหนา้ 
  DJIA   =  ดชันีอุตสาหกรรมดาวนโ์จนส์วนัก่อนหนา้ 
  NKY   =  ดชันีนิเคอิ 225 วนัก่อนหนา้ 
  HS   =  ดชันีฮัง่เส็งวนัก่อนหนา้ 

(1) 
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     จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนโดยแบ่งเป็นขนาดทองค าแท่งหนัก 10 บาททองค า และ 50 
บาททองค า ไดผ้ลดงัน้ี 
     1.ราคา GFt ขนาดทองค าแท่งหนกั 10 บาททองค า จากการวิเคราะห์โดยแบ่งตามซีร่ีย ์พบว่า GF10G11 
เกิดปัญหา Autocorrelation มีค่า D.W. = 0.9637 จึงไดท้ าการแกไ้ขสมการโดยการ +ar(1) ไดส้มการดงัน้ี 

Y = 2.448509+0.021064DJIA+0.454030EX-0.007480GFt-

1+0.091427GB+0.017056HS  
+0.027235INT+0.644335WPG+0.020638NKY-

0.013173SET+0.019777WTI+ar(1)  

     ผลท่ีไดพ้บว่า มีค่า D.W. = 2.2091 มีค่าเท่ากบั 2 แสดงว่าไม่เกิดปัญหา Autocorrelation แลว้ และมีค่า 
R2 = 0.9953 หมายความว่าตวัแปรอิสระสามารอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดถึ้ง 99.53% และ 
GF10J13 เกิดปัญหาจากราคา GFt-1 มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยอิสระตัวอ่ืนหลายตัว ท าให้การวิเคราะห์
สมการถดถอยไม่สามารถท าได ้จึงท าการตดัออก โดยผลจากการวิเคราะห์หลงัตดัขอ้มลูดงักล่าวออกแลว้ 
ไดส้มการดงัน้ี 

Y = -1.063907-
0.061515DJIA+0.348009EX+0.817633GB+0.051550HS0.245978INT 

+0.144167WPG+0.022285NKY-0.079346SET-0.023997WTI 

     ผลท่ีได้ คือ ได้ค่า R2 = 0.9933, D.W. = 2.0921 แสดงว่าไม่เกิดปัญหา Autocorrelation และตัวแปร
อิสระสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดถึ้ง 99.33%  
     ในส่วนซีร่ียอ่ื์นๆ ของ GFt ขนาดทองค าแท่งหนกั 10 บาท พบว่า ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation จึงได้
ท าการสรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงัตาราง 

 
Figure 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ GFt ขนาดทองค าแท่ง
หนกั 10 บาท 

 
   GF10 

Name Y DJIA EX GFt-1 GB HS INT WPG NKY SET WTI 
G11 แก ้auto 

ar(1) = + 
+/+ -/+ +/+ +/- +/+ +/+ +/+ +/+ -/+ -/- +/+ 

J11 + + + + - - + + + + + 
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M11 + + + + - - - - + + + 
Q11  + - - + + - + - + + - 
V11 + - + + + + + - - + - 
Z11 + - - + + + + - - - + 
G12 + - - + + + + - - - + 
J12 + + - - + - - + + - - 

M12 + - - + - + - - + - + 
Q12 + - - + + - + - + - + 
V12 + - - + + - + - + + + 
Z12 + + + - + - - + - - + 
G13  + + + - + - - + + - + 

J13 without 
GFt-1 

- - + ไม่มี + + - + + - - 

M13 + - + + - + - + - + + 
Q13 + - - + + + - - - + + 
V13 + - - + + + - - - + + 
Z13  + - - - + - - - - - + 
G14 + - + + - + + + + - + 

 
     จาก Figure 1 พบว่า ราคาน ้ ามนัดิบวนัก่อนหน้า, ราคาทองค าแท่ง 96.5% ประเทศไทยวนัก่อนหน้า, 
ราคา GF วนัก่อนหน้าและดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์วนัก่อนหน้า มีอิทธิพลต่อ GFt มากท่ีสุด
ตามล าดบั 3 ล าดบัแรก โดยราคาน ้ามนัดิบวนัก่อนหนา้, ราคาทองค าแท่ง 96.5% ประเทศไทยวนัก่อนหนา้
และราคา GF วนัก่อนหนา้มีอิทธิพลต่อ GFt ในทิศทางเดียวกนั และดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์วนัก่อน
หนา้มีอิทธิพลต่อ GFt ในทิศทางตรงขา้ม 
     2.ราคา GFt ขนาดทองค าแท่งหนัก 50 บาททองค า จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน พบว่า 
GFG14 เกิดปัญหาจากอตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัอิสระตวัอ่ืนหลายตวั ท าให้การวิเคราะห์
สมการถดถอยไม่สามารถท าได ้จึงท าการตดัออก โดยผลจากการวิเคราะห์หลงัตดัขอ้มลูดงักล่าวออกแลว้ 
ไดส้มการดงัน้ี  

Y  = 3.920150-0.135713DJIA+0.593044EX+1.618231GFt-1-
1.992530GB+0.401218HS 

+0.843550WPG+0.060829NKY-0.462021SET+0.344974WTI 
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     ผลท่ีได ้คือ ค่า R2 = 0.9431, D.W. = 1.9362 มีค่าเขา้ใกล ้2 แสดงว่าไม่เกิดปัญหา Autocorrelation และ
ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดถึ้ง 94.31%  
     ในส่วนซีร่ียอ่ื์นๆ ของ GFt ขนาดทองค าแท่งหนกั 50 บาท พบว่า ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation จึงได้
ท าการสรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงัตาราง 

 
Figure 2 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ GFt ขนาดทองค าแท่ง
หนกั 50 บาท 

 
GF50 

Name Y DJIA EX GFt-1 GB HS INT WPG NKY SET WTI 
G11 + + + + - - + + + + + 
J11 + + + + - - + + + + + 

M11 + + + + - - + - + + + 
Q11  + - - + + - + - + + - 
V11 + - + + + + + - - + - 
Z11 + - - + + + + - - - + 
G12 + - - + + + + - - - + 
J12 + + - - + - - + + - - 

M12 + - - + - + + - + - - 
Q12 + - - + + - + - + - + 
V12 + - - - + - + - + + + 
Z12 + + + - + - - + - - + 
G13  + + + - + - - + + - - 
J13 + - + + - + - + - - + 

M13 + - + + - + - + - + + 
Q13 + - - + + + - - - + + 
V13 + - - + - + - - - + + 
Z13  + - - - + - - - - - + 

G14 without 
Interest 

+ - + + - + ไม่มี + + - + 
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     จาก Figure 2 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ GFt ขนาดทองค าแท่ง
หนกั 50 บาท พบว่า ราคาน ้ามนัดิบวนัก่อนหนา้, ราคา GF วนัก่อนหนา้, ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์วนั
ก่อนหนา้มีอิทธิพลต่อ GFt มากท่ีสุดตามล าดบั 3 ล าดบัแรก โดยราคาน ้ามนัดิบวนัก่อนหนา้และราคา GF 
วนัก่อนหนา้มีอิทธิพลต่อ GFt ในทิศทางเดียวกนั และดชันีอุตสาหกรรมดาวนโ์จนส์วนัก่อนหนา้มีอิทธิพล
ต่อ GFt ในทิศทางตรงขา้ม 
     ในส่วนของปัจจยัอิสระอ่ืนๆ อนัประกอบด้วย ราคาทองค าตลาดโลกวนัก่อนหน้า (WPG), อตัรา
ผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัอายุ 3 เดือน (INT), อตัราแลกเปล่ียนฯ (EX), ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยวนัก่อนหนา้ (SET), ดชันีนิเคอิ 225 วนัก่อนหนา้ (NKY) และดชันีฮัง่เส็งวนัก่อนหนา้ (HS) มีอิทธิพล
ต่อราคา GFt ในแต่ละช่วงแตกต่างกนัไป ท าใหใ้นภาพรวมแลว้ตวัแปรอิสระเหล่าน้ีมีอิทธิพลนอ้ยท่ีท าให้
ราคา GFt มีการเปล่ียนแปลงไปไม่มากนกั โดยผลกระทบท่ีท าใหปั้จจยัอิสระเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงตาม
ช่วงเวลาต่างๆ เกิดจากปัจจัยมหภาค ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดจากปัญหาของระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศท่ีมีปริมาณการลงทุนสูงท าให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอ่ืนๆ การเป็นหน้ี
สาธารณะจากการกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF (The International Monetary 
Fund) มาใชส้นบัสนุนประชาชนใหเ้กิดการใชจ่้ายและพฒันาระบบสาธารณูปโภคแต่ไม่สามารถช าระคืน
เงินกูด้งักล่าวไดต้ามก าหนด ส่งผลให้การลงทุนมีปัญหานักลงทุนยา้ยการลงทุนออกจากประเทศท าให้
เกิดผลกระทบทั้งในส่วนของอตัราแลกเปล่ียน ค่าเงินในประเทศอ่อนตวั การส่งออกและน าเขา้สินคา้เกิด
ปัญหาเน่ืองจากค่าเงิน การก าหนดใช้มาตรการ QE ของสหรัฐฯ ปัญหาการเงินของประเทศต่างๆใน
สหภาพยุโรป สถานการณ์การเมืองในกลุ่มประเทศตะวนัออกท่ีส่งผลต่อการลงทุนไม่ว่าจะเป็นทองค า
หรือน ้ามนั และในส่วนของผลกระทบท่ีเกิดจากปัจจยัภายในประเทศไทยท่ีท าให้ปัจจยัอิสระต่างๆ มีการ
เปล่ียนแปลงนั้น หลกัๆมาจากปัญหาทางการเมืองท่ีมีการยืดเยื้อ ท าใหน้กัลงทุนมีการระมดัระวงัการเขา้มา
ลงทุนในธุรกิจต่างๆ มากยิ่งข้ึน กระแสเงินไหลเขา้ลดลงเน่ืองจากมีความไม่มัน่ใจในความปลอดภยั ซ่ึงท า
ใหน้กัลงทุนตอ้งรับความเส่ียงสูงข้ึน 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
     จากการศึกษาปัจจยัอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อราคาสญัญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ทั้งขนาดทองค าแท่งหนกั 10 
บาททองค าและ 50 บาททองค า โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression 
Analysis) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) พบว่า ราคาน ้ามนัดิบวนัก่อนหนา้ (WTI), 
ราคา GF วันก่อนหน้า (GFt-1), ราคาทองค าแท่ง 96.5% ประเทศไทยวันก่อนหน้า (GB) และดัชนี
อุตสาหกรรมดาวน์โจนส์วนัก่อนหนา้ (DJIA) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ GFt มากท่ีสุด ในส่วนของปัจจยั
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อิสระอ่ืนๆ ส่งผลกระทบต่อราคา GFt ไม่มากนกั โดยผลกระทบดงักล่าวเกิดจากปัจจยัมหภาคตามระบบ
เศรษฐกิจ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 
     การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อราคาสญัญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ (Gold Futures) มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
     1. นกัลงทุนควรศึกษาการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของ
ราคาสญัญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือลดความเส่ียงในการลงทุนและสามารถลงทุนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
     2. การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาต่างๆ มีโอกาสท าใหร้าคาทองค าและสัญญาซ้ือ
ขายทองค าล่วงหนา้มีความผนัผวนแตกต่างกนั ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมตวัแปรในการศึกษาเพ่ือให้
เกิดประโยชนสู์งสุดในการลงทุน 
     3. ปัจจุบันตวัเลือกในการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ต่างๆ มีเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น USD Futures,  
Sector Index Futures ซ่ึงเปิดโอกาสทางการลงทุนใหม่ท่ีท าใหน้กัลงทุนไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด 
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ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวเิคราะห์ทางเทคนิค Peak and Trough และ  
Bollinger Bands : กรณศึีกษาหลกัทรัพย์ในกลุ่ม SET50 

Efficiency of The Peak and Trough and The Bollinger Bands 
Technical Analysis Tools: A Case study of SET 50 Index Securities 

อภิวฒัน์ โค้ววารินทร์*, ดร.ภัทรกติติ์  เนตินิยม**, ดร.ณฐัวุฒิ คูวฒันเธียรชัย*** 
Apiwat Kowvarin*, Dr.Pattaragit Netiniyom**, Dr.Nattawoot Koowattanatienchai***  

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค Peak and Trough  (PnT) และ Bollinger 
Bands (BB) : กรณีศึกษากลุ่มหลกัทรัพยข์อง SET50 และน าผลการพยากรณ์เปรียบเทียบกับเคร่ืองมือ
วิเคราะห์เทคนิคพ้ืนฐาน คือ Moving Average (MA) และ Stochastic Oscillator (STO) ผลการศึกษาจาก
กลุ่มตวัอย่างหลกัทรัพยร์ายตวัท่ีอยู่ในกลุ่ม SET 50 ตลอดปี 2556 พบว่าเคร่ืองมือวิเคราะห์แบบ PnT มี
ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของระดบัราคามากกว่าเคร่ืองมือวิเคราะห์ประเภทอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม
เคร่ืองมือวิเคราะห์ดา้นเทคนิคท่ีมีความสามารถในการพยากรณ์ในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษามากท่ีสุด คือ MA 
ผลการศึกษาช้ีแนะว่าไม่มีเคร่ืองมือวิเคราะห์เทคนิคประเภทใดท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งแน่นอน เน่ืองจากค่า mean 
return ท่ีค  านวณไดข้องเคร่ืองมือทางเทคนิคต่างๆ เพ่ิมข้ึนในอตัราส่วนท่ีนอ้ยกว่าค่า SD อย่างไรก็ตามผล
การศึกษามีนยัยะส าคญัทางสถิติไม่มากในการวิเคราะห์ค่าอลัฟ่า การสรุปผลจึงเป็นไปตามขอ้จ ากดัท่ีกล่าว
ไว ้กล่าวโดยสรุปการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์แบบ BB มีแนวโนม้ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีมากข้ึน 
แต่ต้องค านึงถึงสภาพการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 เพราะการศึกษาเป็นราย
หลกัทรัพยมี์ความผนัผวนมากกวา่ตลาดโดยเฉล่ีย  
 
ค าส าคัญ: Peak and Trough, Bollinger Band, การวิเคราะห์ด้านเทคนิค, Sharpe Ratio 

Abstract 
 

The study on efficiency of the peak and trough and the bollinger bands as the technical analysis tools on 
SET 50 index securities aims to compare with other techniques i.e. moving average and stochastic 
oscillator. The outcomes from the period of study in year of 2013 find that PnT is the most sensitive 
instrument on price movement; however, the most efficiency tool is MA. This study guides that there is 
no precisely forecasting tool as the mean returns from  
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any technical analysis tools increase less than standard deviation. The non-significant statistics on alpha 

analysis leads to the limitation on conclusion. In summary, the usage of BB prone to be more profitable 

but the recognition of price change of SET 50 index securities is needed.     

 
Keywords: Peak and Trough, Bollinger Band, Technical Analysis, Sharpe Ratio 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบนัการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกส าหรับการลงทุนท่ีไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางว่า

ให้ผลตอบแทนระยะยาวท่ีสูงกว่าอตัราเงินเฟ้อ ทั้งน้ีการจะไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัตอ้งอาศยั
เคร่ืองมือทางการเงินในการสนับสนุนการวิเคราะห์ ซ่ึงเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ การลงทุนหลักๆ 
ประกอบไปดว้ย  (1) การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) และ (2) การวิเคราะห์ทางดา้น
เทคนิค (Technical Analysis) โดยการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานจะอา้งอิงขอ้มูลเชิงมหภาค และขอ้มูลเชิง
จุลภาคของบริษทัเป้าหมาย เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมของระดบัราคาหลกัทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในระยะ
ยาว  
     ส าหรับการวิเคราะห์ทางดา้นเทคนิคจะใชข้อ้มูลทางสถิติจากระดบัราคาควบคู่กบัปริมาณการซ้ือขาย

ของหลกัทรัพย์นั้นๆ ในอดีตประกอบการวิเคราะห์เชิงเส้น เพ่ือสร้างแบบจ าลองของจังหวะเพ่ือการ

ตดัสินใจซ้ือ หรือขายหลกัทรัพย ์แมว้่าโดยปกติเคร่ืองมือวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน และเคร่ืองมือวิเคราะห์

ดา้นเทคนิค จะถูกใช้ร่วมกนัในการประเมินความเหมาะสมส าหรับการลงทุน แต่ส าหรับนักลงทุนท่ีมี

พฤติกรรมการลงทุนระยะสั้นๆ จะอา้งอิงการวิเคราะห์ทางดา้นเทคนิคเป็นหลกั 

เคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลาย คือ Moving Average (MA) และ Stochastic 

Oscillator (STO) อยา่งไรก็ตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ สนบัสนุนการประมวลผลขอ้มูล

ท่ีมีปริมาณมากๆ โดยใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ท าใหมี้เคร่ืองมือวิเคราะห์ดา้นเทคนิคใหม่ๆ มากข้ึน 

ทั้ งน้ีเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคท่ีได้รับการอา้งอิงจากนักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ในปัจจุบัน คือ (1) 

Bollinger Bands (BB) และ (2) Peak and Trough (PnT) 

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา Bollinger Bands (BB) และ Peak and Trough (PnT) ถูกใช้อย่างแพร่หลาย

ในประเทศไทย โดยผูจ้ดัการลงทุน ซ่ึงมุ่งเนน้การประยุกตใ์ชไ้ปท่ีการบริหารสถานะดุลยภาพของพอร์ต
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การลงทุน อย่างไรก็ตามการน า Bollinger Bands (BB) และ Peak and Trough (PnT) กบัการวิเคราะห์ราย

หลกัทรัพยย์งัเป็นไปอยา่งจ ากดั ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ี จึงก าหนดวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

(1) เพ่ือประเมินความถูกตอ้งของประสิทธิภาพเคร่ืองมือทางดา้นเทคนิคสมยัใหม่ คือ PnT และ BB 

เปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือวิเคราะห์เทคนิคพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ MA และ STO โดยอา้งอิงขอ้มลูในอดีตของระดบั

ราคาและปริมาณการซ้ือขายของหลกัทรัพยร์ายตวัท่ีอยูใ่นรายช่ือกลุ่มหลกัทรัพย ์SET50  

(2) เพ่ือประเมินความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองมือทางเทคนิค PnT และ BB เม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือ

ทางเทคนิคพ้ืนฐาน MA และ STO 

ดงันั้นการศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค Peak and Trough และ Bollinger 
Bands โดยอา้งอิงจากหลกัทรัพยใ์นกลุ่มหลกัทรัพยข์อง SET50 จะก่อใหเ้กิดประโยชนด์งัน้ี  

(1) สร้างทางเลือกให้แก่นกัลงทุนส าหรับการเลือกใชเ้คร่ืองมือส าหรับการก าหนดจงัหวะการลงทุน
จาก Peak and Trough และ Bollinger Bands  

(2) สนบัสนุนแนวทางอา้งอิงในการก าหนดนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีขนาดมูลค่าตลาด
ใหญ่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดช่วงระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 ถึง 27 ธันวาคม 2556 รวม
ทั้งส้ิน 245 วนั โดยจะพิจารณาเฉพาะหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในกลุ่มรายช่ือหลกัทรัพย ์SET50 ตลอดระยะเวลา
การศึกษา ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีการประกาศรายช่ือหลกัทรัพยท่ี์จะถูกใชอ้า้งอิงในดชันี SET50 ทุกๆ 6 
เดือน ดงันั้นภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดจะมีหลกัทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งศึกษาทั้งส้ิน 31 หลกัทรัพย ์
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

1. ทฤษฏีหลกัทรัพยข์อง Markowitz  

Markowitz (Mc Guigan et al, 2006) ไดเ้สนอสมมุติฐานว่าพฤติกรรมของผูล้งทุนเป็นการตดัสินใจ
ลงทุนในแต่ละทางเลือกของผูล้งทุน ซ่ึงพิจารณาจากผลตอบแทนและโอกาสของการไดรั้บผลตอบแทน
โดยมีอรรถประโยชนเ์ป็นปัจจยัในการจดัสรรเงินลงทุน ทั้งน้ีผูล้งทุนจะก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเลือก
ลงทุนในหลกัทรัพยใ์หมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงเดียวกนั ดว้ยเหตุดงักล่าวทฤษฏี
หลกัทรัพย ์ Markowitz จึงถกูพฒันาเป็นแบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Assets Pricing 
Model: CAPM) โดยมีการใชค่้าเบตา้เป็นตวัวดัความเส่ียง ทั้งน้ีค่าเบตา้ถกูก าหนดจากอตัราของ
ผลตอบแทนในหน่ึงช่วงเวลาลงทุน ซ่ึงหมายถึงกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีค่าความคลาด เคล่ือน หรือส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานต ่าสุด โดยมาจากการคาดหวงัพฤติกรรมของนกัลงทุนในเร่ืองของอตัราผลตอบ แทน
และความเส่ียง โดยเม่ือปราศจากความเส่ียงในการกูย้ืม และภาษีตลอดจนค่าใชจ่้ายในการซ้ือขาย จะ
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สามารถก าหนดความสมัพนัธ์ของหลกัทรัพย ์ และความเส่ียงได ้ เป็นสมการ Security market line (SML) 
โดยมีสมการดงัน้ี 
 

 
 
     โดยก าหนดให ้
   =  อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการจะไดรั้บจากกองทุน 
   =  อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีความเส่ียง 
   =  อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดหวงัจากตลาดหลกัทรัพย ์
   =  ค่าสมัประสิทธ์ิชดเชยความเส่ียงของกองทุน 
  =  อตัราชดเชยความเส่ียงตลาด 
 

(1) 
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2. การวิเคราะห์ดา้นเทคนิค 
     การวิเคราะห์ดา้นเทคนิค อาศยัขอ้มูลดา้นราคา และปริมาณการซ้ือขายประกอบการตดัสินใจ โดยมี
สมมติฐานท่ีว่า ราคาของหลกัทรัพยเ์ป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของบริษทั โดยการ
เคล่ือนไหวของราคาจะมีรูปแบบแผนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ จนกระทัง่ไดรั้บปัจจยัภายนอกท่ีท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทิศทางของราคา โดยนักลงทุนจะมีรูปแบบของการลงทุนท่ีซ ้ ากบัในอดีต ดงันั้นการ
วิเคราะห์ทางดา้นเทคนิคจึงมีความยืดหยุ่นสูง และมีประสิทธิภาพในการประเมินระยะสั้น โดยนกัลงทุน
จะได้ข้อมูลของจังหวะท่ีเหมาะสมในการเข้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ทางด้าน
เทคนิคมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากเป็นการน าความเช่ือมโยงของราคาและปริมาณมาใชใ้นการลงทุน ดงันั้น การ
ขายหลกัทรัพยต์ามรูปแบบของการเคล่ือนไหวของราคา จะท าใหเ้กิดการขาดทุนไดม้าก โดยเฉพาะในช่วง
เวลาท่ีตลาดเคล่ือนไหวโดยปราศจากทิศทางท่ีส าคญั (Sideway) การซ้ือขายจะไม่ก่อให้เกิดก าไรอย่างมี
นยัส าคญั ทั้งน้ีการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่สามารถช้ีน าการเกิดก าไรสูงสุดไดเ้สมอไป  เ ค ร่ื อ ง มื อ
ทางดา้นเทคนิค มาจากขอ้มูลทางดา้นราคาและปริมาณโดยอาศยัดชันีบ่งช้ี (Indicators) มาใชใ้นการสร้าง
จงัหวะท่ีเหมาะสมในการซ้ือขาย 

3. การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ Peak and Trough และ Bollinger Bands 
     Peak and Trough (PnT) เป็นการพฒันาจากทฤษฏีของ Dow โดยเพ่ิมความน่าจะเป็นของระดบัสัญญาณ 
และสร้างความยืดหยุน่ของเคร่ืองมือมากกวา่การวิเคราะห์ทางดา้นเทคนิคอ่ืนๆ โดยใชห้ลกัการหาค่าสูงสุด
ของราคาปิดในอดีต พฒันาเป็นแนวรับหรือแนวตา้นของราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงคือกรอบบน หรือกรอบล่าง
ของราคาหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ โดยหากราคาปิดสูงกว่าระดบัแนวตา้นล่าสุดจะหมายถึงการ
เกิดสัญญาณซ้ือ ในทางตรงขา้ม ราคาปิดต ่าสุดในอดีตเป็นระดบัแนวรับของราคา โดยท่ีราคาปัจจุบนัมี
ราคาปิดท่ีต ่ากวา่ระดบัแนวรับล่าสุดแลว้จะมีสญัญาณขายข้ึน 
     ดงันั้นภายใตเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ PnT สญัญาณซ้ือจะเกิดข้ึน หากราคาหลกัทรัพยปิ์ดสูง
กว่าระดบัแนวตา้น ท่ีเกิดจากราคาสูงสุดเดิม (Previous High) ในขณะท่ี Sell Signal จะหมายถึงการท่ีราคา
หลกัทรัพยปิ์ดต ่ากวา่ระดบัแนวรับท่ีเกิดจากระดบัต ่าสุดเดิม (Previous Low) 
     เคร่ืองมือวิเคราะห์เทคนิค Bollinger Bands (BB) เป็นเคร่ืองมือทางดา้นเทคนิคท่ีใชห้ลกัการเดียวกบั 
Moving Average (MA) โดยท่ีก าหนดอตัราความเป็นไปไดข้องพอร์ตการลงทุนเหนือและใตเ้สน้ MA การ
ก าหนดสญัญาณ ซ้ือหรือขายภายใตเ้คร่ืองมือ BB จะใชค่้าเบ่ียงเบนมาตรฐานของพอร์ต เน่ืองจาก BB จะมี
ขนาดใหญ่ข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลง และจะปรับตวัลดในภาวะท่ีตลาดซบเซา ดงันั้นหากระดบัราคาทะลุ
เสน้บนของ BB จะหมายถึงภาวะ Over Bought และหากทะลุเสน้ล่างจะหมายถึงภาวะ Over Sold ซ่ึงจะ
เกิดแรงผลกัดนัของอุปสงคแ์ละอุปทานในหลกัทรัพยใ์หป้รับตวัเขา้ไปอยูใ่นกรอบของ BB อีกคร้ังหน่ึง  
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     การก าหนดค่าของ BB จะใชค้่าของ MA บวก/ลบ กบั 2 เท่าของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยค านวณค่า MA 
จาก 
 

    

 

     
 

   โดยท่ี   

 

โดย  MA  คือ  ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 

P  คือ  ราคาปิดในวนัท่ี n 

D คือ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

n คือ  จ านวนวนัในช่วงท่ีพิจารณา 

4. ผลการศึกษาในอดีตท่ีเก่ียวขอ้ง 

ฐิติรัตน ์เขียวหวาน (2542) ศึกษาการใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคในการพยากรณ์พฤติกรรมการเคล่ือนไหว

ของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มส่ือสาร โดยใชค่้าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบธรรมดาหรือแบบเลขคณิต (Simple หรือ 

Arithmetic Moving Average) จ านวน 25, 75 และ 200 วนั ดชันีปริมาณหุ้นสะสม (On Balance Volume) 

และดชันีก าลงัสัมพทัธ์ (RSI) ผลการศึกษาพบว่า เคร่ืองมือทั้ง 3 ประเภทสามารถใชพ้ยากรณ์แนวโนม้ของ

ระดบัราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคต และส่งสญัญาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ก่นกัลงทุนได ้แต่ไม่ถกูตอ้งเสมอ

ไป โดยค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีสามารถพยากรณ์การเคล่ือนไหวของระดบัราคาหลกัทรัพยไ์ดถู้กตอ้งจ านวน 20 

คร้ัง จากการส่งสญัญาณ 23 คร้ัง ดชันีประมาณหุน้สะสม สามารถพยากรณ์การเคล่ือนไหวของระดบัราคา

หลกัทรัพยไ์ดถู้กตอ้งจ านวน 7 คร้ัง จากการส่งสัญญาณ 7 คร้ัง และดชันีก าลงัสัมพทัธ์สามารถพยากรณ์

การเคล่ือนไหวของระดบัราคาหลกัทรัพยไ์ดถู้กตอ้งจ านวน 32 คร้ัง จากการส่งสญัญาณ 50 คร้ัง 

Pan (2012) ไดท้ าการศึกษาการขาดสมดุลของการเคล่ือนไหวของราคาโดยใชข้อ้มูลจากตลาดปริวรรต

เงินตรา การประยุกตใ์ชเ้ทคนิค Bollinger Band ซ่ึงก าหนดระดบับนและล่างส าหรับการเคล่ือนไหวของ

ระดบัราคา ผลการศึกษาช้ีแนะวา่การใชร้ะบบ robot trading โดยอาศยัแนวทางการซ้ือขายจากปริมาณ และ

ระดบัราคาท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นรูปแบบการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

(2) 

(3) 

(4) 
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(5) 

(6) 

3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาคร้ังน้ี ใชข้อ้มลูรายหลกัทรัพย ์เพ่ือประมาณค่า Beta Coefficient ซ่ึงมาจากการประมาณขอ้มูล
ในอดีต (Expost Model) โดยมีสมมติฐานรองรับการกระจายค่าปกติท่ีว่าการเคล่ือนไหวของอัตรา
ผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ทียบกบัความเคล่ือนไหวท่ีคาดไวข้องอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัในอนาคต 
สามารถประมาณได้โดยใช้วิธีสมการถดถอย ซ่ึงจะไดผ้ลลพัธ์คือค่าเบตา้ โดยค่าท่ีประมาณไดจ้ากวิธี
สมการถดถอย คือ Characteristic Line ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์กับความเส่ียงของ
หลกัทรัพย ์ดงัแสดงในสมการท่ี 5 โดยท่ีค่าเบตา้ของตลาดจะมีค่าเท่ากบั 1 ดงันั้นค่าเบตา้ท่ีนอ้ยกว่า 1 จะ
หมายถึงหลกัทรัพยน์ั้นๆ มีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด 
 

 
 
โดย iR  คือ อตัราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย ์

 i  คือ ค่าคงท่ี (Constant) 
 i  คือ ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ ซ่ึงแสดงค่าความชนั 
 mR  คือ อตัราผลตอบแทนของตลาด 
 ie  คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

     การศึกษาคร้ังน้ีพิจารณาจากผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์จากส่วนต่างของราคาเปรียบเทียบกบัวนัก่อน
หนา้ การเปล่ียนแปลงทิศทางของราคา จะรวมผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ ณ วนัปัจจุบนัหมดส้ินแลว้ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีวิเคราะห์ผลตอบแทนหลกัทรัพยโ์ดยใช้ Sharpe’s Index (Si) (Sharpe, 1966) ทั้งน้ีค่า 
Sharpe’s Index ค านวณไดต้ามสมการท่ี 6  
 

  Sharp’s Index (Si)   
 

โดย Si คือ Sharpe Index ของกลุ่มหลกัทรัพย ์

 Rp คือ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มหลกัทรัพย ์

 Rf คือ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยไ์ม่มีความเส่ียง 

 p  คือ ความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์
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     จากสมการขา้งตน้สรุปไดว้่า Sharpe’s Index เป็นดชันีท่ีใชค้  านวณการปรับมาตรฐานของอตัรา
ผลตอบแทนต่อความเส่ียงใหอ้ยูบ่นหน่วยเดียวกนั โดยหลกัทรัพยท่ี์มีค่า Si สูง หมายถึงอตัราผลตอบแทน
ท่ีดีกวา่ต่อหน่ึงหน่วยความเส่ียงท่ีสูง จึงแสดงถึงแนวโนม้ขาข้ึน 
 

     Jensen ประเมินความเส่ียงของหลกัทรัพย ์โดยการประยุกต์แบบจ าลอง CAPM เพ่ือพิจารณาอตัรา
ผลตอบแทนส่วนเกินของหลกัทรัพยภ์ายใตค้วามสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดไวเ้ปรียบเทียบ
กับอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาด โดยค่า Jensen’s Index (Ji) ท่ี เป็นบวก หมายถึง หลักทรัพย์มี
ผลตอบแทนส่วนเกินเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาด 

    การศึกษาใชข้อ้มูลราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพยต์ามรายช่ือในตารางท่ี 1 ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET50 Index ทั้งน้ีรายช่ือหลกัทรัพยใ์นกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา
แสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 รายช่ือหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการศึกษา 

ล า ดั บ
ที่ 

ช่ือหลกัทรัพย์: ตวัย่อ ล าดบัที่ ช่ือหลกัทรัพย์: ตวัย่อ 

1 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั: CPF 17 บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั: IRPC 

2 บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั: MINT 18 บริษทั ปตท. จ ากดั: PTT 

3 บริษทั ไทยยเูนียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดั: TUF 19 บจก. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม: PTTEP 

4 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั: BAY 20 บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ  ากดั: RATCH  

5 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั: BBL 21 บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั: TOP 

6 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั: KBANK 22 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั: EGCO 

7 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั: KTB 23 บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั: CPALL 

8 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั: SCB 24 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั: MAKRO 

9 ธนาคารทหารไทย จ ากดั: TMB 25 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั: BGH 

10 บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั: TCAP 26 บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากดั: BH 

11 บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั: SCC 27 บริษทั บีอีซี เวลิด ์จ ากดั: BEC 

12 บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั: SCCC 28 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั: AOT 

13 บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั: CPN 29 บริษทั การบินไทย จ ากดั: THAI 

14 บริษทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั: LH 30 บริษทัเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั: DELTA 

15 บริษทั บา้นปู จ ากดั: BANPU 31 บริษัท  แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์ วิส  จ ากัด : 
ADVANC 

16 บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั: GLOW   
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เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลราคาของหลกัทรัพย ์ในกลุ่มตวัอย่างทั้ง 31 หลกัทรัพยแ์ลว้ด าเนินการวิเคราะห์
ต่อไปน้ีตามล าดบั 

1. เก็บรวบรวมขอ้มลูราคาหลกัทรัพยร์ายวนั ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 ลง
ใน Template ของ MS Excel 

2. น าระดบัราคาหลกัทรัพยท่ี์ได ้มาประมวลผลเพ่ือใหไ้ดแ้นวโนม้การเคล่ือนไหวของระดบัราคา 
3. วิเคราะห์ความเส่ียงของหลกัทรัพยโ์ดยหาค่าเบตา้ ท่ีมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย

ละ 95 
4. วิเคราะห์อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยโ์ดยใช้ อลัฟ่า ท่ีมีนัยยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 
5. วิเคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อหน่ึงหน่วยความเส่ียงโดยใช ้Sharpe’s Index ท่ีมีนยัยะส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
6. รวบรวมขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาต ่าสุด สูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของดชันีทั้ง 

3 ตวั ของทั้ง 31 รายหลกัทรัพย ์
7. สรุปผลประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ PnT, BB เม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือแบบดั้งเดิม คือ MA, STO 

 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าสถิติเชิงพรรณนาของหลกัทรัพยท่ี์ศึกษาแยกตามเคร่ืองมือการวิเคราะห์เทคนิคแต่
ละประเภท โดยค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดของวิธี PnT อยู่ท่ี 0.081 จากหลกัทรัพย ์BANPU ขณะท่ี
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงสุดของวิธี BB จากหลกัทรัพย ์MAKRO อยู่ท่ี 0.104 และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐานสูงสุดของวิธี MA จากหลกัทรัพย์ MAKRO อยู่ท่ี 0.033 ส าหรับวิธี STO ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐานสูงสุดมาจากหลกัทรัพย์ CPF ท่ีระดับ 0.054 ทั้ งน้ีค่าสถิติเชิงพรรณนาแสดงให้เห็นว่าการ
วิเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือ PnT มีความละเอียดสูงสุด ขณะท่ีเทคนิคการวิเคราะห์โดยเทคนิค BB มีค่าความ
แตกต่างของความคลาดเคล่ือนสูง ซ่ึงทั้ง PnT และ BB มีการจบัจงัหวะการเปล่ียนแปลงของระดบัราคาใน
ทิศทางคล้ายคลึงกับเค ร่ืองมือเทคนิคแบบดังเดิมเช่น MA และ STO แต่มีความอ่อนไหวต่อการ
เปล่ียนแปลงของระดบัราคาและปริมาณการซ้ือขายมากกว่า  ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนายงัแสดงให้เห็นถึง
ช่วง (Range) ท่ีกวา้งของ PnT และ BB เม่ือเปรียบเทียบกบั MA หรือ STO  

 
ตารางท่ี 3 สรุปผลเปรียบเทียบประสิทธิผลของเคร่ืองมือวิเคราะห์ดา้นเทคนิค โดยเคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ี

มีประสิทธิภาพในการประเมินความเส่ียงและผลตอบแทน คือ MA เน่ืองจากมีจ านวนหุ้นท่ีพยากรณ์
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ส าหรับค่าเบตา้ท่ีต ่าสุด 21 หลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตามเคร่ืองมือการวิเคราะห์แบบ BB ใหผ้ลการพยากรณ์ใน

ภาวะตลาดขาข้ึนไดดี้ท่ีสุด ขณะท่ีเคร่ืองมือ PnT ใหผ้ลการพยากรณ์ในระดบัปานกลางในปัจจยัดา้นความ

เส่ียง ผลตอบแทน และการประเมินความเส่ียงต่อผลตอบแทนต่อหน่วย 

ตารางท่ี 4 สรุปประมวลผลนัยยะส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดย
ภาพรวมการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์พบว่าเคร่ืองมือการิเคราะห์ทางเทคนิคทุกตวัสามารถใชพ้ยากรณ์ระดบั
ความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ให้ผลน้อยถึงน้อยมากเม่ือประเมินผลตอบแทน และอัตรา
ผลตอบแทนต่อหน่วย โดยปริมาณการซ้ือขาย และระดบัราคาในการซ้ือขาย ท่ีมีการปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง หรือลดลงอย่างต่อเน่ืองจะให้ผลการประมวลท่ีเป็นการพยากรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี
การท่ีผลการวิเคราะห์จากวิธี PnT มีนยัยะส าคญัมากนั้นน่าจะเกิดจากหลกัทรัพยร์ายตวัในกลุ่ม SET 50 มี
ค่าเบตา้มากกวา่ 1 จึงมีความเส่ียงสูงกวา่ตลาดอยูแ่ลว้  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     การศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค Peak and Trough  (PnT) และ Bollinger 

Bands (BB) : กรณีศึกษากลุ่มหลกัทรัพยข์อง SET50 โดยเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือวิเคราะห์เทคนิคพ้ืนฐาน 

คือ Moving Average (MA) และ Stochastic Oscillator (STO) พบวา่เคร่ืองมือวิเคราะห์แบบ PnT มีความ

อ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของระดบัราคามากกวา่เคร่ืองมือวิเคราะห์ประเภทอ่ืนๆ อยา่งไรกต็าม

เคร่ืองมือวิเคราะห์ดา้นเทคนิคท่ีมีความสามารถในการพยากรณ์ในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษามากท่ีสุด คือ MA 

ผลการศึกษาช้ีแนะวา่ไม่มีเคร่ืองมือวิเคราะห์เทคนิคประเภทใดท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งแน่นอน โดยค่า mean 

return ท่ีค  านวณได ้ เพ่ิมข้ึนในอตัราส่วนท่ีนอ้ยกวา่ค่า SD อยา่งไรกต็ามผลการศึกษามีนยัยะส าคญัทาง

สถิติไม่มากในการวิเคราะห์ค่าอลัฟ่า การสรุปผลจึงเป็นไปตามขอ้จ ากดัท่ีกล่าวไว ้ กล่าวโดยสรุปการใช้

เคร่ืองมือวิเคราะห์แบบ BB มีแนวโนม้ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีมากข้ึน แต่ตอ้งค านึงถึงสภาพการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET 50 ซ่ึงศึกษาเป็นรายหลกัทรัพยจึ์งมีความผนัผวนมากกวา่

ตลาดโดยเฉล่ีย  
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 
 

Min Max Mean S.D. Min Max Mean S.D. Min Max Mean S.D. Min Max Mean S.D.

1 ADVANC -17.56% 17.20% 0.18% 0.049 -16.60% 11.99% 0.20% 0.04512 -8.30% 5.99% 0.02% 0.02294 -10.22% 16.60% 0.18% 0.03297

2 AOT -51.35% 27.19% 0.59% 0.081 -11.64% 16.50% 0.18% 0.03297 -10.39% 16.60% 0.17% 0.03192 -8.25% 5.82% -0.16% 0.02716

3 BANPU -30.30% 38.89% 0.96% 0.081 -4.88% 4.72% -0.06% 0.02335 -12.02% 8.08% 0.17% 0.02249 -12.02% 6.55% -0.04% 0.02446

4 BAY -16.13% 22.22% -0.24% 0.036 -62.50% 222.22% 0.55% 0.16756 -8.06% 22.22% -0.02% 0.02234 -22.22% 6.25% -0.08% 0.02309

5 BBL -12.77% 12.00% -0.06% 0.032 -3.86% 7.52% 0.43% 0.02048 -7.33% 5.29% -0.10% 0.01893 -5.29% 7.33% -0.04% 0.0193

6 BEC -21.84% 14.50% -0.39% 0.050 -4.37% 4.57% 0.30% 0.01829 -6.73% 5.91% -0.12% 0.0244 -4.57% 4.37% -0.20% 0.02264

7 BGH -14.77% 21.77% 0.36% 0.049 -4.79% 5.84% -0.13% 0.02185 -6.92% 6.52% -0.10% 0.02401 -6.92% 6.52% -0.07% 0.02234

8 BH -13.48% 10.00% -0.20% 0.031 -14.04% 21.82% 0.39% 0.05189 -5.26% 6.71% 0.01% 0.01994 -10.53% 13.41% 0.10% 0.03768

9 CPALL -19.87% 24.00% -0.07% 0.048 -19.87% 35.92% 0.31% 0.04907 -11.97% 10.34% 0.01% 0.02575 -13.99% 8.00% -0.34% 0.02855

10 CPF -38.70% 40.08% -0.04% 0.066 -8.11% 8.74% 0.27% 0.02804 -8.74% 8.02% -0.06% 0.02543 -17.48% 17.21% -0.28% 0.05414

11 CPN -18.63% 20.19% 0.03% 0.049 -16.56% 18.63% 0.16% 0.04592 -9.32% 10.10% -0.06% 0.03117 -6.11% 8.28% 0.05% 0.0271

12 DELTA -25.16% 10.29% -0.23% 0.044 -7.86% 6.81% -0.19% 0.02689 -7.86% 6.81% -0.08% 0.02714 -6.81% 7.45% 0.32% 0.02803

13 EGCO -12.05% 15.48% -0.10% 0.030 - - - - -6.02% 7.43% -0.07% 0.01598 -7.43% 6.02% -0.02% 0.01658

14 GLOW -27.82% 12.83% -0.70% 0.041 -7.45% 13.91% 0.03% 0.02593 -13.91% 7.26% -0.33% 0.02702 -16.31% 14.89% -0.03% 0.04746

15 IRPC -23.38% 27.27% -0.16% 0.052 -5.85% 8.12% 0.05% 0.0222 -5.77% 8.12% 0.01% 0.02047 -16.25% 9.09% -0.03% 0.0388

16 KBANK -19.10% 14.46% -0.02% 0.038 -28.65% 18.60% 0.18% 0.06033 -9.55% 6.20% 0.01% 0.02223 -7.28% 12.47% 0.23% 0.03391

17 KTB -18.87% 24.00% -0.04% 0.048 -12.87% 17.65% 0.09% 0.04643 -8.29% 8.82% 0.16% 0.02477 - - - -

18 LH -15.69% 24.30% -0.04% 0.047 -16.49% 24.30% 0.02% 0.0623 -9.90% 12.15% -0.05% 0.03018 -5.88% 12.15% -0.23% 0.02749

19 MAKRO -28.48% 25.13% 0.29% 0.043 -75.38% 85.45% 0.16% 0.10469 -28.48% 25.13% 0.12% 0.03331 - - - -

20 MINT -20.57% 25.10% 0.36% 0.058 -28.64% 20.40% 0.22% 0.08396 -9.55% 7.69% -0.04% 0.03063 -12.55% 11.32% -0.12% 0.04275

21 PTT -9.79% 10.03% 0.25% 0.032 -7.69% 9.52% -0.04% 0.02722 -3.85% 4.76% -0.03% 0.01409 - - - -

22 PTTEP -12.50% 13.70% -0.11% 0.038 -7.32% 13.88% 0.18% 0.0299 -5.31% 4.78% -0.18% 0.01699 -5.31% 3.67% -0.05% 0.01669

23 RATCH -7.50% 8.41% -0.17% 0.020 -9.95% 8.74% -0.17% 0.02837 -5.20% 4.15% -0.12% 0.01284 -5.20% 4.90% -0.04% 0.01488

24 SCB -12.06% 13.11% 0.06% 0.034 - - - - -7.80% 6.75% -0.10% 0.02162 -6.25% 7.80% 0.00% 0.02278

25 SCC -12.59% 16.35% -0.21% 0.036 -31.17% 29.20% 0.14% 0.06474 -6.30% 4.87% -0.13% 0.01888 - - - -

26 SCCC -27.92% 51.38% 0.31% 0.063 -10.28% 6.52% 0.04% 0.02298 -6.52% 10.28% 0.06% 0.02154 -6.52% 10.28% -0.05% 0.02142

27 TCAP -37.76% 34.75% 0.58% 0.076 -34.38% 25.14% 0.19% 0.07167 -6.88% 5.73% 0.07% 0.02034 -5.73% 6.88% -0.24% 0.01976

28 THAI -24.88% 27.27% 0.78% 0.064 -15.38% 17.19% 0.62% 0.05207 -7.69% 7.00% 0.38% 0.02704 - - - -

29 TMB -35.71% 22.39% -0.08% 0.060 -22.39% 20.69% 0.12% 0.05392 -8.93% 7.69% 0.04% 0.02789 -7.69% 8.93% 0.00% 0.02847

30 TOP -27.15% 11.32% -0.35% 0.041 -20.36% 14.77% 0.31% 0.05705 -6.79% 4.92% -0.22% 0.0193 -6.79% 4.92% 0.01% 0.02021

31 TUF -11.38% 9.24% -0.18% 0.031 -12.87% 7.58% -0.28% 0.03078 -7.00% 7.84% -0.02% 0.02149 -9.87% 6.76% -0.09% 0.02347

MA STO
No. Symbol

PnT BB

 
 

 

ตารางที่ 3 สรุปผลเปรียบเทียบประสิทธิผลของเคร่ืองมือวิเคราะห์ดา้นเทคนิค 

จ ำนวนหุน้ที ่ จ ำนวนหุน้ทีใ่หค้ำ่ จ ำนวนหุน้ที ่ จ ำนวนหุน้ทีใ่หค้ำ่ จ ำนวนหุน้ที ่ จ ำนวนหุน้ทีใ่หค้ำ่ 

Significant  β ต ำ่สดุ Significant α สงูสดุ Significant SR สงูสดุ

PnT 19 7 2 9 2 9

BB 26 2 0 13 1 14

MA 19 21 0 3 0 3

STO 21 1 0 6 0 5

รวม 31 31 31

β α SR
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ตารางที่ 4 สรุปประมวลผลเปรียบเทียบการวิเคราะห์ทางเทคนิค 

Beta Alpha SR Beta Alpha SR Beta Alpha SR Beta Alpha SR

1 ADVANC - - - ** - - - - - ** - -

2 AOT - - - ** - - - - - ** - -

3 BANPU ** * ** ** - - ** - - ** - -

4 BAY - - - ** - - - - - - - -

5 BBL - - - ** - * ** - - ** - -

6 BEC - - - ** - - ** - - * - -

7 BGH * - - ** - - ** - - ** - -

8 BH - - - - - - - - - ** - -

9 CPALL - - - - - - - - - - - -

10 CPF ** - - ** - - ** - - ** - -

11 CPN ** - - ** - - ** - - ** - -

12 DELTA - - - ** - - - - - ** * *

13 EGCO ** - - - - - ** - - - - -

14 GLOW ** ** - ** - - ** * - ** - -

15 IRPC ** - - - - - ** - - ** - -

16 KBANK ** - - ** - - ** - - ** - -

17 KTB ** - - ** - - ** - - - - -

18 LH - - - ** - - ** - - ** - -

19 MAKRO - - - - - - - - - - - -

20 MINT ** - - ** - - ** - - ** - -

21 PTT ** - - ** - - - - - - - -

22 PTTEP ** - - - - - - - - ** - -

23 RATCH ** - - ** - - ** - - ** - -

24 SCB ** - - ** - - ** - - ** - -

25 SCC ** - - ** - - * - - - - -

26 SCCC ** - - ** - - ** - - ** - -

27 TCAP ** - - ** - - ** - - ** - -

28 THAI ** * ** ** - ** ** - * - - -

29 TMB ** ** - ** - - - - - * - -

30 TOP ** - - ** - - ** - - ** - -

31 TUF - - - ** - - - - - ** - -

No. Symbol
PnT BB MA STO

 

หมายเหตุ: PnT คือ Peak and Trough, BB คือ Bollinger Bands, MA คือ Moving Average, STO คือ Stochastic 
Oscillators   p-value Significant Level at 95% = ** ; Significant Level at 90% = * ; 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ของอนัดบัความน่าเช่ือถอืกบัโอกาสในการล้มละลาย 
ของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

A Study of a Relationship between Credit Rating Level’s and Probability of 
Bankruptcy Model of Registered Companies in The Stock Exchange of Thailand 

สิทธิพล สมชม1 และ ดร.ณัฐวุฒิ คูวฒันเธียรชัย2 

Sittipol Somchom and Dr.Nattawoot Koowattanatianchai  
บทคดัย่อ 

การศึกษามีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาตวัแบบจ าลองท่ีใชพ้ยากรณ์โอกาสท่ีบริษทัจดทะเบียนจะลม้ละลาย
หรือ    ประสบปัญหาทางการเงินท่ี มีความแม่นย  าและเหมาะสมกับข้อมูลท่ีมีลักษณะเฉพาะอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย โดยไดเ้ลือกตวัแบบจ าลอง Z-Score Model ของ Altman ซ่ึงเป็นตวั
แบบจ าลองท่ีไดรั้บการยอมรับ          เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี และไดศึ้กตวัแบบจ าลอง
โดยใช้ เทคนิค Multivariate Discriminant   Analysis และตัวแบบจ าลองท่ี ใช้วิ ธีการวิ เคราะห์  Logistic 
Regression เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกนั โดยเกบ็ขอ้มูลทุติยภูมิจากบริษทัท่ีจดทะเบียนตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2550 
ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี 2555 และใชอ้ตัราส่วนทางการเงินท่ีอาจเก่ียวขอ้งจ านวนทั้งหมด 21 ตวัแปร จากผลการวิจยั
พบว่าตวัแบบจ าลอง Figolo-M Model พยากรณ์โอกาสท่ีบริษทัจดทะเบียน จะลม้ละลายหรือประสบปัญหา
ทางการเงินมีความแม่นย  าเฉล่ียอยู่ท่ี 87.60% ณ ระดับความเช่ือมัน่ 95% นอกจากน้ียงัพบว่าอนัดับความ
น่าเช่ือถือจากสถาบนัการจดัอนัดบัมีความสัมพนัธ์กบัโอกาสท่ีบริษทัจดทะเบียนจะลม้ละลายหรือประสบ
ปัญหาทางการเงินอยู่ท่ี 51.18% ดังนั้นตัวแบบจ าลองท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางส าหรับ
งานวิจยัอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการพฒันาเคร่ืองมือหรือตวัแบบจ าลองท่ีใช้คาดการณ์โอกาสท่ีบริษทัจะลม้ละลาย
ต่อไปในอนาคต 
ค าส าคัญ: โอกาสท่ีบริษัทจดทะเบียนจะล้มละลาย, ประสบปัญหาทางการเงิน, อันดับความน่าเช่ือถือ, ตัว
แบบจ าลอง 

 

Abstract 
The study objective is found out an effective model for prediction the registered companies’ bankruptcy or 
experiencing financial problems with compatible in Thailand condition. By selecting Z-Score Model of 
Altman, who is owner of model that is accepted, to be used as guidelines for this study, along with the model 
is based on technical “Discriminant Analysis”  and “Logistic Regression”  to compare.  By secondary storage 
from registered companies on SET secondary data during Q1/2008 - Q4/2012, and apply financial ratios that 
may relate 21 variables, from diagnosis test at significant level 0.05, the results of study could create a model 
used to predict the likelihood that a registered companies bankruptcy or experiencing financial problems,  
 
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 email: iam.fight@hotmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 
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Figolo-M Model has average accuracy 87.60% and has correlate 60.56% between credit rating and 
opportunity of bankruptcy or experiencing financial problems at 95% confidence level, so the models from 
this study will be the guidelines for research in the development of other tools or models used to forecast the 
likelihood that the company would bankrupt future. 
 

Keywords: SET, Registered companies, Bankruptcy, Experiencing financial problems, Model 
 

บทน า 
 

      จากวิกฤตการณ์ทางการเงินท่ีเกิดข้ึนทั้ งในประเทศและต่างประเทศจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นักวิจยั
หลายท่าน อาทิเช่น Beaver (1966), Dr.Edward I Altman (1968), Ohlson (1980), คุณสุพจน์ คุณสุนทรีและ
คณะ (2540) ไดพ้ยายามคิดคน้หาตวัแบบพยากรณ์ความลม้เหลวของกิจการท่ีสามารถประเมินสถานการณ์
หรือคาดคะเนถึงสาเหตุท่ีท าใหก้ารด าเนินกิจการของบริษทัลม้เหลวหรือกิจการถูกเพิกถอนการด าเนินงาน 
ทั้งจากปัญหาดา้นฐานะทางการเงินหรือปัญหาจากการด าเนินงานท่ีขาดประสิทธิภาพ และจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนัความตอ้งการในการคาดการณ์ความเป็นไปไดท่ี้บริษทัท่ีลงทุนจะประสบปัญหาทางการเงินและมี
แนวโน้มท่ีจะเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายของ    ผูล้งทุนยิ่งมากข้ึน อีกทั้งไม่ไดจ้ ากดัอยู่เฉพาะสถาบนั
การเงิน นักวิเคราะห์การลงทุนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเท่านั้น นักลงทุนรายย่อยต่างให้
ความสนใจและมีความตอ้งการท่ีจะทราบความเป็นไปไดท่ี้บริษทัท่ีเลือกลงทุนเหล่านั้น จะด ารงอยู่ใน
ธุรกิจไดต่้อไปหรือก าลงัเร่ิมเขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนัท่ีโลกการเงินและ
การลงทุนมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว หากประเมินความเส่ียงในเร่ืองน้ีผิดพลาด อาจก่อให้เกิดผลเสีย
แก่นกัลงทุนได ้
     การวิเคราะห์หรือประเมินโอกาสบริษทัท่ีจะลม้ละลายหรือประสบปัญหาทางการเงิน ผูค้าดการณ์ส่วน
ใหญ่มัก จะพิจารณาจากข้อมูลในงบการเงิน โดยจะค านวณอัตราส่วนทางการเงินเป็นปัจจัยในการ
คาดการณ์และใชว้ิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ เร่ิมตั้งแต่งานวิจยัของ Beaver (1996) ซ่ึงพฒันาตวัแบบโดย
ใช้ตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงในการจ าแนกลกัษณะอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัท่ีมีปัญหา (Univariate 
Statistics Model) ตัวแบบประเภทถัดมาเป็นแบบจ าลองพหุปัจจัยพัฒนาจาก เทคนิค Multivariate 
Discriminant Analysis โดย Dr.Edward I.Altman (1968) งานวิจัยของ Altman ช้ินน้ีถือเป็นงานวิจัย ท่ี
ไดรั้บความนิยมและมีช่ือเสียงช้ินหน่ึง หลงัจากนั้นกมี็งานวิจยั Edmister (1972) ท่ีไดท้ าการศึกษาแนวโนม้
ของการลม้ละลายของบริษทั โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) แต่ก็ไม่ค่อยไดรั้บ
ความนิยมมากนกัในเวลาต่อมา Ohlson (1980) กน็ าเอาวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติก (Logistic 
Regression Analysis) มาใช้ในการค านวณหาเคร่ืองมือส าหรับพยากรณ์การล้มละลาย งานวิจัยของ 
Zmijewski (1984) ท่ีน าวิธี Probit Analysis มาใช้และงานวิจยัท่ีใช้เคร่ืองมือท่ีได้จากการวิเคราะห์แบบ 
Artificial Neural Network (ANN) ซ่ึงงานวิจยัของทั้ง Ohlson และ Zmijewski ต่างก็ไดรั้บความนิยมและ
เป็นท่ียอมรับกนัในวงกวา้ง จะเห็นไดว้่าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคาดการณ์ความเป็นไปไดใ้นการลม้ละลาย 
(Bankruptcy Predict Model) ส่วนใหญ่ได้ถูกพัฒนามาจากกลุ่มตัวอย่างและสภาพแวดล้อมของ
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ต่างประเทศ ซ่ึงย่อมมีปัจจยัท่ีจะส่งมีผลต่อการวิเคราะห์และคาดการณ์ท่ีแตกต่างกนั การน าตวัแบบจ าลอง
ท่ีถูกพัฒนาจากนักวิจัยในต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยอาจจะยงัไม่เหมาะสม งานวิจัยน้ีจึงได้
ท าการศึกษาปัจจยัและรูปแบบความสัมพนัธ์ของระดบัความน่าเช่ือถือกบัโอกาสในการลม้ละลายของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ โดยการน าตวัแบบจ าลองท่ีใช้พยากรณ์โอกาสท่ีได้
จากงานวิจยัในต่างประเทศมาประยุกตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มของ   ประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือการศึกษาหาตวัแบบจ าลองท่ีใช้ในพยากรณ์โอกาสในการลม้ละลายท่ีมีลกัษณะเฉพาะและเขา้กับ
ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดค่าตวัแปรท่ีมีความ
เหมาะสมและสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัหรือน าไปพยากรณ์โอกาสท่ีบริษทัจะลม้ละลายหรือประสบปัญหา
ทางการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และน าวิธีทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ อีกทั้งยงัจะน าผลหรือค่า
ส าคญัท่ีไดจ้ากตวัแบบจ าลองท่ีมีลกัษณะเฉพาะเขา้กบัขอ้มูลทางการเงินของบริษทัท่ีในประเทศไทยมาจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือ แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัอนัดบัความน่าเช่ือถือจากสถาบนัการจดัอนัดบัว่ามีความ
แตกต่างหรือสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนัมากหรือน้อยแค่ไหนและมีนัยส าคญัทางสถิติหรือไม่ 
และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยัน้ีจะสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับงานวิจยัอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการพฒันา
เคร่ืองมือหรือแบบจ าลองท่ีใชค้าดการณ์โอกาสท่ีบริษทัจะลม้ละลายต่อไป  

ทบทวนวรรณกรรม 
 

     งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการพยากรณ์โอกาสท่ีบริษทัจดทะเบียนจะลม้ละลายหรือประสบปัญหาทาง
การเงินมีอยู่มากมายทั้งวิจยัในประเทศไทยและงานวิจยัจากต่างประเทศ เน่ืองจากผูศึ้กษาไดท้ าการคิดคน้
และพฒันาตวัแบบจ าลองมาอย่างต่อเน่ือง เร่ิมตน้จากงานวิจยัของ Beaver (1966) ศึกษาวิธีการวิเคราะห์
อตัราส่วนทางการเงินตวัแปรเดียว (Univariate Financial Ratio Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ ประเมินภาวะ
ลม้ละลายจากอตัราส่วนทางการเงินทั้ งพ้ืนฐานจากแนวขวางและแนวอนุกรมเวลา โดยอตัราส่วนทาง
การเงินท่ีน ามาใชอ้ยู่เสมอไดแ้ก่ อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการหาก าไร อตัราส่วนหน้ีสินและทุน 
อตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการด าเนินงานและอตัราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการลงทุน 
พบว่าอตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหน้ีสินรวม (Cash flows/Total liabilities) เป็นอตัราส่วนท่ีใชพ้ยากรณ์ไดดี้
ท่ีสุด แต่เน่ืองจากตวัแบบของ Beaver มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการพยากรณ์ท่ีจะพิจารณาจากอตัราส่วนใด
อตัราส่วนหน่ึงโดยไม่ค านึงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมี       ผลต่อความสามารถ
ในการพยากรณ์  ต่อมาในปี 1968 นักวิจัยชายอเมริกา  Dr.Edward I.Altman Altman (1968) ได้พัฒนา 
Altman’s Z-Score Model (1968) แบบจ าลองส าหรับพยากรณ์ภาวะลม้ละลายของบริษทัท่ีซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพย ์คือ  
 

  
 

X1 = อตัราส่วนระหวา่งเงินทุนหมุนเวียนและสินทรัพยร์วม 
X2 = อตัราส่วนระหวา่งก าไรสะสมและสินทรัพยร์วม 
X3 = อตัราส่วนระหวา่งรายไดก่้อนหกัดอกเบ้ียและภาษีและสินทรัพยร์วม 
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X4 = อตัราส่วนระหวา่งของเจา้ของประเมินตามราคาตลาดและหน้ีสินรวมประเมินตามมูลค่าบญัชี 
X5 = อตัราส่วนระหวา่งยอดขายและสินทรัพยร์วม 
 

     หลงัจากนั้น Altman จึงไดพ้ฒันา Z-Score Model ข้ึนมาใหม่ เพ่ือใชใ้นบริษทัท่ีไม่อยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์
โดยท่ีอตัราส่วนระหว่างส่วนของเจา้ของประเมินตามราคาตลาดและหน้ีสินรวมประเมินตามมูลค่าบญัชีถูก
เปล่ียนเป็นอตัราส่วนระหว่างส่วนของเจา้ของประเมินตามมูลค่าบญัชีและหน้ีสินรวมประเมินตามมูลค่า
บัญชีและมีสัมประสิทธ์ิหน้าตัวแปรอิสระท่ีเปล่ียนไป และในเวลาต่อมา Edmister (1972) ได้น าวิธี 
Regression Analysis ท่ีมีลักษณะคล้ายกับวิธีวิเคราะห์จ าแนกประเภท มาใช้ในการศึกษาแบบจ าลอง
พยากรณ์ภาวะลม้ละลายของบริษทัขนาดเล็ก (Small Business) ท่ีประสบภาวะลม้ละลาย การเบิกเงินเกิน
บญัชีเป็นจ านวนมากหรือไม่สามารถช าระหน้ีสินตามรอบบญัชีดว้ยอตัราส่วนทางการเงิน การศึกษากลุ่ม
บริษทัขนาดเลก็จะติดตามหาขอ้มลูไดย้ากจึงไม่เป็นท่ีนิยม 
     ส าหรับงานวิจยัในประเทศไทยก็มีการน าแบบจ าลองจากต่างประเทศ เพ่ือมาใชใ้นการวิจยัอยา่งมากมาย 
โดยKhunthong (1997) ไดศึ้กษาสัญญาณเตือนภยัความลม้เหลวทางการเงินจากอตัราส่วนทางการเงินของ 
บริษทัท่ี         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยทุกบริษทั โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นสถาบนั
การเงิน ด้วยเทคนิค Multivariate Discriminate Analysis (MDA), Logistic Regression Analysis (LOGIT) 
และ Probit Analysis (PROBIT) ไดส้รุปอตัราส่วนทางการเงินท่ีพยากรณ์ไดดี้ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็นระยะ
สั้น และระยะยาว ในกลุ่มสถาบนัการเงินและไม่เป็นสถาบนัการเงิน และงานวิจยัของ สุพจน์ สุนทรีและ
คณะ (2540) ท่ีได้ศึกษาสัญญาณเตือนทางการเงินล่วงหน้าส าหรับบริษัทท่ีอาจถูกเพิกถอนจากตลาด
หลกัทรัพย ์ไดน้ า Altman’s Z-Score Model (1968) และ Castagna Predictive Model มาทดสอบกบับริษทัท่ี
อาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพย์ ผลมีค่าความผิดพลาด (Misclassified Error) สูงมาก จึงได้พัฒนา
แบบจ าลองพยากรณ์ใหม่ ดว้ยเทคนิค Multivariate Discriminate Analysis (MDA) ไดแ้บบจ าลองพยากรณ์ 
ดงัน้ี 
 

  
 

X1 = อตัราส่วนระหวา่งก าไรสุทธิและยอดขาย 
X2 = อตัราส่วนระหวา่งก าไรสะสมและสินทรัพยร์วม 
X3 = อตัราส่วนระหวา่งรายไดก่้อนหกัดอกเบ้ียและภาษีและสินทรัพยร์วม 
X4 = อตัราส่วนกระแสเงินสดและสินทรัพยร์วม 
X5 = อตัราส่วนระหวา่งเงินทุนหมุนเวียนและสินทรัพยร์วม 
X6 = อตัราส่วนระหวา่งสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียน 
X7 = อตัราส่วนระหวา่งหน้ีสินรวมและส่วนของเจา้ของ 
X8 = อตัราส่วนระหวา่งเงินหมุนเวียนและยอดขาย 
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     ต่อมางานวิจยัของ กอบโชค (2541) ไดน้ าเทคนิค Multivariate Discriminate Analysis (MDA), Logistic 
Regression Analysis (LOGIT) มาท าการศึกษาสัญญาณเตือนภัยบริษัทท่ีอาจถูกเพิกถอนจากตลาด
หลกัทรัพย ์โดยน าแบบจ าลองสัญญาณเตือนภยัภาวะลม้ละลายของกิจการในต่างประเทศ มาพฒันาเป็น
แบบจ าลองสญัญาณเตือนภยัภาวะลม้ละลายของกิจการในประเทศไทย โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นบริษทัใน
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพย ์จากผลการศึกษาไดอ้ตัราส่วนทางการ
เงินท่ีมีความส าคญัสามารถท่ีจะพยากรณ์บริษทัท่ีอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพย์ ไดแ้ก่ อตัราส่วน
ระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียน (Current Ratio: Current Assets/Current Liabilities) 
อตัราส่วนระหว่างรายไดก่้อนหักดอกเบ้ียและภาษีและสินทรัพยร์วม (Basic Earning Power : EBIT/Total 
Assets) อตัราส่วนระหว่างหน้ีสินรวมและสินทรัพยร์วม (Total Liabilities/Total Assets) อตัราส่วนระหว่าง
เงินทุนหมุนเวียนและสินทรัพยร์วม (Working Capital/Total Assets)  อตัราส่วนระหว่างก าไรสุทธิและ
ส่วนของเจา้ของ (Net Income/Equity)  
     ส าหรับในงานวิจยัน้ีไดท้ าการศึกษาข้ึนมาเพื่อหาตวัแบบจ าลองท่ีใชใ้นการพยากรณ์โอกาสท่ีบริษทั
จดทะเบียนท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะลม้ละลายและประสบปัญหาทางการเงิน โดย
การน าจุดเด่นในแต่ละงานวิจยัท่ีไดม้ีการศึกษามาในอดีตจนถึงปัจจุบนั มาช่วยวิเคราะห์ใหไ้ดม้าซ่ึงตวั
แบบจ าลองท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดและมีลกัษณะเฉพาะท่ีเขา้กบัขอ้มูลของประเทศไทย และน าไปใช้
พยากรณ์หาโอกาสท่ีบริษทัจดทะเบียนจะเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายหรือประสบปัญหาทางการเงิน 
ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้งท าการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบดูความแม่นย  าของผลท่ีไดจ้ากการคาดการณ์ ว่าใหผ้ล
ท่ีแม่นย  ามากนอ้ยแค่ไหน นอกจากการวิเคราะห์หาตวัแบบท่ีเหมาะสมในการพยากรณ์แลว้ ผูว้ิจยัตั้งใจ
จะน าผลท่ีไดจ้ากการคาดการณ์ไปประยุกตใ์ชส้ าหรับการก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อพิจารณาการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีลกัษณะเฉพาะของงานวิจยั  
 

วธิีการศึกษา 
 

     งานวิจยัน้ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนั ในแต่ละปีจะเลือกกลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์
จ านวน 96 บริษทั ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2550 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี 2555 เป็นจ านวนขอ้มูลทั้ งหมด 1,920 
ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น   4 กลุ่ม กลุ่มละ 24 บริษทั จากการเรียงล าดบัขนาดมูลค่ากิจการในตลาด กลุ่ม
ตวัอย่างแรกเลือกบริษทัท่ีอยูใ่นล าดบั 1-100 กลุ่มท่ีสองเลือกบริษทัท่ีอยูใ่นล าดบั 101-300 กลุ่มท่ีสามเลือก
บริษทัท่ีอยู่ในล าดบัท่ี 301 ข้ึนไป และกลุ่มท่ีส่ีเลือกจากบริษทัท่ีถูกเพิกถอนอยู่ในกระบวนการลม้ละลาย
หรือฟ้ืนฟูกิจการ บริษทัท่ีมีรายช่ือเข่าข่ายอาจถูกเพิกถอน และบริษทัท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) 
ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่ง ปรากฏดงัตาราง 1 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 การแบ่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

 กลุ่มท่ี 1 (จ านวน) กลุ่มท่ี 2 (จ านวน) กลุ่มท่ี 3 (จ านวน) กลุ่มท่ี 4 (จ านวน) รวม (จ านวน) 
บริษทั ขอ้มลู บริษทั ขอ้มลู บริษทั ขอ้มลู บริษทั ขอ้มลู บริษทั ขอ้มลู 

ต่อปี 24 480 24 480 24 480 24 480 96 1920 
หมายเหตุ จ านวนขอ้มลู 480 ขอ้มลู มาจาก 24 (บริษทั) × 4 (ไตรมาส) × 5 (ปี)   
 

     ตวัแปรท่ีใช้ในงานวิจยัน้ี คือ อตัราส่วนทางการเงินจากงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยท่ี์ถูกเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้งส่ีกลุ่ม โดยท่ีอตัราส่วนทางการเงินท่ีเป็นตวัแปรในงานวิจยัน้ี
ถกูคดัเลือกมาจากการศึกษาท่ีผา่นมา รวมกบัอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนท่ีอาจเก่ียวขอ้งและสามารถน ามาใช้
กบัสมการทดสอบการคาดการณ์ได ้จ านวนทั้งหมด 21 ตวัแปร ปรากฏดงัตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2 แสดงตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

ตวัแปร ค าอธิบาย 
PE Ratio อตัราส่วนระหวา่งราคาหุ้นสามญัในตลาดและความสามารถในการหาก าไรต่อหุ้น 
PBV อตัราส่วนระหวา่งราคาหุ้นสามญัในตลาดและมูลค่าหุ้นสามญัทางบญัชีต่อหุ้น 
Dividend Yield อตัราส่วนระหวา่งมูลค่าเงินปันผลต่อหุ้นและราคาหุ้นสามญัในตลาด 
Turnover Ratio อตัราส่วนระหวา่งยอดขายและสินคา้คงเหลือ 
Day Sale Turnover อตัราส่วนระหวา่งยอดเงินลูกหน้ีการคา้และยอดขายเฉล่ียต่อวนั 
Interest Earns Ratio อตัราส่วนระหวา่งรายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย-ภาษีและการจ่ายดอกเบ้ีย 
DE Ratio อตัราส่วนระหวา่งหน้ีสินรวมและส่วนของเจา้ของรวม 
Dept Ratio อตัราส่วนระหวา่งหน้ีสินรวมและสินทรัพยร์วม 
Basic Earning Power อตัราส่วนระหวา่งรายไดก่้อนหกัดอกเบ้ียต่อภาษีและสินทรัพยร์วม 
Return on Equity อตัราส่วนระหวา่งรายไดสุ้ทธิและส่วนของเจา้ของ 
Return on Asset อตัราส่วนระหวา่งรายไดสุ้ทธิและสินทรัพยร์วม 
Fixed Asset Turnover อตัราส่วนระหวา่งยอดขายและสินทรัพยถ์าวร 
Total Asset Turnover อตัราส่วนระหวา่งยอดขายและสินทรัพยร์วม 
Net Profit Margin อตัราส่วนระหวา่งก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีและยอดขาย 
Current Ratio อตัราส่วนระหวา่งสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียน 
Quick Ratio อตัราส่วนระหวา่งสินทรัพยห์มุนเวียนระยะสั้นและหน้ีสินหมุนเวียน 
X1** อตัราส่วนระหวา่งเงินทุนหมุนเวียนและสินทรัพยร์วม 
X2** อตัราส่วนระหวา่งก าไรสะสมและสินทรัพยร์วม 
X4** อตัราส่วนระหวา่งส่วนของเจา้ของและหน้ีสินรวม 

ตวัแปร ค าอธิบาย 
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Asset and Liability** สินทรัพยร์วมหกัหน้ีสินรวม (ตวัแปรเชิงคุณภาพ) 
Market Cap มลูค่ากิจการในตลาด (ตวัแปรเชิงคุณภาพ) 

 

หมายเหตุ * ตวัแปรจากงานวิจยัของ Altman (1968), ** ตวัแปรจากงานวิจยัของ Ohlson (1980),  
 

     ส าหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยน้ีเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือช่วยในการแยก
ลกัษณะเฉพาะขอ้มูลทางการเงินและจ าแนกประเภทของตวัแปรท่ีเลือกน ามาใชใ้นการศึกษา รวมถึงการ
น ามาสร้างตวัแบบจ าลองแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปร เพ่ือใชค้าดการณ์โอกาสท่ีบริษทัจะลม้ละลาย
หรือประสบปัญหาทางการเงิน โดยใช้วิธี การเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการตวัแบบจ าลองจ าแนกกลุ่ม 
(Stepwise Method) จากการประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the 
Social Science) และ STATA เพ่ือใหไ้ดต้วัแปรและตวัแบบจ าลองท่ีสามารถใชใ้นการพยากรณ์ไดดี้ท่ีสุด  
     นอกจากการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ ยงัตอ้งท าการทดสอบความแม่นย  าของตวัแบบจ าลองและค านวณค่า
วิกฤติท่ีเหมาะสมแต่ละตวัแบบจ าลองท่ีใชค้าดการณ์โอกาสท่ีบริษทัจะลม้ละลายหรือประสบปัญหาทาง
การเงินของงานวิจยัน้ี โดยการประเมินงานวิจยัแบบ Diagnosis Test เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของตวั
แบบ ดว้ยการจดัวางตวัเลขเขา้ในตาราง 2×2 ทดสอบความไว (Sensitivity), ความจ าเพาะ (Specificity), 
ความถูกต้อง (Accuracy) และ Predictive Value เพ่ือเปรียบเทียบหาเคร่ืองมือหรือตัวแบบจ าลองท่ี
เหมาะสมและเขา้กบัขอ้มลูท่ีเลือกมาศึกษาใหม้ากท่ีสุด  
 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     การวิจยัน้ีใชข้อ้มูลจากงบการเงินเพ่ือค านวณอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มตวัอย่างบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 24 บริษทั รวมทั้งหมด 96 
บริษทั ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2550 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี 2555 ไดข้อ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้งหมด 1,920 
ขอ้มลู แบ่งออกเป็นปี ปีละ 480 ขอ้มลู โดยผลการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1 การทดสอบหาตวัแบบจ าลองท่ีเหมาะสมส าหรับใชใ้นการพยากรณ์โดยเปรียบเทียบระหวา่ง 3 
ตวัแบบ 
     ตวัแบบจ าลองท่ี 1 Z-Score Model ของ Altman (1968) เป็นตวัแบบจ าลองท่ีใชว้ิธีการจ าแนกประเภท
โดยเทคนิค Multivariate Discriminant Analysis จากกลุ่มตวัอย่างบริษทัจดทะเบียนทั้งหมด 1,920 ขอ้มูล 
แบ่งเป็นกลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหาจ านวน 1,688 ขอ้มูล และกลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา
จ านวน 232 ขอ้มูล จากการทดสอบโดยตวัแบบ Z-Score พบว่าตวัแบบจ าลองสามารถพยากรณ์ขอ้มูลได้
ถกูตอ้งอยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มท่ี 1 จ านวน 964 ขอ้มลู คิดเป็นร้อยละ 57.11 ปรากฏเป็น Type I Error ร้อยละ 
42.89 และตวัแบบสามารถพยากรณ์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งอยู่ในเกณฑก์ลุ่มท่ี 2 จ านวน 209 ขอ้มูล คิดเป็นร้อย
ละ 90.09 ปรากฏเป็น Type II Error ร้อยละ 9.91 ดงัปรากฏตารางท่ี 3 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3 ผลจากการพยากรณ์โดยใชต้วัแบบจ าลอง Z-Score Model ของ Altman (1968) 

 

สถานภาพจริง 
ผลจากการพยากรณ์ สถานภาพจริง 

รวม เกณฑไ์ม่ประสบปัญหา เกณฑป์ระสบปัญหา 
รวม กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 964 57.11% 724 42.89% 1,688 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 23 9.91% 209 90.09% 232 100% 
2551 กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 194 51.60% 182 48.40% 376 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 0 0% 8 100% 8 100% 
2552 กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 191 51.90% 177 48.10% 368 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 0 0% 16 100% 16 100% 
2553 กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 195 53.57% 169 46.43% 364 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 1 5.00% 19 95.00% 20 100% 
2554 กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 188 64.38% 104 35.62% 292 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 12 13.04% 80 86.96% 92 100% 
2555 กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 196 68.06% 92 31.94% 288 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 7 7.29% 89 92.71% 96 100% 
 

     ตวัแบบจ าลองท่ี 2 Figolo-M Model (FMM) ซ่ึงเป็นตวัแบบจ าลองท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลเฉพาะในคร้ังน้ี
และพัฒนาจากตัวแบบจ าลองของ Z-Score Model ของ Altman โดยใช้วิธีการจ าแนกประเภทด้วยเทคนิค 
Multivariate Discriminant Analysis จากกลุ่มตวัอย่างบริษทัจดทะเบียนทั้งหมด 1,920 ขอ้มูล แบ่งเป็นกลุ่มท่ี 1 
บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหาจ านวน 1,688 ขอ้มูล และกลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหาจ านวน 232 ขอ้มูล จาก
การทดสอบโดยตวัแบบจ าลอง Figolo-M Model พบวา่ตวัแบบจ าลองสามารถพยากรณ์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งอยู่ใน
เกณฑข์องกลุ่มท่ี 1 จ านวน 1,505  ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 89.16 ปรากฏเป็น Type I Error ร้อยละ 10.84 และตวั
แบบสามารถพยากรณ์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งอยู่ในเกณฑก์ลุ่มท่ี 2 จ านวน 177 ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 76.29 ปรากฏ
เป็น Type II Error ร้อยละ 23.71 ดงัปรากฏตารางท่ี 4 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4 ผลจากการพยากรณ์โดยใชต้วัแบบจ าลอง Figolo-M Model 

 

สถานภาพจริง 
ผลจากการพยากรณ์ สถานภาพจริง 

รวม เกณฑไ์ม่ประสบปัญหา เกณฑป์ระสบปัญหา 
รวม กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 1,505 89.16% 183 10.84% 1,688 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 55 23.71% 177 76.29% 232 100% 
2551 กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 315 83.78% 61 16.22% 376 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 0 0% 8 100% 8 100% 
2552 กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 303 82.34% 65 17.66% 368 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 0 0% 16 100% 16 100% 
2553 กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 311 85.44% 53 14.53% 364 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 1 5.00% 19 95.00% 20 100% 
2554 กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 288 98.63% 4 1.37% 292 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 34 36.96% 58 63.04% 92 100% 
2555 กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 288 100% 0 0% 288 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 20 20.83% 76 79.17% 96 100% 
 

     ตวัแบบจ าลองท่ี 3 Figolo-L Model (FLM) ซ่ึงเป็นตวัแบบจ าลองท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลเฉพาะในคร้ัง
น้ี โดยการน าตัวแปรอิสระจากตัวแบบจ าลองของ Z-Score Model ของ Altman มาใช้ในการพิจารณา
ร่วมกบัตวัแปรอตัราส่วนทางการเงินท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลทางการเงินของบริษทัจดทะเบียน โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) จากกลุ่มตัวอย่างบริษัทจด
ทะเบียนทั้งหมด 1,920 ขอ้มูล แบ่งเป็นกลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหาจ านวน 1,688 ขอ้มูล และกลุ่มท่ี 
2 บริษทัท่ีประสบปัญหาจ านวน 232 ขอ้มูล จากการทดสอบโดยตวัแบบจ าลอง Figolo-L Model พบว่าตวั
แบบสามารถพยากรณ์ขอ้มลูไดถ้กูตอ้งอยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มท่ี 1 จ านวน 1,411  ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 83.59 
ปรากฏเป็น Type I Error ร้อยละ 16.41 และตวัแบบจ าลองสามารถพยากรณ์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งอยู่ในเกณฑ์
กลุ่มท่ี 2 จ านวน 228 ขอ้มลู คิดเป็นร้อยละ 98.28 ปรากฏเป็น Type II Error ร้อยละ 1.72 ดงัปรากฏตารางท่ี 
5 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5 ผลจากการพยากรณ์โดยใชต้วัแบบจ าลอง Figolo-L Model 
 

สถานภาพจริง 
ผลจากการพยากรณ์ สถานภาพจริง 

รวม เกณฑไ์ม่ประสบปัญหา เกณฑป์ระสบปัญหา 
รวม กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 1,411 83.59% 277 16.41% 1,688 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 4 1.72% 228 98.28% 232 100% 
2551 กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 277 73.67% 99 26.33% 376 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 0 0% 8 100% 8 100% 
2552 กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 284 77.17% 84 22.83% 368 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 1 6.25% 15 93.75% 16 100% 
2553 กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 285 78.30% 79 21.70% 364 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 1 5.00% 19 95.00% 20 100% 
2554 กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 287 98.29% 5 1.71% 292 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 0 0% 92 100% 92 100% 
2555 กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 278 96.53% 10 3.47% 288 100% 

กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 2 2.08% 94 97.92% 96 100% 
 

     น าตวัแบบจ าลองท่ีใชใ้นการพยากรณ์ทั้ง 3 ตวัแบบ มาเปรียบเทียบเพ่ือหาตวัแบบจ าลองท่ีใชพ้ยากรณ์
ขอ้มูลได้ถูกตอ้งและเหมาะท่ีสุดส าหรับจะน าไปใช้ในการพยากรณ์โอกาสท่ีบริษทัจะลม้ละลายและ
ประสบปัญหาทางการเงินมากท่ีสุด ปรากฏในตารางท่ี 6 ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 6 ตารางเปรียบเทียบผลจากการพยากรณ์ 3 ตวัแบบ 
 
 

ตวัแบบ Z-Score Model Altman Figolo-M Model Figolo-L Model* 
ปี ถกู ผิด ถกู  ผิด ถกู ผิด 
รวม 61.25% 38.75% 87.60% 12.40% 85.36% 14.64% 
2551 52.60% 47.40% 84.11% 15.89% 74.22% 25.78% 
2552 53.91% 46.09% 83.07% 16.93% 77.86% 22.14% 
2553 55.73% 44.27% 85.94% 14.06% 79.17% 20.83% 
2554 69.79% 30.21% 90.10% 9.90% 98.70% 1.30% 
2555 74.22% 25.78% 94.79% 5.21% 96.88% 3.13% 

     ส่วนท่ี 2 เปรียบเทียบระหว่างโอกาสในการลม้ละลายท่ีไดจ้ากการพยากรณ์จากตวัแบบจ าลอง 2 ตวั
แบบ กบัเกณฑอ์นัดบัความน่าเช่ือถือท่ีก าหนดไวส้ าหรับในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัตารางท่ี 7 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 7 เกณฑอ์นัดบัความน่าเช่ือถือเทียบกบัโอกาสในการลม้ละลายท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ 

โดยตวัแบบจ าลอง Figolo-M Model กบั Figolo-L Model 
 

ตวัแบบ 
จ าลอง 

สถานภาพ 
เกณฑอ์นัดบัความน่าเช่ือถือ 

สถานภาพจริง 
รวม 

INVESTMENT 
(PROB < 0.5882) 

SPECULATIVE 
(PROB ≥ 0.5882) 

Figolo-M 
Model 

กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 1,562 92.54% 126 7.46% 1,688 100% 
กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 0 0% 232 100% 232 100% 

Figolo-L 
Model 

กลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่ประสบปัญหา 1,421 84.18% 267 15.82% 1,688 100% 
กลุ่มท่ี 2 บริษทัท่ีประสบปัญหา 0 0% 232 100% 232 100% 

 

     ส่วนท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างอนัดบัความน่าเช่ือถือจากสถาบนัการจดัอนัดบั ไดแ้ก่ บริษทั ทริสเรตต้ิง 
จ ากัด   (Tris Rating) กับโอกาสท่ีบริษัทจดทะเบียนจะล้มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงิน โดยผล
การศึกษาพบวา่โอกาส  ท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ดว้ยตวัแบบจ าลอง Figolo-M Model กบัอนัดบัความน่าเช่ือมี
ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั 0.5911 และการเปล่ียนแปลงระดบัโอกาสท่ีบริษทัจะลม้ละลายหรือประสบ
ปัญหาทางการเงิน มีผลท าใหอ้นัดบัความน่าเช่ือถือเปล่ียนแปลงร้อยละ 51.18 ซ่ึงมีความคาดเคล่ือนเท่ากบั 
0.0883 และส าหรับโอกาสท่ีได้จากการพยากรณ์ด้วยตัวแบบจ าลอง Figolo-L Model กับอนัดับความ
น่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั 0.4612 และการเปล่ียนแปลงระดบัโอกาสท่ีบริษทัจะลม้ละลาย
หรือประสบปัญหาทางการเงิน มีผลท าใหอ้นัดบัความน่าเช่ือถือเปล่ียนแปลงร้อยละ 43.44 ซ่ึงมีความคาด
เคล่ือนเท่ากบั 0.0813 ปรากฏดงัตารางท่ี 10 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 10 ผลจากการศึกษาความสมัพนัธ์อนัดบัความน่าเช่ือถือจากสถาบนัการจดัอนัดบั 
กบัโอกาสท่ีบริษทัจดทะเบียนจะลม้ละลายหรือประสบปัญหาทางการเงิน 

 

Figolo-M Model Figolo-L Model 
ความสมัพนัธ์ Pearson Correlation 0.5911 ความสมัพนัธ์ Pearson Correlation 0.4612 
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ R2  0.5118 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ R2 0.4344 
ความคลาดเคล่ือน Standard Deviation 0.0883 ความคลาดเคล่ือน Standard Deviation 0.0813 
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สรุปผลการศึกษา 
 

     การศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดว้่าตวัแบบจ าลอง Figolo-M Model เป็นตวัแบบจ าลองท่ีมีความเหมาะสมกบั
ลกัษณะขอ้มูลเฉพาะของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทยและมีความแม่นย  าท่ีสุดผ่านการพิจารณาจาก
โดยวิธี Diagnosis Test โดยตัวแบบจ าลองมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับตัวแปรอิสระ
จ านวน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราส่วนระหว่างมูลค่าเงินปันผลต่อหุ้นและราคาหุ้นสามญัในตลาด, อตัราส่วน
ระหว่างยอดขายและสินค้าคงเหลือ, อัตราส่วนระหว่างยอดเงินลูกหน้ีการค้าและยอดขายเฉล่ียต่อวนั, 
อตัราส่วนระหว่างส่วนของเจา้ของและหน้ีสินรวม, สินทรัพย ์รวมหกัหน้ีสินรวมและมูลค่ากิจการในตลาด 
โดย Figolo-M Model สามารถพยากรณ์มีความถูกตอ้ง (Accuracy) สูงสุดท่ีร้อยละ 87.60 ผิดพลาดร้อยละ 
12.40 และเม่ือพิจารณาความสามารถในการพยากรณ์ขอ้มลูไดถู้กตอ้งอยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มท่ี 1 บริษทัท่ีไม่
ประสบปัญหาจ านวน 1,505  ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 89.16 ปรากฏเป็น Type I Error ร้อยละ 10.84 และ
พยากรณ์ขอ้มูลถูกตอ้งอยู่ในเกณฑ์กลุ่มท่ี 2 จ านวน 177 ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 76.29 ปรากฏเป็น Type II 
Error ร้อยละ 23.71 แลว้เม่ือน าโอกาสท่ีบริษทัจดทะเบียนจะลม้ละลายหรือประสบปัญหาทางการเงินท่ีได้
จากการพยากรณ์ไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีก าหนดในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าตวั
แบบจ าลองสามารถพยากรณ์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งร้อยละ 86.09 ผ่านเกณฑอ์นัดบัความน่าเช่ือถือท่ีระดบัน่า
ลงทุนตรงกบัขอ้มูลบริษทัท่ีไม่ประสบปัญหาจ านวน 1,562 ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 92.54% ปรากฏเป็น 
Type I Error ร้อยละ 7.46 และผ่านเกณฑ์อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัเก็งก าไรตรงกบับริษทัท่ีประสบ
ปัญหาจ านวน 232 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่ปรากฏ Type II Error และพบว่าโอกาสท่ีบริษัทจด
ทะเบียนจะลม้ละลายหรือประสบปัญหาทางการเงินมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือท่ีไดจ้ากสถาบนัการจดัอนัดบั โดยเม่ือระดบัโอกาสท่ีบริษทัจะลม้ละลายหรือประสบปัญหาทาง
การเงินเปล่ียนแปลงไปจะมีผลท าให้อนัดบัความน่าเช่ือถือเปล่ียนแปลงร้อยละ 51.18 ซ่ึงส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 48.82 จะเป็นผลมาจากสาเหตุอ่ืน  
     จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าปัญหาและอุปสรรคส่วนหน่ึงเกิดจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างบริษทั              จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในจ านวนไม่มากนกั ซ่ึงอาจจะ
ส่งผลต่อความแม่นย  าของผลการศึกษา นอกจากน้ีพบว่าสาเหตุท่ีท าใหค้วามสัมพนัธ์ระหว่างโอกาสท่ีได้
จากการพยากรณ์กบัอนัดบัความน่าเช่ือท่ีไดจ้ากสถาบนัการจดัอนัดบัอยู่ในระดบัท่ีไม่สูง เน่ืองมาจากยงัมี
ปัจจัยอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือจากตัวแปรท่ีน ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงอาจจะเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัโอกาสท่ีบริษทัจดทะเบียนจะลม้ละลายหรือประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีส าคญัทาง
สถิติ น ามาประกอบการพิจารณาเลือกเขา้ในตวัแบบจ าลอง ให้ไดม้าซ่ึงตวัแบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพ
ส าหรับใชพ้ยากรณ์โอกาสท่ีบริษทัจดทะเบียนจะลม้ละลายหรือประสบปัญหาทางการเงินท่ีเหมาะสมกบั
ขอ้มลูท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย   
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ประสิทธิภาพของกราฟแท่งเทียนในการพยากรณ์การลงทุน 
Efficiency of Candle Stick Graphs in Investment Forecast                

ศิริลกัษณ์ เกยีรติโกศลกุล1 และ ดร.ณฐัวุฒิ คูวฒันเธียรชัย2 

Siriluk Kiatkosolkul1and Dr.Nattawoot   Koowattanatianchai2 

บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการส่งสัญญาณซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหว่างกราฟ
แท่งเทียน (Candle stick)  เคร่ืองมือดัชนีก าลงัสัมพทัธ์ (Relative Strength :RSI) และเคร่ืองมือค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีสองเส้น (Moving Average Convergence Divergence :MACD) โดยศึกษาจากขอ้มูลราคาปิดของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึง เดือนธันวาคม 2555 และจ าลองการเข้าซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์ามสัญญาณท่ีเคร่ืองมือเทคนิคสามวิธีส่งสัญญาณโดยใช้ราคาปิดของแต่ละวนัท าการของ
ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นราคาซ้ือขายหลกัทรัพยน์ั้น หลงัจากนั้นท าการค านวณผลตอบแทนรายวนัจากทั้งสาม
เทคนิค และน ากลุ่มตวัอย่างมาค านวณหาค่า Beta ค่า Alpha และค่า Sharp Ratio เพ่ือเปรียบเทียบความ 
สามารถในการส่งสญัญาณ 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพกราฟแท่งเทียน, ความสามารถในการส่งสัญญาณ 

ABSTRACT 

This research compares efficacy of  the buy/sell signal given by 3 popular stock trading tools, including 
candle stick chart, relative strength index (RSI),  and moving average convergence divergence (MACD). 
Data used in the analysis comprises of  closing prices of stocks in the banking sector from January 2012 
through December 2012. Daily stock returns are calculated for each technical tool used to buy/sell 
stocks according to the signal given. Beta, Jensen’s alpha, and Sharpe ratio are also computed in order to 
investigate risk and return performance of buy/sell indications signaled by each technical analysis tool. 
Keywords: Efficiency of Candles Stick graphs, Signal by technical analysis 
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บทน า 

     การลงทุน หมายถึง การน าเงินออมไปลงทุนเพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีมากข้ึน ซ่ึงเราจะตอ้งยอมรับ
ความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั การตดัสินใจน าเงินออมมาลงทุน เราจึงตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ และ
ศึกษาหาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี เพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไว ้ 
     การลงทุนในปัจจุบนัมีหลายรูปแบบทั้งการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน (financial assets) เช่น 
พนัธบตัร หุน้กู ้ หุน้ทุน กองทุนรวมประเภทต่างๆ เป็นตน้ หรือการลงทุนในสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งได ้
(tangible assets) เช่น ทองค า ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองประดบั เป็นตน้ แต่ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะเนน้ถึงการ
ลงทุนในตลาดเงินเพ่ือความสะดวกในการเกบ็ขอ้มลู  
     การมีความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนในตลาดเงินในปัจจุบนัมีความส าคญัต่อนกัลงทุนอยา่งมากมาก 
การลงทุนโดยไม่มีความรู้หรือไม่เขา้ใจในเร่ืองความเส่ียงและทางเลือกในการลงทุนดีพอ ถือเป็นการ
ลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง นกัลงทุนทั้งหลายจึงจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจเลือกลงทุนในหุน้แต่ละตวั ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีนกัลงทุนนิยมใชใ้นการวิเคราะห์การลงทุนใน
ปัจจุบนัไดแ้ก่ การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน (fundamental analysis) เป็นการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรม และภาวะบริษทั เพ่ือน ามาใชใ้นการก าหนดมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์ การวิเคราะห์ทาง
เทคนิค (technical analysis) เป็นการศึกษาพฤติกรรมของราคาหุน้ หรือพฤติกรรมของตลาดในอดีตโดย
ใชห้ลกัสถิติ เพ่ือน ามาใชค้าดการณ์พฤติกรรมการเคล่ือนไหวของราคาหุน้ในอนาคต และช่วยใหผู้ ้
ลงทุนหาจงัหวะการลงทุนท่ีเหมาะสม 
     งานวจิยัน้ีจะเนน้ศึกษาเร่ืองการวเิคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลกั ซ่ึงในปัจจุบนัมีเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีนกัลงทุน
ใชอ้ยูม่ากมาย แต่ตวัท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในหมู่นกัลงทุนในปัจจุบนั มีอยู ่3 เคร่ืองมือดงัน้ี 
     เคร่ืองมือแรก ไดแ้ก่ ดชันีก าลงัสมัพทัธ์ (relative strength index: RSI) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาใชว้ดัการ
แกวง่ตวัของราคาหุน้ ส าหรับการลงทุนในช่วงหน่ึง เพ่ือดูภาวะ การซ้ือมากเกินไป (overbought) หรือการ
ขายมากเกินไป (oversold) โดยตวัเลขท่ีเหนือ 70% บอกถึงภาวะ overbought และตวัเลขท่ีต ่ากวา่ 30% 
บอกถึงภาวะ oversold 
     เคร่ืองมือท่ีสอง ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองเส้น (moving average convergence divergence :MACD) 

ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเคล่ือนท่ีไปทิศทางเดียวกบัราคา (trend following) สามารถใช้วดัระดับตลาดว่าเป็น 

ภาวะกระทิง (bull) หรือภาวะหมี (bear) เส้น MACD สร้างข้ึนโดยใช้ความต่างระหว่างเส้นค่าเฉล่ีย

เคล่ือนท่ี 2 เสน้ โดยท่ีเสน้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีเสน้หน่ึง ใชร้ะยะเวลาในการค านวณยาวกวา่เสน้ค่าเฉล่ียอีกเส้น

หน่ึง และเส้นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 2 เส้นน้ีนิยมใชค่้าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบเรขาคณิต (exponential) ส่วนจ านวน

วนัท่ีน ามาหาค่าเฉล่ียท่ีนิยมใช้กันทั่วไปคือ 12 วนั และ 25 วนั  ถ้า MACD มีค่าเป็นบวกและตัดเส้น

สญัญาณ (signal line) ข้ึนไป แสดงวา่ราคาหุน้มีแนวโนม้สูงข้ึน เป็น 
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สญัญาณซ้ือ (buy signal) แต่ถา้ MACD มีค่าเป็นลบและตดัเสน้สัญญาณลงมา แสดงว่าราคาหุน้มีแนวโนม้
ลดลง เป็นสญัญาณขาย (sell signal) 
     เคร่ืองมือท่ีสาม ได้แก่ กราฟแท่งเทียน (Candlestick) ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการน าเสนอความ
เคล่ือนไหวของราคาสินทรัพยใ์นการลงทุนชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตราสารทุน อตัราแลกเปล่ียน หรือตรา
สารอนุพนัธ์ กราฟแท่งเทียนเป็นส่วนประกอบระหว่างกราฟเส้น และกราฟแท่ง ท่ีบ่งบอกถึงกรอบการ
เคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย  ์(ดงัแสดงในรูปท่ี 1)ในแต่ละช่วงเวลา ดงันั้น กราฟแท่งเทียนจะสะทอ้น
จิตวิทยาการลงทุนของนกัลงทุนในตลาด ลกัษณะหรือรูปแบบของกราฟแท่งเทียนมีมากมายหลากหลาย 
โดยแต่ละรูปแบบบ่งบอกถึงพฤติกรรมของนกัลงทุนในตลาดท่ีแตกต่างกนัออกไป  
     เราอาจแบ่งรูปแบบของกราฟแท่งเทียนออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ รูปแบบแท่งเทียนขาข้ึน (bullish 
pattern) รูปแบบแท่งแท่งเทียนขาลง (bearish pattern) และรูปแบบแท่งเทียนท่ีไม่ใช่ทั้งขาข้ึนและขาลง 
(doji) 

รูปที ่1 

ตวัอยา่งกราฟแท่งเทียนแสดงราคาหลกัทรัพย ์BBL ช่วงเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2555 

 

ท่ีมา : www.bisnews.com 

     งานวิจยัน้ีจดัท าเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและความแม่นย  าในการส่งสัญญาณของเคร่ืองมือทางเทคนิค

โดยเปรียบเทียบจากทั้งสามเคร่ืองมือทางเทคนิคขา้งตน้ เพ่ือศึกษาหาว่าเคร่ืองมือใดมีประสิทธิภาพ

สูงสุดในการส่งสัญญาณซ้ือขาย โดยพิจารณาจากผลตอบแทน ความเส่ียง และความถ่ีในการส่งสญัญาณ

ท่ีไดผ้ลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเส่ียง 
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ทบทวนวรรณกรรม 

     วรัญญา (2547) ศึกษาการประเมินความแม่นย  าของสญัญาณการกลบัตวัหลกัของแผนภาพแท่งเทียน
ในการท านายดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงงานวิจยัช้ินดงักล่าวพบว่า สัญญาณแท่งเทียน
ส่วนใหญ่ท านายการเคล่ือนไหวของดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งอยา่งมีนยัส าคญั อย่างไรกต็าม 
ส าหรับส่วนท่ีสัญญาณแท่งเทียนไม่สามารถท านายดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ดถู้กตอ้งนั้น มีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ 

     ชชัวาล (2541) ศึกษาเปรียบเทียบความถูกตอ้งและผลตอบแทนของเคร่ืองมือวิเคราะห์ หลกัทรัพย์
ทางเทคนิคระหว่างวิธี Stochastic และ Candlestick ส าหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ การศึกษาพบว่า ใน
ด้านสัดส่วนความถูกต้องของสัญญาณซ้ือขาย ทั้ งในช่วงภาวะตลาดขอข้ึนและขาลง เคร่ืองมีอ 
Stochastic จะมีสัดส่วนความถูกต้องส าหรับหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์มากกว่าเคร่ืองมี 
Candlestick และเม่ือพิจารณาในดา้นของผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยเช่ือตามสัญญาณซ้ือ
ขายท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทั้งสองจะพบว่า ในช่วงตลาดขาข้ึน เคร่ืองมือท่ีให้ผลตอบแทนมากกว่าคือ
เคร่ืองมี Stochastic แต่ในช่วงตลาดขาลง เคร่ืองมือ Candlestick จะใหผ้ลตอบแทนในระดบัท่ีสูงกวา่ 

     Brock et al. (1992) ศึกษาการวิเคราะห์หุ้นดว้ยปัจจยัทางเทคนิค โดยก าหนดเง่ือนไขในการเขา้ซ้ือท่ี
ราคาปิดของวนัท่ีเกิดสัญญาณซ้ือ ซ่ึงเป็นกฎในการซ้ือขายท่ี การศึกษาในขอบเขตเดียวกนันิยมน ามาใช ้
ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการกลบัตวัขาข้ึนแบบ Engulfing, Harami, Hammer และ Three inside up ให้
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ โดย Bullish Engulfing เป็นรูปแบบท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนเฉล่ียไดม้ากท่ีสุด        

     Morris (1995) ศึกษาปัจจยัทางเทคนิคโดยใชค่้าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบ Exponential เป็นตวัก าหนดการ
กลบัตวัขาข้ึน และการกลบัตวัขาลง (bullish and bearish reversal pattern) โดยน าผลตอบแทนจากการ
เขา้ซ้ือเม่ือเกิดสญัญาณมาค านวณหาผลตอบแทนเฉล่ีย (mean return) และใชว้ิธีการทางสถิติการทดสอบ
สมมุติฐานเป็นตวัทดสอบ   

     งานวจิยัในอดีตท่ีศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพของเคร่ืองมือทางเทคนิค มีมากมาย แต่ละงานก็ศึกษาถึงเคร่ืองมือ
ท่ีแตกต่างกนั อาทิ เช่นการศึกษาเคร่ืองมือ Stochastic และ Candlestick การศึกษาเทคนิคค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี
แบบ Exponential แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเปรียบเทียบเคร่ืองมือเทคนิค 3 เคร่ืองมือท่ีนิยมในปัจจุบัน
ไดแ้ก่ Candlestick RSI และ MACD  ขอ้มูลท่ีเก็บรวมรวมมาท างานศึกษาเป็นขอ้มลูในปี 2555 ซ่ึงขอ้มูลมี
ความเป็นปัจจุบนั ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีอาจจะเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนในการช่วยเลือกหลกัทรัพยไ์ดต้รง
กบัลกัษณะการลงทุนของแต่ละนกัลงทุน  
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วธิีการศึกษา 

     เก็บขอ้มูลราคาปิดหุ้นกลุ่มธนาคารไดแ้ก่  บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY) บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
(BBL) บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย(CIMBT) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) บมจ.ธนาคารเกียรติ
นาคิน(KKP) บมจ.ธนาคารกรุงไทย(KTB) บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์(LHBANK) บมจ.ธนาคาร
ไทยพาณิชย(์SCB) บมจ.ธนาคารธนชาต(TCAP) บมจ.ธนาคารทิสโก(้TISCO) และบมจ.ธนาคารทหาร
ไทย(TMB) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2555 หลงัจากเก็บขอ้มูลแลว้ท าการวิเคราะห์
โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ก าหนดเงินลงทุนเร่ิมแรกในการซ้ือขายแต่ละหุ้นเท่ากบั 100,000 บาท นกัลงทุนจะท าการซ้ือดว้ยเงิน
ทั้งหมดท่ีมีหากเกิดสัญญาณซ้ือ และในทางกลบักนัจะขายทั้งจ านวนม่ือเกิดสัญญาณขาย ตลาดสามารถท า
การขายหุ้นแลว้ซ้ือกลบั (Short Sale)ไดต้ลอดเวลา และก าหนดให้ค่า Risk free rate คงท่ี(เพ่ือค านวณค่า 
Sharp ratio) 
2. ค านวณผลตอบแทนรายวนั จากการซ้ือขายหุน้ในกลุ่มตวัอยา่งตามสญัญาณทางเทคนิคทั้ง 3 เคร่ืองมือ 
โดย     เคร่ืองมือ RSI จะท าการซ้ือเม่ือสัญญาณ RSI ต ่ากว่า 30% และท าการขายเม่ือสัญญาณ RSI สูง
กว่า 70%    เคร่ืองมือ MACD จะท าการซ้ือเม่ือเส้น MACD ตดัเส้นสัญญาณ (Signal) ข้ึนมาและในทาง
กลบักนั จะท าการขายเม่ือเสน้ MACD ตดัเสน้สญัญาณ (Signal) ลงมา 
     เคร่ืองมือ Candlestick จะท าการซ้ือเม่ือกราฟแท่งเทียนเกิดรูปแบบ Bullish จะท าการขายเม่ือกราฟ
แท่งเทียนเกิดรูปแบบ Bearish ตามรูปภาพท่ี 2) โดยท่ีลกัษณะของแท่งเทียนท่ีเป็นแท่งสีเขียวเน่ืองจาก
ราคาปิดของวนันั้นสูงกว่าราคาเปิด และในทางกลบัเสน้แท่งเทียนสีแดงจะเกิดจากราคาปิดของวนันั้นต ่า
กวา่ราคาเปิด 

รูปที่ 2 

ภาพแสดงรูปแบบกราฟแท่งเทียนแบบ Bullish และ Bearish 

 

ท่ีมา : www.nomuradirect.com 

http://www.nomuradirect.com/
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3. ในช่วงเวลาศึกษาท่ีเกิดสญัญาณซ้ือ/ขาย เก็บขอ้มลูผลตอบแทนรายวนัของตลาด (market return) โดยใช้
ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์(SET index) เป็นตวัแทนตลาด และขอ้มูลผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรัพยท่ี์
ปราศจากความเส่ียง ซ่ึงใชอ้ตัราผลตอบแทนต่อวนัของตัว๋เงินคลงัอาย ุ1 เดือนเป็นตวัแทน หลงัจากนั้นใช ้
regression ต่อไปน้ีในการค านวณหาค่าบีตา้ อลัฟ่า และอตัราส่วนของชาร์ป  
สมการ regression คอื Y = + X 
โดยท่ี  
Y = ตวัแปรตาม (เน่ืองจากค่าของ Y ข้ึนอยูก่บัค่าของ X) 
X = ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ 
 = ค่าคงท่ี (Constant) เป็นค่าท่ีตดักนัแกน Y 
= ความชนั (Slope) ของเสน้กราฟ 
4.เปรียบเทียบประสิทธิภาพทั้งสามเคร่ืองมือ โดยค่า Beta จะเป็นตวัวดัความเส่ียงจากการเล่นตามสัญญาณ
ซ้ือ/ขายของเคร่ืองมือเทคนิคแต่ละตวั ส่วนค่า Alpha และค่า Sharp ratio จะเป็นตวัวดัผลการด าเนินงาน
จากการเล่นตามสญัญาณซ้ือ/ขายอของเคร่ืองมือเทคนิคแต่ละตวั 
สูตร Sharp Ratio คือ S = (Ri - Rf)/i 
โดยท่ี 
Ri = ค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรัพย ์i  
Rf = ค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง 
i = ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของหลกัทรัพย ์i  
 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
     จากการศึกษาพบว่าการลงทุนโดยใชเ้คร่ืองมือดชันีก าลงัสัมพทัธ์ (RSI) และกราฟแท่งเทียน (Candle 
Stick) ท าให้ความเส่ียงของนักลงทุนต ่ากว่าเป็นส่วนใหญ่ (5 ตัวจาก 11 ตัว)พิจารณาได้จากค่า Beta 
เน่ืองจากค่า Beta จะบอกถึงความผนัผวนของตวัหุ้นท่ีพิจารณาเม่ือเทียบกบัความผนัผวนของกลุ่มหลกัทรัพย์
ตลาด และการลงทุนตามเทคนิค Candle Stick ชนะตลาด สูงสุดถึง 5 กรณี (จากการศึกษาพบว่ามีนยัส าคญั 
3 กรณี)พิจารณาได้จากค่า Alpha เน่ืองจากค่า Alpha จะบอกถึงผลตอบแทนท่ีสูงกว่าตลาดและเม่ือ
พิจารณาค่า Sharp ratio พบวา่เคร่ืองมือดชันีก าลงั 
สัมพทัธ์ (RSI) และกราฟแท่งเทียน (Candle Stick) ยงัใหผ้ลตอบแทนต่อ 1 หน่วยความเส่ียงสูงสุดมากถึง 
4 กรณี (มีนยัส าคญัทุกกรณี) ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 
ตารางแสดงเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  

ท่ีมา: จากการค านวณ 

เม่ือท าการค านวณค่า Beta Alpha และ Sharp ratio ตามวิธีการศึกษาแลว้ไดผ้ลตามตารางท่ี 4-6 
 

ตารางที่ 4 
ตารางแสดงผลการค านวณค่า Beta, Alpha และ Sharp ratio จากเคร่ืองมือ RSI 

 
ท่ีมา:จากการค านวณ 

ตารางที่ 5 

ตารางแสดงผลการค านวณค่า Beta, Alpha และ Sharp ratio จากเคร่ืองมือ MACD 

 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
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ตารางที ่6 
ตารางแสดงผลการค านวณค่า Beta, Alpha และ Sharp ratio จากเคร่ืองมือ Candle Stick 

 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

สรุปผลการศึกษา 
     การลงทุนโดยเลือกใช้เค ร่ืองมือ RSI และ Candle Stick จะมีความเส่ียงต ่ าท่ี สุด (Beta) และให้
ผลตอบแทนต่อหน่ึงหน่วยความเส่ียงสูงสุด(Sharp ratio) ในขณะท่ีเคร่ืองมือ Candle stick จะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนสูงกวา่ตลาด(Alpha) ดงัผลแสดงในตารางท่ี 3 
ขอ้เสนอแนะ 
1. ในการวิเคราะห์คร้ังน้ี เคร่ืองมือดัชนีก าลังสัมพทัธ์ (Relative Strength :RSI) และเคร่ืองมือค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีสองเส้น (Moving Average Convergence Divergence :MACD) ท่ีใช้ในการทดสอบได้ท าการ
เลือกค่าท่ีเป็นค่านิยมใชข้องแต่ละเคร่ืองมือในการทดสอบ ซ่ึงถา้ค่าของจ านวนวนัท่ีใชใ้นการทดสอบของ
แต่ละเคร่ืองมือเปล่ียนแปลงไปอาจท าใหผ้ลการทดสอบท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย  
2. ในการศึกษาคร้ังน้ีจากข้อสมมติฐานมีข้อจ ากัดเร่ืองของจ านวนเงินลงทุน และลกัษณะการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องนกัลงทุนซ่ึงระบุว่าจะซ้ือทั้งหมดตามจ านวนเงินท่ีมีเม่ือเกิดสญัญาณซ้ือ และขายทั้งจ านวน
เม่ือเกิดสัญญาณขายแต่ในความเป็นจริงแลว้ลกัษณะการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยท์ั้งจ านวนอาจไม่ไดเ้ป็นไป
ตามนั้น นกัลงทุนอาจจะทยอยซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงอาจท าใหผ้ลการทดสอบเปล่ียนแปลงไปได ้
3. เน่ืองจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ด้วยข้อมูลในอดีตซ่ึง เหตุการณ์ท่ีมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยเ์ป็นส่ิงท่ีนักวิเคราะห์ไม่สามารถควบคุมได ้อาจเกิดปัจจยัภายนอกและ
ภายในประเทศ แต่ราคาจะสะทอ้นเหตุการณ์ออกมาในรูปแบบของกราฟแท่งเทียน ซ่ึงผูวิ้เคราะห์ทาง
เทคนิคควรศึกษาขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยไ์ด ้
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อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
Rate of Return and Risk in Futures Market 

อารยา ขจรกจิเจริญ1 และ ปนัดดา อนิทร์พรหม2 

Araya Khajronkitjaroen and Panadda Intraprom  

บทคดัย่อ 
     การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และมลูค่าความเส่ียงของ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดชันี SET50, สัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หุ้นรายตวั 
และ (2) ศึกษาการเลือกลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพย ์ โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและวิเคราะห์มูลค่าความเส่ียงดว้ยเทคนิค Value at Risk ผลการศึกษา พบวา่ การลงทุนในสญัญา
ซ้ือขายล่วงหนา้หุน้รายตวัใหอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดชันี SET50 และสญัญาซ้ือ
ขายทองค าล่วงหนา้ ซ่ึงจากอตัราผลตอบแทนท่ีสูงส่งผลใหส้ัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หุน้รายตวัมีมูลค่าความ
เส่ียงท่ี สูงด้วยเช่นกัน โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ารายตัวหุ้นอ้างอิง ADVANC เป็นหุ้นท่ีมีอัตรา
ผลตอบแทนสูงท่ีสุด ส่วนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ารายตวัหุ้นอา้งอิง ITD มีมูลค่าความเส่ียงสูงสุดในทุก
ระดบัความเช่ือมัน่ และจากการศึกษาการลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพยข์องสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พบว่า การ
ลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพย ์5 หลกัทรัพย ์สามารถลดความเส่ียงลงได ้แต่ความเส่ียงไม่ลดต ่าท่ีสุด เน่ืองจาก
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของหลกัทรัพยท์ั้งหมดเท่ากบั 1 
 

ค าส าคัญ: อัตราผลตอบแทน, ความเส่ียง, มลูค่าความเส่ียง 
 

Abstract 
     This study has objectives to (1) study rate of return, risk and value at risk of SET50 Index Futures, 
Gold Futures and Single Stock Futures. and (2) study select investment portfolio by consider the average 
return, Standard deviation and the analysis value at risk. The result of the study found investment in 
Single Stock Futures to yield a higher rate of return than SET50 Index Futures and Gold Futures. And 
yield a higher rate of return resulting Single Stock Futures has a high value at risk. By Single Stock 
Futures of ADVANC has a maximum rate of return. Single Stock Futures of ITD has a maximum value 
at risk in confidence all level. And the study investment portfolio of futures found investment portfolio 
five securities can reduce the risk down. But the risk not reduce the minimum. Because of the 
correlation coefficient of the securities all as 1. 
Keywords: Rate of return, Risk, Value at risk 
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10290 email: mk_i20@hotmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยถื์อวา่ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก และมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน อนั
เน่ืองมาจากผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุนเม่ือเทียบกบัการฝากเงินไวก้บัธนาคาร ซ่ึงในการลงทุนเพ่ือ
คาดหวงัผลตอบแทนจากตลาดนั้นจะมีความเส่ียงเกิดข้ึนในหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
จึงพยายามจะกระจายความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเป็นการดึงดูดนกัลงทุนใหเ้ขา้มาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบท่ีหลายหลากเพ่ือเป็นทางเลือกใหก้บัผูท่ี้สนใจได้
ตดัสินใจเลือกการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัตนเอง โดยอีก 1 ทางเลือกท่ีน่าสนใจในการลงทุนก็คือ การลงทุน
ในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ท่ีมีอตัราการเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียง และ
เพ่ิมโอกาสการท าก าไรใหแ้ก่นกัลงทุน 
     ส าหรับตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (TFEX) มีบทบาทส าคญัในการสร้างเสถียรภาพในตลาดการเงิน
และระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากอนุพนัธ์สามารถน ามาใช้ในการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีผูล้งทุนหรือ
ผูป้ระกอบการตอ้งเผชิญไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนุพนัธ์สามารถอา้งอิงกบัราคา หรือดชันีราคาของสินคา้ 
หรือสินทรัพยท์างการเงินต่างๆ ท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นดชันีราคาหลกัทรัพย ์
ราคาทองค า ราคาสินคา้เกษตร เป็นตน้ ดว้ยความหลากหลายของสินทรัพยอ์า้งอิงน้ี ท าใหอ้นุพนัธ์สามารถ
ใชจ้ดัการกบัปัจจยัความเส่ียงต่างๆไดอ้ย่างคล่องตวั (ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้, 2556) ซ่ึงตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า เปิดด าเนินการซ้ือขายผลิตภัณฑ์ตัวแรก ในวนัท่ี 28 เมษายน 2549 คือสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าดชันี SET50 และจากนั้นตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจึงไดมี้การเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัลงทุน และดึงดูดนกัลงทุนให้เขา้มาลงทุนในตลาด 
โดยปริมาณการซ้ือขายในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็วในแต่ละปีเม่ือ
เทียบกบัตลาด SET และ MAI แสดงให้เห็นว่าผูล้งทุนเร่ิมหันมาให้ความสนใจใชส้ัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ในการบริหารความเส่ียง และเป็นทางเลือกในการลงทุนมากข้ึน  
     การลงทุนในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ถึงแมจ้ะใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงเป็นท่ีน่าพอใจและดึงดูดใจให้
ลงทุน แต่ถา้นกัลงทุนคาดการณ์การซ้ือขายท่ีผิดพลาดก็จะท าใหเ้กิดความเส่ียงในการขาดทุนในสัดส่วนท่ี
สูงเช่นกนั เน่ืองจากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหลกัทรัพยใ์ดนั้นย่อมมีความเส่ียงจากราคาหลกัทรัพยท่ี์มีการ
เปล่ียนแปลงข้ึนลงอยู่ตลอดเวลา ผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวได ้
ดงันั้นการตดัสินใจลงทุนจึงตอ้งศึกษาขอ้มูลการลงทุน มีการกระจายการลงทุนไปในหลกัทรัพยอ่ื์นๆ และ
พิจารณาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัควบคู่ไปกบัระดบัของความเส่ียงท่ีนกัลงทุนยอมรับได้
เสมอ (นพดล อุดมวิศวกุล, 2555) เพ่ือเป็นการลดความเสียหายและป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์และจากขอ้มูลของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (2556) พบว่าปริมาณการซ้ือขายในตลาด
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ในประเทศไทยมีแนวโนม้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนทั้งท่ีเพ่ิงเปิดใหมี้การซ้ือขายเพียงไม่นาน ผู ้
ศึกษาจึงเกิดความสนใจศึกษาอตัราผลตอบแทนและมูลค่าความเส่ียงของตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ท่ี
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นกัลงทุนให้ความสนใจซ้ือขายในปริมาณสูงสุด 3 อนัดบัแรกในตลาด คือ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดชันี 
SET50, สัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหน้า และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของหุ้นรายตวั (ตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า, 2556) เพ่ือพิจารณาว่ามีอตัราผลตอบแทนและมูลค่าความเส่ียงเป็นอย่างไร และการเลือก
หลกัทรัพยเ์พ่ือลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพยว์่า ควรเลือกหลกัทรัพยต์วัไหน และจดัสรรเงินลงทุนอย่างไร 
เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงต ่าสุด ส าหรับเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจเลือก
ลงทุนส าหรับนกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจลงทุนในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 อตัราผลตอบแทน (Rate of Return), ความเส่ียง (Risk) และมูลค่าความเส่ียง (Value at Risk) 
     อตัราผลตอบแทน (Rate of Return) คือ ผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นๆ 
อาจเป็นดอกเบ้ีย เงินปันผล หรือก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์ข้ึนอยูก่บัประเภทของหลกัทรัพยท่ี์ถือ (จิรัตน ์
สงัขแ์กว้, 2547) 
     อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่านักลงทุนจะได้รับอตัราผลตอบแทนมากหรือน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับ
ลกัษณะของนกัลงทุนแต่ละคนอีกดว้ย โดยทัว่ไปแลว้สามารถแบ่งนกัลงทุนออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
          (1) นักลงทุนประเภทหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Averse Investor) จะไม่ชอบความเส่ียง ทุกๆ
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บเพ่ิมข้ึนจะท าใหอ้รรถประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการลงทุนลดลง 
          (2) นักลงทุนท่ีชอบความเส่ียง (Risk Loving Investor) ทุกๆผลตอบแทนท่ีไดรั้บเพ่ิมข้ึนจะท าให้
อรรถประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการลงทุนเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึน (Increasing Marginal Utility) 
          (3) นกัลงทุนท่ีไม่สนใจความเส่ียง (Risk Neutral Investor) เม่ือผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน อรรถประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากการลงทุน จะเพ่ิมข้ึนในอตัราคงท่ี (Constant Marginal Utility) 
     ความเส่ียง (Risk) คือ โอกาสหรือความเป็นไปไดท่ี้ผูล้งทุนจะไม่ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้ดงันั้น 
หากการลงทุนใดท่ีมีความไม่แน่นอนของอตัราผลตอบแทนสูงก็จะส่งผลใหก้ารลงทุนนั้นมีความเส่ียงมาก
ข้ึน (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2555) 
     การค านวณหาค่าความเส่ียงท่ีเป็นความเส่ียงรวม (Total Risk) ค านวณไดจ้ากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของหลกัทรัพยน์ั้นๆ ซ่ึงความเส่ียงรวมของหลกัทรัพยป์ระกอบดว้ย 2 ประเภท คือ 
          (1) ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากลกัษณะเฉพาะของ
หลกัทรัพยน์ั้นๆ เช่น ลกัษณะของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์เป็นตน้ ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบน้ีสามารถลด
หรือท าใหห้มดไปจากการลงทุนของผูล้งทุนไดโ้ดยการกระจายการลงทุนในหลายๆหลกัทรัพย์ เช่น ความ
เส่ียงทางธุรกิจ 
          (2) ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) คือ ความเส่ียงท่ีท าให้ราคาของหลักทรัพย์มีการ
เปล่ียนแปลงไป อนัจะส่งผลกระทบถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยข์องผูล้งทุน ความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบเป็นความเส่ียงท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมได้และส่งผลกระทบต่อหลกัทรัพย์ทุกๆ
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หลกัทรัพยใ์นตลาด เช่น การเปล่ียนแปลงระดับอตัราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูล้งทุน
โดยรวมต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์
     มูลค่าของความเส่ียง หรือ Value at Risk เป็นการวดัความเส่ียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน อนัเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงวดัมูลค่าความเสียหาย (บาท) ภายในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงอาจจะ
เป็นภายใน 1 วนั 5 วนั 10 วนั หรือ 1 เดือน ตามแต่ความมุ่งหมายท่ีผูบ้ริหารความเส่ียงตอ้งการทราบ ส่วน
ระดบัความเช่ือมัน่นั้นเกิดข้ึน เน่ืองจากความเสียหายท่ีวดัน้ีเป็นส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน ดงันั้นตวัเลขท่ีไดจึ้งเป็น
การคาดการณ์ภายใตส้มมติฐานต่างๆ ดงันั้น เพ่ือใหต้วัเลขดงักล่าวมีความหมายยิ่งข้ึนจึงตอ้งระบุถึงความ
น่าเช่ือถือของตวัเลขท่ีไดด้งักล่าว โดยถา้ตวัเลขของระดบัความเช่ือมัน่น้ียิ่งมาก ความน่าเช่ือถือของตวัเลข 
VaR กย็ิ่งมาก (สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย, 2556) 
     และ Philippe Jorion (2002) กล่าวว่า VaR สามารถอธิบายเพ่ิมเติม โดยมูลค่าความเส่ียงบอกระดบัค
วอนไทล์ของการประมาณการการกระจายของก าไรและขาดทุน ภายในกรอบเวลาท่ีเป็นเป้าหมาย 
อยา่งเช่นท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีเพียง 5% ท่ีจะขาดทุนเกินกวา่ค่า VaR 

2.2 การบริหารกลุ่มหลกัทรัพย์ (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2555) 
     ในการลงทุน ผูล้งทุนมกัจะไม่น าเงินทุนท่ีมีอยู่ทั้งหมดไปลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงเพียง
หลกัทรัพยเ์ดียว เน่ืองจากจะมีความเส่ียงสูง และหากเกิดปัญหาข้ึนกบัหลกัทรัพยน์ั้นก็อาจท าให้เกิดการ
ขาดทุนได ้ดงันั้น เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียง ผูล้งทุนควรลงทุนในหลกัทรัพยห์ลากหลาย ซ่ึงเรียกว่า
เป็นการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพย ์
     กลุ่มหลกัทรัพย ์(Portfolio) หมายถึง กลุ่มสินทรัพยท์างการเงินท่ีผูล้งทุนเข้าไปลงทุน โดยมุ่งหวงั
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในอนาคต โดยปกติกลุ่มหลกัทรัพยจ์ะประกอบไปดว้ยหลกัทรัพยท่ี์แตกต่างกนัตั้งแต่ 
2 หลกัทรัพยข้ึ์นไป 
     ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz ผูล้งทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะกลุ่มหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีอยู่ท่ีเส้น
โคง้กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) เท่านั้น แต่จะเป็นกลุ่มหลกัทรัพยใ์ดย่อมข้ึนกบั
ทศันคติท่ีมีต่อผลตอบแทนและความเส่ียงของผูล้งทุนคนนั้น 
     ความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์วดัไดจ้ากค่าความแปรปรวนหรือค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากอตัรา
ผลตอบแทนท่ีคาดของกลุ่มหลักทรัพย์ ซ่ึงการกระจายการลงทุนในหลกัทรัพย์ ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั +1 คือ มีความสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกนั
อย่างสมบูรณ์  จะไม่ช่วยให้ความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มหลักทรัพย์ลดลง แต่หากค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์มีค่านอ้ยกวา่ +1 จะท าใหค้วามเส่ียงลดลง 
     ผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน คือ ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของแต่ละ

หลกัทรัพยท่ี์ประกอบกนัเป็นกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนนั้น (อภิชาติ พงศสุ์พฒัน,์ 2555) 
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2.3 สมมติฐานการศึกษา 
     2.3.1 การลงทุน ณ ช่วงระยะเวลาการลงทุนเดียวกนัจะส่งผลใหก้ารลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หุน้
รายตวั มีอตัราผลตอบแทนและมูลค่าเส่ียงสูงกวา่สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 และสัญญาซ้ือขายทองค า
ล่วงหนา้ 
     2.3.2 การลงทุนเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า จะท าให้ความเส่ียงของกลุ่ม
หลกัทรัพยล์ดลง  
 

3. วธิีการศึกษา 
3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายวนัตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
ไดแ้ก่ 
          (1) ข้อมูลราคาท่ีใช้ช าระราคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดัชนี SET50, สัญญาซ้ือขายทองค า
ล่วงหน้า และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหุ้นรายตวัในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยเลือกสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ในเดือนท่ีสญัญาส้ินสุดอาย ุขอ้มลูจากตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (TFEX) 
          (2) หุน้อา้งอิงในสัญญาซ้ือขายซ้ือขายล่วงหนา้หุ้นรายตวั เลือกจากหุ้นอา้งอิงท่ีเปิดใหมี้การซ้ือขาย
ก่อนวนัท่ี 2 สิงหาคม 2553 โดยหุน้อา้งอิงท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีจ านวน 14 ตวั คือ ADVANC, BANPU, 
BAY, BBL, ITD, KBANK, KTB, LH, PTT, PTTEP, QH, SCB, SCC และ TTA ขอ้มูลจากตลาดสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ (TFEX) 
3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     3.2.1 การค านวณอตัราผลตอบแทนของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ดงัน้ี (จิรัตน์ สังข์แกว้, 
2547) 
 

 =                                                                                            

                                
โดยท่ี  คือ  อตัราผลตอบแทนของการลงทุน ณ เวลา t 
  คือ     ราคาท่ีใชช้ าระราคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ณ เวลาท่ี t 
       คือ     ราคาท่ีใชช้ าระราคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ณ เวลาท่ี t-1 
     จากนั้นจะน าผลตอบแทนรายวนัดงักล่าวมาหาอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของแต่ละการลงทุน 
 

 =   

 

(1) 

(2) 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       691 

 

โดยท่ี  คือ    อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
       คือ     อตัราผลตอบแทนของการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ณ วนัท่ี t 

n          คือ     งวดเวลาทั้งหมดท่ีท าการศึกษา 
     3.2.2 การค านวณความเส่ียงดว้ยการวิเคราะห์ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (อภิชาติ พงศสุ์พฒัน,์ 2555) 
 

=   

 
โดยท่ี   คือ     ความเส่ียงของการลงทุน 
        คือ     อตัราผลตอบแทนของการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ณ วนัท่ี t 
          คือ     อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

n          คือ      งวดเวลาทั้งหมดท่ีท าการศึกษา 
     และนอกเหนือจาการวิเคราะห์ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลว้ ผูศึ้กษาจึงท าการค านวณมูลค่าความเส่ียง 
(VaR)  เพ่ือใหน้กัลงทุนเขา้ใจความเส่ียงไดช้ดัเจน (เพญ็ผกา เสถียรมาศ, 2555) 
     3.2.3 ค านวณมูลค่าความเส่ียงด้วยวิธีเดลตา้ปกติ (Delta Normal Approach) โดยค านวณไดจ้ากสูตร
ดงัต่อไปน้ี 
 

%VaR =    

 
โดยท่ี  คือ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

         คือ         ค่า Standard Score ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด 
            คือ ค่า Standard Deviation ของอตัราผลตอบแทน หรือ Volatility 
     จากนั้นค านวณมูลค่า VaR เป็นจ านวนเงิน โดยน า %VaR คูณกบัมูลค่าพอร์ตก็จะไดมู้ลค่า VaR ท่ีเป็น
จ านวนเงิน ซ่ึงจะช่วยบอกถึงมลูค่าความเสียหายสูงสุดท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่ i% 
     โดยก าหนดขอ้สมมติในการค านวณมลูค่าความเส่ียง คือ 
          (1) ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ในการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ดงัน้ี ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 
90% ค่า Z = 1.282 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่า Z = 1.645 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 99% ค่า Z = 2.326 
          (2) จ านวนเงินลงทุนเร่ิมแรกในแต่ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เท่ากบั 100,000 บาท 
          (3) การกระจายตวัของขอ้มลูอตัราผลตอบแทนของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นแบบปกติ 
     3.2.4 ท าการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ โดยน าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นรายวนัทั้ งหมด 17 
หลกัทรัพยม์าค านวณอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงแต่ละหลกัทรัพย ์และพิจารณาเลือกหลกัทรัพยต์าม
ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยข์อง Markowitz ซ่ึงเลือกหลกัทรัพยม์าจดักลุ่ม 5 หลกัทรัพย  ์(ศูนยส่์งเสริมพฒันา
ความรู้ตลาดทุน, 2555) 

(3) 

(4) 
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     3.2.5 ค านวณน ้ าหนกัเร่ิมแรกของการลงทุนของหลกัทรัพย ์5 หลกัทรัพยท่ี์เลือกมาจดักลุ่มหลกัทรัพย ์
โดยใชก้ลยทุธ์การกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มเดิมเพ่ือลดระดบัความเส่ียงใหต้ ่าท่ีสุด (อญัญา ขนัธ
วิทย,์ 2547) 
 

 =  

 
     3.2.6 วิเคราะห์ผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย ์
 

 =                    

 
โดยท่ี       =          สดัส่วนหรือน ้าหนกัของเงินลงทุนท่ีลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ i       
          = อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัส าหรับสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ i 
 m = จ านวนรวมของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทต่างๆในกลุ่มหลกัทรัพย์ท่ี
ลงทุน 
     3.2.7 วิเคราะห์ความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์
 

 =  

 

โดยท่ี  =          สดัส่วนหรือน ้าหนกัของเงินลงทุนท่ีลงทุนในหลกัทรัพย ์n      
          =          ความแปรปรวนของกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ n 
  = ความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์
  = ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มหลกัทรัพย ์(n-1), n 
 

 
 
 
 
 
 
 

(5) 

(6) 

(7) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ตารางที่ 1  อตัราผลตอบแทนเฉล่ียต่อวนัและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดชันี 

SET50, สญัญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ และสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หุน้รายตวั 
 

ประเภทการลงทุน อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ต่อวนั 
(%) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หุน้รายตวั   
- ADVANC 0.168317 1.830988 
- ITD 0.123257 3.459754 
- BAY 0.109118 2.519824 
- LH 0.10346 2.324685 

ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 

ประเภทการลงทุน อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ต่อวนั 
(%) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

- KBANK 0.097836 1.884525 
- SCB 0.096281 1.871923 
- SCC 0.087849 1.759954 
- BBL 0.07044 1.751368 
- QH 0.066513 2.868435 
- KTB 0.06282 2.142228 
- PTT 0.047419 1.646423 
- PTTEP 0.020365 1.740906 
- TTA (0.03697) 2.21794 
- BANPU (0.11713) 1.926268 

สัญ ญ า ซ้ื อข าย ล่ วงหน้ าดัช นี 
SET50 

0.078873 1.414962 

สญัญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้   
   - ขนาด 50 บาททองค า 0.01941 1.098047 
   - ขนาด 10 บาททองค า 0.019006 1.100876 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางที่ 2  มูลค่าความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดชันี SET50, สัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหน้า และ
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หุน้รายตวั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 90%, 95% และ 99% 

 

ประเภทการลงทุน VAR 

ความเช่ือมัน่ 90% ความเช่ือมัน่ 95% ความเช่ือมัน่ 99% 
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หุน้รายตวั    

- ITD 431,214.7871 556,803.8675 792,413.134 
- QH 361,082.0107 465,206.1928 660,546.6007 
- BAY 312,129.638 403,599.252 575,199.2718 
- TTA 288,037.209 368,548.4424 519,590.1779 
- LH 287,678.5966 372,064.6697 530,375.7324 
- KTB 268,351.6762 346,114.5654 492,000.3162 
- BANPU 258,660.596 328,584.1353 459,763.0066 
- KBANK 231,812.571 300,220.8369 428,557.0051 
- SCB 230,352.3938 298,303.1817 425,781.1061 

ตารางที่ 2  (ต่อ) 
 

ประเภทการลงทุน VAR 

ความเช่ือมัน่ 90% ความเช่ือมัน่ 95% ความเช่ือมัน่ 99% 
- PTTEP 
- ADVANC 

221,147.6528 
217,901.0397 

284,342.5471 
284,365.92 

402,898.2579 
409,056.2325 

- BBL 217,481.35 281,056.0105 400,324.1752 
- SCC 216,841.1927 280,727.5297 400,580.4097 
- PTT 206,329.4821 266,094.6286 378,216.0192 

สัญญ าซ้ื อข าย ล่ วงหน้ าดัช นี 
SET50 

173,510.8299 224,873.9526 321,232.8687 

สญัญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้    
- ขนาด 10 บาททองค า 139,231.7099 179,193.5187 254,163.1931 
- ขนาด 50 บาททองค า 138,828.6057 178,687.7148 253,464.721 

หมายเหตุ: ใหเ้งินลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1 สญัญา เท่ากบั 100,000 บาท 
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ตารางที่ 3  อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพย ์โดยเลือกหลกัทรัพย ์5 
หลกัทรัพยจ์ากทฤษฎี Markowitz 

 
กลุ่มหลกัทรัพย์ ความเส่ียง 

(SD) 
น า้หนักการ
ลงทุน 

อตัราผลตอบแทนที่
คาดหวงัของกลุ่ม
หลกัทรัพย์ (%) 

ความเส่ียงของกลุ่ม
หลกัทรัพย์ 

- PTT 1.646423 0.06  
 

0.087547 

 
 

1.817919 
- BBL 1.751368 0.18 
- SCC 1.759954 0.19 
- SCB 1.871923 0.28 
- KBANK 1.884525 0.29 

ท่ีมา: จาการค านวณ 
     จากผลการศึกษา พบว่า อตัราผลตอบแทนและมูลค่าความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หุ้นรายตวั 
สูงกว่าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดชันี SET50 และสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของวราพงษ ์สุดวง (2552) ท่ีกล่าวว่าการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ SET50 เป็นการลงทุนท่ีกระจาย
ความเส่ียงดีกวา่การลงทุนเฉพาะหลกัทรัพยแ์บบสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของหุน้รายตวั และการศึกษาของ
วุฒิพงษ์ เอียสกุล (2551) ท่ีว่า SET50 Index มีอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงมากกว่าทองค า ซ่ึงผล
การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หุน้อา้งอิง ADVANCE มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย
ต่อวนัสูงสุด เท่ากบั 0.168317% ส่วนสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้รายตวัหุน้อา้งอิง ITD มีมลูค่าความเส่ียงสูงสุด 
โดยโอกาสขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงระยะเวลาการลงทุน 735 วนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 90% เท่ากบั 
431,214 บาท จากเงินลงทุนเร่ิมตน้ 100,000 บาท, ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เท่ากบั 556,803 บาท จากเงิน
ลงทุนเร่ิมตน้ 100,000 บาท และ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 99% เท่ากบั 792,413 บาท จากเงินลงทุนเร่ิมตน้ 
100,000 บาท ตามล าดบั โดยการลงทุนในตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้นสามารถท าก าไรไดท้ั้งตลาดขา
ข้ึนและขาลง ใชเ้งินลงทุนนอ้ย ผลตอบแทนท่ีไดรั้บสูง จึงท าให้มูลค่าความเส่ียงท่ีไดรั้บสูงมาก อภิชาติ 
พงศ์สุพฒัน์ (2555) จึงไดก้ล่าวว่าในการลงทุนไม่ควรน าเงินไปลงทุนในหลกัทรัพยเ์พียงหลกัทรัพยเ์ดียว
เพราะอาจท าให้เกิดการขาดทุนได ้ผูศึ้กษาจึงกระจายความเส่ียงดว้ยการลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพย ์และ
เลือกหลกัทรัพยต์ามทฤษฎีของ Markowitz คือ สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้รายตวัหุน้อา้งอิง PTT, BBL, SCC, 
SCB และ KBANK พบว่า สามารถช่วยลดความเส่ียงจากการลงทุนลงได ้เท่ากบั 1.817919 สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ Janson Laws และ John Thompson (2004)  แต่ความเส่ียงไม่ไดล้ดลงต ่าท่ีสุด เป็นผลมาจาก
หลกัทรัพยใ์นตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ทั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 1 ซ่ึงศูนยส่์งเสริม
การพฒันาความรู้ตลาดทุน (2555) ไดก้ล่าววา่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนไปในทิศทาง
เดียวกนั คือ เม่ืออตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยห์น่ึงสูงข้ึน อตัราผลตอบแทนของอีกหลกัทรัพยห์น่ึงก็
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จะสูงข้ึนในระดบัท่ีเท่ากนั หรือเม่ืออตัราผลตอบแทนต ่าอีกหลกัทรัพยก์จ็ะต ่าลงในระดบัท่ีเท่ากนั จึงท าให้
ความเส่ียงรวมของกลุ่มหลกัทรัพยไ์ม่ลดลงต ่าท่ีสุด 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
     การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าหุ้นรายตวัจะให้อตัราผลตอบแทนเฉล่ียท่ีสูงกว่าการลงทุนใน
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ดชันี SET50 และสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ แต่กมี็โอกาสท่ีจะไดรั้บมูลค่าความ
เส่ียงท่ีสูงกว่าเช่นกนั โดยมูลค่าความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หุ้นรายตวัทั้ง 14 ตวั ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ 90%, 95% และ 99% นั้นมีมูลค่าความเส่ียงท่ีสูงกวา่สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ดชันี SET50 และสญัญา
ซ้ือขายทองค าล่วงหน้าทั้ งส้ิน ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การตัดสินใจลงทุนนั้นข้ึนอยู่กบันักลงทุนพิจารณา
เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีตนเองยอมรับได้ และการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่า
ความเส่ียงสูง การเลือกลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพยเ์พ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงสามารถช่วยลดความเส่ียง
ไดจ้ริง แต่เน่ืองจากหลกัทรัพยท่ี์ท าการจดักลุ่มเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงอตัรา
ผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกนั จึงท าใหค้วามเส่ียงท่ีไดล้ดลงไม่ต ่าท่ีสุด 
5.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษาคร้ังนี ้
     ผลการวิเคราะห์ช่วยให้นกัลงทุนตดัสินใจเลือกลงทุนตามระดบัผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีตนเอง
ยอมรับได ้หากนกัลงทุนเป็นนกัลงทุนประเภทยอมรับความเส่ียงไดสู้ง อาจเลือกลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ของหุน้รายตวัท่ีมีหุน้อา้งอิง ITD เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าความเส่ียงท่ีสูง หรือสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้รายตวัหุน้อา้งอิง ADVANC ท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงสุด และมีความเส่ียงนอ้ยกว่าหุน้อา้งอิง ITD 
นกัลงทุนประเภทยอมรับความเส่ียงไดป้านกลาง อาจเลือกลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดชันี SET50 
และนกัลงทุนท่ียอมรับความเส่ียงไดน้อ้ย อาจเลือกลงทุนในสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหนา้ขนาด 50 บาท
ทองค า และในการกระจายความเส่ียงดว้ยการเลือกลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพยภ์ายในตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้นั้นสามารถช่วยลดความเส่ียงลงได ้     
5.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 
     5.2.1 การศึกษาในคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์มูลค่าความเส่ียงดว้ยวิธีเดลตา้ปกติ (Delta Normal Approach) 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใชก้ารวิเคราะห์มูลค่าความเส่ียงดว้ยวิธีแบบจ าลองโดยอาศยัขอ้มูลใน
อดีต (Historical Simulation) หรือวิธีจ าลองแบบ มอนติ คาร์โล (Monte Carlo Simulation) มาศึกษา
เพ่ิมเติม 
     5.2.2 การศึกษาการลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรัพยค์ร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการ
ลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารต่างประเภทกนั เช่น ตราสารทุน หรือตราสารหน้ี ท่ีหลกัทรัพยมี์
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ซ่ึงจะท าให้ผลการศึกษามีความชัดเจน และการลงทุนในกลุ่ม
หลกัทรัพยมี์ประสิทธิภาพกวา่การลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนั 
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ประสิทธิภาพแบบมาร์โควทิซ์ของกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น : กรณศึีกษาตลาดทุนไทย 
Markowitz Efficiency of Equity Funds :  A Case Study of the Thai Equity Market 

เอกราช  ลิม้วฒันา1 และ ณฐัวุฒิ คูวฒันเธียรชัย2 

Agkarat Limwattana and Nattawoot   Koowattanatianchai 

บทคดัย่อ 
การทดสอบประสิทธิภาพทฤษฎีพอร์ตการลงทุนสมยัใหม่ของมาร์โควิทซ์ วิธีท่ี 1 ลงทุนดว้ยความ
แปรปรวนนอ้ยท่ีสุด ท าใหค้วามเส่ียง และผลตอบแทนเฉล่ียนอ้ยกวา่กองทุนเร่ิมตน้ ดชันีของ Sharpe 16 
พอร์ตสูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ ค่า Jensen’s Alpha 19 พอร์ตสูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ วิธีท่ี 2 ลงทุนดว้ย
ผลตอบแทนเท่ากบัพอร์ตเร่ิมตน้ แต่ความแปรปรวนนอ้ยท่ีสุด สามารถสร้างผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวา่
กองทุนเร่ิมตน้ แต่ความเส่ียงก็สูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ ผลตอบแทนของพอร์ตท่ีก าลงัศึกษา 11 พอร์ตสูงกวา่
กองทุนเร่ิมตน้ ดชันีของ Sharpe 7 พอร์ตสูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ ส่วนค่า Jensen’s Alpha 10 พอร์ตสูงกวา่
กองทุนเร่ิมตน้ ส่วนวิธีท่ี 3 ลงทุนดว้ยความเส่ียงเท่ากบัพอร์ตเร่ิมตน้ แต่มีผลตอบแทนสูงสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้ สามารถสร้างผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัสูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ได ้ แต่ยงันอ้ยกวา่ผลจากวิธีท่ี 2 
พอร์ตท่ีก าลงัศึกษา 8 พอร์ตมีผลตอบแทนสูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ ดชันีของ Sharpe 16 พอร์ตสูงกวา่กองทุน
เร่ิมตน้ และค่า Jensen’s Alpha 19 พอร์ตสูงกวา่พอร์ตเร่ิมตน้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ค าส าคัญ: มาร์โควิทซ์, กองทุนรวมท่ีลงทุนในหุ้น 

Abstract 
The efficiency of Markowitz ’s Modern Portfolio Theory was investigated in 3 schemes. The 1st scheme 
Minimum Variance Portfolio has lower risk and lower return than the original fund. At a significance 
level of 0.05, there are 16 optimized portfolios that yield higher Sharpe Ratio, while 19 optimized 
portfolios have higher Jensen ’s Alpha. The 2nd scheme Fixed Return Minimum Variance Portfolio 
results having higher return and higher risk. The t-test of 2 sample means discover 11 optimized 
portfolios that have higher mean return. At a significance level of 0.05, there are 7 optimized portfolios 
with higher Sharpe Ratio, while 10 2nd scheme optimized portfolios have higher Jensen ’s Alpha. The 3rd 
scheme Fixed Risk Maximum Return are lower return than the 2nd scheme, but higher than original fund. 
The t-test of 2 sample means find 8 optimized portfolios that have higher mean return. Sharpe Ratio of 
16 3rd scheme optimized portfolios are significantly higher than their original funds at 0.05, while 16 
optimized funds are found in the case of Jensen’s alpha.  
Keywords: Markowitz, Equity Funds 
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1. บทน า 
 
     นกัลงทุนทุกคนตอ้งการผลตอบแทนการลงทุนสูงๆ แต่ผลตอบแทนการลงทุนสูงๆ มกัมาจากการเลือก
ลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสูงข้ึนตามไปด้วย หลกัการลงทุนขั้นพ้ืนฐานท่ีศาสตราจารย์ Harry 
Markowitz (1952) กล่าวว่า พอร์ตการลงทุนท่ีเหมาะสมเป็นพอร์ตท่ีท าใหผ้ลตอบแทนท่ีคาดหมายสูงสุด
ภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ นอกจากน้ี Markowitz ยงัไดน้ าเสนอว่าการสร้างพอร์ตการลงทุนท่ี
ประกอบดว้ยสินทรัพยม์ากกว่า 1 รายการข้ึนไป เป็นการกระจาย (Diversify) ความเส่ียงของผลตอบแทน
ของสินทรัพยต่์างๆ เพ่ือใหน้กัลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากพอร์ตการลงทุนรวมไดอ้ยา่ง
ประสิทธิภาพ 
     อย่างไรก็ตาม การสร้างพอร์ตลงทุนตามทฏษฎีของ Markowitz ยงัไม่สามารถมัน่ใจไดว้่าจะสามารถ
ช่วยใหน้กัลงทุนลดความเส่ียงของพอร์ต โดยรักษาอตัราผลตอบแทนใหไ้ม่นอ้ยกวา่เดิมได ้งานวิจยัฉบบัน้ี
จึงตอ้งการทดสอบประสิทธิภาพวิธีการของมาร์โควิทซ์โดยปรับน ้าหนกัการลงทุนใหมี้ประสิทธิภาพตาม
หลกัของมาร์โควิทซ์ แลว้เทียบผลตอบแทน ความเส่ียง ประสิทธิภาพการสร้างผลตอบแทนต่อความเส่ียง 
และการสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ตลาดของพอร์ตท่ีปรับน ้าหนกัแลว้ กบัพอร์ตเดิม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     กชพร ทศันบริสุทธ์ิ (2552) ศึกษาผลตอบแทน และความเส่ียง ของกองทุนรวมตราสารหน้ี 21 กองทุน 
ระหวา่งเดือนมกราคม 2544 - มิถุนายน 2550 โดยพบวา่กองทุนเปิด AYFDEBT2 มีผลตอบแทนเฉล่ีย และ
ความเส่ียงสูงสุด  การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานดว้ยมาตรวดัของ Jensen พบวา่กองทุนรวมตราสารหน้ี
ทุกกองทุนสร้างผลตอบแทนส่วนเกินใหแ้ก่ผูล้งทุนได ้ การวดัผลการด าเนินงานโดยมาตรวดัของ Treynor 
พบวา่กองทุนรวมตราสารหน้ีทุกกองทุนมีผลตอบแทนเฉล่ียดีกวา่ดชันีราคาพนัธบตัรรัฐบาล ส่วนการ
วดัผลการด าเนินงานดว้ยมาตรวดัของ Sharpe มี 1 กองทุนท่ีมีผลตอบแทนเฉล่ียต่อหน่ึงหน่วยความเส่ียงต ่า
กวา่ดชันีราคาพนัธบตัรรัฐบาล 

     Mårtensson (2005) ศึกษาผลตอบแทนของพอร์ตลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง แต่ผลตอบแทนต ่าในตลาด

หลกัทรัพยข์องสวีเดน ดว้ยโปรแกรม Aegis Portfolio Manager เพ่ือปรับน ้าหนกัการลงทุนของแต่ละ

พอร์ต ซ่ึงพบวา่ผลตอบแทนของพอร์ตต่างๆ ดีข้ึน โดยท่ีความเส่ียงของพอร์ตต่างๆ ลดต ่าลง  

     ในส่วนงานวิจยัน้ี เป็นการน าทฤษฎีพอร์ตการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพของ Markowitz มาใชก้บัการ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวิธีการปรับน ้าหนกั 3 วิธีดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 

เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนแต่ละวิธี กบักองทุนเร่ิมตน้ท่ีคดัเลือกจากกองทุนรวมท่ี
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ลงทุนในหุน้ ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของพอร์ตท่ีปรับน ้าหนกัแลว้ กบักองทุนเร่ิมตน้ได้

อยา่งชดัเจน 

3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาน้ีจะศึกษาอตัราผลตอบแทนรายวนั ตลอดจนน ้าหนกัการลงทุนจากพอร์ตการลงทุนของ
กองทุนรวมท่ีเนน้การลงทุนในตลาดทุนระหวา่งเดือนตุลาคม 2554 – ธนัวาคม 2555 การวิเคราะห์แบ่งเป็น 
2 ช่วง คือ ช่วงเวลาสร้างพอร์ตลงทุน และช่วงเวลาในการลงทุน โดยช่วงเวลาในการสร้างพอร์ตจะมี
ระยะเวลา 3 เดือนก่อนจะเขา้สู่ช่วงเวลาในการลงทุน การสร้างพอร์ตลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัของ
มาร์โควิทซ์จะใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel หาน ้าหนกัท่ีเหมาะสมในการลงทุนหุน้แต่ละตวัจากกองทุน
รวมตามเง่ือนไขต่างๆ 3 วิธี ดงัน้ี  
     วิธีท่ี 1 ก าหนดให้ความแปรปรวน และความเส่ียง ของพอร์ตมีค่าน้อยท่ีสุด (Minimum Variance 
Portfolio)                                                        
     วิธีท่ี 2 ก าหนดให้อตัราผลตอบแทน ของพอร์ต เท่ากบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนเร่ิมตน้ (Fixed 
Return Portfolio) แลว้ค านวณน ้าหนกัท่ีท าใหค้วามเส่ียงของพอร์ตต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้                                         
     วิธีท่ี  3 ก าหนดให้ระดับความเส่ียงเท่ากับพอร์ตการลงทุนเร่ิมต้น  (Fixed Risk Maximum Return 
Portfolio) แลว้ค านวณน ้าหนกัของพอร์ตท่ีท าใหอ้ตัราผลตอบแทนของพอร์ตสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
     หลงัจากนั้นเราจะใชน้ ้าหนกัการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัของมาร์โควิทซ์ทั้ง 3 วิธี มาลงทุนใน
ช่วงเวลา 3 เดือนถดัไป แลว้เปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของกองทุนเดิม กบัพอร์ตลงทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพทั้ง 3 วิธี จากนั้นจึงสรุปผลโดยใชส้ถิติพรรณาของผลตอบแทน ระดบัความเส่ียง ดชันีของ 
Sharpe และ Jensen’s Alpha 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลตอบแทน และประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน ตามวิธีที่ 1 ความแปรปรวน และความ
เส่ียงน้อยทีสุ่ด (Minimum Variance Portfolio) 
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รูปที่ 1 ผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของกองทุนเร่ิมตน้ กบัพอร์ตลงทุนท่ีก าลงัศึกษา ตามวิธีท่ี 1 

     รูปท่ี 1 แสดงผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของกองทุนเร่ิมตน้ กบัผลตอบแทนของพอร์ตลงทุนท่ีปรับ

น ้าหนกัทุกๆ 3 เดือนตามวิธีท่ี 1 โดยค านวณอตัราผลตอบแทนรายวนัระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม – 31 

ธนัวาคม 2555 พบวา่พอร์ตลงทุนท่ีก าลงัศึกษาจ านวน 24 กองทุน มีผลตอบแทนเฉล่ียรายวนันอ้ยกวา่

กองทุนเร่ิมตน้ ในขณะท่ีพอร์ตลงทุนท่ีก าลงัศึกษาอีก 3 กองทุน ไดแ้ก่ K-Equity KTSE และ KTSF มี

อตัราผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัสูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้  

 

รูปที่ 2 ระดบัความเส่ียงของกองทุนเร่ิมตน้ กบัพอร์ตลงทุนท่ีก าลงัศึกษา ตามวิธีท่ี 1 

     ผลของการปรับน ้าหนกัการลงทุนตามวิธีท่ี 1 ช่วยใหค้วามเส่ียงของพอร์ตท่ีก าลงัศึกษาลดต ่ากวา่ระดบั

ความเส่ียงของกองทุนเร่ิมตน้อยา่งชดั โดยพบวา่พอร์ตท่ีปรับน ้าหนกัตามวิธีท่ี 1 ทั้ง 27 พอร์ต มีระดบั

ความเส่ียงต ่ากวา่กองทุนเร่ิมตน้ ดงัปรากฏในรูปท่ี 2 
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบดชันีของ Sharpe ของกองทุนเร่ิมตน้ กบัพอร์ตลงทุนท่ีก าลงัศึกษา ตามวิธีท่ี 1 

     จากการเปรียบเทียบดชันีของ Sharpe ระหวา่งพอร์ตลงทุนท่ีปรับน ้าหนกัตามวิธีท่ี 1 และกองทุนเร่ิมตน้ 

(ดงัปรากฏในรูปท่ี 3) พบวา่พอร์ตท่ีปรับน ้าหนกัจ านวน 17 พอร์ต มีดชันีของ Sharpe สูงกวา่กองทุน

เร่ิมตน้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนพอร์ตการลงทุนท่ีปรับน ้าหนกัแลว้ไดด้ชันีของ Sharpe ลดลง ไดแ้ก่ 

ABG ABSL ABSM KFFIN-D KFSEQ RRF1 SSB TNP 1AMSET50 และ 1UB3  

 

รูปที่ 4 เปรียบเทียบค่า Jensen’s Alpha ของกองทุนเร่ิมตน้ กบัพอร์ตลงทุนท่ีก าลงัศึกษา ตามวิธีท่ี 1 

     รูปท่ี 4 เปรียบเทียบค่า Jensen’s Alpha ของพอร์ตลงทุนท่ีปรับน ้าหนกัตามวิธีท่ี 1 กบักองทุนเร่ิมตน้ ซ่ึง

ค่า Jensen’s alpha เป็นตวัวดัความสามารถในการสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ผลตอบแทนของตลาด ผล

ปรากฎวา่พอร์ตลงทุนท่ีปรับน ้าหนกั จ านวน 21 พอร์ต มีค่า Jensen’s Alpha สูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.05 ส่วนอีก 6 กองทุน ไดแ้ก่ ABG ABSL ABSM RRF1 TNP 1AMSET50 มีค่า Jensen’s 

Alpha นอ้ยกวา่กองทุนเร่ิมตน้  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       703 

 

4.2 ผลตอบแทน และประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน ตามวธีิที ่ 2 ก าหนดให้อตัราผลตอบแทน

ของพอร์ต เท่ากบักองทุนเร่ิมต้น (Fixed Return Portfolio) 

 

รูปที่ 5 ผลตอบแทนเฉล่ียของพอร์ตลงทุนท่ีศึกษาตามวิธีท่ี 2 กบักองทุนเร่ิมตน้ 

     จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของกองทุนเร่ิมตน้ กบัพอร์ตการลงทุนท่ีปรับน ้าหนกัตาม

วิธีท่ี 2  (ดงัปรากฏในรูปท่ี 5) พบวา่พอร์ตลงทุนท่ีปรับน ้าหนกัทั้งหมด 26 พอร์ต มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย

รายวนัสูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ ยกเวน้พอร์ตท่ีก าลงัศึกษาของกองทุน 1Thana1 เพียงพอร์ตเดียวมีอตัรา

ผลตอบแทนเฉล่ียรายวนันอ้ยกวา่กองทุนเร่ิมตน้ การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของผลตอบแทนดว้ย t-test ท่ี

ระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่พอร์ตท่ีก าลงัศึกษาจ านวน 11 พอร์ตมีผลตอบแทนสูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ 
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รูปที่ 6 ระดบัความเส่ียงของพอร์ตลงทุนท่ีศึกษาตามวิธีท่ี 2 กบักองทุนเร่ิมตน้ 

     ระดบัความเส่ียงของพอร์ตลงทุนท่ีปรับน ้าหนกัดว้ยวิธีท่ี 2 สูงกวา่ระดบัความเส่ียงของกองทุนเร่ิมตน้

อยา่งเห็นไดช้ดัทั้ง 27 กองทุน (ดงัแสดงในรูปท่ี 6) ซ่ึงเป็นทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัในรูปท่ี 

5 ตามหลกัการของความเส่ียงสูง อตัราผลลตอบแทนสูง (High Risk High Return) ของทฤษฎีการเงิน 

 

รูปที่ 7 ดชันีของ Sharpe ของพอร์ตลงทุนท่ีศึกษาตามวิธีท่ี 2 กบักองทุนเร่ิมตน้ 

     การวดัประสิทธิภาพต่อความเส่ียงดว้ยดชันีของ Sharpe ของพอร์ตลงทุนท่ีปรับน ้าหนกัดว้ยวิธีท่ี 2 โดย

เปรียบเทียบกบักองทุนเร่ิมตน้ (ดงัแสดงในรูปท่ี 7) พบวา่มีพอร์ตท่ีปรับน ้าหนกัจ านวน 7 พอร์ต ไดแ้ก่ 

BKD KFSEQ KFSEQ-D KTSE KTSF TiscoEDF และ 1ValD มีดชันีของ Sharpe สูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ท่ี

ระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนอีก 20 พอร์ตมีดชันีของ Sharpe ต ่ากวา่กองทุนเร่ิมตน้  

     จากการวดัความสามารถในการสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ตลาดโดยใชค่้า Jensen’s Alpha ระหวา่ง

พอร์ตท่ีปรับน ้าหนกัดว้ยวิธีท่ี 2 กบักองทุนเร่ิมตน้พบวา่มี 11 พอร์ต ไดแ้ก่ SPT BKD ABG ABSL ABSM 

KFSEQ TiscoEDF KFSEQ-D KTSE KTSF และ 1ValD ท่ีมีค่า Jensen’s Alpha สูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ ท่ี

ระดบันยัส าคญั 0.05 ในขณะท่ีอีก 16 พอร์ตท่ีเหลือมีค่า Jensen’s Alpha ต ่ากวา่กองทุนเร่ิมตน้ (ดงัปรากฏ

ในรูปท่ี 8) 
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รูปที ่8 เปรียบเทียบค่า Jensen’s Alpha ของกองทุนเร่ิมตน้ กบัพอร์ตลงทุนท่ีก าลงัศึกษา ตามวธีิท่ี 2 

4.3 ผลตอบแทน และประสิทธิภาพของพอร์ตลงทุนทีก่ าลังศึกษา วธีิที ่3 ก าหนดให้ระดับความเส่ียง

เท่ากบัพอร์ตการลงทุนเร่ิมต้น (Fixed Risk Maximum Return Portfolio) 

     การเปรียบเทียบผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัของกองทุนเร่ิมตน้ กบัพอร์ตลงทุนท่ีปรับน ้าหนกัดว้ยวิธีท่ี 3 
ในรูปท่ี 9 พบว่าพอร์ตลงทุนท่ีปรับน ้าหนกั ไดแ้ก่ ABG ABSL ABSM มีผลตอบแทนเฉล่ียรายวนันอ้ยกว่า
กองทุนเร่ิมตน้ ในขณะท่ี กองทุน TNP และ 1Thana1 มีผลตอบแทนไม่แตกต่างจากกองทุนเร่ิมตน้ ส่วนท่ี
เหลืออีก 22 กองทุนมีผลตอบแทนเฉล่ียสูงกว่ากองทุนเร่ิมตน้ การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของผลตอบแทน
ดว้ย t-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าพอร์ตท่ีก าลงัศึกษาจ านวน 8 พอร์ตมีผลตอบแทนสูงกว่ากองทุน
เร่ิมตน้ 

 

รูปที่ 9 ผลตอบแทนเฉล่ียของพอร์ตลงทุนท่ีศึกษาตามวิธีท่ี 3 กบักองทุนเร่ิมตน้ 

     ถึงแมว้า่พอร์ตการลงทุนท่ีปรับน ้าหนกัดว้ยวิธีท่ี 3 จะสามารถสร้างผลตอบแทนไดสู้งกวา่กองทุน

เร่ิมตน้ถึง 20 พอร์ต แต่กพ็บว่าระดบัความเส่ียงของพอร์ตท่ีปรับน ้าหนกัจ านวนถึง 26 พอร์ตสูงกวา่ระดบั
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ความเส่ียงของกองทุนเร่ิมตน้ดว้ย (ดงัแสดงในรูปท่ี 10)  มีเพียงพอร์ตลงทุนจากกองทุน ABSM เท่านั้นท่ีมี

ระดบัความเส่ียงนอ้ยกวา่ระดบัความเส่ียงของกองทุนเร่ิมตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอตัราผลตอบแทนจาก

กองทุนเร่ิมตน้ของ ABSM ท่ียงัคงสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของพอร์ตท่ีปรับน ้าหนกัแลว้  

 

รูปที่ 10 ระดบัความเส่ียงของพอร์ตลงทุนท่ีศึกษาตามวิธีท่ี 3 กบักองทุนเร่ิมตน้ 

     รูปท่ี 11 แสดงการวดัประสิทธิภาพการสร้างผลตอบแทนต่อระดบัความเส่ียงของพอร์ตลงทุนท่ีปรับ
น ้าหนกัดว้ยวิธีท่ี 3 เปรียบเทียบกบักองทุนเร่ิมตน้ ซ่ึงพบวา่มีถึง 15 พอร์ตท่ีปรับน ้าหนกัแลว้ท่ีมีดชันีของ 
Sharpe สูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ในขณะท่ีอีก 10 พอร์ต ไดแ้ก่ RKF-Hi ABG ABSL 
ABSM TiscoEDF RRF1 SSB TNP 1AMSET50 และ 1Thana1 ท่ีปรับน ้าหนกัแลว้มีดชันีของ Sharpe นอ้ย
กวา่กองทุนเร่ิมตน้ ส่วนกองทุน TiscoEGF และ SAN มีประสิทธิภาพการสร้างผลตอบแทนต่อระดบัความ
เส่ียงไม่แตกต่างกนัทั้งของกองทุนเร่ิมตน้ และพอร์ตลงทุนท่ีปรับน ้าหนกัแลว้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

 

รูปที่ 11 ดชันีของ Sharpe ของพอร์ตลงทุนท่ีศึกษาตามวิธีท่ี 3 กบักองทุนเร่ิมตน้ 
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     รูปท่ี 12 แสดงการวดัความสามารถในการสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ผลตอบแทนของตลาดระหวา่ง

พอร์ตท่ีปรับน ้าหนกัแลว้กบักองทุนเร่ิมตน้ พบวา่มี 6 พอร์ตลงทุนท่ีปรับน ้าหนกัแลว้ ไดแ้ก่ ABG ABSM 

TiscoEDF RRF1 SSB และ TNP ท่ีมีค่า Jensen ’s Alpha นอ้ยกวา่กองทุนเร่ิมตน้ พอร์ตลงทุนท่ีปรับ

น ้าหนกัแลว้ของกองทุน RKF-Hi ABSL และ 1AMSET50 รวม 3 พอร์ต มีค่า Jensen ’s Alpha ไม่แตกต่าง

กบักองทุนเร่ิมตน้ ในขณะท่ีอีก 18 พอร์ตท่ีเหลือมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนสูงกวา่กองทุน

เร่ิมตน้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 

รูปที่ 12 เปรียบเทียบค่า Jensen’s Alpha ของกองทุนเร่ิมตน้ กบัพอร์ตลงทุนท่ีก าลงัศึกษา ตามวิธีท่ี 3 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการทดสอบประสิทธิภาพของทฤษฎีพอร์ตการลงทุนสมยัใหม่ของ Markowitz ทั้ง 3 วิธี พบวา่การ

ปรับน ้าหนกัการลงทุนวิธีท่ี 1 ท าใหร้ะดบัความเส่ียงของพอร์ตท่ีก าลงัศึกษาจ านวน 26 พอร์ตต ่ากวา่

กองทุนเร่ิมตน้ แต่กท็ าใหผ้ลตอบแทนเฉล่ียรายวนันอ้ยกวา่กองทุนเร่ิมตน้ดว้ย การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ของพอร์ตพบวา่มี 16 พอร์ตท่ีมีดชันีของ Sharpe สูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ ส่วนประสิทธิภาพการสร้าง

ผลตอบแทนสูงกวา่ตลาดพบวา่มี 19 พอร์ตท่ีมีค่า Jensen ’s Alpha สูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ ท่ีระดบันยัส าคญั 

0.05  

     การปรับน ้าหนกัการลงทุนวิธีท่ี 2 ก าหนดอตัราผลตอบแทนของพอร์ตเท่ากบักองทุนเร่ิมตน้ แต่ให้

พอร์ตมีความแปรปรวนนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ สามารถสร้างผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัสูงกวา่กองทุน

เร่ิมตน้ แต่กท็ าใหร้ะดบัความเส่ียงของพอร์ตท่ีปรับน ้าหนกัแลว้สูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ดว้ย ผลการ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของผลตอบแทนพบวา่พอร์ตท่ีปรับน ้าหนกัแลว้จ านวน 11 พอร์ตมีผลตอบแทนสูงกวา่
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กองทุนเร่ิมตน้ มี 7 พอร์ตท่ีดชันีของ Sharpe สูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ และมี 10 พอร์ตท่ีค่า Jensen ’s Alpha 

สูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

     ส่วนการปรับน ้าหนกัการลงทุนวิธีท่ี 3 โดยก าหนดใหค้วามเส่ียงเท่ากบักองทุนเร่ิมตน้ แต่ใหพ้อร์ตมี

อตัราผลตอบแทนสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ สามารถสร้างผลตอบแทนเฉล่ียรายวนัสูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ได ้

แต่ผลตอบแทนท่ีไดย้งันอ้ยกวา่ผลตอบแทนจากวิธีท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียพบวา่พอร์ตท่ีปรับ

น ้าหนกัแลว้จ านวน 8 พอร์ตมีผลตอบแทนสูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ มี 16 พอร์ตท่ีดชันีของ Sharpe สูงกวา่

กองทุนเร่ิมตน้ และมี 19 พอร์ตท่ีค่า Jensen ’s Alpha สูงกวา่กองทุนเร่ิมตน้ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

     อาจสรุปไดว้า่การสร้างพอร์ลงทุนตามทฤษฎีพอร์ตการลงทุนสมยัใหม่เป็นทางเลือกของนกัลงทุนใน

การลดความแปรปรวนของพอร์ต ซ่ึงอาจส่งผลใหอ้ตัราของผลตอบแทนดีข้ึนกวา่เดิม หรืออาจไม่

เปล่ียนแปลงกไ็ด ้ ส าหรับนกัลงทุนท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียงสามารถเลือกการลงทุนดว้ยเง่ือนไขความ

แปรปรวนนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงช่วยใหพ้อร์ตการลงทุนมีระดบัความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดได ้ ส่วนนกัลงทุนท่ียอมรับ

ความเส่ียงได ้ เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนการลงทุนสูงเท่าท่ีตอ้งการสามารถลงทุนดว้ยวิธีท่ี 2 ซ่ึงอาจท าให้

ผลตอบแทนของพอร์ตสูงเท่าท่ีคาดหวงัได ้ อยา่งไรกต็ามนกัลงทุนตอ้งยอมรับระดบัความเส่ียงท่ีเพ่ิม

สูงข้ึนตามอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัดว้ย ส่วนการปรับน ้าหนกัการลงทุนดว้ยวิธีท่ี 3 ช่วยใหน้กัลงทุน

สามารถก าหนดระดบัความเส่ียงของพอร์ตตามท่ีตอ้งการได ้แต่ไม่สามารถยืนยนัไดว้า่พอร์ตการลงทุนนั้น

จะสามารถสร้างอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดได ้
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บทคดัย่อ 
วิธีการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยมี์วิธีการหลกัๆไดแ้ก่ การคิดลดเงินปันผล (DDM), การคิดลดกระแสเงิน
สด (DCF) และ ตวัแบบก าไรส่วนเกิน (RIM) ซ่ึงแต่ละวิธีการนั้นใหค้วามแม่นย  าค่อนขา้งสูงจึงไดรั้บความ
นิยมจากนักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์อย่างไรก็ตามในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารนั้นมีพ้ืนฐานในการก าเนิน
ธุรกิจแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ รายได้หลกัมาจากการให้สินเช่ือและน าเงินฝากไปลงทุน ประกอบกับ
โครงสร้างเงินทุนท่ีหน้ีสินมีขนาดใหญ่มาก งานวิจยัน้ีท าการทดสอบการใชง้านแบบจ าลองการประเมิน
มูลค่าหลกัทรัพยท์ั้งสามแบบโดยใชข้อ้มูลจริงในอดีตเปรียบเทียบกบัราคาหลกัทรัพยใ์นอดีตเพ่ือทดสอบ
ความแม่นย  าในการประเมินมูลค่าของแบบจ าลองต่างๆ ผลการศึกษาจากงานวิจยัน้ีพบว่าแบบจ าลองRIM
ใหค้วามคลาดเคล่ือนโดยเฉล่ียต ่ากวา่แบบจ าลองDDM และแบบจ าลองDCF ตามล าดบั  
ค าส าคัญ: การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์, อุตสาหกรรมธนาคาร, แบบจ าลองคิดลดเงินปันผล, แบบจ าลอง
คิดลดกระแสเงินสด, แบบจ าลองก าไรส่วนเกิน 

Abstract 
There are many approaches for stock valuation but Dividend Discount Model (DDM), Discount Cash 
Flow Model (DCF) and Residual Income Model (RIM) have been popularly used by investors and 
analysts. These model’s output are generally accurate. Banking and Financial industry's business are 
different from others and also have the different capital structure. This paper observed valuations based 
on historical data and compared with historical market prices to give an indication of error introduced by 
each method. Results shows that RIM has less valuation error on average followed by DDM and DCF.  
Keywords: Stock Valuation, Bank Sector, Dividend Discount Model, Discount Cash Flow Model, 
Residual Income Model 
 
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10290 email: pattararhh@gmail.com 
2,3คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       711 

 

1. บทน า 
 
การลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆ เช่น พนัธบตัร หุน้กู ้หุ้นสามญั นบัเป็นทางเลือกหน่ึงส าหรับผูท่ี้ตอ้งการมี
สินทรัพย ์และแสวงหาผลตอบแทน โดยไม่ตอ้งลงทุนในธุรกิจโดยตรง ส าหรับหุน้สามญันั้น นกัลงทุนจะ
ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนสองรูปแบบ คือ ในรูปของเงินปันผล และ ก าไรจากการขายหุน้ โดยอตัรา
ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บนั้นข้ึนอยู่กบัความเส่ียงของหลกัทรัพยน์ั้นๆ ท่ีนกัลงทุนเลือกท่ีจะลงทุน 
ซ่ึงนกัลงทุนมกัจะเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนสูงสุด ท่ีอตัราความเส่ียงท่ีนกัลงทุนยอมรับ
ได ้
การท่ีนกัลงทุนลงทุนในหุ้นสามญัใดๆนั้น ท าให้นกัลงทุนมีฐานะเปรียบเสมือน เจา้ของกิจการนั้นๆคน
หน่ึง เน่ืองจากจะมีส่วนไดส่้วนเสียจากการด าเนินงานของกิจการนั้นทุกๆปี 
  
นกัลงทุนแต่ละรายเม่ือตดัสินใจลงทุนในหุน้สามญัใดๆก็จะมีการก าหนดมูลค่าหุน้ท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึงมี
ปัจจยัหลายอย่าง เช่น เป้าหมายการลงทุนท่ีแตกต่างกนั ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บไม่เท่าเทียมกนั อตัราความ
เส่ียงท่ีนกัลงทุนแต่ละรายยอมรับได ้อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ และความพึงพอใจส่วนบุคคล เป็นตน้ 
จึงท าให้มีการคิดคน้วิธีการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยม์ากมาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุน
แต่ละประเภท ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้จ ากดัต่างๆ และเป็นแนวทางให้นักลงทุนสามารถประเมินมูลค่าของ
หลกัทรัพยท่ี์ควรจะเป็นก่อนท่ีจะลงทุนได ้
 
การประเมินมูลค่าหุน้สามญัเกิดข้ึนจากความเช่ือท่ีวา่นกัลงทุนยอ่มคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนใน
อนาคต ซ่ึงหมายถึง เงินปันผล และ ก าไรส่วนต่าง ดงันั้น การประเมินมูลค่าย่อมข้ึนอยู่กบัผลรวมของ
มลูค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคต 
 
นอกเหนือจากมุมมองในการวิเคราะห์ของนกัลงทุน  และ นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์แต่ละคนท่ีท าให้เกิด
ความแตกต่างของมูลค่าท่ีแทจ้ริง ของหุ้นสามญัท่ีค านวณไดแ้ลว้ ตวัแบบจ าลองการประเมินมูลค่าหุ้น
สามญัยงัมีสมมติฐานส าคญัอย่างหน่ึงคือ บริษทัท่ีนกัลงทุนก าลงัจะลงทุนตอ้งเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจ
ต่อไป ไม่มีวนัครบก าหนดอาย ุดงันั้น ผลประโยชน์ท่ีนกัลงทุนคาดว่าจะไดรั้บก็จะไดรั้บต่อเน่ืองไปตราบ
เท่าท่ีกิจการนั้นยงัคงด าเนินอยู่ สมมติฐานดงกล่าวท าให้นกัลงทุนจ าเป็นตอ้งประมาณการการเคล่ือนไหว
ของกระแสเงินในอนาคต 
อย่างไม่จ ากดั ซ่ึงในทางปฏิบติันกัลงทุนจะสามารถประมาณการกระแสเงินสดในระยะเวลาขา้งหนา้ได้
เพียงช่วงระยะเวลาหน่ึง ส่วนท่ีเหลือจึงเป็นปัญหาของการประเมินมลูคาปลายทาง  
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ผูวิ้จยัมีความสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบและทดสอบหาแบบจ าลองท่ีสามารถค านวณมูลค่าท่ีแทจ้ริง
ของหลกัทรัพยไ์ดใ้กลเ้คียงกบัราคาตลาดมากท่ีสุดสามแบบจ าลองซ่ึงไดแ้ก่ การคิดลดกระแสเงินสดอิสระ, 
การคิดลดเงินปันผล และตวัแบบก าไรส่วนเกิน ในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารซ่ึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมี
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจและโครงสร้างของเงินทุนแตกต่างจากกิจการทัว่ไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
การอ้างองิในเนือ้หา 
 
มสัติ (2544) ไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบการประเมินมลูค่าหลกัทรัพยโ์ดยใชแ้บบจ าลองมูลค่าตามบญัชี 
โดยใชก้รณีศึกษาเป็นธนาคารกสิกรไทย จ ากดั มหาชน โดยใชแ้บบจ าลอง Implied Fair Value ของบริษทั 
Warburg Dillon Read และ แบบจ าลอง Future Clean Book ของบริษทั Salomon smith Barney Inc, โดย
แบบจ าลอง Implied fair Value สามารถค านวณหามลูค่าหุน้สามญัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั ในวนัท่ี 
29 ธนัวาคม พ.ศ. 2543 ไดเ้ท่ากบั 4.67 บาทต่อหุน้ มีค่าความแปรปรวนและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไปจาก
ราคาตลาด ณ ส้ินปี พศ 2543 210.93 และ 14.83 ตามล าดบั ในขณะท่ีแบบจ าลอง Future Clean Book 
ค านวณราคาไดเ้ท่ากบั 106.95 บาทต่อหุน้ มีค่าความแปรปรวนและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไปจากราคา
ตลาด ณ ส้ินปี พ.ศ. 2543 10369.35.93 และ 101.83 ตามล าดบั จึงสรุปไดว้า่ แบบจ าลอง Implied fair 
Value สามารถค านวณหามลูค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้สามญัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั มหาชน ณ ส้ินปี 2543 
ไดใ้กลเ้คียงกบัราคาตลาดมากกวา่แบบจ าลอง Future Clean Book เน่ืองจากมีค่าความแปรปรวนและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีต ่ากวา่ 
 
     Platt, Demirkanและ Platt (2009) ท าการวิเคราะห์กระแสเงินสดจริงเปรียบเทียบกบัมลูค่ากิจการ 
(Enterprise Value) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหุน้ในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 1987 – 2008 พบวา่ตลาดมี
การประเมินมลูค่ากิจการต ่าเกินไป ตลาดทุนดูเหมือนจะใชอ้ตัราคิดลดท่ีสูงเกินไปจนไปหกัลา้งผลก าไร
ในอนาคตท่ีน าไปค านวณมลูค่าของบริษทั และท่ีน่าสนใจยิ่งกวา่คืองานวิจยัช้ีใหเ้ห็นวา่ราคาหุน้ไม่ได้
สะทอ้นผลก าไรของกิจการในอนาคต ซ่ึงแตกต่างจากทฤษฎีทางการเงินท่ีระบุวา่ ‘‘มูลค่าของกิจการเท่ากบั
มลูค่าปัจจุบนัท่ีคิดลดจากกระแสเงินสดในอนาคต’’ จากงานวิจยั มลูค่ากิจการมีค่านอ้ยกวา่มูลค่าปัจจุบนัท่ี
คิดลดจากกระแสเงินสดในอนาคต กระแสเงินสดในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึนหน่ึงดอลลาร์จะเพ่ิมมลูค่ากิจการ
เพียง 75 เซนต ์(หรือเพียง 15 เซนตต่์อ 1 ดอลลาร์ของกระแส 
เงินสดเม่ือมีการควบคุมเก่ียวกบัขนาดของกิจการ) 
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 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งทฤษฏีกระแสเงินสดอิสระกบัมูลค่ากิจการไดมี้การใชวิ้ธีการประเมิน
มลูค่าท่ีหลากหลาย งานวิจยัก่อนหนา้น่ีไดพ้ยายามศึกษาความแม่นย  าของแบบจ าลองการประเมินมูลค่า
หุน้สามญัแบบตางๆ วา่สามารถใหผ้ลการค านวณท่ีเหมาะสมกบัราคาตลาดของหุน้เพียงใด ยกตวัอยา่งเช่น   
 
     งานวิจยัของ Penman และ Sougiannis (1998) เปรียบเทียบแบบจ าลองการประเมินมูลค่าแบบต่างๆ 
ไดแ้ก่ การคิดลดเงินปันผล (DDM) การคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (DFCF) และการคิดลดก าไรเกินปกติ 
(Discounted Abnormal Earnings หรือ RIM4) โดยใชข้อ้มลูผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง (realized payoffs) 
เพ่ือหามลูค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้สามญัในช่วงเวลา T=1 ถึง T=10 ป ร่วมกบัการค านวณมูลคาปลายทาง
ทดสอบกบับริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (NYSE), American Stock 
Exchange (AMEX) และ National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) 
ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 1973 – 1990 โดยมีกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 3,544 บริษทัในปี 1973 ถึง 5,642 ในปี 1987 
หรือมีค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งกวา่ 4,192 บริษทัต่อปี ทั้งน้ี PS จดักลุ่มตวัอยา่งเขา้พอร์ตการลงทุนทั้งหมด 
20 พอร์ตดว้ยวิธีการสุ่ม (randomly assigned) ในแต่ละปีเพ่ือทดสอบวิธีการประเมินมลูค่าภายใตเ้ง่ือนไข
และภาวการณ์ต่างๆ ท่ีอาจมีผลต่อการประมาณการ ผลงานวิจยัของ PS พบวา่ นอกจากหุน้สามญัของบาง
บริษทัท่ีมีอตัราสวน E/P (earnings to price) ต ่าและ B/P (book to price) สูงและต ่ามากๆ โดยทัว่ไปแลว้
การประเมินมลูค่าจากแบบจ าลอง RIM ซ่ึงอา้งอิงกบัการประมาณการก าไรในอนาคตใหป้ระสิทธิภาพ
ในทางปฏิบติัและความแม่นย  าในการประเมินมลูค่าท่ีเหนือกว่าแบบจ าลอง DDM และ DCF ท่ีตอ้ง
คาดการณ์เงินปันผลและกระแสเงินสดในอนาคตตามล าดบั 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
ในการศึกษาจะใชข้อ้มูลจากรายงานทางการเงินค านวณมูลค่าหุน้สามญัดว้ยแบบจ าลองการประเมินมูลค่า
ดว้ยวิธี DDM DCF และ RIM เพ่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าจริงท่ีมีการซ้ือขายของหุน้สามญัของบริษทัต่างๆ 
ผลท่ีไดจ้ากหุน้สามญัแต่ละบริษทัจะน าไปค านวณคาเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนเพ่ือ 
เปรียบเทียบความแม่นย  าจากการใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยท์ั้งสามแบบในการวิเคราะห์
ขอ้มลูจากบริษทัจดทะเบียนกลุ่มธนาคาร 
 
3.1วิธีการเกบ็ขอ้มลู 
 
แหล่งขอ้มลูและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
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ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยไดท้ าการเก็บขอ้มูลจาก ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์และเอกสารแสดงแบบ 56-1 ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 - 
2554 
 
3.2ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 
ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มธนาคาร 
อนัไดแ้ก่ 
 
1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
3. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
4. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
5. ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
6. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
7. บริษทั แอลเอชไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
8. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
9. บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
10. บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
11. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
3.3ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 

แบบจ าลองการประเมินมลูค่าหลกัทรัพย ์
 

3.3.1The Dividend Discount Model 
 
เงินปันผลเป็นส่วนหน่ึงของผลก าไรท่ีแบ่งคืนให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีพบเห็นกนัไดม้ากท่ีสุด นอกจากนั้นยงัมี
กระแสรายรับในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บ อาทิ การซ้ือหุน้คืนโดยบริษทั และการ ให้สิทธิต่างๆ แก่ผู ้
ถือหุ้น จากแนวคิดดงักล่าว มูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัจึงเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของเงินปันผลท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บจากบริษทั 
Gordon Growth Model อธิบายการประเมินมูลค่าหุ้นสามญัในรูปแบบของเงินปันผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ดงัน้ีคือ 
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โดยท่ี = มลูค่าเม่ือเวลา t=0 

 = เงินปันผลสุทธิในอนาคตส าหรับช่วงเวลา t 

  = ตน้ทุนเงินทุนของผูถื้อหุน้ 

 = มลูค่าปลายทางซ่ึงค านวณจาก , g= อตัราการเติบโต 

 
3.3.2 The Discount Cash Flow Model 
 

กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow) จะเป็นกระแสเงินสดหลงัภาษีทีไดจ้ากการด าเนินงาน เป็นเงินสด
ของบริษทัท่ีไม่มีพนัธะในการน าไปใช้ในการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
รวมถึงการขยายฐานสินทรัพยข์องบริษทั กระแสเงินสดอิสระจึงเป็นเหมือนเงินสดคงเหลือของบริษทัท่ี
สามารถกระจายใหแ้ก่เจา้ของเงินทุน (Capital providers) ซ่ึงไดแ้ก่เจา้หน้ีและผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 

การประเมินมลูค่าของ Equity value จากกระแสเงินสดอิสระจึงสามารถค านวณจากมลูค่า 
ปัจจุบนัของผลรวมของกระแสเงินสดอิสระ (Firm value) หกัดว้ยหน้ีสิน   
 

 
 

โดยท่ี = มลูค่าเม่ือเวลา t=0 

 = มลูค่าของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

 = ตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินทุน 

 = มลูค่าปลายทางซ่ึงค านวณจาก , g= อตัราการเติบโต 
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3.3.3Residual Income Model 
 
มูลค่าทางบญัชีเป็นตวัวดัท่ีครอบคลุมความมัง่คัง่สุทธิของบริษทั มูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้นสามญัจึงเท่ากบั
มลูค่าทางบญัชีบวกกบั premium ผลตอบแทนส่วนของเจา้ของท่ีเกินกวา่ตน้ทุนเงินทุนของเจา้ของ 
 

 
 

โดยท่ี = มลูค่าเม่ือเวลา t 

 = มลูค่าทางบญัชีของกิจการ 

  = ก าไรเกินปกติหรือ abnormal earnings เม่ือเวลา t 

  = ตน้ทุนเงินทุนของเจา้ของ 

  = มลูค่าปลายทางของก าไรเกินปกติ ซ่ึงค านวณจาก  

 = อตัราการเจริญเติบโตของก าไรเกินปกติ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
การศึกษาเปรียบเทียบแบบจ าลองมูลค่าหลักทรัพย์ในงานวิจัยน้ีเป็นการทดสอบความแม่นย  าของ
แบบจ าลองการประเมินมูลค่าหลกัทรัพย์สามแบบจ าลองอนัได้แก่ แบบจ าลองการคิดลดเงินปันผล 
(DDM), การคิดลดกระแสเงินสด และแบบจ าลองก าไรส่วนเกิน ในการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม
อุตสาหกรรมธนาคาร ซ่ึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีพ้ืนฐานการด าเนินธุรกิจและโครงสร้างของเงินทุน
แตกต่างจากกิจการในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบจ าลอง DDM, DCF และ 
RIM ทดสอบโดยใชข้อ้มูลจากรายงานทางการเงินตลอดระยะเวลา 5 ปี (2551-2555) เทียบกบัราคาตลาด 
ณ ส้ินปีของแต่ละช่วงเวลา ส่วนเบ่ีนงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คือคือค่าเฉล่ียของค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานรายปีในการประเมินมูลค่าแบบจ าลอง ผลการทดสอบพบว่าแบบจ าลองก าไรส่วนเกิน(RIM)ให้
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ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนต ่าท่ีสุดอยู่ท่ี 38% แบบจ าลองท่ีใหป้ระสิทธิภาพรองลงมาคือแบบจ าลองคิดลด
เงินปันผล (DDM) และแบบจ าลองคิดลดกระแสเงินสด (DCF) โดยให้ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนอยู่ท่ี 
235% และ 57% ตามล าดบั 
ในส่วนของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ก็ให้ผลลพัธ์เช่นเดียวกนัคือ แบบจ าลองก าไร
ส่วนเกิน(RIM)ให้ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต ่าท่ีสุดอยู่ท่ี 0.198 ในขณะท่ีแบบจ าลองคิดลดเงินปันผล 
(DDM) และแบบจ าลองคิดลดกระแสเงินสด (DCF)ให้ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 4.168 และ 5.246 
ตามล าดบั 
 
 
ตารางที่  1ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบจ าลอง 
 

แบบจ าลอง ค่าเฉลีย่ความคลาดเคลือ่น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

DDM 235% 4.168 

DCF 571% 5.246 

RIM 38% 0.198 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิจากสมการถดถอยเชิงเส้นจากผลลพัธ์ของแบบจ าลองคิด
ลดเงินปันผล พบว่า มูลค่าเงินปันผลและมูลค่าปลายทาง เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในการอธิบายมูลค่า
ท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยโ์ดยวิธีการคิดลดเงินปันผล (DDM) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 โดยเงินปันผลมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 2 ขอ้มูลสถิติการเปรียบเทียบค่าสมัประสิทธ์ิการอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพยก์บั
ตวัแปรต่างๆในตวัแบบท่ีคิดลดเงินปันผล 
 

Variables Coefficient of Determination 

Dividend 1.11384 

Terminal Value 0.88403 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิจากสมการถดถอยเชิงเส้นจากผลลพัธ์ของแบบจ าลองคิดลด
กระแสเงินสด พบวา่ มูลค่าหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียและกระแสเงินสดอิสระ เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ใน
การอธิบายมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยโ์ดยวิธีการคิดลดเงินปันผล (DCF) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยมูลค่าหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียและกระแสเงินสดอิสระมีอิทธิพลต่อมูลค่า
หลกัทรัพยเ์ท่ากนั 
 

Variables Coefficient of Determination 

Debt 0.99994 

Free Cash Flow 0.99994 

 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิจากสมการถดถอยเชิงเส้นจากผลลพัธ์ของแบบจ าลองก าไร
ส่วนเกิน พบวา่มูลค่าทางบญัชี, Equity Charge และ ก าไรต่อหุ้น เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในการอธิบาย
มูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยโ์ดยวิธีแบบจ าลองก าไรส่วนเกิน (RI) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยก าไรต่อหุ้นมีอิทธิพลต่อราคาหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ มูลค่าทางบัญชีและ 
Equity Charge ตามล าดบั 
 

Variables Coefficient of Determination 

Book Value 0.99650 

Equity Charge -0.97048 

Earnings Per Share 0.99845 

 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
จากการพิจารณา แบบจ าลองก าไรเกินปกติแมจ้ะให้ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานต ่าท่ีสุด 
แต่ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาท่ีมีอิทธิพลสูงต่อราคาหลกัทรัพยปั์จจยัหน่ึงคือมูลค่าทางบญัชี ซ่ึงในความเป็นจริงมูลค่า
ทางบญัชีอาจไม่ไดมี้ความสอดคลอ้งกบัราคาตลาดเสมอไป ในบางช่วงเวลาท่ีดชันีตลาดหลกัทรัพยมี์การเพ่ิมข้ึน 
หรือลดลงมากอย่างผิดปกติ จะท าให้มูลค่าหลักทรัพยท่ี์ค านวณได้จากแบบจ าลองก าไรส่วนเกินจะมีความ
คลาดเคล่ือนสูงมากข้ึนตามไปดว้ย 
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แบบจ าลองการคิดลดเงินปันผล มีปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาท่ีมีอิทธิพลสูงคือเงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายในซ่ึงเป็นการยากท่ี
จะคาดการณ์เงินปันผลในอนาคต บางกิจการมีอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีไม่แน่นอนก็สารถท าให้ราคาหลกัทรัพย์
คลาดเคล่ือนไดแ้ละจะไม่สามารถค านวณราคาหลกัทรัพยไ์ดเ้ลยหากกิจการประกาศงดจ่ายเงินปันผล   
 
แบบจ าลองการคิดลดกระแสเงินสดของกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารประสบปัญหาอยา่งมากเน่ืองจากการใชก้ระแส
เงินสดอิสระในการค านวณ ซ่ึงกระแสเงินสดอิสระของกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารโดยพ้ืนฐานของกิจการจะติดลบ
เสมอ เน่ืองจากธนาคารใชเ้งินท่ีไดรั้บมาเพ่ือปล่อยกูเ้ป็นสินเช่ือ และลงทุนในหลกัทรัพยต์่างๆเพ่ือหาผลตอบแทน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน และกระแสเงินสดจากการลงทุน มกัจะติดลบกิจกรรมธนาคาร แต่ธนาคาร
จะใชว้ธีิการกูย้มืระยะสั้นและออกตราสารหน้ีในกรณีท่ีกิจการขาดเงินสดสภาพคล่อง  
 
จากการศึกษาเปรียบเทียบการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารโดยใชแ้บบจ าลองคิดลด
เงินปันผล(DDM), แบบจ าลองคิดลดกระแสเงินสดอิสระ(DCF) และ แบบจ าลองก าไรส่วนเกิน(RIM) โดย
ใชข้อ้มูลจริงในอดีตในการค านวณและทดสอบความแม่นย  าเปรียบเทียบกบัราคาจริงในตลาดหลกัทรัพย ์
พบว่าในทางปฏิบัติ แบบจ าลองก าไรส่วนเกินสามารถให้ผลลพัธ์ท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงเหนือกว่า
แบบจ าลองคิดลดเงินปันผล และแบบจ าลองคิดลดกระแสเงินสด อย่างไรก็ตาม แมแ้บบจ าลองก าไร
ส่วนเกินจะมีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนต ่าท่ีสุด ก็ยงัเป็นความคลาดเคล่ือนท่ีสูงถึง 38% ดงันั้นจึงสามารถ
สรุปไดว้า่แมแ้บบจ าลองทั้งสามจะเป็นท่ีนิยมในกลุ่มนกัลงทุนและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์แต่แบบจ าลอง
ทั้งสามกลบัไม่เหมาะสมกบัการประเมินมลูค่าหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานกบั 
ความจงรักภกัดต่ีอองค์กรของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ  
The Relationship between the Satisfaction in Job Performance and the Loyalty in the 

Organization of Education Personnel at Anurajaprasit School 
ศุภวรรณ ศิลป์ประกอบ1 และเอือ้จิต ทศันะภาคย์2 

Suphawan Silprakob and Uachit Thasnapark 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ความจงรักภกัดีต่อองค์กร และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรทาง
การศึกษา โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
อนุราชประสิทธ์ิ โดยสุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนและสหสัมพนัธ์ ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูง 
โดยมีความพึงพอใจในดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นนโยบายการบริหาร 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในองคก์ร ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 
และดา้นการไดรั้บความยอมรับนับถือ ส่วนดา้นค่าจา้งเงินเดือน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
บุคลากรมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรอยู่ในระดบัสูง โดยมีความจงรักภกัดีต่อองค์กรในดา้นพฤติกรรมท่ี
แสดงออกสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นความรู้สึกและดา้นการรับรู้ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง โดย
ดา้นความมัน่คงปลอดภยัมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรสูงสุด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05  
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, ความจงรักภักดีต่อองค์กร, โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 

 
 
 

 
1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 email: battyshelldon@gmail.com 
2 หวัหนา้สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 email: uachitt@yahoo.com 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       734 

 

Abstract 
The purposes of this research were to examine (1) the satisfaction in job performance, (2) the loyalty 
towards the organization, and (3) the relationship between the job satisfaction and organizational loyalty 
of education personnel at Anurajaprasit School. The research sample chose randomly 200 individuals 
working at Anurajaprasit School. The statistical methods for data analysis were (1) Analysis of Variance 
and (2) Correlation Analysis. The results of the study found that the personnel were satisfied with their 
job performances at a high level. The highest satisfaction was the stability and security in working 
followed by administrative policies, relationships between colleagues, career path, working environment 
and being respected at work respectively. The satisfaction of salary was at a moderate level. Moreover, 
the loyalty in the organization of education personnel was high, exclusively in behavior patterns, 
feelings and perceptions subsequently. The testing of assumption was shown that the satisfaction in job 
performance related positively to the loyalty in the organization at the moderate level. Considering each 
factor, the stability and security in working had the strongest relation to the loyalty in the organization 
which revealed the statistical significance level of 0.05.  
 
Keywords: the satisfaction in job performance, the loyalty in organization, Anurajaprasit School 
 
 

1. บทน า 
 
     การจดัการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั ประสบกบัปัญหาสภาวะการขาดแคลนครู ซ่ึงปัญหาส่วน
หน่ึงมาจากการบรรจุครูใหม่ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในบางสาขาวิชา เพราะปัจจุบนั อาชีพครู ถูกมอง
ว่า เป็นอาชีพท่ีมีรายไดต้ ่ากว่าอาชีพอ่ืน ความกา้วหนา้ในวิชาชีพมีนอ้ย ไม่สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่หรือ
รักษาครูประจ าการไวไ้ด ้และรัฐบาลมีนโยบายลดอตัราก าลงัขา้ราชการ โดยใชม้าตรการจูงใจใหค้รูออก
ก่อนเกษียณ ท าให้เกิดการขาดแคลนครูทดแทนจากการมีอตัราการเกษียณ ลาออกหรือโยกยา้ย โดย
สถาบนัการศึกษาต่างประสบปัญหาดงักล่าว หน่ึงในนั้นคือ โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ โรงเรียนในกลุ่ม
พระราชูปถมัถ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปัจจุบันสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 1 ใน 2 ของประเทศไทย เน่ืองจากมี
การสอน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวยั ระดบัประถมศึกษา และระดับมธัยมศึกษา เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบทางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้
โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิเป็นโรงเรียนยอดนิยมของจงัหวดันนทบุรี ท าให้มีผูป้กครองส่งบุตรหลานเขา้
ศึกษาท่ีสถานศึกษาแห่งน้ีจ านวนมากกว่า 3,000 คน แต่ดว้ยสภาพปัญหาการขาดแคลนครู เน่ืองจากมี
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จ านวนครูประจ าการและครูอตัราจา้งลาออก โอนยา้ยและเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในปี 2556 มีครูประจ าการเกษียณอายุราชการ 2 คน ครูอตัราจา้งเกษียณอายรุาชการ 1 คน ใน
ปี 2555 ครูประจ าการเกษียณอายุราชการ 2 คน เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 5 คน โยกยา้ย 3 คน ครู
อตัราจา้งเกษียณอายุราชการ 1 คน ในปี 2554 ครูประจ าการเกษียณอายุราชการ 6 คน เกษียณอายุราชการ
ก่อนก าหนด 5 คน โยกยา้ย 7 คน ท าให้ปริมาณครูไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน และสถานศึกษาไม่
สามารถหาครูทดแทนไดท้นั จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัเลง็เห็นว่า ควรศึกษาเร่ืองความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน เพราะหากบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จะส่งผลให้เกิดความจงรักภกัดีต่อ
องค์กร กล่าวคือ บุคลากรจะไม่ตอ้งการลาออกหรือเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด งานวิจยัคร้ังน้ี จึงมี
วตัถุประสงค์ในการวิจยั เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ความจงรักภกัดีต่อองค์กร และเพ่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรทาง
การศึกษา โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ อนัจะเป็นขอ้มูลส าคญัส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความจงรักภกัดีต่อองค์กรให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และเป็น
ประโยชน์แก่ฝ่ายพฒันาบุคลากร ในการบริหารงานบุคคล ทั้งผลการวิจยัยงัช่วยให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลพ้ืนฐาน
ส าหรับการศึกษาวิจยัในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     1) แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ  
     วรูม (Vroom, 1964: 8) กล่าววา่ ทศันคติและความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใชท้ดแทนกนัได ้เพราะ
ทั้งสองค าน้ี หมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น  
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542: 8) กล่าวว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความพอใจเม่ือตอ้งการ
หรือเป้าหมายไดรั้บการตอบสนอง ดงันั้น การจูงใจจึงเป็นส่ิงเร้าเพ่ือใหเ้กิดผลลพัธ์ คือ ความพึงพอใจ  
    2) แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน  
     ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542:130-139) ได้ให้ความหมายไวว้่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติัและไดรั้บผลตอบแทน ความพึงพอใจในการท างานมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงจะใช้เป็น
เคร่ืองมือช้ีบ่งถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงปัจจยัมีอยู ่3 ประการ คือ  1. ปัจจยั
ดา้นบุคคล 2. ปัจจยัดา้นงาน และ 3. ปัจจยัการจดัการ  
     Herzber, Mausner และ Snyderman (จรรยา โชคสุชาติ. 2546: 16-18; อา้งอิงมาจาก Herzberg, Mausner 
and Snyderman. 1959: 110-117) มีปัจจยั 2 ประเภทท่ีสัมพนัธ์กับความชอบหรือไม่ชอบงานของแต่ละ
บุคคล เรียกวา่ ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factor) และปัจจยัค ้าจุน (Maintenance Factor) 
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     ปัจจยัจูงใจ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง เป็นปัจจยัท่ีจูงใจใหค้นชอบรักงาน เป็นตวัการสร้างความพึง
พอใจใหบุ้คคลในองคก์รปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มี 5 ประการคือ 1) ความส าเร็จใน
การท างาน (Achievement)  2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) 3) ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
(The Work it Self) 4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 5) ความกา้วหนา้ (Advancement) 
     ปัจจยัค ้ าจุน หมายถึง ปัจจยัท่ีค ้ าจุนให้เกิดแรงจูงใจในการท างานของบุคคลท่ีมีอยู่ตลอดเวลา ถา้ไม่มี
หรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์ร บุคคลในองคก์รจะเกิดความไม่ชอบงานนั้น ปัจจยัค ้า
จุนน้ีคือ 1) เงินเดือน (Salary) 2) โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) 3) 
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal Relations with Superior, 
Subordinate, Peers) 4) สถานะของอาชีพ (Status)  5) นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy 
and Administration)  6) สภาพการท างาน (Working Conditions) 7) ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal 
Life) 8) ความมัน่คงในงาน (Security) 9) การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision - Technical)  
 
 
     3) แนวคิดเกีย่วกบัความจงรักภักดต่ีอองค์กร   
     ขะธิณยา หลา้สุวงษ์ (2545: 20) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความจงรักภกัดีต่อองค์กร หมายถึง บุคคลมี
ความเต็มใจและอุทิศตวัอย่างมากต่อองค์กร มีความผูกพนั มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความตอ้งการอย่าง
แรงกลา้ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ภูมิใจและสนับสนุนองค์กร ต่อสู้ปกป้ององค์กรจากผูท่ี้ต่อตา้น 
ตระหนักถึงด้านดีขององค์กร ละเวน้การกล่าวร้ายแก่องค์กร มีความเช่ือถือไวว้างใจและพร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลือองคก์ร ความเต็มใจท่ีจะปฏิบติัตามผูน้ า หรือตามแนวทางขององคก์รอย่างซ่ือสัตย ์มีการกระท า
เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรมีความผาสุก มีความปรารถนาและมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานอยู่ในองคก์รต่อไป 
ถึงแมว้่าจะมีความขดัแยง้กบัสมาชิกภายในองค์กร หรือแมมี้ทางเลือกอ่ืนท่ีดึงดูดใจกว่า ก็ไม่ลาออกจาก
งานซ่ึงแสดงถึง ความรู้สึกท่ีมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นของบุคคลกับองค์กร และมีการรักษา
สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลกบัองคก์รไวโ้ดยปฏิเสธส่ิงท่ีมาท าลายความสมัพนัธ์อนัน้ี 
     ฮอยและรีย ์(Hoy & Rees, 1974: 268–275) กล่าววา่ ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร เป็นส่ิงท่ีแสดงออกซ่ึง
สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลกบัองค์กร องค์ประกอบของความจงรักภักดี ประกอบดว้ย 3 มิติ คือ ดา้น
พฤติกรรมท่ีแสดงออก ดา้นความรู้สึก และดา้นการรับรู้ 
     4) งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     รัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างาน 
ความจงรักภกัดีต่อองค์กรและประสิทธิภาพการท างานของพนักงานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม พบว่า 
พนกังานมีความพึงพอใจในการท างานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก พนกังานมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก 
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     ดลกมล เอนจินทะ (2548: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ทศันคติดา้นแรงจูงใจของพนกังานธนาคาร 
CITIBANK แผนกลูกค้าสัมพนัธ์ท่ีมีต่อความพึงพอใจโดยรวมและความจงรักภักดีต่อธนาคาร พบว่า 
ทศันคติดา้นแรงจูงใจของพนักงานธนาคาร CITIBANK โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี ความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก และความภกัดีต่อองค์กรอยู่ในระดบัมาก ความพึงพอใจโดยรวมของพนักงาน มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 
     จาตุรงค์ วฒันศิริ (2552: บทคดัย่อ) ความผกูพนั ความจงรักภกัดี และการมีความสุขในการท างานของ
ครูโรงเรียนจินดาวฒัน ์พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รโดยภาพรวมอยู่ในระดบัต ่า ครูมีความจงรักภกัดีอยูใ่น
ระดบัต ่า  
     อารียรั์ตน์ หมัน่หาทรัพย ์(2554: บทคดัย่อ) ความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติต่อการออกนอกระบบ และ
ความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาลศิริราช พบว่า บุคลากรมีเจตคติต่อการ
ออกนอกระบบของโรงพยาบาลศิริราชในระดบัสูง บุคลากรมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รของโรงพยาบาลศิ
ริราชอยู่ในระดบัสูง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช
ท่ีแตกต่างกนั จะมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รแตกต่างกนั 
     บุษกร วงศสุ์วรรณ (2553: บทคดัย่อ) การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูการศึกษานอก
โรงเรียน จงัหวดัยโสธร จากการศึกษาวิจยั พบว่า ครูการศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัยโสธร มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
    ณัทฐา กรีหิรัญ (2550: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จากการศึกษาวิจยั พบว่า พนกังานมหาวิทยาลยัมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

3. วธิีการศึกษา 

 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 225 คน เป็นบุคลากรฝ่ายวิชาการ 
ประกอบดว้ยครูประจ าการจ านวน 124 คนและครูอตัราจา้งจ านวน 101 คน (อนุราชประสิทธ์ิ: 2556)  
     กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จ านวน 200 ตัวอย่าง ด้วยเง่ือนไขของการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองมือทางสถิติท่ี ว่า การศึกษาความสัมพันธ์ ผูวิ้จัยใช้เคร่ืองมือสถิติ Linear 
Correlation Coefficient จะตอ้งมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คนข้ึนไป และผูวิ้จยัใชเ้คร่ืองมือสถิติ ANOVA 
จะตอ้งมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 20 เท่าของจ านวนตวัเลือกท่ีมากท่ีสุดในบรรดาค าถามเชิงลกัษณะท่ี
ใช้ในการวิ เค ราะห์  (Hair, Joseph F., Jr., Wiliam C., Black, Barry J., Babin, and Rolph E. Anderson 
(2008), Multivariate Data Analysis: A Globla Perspective, 7th eds. Pearson Education, Inc.)  
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     การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่ง แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งเพ่ือใหไ้ดจ้ านวนตามตอ้งการโดยไม่มีหลกัเกณฑ ์กลุ่มตวัอย่างจะเป็นใครก็ไดท่ี้สามารถใหข้อ้มูล
ได ้โดยด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มลูท่ี
ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 200 คน 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็น
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยั ส่ิงพิมพต่์างๆ ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต วิทยานิพนธ์ และบทความท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งของภาครัฐและเอกชน 
     การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for 
the Social Science) Version 19 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี ได้แก่ 1) การแจงแจกความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือ
พรรณนาเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา โดยมีหลกัเกณฑใ์นการวิเคราะห์ดงัน้ี คือ 
ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และความจงรักภกัดีต่อองคก์ร  ก า ร
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของบุคลากร โดยวิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficients) เพ่ือหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากร  
  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     1) ผลการศึกษา 
     ลกัษณะส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.0 โดย
แบ่งเป็นครูประจ าการจ านวน ร้อยละ 51.5 ครูอตัราจา้ง ร้อยละ 48.5 มีอายุอยู่ในช่วง 26 - 30 ปี ร้อยละ 
24.0 ระดบัการศึกษาอยู่ในช่วงปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด ร้อยละ 81.0 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
ร้อยละ 52.5 มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 10,000 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.5 และมีช่วงอายรุาชการ
อยูใ่นช่วง 2 - 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.5 
     ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามการวิจยัคร้ังน้ี มีระดบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง ซ่ึงมีทั้งส้ิน 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
นโยบายการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในองคก์ร ดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีและดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ซ่ึงแต่ละ
ดา้นมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูง แต่มีเพียงดา้นเดียวคือ ดา้นค่าจา้งเงินเดือน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  
     ระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามการวิจยัคร้ังน้ี มีระดบัความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรในโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง เช่นเดียวกบัปัจจยัความพึงพอใจในการ
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ปฏิบติังาน และเม่ือพิจารณารายได ้ผลปรากฏวา่ 1) ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมีระดบัความจงรักภกัดีต่อ
องคก์รอยู่ในระดบัสูง 2) ดา้นความรู้สึกมีระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รอยู่ในระดบัสูง และ 3) ดา้นการ
รับรู้ มีระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รอยูใ่นระดบัสูง  
     ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลกบั
ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ ลกัษณะส่วนบุคคล ทั้ง 7 
ปัจจยั ไดแ้ก่ เพศ ต าแหน่งบุคลากร อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดป้ระจ าต่อเดือน และอายุ
ราชการ มีลกัษณะส่วนบุคคล 2 ปัจจยัท่ีผ่านการทดสอบสมมติฐาน โดยมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig < .05) คือ อาย ุและรายไดป้ระจ าต่อเดือน  
     ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร พบว่า ปัจจยั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร ทั้งส้ิน 7 ดา้น 
ไดแ้ก่ ค่าจา้งเงินเดือน นโยบายการบริหาร สภาพแวดลอ้มการท างาน ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในองค์กร 
ความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีและการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยมี
ความสมัพนัธ์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (r = .532, Sig=.000) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     2) อภิปรายผลการศึกษา 
     ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ปรากฏวา่ บุคลากรมีระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รสูงทั้ง 3 ดา้น คือ 1) ดา้น
พฤติกรรมท่ีแสดงออก 2) ดา้นความรู้สึก และ 3) ดา้นการรับรู้ แต่เม่ือพิจารณาในองคป์ระกอบของแต่ละ
ดา้นแลว้พบว่า ในดา้นการรับรู้นั้นมีระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบั 2 องคป์ระกอบท่ี
เหลือ หมายความว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะอยู่กบัองคก์รต่อไป คือ ไม่ลาออก มีความเต็ม
ใจท่ีจะปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีใหก้บัองคก์ร มีความรู้สึกภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และปรารถนา
จะอยู่ในองค์กรต่อไปแมมี้ความขดัแยง้กบัสมาชิกในองค์กร แต่ยงัมีทศันคติและความเช่ือมัน่ต่อองค์กร 
ความสามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ กบัองคก์รนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น ดงันั้น การท่ีพนกังานมีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ารนั้น อาจมีสาเหตุมาจากความมัน่คงปลอดภยัในการท างานขององคก์รและดา้นค่าจา้ง
เงินเดือน สังเกตไดจ้ากมีปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน
และดา้นค่าจา้งเงินเดือน (ตารางท่ี 4.8) ซ่ึงดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน อยู่ในระดบัสูงสุดเม่ือ
เทียบกบัดา้นอ่ืนๆ แต่ดา้นค่าจา้งเงินเดือน อยู่ในระดบัปานกลาง หรือน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับด้านอ่ืนๆ  
เน่ืองจากวา่ โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็น
โรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษ 1 ใน 2 ของประเทศไทย และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แต่ดว้ย
โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิเป็นโรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จึงตอ้ง
มีนโยบายดา้นค่าจา้งเงินเดือนตามส่วนกลาง และตอ้งด าเนินการตามระเบียบการศึกษาท่ีก าหนด 
     ลกัษณะส่วนบุคคลกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ผลการทดสอบสมมติฐานลกัษณะส่วนบุคคลกบัความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ร พบว่ามีลกัษณะส่วนบุคคล 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ อายุ และรายไดป้ระจ าต่อเดือน ท่ีผ่านการ
ทดสอบโดยมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า ลกัษณะส่วน
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บุคคลดงักล่าว มีความสัมพนัธ์กบัทางบวกกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กร กล่าวคือ บุคลากรท่ีอายุมากมี
ความจงรักภกัดีต่อองคก์รมากกว่าบุคลากรท่ีอายุนอ้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่ามีวุฒิภาวะสูงกว่าและมีความ
รับผิดชอบสูงกว่า และส่วนใหญ่คนท่ีมีอายุมากกว่า ก็มกัเป็นคนท่ีท างานอยู่ในองคก์ารมายาวนานกว่าจึง
เกิดความจงรักภกัดีต่อองค์กรมากกว่า แต่ก็ข้ึนอยู่กบัลกัษณะงานและสถานการณ์ในการท างานดว้ย ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรนจน์ (2542) และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอารียรั์ตน์ หมัน่หาทรัพย ์(2554) และบุษกร วงศสุ์วรรณ (2553) ส่วนบุคลากรท่ี
มีรายไดป้ระจ าต่อเดือนสูงกว่า มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รมากกว่าบุคลากรท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่า อธิบายได้
วา่การท่ีบุคลากรมีรายไดม้ากกว่าอาจเป็นเพราะว่ามีระยะเวลาท างานในองคก์ารมายาวนานกว่า และมีผล
การปฏิบติังานท่ีดีต่อเน่ืองมายาวนาน แสดงใหเ้ห็นถึงความทุ่มเทแรงกายแรงใจ ความรู้ความสามารถท่ีจะ
ท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร จึงท าใหเ้ขามีรายไดม้ากกว่าคนอ่ืนๆ และเขาก็รู้สึกพึงพอใจกบัรายไดท่ี้
เขาไดรั้บจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจท างานให้กบัองคก์ร จึงท าให้เขามีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ท าให้
บุคคลไม่ตอ้งด้ินรนมากนกัท่ีจะไปท างานเพ่ิมนอกเวลาท างาน และผูท่ี้มีเงินเดือนสูง จึงมีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานสูงกวา่ผูท่ี้มีเงินเดือนต ่า ในขณะท่ีคนท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่ามีความจงรักภกัดีต่อองคก์รนอ้ยกว่า 
เพราะเขาอาจจะท างานมาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า และก็ไม่พึงพอใจกับรายได้ท่ีเขาได้รับในขณะน้ี 
นอกจากน้ี เขาอาจก าลงัมองหาองค์กรใหม่ท่ีเสนอรายไดท่ี้มากกว่าจึงเกิดความจงรักภกัดีต่อองค์กรนอ้ย
กวา่ สอดคลอ้งกบัแนวคิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ปรียาพร วงศอ์นุตรโรนจน ์(2542)  
     ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ผลการศึกษาปรากฏว่าปัจจยัความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรทั้งส้ิน 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
ค่าจา้งเงินเดือน นโยบายการบริหาร สภาพแวดลอ้มการท างาน ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในองค์กร ความ
มัน่คงปลอดภยัในการท างาน ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี และการไดรั้บความยอมรับนบัถือ โดยมี
ความสมัพนัธ์โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (r = .532, Sig=.000) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของรัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552) และดลกมล เอนจินทะ (2548) ในด้านภาพรวม 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอารียรั์ตน์ หมัน่หาทรัพย ์(2554) และณัทฐา กรีหิรัญ (2550) ในดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัในการท างาน ซ่ึงสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบัความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รไดด้งัน้ี 
     1) ดา้นค่าจา้งเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ มีความรู้สึกว่าตนเองยงัไม่ได้
รับการดูแลเอาใจใส่จากองค์กรเท่าท่ีควร ในเร่ืองสวสัดิการต่างๆ และรายได้ท่ีเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบติังานของเขา เป็นผลท าใหเ้ขาเกิดความรู้สึกจงรักภกัดีต่อองคก์รและพร้อม
ท่ีจะทุ่มเทท างานเพ่ือโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ินอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น  
     2) ดา้นนโยบายการบริหาร บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ มีความรู้สึกวา่งานท่ีตวัเอง
ท านั้นสอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ จึงเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงท่ี
ท าใหอ้งคก์ร ประสบความส าเร็จ และนอกจากน้ีบุคลากรทางการศึกษา ยงัพึงพอใจในนโยบายต่างๆ ของ
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องคก์ร แต่ยงัขาดความใส่ใจท่ีจะรับรู้นโยบายขององคก์รและไม่คิดว่านโยบายต่างๆ เป็นเร่ืองของทุกคน 
บุคลากรจึงขาดความเช่ือมั่นในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขาดความเช่ือมั่นในองค์กร เป็นผลท าให้เขาเกิด
ความรู้สึกจงรักภกัดีต่อองคก์รเพียงในระดบัปานกลาง 
     3) ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน  บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ มีความรู้สึกว่า
สถานท่ีท างานมีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานเป็นอย่างยิ่ง วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ อยู่
ในสภาพใชง้านไดดี้ ส่งผลให้บุคลากรเกิดความรู้สึกจงรักภกัดีต่อองค์กรและพร้อมท่ีจะปฏิบติังานใน
องคก์ร ต่อไป 
     4) ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นในองคก์ร บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ มีความรู้สึกว่า
ผูบ้งัคบับญัชา ใหค้วามใส่ใจตวัเขาเองทั้งในเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงาน การท่ีเขามีความสุขและพึงพอใจกบั
การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชา ส่งผลท าให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน นอกจากน้ี เพ่ือน
ร่วมงานยงัมีความสามคัคี เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัในระหวา่งปฏิบติังานและท าใหมี้ผลการปฏิบติังานดีตามไป
ดว้ย เป็นผลท าใหเ้ขาเกิดความรู้สึกจงรักภกัดีต่อองคก์รและพร้อมท่ีจะปฏิบติังานใหก้บัองคก์ร ต่อไป 
     5) ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ มี
ความรู้สึกวา่ท่ีตนเองและครอบครัวมีความเป็นอยู่ท่ีดีและมัน่คง ก็เพราะว่าเขาไดเ้ป็นพนกังานและท างาน
ใหก้บัโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ และเขายงัรู้สึกอีกวา่โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ จะท าใหเ้ขามีงานท าและมี
รายไดต้ลอดไปจนเกษียณอายุ เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คง ท าให้บุคลากรเกิดความเช่ือมัน่ในสายงานท่ี
ปฏิบติัอยู ่เป็นผลท าใหเ้ขาเกิดความรู้สึกจงรักภกัดีต่อองคก์รและพร้อมท่ีจะทุ่มเทท างานเพ่ือองคก์ร ต่อไป 
     6) ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ มีความรู้สึก
วา่พวกเขามีความกา้วหนา้ในการท างานใหอ้งคก์ร สมกบัการท่ีเขาไดทุ่้มเทแรงกายแรงใจ และเวลาท างาน
ให้กบัองค์กร เป็นผลท าให้เขาเกิดความรู้สึกจงรักภกัดีต่อองค์กรและพร้อมท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือให้ไดรั้บ
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน ต่อไป 
     7) ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ มีความรู้สึกว่า 
ผลงานท่ีตนเองไดป้ฏิบติั ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ท าให้พวกเขาเกิดความ
เช่ือถือในงานท่ีปฏิบติั เน่ืองจากความคิดเห็นของพวกเขาไดรั้บการยอมรับจากบุคลากรทุกฝ่ายในองคก์ร 
เป็นผลท าให้เขาเกิดความรู้สึกจงรักภกัดีต่อองค์กร และพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานและแสดงความคิดเห็น
ในทางท่ีท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จ ต่อไป 
     ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ ทั้ ง 7 ดา้นน้ี 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานของปรียาพร วงศ์อนุตรโรนจน์ (2542) กิลเมอร์ 
(1996) และจรรยา โชคสุชาติ (2546) 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     1. สรุปผลการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูง และมีระดบั
ความจงรักภกัดีต่อองคก์รอยูใ่นระดบัสูง โดยลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุและรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรแตกต่างกนั นอกจากน้ี ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้น
ค่าจา้งเงินเดือน นโยบายการบริหาร สภาพแวดลอ้มการท างาน ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในองค์กร ความ
มัน่คงปลอดภัยในการท างาน ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี และการได้รับความยอมรับนับถือ มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
     2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ 
     1) เพ่ือเสริมสร้างความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรทางการศึกษา แมว้่าระดบัความจงรักภกัดีต่อ
องค์กรของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ ในการศึกษาคร้ังน้ีจะมีอยู่ในระดบัสูง ทั้ง 3 
ดา้น แต่เม่ือพิจารณาในองคป์ระกอบของแต่ละดา้นแลว้พบวา่ ในดา้นการรับรู้ นั้นมีระดบัความจงรักภกัดี
ต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบั 2 องคป์ระกอบท่ีเหลือ ดงันั้น องคก์รควรศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการพฒันา
และเสริมสร้างความจงรักภกัดีใหสู้งข้ึนเพ่ือประโยชนข์ององคก์รอยา่งเตม็ท่ี ไม่ใช่เพียงแต่บุคลากรมีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รสูง คือไม่ลาออก มีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานตามแนวทางขององคก์ร มีความรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร พูดถึงองค์กรในทางท่ีดีสม ่าเสมอ แต่ขาดการรับรู้ ขาดความเช่ือมัน่ใน
วิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์กร ส่งผลให้บุคลากรไม่อยากท างานหรือท างานให้องค์การไม่เต็มก าลงั
ความสามารถเท่าท่ีองคก์รควรจะไดรั้บ  
     2) เพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร แมว้่าการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบวา่ระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรทางการศึกษา จะอยู่ในระดบัสูง แต่อย่างไรก็ตาม ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานในดา้นมีค่าจา้งเงินเดือนกลบัอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น องค์กรจึงควรมีการ
พิจารณาการปรับโครงสร้างเงินเดือนอย่างเร่งด่วน ซ่ึงแมว้่า โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิจะเป็นโรงเรียนใน
สังกดัของส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติก็ตาม ผูบ้ริหารจึงควรท าผลการวิจยั เสนอสู่
ในท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาระดับรายได้ต่อเดือนของบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และเพียงพอต่อการด ารงชีวิตในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา 
สามารถยึดอาชีพครู เป็นอาชีพหลกัในการด ารงชีวิต และพร้อมปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถในการ
พฒันาเด็กไทยสู่สังคมโลก 3) เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบติังานให้เกิดความจงรักภกัดีต่อองค์กร
สูงข้ึน การศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนั
ต่อองคก์ารอยู่ในระดบัต ่า 2 ดา้น เช่น ดา้นค่าจา้งเงินเดือนและดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดงันั้นองคก์ร 
ควรหาวิธีสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ เหล่าน้ีให้เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือสร้างความจงรักภกัดี
ต่อองคก์รใหเ้กิดกบับุคลากรมากยิ่งข้ึน  
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     3) ปรับปรุงการจดัการดา้นค่าจา้งเงินเดือน โดยเฉพาะในเร่ืองการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนและการ
ปรับโครงสร้างเงินเดือน รวมทั้งการให้เงินเดือนท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิตในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั 
เน่ืองจากในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั ค่าครองชีพสูงข้ึน การใชจ่้ายในชีวิตประจ ามีมากข้ึน การปรับปรุง
นโยบายดา้นค่าจา้งเงินเดือนเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการบริหารองคก์รภาครัฐและเอกชน และเป็นแนวทาง
หน่ึงท่ีจะสามารถดึงดูดทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาท างานในโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 
เพราะเงินเดือนถือเป็นปัจจยัค ้าจุน (Herzberg, 1959) อนัจะท าใหบุ้คคลเกิดแรงจูงใจในการท างาน หากไม่
มีหรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบับุคลากรในโรงเรียน จะท าให้บุคลากรเกิดความไม่ชอบงาน และ
ลาออกจากงานในท่ีสุด  
     4) การด ารงไวซ่ึ้งความมัน่คงปลอดภัยในการท างาน โดยเฉพาะเร่ืองความภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานใน
องค์กรปัจจุบนัและเร่ืององคก์รมีผลการปฏิบติังานดีและเป็นองคก์รท่ีมีความมัน่คง เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ี
บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูงท่ีสุด และยงัเป็นส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร
ของบุคลากร ซ่ึงถา้หากองค์กรสามารถท าให้บุคลากรเกิดความรับรู้ในเร่ืองความมัน่คงดงักล่าว จะท าให้
บุคลากรเกิดความรักในองคก์ร เกิดความผกูพนัต่อองคก์ร และไม่คิดท่ีจะลาออกจากองคก์ร ทั้งบุคลากรยงั
เกิดแรงจูงใจในการท างาน เพราะปัจจยัดา้นความมัน่คงปลอดภยัถือเป็นปัจจยัค ้าจุน เช่นเดียวกบัปัจจยัดา้น
ค่าจา้งเงินเดือน 
     3. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
     1) ควรศึกษาความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอ่ืนๆ ในสังกดัเดียวกนั 
เพ่ือเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจะไดน้ าผลท่ีไดไ้ป
ปรับปรุงและพฒันาการเสริมสร้างความจงรักภกัดีต่อองค์กรให้เกิดกบับุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
อนุราชประสิทธ์ิ อยา่งครบถว้นและทัว่ถึง  
     2) ควรศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้จ านวนหลายดา้นมากข้ึน 
เช่น เพ่ิมดา้นความส าเร็จ ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ตามทฤษฏีของ Herzber 
Mausner และ Snyderman เพ่ือจะไดน้ าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงและเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรทางการศึกษาไดค้รบถว้น 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในการใช้บริการโรงแรมกบั 
ความภกัดขีองลูกค้าโรงแรมบ้านนันทสิรี จงัหวดัระยอง 

The relationship between Satisfaction in the hotel services with 
The loyalty of our customers Baan Nantasiri Hotel, Rayong. 

ณทัธ์วีรินทร์ ทพัวนานต์1และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 
Natveerin Tapwanan and Phusit Wonglorsaichon 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณแบบวิจัยส ารวจ มีว ัตถุประสงค์ในการวิจัย เพ่ือศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมกบัความภกัดีของลกูคา้โรงแรมบา้นนนัทสิรี 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมในดา้นผลิตภณัฑม์าก
ท่ีสุด อีกทั้งใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีของลกูคา้โรงแรมดา้นความอ่อนไหวต่อราคามากท่ีสุด 
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีของลกูคา้โรงแรมบา้นนนัทสิรี และ
ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมมีความสัมพันธ์กบัความภักดีของลูกคา้โรงแรมบ้านนันทสิรี 
จงัหวดัระยอง จึงควรมุ่งเนน้การพฒันาปัจจยัทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือช่วย
ในการวางแผนกลยทุธ์ในการสร้างความพึงพอใจและความภกัดีของลกูคา้ 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในการบริการ, ความภักดี, โรงแรมบ้านนันทสิรี จังหวดัระยอง 

Abstract 
The objective of this study is a quantitative research survey. The purpose of this study was to investigate 
the relationship between the service’s satisfaction and loyalty to Baan Nantasiri Hotel, Rayong. The 
results showed the level of service’s satisfaction in products is the highest level and the price is the most 
sensitive factor. In addition, customer’s loyalty to Baan Nantasiri Hotel is different depending on the 
customer demographic factors. There are the relationship between service’s satisfaction and customer’s 
loyalty to Baan Nantasiri Hotel, Rayong  
Keywords: Satisfaction in service, Customer Loyalty,  Baan Nantasiri Hotel Rayong  Then enterprenuer 
have to improve market factors to serve requirement of customers. This can also be the model strategy 
making for satisfaction and customers loyalty. 
Keywords: Satisfaction in service, Customer Loyalty,  Baan Nantasiri Hotel Rayong  
1
 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ10400 email: veerinz@hotmail.com 

2อาจารยส์าขาธุรกิจระหวา่งประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  

mailto:veerinz@hotmail.com
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บทน า 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนับว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีส่งผลอย่างมากกบัการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยซ่ึงรัฐบาลให้ความส าคญัในการก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศ  โดยก าหนดนโยบายและ
แนวคิดของแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการกีฬาฉบบัใหม่ ปี 2555 – 2559 ท่ีเนน้ไปดา้น
การผลกัดนัใหก้ารท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับแบบสากลโดยไม่เสียความเป็นเอกลกัษณ์ของไทยไป ซ่ึงส่งผล
ต่อดา้นอุตสาหกรรมโรงแรมในเร่ืองของการเตรียมพร้อมส าหรับรองรับลูกคา้จ านวนมากท่ีจะมีปริมาณ
เพ่ิมมากข้ึน เม่ือเปิดการคา้ขายเสรี AEC ในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ (ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา  พ.ศ . 2555 – 2559, 2555) ดังนั้ นการเต รียมความพร้อมโดยการศึกษาหาปัญหาของแต่ละ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรมเพ่ือท่ีจะสามารถน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาในการเตรียมความพร้อมรับ
ลกูคา้จ านวนมากท่ีมีอตัราเพ่ิมมากข้ึนได ้จากการตรวจสอบขอ้มูลสถิติการเขา้พกัท่ีทางโรงแรมบา้นนนัท
สิรี จงัหวดัระยอง พบว่า ขอ้มูลท่ีแสดงถึงปัญหาคือ อตัราการเขา้พกัเฉล่ียมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเน่ือง
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554-255 และอตัราผูเ้ขา้พกัของลูกคา้ท่ีกลบัมาใช้บริการโรงแรมท่ีมีสัดส่วนลดลง อย่าง
ต่อเน่ืองเช่นกนั ดงัตารางท่ี1 
ตารางที่1 แสดงสถิติการเขา้พกัเฉล่ียของโรงแรมบา้นนนัทสิรี จงัหวดัระยอง ในปี พ.ศ.2554-2556 

ปี พ.ศ. 

อตัราการเข้าพกั 

(คิดเป็นร้อยละของ
หอ้งพกัทั้งหมด) 

สัดส่วนผู้เข้าพกัที่กลบัมา
ใช้บริการหรือเคยเข้าพกั 

(คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้
พกัทั้งหมด) 

สัดส่วนผู้เข้าพกัที่ 

ไม่เคยเข้าพกั 

(คิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้
พกัทั้งหมด) 

2554 80.83 42.42 57.58 

2555 74.92 38.92 61.38 

2556 69.58 22.17 77.83 

ท่ีมา : รายงานสถิติการเขา้พกัโรงแรมบา้นนนัทสิรี จงัหวดัระยอง 
 

    จากปัญหาดงักล่าวเป็นการแสดงวา่  ลกูคา้มีความไม่แน่นอนในการกลบัมาใชบ้ริการโรงแรม ดงันั้นเพ่ือ
ลดความไม่แน่นอนในการกลบัมาใชบ้ริการ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดบัความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการโรงแรม และระดบัความภกัดีของลูกคา้ เพ่ือน ามาแกไ้ขปัญหาความไม่นอนน้ี นอกจากนั้น
งานวิจยัน้ีตอ้งการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรม กบัความภกัดีของ
ลกูคา้โรงแรมบา้นนนัทสิรี จงัหวดัระยอง โดยสามารถท่ีจะน าผลการศึกษาไปใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ใน
การวางแผนปรับปรุงพฒันาระดบัการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกูคา้ และจูงใจลกูคา้ให ้มี
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ปัจจยัส่วนบุคคล 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- รายได ้

- วตัถุประสงคใ์นการเขา้พกั 

 

 ความพึงพอใจในการใช้บริการ

โรงแรม 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 

- ปัจจยัดา้นราคา 

- ปัจจยัดา้นสถานท่ีช่องทางการจดั

จ าหน่าย  

- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

- ปัจจยัดา้นบุคลากร 

- ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ 

- ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

 

ความตั้งใจกลบัมาใชบ้ริการโรงแรม ไปจนถึงมีการแนะน าบอกต่อไปยงัผูอ่ื้น เพ่ือเพ่ิมอตัราผูใ้ชบ้ริการ 
ตลอดจนสามารถแข่งขนักบัโรงแรมอ่ืนๆได ้ โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัรูปท่ี 1 

 
 

ตวัแปรต้น         
    ตวัแปรตาม 

         

        

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดส าหรับการวิจยั 

 

 

 

 

ความภักดีของลูกค้าโรงแรม

บ้านนันทสิรี จงัหวดัระยอง 

- ความตั้งใจจะซ้ือซ ้า 

- พฤติกรรมบอกต่อ 

- ความอ่อนไหวต่อราคา 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจในการบริการ 
    คอทเลอร์ (Kotler, 1997) ได้กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวท่ีข้องกับ
ความรู้สึกหลงัการซ้ือหรือรับบริการของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการ
ปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการหรือประสิทธิภาพของสินคา้ (Perceived Performance) กบัการให้บริการท่ีเขา
คาดหวงั (Expected Performance) ซ่ึงพิจารณาว่าลูกคา้มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการหลงัการขายมาก
นอ้ยเพียงใด ถา้ไดรั้บสินคา้และบริการต ่ากว่าความคาดหวงัของลูกคา้ จะท าใหลู้กคา้เกิดความไม่พอใจ ถา้
ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจ ถา้ผลท่ีไดรั้บจาก
สินคา้หรือบริการสูงกว่าความคาดหวงั ลูกคา้ก็จะเกิดความประทบัใจ ซ่ึงจะส่งผลให้ลูกคา้กลบัไปซ้ือ
ผลิตภณัฑห์รือกลบัไปใชบ้ริการซ ้าอีก   
    จิตตินันท์  เดชะคุปต์ (จิตตินนัท์  เดชะคุปต์, 2544) ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของความพึงพอใจในการ
บริการว่า  กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นเป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการ
ด าเนินงานบริการเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกท่ีดี และประทบัใจในบริการท่ีไดรั้บจนติดใจและกลบัมาใช้
บริการอีก นกัวิชาการหลายท่านพบว่า ความพึงพอใจสามารถน าไปสู่การซ้ือซ ้ า และมีการแนะน าปากต่อ
ปากในทางบวกหลงัจากไดบ้ริโภคสินคา้แลว้ ขอ้มูลทางดา้นการตลาดพบว่า การมีความตั้งใจในการใช้
สินคา้และบริการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและความจงรักภกัดี โดยความตั้งใจและ
ความเตม็ใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือซ ้ านั้นข้ึนอยูก่บัระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ละ
การบริการ เละหากผูบ้ริโภคท่ีมีความพึงพอใจจะมีการซ้ืออยา่งต่อเน่ือง เช่นเดียวกนั ถา้ไม่มีความพึงพอใจ
ก็จะมีการเปล่ียนไปซ้ือหรือไปใช้บริการท่ีอ่ืนแทน (Tian 1999, Granghi-Arora and Shaw, 2000; Kozak 
and Rimmington, 2000; Kozak, 2001; Zeithaml and Bitner,2003)  

แนวคิดปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการ  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2541) ไดก้ล่าวถึง กลยุทธ์การตลาดส าหรับ

ธุรกิจบริการ7 ประการดงัน้ี 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ(์Product) เป็นส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความ
ตอ้งการของลูกค้า ให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสินค้า บริการ ความคิด 
สถานท่ี องค์กร หรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่า ในสายตาของลูกคา้ 2. ปัจจยัดา้น
ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า ผลิตภณัฑก์บั
ราคา ผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาเขากจ็ะตดัสินใจซ้ือ  
3.ปัจจยัดา้นสถานท่ีช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าบริการจากผูใ้หบ้ริการ
ไปสู่ผูรั้บบริการ ยึดหลกัการอ านวยความสะดวกให้กบัผูรั้บบริการส าหรับธุรกิจสถานพกัแรมมีช่องทาง
การจดัจ าหน่ายทั้งการขายตรงและการขายผ่านตวัแทนต่างๆ นบัเป็นวิธีสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 4.
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ
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สร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร มีหลายประการซ่ึงแลว้แต่นกัการตลาด
จะเลือกใชต้ามความเหมาะสม 5.ปัจจยัดา้นบุคลากร (People)  บุคลากรถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
การด าเนินธุรกิจ ดงันั้นจึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม  การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้าง ความพึง
พอใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อ
ลูกค้า มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กับบริษทัได้
ข้อเท็จจริงประการหน่ึงของธุรกิจบริการ คือ การสร้างปฏิสัมพันธ์  (Interaction)ระหว่างลูกค้ากับผู ้
ใหบ้ริการซ่ึงเป็นบุคลากรของบริษทั ปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดจากการใหบ้ริการของบุคลากรเป็นเง่ือนไขส าคญัใน
การสร้างความพึงพอใจหรือท าใหเ้กิดการยอมรับการบริการจากลูกคา้ ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งใหค้วามส าคญั
กบังานพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการฝึกฝนการใหค้วามรู้ ฝึกการใหบ้ริการท่ี
มีคุณภาพแก่ลูกคา้ และพยายาม หลีกเล่ียงความขดัแยง้กบัผูรั้บบริการ 6. ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ 
(Process) เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้า ได้รวดเร็วและประทับใจลูกค้า  (Customer 
Satisfaction) กระบวนการบริการจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัส าหรับธุรกิจน้ี และเป็นความแตกต่างอย่างชดัเจน
เม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑอ่ื์นภายนอกตลาดบริการ กระบวนการจึงรวมความถึงล าดบัของการใหบ้ริการและ
ระบบการสนับสนุนการให้บริการกระบวนการบริการจึงมีความส าคญัต่อธุรกิจบริการ ท่ีสามารถสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ 7.ปัจจยัดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ธุรกิจ
บริการจ าเป็นตอ้งพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) ลกัษณะทางกายภาพ และ
รูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ ลูกคา้ ลกัษณะทางกายภาพนั้นมีความส าคญัต่อธุรกิจบริการ 
ผูป้ระกอบการ สามารถจดัการหรือปรับปรุงให้มีข้ึนไดท่ี้พบเห็นไดเ้สมอคือการจดับรรยากาศภายใน
ส านกังานดว้ย เสียงเพลงเบา ๆ จดัท่ีนัง่ส าหรับลูกคา้ท่ีสะดวกสบาย และการจดัสถานท่ี (Layout) เพ่ือใช้
ส าหรับการ ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็นกันเอง รวมถึงความแปลกใหม่ของสภาพทาง
กายภาพรอบ ๆ ท่ีแตกต่างไปจากผูใ้หบ้ริการอ่ืน เช่น มีภาพแขวนท่ีมาจากจิตรกรท่ีมี ช่ือเสียง เป็นตน้ 

การท่ีจะบริหารการตลาดของธุรกิจบริการให้ประสบความส าเร็จนั้ น  คงจะต้องพิจารณาถึง
ส่วนประกอบการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดงัน้ี (วงศ์พฒันา  ศรีประเสริฐ, 2552 อา้งใน นิภาพร ปาว
พรม, 2556:18-19)ดงัน้ี      1. คุณคา้ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ (Customer Value) ผูบ้ริโภคจะเลือกใชบ้ริการอะไร
หรือกบัใคร ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใชพิ้จารณาเป็นหลกัก็คือ คุณค่าหรือคุณประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีจะไดรั้บเม่ือเทียบกบั
เงินท่ีจ่าย ดงันั้นธุรกิจตอ้งเสนอเฉพาะบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ย่างแทจ้ริง 2. ตน้ทุน 
(Cost to Customer) ตน้ทุนหรือเงินท่ีลกูคา้ยินดีท่ีจะจ่ายส าหรับบริการนั้นตอ้งคุม้ค่ากบับริการท่ีจะได ้หาก
ลูกคา้ยินดีจ่ายในราคาสูง แสดงว่าความคาดหวงัย่อมสูงกว่าราคาของค่าบริการ ธุรกิจจะตอ้งหาราคาท่ี
ลูกคา้ตอ้งการ เพ่ือน าราคาน้ีไปใชจ่้ายต่างๆเพ่ือน าไปใชใ้นการเสนอบริการ ท่ีลูกคา้ยอมรับได ้3. ความ
สะดวก (Convenience) ลกูคา้จะใชบ้ริการกบัธุรกิจใด ธุรกิจนั้นจะตอ้งสร้างความสะดวกใหก้บัลกูคา้ไม่ว่า
จะเป็นการติดต่อสอบถามขอ้มูลและการไปใช้บริการ 4. การติดต่อส่ือสาร (Communication) ลูกคา้ย่อม
ตอ้งการได้รับข่าวสารอนัเป็นประโยชน์จากธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกนัลูกค้าก็ตอ้งการติดต่อกับธุรกิจ
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เพ่ือใหข้อ้มูล ความคิดเห็น หรือขอ้ร้องเรียน ธุรกิจจะตอ้งจดัหาส่ือท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือการ
ใหแ้ละรับขอ้มลูความเห็นจากลูกคา้ 5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ลกูคา้ตอ้งการการเอาใจใส่ดูแลเป็นอยา่ง
ดีจากผูใ้หบ้ริการ ตั้งแต่ เร่ิมกา้วเทา้แรกเขา้มาจนถึงกา้วออกจากร้าน และไม่ว่าจะเป็นคร้ังแรกหรือคร้ังใด
ของการใหบ้ริการก็ตาม หรือไม่ว่าจะเป็นพนกังานคนใดก็ตามท่ีใหบ้ริการ ดงันั้น ผูใ้ห้บริการควรจะตอ้ง
คอยสังเกตความต้องการของลูกค้า  และต้องเอาใจใส่ให้ลูกค้าเกิดความพอใจทุกคร้ังท่ีใช้บริการ 6. 
ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ  (Completion) ลูกค้ามุ่งหวงัให้ได้รับการตอบสนองความ
ตอ้งการอย่างสมบูรณ์แบบ ในแต่ละธุรกิจบริการ แมข้ั้นตอนการใหบ้ริการจะมีความซบัซอ้นเพียงใด ตอ้ง
จา้งพนักงานจ านวนมากมายเพียงใด ลูกคา้ไม่มีส่วนมารับรู้  รู้อย่างเดียวว่ากระบวนการให้บริการตอ้ง
ตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วครบถ้วน  ไม่ขาดตกบกพร่อง 7. ความมั่นใจ  (Confidence) 
ส่ิงแวดลอ้มของการใหบ้ริการ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร เคาน์เตอร์บริการ ห้องน ้า ทางเดิน ป้ายประชาสัมพนัธ์
ต่าง ๆ จะตอ้งสร้างความสบายตาและความสบายใจให้แก่ลูกคา้ ส าหรับปัจจยัทางการตลาดบริการใน
มุมมองของลูกคา้ทั้ง 7 ประการนั้น ทุกตวัลว้นมีความส าคญัอย่างยิ่ง จะขาดตวัใดตวัหน่ึงไปไม่ได ้โดย
บุคลากรท่ีใหบ้ริการจะท าหนา้ท่ีส าคญัในการเช่ือมโยงส่วนประสมทางการตลาดตวัอ่ืน ๆ ใหก้ลมกลืนกนั
เป็นเน้ือเดียวในการส่งมอบการบริการให้ผูบ้ ริโภค   ดังนั้ นแนวทางท่ีผู ้บริหารธุรกิจควรท่ีจะต้อง
ด าเนินการ ก็คือ ตอ้งปรับปรุงส่ิงท่ีธุรกิจเราเสนอให้กบัลูกคา้ รวมทั้งตอ้งเลือกส่ิงท่ียงัไม่มีธุรกิจใดสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ มาพฒันาเพ่ือส่งมอบบริการเกินความคาดหมายใหก้บัลกูคา้ต่อไป 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบปัจจยัทางการตลาดในมุมมองของธุรกจิและของลูกค้า 

ปัจจยัทางการตลาดในมุมมองของธุรกจิ ปัจจยัทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 

1. ผลิตภณัฑ ์ (Product)   1. คุณค่าท่ีจะไดรั้บ (Customer Value) 

2. ราคา (Price) 2. ตน้ทุน (Cost to Customer) 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)   3. ความสะดวก (Convenience) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 4. การติดต่อส่ือสาร (Communication) 

5. บุคลากร (People) 5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring) 

6. กระบวนการใหบ้ริการ (Process)   6. ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ
(Completion) 

7. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence)  7. ความมัน่ใจ (Confidence) 

(ท่ีมา : วงศพ์ฒันา  ศรีประเสริฐ, 2552) 
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แนวคิดเกีย่วกบัความภักดขีองลูกค้า   
     เกอร์สัน (Gerson , 2546) ไดก้ล่าวถึงความจงรักภกัดีจากลูกคา้ว่า เป็นผลสะทอ้นถึงความพอใจอย่าง
ท่ีสุดของลูกคา้ ซ่ึงมกัเกิดข้ึนเม่ือลูกคา้ไดรั้บความพอใจอยา่งต่อเน่ือง ลูกคา้แต่ละคนย่อมมีความพอใจไม่
เหมือนกนั ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการและประสบการณ์ในการใชบ้ริการ อย่างไรก็ตาม ลูกคา้ในยุคปัจจุบนั
เอาใจยากข้ึน ลกูคา้มีความจงรักภกัดีในตราบริการนอ้ยลง พร้อมเสมอในการไปเปล่ียนใชบ้ริการท่ีอ่ืนหาก
มีส่ิงล่อใจท่ีเหมาะสม ส่ิงท่ีนกัการตลาดตอ้งท าคือ สร้างความพอใจให้เกิดประจ าและพฒันาไปสู่ความ
จงรักภกัดี ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความจงรักภกัดีหรือลดการน าไปใชบ้ริการท่ีอ่ืนนัน่เอง  
    การวดัความภักดีของผูรั้บบริการ จะต้องค านึงถึง พฤติกรรม ทัศนคติ และกระบวนการคิดของ
ผูรั้บบริการ ซ่ึงสามารถวดัจากมาตรวดั (Behavioral Intentions Battery) ซ่ึงพฒันาโดยไซแธมล ์เบอร์ร่ีและ
พาราสุรามาน (Zeithaml, Berry, and Parasuraman, 1996) โดยมีกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการวดัความตั้งใจ
ของผูรั้บบริการ(Behavioral Intentions) ซ่ึงสามารถน าไปใช้พิจารณาวดัว่าลูกค้ามีความจงรักภักดีกับ
องค์กรธุรกิจท่ีใชบ้ริการอยู่มากนอ้ยเพียงใดไดเ้ช่นกนั ซ่ึงประกอบดว้ยมิติ 4 มิติ ไดแ้ก่ 1.พฤติกรรมการ
บอกต่อ คือ การพูดถึงส่ิงท่ีดีเก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการ และการบริการ แนะน า และกระตุน้ใหค้นอ่ืนสนใจ และ
การใชบ้ริการนั้น ซ่ึงสามารถน ามาวิเคราะห์ความภกัดีของลกูคา้ท่ีมีต่อผูใ้หบ้ริการ 2.ความตั้งใจท่ีจะซ้ือซ ้ า  
คือ เป็นการเลือกการบริการนั้นๆเป็นตวัเลือกแรก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถสะทอ้นนิสัยเก่ียวกบัการเปล่ียน
การบริการได ้3.ความอ่อนไหวต่อปัจจยัราคา คือ การท่ีผูบ้ริโภคไม่มีปัญหาในการท่ีผูใ้หบ้ริการข้ึนราคา 
และผูบ้ริโภคยอมจ่ายมากกว่าท่ีอ่ืนหากการบริการนั้นสามารถตอบสนองความพึงพอใจได ้4.พฤติกรรม
การร้องเรียน คือ การร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหาอาจร้องเรียนกบัผูใ้ห้บริการ บอกต่อคนอ่ืน ส่งเร่ืองไปยงั
หนงัสือพิมพ ์ส่วนน้ีเป็นการวดัถึงการตอบสนองต่อปัญหาของลกูคา้ 
 

วธิีการศึกษา 

 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  ไดแ้ก่ ลูกคา้ผูเ้ขา้ใช้บริการโรงแรมบ้านนันทสิรี จงัหวดัระยอง เดือน
ธนัวาคม 2556 พบวา่มีจ านวนผูเ้ขา้พกั 320 คน (รายงานทะเบียนผูเ้ขา้พกัของโรงแรมบา้นนนัทสิรี จงัหวดั
ระยอง, 2556) ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน 
(KREJCIE & Morgan, 1970) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 และระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 จะไดข้นาด
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 175 คน ดว้ยเง่ือนไขของการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติท่ีว่า การศึกษา
ความสัมพนัธ์ ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือสถิติ Linear Correlation Coefficient จะตอ้งมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน
ข้ึนไป และผูวิ้จัยใช้เคร่ืองมือสถิติ ANOVA จะต้องมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 20 เท่าของจ านวน
ตวัเลือกท่ีมากท่ีสุดในบรรดาค าถามเชิงลกัษณะท่ีใช้ในการวิเคราะห์  (Hair, Joseph F., Jr., Wiliam C., 
Black, Barry J., Babin, and Rolph E. Anderson 2008) ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงขอเพ่ิมขนาดกลุ่มตวัอย่างเป็น 210 
คน  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการท าวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเลือกตวัอยา่งแบบก าหนด
โควตา้ โดยแบ่งเป็น3กลุ่มลกูคา้ คือ 
1.ลกูคา้บุคคลทัว่ไป เกบ็แบบสอบถามจ านวน 70 ชุด 
2.ลกูคา้องคก์ร เกบ็แบบสอบถามจ านวน 70 ชุด 
3. ลกูคา้ตวัแทนจ าหน่ายหรือคณะทวัร์ เกบ็แบบสอบถามจ านวน 70 ชุด 
จากนั้น ท าการเลือกตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) โดยเลือกเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีเต็ม
ใจ และยินดีให้ขอ้มูล ในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นการใชแ้บบสอบถามท่ีท าการวิจยัเก่ียวกบัความคิดเห็น 
หลงัการใชบ้ริการโดยเกบ็ขอ้มลูลกูคา้ท่ีเขา้พกัเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงรอการ Check Out อยูท่ี่ Lobby   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือการศึกษา
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมบา้นนนัท
สิรี จงัหวดัระยอง เป็นค าถามปลายปิด แบบให้เลือกไดห้น่ึงตวัเลือก ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และวตัถุประสงคก์ารเขา้พกั 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 
สถานท่ีช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ การน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ   
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเพ่ือวดัระดบัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมบา้นนนัทสิรีจงัหวดัระยอง ดา้น
ความตั้งใจจะซ้ือซ ้า ดา้นพฤติกรรมบอกต่อ และดา้นความอ่อนไหวต่อราคา 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ    การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ สถิติท่ีใชใ้นการ
ทดสอบ F-test ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางทางเดียว (One-Way ANOVA) ดว้ยวิธีจบัคู่พหุคูณ
(Multiple Comparison) โดยค่าสถิติ Scheffe ในการทดสอบระดบัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมฯท่ีมี
ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั และการทดสอบค่าสถิติสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficients) เพ่ือหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรม กบัความ
ภกัดีของลกูคา้โรงแรมบา้นนนัทสิรีจงัหวดัระยอง  
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ผลการศึกษา และอภิปรายผล 
 

สรุปผลการศึกษา 
    จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรม กบั 
ความภกัดีของลกูคา้โรงแรมบา้นนนัทสิรี จงัหวดัระยอง สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1.  ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-
50 ปีคิดเป็นร้อยละ 47.1 ซ่ึงมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ45.7 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น ข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ35.2 โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง15,001 - 30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ38.6 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการเขา้พกัเพ่ือ ท่องเท่ียว ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ
29  

2. ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรม จากผลการวิจยัพบว่า ระดบัความพึงพอใจในการใช้
บริการโรงแรม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมส่วนใหญ่ในระดบัปานกลาง 
ยกเวน้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความพึงพอใจในระดับสูง   โดยปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงรองลงมาเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นสถานท่ีช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และ ดา้นบุคลากร ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที่3 แสดงระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรม 

ความพงึพอใจในการใช้บริการโรงแรม Mean S.D. 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.87 0.58 
2. ดา้นราคา 3.12 0.78 
3. ดา้นสถานท่ีช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.13 0.56 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.38 0.81 
5. ดา้นบุคลากร 2.66 0.78 
6. ดา้นกระบวนการบริการ 3.28 0.66 
7. ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 3.14 0.59 

ผลการศึกษาระดบัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมบา้นนนัทสิรี จงัหวดัระยอง พบวา่ กลุ่มตวัอย่างให้
ให้ระดบัความภกัดีอยู่ในระดบัระดบัปานกลางทุกกดา้นทั้งดา้นความตั้งใจซ้ือซ ้ า พฤติกรรมบอกต่อ และ
ความอ่อนไหวต่อราคา  โดยปัจจยัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นความอ่อนไหวต่อราคา รองลงมาคือ 
พฤติกรรมบอกต่อ และความตั้งใจจะซ้ือซ ้า ตามล าดบั ดงัตารางท่ี4 
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ตารางที่ 4 แสดงระดบัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมบา้นนนัทสิรี จงัหวดัระยอง 

ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมฯ Mean S.D. 
1.ดา้นความตั้งใจซ้ือซ ้า  2.58 0.92 
2.ดา้นพฤติกรรมบอกต่อ 2.80 0.80 
3.ดา้นความอ่อนไหวต่อราคา 2.85 0.90 

 

3. การวิเคราะห์ระดับความภักดีของลูกค้าท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่า
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั จะใหร้ะดบัคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 เม่ือท าการทดสอบต่อเน่ืองดว้ยการทดสอบรายคู่พหุคูณ(Multiple Comparison)ดว้ยวิธีของScheffee 
สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 1.ผูใ้ชบ้ริการท่ีอายุแตกต่างกนั จะให้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีของ
ลูกคา้โรงแรม แตกต่างกัน ท่ีระดบันัยส าคัญ0.05 โดยพบว่า กลุ่มอายุ51ปีข้ึนไปให้ระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัความภกัดีมากกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 25 ปี และ 26-50ปี 2.ผูใ้ช้บริการท่ีสถานภาพต่างกนั จะให้
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นหมา้ย 
หย่าร้าง จะให้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีมากกว่าสถานภาพ โสด 3.ผูใ้ชบ้ริการท่ีอาชีพต่างกนั 
จะให้ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีของลูกค้าแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยพบว่า 
ผูใ้ช้บริการท่ีรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะให้ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีน้อยกว่า 
ประกอบอาชีพอิสระ กิจการส่วนตวั 4.ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดร้ะหว่างรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั จะให้
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีของลูกคา้โรงแรมบา้นนนัทสิรี จงัหวดัระยอง  แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 พบว่า กลุ่มรายไดข้องผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั คือ กลุ่มรายไดต้ ่ากว่า 
15,000 บาท จะใหร้ะดบัคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีนอ้ยกว่า กลุ่มรายไดม้ากกวา่ 30,001 บาท 5.ผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีมีวตัถุประสงค์การเขา้พกัต่างกนั จะให้ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีของลูกคา้แตกต่างดนัท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  กลุ่มวตัถุประสงคก์ารเขา้พกัท่ีใหร้ะดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั คือ ท าธุระหมู่คณะ
ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีของลกูคา้เร่ืองความตั้งใจจะซ้ือซ ้ามากกว่า ท่องเท่ียวหมู่คณะ และ
ท่องเท่ียวส่วนตวั  ขณะท่ี กลุ่มลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคก์ารเขา้พกัเพ่ือท าธุระส่วนตวั ใหร้ะดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัความภกัดีของลูกคา้เร่ือง ความตั้งใจซ้ือซ ้ าสูงกว่า ท่องเท่ียวหมู่คณะ และท่องเท่ียวส่วนตวั ดา้น
พฤติกรรมบอกต่อ ผูเ้ขา้พกัเพ่ือท าธุระเป็นหมู่คณะ จะใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดีของลูกคา้
เร่ืองพฤติกรรมการบอกต่อมากกวา่ท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ ส่วนดา้นความอ่อนไหวต่อราคา พบว่า ลกูคา้ท่ีมี
วตัถุประสงคก์ารเขา้พกัต่างกนั ใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความภกัดรของลกูคา้เร่ืองความอ่อนไหวต่อ
ราคา ไม่แตกต่างกนั  ดงัตารางท่ี5 
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ตารางที่5 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ในการใหร้ะดบัความเห็นดว้ยเก่ียวกบัความภกัดีของลูกคา้โรงแรม
บา้นนนัทสิรีจงัหวดัระยองท่ีจ าแนกตามวตัถุประสงคก์ารเขา้พกั 
วตัถุประสงค์การเข้า

พกั 

n(210) Mean ท่องเทียว

หมู่คณะ 

ท่องเที่ ยว

ส่วนตวั 

ท าธุระ 

หมู่คณะ 

ท า ธุ ร ะ

ส่วนตวั 

ด้านความตั้งใจซ้ือซ ้า 

1. ท่องเท่ียว หมู่คณะ 50 2.0   -0.93* -1.22* 

2. ท่องเท่ียว ส่วนตวั 61 2.28   -0.65* -0.93* 

3. ท าธุระ หมู่คณะ 59 2.93 0.93* 0.65*   

4. ท าธุระ ส่วนตวั 40 3.22 1.22* 0.93*   

ด้านพฤตกิรรมบอกต่อ 

1. ท่องเท่ียว หมู่คณะ 50 2.60   -0.44*  

2. ท่องเท่ียว ส่วนตวั 61 2.65     

3. ท าธุระ หมู่คณะ 59 3.04 0.44*    

4. ท าธุระ ส่วนตวั 40 2.93     

  *มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
     4. การวิเคราะห์ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรม กบัความ
ภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมบา้นนันทสิรี จงัหวดัระยอง ผลการศึกษา สามารถสรุปเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 
พบว่า1.ปัจจยัความพึงพอใจดา้นท่ีมีค่าสหสัมพนัธ์สูงสุดคือ  ดา้นบุคลากร รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ีช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และรองลงมาคือ ด้านกระบวนการบริการ 2.ความภักดีด้านความตั้ งใจซ้ือซ ้ า มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจดา้นบุคลากรสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นสถานท่ีช่องทางการจดัจ าหน่าย 
กระบวนการบริการและผลิตภณัฑ์ 3.ความภกัดีดา้นพฤติกรรมบอกต่อ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ดา้นสถานท่ีช่องทางการจดัจ าหน่าย สูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นบุคลากร รองลงมาคือ การส่งเสริมการตลาด 
ราคา ลกัษณะทางกายภาพ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการบริการ ตามล าดับ และ ความภักดีด้านความ
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อ่อนไหวต่อราคามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจดา้นบุคลากร สูงท่ีสุด รองลงมาคือ สถานท่ีช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และกระบวนการบริการ 4.ความพึงพอใจด้าน บุคลากร ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ 
กระบวนการบริการ มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีทุกรายดา้น 5. ความภกัดีดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจทุกรายดา้น คือ ความภกัดีดา้นพฤติกรรมบอกต่อ 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจยั ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ท าใหพ้บว่า กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของทางโรงแรมคือ 
ลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคก์ารเขา้พกัเพ่ือท าธุระ ส่วนบุคคล โดยพบว่าให้ระดบัความคิดเห็นเร่ืองความตั้งใจ
ซ้ือซ ้ ามากท่ีสุด โดยความพึงพอใจดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีดา้นความตั้งใจซ้ือซ ้ าใน
ระดบัสูงท่ีสุด โดยเนน้การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้กลุ่มท าธุระส่วนบุคคล ส าหรับกลุ่มท าธุระเป็นหมู่คณะ ให้
รับความคิดเห็นเร่ืองพฤติกรรมบอกต่อ มากท่ีสุด ซ่ึงหมายถึงลูกคา้กลุ่มน้ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะมีการบอก
ต่อ แนะน าในบริการไปยงับุคคลอ่ืนมากท่ีสุด โดยปัจจยัความพึงพอใจดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
บอกต่อสูงท่ีสุด คือดา้นสถานท่ีช่องทางการจดัจ าหน่าย กล่าวคือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดในปัจจยั
ดา้นสถานท่ีช่องทางการจดัจ าหน่าย จะมีผลท าใหล้กูคา้กลุ่มน้ีรับรู้ถึงคุณค่า จนแนะน าบอกต่อไปยงับุคคล
อ่ืน จากผลการวิจยัดงักล่าว ทางโรงแรมจึงควรตอบสนองความตอ้งการใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ
ก าหนด วางแผน การใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดใหเ้หมาะสม 

จากผลการวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจ กบัความภกัดี พบว่า ดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์สูงท่ีสุดคือ 
ดา้นบุคลากรซ่ึงผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด   

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารโรงแรมฯ จากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

1. ทางโรงแรมฯควรปรับปรุงปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการเป็นอนัดบัแรกเพราะมีความสัมพนัธ์กบั
ความภกัดีในระดบัสูง ผลการศึกษาดา้นบุคลากร พบวา่ ลูกคา้ไม่พอใจในบุคลากรผูใ้หบ้ริการ โดยเฉพาะ
ความเอาใจใส่สนใจผูม้าใชบ้ริการ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ความเอาใจใส่ ให้ความสนใจแก่ผู ้
มาใชบ้ริการ ความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้ทนัที เม่ือลกูคา้ประสบปัญหาต่างๆ และความรู้ความสามารถ
ของพนักงานในการบริการ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ผูบ้ริหารอาจตอ้งมีการจูงใจพนักงานในการ
ท างาน  และต้องมีการฝึกทักษะ อบรมบุคลากร ให้มีความรู้  ความช านาญในการให้บริการ รวมทั้ งมี
จรรยาบรรณในการท างาน เน่ืองจากผลการทดสอบสมมติฐาน ความพึงพอใจดา้นบุคลากรมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการในระดบัสูง จึงส่งผลอย่างมากถา้ผูใ้ชบ้ริการไม่พอใจดา้นบุคลากร
แลว้ ย่อมส่งผลให้ไม่กลบัมาใช้บริการ รวมไปถึงการบอกต่อในทางลบส่งผลต่อช่ือเสียงของโรงแรม 
ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรรีบด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข   โดยหากความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมเพ่ิม
มากข้ึน ความภกัดีในการใชบ้ริการโรงแรมกจ็ะมากข้ึน เช่นกนั ทั้งน้ี ควรมีการฝึกอบรม และการเสริมแรง
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อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกท่ีมุ่งมัน่ และตอ้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 
นอกจากน้ีควรจดัใหมี้ระบบการรับสมคัร คดัเลือกบุคลากร ในการเขา้ท างานเพ่ือเลือกตามคุณสมบติั แลว้
น ามาฝึกอบรมก่อนเขา้ปฏิบติังาน โดยมีการฝึกอบรมทกัษะอย่างต่อเน่ือง เพ่ือความมีประสิทธิภาพของ
บุคลากร อีกทั้งมีการก าหนดแผนพฒันาศกัยภาพใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

2. ทางโรงแรมฯควรปรับปรุงปัจจยัดา้นดา้นสถานท่ี ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดว้ยการสร้างเครือข่าย
พนัธมิตรใหม้ากข้ึน  รวมไปถึงช่องการอ านวยความสะดวกดา้นช่องทางการติดต่อส่ือสาร การจองหอ้งพกั 
รวมไปถึง การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ท าให้ลูกค้ารู้สึกหนักใจ อาจเป็นการส่ง
รายละเอียดโปรโมชัน่พิเศษน าเสนอใหก้บัลกูคา้ผ่านทางอีเมล ์หรือการอพัเดทขอ้มลูหนา้เวบ็ไซดโ์รงแรม
ฯเป็นประจ า รวมไปถึงการอพัเดทโปรโมชัน่ การส่งเสริมการขายต่างๆ โดยให้เหมาะสมตรงตามความ
ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ รวมไปถึงกระบวนการรับขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ท่ีมาจากลูกคา้ เพ่ือ
น าไปปรับปรุง พฒันากระบวนการบริการต่อไป นอกจากน้ีการอ านวยความสะดวกในเร่ืองของการ
เดินทาง รวมทั้ง การมีตูก้ดเอทีเอม็บริเวณโรงแรมเพ่ืออ านวยความสะดวกก็เป็นแนวทางหน่ึงในการสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลกูคา้กลุ่มท าธุระ หมู่คณะ ดว้ยเช่นกนั  

3. แนวทางการปรับปรุงปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เพราะจากผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจ
ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีดา้นพฤติกรรมบอกต่อ กล่าวคือ หากผูใ้ชบ้ริการมี
ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด ย่อมมีการแนะน าบอกต่อไปบุคคลอ่ืน ดังนั้นผูบ้ริหารควร
ปรับปรุงในเร่ืองของ การประชาสัมพนัธ์ อาจเลือกส่ือท่ีหลากหลาย เช่น Twitter การโพสต์ลงTimeline 
การโฆษณาตามเวบ็ไซตท่์องเท่ียวต่างๆท่ีราคาไม่สูง เป็นตน้ รวมไปถึงการส่งเสริมการขายต่างๆ ลดแลก 
แจก แถม อาจเปล่ียนจากของท่ีระลึก เป็นคูปองสะสมแตม้การมาพกั เป็นตน้ รวมไปถึงการใชแ้ผนรุก 
แผนรับ ในกลยุทธ์ดา้นปัจจยัการส่งเสริมการตลาด อาจน ากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดในเร่ือง Privilege 
: เป็นขอ้เสนอพิเศษท่ีมีการจดัไวใ้หแ้ก่ลูกคา้ในลกัษณะของสิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิก ทั้งสมาชิกของ
โรงแรมเอง และสมาชิกของพนัธมิตรท่ีเขา้ร่วมส่งเสริมการขายซ่ึงบุคคลทัว่ไปจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์
น้ี  

4.  ผูบ้ริหารควรให้ความส าคัญกับความภักดี เน่ืองจากมีความส าคัญต่อก าไรในระยะยาว จึงควร
วางแผนกลยุทธ์การตลาดท่ีมุ่งความส าคญัสู่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีเป็นหลกั เพราะกลุ่มลูกคา้ท่ี
จงรักภกัดีจะมีปริมาณการซ้ือมากข้ึน เน่ืองจากมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ จึงส่งผลใหย้อดขายเพ่ิมข้ึนและ
รักษาส่วนครองตลาดใหเ้หนือจากคู่แข่งขนัได ้โรงแรมอาจน าระบบ CRM มาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์โดยการ
ติดต่อกบัลูกคา้อย่างต่อเน่ือง โดยไม่รบกวนลูกคา้มากเกินไป ซ่ึงอาจใชก้ารติดต่อผ่าน e-mail address ท่ี
ลูกคา้ใหไ้ว ้โดยการส่งข่าวสาร e-news, โปรโมชัน่ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาของโรงแรม และการจดัส่ง e-
card ในเทศกาลต่างๆ รวมถึงส่งการ์ดวนัเกิดใหก้บัลกูคา้ดว้ย เพ่ือสร้างความประทบัใจใหก้บัลกูคา้  
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ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวจิยัคร้ังต่อไป 
ในการท าการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน ของโรงแรมคู่แข่ง เพ่ือคาดการณ์ว่าผูบ้ริโภคจะมี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางใด  เพ่ือสามารถปรับกลยุทธ์ในการบริหารให้สอดคลอ้งกับ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือท าให้รับรู้ถึงขอ้ดี ขอ้เสียของคู่แข่งขนั เพ่ือน ามาพฒันาและปรับปรุงบริการ
ในอนาคต 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านทัศนคตต่ิอสองแวดล้อมกบัพฤตกิรรมการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Association Analysis of Environmental Attitudes and Environmental Behaviors of 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อ

ส่ิงแวดลอ้มกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและอุปสรรคในการบริโภค
สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคือผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน ดว้ย
วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาก แต่มีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ย ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิ
ต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นไม่สมัพนัธ์กนัและมีความแตกต่างท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติของปัจจยัดา้นลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ  สถานภาพ, อาชีพ, และระดบัรายได ้ แต่ไม่พบความแตกต่างท่ีมี
นยัส าคญัของระดบัการศึกษา 

 
ค าส าคัญ: ทัศนคติต่อส่ิงแวดล้อม, พฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม, อุปสรรคการบริโภค
สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม, เคร่ืองมือวัดทัศนคติต่อส่ิงแวดล้อม(NEP Scale) 
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2อาจารย ์สาขาการจดัการการท่องเท่ียว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400  
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Abstract 
 This research is entitled “The Association Analysis of Environmental Attitudes and 
Environmental Behaviors of Consumers in Bangkok”. 
              The purpose of this study was to assess consumers’ environmental attitudes, environmental 
behaviors and obstacles to green consumerism. In this research, the researchers used questionnaires as a 
survey tool andmeasuring environmental attitudes by the revised NEP Scale (15 items). Data was 
analyzed by using statistical software packages.  
                From 200 respondents, results showed that the respondents’ attitudes were ecocentric, 
contradictorily to their actions.  Thus, this research showed that environmental attitudes and 
environmental behaviors are not positivity related. In analyzing the effect of demographic factors, the 
result showed that gender, age, status, occupation and income, had an effect on some behaviors of green 
consumerism. However, there is no significant effect of level of education on green consumerism. 
 
Keywords: Environmental Attitudes, Environmental Behaviors, Obstacles to Green Consumerism, The 
New Ecological Paradigm Scale 
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1. บทน า 
     ในเวลาน้ีผูค้นทัว่โลกตอ้งเผชิญกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะ
ปัญหาสภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึน อนัเน่ืองมาจากการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การด าเนินธุรกิจท่ีไร้
จิตส านึกไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม และพฤติกรรมการบริโภคของผูค้นอย่าง
ฟุ่ มเฟือยโดยไม่ตระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  
     จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2554-2559) การพฒันาประเทศในระยะ
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ไดมี้การจดัท ายุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพ
และยัง่ยืน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาและขบัเคล่ือนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต ่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  ส่งเสริมให้ผูส่้งออกท าคาร์บอนฟุตพร้ินต ์
และสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน  
     แมว้า่หลายองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนมีความพยายามท่ีจะรณรงคส์ร้าง
ทศันคติท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มและเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของคนในสงัคมใหมุ่้งสู่ความยัง่ยืน
มากข้ึน โดยการปลกูจิตส านึกและสร้างค่านิยมใหม่เร่ืองการบริโภคอยา่งพอเพียง และใหผู้บ้ริโภคมีส่วน
ร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ผา่นการบริโภคสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่กไ็ม่สามารถ
ทราบไดเ้ลยวา่การรณรงคเ์พ่ือใหผู้บ้ริโภคมีทศันคติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นจะสามารถท าใหผู้บ้ริโภค
มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติได ้ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัดา้นทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
ศึกษาอุปสรรคในการบริโภคสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหก้ารศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบักระแสการ
เปล่ียนแปลงของโลกในดา้นส่ิงแวดลอ้มและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 และ
สถานการณ์การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของคนในสงัคมเมืองอยา่งกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ขอ้มลูเหล่าน้ีอาจใชส้นบัสนุนหรือเป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการรูปแบบขององคก์ร สินคา้ และ
ผลิตภณัฑ ์ ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในตลาดกรีนโปรดกัส์ รวมถึงใชเ้ป็นแนวทางในการ
วางแผนด าเนินกิจกรรมทางสงัคมขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบักระแสการด าเนินธุรกิจแบบวิถีท่ีย ัง่ยืน เพ่ือ
เพ่ิมเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุนและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัองคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค 
3. เพ่ือศึกษาความความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มกบัพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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1. ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจแบบวิถี
ย ัง่ยืนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 
2. ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ในการท าตลาด
เก่ียวกบัสินคา้ ผลิตภณัฑ ์และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
3. ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายเพ่ือลดอุปสรรคในการบริโภคสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
และเอ้ืออ านวยต่อการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
4.ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการสร้างจิตส านึกท่ีดีดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค แนวทางในการ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์และความรับผิดชอบต่อสงัคมในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
     แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับทัศนคติ (Icek Ajzen, 2012) ได้น าเสนอทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน 
(Theory of Planned Behavior) ซ่ึงมีการพัฒนามาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลของ (Theory of 
Reasoned Action: TRA) (Ajzen and Fishbein, 1980) เป็นทฤษฏีทางจิตวิทยาสงัคม (Social Psychology) ท่ี
ท านายพฤติกรรมโดยเจตนาของมนุษย ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของบุคคลจะถูกก าหนดโดยความ
ตั้งใจของบุคลนั้นท่ีจะแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาอย่างสอดคลอ้งกนั โดยความตั้งใจท่ีว่าน้ีเกิดจาก
การมีความเช่ือพ้ืนฐานสามดา้น ดงัน้ี 1. ความเช่ือเก่ียวกบัพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) 2. ความเช่ือ
เก่ียวกบักฎเกณฑ์หรือกลุ่มอา้งอิง (Normative Beliefs) 3. ความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถในการควบคุม 
(Control Beliefs) ซ่ึงมีโครงสร้างพ้ืนฐานของทฤษฎีดงัแสดงในรูปท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: Icek Ajzen, 2006 
 
 

รูปที ่1 โมเดลทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและกระบวนการตดัสินใจของมนุษย ์: TPB Diagram  
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบัพฤตกิรรมการบริโภค (Kotler and Philip, 1997) โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior Model) เรียกวา่ S-R Theory ดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 2 เป็นการศึกษาเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิด
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการส่ิง
กระตุน้ผา่นมาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s characteristic) และท าใหเ้กิดการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อ (Buyer’s response) หรือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase decision) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 แสดงรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (Kotler 
and Philip, 1997) 

ท่ีมา: Marketing Management Analysis, Planning Implementation and Control. P.172 9th ed. New Jersey: 
A Smimon and Schuster company. 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     ณัชชา บางท่าไม้, ชัยสิทธ์ิ นวลจันทร์, กาญจนา ปรักมาส, ทัตยา ข าเจริญ , นาฏยา จริตรัมย์, และ
สรพงษ์ สุขสวัสดิ์ (2552) ท าวิจยัเร่ือง “ทศันคติและพฤติกรรมการใช ้สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของ
นิสิตนกัศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า จากการส ารวจนกัศึกษาปริญญาตรี จ านวน 300 
คน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลของการส ารวจสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเดน็ คือ 
    1. ทศันคติของนิสิตนกัศึกษาส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและหญิง มีความตระหนกัต่อความเป็นมิตรต่อส่ิงต่อ
แวดลอ้มของสินคา้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ โดยจะพิจารณาถึงลกัษณะและคุณภาพของสินคา้ท่ีสามารถช่วย
รักษาส่ิงแวดลอ้มไดจ้ริง ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ไดต้ระหนกัถึงความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของสินคา้
นั้น เน่ืองมาจากสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มยงัมีช่องทางการจดัจ าหน่ายของสินคา้ท่ีนอ้ยหรือหาซ้ือได้
ยากและสินคา้มีราคาแพง  
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     2. ในส่วนของพฤติกรรมการใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง ผลวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมการใชสิ้นคา้มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของสินคา้  
     3. เก่ียวกบัพฤติกรรมภายหลงัการใชสิ้นคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจท่ีใชสิ้นคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และไดแ้นะน าบอกต่อใหค้นรอบขา้งหนัมาใชสิ้นคา้ท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
     ขนิษฐา ยาวะโนภาส (2553) ท าวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ฉลากลดคาร์บอนกรณีศึกษานกัศึกษาปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร” 
ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ทราบผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอนและไม่ทราบสัญลกัษณ์
ฉลากลดคาร์บอนและไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอนส าหรับผูท่ี้ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑฉ์ลากลด
คาร์บอนจะทราบจากผลิตภณัฑป์ระเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุดโดยไดรั้บขอ้มลูจากส่ือประเภท
นิตยสารวารสารและส่ือจากท่ีอ่ืนเช่นในวิชาเรียนและส าหรับผูท่ี้ทราบและเคยใชผ้ลิตภณัฑฉ์ลากลด
คาร์บอนมีเหตุผลดงัน้ี 1. เหตุผลดา้นส่ิงแวดลอ้มช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 2. เหตุผลทางดา้น
ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการแนะน าใหเ้ลือกซ้ือจากผูอ่ื้น 3. เหตุผลดา้นราคาประหยดั 
     E. Bun Lee (2008) ท าวิจยัเร่ือง “ทศันคติท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและแหล่งท่ีมาขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
กลุ่มนกัศึกษาชาวแอฟริกนั - อเมริกนั” ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจ ไดแ้บ่งการส ารวจ
ออกเป็น 3 ตอนดงัต่อไปน้ี ตอนท่ี 1 เร่ืองทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้ม The New Ecological Paradigm Scale 
(NEP Scale) จ านวน 15 รายการ ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้มารีไซเคิลจ านวน 5 รายการ และ
พฤติกรรมการอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังาน จ านวน 6 รายการ ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการรับขอ้มลูข่าวสาร
ดา้นส่ิงแวดลอ้มจากส่ือต่างๆ โดยท าการส ารวจจากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั Historically 
Black Colleges and Universities (HBCU) จ านวนทั้งหมด 292 คน ผลการศึกษาพบวา่  
     - จาการใช้เคร่ืองมือ NEP scale ผลการวิเคราะห์ท่ีได้คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  
     - จากผลการส ารวจระดับการกระท าของพฤติกรรมการรีไซเคิลวัสดุจ านวน 5 อย่าง ซ่ึงได้แก่ 
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร, ขวดแกว้, ขวดพลาสติก, กล่องกระดาษ, และขยะอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช ้Likert 
scale 5 ระดบั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยหรือนานๆคร้ังท่ีจะมีการน าวสัดุท่ีใช้แลว้มารีไซเคิล 
และในส่วนของพฤติกรรมการประหยดัพลงังาน จ านวน 6 ราการ พบว่า ในดา้นของการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้า มากว่าคร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอย่างพยายามท่ีจะประหยดัพลงังานไฟฟ้าอยูเ่ป็นประจ า ในดา้นของการ
ประหยดัน ้ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พยายามท าบา้งเป็นบางโอกาสท่ีจะลดการใชน้ ้า และส าหรับดา้นการใช้
บริการระบบขนส่งสาธารณะ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยหรือแทบจะไม่เคยใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะเลย 
      - จากการส ารวจการรับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆของกลุ่มตวัอย่าง ไม่วาจะเป็นทีวี อินเทอร์เน็ต และ
ส่ืออ่ืนๆ เช่น หนังสือพิมพ์ เพ่ือน เป็นตน้ ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับข่าวสารดา้น
ส่ิงแวดลอ้มจากการรับชมรายการต่างๆผ่านเคเบิลทีวี และเกินกว่าคร่ึงของกลุ่มตวัอย่างให้ความเห็นว่า
ส่ือมวลชนนั้นยงัใหค้วามส าคญัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มไม่เพียงพอ 
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3. วธีิการศึกษา 
     ประชากร คือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัมีความประสงคจ์ะท าการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งประมาณ 200 ตวัอยา่ง โดยจ านวน
ของกลุ่มตวัอยา่งน้ีไดผ้า่นเง่ือนไขในการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติท่ีจะน ามาใชวิ้เคราะห์ขอ้มลูแลว้ ซ่ึงมี
รายละเอียดเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางสถิติ ดงัต่อไปน้ี 
     1. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

1.1 ควรมีกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 20 คนส าหรับแต่ละกลุ่มยอ่ย 
1.2 ควรมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่าๆ กนัส าหรับแต่ละกลุ่มยอ่ย 

     2. การวิเคราะห์การหาค่าสหสมัพนัธ์แบบเชิงเสน้ (Linear Correlation Coefficient) 
2.1. ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีมากกวา่ 30 คนข้ึนไป 

     เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบไปดว้ย 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1 ค าอธิบายเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัและการขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 3 ชุดค าถาม แบ่งเป็น 3 ส่วนยอ่ย ดงัน้ี 
     ตอนท่ี 1 ทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้ม ในการประเมินมุมมองดา้นความห่วงใยและความใส่ใจท่ีมนุษยมี์ต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเคร่ืองมือท่ีนิยมแพร่หลายและเป็นสากลในการใชว้ดัทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีใชก้นั
หลากหลายทัว่ไป เรียกวา่ The New Ecological Paradigm Scale (NEP Scale) มีจ านวน 15 รายการ 
เคร่ืองมือน้ีสามารถใชว้ดัความเช่ือหรือทศันคติท่ีมนุษยมี์ต่อส่ิงแวดลอ้มได ้ ดงันั้นเคร่ืองมือน้ีจึง
ประกอบดว้ยความเช่ือของทั้งเร่ือง Anthropocentric และ Egocentric  
     ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มค าถามท่ีใชใ้นการสอบถามผูบ้ริโภคนั้น ผูวิ้จยั
ไดด้ดัแปลงค าถามมาจาก งานวิจยัของCleveland, M., Kalamas, M., & Laroche, M. (2005) และ Lee, E. 
B. (2008) มีทั้งหมดจ านวน 8 รายการ 
     ตอนท่ี 3 อุปสรรคในการบริโภคสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยจะดูระดบัความคิดเห็นวา่ปัจจยั
ต่างๆเหล่านั้นเป็นอุปสรรคของการบริโภคสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากนอ้ยเพียงใด มีทั้งหมด
จ านวน 8 รายการ 
ส่วนท่ี 4 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมีทั้งหมดจ านวน 6 รายการ 
     การเกบ็รวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area 

Cluster Sampling) การเลือกเขตพ้ืนท่ีตวัอยา่งจะดูจากความหนาแน่นของประชากรอนัดบัท่ีหน่ึงถึง
อนัดบัท่ีสามในแต่ละกลุ่มเขต โดยจะยึดเอาพ้ืนท่ีท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสูงสุดเป็นเขต
ตวัอยา่ง แต่หากเขตตวัอยา่งท่ีเลือกมามีพ้ืนท่ีติดกนั กจ็ะท าการเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีความหนาแน่นของ
ประชากรรองลงมา ซ่ึงไดเ้ขตตวัอยา่งออกมา 6 เขต จากจ านวนทั้งหมด 50 เขตในกรุงเทพมหานคร
ตามหลกัเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มการปฏิบติังานของส านกังานเขตของกรุงเทพมหานคร (บรรณโศภิษฐ์, 
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2546:  2-3) โดยทั้ง 6 เขตตวัอยา่งเหล่าน้ีจะไม่มีพ้ืนท่ีติดต่อกนัและกระจายอยูค่รอบคลุมพ้ืนท่ี
ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เขตดินแดง เขตสาทร เขตบางซ่ือ เขตบึงกุ่ม เขตธนบุรี และเขต
บางแค ส าหรับจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการค านวณหาสดัส่วนประชากรชายและ
ประชากรหญิงในพ้ืนท่ีของแต่ละเขตตวัอยา่ง น าสดัส่วนท่ีได ้

เทียบกบัจ านวนตวัอยา่งรวมทั้งหมด 200 ตวัอยา่ง จะไดจ้ านวนของผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละเขต
ตวัอยา่ง 
     การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ การหาค่าความถ่ี (Frequency) 
และการหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และ การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ (Association Analysis) ดว้ยวิธี linear correlation Analysis 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ผลการศึกษา จ าแนกไดเ้ป็น 3 ดา้นหลกั คือ 
     ด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีมีทั้งหมดจ านวน 200 คน 
ประกอบไปดว้ยเพศ ชาย และ หญิง ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนัคือเป็นเพศชาย 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46 และ
เป็นเพศหญิงจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54 ซ่ึงส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ26-30 ปี มีอาชีพเป็นนกัเรียน/ 
นิสิต/ นกัศึกษา และพนกังานบริษทัเอกชนนั้นเป็นอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสองของกลุ่มตวัอยา่ง โดยส่วน
ใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด ส าหรับรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งนั้น ส่วนใหญ่แลว้
จะมีรายไดอ้ยูท่ี่ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน 
     ด้านทัศนคตต่ิอส่ิงแวดล้อมของผู้บริโภค ภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียของระดบัความเห็นดว้ย
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีระดบัความเห็นดว้ยของทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มรวมเฉล่ียเท่ากบั 4.04 คือมี
ระดบัคะแนนเฉล่ียรวมของเคร่ืองมือ NEP มากกวา่ 3.00 ซ่ึงหมายความวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติท่ี
ดีและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเม่ือพิจารณาแยกเป็นหวัขอ้ย่อยแลว้จะพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่งกบัหวัขอ้ ถา้มนุษยย์งัท าลายธรรมชาติและไม่เปล่ียนพฤติกรรม โลกจะเขา้สู่สภาวะวิกฤติ มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 60.5 เห็นดว้ยกบัหวัขอ้ ความสมดุลของธรรมชาติเป็นส่ิงเปราะบาง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
57 เฉยๆกบัหวัขอ้ ประชากรก าลงัจะลน้โลก มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.5 ไม่เห็นดว้ยกบัหวัขอ้ มนุษยเ์กิด
มาเพ่ือควบคุมธรรมชาติ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.5 และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบัหวัขอ้ โลกยงัมี
ทรัพยากรธรรมชาติเหลือเฟือใชเ้ท่าไรกไ็ม่หมด มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.5 แสดงรายละเอียดการแจก
แจงความถ่ี ค่าร้อยละ (แสดงไวใ้นตารางท่ี 1 ในส่วนของภาคผนวก) 
      ด้านพฤตกิรรมการบริโภคที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมท่ี
เป็นมิตรและไม่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยมีส่ีรายการท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ีย
มากกวา่ 3.00 ซ่ึงหมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งมาก 
โดยเร่ืองท่ีกระท ามากท่ีสุดคือการแยกขยะหรือของเสียก่อนท้ิง มีระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.17  รองลงมา
คือการน าแกว้ ขวด กระป๋อง กระดาษหรือกล่องท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่หรือน าไปรีไซเคิล มีระดบัคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 3.12 การซ้ือผลิตภณัฑอ์อร์แกนิคหรือปราศจากสารเคมี มีระดบัคะแนนเท่ากบั 3.08 และ
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สุดทา้ยคือการซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพลาสติกหรือวสัดุท่ีสามารถยอ่ยสลายตามธรรมชาติได ้มีระดบั
คะแนนเท่ากบั 3.04 ส าหรับอีกส่ีรายการท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่ 3.00 ซ่ึงหมายความว่ามีพฤติกรรม
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาตินอ้ย โดยมีระดบัการกระท านอ้ยท่ีสุดคือ การซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลาก
คาร์บอนฟุตพร้ินทก์ ากบั มีระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.38 การน าถุงผา้ของตนเองไปใชซ้ื้อสินคา้แทนการ 
ใชถุ้ง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.64 การปฏิเสธการใชถุ้งพลาสติก มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.83 และซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากวสัดุรีไซเคิล มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.94 ตามล าดบั และผลรวมของระดบัคะแนน
เฉล่ียในทุกรายการของพฤติกรรมการบริโภคมีค่าเท่ากบั 2.90 ซ่ึงหมายความวา่กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรม
การบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดบันอ้ย 
     ด้านอุปสรรคในการบริโภคสินค้าที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความเห็นดว้ยของ
อุปสรรคในการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มรวมเฉล่ียเท่ากบั 3.39 ซ่ึงหมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็น
ดว้ยวา่รายการต่างๆในแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นเป็นอุปสรรคในการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
อาทิเช่น การมีถงัขยะไม่เพียงพอและแยกประเภทไม่ชดัเจน สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green 
Product) หรือผลิตภณัฑท่ี์เป็นออร์แกนิคและปราศจากสารเคมีนั้นมีราคาสูง รวมถึงความร่วมมือจาก
ร้านคา้ต่างๆยงัมีนอ้ย และมีเพียงสองหวัขอ้เท่านั้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่เห็นดว้ยวา่เป็นอุปสรรคในการบริโภค
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม คือ เร่ืองสินคา้ท่ีผา่นการรีไซเคิลดูnไม่น่าใช ้ ไม่สะอาด และไม่มีคุณภาพ ซ่ึงมี
ระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.65 และเร่ืองการพกพาถุงผา้ไปใชซ้ื้อสินคา้มีความไม่สะดวก ซ่ึงมีระดบั
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.89 
     ด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทัศคติต่อส่ิงแวดล้อมกับพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  จากตารางท่ี 2 เม่ือใชเ้กณฑก์ารแปลผลค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ของ Cohen คือ  
          r  =  0.10  หมายถึง  นอ้ย 
          r  =  0.30  หมายถึง  กลาง 
          r  =  0.50  หมายถึง  มาก 
จะพบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มกบัพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเกือบทั้งหมด
มีความสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติอยูใ่นระดบันอ้ย มีเพียงปัจจยัดา้นทศันคติเร่ือง โลกมีความจ ากดัของ
ทรัพยากรกบัพฤติกรรมการน าแกว้ ขวด กระป๋อง กระดาษหรือกล่องท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่หรือน าไปรี
ไซเคิล มีความสมัพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติอยูใ่นระดบัมาก (r = 0.941) 
        นอกจากน้ี  เม่ือพิจารณาค่า r²  ซ่ึงบอกสัดส่วนการลดความผิดพลาดในการพยากรณ์ค่าของตวัแปร
ตามเม่ือใช้ค่าของตวัแปรตน้ พบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติเร่ือง โลกมีความจ ากดัของทรัพยากรสามารถลด
ความผิดพลาดในการพยากรณ์พฤติกรรมการน าแกว้ ขวด กระป๋อง กระดาษหรือกล่องท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใช้
ใหม่หรือน าไปรีไซเคิล ไดม้ากท่ีสุดถึงร้อยละ 88.55 และปัจจยัดา้นทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเหลือสามารถ
ลดความผิดพลาดในการพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดเ้พียงร้อยละ 1.20 ถึง
ร้อยละ 4.5 เท่านั้น 
 
อภิปรายผลการวจิยั 
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     จากผลของงานวิจยัในคร้ังน้ี แมว้า่ผูบ้ริโภคจะมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นนกัอนุรักษธ์รรมชาติแต่
กลบัไม่มีผลต่อพฤติกรรมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมากนั้น ซ่ึงผลของงานวิจยัน้ีคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Lee, E. 
B. เร่ือง เร่ือง “ทศันคติท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและแหล่งท่ีมาขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มนกัศึกษาชาวแอฟริ
กนั - อเมริกนั” ท่ีสรุปไวว้า่ กลุ่มนกัศึกษาดงักล่าวมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มแต่ในทางปฏิบติักลบัไม่เป็น
ในทิศทางเดียวกนั และปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อทศ้นคติและพฤติกรรมการเป็นนกัอนุรักษ ์
แต่ผลการวิจยัน้ีขดัแยง้กบัทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน ( Theory of Planned Behavior : TPB) ของ Icek 
Ajzen ท่ีไดอ้ธิบายไวว้า่ ทศันคติต่อพฤติกรรมมีความสอดคลอ้งเป็นไปในทางเดียวกนั ซ่ึงจากผลการวิจยั
จะเห็นไดว้า่ทศันคตินั้นอาจไม่ไดมี้ผลต่อการแสดงพฤติกรรมในทิศทางเดียวกนัเสมอไป อาจเป็นเพราะยงั
มีปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งเป็นตวัก าหนดการแสดงพฤติกรรม เช่น อุปสรรคต่างๆ ท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหท้ศันคติต่อพฤติกรรมไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั และยงัพบเพ่ิมเติมอีกวา่ผลการวิจยัในส่วนของพฤติกรรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ผูบ้ริโภคเกือบทั้งหมดไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑมี์ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินทก์ ากบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของขนิษฐา ยาวะโนภาส (2553) ท าวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
ฉลากลดคาร์บอนกรณีศึกษานกัศึกษาปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร” ท่ี
ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ทราบผลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอนและไม่ทราบสัญลกัษณ์
ฉลากลดคาร์บอนและไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑฉ์ลากลดคาร์บอน 
     จากผลงานวิจยัท่ีผา่นมาการศึกษาทศันคติท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มโดยอาศยัเคร่ืองมือ NEP Scale ในการวดั
นั้น ส่วนใหญ่จะท าการศึกษาผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นกลุ่มประเทศตะวนัตกและส่วนใหญ่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
แต่ในส่วนของการวิจยัน้ีเองผูท้  าการวิจยัไดท้ าการศึกษาท่ีแตกต่างจากงานวิจยัดงักล่าว โดยการน า
เคร่ืองมือ NEP Scale มาใชว้ดัทศันคติของผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีเป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันาในกลลุ่มประเทศ
ตะวนัออก ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้น เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม กบัผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นกลุ่ม
ประเทศแถบตะวนัตก อยา่งไรกต็ามซ่ึงผลงานวิจยัท่ีไดมี้ทิศทางเดียวกนักบัผลงานวิจยัอ่ืนๆท่ีใชเ้คร่ืองมือ 
NEP Scale ในการวดั นัน่คือ ไม่วา่ผูค้นจะอาศยัอยูใ่นทวีปใดของโลก อยูใ่นสภาพสงัคมและวฒันธรรม
อยา่งไร ผูค้นส่วนใหญ่ลว้นมีทศันคติท่ีดีและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
     อยา่งไรกต็ามในการศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้มกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มของผูบิ้โภคในเขตกรุงเทพมหานคร” น้ี 
ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของอุปสรรคในการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีความ
แตกต่างจากงานวิจยัของ Lee, E. B ท่ีศึกษาเฉพาะทศันคติและพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
ผลการวิจยัไดพิ้สูจนแ์ลว้วา่แมผู้บ้ริโภคจะมีทศันคติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่ในทางปฏิบติัแลว้กลบัไม่
สามารถท าไดจ้ริง เน่ืองจากมีอุปสรรคท่ีท าใหไ้ม่เอ้ืออ านวยต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นหลายประเดน็ ทั้งจากความร่วมมือของร้านคา้และผูป้ระกอบการ และการจดัการระบบ
สาธารณูปโภคของภาครัฐท่ียงัไม่เพียงพอ เป็นตน้ 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
     ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาก แต่มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
นอ้ย ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นไม่
สมัพนัธ์กนั ในส่วนของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์นั้นมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มในบางรายการเท่านั้น ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ และรายได ้แต่ระดบัการศึกษาไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้
     จากผลการวิจยัท่ีไดน้ั้น ผูวิ้จยัจึงมีแนวทางในการน าความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีไดจ้ากการวิจยัมา
เสนอแนะแก่ผูป้ระกอบการ ร้านคา้ บริษทั หน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหไ้ดน้ าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ การวางแผน และการสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม รวมถึงการ
น าไปปรับปรุงและพฒันาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 
        1.  ผูป้ระกอบการ บริษทั หน่วยงานหรือองคก์ร ท่ีตอ้งการท าซีเอสอาร์ (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สามารถน าประเดน็เร่ืองฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินทไ์ปใชใ้นการ
ส่ือสารกบัผูบ้ริโภค โดยการใหค้วามรู้เก่ียวกบัความส าคญัของฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินทท่ี์ก ากบัอยู่บน
สินคา้หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั เพ่ือกระตุน้จิตส านึกของผูบ้ริโภคและลดอุปสรรคในการบริโภคสินคา้ท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์รในมุมมองของผูบ้ริโภคและนกั
ลงทุนได ้
        2.  ผูป้ระกอบการหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ต่างๆ ควรมีถุงกระดาษส าหรับใหบ้ริการหรือควร
ส่งเสริมการน าถุงผา้มาใชใ้ส่สินคา้แทนการใชถุ้งพลาสติก เพราะถุงกระดาษและถุงผา้สามารถน าไปรี
ไซเคิลและกลบัมาใชใ้หม่ได ้ เป็นการลดตน้ทุนในการจดัซ้ือซ้ือถุงพลาสติกไวส้ าหรับใหบ้ริการ และยงั
ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัผูป้ระกอบการในการมีความรับผิดชอบต่อสงัคมดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
        3.  รัฐบาลควรจดัระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น การ
มีถงัขยะใหเ้พียงพอและแยกประเภทอยา่งชดัเจน เพ่ือช่วยในการจดัการปัญหาขยะและส่ิงแวดลอ้มใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหากมีการจดัการท่ีดีกจ็ะสามารถช่วยลดงบประมาณในการจดัการของเสียและ
เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีในการรักษาส่ิงแวดลอ้มของประชาชนโดยไม่ตอ้งเสียงบประมาณในการ
รณรงคเ์พ่ิมเติมได ้
        4.  รัฐบาลควรมีการขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย และสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SME ท่ีประกอบ
ธุรกิจเก่ียวกบัสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (กรีนมาร์เกท: Green Market หรือ อีโคร์โปร
ดกัส์: Eco-Products) เพ่ือเพ่ิมการกระจายตวัของตลาดซ่ึงจะท าใหร้าคาต่อหน่วยของสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มลดลงได ้และเป็นการเพ่ิมทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคดว้ย 
        5.  องคก์รต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ควรจดักิจกรรมรณรงคป์ลกูจิตส านึก สร้างความเคยชิน 
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหม่ในการแยกขยะใหก้บัประชาชนกลุ่มอายไุม่เกิน 20 ปี โดยอาจท าใน
รูปแบบของโครงการ CSR ร่วมกบัสถานศึกษา เพ่ือขอความร่วมมือในการแยกขยะก่อนท้ิง หรือน าขยะท่ี
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สามารถรีไซเคิลไดไ้ปขายเพ่ือเพ่ิมมลูค่า ซ่ึงเป็นการช่วยลดภาระในการจดัการของเสียและมลภาวะไดอี้ก
ทางดว้ย ตวัอยา่งเช่น โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล, โครงการลดขยะมลูฝอยในชุมชน เป็นตน้ 
        6.  รัฐบาลควรเพ่ิมวิชาเรียนท่ีเก่ียวกบัดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปในหลกัสูตรการศึกษาใหก้บัประชาชน
กลุ่มอายไุม่เกิน 20 ปี เน่ืองจากเยาวชนเหล่าน้ีเป็นความหวงัของชาติในอนาคต ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ี 
จะตอ้งสร้างจิตส านึกใหเ้กิดความตระหนกั ความเขา้ใจ ในปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งถกูตอ้ง ซ่ึงหากไดรั้บ
การปลกูฝังท่ีดีตั้งแต่วยัเยาวท์ั้งจากทางครอบครัวและสถานศึกษา ส่ิงน้ีกอ็าจเป็นส่วนช่วยท าใหเ้ยาวชนมี
ทศันคติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีพฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน 
        7.  ผูป้ระกอบการ ร้านคา้ต่างๆ อาจเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย หรือส่ือสารขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบั
สินคา้/ผลิตภณัฑอ์อร์แกนิคหรือปราศจากสารเคมี ผา่นทางส่ือออนไลนแ์ละโซเชียลเนตเวิร์ค (Socail 
Network) ต่างๆ เพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคกลุ่มท่ีเป็นเยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา และวยัเร่ิมท างาน เกิดความ
สนใจหรือเกิดค่านิยมท่ีจะบริโภคสินคา้และผลิตภณัฑป์ระเภทน้ี เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่าน้ีจดัอยูใ่นกลุ่มคน 
เจเนเรชัน่ วาย (Gen-Y) ท่ีช่ืนชอบความสะดวกสบาย เทคโนโลยี และการรับขอ้มลูข่าวสารจากหลาย
ช่องทาง ซ่ึงการส่ือสารการตลาดดว้ยวิธีน้ีจะตรงกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาและวยัเร่ิม
ท างานไดดี้ยิ่งข้ึน 
        8.  รัฐบาลควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหภ้าคเกษตรกรรม มีการเพาะปลกูพืชแบบออร์แกนิคและ
ปราศจากสารเคมีใหม้ากข้ึน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหต้ลาด และยงัเป็นการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใ้หก้บั
เกษตรกร เน่ืองจากสินคา้ประเภทน้ีสามารถจ าหน่ายไดใ้นราคาสูง ซ่ึงรัฐบาลอาจท าไดโ้ดยการสนบัสนุน
งบประมาณการวิจยัเก่ียวกบัพืชท่ีเพาะปลกูแบบออร์แกนิคและปราศจากสารเคมีได ้ หรือการก าหนดตรา
รับรองคุณภาพ เพ่ือสร้างมาตรฐานใหก้บัสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจใหแ้ก่
ผูบ้ริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการส่งสินคา้ออกไปจ าหน่ายยงั
ต่างประเทศดว้ย 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
        1.  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและงบประมาณ ผูวิ้จยัจึงไดเ้กบ็ขอ้มูลจาก
ตวัอยา่งเพียง 200 คนเท่านั้น แมจ้ะผา่นเง่ือนไขของการใชเ้คร่ืองมือสถิติในการวิเคราะห์ผล แต่ขอ้มลูท่ีได้
นั้นอาจยงัไม่เพียงพอเม่ือเทียบกบัประชากรท่ีตอ้งการศึกษา ฉะนั้นเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นตวัแทนท่ีดี
ประชากรและเพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีมีความละเอียดน่าเช่ือถือมากข้ึนควรมีการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งมากกวา่ 200 คนซ่ึงอาจจะเป็นจ านวน 400 คนหรือตามความเหมาะสมของประชากรและควร
กระจายการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งใหก้ระจายครอบคลุมพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานครใหม้ากข้ึน 
        2.  การค านวณหาสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการเกบ็ขอ้มลูในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัอา้งอิงจา้งความ
หนาแน่นประชากรต่อพ้ืนท่ี ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจเลือกปัจจยัอ่ืนในการอา้งอิง เช่น ระดบั
รายไดเ้ฉล่ีย, อาชีพ เป็นตน้ 
        3.  จากผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มกบัพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมากแต่กลบัมีพฤติกรรมการ
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บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย ดงันั้น ควรศึกษาเพ่ิมเติมวา่มีปัจจยัอะไรท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลให้
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย 
        4. ควรศึกษาประชากรท่ีอาศยัอยูน่อกเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอาจเป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นภูมิภาค
เดียวกนัหรืออยูใ่นภูมิภาคอ่ืนของประเทศ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของทศันคติและพฤติกรรม
ของผูค้นในแต่ละพ้ืนท่ี  
         5. ควรมีการส ารวจความคิดเห็นของฝ่ายผูป้ระกอบการ ร้านคา้ บริษทั หรือองคก์ร เพ่ือใหเ้ห็น
มุมมองของผูผ้ลิตและใหบ้ริการดว้ย 
         6.   จากผลการทดสอบความแปรปรวน พบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มผูท่ี้มีระดบัอายไุม่เกิน 20 ปี มี
พฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคกลุ่มท่ีมีระดบัอายมุากกวา่ 40 ปี ดงันั้น 
ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจท าการศึกษาวา่เหตุใดทั้งผูบ้ริโภคทั้งสองกลุ่มจึงมีความแตกต่างกนัใน
พฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคที่ตดัสินใจซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองประดบัผ่านโซเชียลมีเดยี ใน
เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร กรณศึีกษา เฟชบุ๊ค และ อนิสตาแกรม 

Classification of the consumer decision making for buying accessories via 
social media in Bangkok area, case study Facebook and Instagram 

นุจรี ตั้งไพศาลกุล1และ ดร.ณฐัพนัธ์ บัววราภรณ์2 

Nutcharee Tangpaisankul and Nattapan Buavaraporn ,Ph.D.  

บทคดัย่อ 
     การวิจยัเชิงส ารวจน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ประเภท
เคร่ืองประดบัผา่นโซเชียลมีเดีย และเพ่ือจดัแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ี
ผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัผา่นโซเชียลมีเดีย  
     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย จ านวน 200 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการวิเคราะห์
กลุ่ม (Cluster Analysis) ผลการศึกษาพบวา่ สามารถแบ่งผูบ้ริโภคออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการในทุกๆดา้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และกลุ่มท่ี 2 ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการในดา้นของสินคา้และการบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซื้อสินค้า, เคร่ืองประดับ, โซเชียลมีเดีย, ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ, การ
ตัดสินใจซ้ือสินค้า 

Abstract 
     The objectives of this survey research were to study about consumer buying accessories behavior via 
social media and classify consumers group using marketing mix ’7P factors that consumer used to 
decision for buying accessories via social media. 
     Sample group in this study were collected from 200 customers who used to buy product via social 
media. Tool for collecting data is questionnaire and using cluster analysis to classify consumers group. 
     Result from this study found that consumer can classify in 2 groups; (1) All marketing mix ’7P 
factors have an influence in buying decision. (2) Only Product and service in marketing mix ’7P factors 
have an influence in buying decision. 
Keywords: consumer buying behavior, accessories, social media, marketing mix’7P factors, buying 
decision 
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1. บทน า 

     ในปัจจุบนัน้ี โลกของเรานั้นมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโลยีไปอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ระบบทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของเรามากข้ึนและดว้ยกระแสของโลกออนไลน ์
และโซเชียลมีเดีย ซ่ึงตอนน้ีไดรั้บความสนใจและเป็นท่ีนิยมมาก ในทุกกลุ่มคน โดยการติดต่อส่ือสารผา่น
ระบบออนไลนน้ี์ ใหค้วามสะดวก รวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารต่างๆท่ีเกิดข้ึนทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
รวมทั้งช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายต่างๆได ้ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนยุคใน
ปัจจุบนัน้ีไดเ้ป็นอย่างดี และยงัท าให้เกิดช่องทางในการซ้ือ-ขายอีกรูปแบบหน่ึงเพ่ิมเขา้มา โดยมีการเปิด
ร้านคา้ส าหรับการซ้ือขายผ่านทางระบบออนไลนแ์ละโซเชียลมีเดียมากข้ึน เช่น Facebook และ Instagram 
เป็นตน้ และเน่ืองจากผูวิ้จยั ไดป้ระกอบธุรกิจขายสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัน้ีเองดว้ย ซ่ึงผูว้ิจยัไดข้าย
สินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัผ่านโซเชียลมีเดีย 2 ช่องทาง คือ Facebook และ Instagram ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมี
ความประสงค์ท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัผ่านโซเชียล
มีเดีย เพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจของตวัเองและผูท่ี้ประกอบธุรกิจอ่ืนๆท่ีซ้ือขายผ่าน
โซเชียลมีเดียเช่นเดียวกนัไดใ้นอนาคต 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัผา่นโซเชียลมีเดีย 
     2.เพ่ือจดัแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของผูบ้ริโภคท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัผา่นโซเชียลมีเดีย  
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ท าใหท้ราบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัท่ี
ซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย 

2.ท าใหท้ราบการจดัแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัท่ีซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียล
มีเดีย โดยแบ่งตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) 

3.สามารถน าขอ้มลูผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการเพ่ิมยอดขายและสร้างกลยทุธ์ทางทาง
การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
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     แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค (ธงชยั สนัติวงศ,์ 2549) อธิบายความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไวว้า่การศึกษาถึงการแสดงออกของคนในฐานะผูบ้ริโภค ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการท า
กิจกรรมต่างๆ คือ การจดัหา การบริโภคสินคา้และการบริการต่างๆ ทั้งน้ี การศึกษาน้ีจะมุ่งสนใจท่ีจะ
สืบคน้ เพ่ือใหท้ราบถึงเหตุผลว่าท าไมและเพราะอะไร ผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือสินคา้และบริการนั้นๆ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคดงักล่าวจะมีกิจกรรมหลกั 3 ประการคือ การจดัหา (Obtaining)  การบริโภค 
(Consuming) และการก าจดัหรือท้ิง (Disposing) 
     แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบัพฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภคส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) (Kotler 
และ Armstrong, 2554) ไดอ้ธิบายความหมายของพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค (Consumer buying 
behavior) ไวว้า่ พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ไม่วา่จะเป็นบุคคลหรือครัวเรือนท่ีท า การซ้ือ
สินคา้และบริการ ส าหรับการบริโภคส่วนตวัซ่ึงผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยน้ีรวมกนัเป็น ตลาดผูบ้ริโภค 
(Consumer market) ส่ิงท่ีกระตุน้ทางการตลาด ซ่ึงผูวิ้จยัจะใช(้ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2555) ส่วนประสม
การตลาดบริการ (7Ps) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 7 ปัจจยั คือ P ท่ี 1 ผลิตภณัฑ ์(Product) P ท่ี 2 ราคา (Price) P ท่ี 
3 การจดัจ าหน่าย (Place) P ท่ี 4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) P ท่ี 5 พนกังาน (People) P ท่ี 6 
กระบวนการ (Process) และP ท่ี 7 ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) และส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ จะ
รวมไปถึงเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีกดดนัในสภาพแวดลอ้มของผูซ้ื้อ ไม่วา่จะเป็น เศรษฐกิจ การเมือง 
วฒันธรรม และเทคโนโลยี ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะน าเขา้ไปสู่กล่องด า เพ่ือท่ีจะเปล่ียนการตอบสนองของผูซ้ื้อ 
ซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากการเลือกผลิตภณัฑ ์ ตราผลิตภณัฑ ์ ผูจ้ดัจ าหน่าย จ านวนในการซ้ือ และเวลาในการ
ซ้ือ จะเห็นไดว้า่ ในกล่องด าของผูซ้ื้อแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ1.ลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้และตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ของผูบ้ริโภค 2.กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของผูซ้ื้อและพฤติกรรมการซ้ือ 
     แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้ ซ้ือ (Kotler และ Armstrong, 2554) ไดส้รุป
ขั้นตอนกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน คือการตระหนกัถึงความตอ้งการ 
การเสาะหาขอ้มลู .การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     รัชนี ไพศาลวงศ์ดีและผศ.ดร.อิทธิกรข าเดช (2556) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นของ
สินคา้ท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลาย(ค่าเฉล่ีย 7.76) ดา้นราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัการ
บอกราคาท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 7.50) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
กบัความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 7.76 ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญัมากท่ีสุดกบัการท่ีมีการส่งเสริมการตลาดโดยมีส่วนลดให ้(ค่าเฉล่ีย 6.90) ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคัญมากท่ีสุดกับความสะดวกในการ
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ใหบ้ริการซ้ือสินคา้และบริการตลอด 24 ชม. (ค่าเฉล่ีย 7.86) ถดัมาคือความสะดวกในการเปรียบเทียบราคา
ของสินคา้และบริการจากแหล่งต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 7.42) และดา้นท่ีให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ อิทธิพลจาก
คนรอบขา้ง (ค่าเฉล่ีย 6.39) 

     สิริชัย ดเีลศิ , ดวงใจ ภาวนานุรักษ์ และเดอืนเพญ็ อิม่เอบิ (2554) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง “ส่วน
ประสมทางการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อการพฒันาพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของเส้ือผา้ส าเร็จรูป 
กรณีศึกษาประชากรบริเวณสยามสแควร์”จากการวิจยัน้ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
59.7)อายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี (ร้อยละ 57.1) การศึกษาระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 61.0) ประกอบ
อาชีพนิสิต/นกัศึกษา (ร้อยละ 31.9) มีรายไดร้ะหวา่ง 5,000 – 10,000บาท (ร้อยละ 35.1) และกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด(ร้อยละ 72.1) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปทางอินเตอร์เน็ต
ส่วนใหญ่จะท าการสัง่ซ้ือผา่นทาง Social Network ไดแ้ก่ Facebook (ร้อยละ 88.6), Hi5 (ร้อยละ 21.1) และ 
Twitter(ร้อยละ 9.6)  
     สุทามาศ จนัทรถาวร และ

 
 ดร.ณกมล จนัทร์สม (2556) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง “ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บนFacebook ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวา่ Facebook เป็นเวบ็ไซตท่ี์อยูใ่น Social Network เวบ็หน่ึง ท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด
เป็นอนัดบั 1 ของโลก จากการส ารวจพบวา่ประเทศไทยมีผูใ้ช ้ Facebook เป็นจ านวนสมาชิก 16,403,280 
สมาชิก ซ่ึงอยูใ่นอนัดบัท่ี 16 ของโลกและกรุงเทพเป็นเมืองอนัดบั 1 ท่ีมีผูใ้ชม้ากท่ีสุดในโลก จ านวน 
8,682,940 สมาชิก โดยมีจ านวนผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซตเ์ครือข่ายทางสงัคมออนไลนเ์พ่ิมสูงข้ึนถึง 240 % 
นบัตั้งแต่ในปี 2553 (และเพ่ิมสูงข้ึนเกือบ 4,000% ในช่วงเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา)  
     อาภาภรณ์ วธันกลุ (2555) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นทางเวบ็ไซคพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย” พบวา่ ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซคม์ากท่ีสุด 3 เวบ็ไซคแ์รก คือ www.weloveshoping.com มากท่ีสุดเป็น
จ านวน 332 คน คิดเป็น ร้อยละ 83 รองลงมาคือ www.tarad.com จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และ
สุดทา้ย คือ www.pantipmarket.com เป็นจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38 ส่วนสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุด 3 ประเภทแรก คือ สินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางค ์ มากท่ีสุดเป็นจ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.8 รองลงมาคือ สินคา้ประเภทเส้ือผา้ เป็นจ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 และสุดทา้ย คือ สินคา้
ประเภทเคร่ืองประดบัหรือนาฬิกา เป็นจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และเหตุผลหลกัท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซคพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 3 อนัดบัแรก คือ ความสะดวกในการซ้ือ เป็น
จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมา คือ ราคาถกูกวา่แหล่งขายอ่ืนๆ เป็นจ านวน 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31 และสุดทา้ย คือ เป็นสินคา้หายาก เป็นจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 

ปณิชา นิตพิรมงคล (2555) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง “พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ปัจจยัท่ีท าใหพ้ฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการเครือข่ายสงัคม
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ออนไลน ์ระดบับ่อย คือ การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ (social network) ในการติดต่อส่ือสารและพบปะ
สงัสรรคก์บัเพ่ือนของท่าน และเขา้ไปอพัเดท ขอ้มลูข่าวสาร ความเคล่ือนไหวในสถานการณ์ต่างๆท่ี
เกิดข้ึนและก าลงัเป็นกระแสนิยม รองลงมา คือ พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการเครือข่ายสงัคมออนไลนร์ะดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ การเขา้ไปโพสตข์อ้ความ เร่ืองราวและคอมเมน้ตบ์ทความท่ีน่าสนใจ, การเขา้ไปคน้หา
ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการต่างๆบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (social network) , การส่งต่อ
ความรู้ต่างๆ (share)ไปยงัเพ่ือนๆ , การคลิกเขา้ไปคน้หาขอ้มลูเพ่ิมเติมเม่ือเห็นข่าวสารจากการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ บนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ (social network) , การเขา้ไปกด Like (ถกูใจ) หรือ (แสดง
ความพึงพอใจ)ขอ้มลูสินคา้และบริการบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (social network) , การเขา้ไปแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้และบริการบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (social network) และสุดทา้ย คือ 
พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการเครือข่ายสงัคมออนไลนร์ะดบัไม่บ่อย ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีทาง
หน่วยงานจดัข้ึนโดยพบเห็นขอ้มลูกิจกรรมบนเครือข่ายสงัคออนไลน์ (social network) และเขา้ไปสัง่ซ้ือ
สินคา้และบริการบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (social network) 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากร คือ กลุ่มผูซ้ื้อสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย (Facebook และ Instagram) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัผา่นโซเชียลมีเดีย (Facebook และ Instagram) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และในปี 2555 มีประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5,673,560 คน 
(แหล่งขอ้มูล: ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการ
ผูต้อบแบบสอบถามเฉพาะผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัผา่นโซเชียลมีเดีย (Facebook และ 
Instagram) เท่านั้น จึงท าให ้ ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้น ในการเก็บแบบสอบถามคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัจะค านวณกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชก้ารก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของ ROBERT V. KREJCIE และ 
DARYLE W. MORGAN ( EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT 1970, 30, 
pp. 607-610.) โดยอา้งอิงจาก Small-Sample Techniques.The NEA Research Bulletin, Vol. 38 
(December, 1960), p. 99.มีสูตรการค านวณดงัต่อไปน้ี 

s = X²NP (1 - P) ÷ d² (N – 1) + X²P (1- P) 
จากจ านวนประชากรรวมทั้ งหมดในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเท่ากับ 5,673,560 คน เม่ือใช้สูตรการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับกิจกรรมการวิจยัของ ROBERT V. KREJCIE และ DARYLE W. 
MORGAN ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 384 ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นค่าสูงสุดของขนาดกลุ่มตวัอยา่งเม่ือเทียบ
กบัจ านวนประชากรจ านวน 1 ลา้นคน แต่ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีความประสงคจ์ะท าการเกบ็ขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่างประมาณ 200 ตวัอย่าง เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในดา้นของงบประมาณและระยะเวลาในการ
ท าวิจยั  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชก้ารเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster 
Sampling) ในการเลือกเขตตวัอยา่งออกมา 5 เขต จากจ านวนทั้งหมด 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง 5 เขต
เหล่าน้ีไม่มีพ้ืนท่ีติดต่อกนัและกระจายอยู่ ดงัแสดงในรูปท่ี 5 ตามหลกัเกณฑ์การแบ่งกลุ่มการปฏิบติังาน
ของส านกังานเขตของกรุงเทพมหานคร (บรรณโศภิษฐ์, 2546:2-3) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มกรุงเทพเหนือ   เขตตวัอยา่งคือ เขตบางเขน 
2. กลุ่มกรุงเทพกลาง  เขตตวัอยา่งคือ เขตพญาไท   
3. กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก  เขตตวัอยา่งคือ เขตลาดกระบงั 
4. กลุ่มกรุงเทพใต ้  เขตตวัอยา่งคือ เขตวฒันา 
5. กลุ่มกรุงธนเหนือ   เขตตวัอยา่งคือ เขตบางพลดั 
6. จากการเลือกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) ในการเลือกเขตตวัอยา่งออกมา 6 

เขต ถดัไปผูวิ้จยัท าการเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิจารณญาณ 
(Judgement Sampling) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา: 11, 2555) โดยพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถ
ใหข้อ้มูลในเร่ืองท่ีสนใจศึกษา โดยสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งเขตละ 40 คนเท่าๆกนั จ านวน 5 เขต รวม
ทั้งส้ิน 200 คน ดงัแสดงตารางสรุปแผนการเกบ็ขอ้มลู 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1.การหาค่าความถ่ี (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มลูจาก
แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล และแบบสอบถามส่วนท่ี 2 คือ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค 
2.การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มลู
จากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ คือ ส่วนประสมทางตลาดบริการ 
(7Ps)  

3. การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามส่วนท่ี1, 2 และ 34. 
ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 75.5) มีช่วงอายตุ ่ากวา่ 20 ปี (ร้อยละ 28) สถานภาพ โสด (ร้อยละ 73.5) ระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี (ร้อยละ 60.5) เป็นนกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา (ร้อยละ 43) และมีรายได ้10,000 – 20,000 บาท
ต่อเดือน (ร้อยละ 42.5) 

ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองประดบัผ่านโซเชียลมเีดยี (Facebook และ 
Instagram) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่ ซ้ือสินคา้ผา่น Facebook (ร้อยละ 71.5) 
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ซ้ือเคร่ืองประดบัประเภท กระเป๋า (ร้อยละ 30) ซ้ือเคร่ืองประดบันอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1 คร้ังต่อเดือน (ร้อย
ละ 73.5) ซ้ือเคร่ืองประดบัจ านวน 1 ช้ินต่อคร้ัง (ร้อยละ 62.5) จ่ายเงินเพ่ือซ้ือเคร่ืองประดบัโดยเฉล่ีย 500-
1,000 บาท (ร้อยละ 37) และ ซ้ือเคร่ืองประดบัในช่วงเวลา 20:01-24:00น. บ่อยสุด (ร้อยละ 36.5)  

ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือเคร่ืองประดบั ผ่านโซเชียลมเีดยี 
(Facebook และ Instagram) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัการมีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ดงัต่อไปน้ี ด้านผลติภัณฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั ผา่นโซเชียลมีเดีย 
(Facebook และ Instagram) โดยพิจารณาจากระดบัการมีอิทธิพลโดยรวม ซ่ึงอยูใ่นระดบัการมีอิทธิพลมาก 
มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.10 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหอิ้ทธิพลกบัสินคา้ท่ีทนัสมยัมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
มีความหลากหลายของสินคา้ และสุดทา้ย คือ สินคา้มีคุณภาพดี ด้านราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองประดบั ผา่นโซเชียลมีเดีย (Facebook และ Instagram) โดยพิจารณาจากระดบัการมีอิทธิพลโดยรวม 
ซ่ึงอยูใ่นระดบัการมีอิทธิพลมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.81 โดยกลุ่มตวัอยา่งใหอิ้ทธิพลกบัความ
สมเหตุสมผลของราคาสินคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความชดัเจนในการแสดงราคาสินคา้ ถดัมา คือ ราคา
สินคา้ต ่ากวา่การซ้ือดว้ยวิธีอ่ืน และสุดทา้ย คือ ราคาสินคา้คงท่ี ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั ผา่นโซเชียลมีเดีย (Facebook และ Instagram) โดยพิจารณาจากระดบัการ
มีอิทธิพลโดยรวม ซ่ึงอยูใ่นระดบัการมีอิทธิพลมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.03 โดยกลุ่มตวัอย่างใหอิ้ทธิพล
กบั การมีความสะดวกในการสัง่ซ้ือและประหยดัเวลามากท่ีสุด รองลงมาคือ ตรงต่อเวลาในการจดัส่ง
สินคา้ และสุดทา้ย คือ มีบริการส่งสินคา้ฟรี ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองประดบั ผา่นโซเชียลมีเดีย (Facebook และ Instagram) โดยพิจารณาจากระดบัการมีอิทธิพลโดยรวม 
ซ่ึงอยูใ่นระดบัการมีอิทธิพลมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.70 โดยกลุ่มตวัอยา่งใหอิ้ทธิพลกบัการใชส่ื้อ
โฆษณาท่ีน่าสนใจ เช่น การรีวิวสินคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การ
ลด แลก แจก แถม และสุดทา้ย คือ ความถ่ีในการจดักิจกรรม 

ส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั ผา่นโซเชียลมีเดีย (Facebook 
และ Instagram) โดยพิจารณาจากระดบัการมีอิทธิพลโดยรวม ซ่ึงอยูใ่นระดบัการมีอิทธิพลมาก มีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.06 โดยกลุ่มตวัอยา่งใหอิ้ทธิพลกบัผูจ้  าหน่ายมีคุณธรรมและจริยธรรมไม่หลอกลวงโกงหรือ
เอาเปรียบมากท่ีสุด รองลงมาคือ มารยาทของผูจ้  าหน่ายสินคา้ และสุดทา้ย คือ ความสนใจในการตอบ
ค าถามของพนกังาน หรือผูใ้หบ้ริการ ด้านกระบวนการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั ผา่น
โซเชียลมีเดีย (Facebook และ Instagram) โดยพิจารณาจากระดบัการมีอิทธิพลโดยรวม ซ่ึงอยูใ่นระดบัการ
มีอิทธิพลมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.80 โดยกลุ่มตวัอยา่งใหอิ้ทธิพลกบัการมีความรวดเร็วในการตอบ
ค าถามและการสัง่ซ้ือสินคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย ถดัมา คือ มีการรับ
คืนหรือเปล่ียนสินคา้ และสุดทา้ย คือ มีการบริการหลงัการขาย ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั ผา่นโซเชียลมีเดีย (Facebook และ Instagram) โดยพิจารณาจากระดบัการ
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มีอิทธิพลโดยรวม ซ่ึงอยูใ่นระดบัการมีอิทธิพลมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.99 โดยกลุ่มตวัอยา่งใหอิ้ทธิพล
กบัการมีความสะดวกในการคน้หาและเลือกซ้ือสินคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ขององคก์รมี
ความน่าเช่ือถือ และสุดทา้ย คือ ภาพลกัษณ์ขององคก์รมีความน่าเช่ือถือ 

การวเิคราะห์ทางสถิต ิโดยใช้วิธี Cluster Analysis 

     จากการส ารวจผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว สามารถแบ่งกลุ่ม ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 มีตวามแตกต่างกนัท่ีอาย ุและอาชีพ ซ่ึงท าใหเ้ราสามารถแบ่งกลุ่มออกจากกนัได ้ซ่ึง
กลุ่มท่ี 1 มี อาย ุ26-30 ปี และมีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน และ กลุ่มท่ี 2 มีอาย ุต ่ากวา่ 20 ปี และมีอาชีพ
นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษากลุ่มท่ี 1 ใหค้วามสนใจในปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทุกๆดา้น ส่วน
กลุ่มท่ี 2 จะใหค้วามสนใจไปท่ีดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นกระบวนการ จึงท าใหผู้วิ้จยัสามารถแยกกลุ่ม
ตวัอยา่งไดอ้ยา่งชดัเจน โดยใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ท าใหผู้วิ้จยัตั้งช่ือแต่ละกลุ่มได ้
ดงัต่อไปน้ี กลุ่มท่ี 1 ช่ือ ทุกอยา่งตอ้งครบ คุณภาพดี และไวใ้จไดแ้ละกลุ่มท่ี 2 ช่ือ สินคา้ทนัสมยัและ
บริการดี 

อภิปรายผลการวจิยั 

     จากการสรุปผลการวิจยัดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น ผลการวิจยัสามารถอธิบาย ไดด้งัต่อไปน้ี ด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุต ่ากว่า 20 ปี 
สถานภาพ โสด ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา และมีรายได ้10,000 – 
20,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริชัย ดีเลิศ , ดวงใจ ภาวนานุรักษ์ และเดือนเพ็ญ อิ่ม
เอิบ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อการพัฒนา
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของเส้ือผา้ส าเร็จรูป กรณีศึกษาประชากรบริเวณสยามสแควร์”จากการวิจยัน้ีพบว่า
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 20 – 30 ปี การศึกษาระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพนิสิต/นกัศึกษา) มีรายไดร้ะหว่าง 5,000 – 10,000บาท และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
ด้านพฤติกรรมการซ้ือ พบว่า ผูบ้ริโภค กลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 ส่วนใหญ่ ซ้ือสินคา้ผ่าน Facebook มาก
ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุทามาศ จันทรถาวร และ

 
ดร.ณกมล จนัทร์สม (2556) ไดท้ าการศึกษา

วิจยัเก่ียวกบัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บนFacebook 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า Facebook เป็นเวบ็ไซตท่ี์อยูใ่น Social Network เวบ็หน่ึง ท่ี
มีผูใ้ช้บริการมากท่ีสุดเป็นอนัดบั  1 ของโลก เคร่ืองประดับท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ เคร่ืองประดบัประเภท 
กระเป๋า จ านวนคร้ังท่ีซ้ือเคร่ืองประดบัต่อเดือน คือ น้อยกว่าหรือเท่ากบั 1 คร้ังต่อเดือน จ านวนการซ้ือ
เคร่ืองประดบัต่อคร้ัง คือ 1 ช้ินต่อคร้ัง จ านวนเงินท่ีจ่ายเพ่ือซ้ือเคร่ืองประดบัโดยเฉล่ียต่อคร้ัง คือ 500-
1,000 บาทต่อคร้ัง และช่วงเวลาในการซ้ือเคร่ืองประดบับ่อยท่ีสุด คือ ช่วงเวลา 20:01-24:00น. ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีด้านผลิตภัณฑ์ จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       780 

 

ระดับการมีอิทธิพลมากกับสินค้าท่ีทันสมยัมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีความหลากหลายของสินค้า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัชนี ไพศาลวงศ์ดีและผศ.ดร.อิทธิกรข าเดช (2556) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง 
“ปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเส้ือผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ต ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญัมากท่ีสุด ดา้นของสินคา้ท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลาย ถดัมาคือ ดา้นรูปลกัษณ์สินคา้มีความสวยงาม
ทนัสมยั ด้านราคา จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัการมีอิทธิพลมากกบัความสมเหตุสมผล
ของราคาสินคา้ รองลงมาคือ ความชัดเจนในการแสดงราคาสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัชนี 
ไพศาลวงศ์ดีและผศ.ดร.อิทธิกรข าเดช (2556) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นราคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดกบัการบอกราคาท่ีชดัเจน ถดั
มาคือ การมีสินคา้หลายราค ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย จากการส ารวจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัการมี
อิทธิพลมากกบัการมีความสะดวกในการสั่งซ้ือและประหยดัเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของรัชนี 
ไพศาลวงศ์ดีและผศ.ดร.อิทธิกรข าเดช (2556) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” ” ผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด กบัความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการ
ส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัการมีอิทธิพลมากกบั การใชส่ื้อโฆษณาท่ีน่าสนใจ เช่น การรีวิวสินคา้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัชนี ไพศาลวงศ์ดีและผศ.ดร.อิทธิกรข าเดช (2556) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง 
“ปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเส้ือผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ต ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร” ” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากท่ีสุดกับการท่ีมีการส่งเสริม
การตลาดโดยมีส่วนลดให้ รองลงมาคือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความ
นิยม ด้านพนักงาน จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัการมีอิทธิพลมากกบัผูจ้  าหน่ายมีคุณธรรม
และจริยธรรมไม่หลอกลวงโกงหรือเอาเปรียบ รองลงมาคือ มารยาทของผูจ้  าหน่ายสินคา้ และสุดทา้ย คือ 
ความสนใจในการตอบค าถามของพนกังาน หรือผูใ้หบ้ริการ ด้านกระบวนการ จากการส ารวจ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ระดับการมีอิทธิพลมากกับความสะดวกในการค้นหาและเลือกซ้ือสินค้า รองลงมาคือ มี
ช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย ถดัมา คือ มีการรับคืนหรือเปล่ียนสินคา้ และสุดทา้ย คือ มีการบริการ
หลงัการขาย ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัการมีอิทธิพลมาก
กบัความสะดวกในการคน้หาและเลือกซ้ือสินคา้รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ขององคก์รมีความน่าเช่ือถือ และ
สุดทา้ย คือ ภาพลกัษณ์ขององคก์รมีความน่าเช่ือถือ 

5.  สรุปผลการศึกษา 
     จากผลการวิเคราห์ทางสถิติ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายตุ ่ากวา่ 20 ปี สถานภาพ โสด ระดบั
การศึกษา ปริญญาตรี เป็นนกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา และมีรายได ้ 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ซ้ือ
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สินคา้ผา่น Facebook ซ้ือเคร่ืองประดบัประเภท กระเป๋า ซ้ือเคร่ืองประดบันอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1 คร้ังต่อ
เดือน ซ้ือเคร่ืองประดบัจ านวน 1 ช้ินต่อคร้ัง จ่ายเงินเพ่ือซ้ือเคร่ืองประดบัโดยเฉล่ีย 500-1,000 บาท และ 
ซ้ือเคร่ืองประดบัในช่วงเวลา 20:01-24:00น. บ่อยสุด และยงัสามารถแบ่งผูบ้ริโภคออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการในทุกๆดา้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และ
กลุ่มท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการในดา้นของสินคา้และการบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภค 

ข้อเสนอแนะ 

     ผูวิ้จยัขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือเป็น
แนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ต่างๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยใชปั้จจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการ คือ ด้านผลติภณัฑ์ พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ใหร้ะดบัการมีอิทธิพลในระดบั
มาก โดยเนน้ท่ีเร่ืองของ สินคา้ท่ีทนัสมยัมากท่ีสุด มีความหลากหลายของสินคา้ และสินคา้มีคุณภาพดี 
ดงันั้น ในฐานะผูป้ระกอบการ จึงควรใหค้วามส าคญัในการคดัสรรสินคา้ท่ีทนัสมยั และเป็นสินคา้ท่ีมี
คุณภาพดี เพ่ือน ามาจ าหน่ายใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ด้านราคา พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 
ใหร้ะดบัการมีอิทธิพลในระดบัมาก โดยเนน้ท่ีเร่ืองของความสมเหตุสมผลของราคาสินคา้และความ
ชดัเจนในการแสดงราคาสินคา้ ดงันั้น ในฐานะผูป้ระกอบการ จึงควรใหค้วามส าคญัในการตั้งราคาสินคา้ 
ใหมี้ความเหมาะสม และมีการแสดงราคาท่ีชดัเจน เพ่ือใหง่้ายต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ใหร้ะดบัการมีอิทธิพลในระดบัมาก โดยเนน้ท่ีเร่ืองของ การ
มีความสะดวกในการสัง่ซ้ือและประหยดัเวลาและตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ ดงันั้น ในฐานะ
ผูป้ระกอบการ จึงควรมีช่องทางในการซ้ือสินคา้ท่ีมีความสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือไม่ใหล้กูคา้ตอ้งเสีย
เวลานาน และตอ้งมีความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ ด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภค
เป้าหมาย ใหร้ะดบัการมีอิทธิพลในระดบัมาก โดยเนน้ท่ีเร่ืองของ  การใชส่ื้อโฆษณาท่ีน่าสนใจ เช่น การ
รีวิวสินคา้ และการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การลด แลก แจก แถม ดงันั้น ในฐานะ
ผูป้ระกอบการ จึงควรมีการแสดงขอ้มลูของการสนทนาซ้ือสินคา้ของลกูคา้คนก่อนๆท่ีเคยมีการซ้ือ-ขาย 
วา่มีการซ้ือจริง ใหล้กูคา้คนต่อไปไดท้ราบ เช่น ท าการขออนุญาติลูกคา้ เพ่ือน าขอ้มลูมาใชใ้นการรีวิว
สินคา้ และควรมีการจดัโปรโมชัน่ลดราคาสินคา้ในช่วงเทศกาลต่างๆ เพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขายให้
สูงข้ึน ด้านพนักงาน พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ใหร้ะดบัการมีอิทธิพลในระดบัมาก โดยเนน้ท่ีเร่ือง
ของ ผูจ้  าหน่ายมีคุณธรรมและจริยธรรมไม่หลอกลวงโกงหรือเอาเปรียบและมารยาทของผูจ้  าหน่ายสินคา้ 
ดงันั้น ในฐานะผูป้ระกอบการ จึงควรมีความซ่ือสตัยสุ์จริตในการซ้ือ-ขาย สร้างความเช่ือใจใหก้บัผูบ้ริโภค 
ไม่คดโกง และมีมารยาทท่ีดีในการตอบค าถามลูกคา้ ไม่ใชค้  าหยาบคาย ด้านกระบวนการ พบวา่ กลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมาย ใหร้ะดบัการมีอิทธิพลในระดบัมาก โดยเนน้ท่ีเร่ืองของ ความรวดเร็วในการตอบ
ค าถาม การสัง่ซ้ือสินคา้ และมีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย ดงันั้น ในฐานะผูป้ระกอบการ จึงควรมี
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กระบวนการในการสัง่ซ้ือสินคา้ท่ีไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย มีความรวดเร็วในการตอบค าถาม เพ่ือท่ีลกูคา้จะ
ไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลาในการสัง่ซ้ือ และมีช่องทางในการช าระเงินหลายช่องทาง เช่น มีบญัชีธนาคารหลายๆ
ธนาคาร เพ่ือใหล้กูคา้มีความสะดวกในการช าระเงิน และไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างธนาคาร 
และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ใหร้ะดบัการมีอิทธิพลในระดบัมาก โดย
เนน้ท่ีเร่ืองของ ความสะดวกในการคน้หา เลือกซ้ือสินคา้ และภาพลกัษณ์ขององคก์รมีความน่าเช่ือถือ 
ดงันั้น ในฐานะผูป้ระกอบการ จึงควรปรับปรุงหนา้ร้านใหดู้ง่ายต่อการคน้หาและเลือกซ้ือสินคา้ เช่น มีการ
แยกประเภทของสินคา้ จดัหมวดหมู่ของสินคา้เพ่ือใหง่้ายต่อการเขา้ไปดูสินคา้ และควรมีภาพลกัษณ์ท่ี
น่าเช่ือถือ 
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การแบ่งกลุ่มประชากร Generation Y โดยใช้ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดซ้ือผลติภณัฑ์เฉพาะเส้ือยีห้่อ Uniqlo 

Classification of the generation Y marketing mix for buying only 
top wear brand Uniqlo 

ณญัณ์กรวี ทนิกร1และ ดร.อศัวณิ ปสุธรรม2 

Nankornravee Tinnakorn and Dr.Asawin Pasutham 

บทคดัย่อ 

     การวิจยัเชิงส ารวจน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
เฉพาะเส้ือยี่หอ้ Uniqlo และเพ่ือจดัแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีผูบ้ริโภคใช้
ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์ฉพาะเส้ือยี่หอ้ Uniqlo ในเขตกรุงเทพมหานคร  
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑเ์ฉพาะเส้ือยี่ห้อ Uniqlo จ านวน 200 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใช้การวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis)  
     ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งผูบ้ริโภคออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการในทุกๆดา้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และกลุ่มท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการในดา้นของ สินคา้ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย กระบวนการให้บริการ และองค์ประกอบดา้น
กายภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  
 
ค าส าคัญ พฤติกรรมการซ้ือสินค้า, เส้ือ, ยูนิโคล่, ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ, การตัดสินใจซ้ือ
สินค้า  
 

1
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Abstract 

     The objectives of this survey research were to study about consumer buying top wear brand uniqlo 
behavior and classify consumers group using service marketing ’7P factors that consumer used to 
decision for buying cloths brand uniqlo.  

     Sample group in this study were collected from 200 customers who used to buy product. Tool for 
collecting data is questionnaire and using cluster analysis to classify consumers group.  

     Result from this study found that consumer can classify in 2 groups; (1) All service marketing ’7P 
factors have an influence in buying decision. (2) Only product, price, place, process of service and 
physical evidence in service marketing ’7P factors have an influence in buying decision.  

Keywords: consumer buying behavior, top wear, uniqlo, service marketing’7P factors, buying decision  

บทน า 

     โดยทางผูจ้ดัท าเห็นว่า Uniqlo เป็นยี่หอ้ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในขณะน้ี โดยมีการขยายสาขาเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
โดยเร่ิมจากในกรุงเทพมหานคร จนปัจจุบนัมีการเปิดสาขาเพ่ิมข้ึนอีกหลายท่ีในจงัหวดัต่างๆ อาทิเช่น 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ จึงอยากทราบเหตุผลวา่ Generation Y ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์อง Uniqlo ว่าเป็น
เพราะอะไร เช่น ปัจจยัทางด้านสินค้า ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขายบุคลากรในการ
ให้บริการ กระบวนการให้บริการ หรือองค์ประกอบดา้ยกายภาพ  อีกทั้ งยงัตอ้งการทราบว่าลูกคา้ของ 
Uniqlo ท่ีเป็น Generation Y นิยมเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยใชพ้ฤติกรรมการซ้ือในดา้นใด ขอ้สงสยัในขา้งตน้
ท่ีกล่าวมานั้นมีความส าคญัต่อส่ิงต่างๆดงัต่อไปน้ี ประการแรกคือกระบวนการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
ของ Uniqloโดยการศึกษาเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงอายุใชใ้นการเลือกซ้ือสินคา้ จะสามารถน าไป
วิเคราะห์ไดว้่าควรพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้เป็นไปในทิศทางใด ลกัษณะเด่นของผลิตภณัฑท่ี์ควรจะมี เป็นตน้ 
ประการต่อมาคือ การวางแผนทางการตลาด โดยจะสามารถทราบถึงกลุ่มลกูคา้อาย ุ13 – 33 ปี เพ่ือท่ีจะได้
ท าแผนการตลาดให้สอดคลอ้งกบักลุ่มนั้นๆ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าทั้งสองประการนั้นลว้นมีความเก่ียวเน่ืองถึง
แผนทางการเงินดว้ย โดยหากทราบถึงกลุ่มเป้าหมายลูกคา้ท่ีชัดเจน ทราบว่าตอ้งท าแผนการตลาดแบบ
ไหน ทราบถึงแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ท่ีจะต้องผลิตออกมา  ทราบถึงวตัถุดิบท่ีเหมาะสม  จะช่วยให้
ประหยดัเวลาและประหยดัตน้ทุนได้ ส่งผลถึงความสามารถในการบริหารเงินทุน สร้างก าไรในธุรกิจ
ไดม้ากยิ่งข้ึน และนอกจากจะมีความส าคญัต่อตวัธุรกิจของ Uniqlo เองแลว้ ยงัมีความส าคญัต่อผูบ้ริโภค
ทั่วไปอีกด้วย คือท าให้มีผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ  ตรงความต้องการของผูบ้ริโภค ผลการวิจัยฉบับน้ีจะ
สามารถช่วยให้รู้ถึงความต้องการในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เฉพาะเส้ือยี่ห้อ Uniqlo ของประชากร 
Generation Y ว่าพฤติกรรมการเลือกซ้ือนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ฉพาะ
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เส้ือยี่ห้อ Uniqlo และสามารถน าไปวิเคราะห์และพฒันาเพ่ือท่ีจะเจาะตลาดของประชากร Generation Y 
โดยผูจ้ดัท ามีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เฉพาะเส้ือยี่ห้อ Uniqlo 
และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มประชากร Generation Y โดยใช้ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภนัฑ์
เฉพาะเส้ือยี่หอ้ Uniqlo มีขอบเขตการศึกษา ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัการเลือกซ้ือยี่หอ้ Uniqloโดยการสุ่ม
ตวัอย่างประชากร Generation Y จ านวน 200 คน และธุรกิจขายเส้ือผา้ยี่ห้อ Uniqlo เช่น เส้ือยืด เส้ือโปโล 
เส้ือเช้ิต เส้ือกนัหนาว เท่านั้น  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ฉพาะเส้ือยี่หอ้ Uniqlo  

2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มประชากร Generation Y โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการในการ
เลือกซ้ือผลิตภนัฑเ์ฉพาะเส้ือยี่หอ้ Uniqlo 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการช่วยในการช่วยคน้หาทางเลือก  

2. การแบ่งกลุ่มประชากร Generation Y จะช่วยให้ทราบส่วนตลาดเพ่ือเป็นทางเลือกในการก าหนดกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมาย 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎี 

     แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (7P’s) ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาจากหนังสือ 
การตลาดบริการ ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน(์2546) ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ ประกอบดว้ย 
7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด  พนักงาน  กระบวนการ
ให้บริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ผลิตภณัฑ์ (Product) การบริการจะเป็นผลิตภณัฑ์อย่างหน่ึง แต่
เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีตวัตน (intangible product) ไม่สามารถจบัตอ้งได ้มีลกัษณะเป็นอาการนาม ไม่ว่าเป็น
ความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบายตวั ความสบายใจ การใหค้วามเห็น การใหค้ าปรึกษา ราคา (Price) 
ราคาเป็นส่ิงท่ีก าหนดรายไดข้องกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสูงก็จะท าให้ธุรกิจมีรายไดสู้งข้ึน การตั้ง
ราคาต่าก็จะท าให้รายได้ของธุรกิจนั้ นต่า ซ่ึงอาจจะน าไปสู่ภาวะขาดทุนได้ อย่างไรก็ตาม ก็มิได้
หมายความว่าธุรกิจหน่ึงจะตั้งราคาไดต้ามใจชอบ ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ในการให้บริการนั้น 
สามารถให้บริการผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายได ้4 วิธีคือ การให้บริการผ่านร้านคา้ การให้บริการถึงท่ี
บ้านลูกค้าหรือสถานท่ี ท่ีลูกค้าต้องการ  การให้บริการผ่านตัวแทน  และการให้บริการผ่านทาง
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อิเลก็ทรอนิกส์ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความคลา้ย
กบัธุรกิจขายสินคา้ กล่าวคือ การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการท าไดใ้นทุกรูปแบบ ไม่ว่าเป็นการ
โฆษณา การประชาสัมพนัธ์การใหข่้าว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผ่านส่ือต่างๆ ซ่ึงการบริการ
ท่ีตอ้งการเจาะลกูคา้ระดบัสูง ตอ้งอาศยัการประชาสมัพนัธ์ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ ส่วนการบริการท่ีตอ้งการ
เจาะลูกค้าระดับกลางและระดับล่างซ่ึงเน้นราคาค่อนข้างต่า ต้องอาศัยการลดแลกแจกแถม  เป็นต้น 
พนักงาน  (People) พนักงานประกอบด้วยทั้ งหมดในองค์กรท่ีให้บริการนั้น ซ่ึงจะรวมตั้ งแต่เจ้าของ 
ผูบ้ริหาร พนักงานในทุกระดบั ซ่ึงบุคคลดงักล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของการให้บริการเจา้ของและ
ผูบ้ริหาร มีส่วนส าคญัอย่างมากในการก าหนดนโยบายในการให้บริการ การก าหนดอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดบั กระบวนการในการให้บริการรวมถึงการแกไ้ขปรับปรุงการ
ให้บริการ กระบวนการให้บริการ  (Process) กระบวนการให้บริการเป็นส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ความส าคญัมาก ตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพหรือเคร่ืองมือทนัสมยัในการท าใหเ้กิดกระบวนการท่ี
สามารถส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพได ้เน่ืองจากการใหบ้ริการโดยทัว่ไปมกัจะประกอบดว้ยหลายขั้นตอน 
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Evidence) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  ได้แก่  อาคารธุรกิจบริการ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอม็ เคาน์เตอร์ใหบ้ริการ การตกแต่งสถานท่ี ล็
อบบ้ี ลานจอดรถ สวน หอ้งนา้ การตกแต่ง ป้ายประชาสมัพนัธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี
ลูกคา้ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายแทนคุณภาพของการใหบ้ริการ  กล่าวคือ ลูกคา้จะอาศยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
เป็นปัจจยัหน่ึงในการเลือกใช้บริการ  ดังนั้น ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพยิ่งดูหรูหราและสวยงามเพียงใด 
บริการน่าจะมีคุณภาพตามดว้ย  

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

     งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากการทบทวนงานวิจยัพบงานวิจยัของ วิกานดา ปกปิงเมือง(2552) พฤติกรรมการ
ซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดท่ี้ไดรั้บจากผูป้กครอง3,001 – 4,000 บาทต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียท่ีใชใ้น
การซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ 301 – 600 บาทต่อเดือนซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีราคา 101 – 200 บาทต่อช้ินประเภทของ
เส้ือผา้แฟชัน่ท่ีซ้ือส่วนใหญ่ไดแ้ก่เส้ือยืดทีเช้ิต/เส้ือยืด เลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีสีขาวและสีดามากกว่าสี
อ่ืนๆ และซ้ือโดยไม่ทราบชนิดของผา้ ไดรั้บขอ้มลูข่าวสารจากการเดินดูตามร้านขายเส้ือผา้เอง บุคคลท่ีให้
ค าปรึกษาในการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่และไปเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ดว้ยคือเพ่ือน แต่มีการตดัสินใจเลือก
ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่เอง ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บ่อยท่ีสุดในช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห์และในวนัท่ีวา่ง/สะดวก ซ้ือเส้ือผา้
แฟชั่นเฉล่ีย 2 คร้ังต่อเดือน เฉล่ีย 2 ช้ินต่อคร้ัง เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นในแต่ละคร้ัง คือซ้ือตาม
ความชอบและรสนิยม และเหตุผลท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่แต่ละช้ิน คือ แบบเส้ือผา้แฟชัน่ถูกใจส่วนใหญ่
เคยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีตลาดนดัหนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (หนา้มอ) เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เซ็นทรัล
กาดสวนแกว้ ร้านขายเส้ือผา้แฟชัน่ทัว่ไป ถนนคนเดิน (ท่าแพ) แต่ไปซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บ่อยท่ีสุดท่ีตลาดนดั
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หน้ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (หนา้มอ) ตดัสินใจซ้ือทนัทีท่ีพบเส้ือผา้แฟชั่นท่ีถูกใจ โดยไม่มีการวางแผน
ล่วงหนา้ในการซ้ือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของนกัศึกษา
หญิงระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่โดยรวมมีค่าเฉล่ียเรียงลาดบัตามค่าเฉล่ียดงัน้ีคือปัจจยัดา้น
ราคาดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดตามลาดบั ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด  3 ลาดับแรก ด้านราคา คือ สามารถต่อรองราคาได้ราคาถูกและมีป้ายราคาบอกชัดเจน ด้าน
ผลิตภัณฑ์คือรูปแบบสวยงาม ใช้ได้หลายโอกาส และสีสันสวยงาม ดา้นการจัดจ าหน่าย คือ สถานท่ี
จ าหน่ายหาง่าย สะดวกในการเดินทางและมีท่ีจอดรถ และดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ พนกังานขายมี
อธัยาศยั พดูจาดีสินคา้ลดราคาและมีบริการเปล่ียน/คืนเส้ือผา้เม่ือมีปัญหา  

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากการทบทวนงานวิจยัพบงานวิจยัของ ดารยา ใจแปง(2551) การเลือกซ้ือเคร่ืองแต่ง
กายแฟชัน่ผูห้ญิงของผูบ้ริโภคในเขตอาเภอสนัทรายจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มกัจะเลือกซ้ือ
เคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ตามร้านขายเส้ือผา้ท่ีมีอยูท่ ัว่ไป และมีความถ่ีในการเลือกซ้ืออยูท่ี่ 1 คร้ังต่อ 2 สปัดาห ์
โดยมีช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการเลือกซ้ือจะเป็นวนัเสาร์ ช่วงตน้เดือนหรือสัปดาห์แรกของเดือน ซ่ึงจะมี
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือแต่ละคร้ังอยูท่ี่ประมาณ 500 บาท และโดยมากกลุ่มตวัอย่างนิยมเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกาย
แฟชัน่ประเภทเส้ือผา้แฟชัน่ ในรูปแบบของเส้ือยืดท่ีมีลวดลายแบบรูปตวัอกัษรและมีสีสันโทนกลาง ดา 
ขาว เทา นา้ตาล ครีม ซ่ึงผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดจะเป็นกลุ่มเพ่ือน โดยมี
ตน้แบบการแต่งกายมาจากการแต่งกายของกลุ่มดารา นกัร้อง นกัแสดง ท่ีมีใหเ้ห็นทัว่ไปในส่ือโทรทศัน ์
สาหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกายแฟชั่น ของกลุ่มตวัอย่าง ค่าเฉล่ีย
แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นราคาถือเป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจเป็นอนัดบัแรก โดยจะเนน้ให้
ความส าคญัในดา้นสินคา้มีราคาท่ีเหมาะสม ดงันั้นทางร้านควรแนะน าก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุด และในดา้นปัญหาในการเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ของกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบ 
คือ ปัญหาดา้นตวัสินคา้ โดยจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสินคา้ไม่มีขนาดท่ีตอ้งการ  

     งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากการทบทวนงานวิจยัพบงานวิจยัของ ศมนะ สรรพตานนท(์2551) พฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผา้ใชแ้ลว้ของวยัรุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า วยัรุ่นส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจัยด้านราคาและผลิตภัณฑ์มากในการซ้ือเส้ือผา้ใช้แล้ว โดยปัจจัยด้านราคา  ได้แก่ ราคาต่ากว่า
ทอ้งตลาด ราคาเหมาะสมกบัตวัสินคา้ ต่อรองราคาได ้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่คุณภาพของเส้ือผา้ การ
สวมใส่สะดวกสบายขนาดของเส้ือผา้เหมาะสมกบัตนเอง มีรูปลกัษณ์ไม่เหมือนใคร สีสันของเส้ือผา้ มี
รูปแบบหลากหลาย ความสะอาดของเน้ือผา้ ส่วนปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายวยัรุ่นใหค้วามส าคญั
ในระดบัปานกลาง พฤติกรรมของวยัรุ่นในการซ้ือเส้ือผา้ใชแ้ลว้จะมีจ านวนคร้ังไม่แน่นอน ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ต่อเดือนในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ใชแ้ลว้ส่วนมากนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 200 บาทต่อคร้ัง ประเภทของเส้ือผา้ใช้
แลว้ท่ีซ้ือคร้ังสุดทา้ยส่วนมากไดแ้ก่ เส้ือยืด วยัรุ่นส่วนมากซ้ือเส้ือผา้ใชแ้ลว้ท่ีตลาดรินคา โดยสีของเส้ือผา้
ส่วนมากไดแ้ก่ สีดา ส่วนมากวยัรุ่นจะเป็นคนตดัสินใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ใชแ้ลว้ดว้ยตนเอง จ านวนช้ิน
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เส้ือผา้ใชแ้ลว้ท่ีซ้ือต่อคร้ังไม่แน่นอน และวยัรุ่นจะนิยมซ้ือเส่ือผา้ใชแ้ลว้ในวนัเสาร์ และวนัอาทิตย ์ปัญหา
ท่ีเกิดจากการเลือกซ้ือเส้ือผา้ใช้แลว้ท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ สินคา้ซ้ือแลว้ไม่รับเปล่ียนคืน ซ่ึงอยู่ในปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

     งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากการทบทวนงานวิจยัพบงานวิจยัของ สุวฒันา วราห์คา(2550) ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้สาเร็จรูปของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สาหรับ
พฤติกรรมพบว่า เหตุผลในการซ้ือเพราะรูปแบบของเส้ือผา้ท่ีเป็นไปตามแฟชั่น และทันสมัย ราคา
ประมาณ 100 – 300 บาท สถานท่ีท่ีซ้ือ ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ ความถ่ีในการเลือกซ้ือ 1 เดือน/คร้ัง สินคา้ท่ี
ซ้ือ คือ รูปแบบชุดลาลอง และตัดสินใจเลือกซ้ือด้วยตัวเองโดยซ้ือ คร้ังละ 1-2 ช้ิน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ปัจจยัประชากรศาสตร์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจาแนกตามเพศ โดยรวม พบว่า มี
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นราคา และปัจจยัประชากรศาสตร์จาแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว โดยรวม พบว่ามีความแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
และดา้นราคา ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้สา
เร็จรูป พบว่า เพศ อายุ และรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้สาเร็จ
รูปท่ีแตกต่างกนัในดา้นเหตุผลท่ีซ้ือ ราคา ความถ่ี สถานท่ี และปริมาณท่ีเลือกซ้ือ ขอ้เสนอแนะควรมีการ
พฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือความทนัสมยั มีการส่งเสริมช่องทางการจดัจ าหน่ายตามห้างสรรพสินคา้ และมีการ
จดัส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการเขา้ไปมีส่วนร่วมสาธารณประโยชน์ในชุมชนท่ีสามารถท าใหผู้บ้ริโภค
รู้จกัตราสินคา้และสร้างความผกูพนักบัผลิตภณัฑ ์ 

วธิีการศึกษา 

     ประชากรท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูท่ี้เคยซ้ือเส้ือยี่หอ้ Uniqlo ในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่ม
ตัวอย่างท่ี ใช้ในการศึกษาค ร้ังน้ี  ได้จากการ สุ่มตัวอย่างจากประชากรท่ี เป็นกลุ่มผู ้ซ้ื อใน เขต
กรุงเทพมหานครโดยใชว้ิธีการเลือกตวัอย่าง ดงัต่อไปน้ี กลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sample) โดยใช้
วิธีการเลือกสาขา Uniqlo ทั้งหมด 7 สาขาท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะเก็บจ านวนตวัอย่างให้ใกลเ้คียง
กนัมากท่ีสุด เป็นจ านวน 200 ชุด 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีใชค้  าถาม จ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ยค าถาม 34ขอ้ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

     ส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ แบบปลายปิด 
(Closed – Ended Questionnaire) 
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     ส่วนท่ี 2 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือเฉพาะเส้ือยี่ห้อ Uniqlo 
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 28 ขอ้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราไลเคิร์ต(Likert-Scale)5 ระดบั คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  

การวจิยัคร้ังนี ้ได้ท าการรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท คือ 

     ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล ผูวิ้จัยเป็นผูเ้ก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากการเก็บ
แบบสอบถามจ านวน 200 ชุด ซ่ึงมีการช้ีแจงเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบสอบถามก่อนการเก็บขอ้มูล
จริง โดยเก็บขอ้มูลเดือนธนัวาคม 2556 เท่านั้น เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ น าไปประมวลผลดว้ยโปรแกรม และท า
การวิเคราะห์ทางสถิติ  

     ขอ้มลูทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎี เอกสารงานวิจยั รายงาน และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งจาก
สารสนเทศต่างๆ 

ผลการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 

     จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 24 – 28 ปีมีสถานภาพโสด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพนกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา และมีรายไดร้ะหว่าง 10,001 – 
20,000 บาทต่อเดือน  

ปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจเลอืกซ้ือเฉพาะเส้ือยีห้่อ Uniqlo 

     ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากสาหรับปัจจยั
ย่อยมีความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรกคือ สินคา้มีคุณภาพดี มีความหลากหลายของสินคา้ และเป็นสินคา้ท่ี
ทนัสมยั 

     ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากสาหรับปัจจยัย่อยมี
ความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรกคือ ความชดัเจนในการแสดงราคาสินคา้ ความสมเหตุสมผลของราคาสินคา้ 
และราคาสินคา้คงท่ี 

     ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก
สาหรับปัจจยัยอ่ยมีความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรกคือ ร้านคา้มีความน่าเช่ือถือร้านคา้ เปิดบริการตลอดทุกวนั 
และสะดวกในการซ้ือและประหยดัเวลา 

     ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากสา
หรับปัจจยัย่อยมีความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรกคือ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น มีการลด แลก แจก 
แถม ความถ่ีในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย และใชส่ื้อโฆษณาท่ีน่าสนใจเช่นการรีวิวสินคา้ 
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     ปัจจยัดา้นพนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากสาหรับปัจจยั
ยอ่ยมีความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรกคือ พนกังานยิ้มแยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี พนกังานมีความเป็นกนัเอง
ต่อลกูคา้ และพนกังานแต่งกายสุภาพสวยงาม 

     ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากสาหรับ
ปัจจยัย่อยมีความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรกคือ ระบบการรักษาความปลอดภยั การสะดวกในการลองสินคา้ 
และความรวดเร็วในการติดต่อพนกังาน 

     ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
สาหรับปัจจยัยอ่ยมีความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรกคือ ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการ ความกวา้งขวางของ
สถานท่ีใหบ้ริการ และความสะอาดของเคร่ืองแบบพนกังาน 

การวเิคราะห์ทางสถิต ิโดยใช้วธีิ Cluster Analysis 

     จากการส ารวจผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอย่างดงักล่าว สามารถแบ่งกลุ่ม ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 มีผลท่ีออกมาแตกต่างกนัในเร่ืองประชากร และส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
คือ กลุ่มท่ี 1 ใหค้วามสนใจในปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทุกๆดา้น ส่วนกลุ่มท่ี 2 จะใหค้วามสนใจ
ไปท่ีดา้นของ สินคา้ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย กระบวนการใหบ้ริการ และองคป์ระกอบดา้นกายภาพ 
จึงท าให้ผูวิ้จยัสามารถแยกกลุ่มตวัอย่างไดอ้ย่างชดัเจน โดยใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ท าให้
ผูวิ้จยัตั้งช่ือแต่ละกลุ่มได  ้ดงัต่อไปน้ี กลุ่มท่ี 1 ช่ือ ทุกอย่างตอ้งอยู่ในระดบัสูง และกลุ่มท่ี 2 ช่ือ ไม่เน้น
โปรโมชัน่และพนกังาน  

สรุปผลการศึกษา  

     ดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 24 – 28 ปีมีสถานภาพ
โสด การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพนักเรียน / นิสิต / นักศึกษา และมีรายได้ระหว่าง 
10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน  

     ด้านผลิตภัณฑ์ การบริการจะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหน่ึง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีตัวตน (intangible 
product) ไม่สามารถจบัตอ้งได ้มีลกัษณะเป็นอาการนาม ไม่ว่าเป็นความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบาย
ตวั ความสบายใจ การใหค้วามเห็น การใหค้ าปรึกษา เป็นตน้ จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบั
การมีอิทธิพลมากกบั สินคา้มีคุณภาพดี ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษางานวิจยัของ ดารยา ใจแปง
(2551) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง “ การเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นผูห้ญิงของผูบ้ริโภคในเขต
อาเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ” พบว่า สินคา้มีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นราคา ราคาเป็นส่ิงท่ี
ก าหนดรายไดข้องกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสูงกจ็ะท าใหธุ้รกิจมีรายไดสู้งข้ึน การตั้งราคาต่ากจ็ะท าให้
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รายไดข้องธุรกิจนั้นต่า ซ่ึงอาจจะน าไปสู่ภาวะขาดทุนได ้อย่างไรก็ตาม ก็มิไดห้มายความว่าธุรกิจหน่ึงจะ
ตั้งราคาไดต้ามใจชอบ จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัการมีอิทธิพลมากกบั ความชดัเจนใน
การแสดงราคาสินคา้ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษางานวิจยัของ วิกานดา ปกปิงเมือง(2552) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ือง “ พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ” พบว่า มีป้ายบอกราคาชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในการให้บริการนั้น 
สามารถให้บริการผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายได ้4 วิธีคือ การให้บริการผ่านร้านคา้ การให้บริการถึงท่ี
บ้านลูกค้าหรือสถานท่ี ท่ีลูกค้าต้องการ  การให้บริการผ่านตัวแทน  และการให้บริการผ่านทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัการมีอิทธิพลมากกบั ร้านคา้มีความน่าเช่ือถือ
ร้านคา้ ไม่มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษางานวิจยั ดา้นการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาดของ
ธุรกิจบริการจะมีความคลา้ยกบัธุรกิจขายสินคา้ กล่าวคือ การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการท าไดใ้น
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์การให้ข่าว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรง
ผ่านส่ือต่างๆ ซ่ึงการบริการท่ีต้องการเจาะลูกค้าระดับสูง  ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ช่วยสร้าง
ภาพลกัษณ์ ส่วนการบริการท่ีตอ้งการเจาะลูกคา้ระดบักลางและระดบัล่างซ่ึงเน้นราคาค่อนขา้งต่า ตอ้ง
อาศยัการลดแลกแจกแถม เป็นตน้ จากการส ารวจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัการมีอิทธิพลมากกบั มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ไม่มีความสอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัย ด้านพนักงาน  พนักงาน
ประกอบดว้ยทั้งหมดในองคก์รท่ีใหบ้ริการนั้น ซ่ึงจะรวมตั้งแต่เจา้ของ ผูบ้ริหาร พนกังานในทุกระดบั ซ่ึง
บุคคลดงักล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของการใหบ้ริการ จากการส ารวจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัการมี
อิทธิพลมากกบั พนกังานยิม้แยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัไมตรี ไม่มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษางานวิจยั ดา้น
กระบวนการ กระบวนการใหบ้ริการเป็นส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคญัมาก ตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมี
ประสิทธิภาพหรือเคร่ืองมือทนัสมยัในการท าใหเ้กิดกระบวนการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพได ้
เน่ืองจากการใหบ้ริการโดยทัว่ไปมกัจะประกอบดว้ยหลายขั้นตอน ไดแ้ก่ การตอ้นรับ การสอบถามขอ้มูล
เบ้ืองตน้ การใหบ้ริการตามความตอ้งการ การชาระเงิน เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนตอ้งประสานเช่ือมโยง
กนัอย่างดี หากมีขั้นตอนใดไม่ดีแมแ้ต่ขั้นตอนเดียวยอ่มท าใหก้ารบริการไม่เป็นท่ีประทบัใจแก่ลูกคา้ จาก
การส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัการมีอิทธิพลมากกบั ระบบการรักษาความปลอดภยั ไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษางานวิจยั ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ อาคาร
ธุรกิจบริการ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ให้บริการ การ
ตกแต่งสถานท่ี ลอ็บบ้ี ลานจอดรถ สวน หอ้งนา้ การตกแต่ง ป้ายประชาสมัพนัธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ส่ิงต่างๆ 
เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีลูกค้าใช้เป็นเคร่ืองหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ กล่าวคือ ลูกค้าจะอาศัย
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นปัจจยัหน่ึงในการเลือกใชบ้ริการ ดงันั้น ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพยิ่งดูหรูหรา
และสวยงามเพียงใด บริการน่าจะมีคุณภาพตามดว้ย จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัการมี
อิทธิพลมากกบั ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการ ไม่มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษางานวิจยั 
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ข้อเสนอแนะ 

     ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ี ผูป้ระกอบกิจการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันา และวางแผนดา้นการตลาดของธุรกิจในแง่ของการพฒันาดา้นปัจจยัการเลือกซ้ือ โดยอาจมุ่งเนน้ไป
ท่ีการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือท่ีจะให้
สอดคลอ้งกับความต้องการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีจะมีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต ซ่ึงมีข้อเสนอแนะท่ี
สามารถกล่าวโดยสรุป 7 ดา้นดงัต่อไปน้ี 

     ดา้นผลิตภณัฑ ์ทางร้านควรมีความควบคุมในเร่ืองของคุณภาพสินคา้เพ่ิมความหลากหลาย แปลกใหม่ 
และความทนัสมยัของสินคา้มาวางจ าหน่าย  

     ดา้นราคา ทางร้านควรเนน้ก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาเป็นส าคญัท่ีสุด ซ่ึงกลยทุธ์ดา้นราคาอาจใชก้ลยุทธ์
ราคาต ่า และควรใหค้วามชดัเจนของราคาสินคา้ภายในร้าน 

     ดา้นการจดัจ าหน่าย ทางร้านควรมีการควบคุมด้านสถานท่ีให้มีความโดดเด่นเป็นท่ีสะดุดตา ให้มี
บรรยากาศภายในท่ีดี และความน่าเช่ือถือของร้านคา้ 

     ดา้นส่งเสริมการตลาด ควรมีการควบคุมการส่งเสริมการขายให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยอาจมีการจดั
ช่วงของการลดราคาหรือช่วงโปรโมชัน่ต่างๆ ใหมี้ความถ่ีมากยิ่งข้ึน 

     ดา้นพนักงาน ควรมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม ่าเสมอ ในเร่ืองต่างๆ เช่น การยิ้มแยม้แจ่มใสของ
พนกังาน เป็นตน้ 

     ด้านกระบวนการ ควรมีพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ และมีเจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยท่ี มี
ความสามารถ 

     ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพควรมีส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพยิ่งดูหรูหราและสวยงามเพียงใด บริการ
น่าจะมีคุณภาพตามดว้ยและควรเนน้ในเร่ืองความสะอาดของสถานท่ี 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

ขอ้เสอนแนะเพ่ือเป็นโอกาสส าหรับการวิจยัต่อไปในอนาคตมีดงัต่อไปน้ี 

     1. ผูท่ี้สนใจและตอ้งการศึกษาในอนาคต ควรขยายขอบเขตการศึกษาใหค้รอบคลุมถึงกลุ่มตวัอย่างใน
จังหวัดอ่ืนๆในประเทศ เพ่ือสามารถน าผลการวิจัยท่ีได้มาเปรียบเทียบระหว่างผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 

     2. เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีไดเ้ลือกสินคา้ประเภทเส้ือยี่ห้อ Uniqloเท่านั้น ดงันั้นผูท่ี้สนใจและตอ้งการ
ศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคตจึงควรเลือกสินคา้ประเภทอ่ืนๆ มาทดสอบโดยสามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้า
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เปรียบเทียบ ว่ารูปแบบการตัดสินใจซ้ือสินคาประเภทต่างๆ จะมีผลการทดสอบแตกต่างกันหรือไม่
อยา่งไร 

     3. เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีเป็นการทดสอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือ โดยผูวิ้จยั ศึกษายี่ห้อ Uniqloเท่านั้น 
ดงันั้นในอนาคตควรมีการศึกษา และทดสอบเปรียบเทียบยี่หอ้อ่ืนๆ เพ่ิมเติม  

     4. เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีไดเ้ลือกกลุ่มประชากร Generation Y เพียงกลุ่มเดียว ดงันั้นในอนาคตควรมี
การศึกษา และทดสอบเปรียบเทียบกบัประชากรกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

บรรณานุกรม 

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์. (2546). การตลาดบริการ:ส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7P’s) 
กรุงเทพมหานคร: ซีเอด็ยเูคชัน่ 

ดารยา ใจแปง (2551)การเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ผูห้ญิงของผูบ้ริโภคในเขตอาเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ 

วิกานดา  ปกปิงเมือง (2552)พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       795 

 

การศึกษาการแบ่งกลุ่มสุภาพสตรีโดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการซ้ือกระเป๋าแบรนด์
เนมยีห้่อหลยุส์ วติตอง 

วนัวสิา รัตนเจริญทรัพย์1 และ ดร.อศัวณิ ปสุธรรม2 

Wanwisa  Rattanacharoensub1 and Dr. Asawin Pasutham2 

บทคดัย่อ 
การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้หลุยส์ วิตตอง ของกลุ่มสุภาพสตรี และศึกษาการแบ่งกลุ่ม
สุภาพสตรีโดยใชพ้ฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้หลุยส์ วิตตอง โดยใชข้อ้มลูปฐมภูมิท่ีเกบ็จาก
แบบสอบถามโดยน าไปประมวล ดว้ยโปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูป แลว้ท าการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ 
และมีการน าขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมีเป็นหลกัการหรือทฤษฏี เอกสาร งานวิจยั รายงานและสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผลการศึกษาพบวา่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
สุภาพสตรีท่ีใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้หลุยส์ วิตตอง พบวา่ ผูบ้ริโภค กลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 อาย ุอาชีพ 
และรายได ้ ไม่มีอิทธิพลต่อการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้หลุยส์ วิตตอง  ดา้นปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ
ซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้หลุยส์ วิตตอง พบวา่ ผูบ้ริโภค กลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 เร่ืองโอกาสในการซ้ือ, 
จ านวนคร้ัง, เทศกาล, เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ, ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคค านึงถึง, สถานท่ี, ผูมี้อิทธิพล และการปรับข้ึนราคา
ไม่มีอิทธิพลต่อการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้หลุยส์ วิตตอง ในดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
7Ps ในการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้หลุยส์ วิตตอง พบวา่ ผูบ้ริโภค กลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2โดย
ผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญัในระดบัส าคญัมาก  
ค าส าคัญ: ลกัษณะส่วนบคุคล, ผู้บริโภค, พฤติกรรมผู้บริโภค, ค่านิยม 

Abstract 

The study was purposed to study of the factor of the demography of the consumers , to study of 
the behavior of the purchasing the handbag brand named “Louis Vuitton” of the ladies group  and to 
study of the classification of the ladies group by using the purchasing behavior by collected the primary 
data from the inquiries form , was collected the data to evaluated data by software package after that 
analyzed statistical and used the secondary data were the principle or theory, documents, research, 
report and the statistical which related.  

The study results found that the significance statistic level at 0 . 0 5  level, the demography 
characteristic factor of the ladies group who used the handbags brand “Louis Vuitton” found that the 
consumers group No. 1 and group No.2 ages, careers and incomes were not affected to the purchasing 
the handbags brand “Louis Vuitton”. In the behavior of purchasing the handbag branded “Louis 
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Vuitton” found that the consumer group No. 1 and group No.2 about the opportunity to purchasing, time 
of purchasing, seasons, reasons for purchasing, what the consumers regardless, the location, the 
influential person and increase in price were not affected to the purchasing the handbags brand “Louis 
Vuitton”. In the mixed services marketing 7Ps factor to make decisions purchasing the handbags 
branded “Louis Vuitton” found that the consumers group No.1  and group No. 2 emphasized in a much 
level. 
Keywords: The individual characteristics, the consumer, the behavior of the consumers, popularity  

1.บทน า 
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีการเติบโดทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 
ส่งผลใหย้อดขายสินคา้ประเภทท่ีมีตราหรูหราสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากของแบรนด์เหล่าน้ีมี
จ านวนเพ่ิมมากข้ึน ในประเทศไทยจึงมีการเก็บสถิติ Chandhaand Husband ระบุว่า ยอดสินคา้แบรนดห์รู
ในประเทศไทยมีมูลค่าถึง 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ส่วนมากเป็นการขายผ่านทางห้าง สยามพารากอน 
เกสรพลาซ่า เอ็มโพเรียม และโรงแรมโอเรียลเต็ลดว้ยกระแสบริโภคนิยมและการวดัค่าของคนจากวตัถุ
ของสงัคมไทยในยคุปัจจุบนัน้ี  คงไม่แปลกท่ีสินคา้มียี่หอ้ราคาแพงและไดรั้บความนิยมจากคนส่วนใหญ่ท่ี
รู้จกักนัในนามสินคา้ “แบรนด์เนม” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “กระเป๋า” ไดเ้ข้ามามีบทบาทในชีวิตของใคร
หลายๆคน มากกวา่การเป็นส่ิงของเคร่ืองใช ้หากยงัเป็นเคร่ืองวดัความมัง่มี เพราะทุกวนัน้ีคนในสงัคมต่าง
ยึดติดอยูก่บัค่านิยมทางวตัถุ อยา่งไรกต็ามหากดูจากช่วงอายท่ีุหลากหลายของแต่ละคนท่ีช่ืนชอบแฟชัน่จะ
พบวา่รสนิยมนั้นไม่ไดถ้กูจ ากดัดว้ยอาย ุ
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้ หลุยส์ วิตตอง ของกลุ่มสุภาพสตรี 
2.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มสุภาพสตรีโดยใชพ้ฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้หลุยส์ วิตตอง 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.เพ่ือใหท้ราบถึงพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้ หลุยส์ วิตตอง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.ขอ้มลูวิจยัน้ีเป็นประโยชนส์ าหรับผูท่ี้ตอ้งการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้ หลุยส์ วิตตอง 
3.ขอ้มลูวิจยัน้ีท าใหท้ราบถึงกลุ่มเป้าหมายของผูท่ี้ใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้ หลุยส์ วิตตอง 
4.เพ่ือทราบถึงกลุ่มบุคคลท่ีนิยมใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้ หลุยส์ วิตตอง 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
 การอ้างอิงในเนื้อหา ในการศึกษาวิจยัเร่ือง  การแบ่งกลุ่มสุภาพสตรีโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมในการ
เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อหลุยส์  วิตตอง  ในเขตกรุงเทพมหานครผูวิ้จัยได้ท าการศึกษาแนว 
ความคิดและทฤษฏี  รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
 
1.แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์ (2541) ไดอ้า้งอิงถึงทฤษฎีส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการของ 
Philip Kotler ไวว้า่เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการ ตลาดในการ
ก าหนดกลยทุธ์ ประกอบดว้ย 

1.ด้านผลติภัณฑ์ (Product) สนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษย ์ คือ  ส่ิงท่ีผูข้ายมอบ
ใหแ้ก่ลกูคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชนแ์ละคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้  ผลิตภณัฑ์
แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ  คือ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑท่ี์จ าตอ้งไม่ได ้

2.ด้านราคา (Price) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน  ลกูคา้จะเปรียบเทียบในเร่ืองคุณค่า
ชองบริการกบัราคาของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลกูคา้จะตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้น  การก าหนดการ
ใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน  และง่ายต่อการจ าแนกล าดบับริการท่ีต่างกนั 

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการ
น าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้  ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลกูคา้ในคุณค่าและคุณประโยชนข์องบริการท่ีน าเสนอ  
ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางในการน าเสนอบริการ 

4.ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้
ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันะคติและพฤติกรรม การใช้บริการเป็นกุญแจ
ส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 

5.  ด้านบุคคล  (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม  การ
จูงใจ  เพ่ือ ใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สมัพนัธ์
ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร  เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ี
สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความ สามารถ ในการแกไ้ขปัญหา  สามารถสร้าง
ค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6.  ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation)  เป็น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดา้ย
กายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลกูคา้  ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย  การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน  และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว  หรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีลกูคา้ควร
ไดรั้บ 
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7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้น
การบริการท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถกูตอ้งรวด เร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการ
เกิดความประทบัใจ 
2. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( 2541, หน้า 124 ) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึง
ผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2544,หน้า5) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค  อาจให้ค าจ ากดัความไดว้่าเป็น
ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใช้สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ  รวมทั้ง
กระบวนการต่างๆ 
การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  เป็นการศึกษาว่ากลุ่มผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ  6W 1H ท่ีตอ้งพิจารณาหลกัต่างๆเก่ียวกบัการตลาดเพ่ือให้ไดค้  าตอบท่ี
ตอ้งการทราบ 
 (ฉตัยาพร เสมอใจ , 2550:30-32) ดงัน้ี 

1. ตลาดเป้าหมายคือใคร  ผูบ้ริโภคทุกคนอาจไม่ใช่ลกูคา้เป้าหมายเสมอไป  วตัถุประสงคแ์รกใน
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคก็เพ่ือหากลุ่มท่ีใชสิ้นคา้หรือบริการ  หรือมีแนวโนม้ท่ีจะใชสิ้นคา้หรือ
บริการนั้นๆซ่ึงช่วยใหท้ราบลกัษณะเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ ์ รวมถึงพฤติกรรมการซ้ือและการใช้
ของกลุ่มเป้าหมาย  เช่น  ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของสายการบินตน้ทุนต ่า  เป็นกลุ่มรายไดป้านกลาง  ชอบ
เดินทาง  ชอบความสะดวก  มีความทนัสมยั 

2. ตลาดซ้ืออะไร   หลังจากสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนได้แล้ว  จึงท าการวิเคราะห์
พฤติกรรมของตลาด  เพ่ือตอ้งการทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้จากผลิตภณัฑ์องค์กร  เช่น  
การเปิดตวัของสายการบินตน้ทุนต ่า  เป็นเสมือนการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มใหญ่เน่ืองจากสายการบินท่ีให้บริการอยู่เดิมมีราคาแพง  และมีบริการบางอย่างท่ีไม่จ าเป็นและ
ผูบ้ริโภคไม่มีความตอ้งการ  ดงันั้นการตดับริการบางอย่างออกไป  ท าให้ตน้ทุนต ่าท่ีสุด  ขายในปริมาณ
มาก  ท าให้ราคาถูกลง  โดยเฉพาะในระยะทางบินระยะสั้ นๆ  ไม่เกิน 2 ชั่วโมง  ท าให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถใชบ้ริการไดม้ากข้ึน  เป็นตน้  ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายจึงซ้ือการเดินทางท่ีรวดเร็ว  ไม่ใช่ความสบาย 

3. เหตุผลที่ซ้ือ  การวิเคราะห์ในหัวขอ้น้ีจะช่วยให้ทราบถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงในการตดัสินใจซ้ือ
ของลูกคา้เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนจูงใจกลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือสามารถหาเหตุผลท่ีท าให้ลูกคา้
ตดัสินใจซ้ือ 
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4. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ  ในการตัดสินใจซ้ืออาจมีบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนร่วมหรือมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเพราะผูท่ี้ท าหนา้ท่ีซ้ือไม่ใช่ผูท่ี้ใชสิ้นคา้โดยตรง  อาจใชร่้วมกนัหลายคน  อาจ
ไม่มีความรู้เก่ียวกบัสินคา้มากนกัจึงตอ้งอาศยัผูรู้้หรือกลุ่มของผูซ้ื้อเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

5. ซ้ือเมื่อใด  ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมในการบริโภคสินคา้และบริการในแต่ละประเภทท่ีแตกต่าง
กนัตามโอกาสท่ีจะใช้  ดงันั้นการวิเคราะห์โอกาสในการซ้ือของลูกคา้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถ
เตรียมรับมือในการผลิตให้เพียงพอ  และเตรียมแผนการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม 

6. ซ้ือที่ไหน  เพ่ือทราบแห่ลงท่ีลูกคา้นิยม  หรือสะดวกท่ีจะไปซ้ือเพ่ือการบริหารช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีเหมาะสมกบัลกูคา้ในแต่ละกลุ่ม 

7. ซ้ืออย่างไร  ศึกษาถึงการบริหารการซ้ือของลูกคา้ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบา้ง  ตั้งแต่การรับรู้ถึง
ปัญหา  ท าการคน้ขอ้มูลท าการประเมินทางเลือก  และตดัสินใจซ้ือ  จะช่วยให้ธุรกิจมีขอ้มูลในการวาง
แผนการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายใหม้ากท่ีสุด 

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 6W1H จะเห็นไดว้า่ธุรกิจทุกประเภทควรใหค้วามส าคญัใน
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและท าการวิเคราะห์ในการลงทุนธุรกิจสนามแบดมินตนัก็เช่นเดียวกนั
กล่าวคือ  คือ  ผูท่ี้ใชบ้ริการสนามแบดมินตนัคือใคร (who)ผูท่ี้ใชบ้ริการตอ้งการอะไรเม่ือเขา้ไปใชบ้ริการ
(what) ท าไมผูท่ี้ใชบ้ริการเลือกใชบ้ริการ(why)ใครมีส่วนช่วยในการตดัสินใจ (who) เม่ือใดท่ีผูใ้ชบ้ริการ
มาใชบ้ริการ (when) ผูใ้ช้บริการเลือกใชบ้ริการท่ีไหน (where) มีขั้นตอนในการเลือกใชบ้ริการอย่างไร 
ดงันั้น  ผูใ้ห้บริการความศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ  เพ่ือท่ีผูใ้หบ้ริการจะสามารถตอบสนองในการ
ใหบ้ริการอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากร 

ประชากรท่ีไดท้ าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีคือกลุ่มสุภาพสตรีท่ีใชก้ระเป๋ายี่หอ้หลุยส์ วิตตอง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอย่าง 

ในการก าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มสุภาพสตรีจ านวน 200 คนท่ีใชก้ระเป๋ายี่ห้อหลุยส์ วิตตอง 
อายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป โดยใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ ดงัน้ี  

1. ช็อปหลุยส์ วิตตอง สาขา พารากอน  ท าการเกบ็กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 ตวัอยา่ง 
2. ช็อปหลุยส์ วิตตอง สาขา เอราวณั  ท าการเกบ็กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 ตวัอยา่ง 
3. ช็อปหลุยส์ วิตตอง สาขา เกสร  ท าการเกบ็กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 ตวัอยา่ง 
4. ช็อปหลุยส์ วิตตอง สาขา โรงแรมโอเรียลเตล็  ท าการเกบ็กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 ตวัอยา่ง 
5. ช็อปหลุยส์ วิตตอง สาขา ดิเอม็โพเรียม การเกบ็กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 ตวัอยา่ง 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีใชค้  าถามแบบปลายปิด   

( Closed – Ended Questionnaire) จ านวน 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี  
ส่วนที่ 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่ห้อหลุยส์ วิตตอง

ของสุภาพสตรี  
ส่วนที่ 3  แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือเฉพาะกระเป๋า

แบรนด์เนมยี่ห้อหลุยส์ วิตตอง ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบมาตราไลเคิร์ต(Likert  
Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย    และนอ้ยท่ีสุด 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data)       
เป็นขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อ
หลุยส์ วิตตอง ผูวิ้จยัเป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองจากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด ซ่ึงมีการ
ช้ีแจงเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบสอบถามก่อนการเก็บขอ้มูลจริง โดยเก็บขอ้มูลเดือนพฤศจิกายน 
2556 เท่านั้น เม่ือไดข้อ้มลูแลว้ น าไปประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS และท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 
2.  ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary data) 

เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎี เอกสารงานวิจยั รายงาน อินเตอร์เน็ต และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งจาก
สารสนเทศต่างๆ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
การวิเคราะห์ขอ้มลูผูวิ้จยัจะน าเสนอขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1: ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรตวัอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency 

Distribution) น าเสนอขอ้มลูดว้ยตารางแบบร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่วนที่ 2: พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กระเป๋าหลุยส์ วิตตอง วิเคราะห์กลุ่มสุภาพสตรีท่ีมี

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ระเป๋าหลุยส์ วิตตอง ของกลุ่มประชากรตวัอย่าง ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการเลือกซ้ือโดย
น าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ 
ส่วนที่ 3: ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์ระเป๋าหลุยส์ วิตตอง วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์กระเป๋าหลุยส์ วิตตอง ซ่ึงใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
จากการสรุปผลการวิจัยดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้ น แสดงให้เห็นว่า ผลการวิจัยท่ีได้มี

ความสมัพนัธ์กบัทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

อาย ุ31 –40 ปีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,001 บาท 
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภค กลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้หลุยส์ วิตตองเพ่ือไวใ้ชเ้อง  ปีท่ีผ่านมาไม่ไดซ้ื้อกระเป๋าแบรนดเ์นม
ยี่ห้อหลุยส์ วิตตอง ในช่วงเทศกาลมีผลต่อการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อ หลุยส์ วิตตอง  ซ้ือกระเป๋าแบ
รนด์เนมยี่ห้อหลุยส์ วิตตองเพ่ือความดูดีทางสังคม ในการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมหลุยส์ วิตตองผูต้อบ
แบบสอบถามค านึงถึงดา้นตราสินคา้ ส่วนใหญ่ซ้ือกระเป๋าแบรนดน์มยี่หอ้หลุยส์ วิตตองท่ีร้านห้ิวสินคา้แบ
รนดเ์นม บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือกระเป่าแบรนดเ์นมยี่หอ้ หลุยส์ วิตตองคือเพ่ือน หากผลิตภณัฑมี์การ
ปรับข้ึนราคาผูต้อบแบบสอบถามยงัคงซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อหลุยส์ วิตตอง คนส่วนใหญ่เลือกซ้ือ
กระเป๋าแบรนด์เนมหลุยส์ วิตตองลายโมโนแกรม (Monogram) และผูต้อบแบบอบถามหาขอ้มูลเก่ียวกบั
กระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้หลุยส์ วิตตองจาก Internet หรือส่ือ Online 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps  พบว่า ผูบ้ริโภคพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบั 
มากส าหรับปัจจยัย่อยมีความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรกคือ รูปแบบสินคา้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั รูปแบบของ
สินคา้มีความทนัสมยั มีการรับเปล่ียนหรือคืนสินคา้ และรูปแบบของกระเป๋ามีความหลากหลาย 

ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากส าหรับปัจจยั
ย่อยมีความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรกคือ ความคุม้ค่าในดา้นคุณภาพเม่ือเทียบกบัราคา และมีความชดัเจนใน
การแสดงราคาสินคา้ 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากส าหรับปัจจยัย่อยมีความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรกคือการจดัวางสินคา้ในร้านดูหรูหรา สถานท่ีจดั
จ าหน่ายมีความน่าเช่ือถือ และร้านคา้เปิดบริการตลอดทุกวนั 

ปัจจยัดา้นบุคลากรในการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากส าหรับปัจจยัยอ่ยมีความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรกคือ พนกังานยิ้มแยม้แจ่มใสมีอธัยาศยัดี พนกังาน
แต่งกายสุภาพสวยงาม และพนกังานมีความเป็นกนัเองต่อลกูคา้ 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบั
มากส าหรับปัจจยัย่อยมีความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรกคือ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อพนกังาน ความ
เพียงพอของจ านวนพนกังานในการใหบ้ริการ และระบบรักษาความปลอดภยั 
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ปัจจยัดา้นองค์ประกอบดา้นกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากส าหรับปัจจยัย่อยมีความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรกคือ ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ ความ
กวา้งขวางของสถานท่ีใหบ้ริการ และความสะอาดของเคร่ืองแบบพนกังาน 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มสุภาพสตรีท่ีใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้หลุยส์ 
วิตตอง 
โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคและความพึงพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7Ps สามารถ
สรุปผลไดด้งัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูปัจจยัลกัษณะทางดา้นประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย   อายุ อาชีพ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และจากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างสุภาพสตรีจ านวน 200 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาย ุ
31-40 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36 อาชีพธุรกิจส่วนตวั 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 30,000 บาท จ านวน 84 คน  
คิดเป็นร้อยละ 42 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้กระเป๋าแบรนด์เนม หลุยส์ 
วิตตอง 

ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม หลุยส์ วิตตองประกอบไปดว้ย ท่านซ้ือ
กระเป๋าหลุยส์ วิตตองเน่ืองในโอกาสอะไร  จ านวนคร้ังท่ีซ้ือต่อปี  ในช่วงเทศกาลมีผลต่อการเลือกซ้ือ
กระเป๋าแบรนดเ์นม หลุยส์ วิตตองหรือไม่  เหตุผลในการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม หลุยส์ วิตตอง ใน
การเลือกซ้ือกระเป๋าหลุยส์วิตตองแต่ละคร้ังท่านค านึงถึงส่ิงใดมากท่ีสุด  สถานท่ีในการซ้ือ ผูมี้ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ หากผลิตภณัฑมี์การปรับข้ึนราคา ท่านจะยงัซ้ือกระเป๋าหลุยส์ วิตตองอีกหรือไม่  ส่วนใหญ่
ท่านนิยมซ้ือกระเป๋าหลุยส์ วิตตอง ในลวดลายใด ท่านหาขอ้มลูเก่ียวกบักระเป๋าหลุยส์ วิตตอง จากแหล่ง
ใดมากท่ีสุดและจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งสุภาพสตรีจ านวน 200 คน พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ซ้ือกระเป๋าหลุยส์ วิตตองเน่ืองในโอกาสเพ่ือไวใ้ชเ้อง เป็นจ านวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.5ปีท่ีผา่นมาไม่ไดซ้ื้อกระเป๋าหลุยส์ วิตตอง จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ในช่วงเทศกาลมี
ผลต่อการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมหลุยส์ วิตตอง จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60 

เหตุผลท่ีซ้ือหลุยส์ วิตตอง เพ่ือความดูดีทางสังคม คิดเป็นจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 38 ใน
การเลือกซ้ือกระเป๋าหลุยส์ วิตตอง ผูต้อบแบบสอบถามค านึงถึงดา้นตราสินคา้ จ านวน  80 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40 สถานท่ีในการซ้ือกระเป๋าหลุยส์ วิตตอง คือ ร้านห้ิวสินคา้แบรนดเ์นม จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.5 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือกระเป๋าหลุยส์ วิตตอง คือเพ่ือน / คนรู้จกั จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
45 หากผลิตภณัฑ์มีการปรับข้ึนราคาผูต้อบแบบสอบถามจะซ้ือผลิตภณัฑก์ระเป๋าหลุยส์ วิตตอง จ านวน 
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132 คน คิดเป็นร้อยละ 66 คนส่วนใหญ่เลือกซ้ือกระเป๋าหลุยส์ วิตตอง ลายโมโนแกรม จ านวน 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 หาขอ้มูลเก่ียวกบัหลุยส์ วิตตอง จาก internet หรือส่ือ online จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.5 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ผูท่ี้สนใจและต้องการศึกษาในอนาคต ควรขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมถึงกลุ่ม
ตวัอย่างในจงัหวดัอ่ืนๆในประเทศ เพ่ือสามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าเปรียบเทียบระหว่างผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 
 2. เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีไดเ้ลือกกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มสุภาพสตรีเพียงกลุ่มเดียว ดงันั้นใน
อนาคตควรมีการศึกษา และทดสอบเปรียบเทียบกบัประชากรกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 3.เน่ืองจากงานวิจยัช้ินน้ีไดเ้ลือกสินคา้ประเภทกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อหลุยส์ วิตตองเพียงอย่าง
เดียว ดงันั้นผูท่ี้สนใจและตอ้งการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคตจึงควรเลือกสินคา้ประเภทอ่ืนๆ มาทดสอบโดย
สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าเปรียบเทียบ ว่ารูปแบบการตดัสินใจซ้ือสินคาประเภทต่างๆ จะมีผลการ
ทดสอบแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร  
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านทัศนคตกิบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
กรณกีารซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองแต่งกายผ่านทาง Facebook 

The study of the relationship between consumer’s attitudes and behaviors : 
A case study of costumes purchasing via Facebook 

เบญญาพร  รัตนเจริญทรัพย์1 และ ดร.ฐิติกานท์  สัจจะบุตร2 

Benyaporn Rattanacharoensub1 and Dr. Thitikan  Satchabut2 

บทคดัย่อ 
     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทศันคติดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์
7C และดา้นส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีเคยซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกายผา่น
ร้านคา้บน Facebook ภายใน 1 ปีท่ีผา่นมา โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริโภค
ใหร้ะดบัความส าคญัต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นเน้ือหาและดา้นการคา้ ในระดบัส าคญัมากอยา่งยิ่ง 
ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสินคา้ ดา้นราคาและดา้นสถานท่ีใช้
บริการบน Facebook ในระดบัส าคญัมาก นอกจากน้ี พบวา่ ทศันคติดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C โดยรวม
ในแต่ละดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด ในดา้น
การส่งเสริมการขายโดยรวมมีความ สมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นค่าใชจ่้าย
โดยเฉล่ียต่อคร้ัง อีกทั้งยงัพบว่า อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมี
ผลต่อพฤติกรรมดา้นจ านวนช้ินต่อคร้ังท่ีซ้ือและค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนั 
 

ค าส าคัญ: Facebook, ความสัมพันธ์, องค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C, ส่วนประสมทางการตลาด 

ABSTRACT 
     This research was purposed to study of the relationship between the attitude of web site elemental 7C 
and the mixed marketing with the behavior of the consumers who purchased the costumes via Facebook 
within 1 year past by using the sample groups amount 200 persons. The research results found that the 
consumers emphasized to web site elemental significantly in the contents and dealings sides in an 
extremely level. The consumers emphasized to the mixed marketing level in the goods, prices and 
locations which serviced on Facebook in a most 
                                                                                                                                                                        
 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400  e-mail: keft-b2_16@hotmail.com 
2 คณะบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       805 

 

level. Furthermore, found that the attitude of the web site elementals 7C in overall by each side was no 
related with the behavior of the consumers and the attitude of the mixed marketing in merchandizing in 
overall was related on opposite direction with the behavior of the consumers in the average budgets per 
a time side. It also found that age, status, educational level and average income per a month which 
differed were affected to the behavior of the number per a time to purchasing and the average budgets 
per a time which differed. 
 
Keywords: Facebook, the relationship, the web site elemental 7C, the mixed marketing 
 

1. บทน า 
 
     โลกในยคุปัจจุบนัคงไม่มีใครสามารถปฏิเสธไดว้า่ไม่เคยใชอิ้นเตอร์เน็ตการยอ่ส่วนโลกใหเ้ลก็ลงโดย
การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือรับขอ้มลูข่าวสารต่างๆ เทคโนโลยีไดก้ลายเป็นตวัช่วยท่ีมีความ ส าคญัเพ่ิมมากข้ึนท า
ใหชี้วิตสะดวกสบายข้ึนจนอาจก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคม ดา้นการใชชี้วิตและรูปแบบใหม่
ในการท าธุรกิจท่ีมาการท าการใหบ้ริการและการซ้ือขายสินคา้ผา่น Social Media อยา่ง Facebook ซ่ึงเป็น
หน่ึงในเวบ็ไซต ์ท่ีผูค้นนิยมใชก้นัทัว่โลก อีกทั้งยงัพบอีกวา่ร้านคา้ท่ีเปิดใหบ้ริการบน Facebook แต่ในเม่ือ
มีการคา้ขายกนัมากข้ึนการแข่งขนัสูง การหลอกลวงผูบ้ริโภคกสู็งตามมาเช่นกนั การซ้ือขายออนไลน์จึง
เป็นเร่ืองไม่ใช่เร่ืองง่าย ส าหรับผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค การตดัสินใจในการสัง่ซ้ือสินคา้ การ
เปรียบเทียบราคา การจดัส่งตามก าหนด รวมถึงการถกูหลอกจากการสัง่ซ้ือสินคา้ของลกูคา้ ไม่จ่ายเงินตาม
ก าหนด หลอกใหน้ าเขา้สินคา้มาและหนีหาย หลายอยา่งน้ีกเ็ป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจ วา่ผูบ้ริโภคหรือ ท าไม
ถึงสัง่ซ้ือสินคา้ผา่น Facebook เพราะลกูคา้จะไดเ้ห็นสินคา้แค่รูปตวัอยา่ง ไม่มีส่ิงใดรับประกนัไดว้า่สินคา้
จะเหมือนหรือต่างจากในรูปมากนอ้ยเพียงใด อีกทั้งดา้นคุณภาพของสินคา้ ไม่สามารถรู้ไดว้า่ตรงตามท่ี
ทางร้านคา้ระบุไวห้รือไม่ จึงเกิดความเส่ียงในการสัง่ซ้ือสินคา้ ธุรกิจน้ีจึงมีความน่า สนใจอยา่งยิ่ง 
     ดงันั้นจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่าท าไมคนส่วนใหญ่จึงหนัมาสั่งซ้ือสินคา้ผ่านทางช่องทางดงักล่าวว่า 
ปัจจยัใดท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านทาง Facebook เพ่ือจะไดน้ า
ผลจากการศึกษาใน คร้ังน้ีมาเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในการสั่งซ้ือสินคา้ตามช่องทางดงักล่าว อีกทั้ง
ตอ้งการใหค้นทัว่ไปมองเห็นถึงภาพรวมของธุรกิจน้ีใหช้ดัเจนมากข้ึน และยงัท าใหผู้ป้ระกอบการมีความ
เขา้ใจความตอ้ง การในตวัผูบ้ริโภคมากข้ึน โดยทัว่ไปไดมี้การท าการวิจยัในเร่ืองการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์หลากหลายรูปแบบ แต่ยงัไม่ไดมี้การเจาะจง ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภคใน Social 
media อยา่ง Facebook จึงท าใหเ้กิดความสนใจอย่างมาก เพราะโลกยุคปัจจุบนัน้ีคง ไม่มีใครท่ีไม่รู้จกัค าว่า 
Facebook อยา่งแน่นอน 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     1. เพ่ือศึกษาทศันคติดา้นองคป์ระกอบของเวบ็ไซตข์องผูบ้ริโภคต่อร้านคา้บน Facebook  
     2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านคา้บน Facebook 
     3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติดา้นองค์ประกอบ เวบ็ไซต ์7C ทั้ง 7 ดา้น ดา้นความส าคญั
ของทศันคติดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค 4P ทั้ง 4 ดา้น 
     4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่มีความ
แตกต่างกนัหรือไม่ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. เพ่ือเป็นแนวทางใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจบน Facebook สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการก าหนดการ
เขา้ถึงและขยายกลุ่มลกูคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
     2. เพ่ือให้ผูป้ระกอบธุรกิจต่างๆ สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้าให้เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและเป็นแนวทาง
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
     3. เพ่ือให้ผูป้ระกอบธุรกิจทางออนไลน์หรือ Facebook น าขอ้มูลท่ีศึกษามาประยุกตแ์ละปรับใชใ้ห้เขา้
กบัการขายสินคา้ทางอินเตอร์เน็ต 
     4. เพ่ือเป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้ส าหรับผูท่ี้ก าลงัตดัสินใจท าธุรกิจทางออนไลน์หรือ Facebook  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัทัศนคตแิละพฤตกิรรมการซ้ือ 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน ์ และคณะ, 2542 : 44  ไดก้ล่าวไวว้า่ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อ ส่ิงหน่ึง ซ่ึง
ผูบ้ริโภคจะไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต ใชม้าเป็นตวัเช่ือมระหวา่งความคิดและพฤติกรรม นกัการ
ตลาดนิยมน ามาใชใ้นการโฆษณาเพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑแ์ละสินคา้ เพ่ือเสริมหรือเปล่ียน
ทศันคติ 
     ทศันคติ หมายถึง ความโนม้เอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้เพ่ือใหมี้พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั ลกัษณะ ท่ีพึง
พอใจหรือไม่ พึงพอใจท่ีไม่ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือหมายถึงการแสดงความรู้สึกภาย ในท่ีสะทอ้นออกมาวา่
บุคคลนั้นมีความโนม้เอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางส่ิงหรือไม่ เน่ืองจาก เป็นผลของกระบวนการทาง
จิตวิทยา ทศันคติไม่สามารถสงัเกตเห็นไดโ้ดยตรงแต่ตอ้งแสดงให ้เห็นวา่บุคคลกล่าวถึงอะไรท าอะไรบา้ง 
     ทศันคติท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัส่วนประกอบของทศันคติและวิธีการ ซ่ึงในส่วนน้ีจะมีการจดัหรือมี
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั โมเดลทศันคติจะประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
     2.1.1. ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive component) แสดงถึงความรู้ การรับรู้ และความเช่ือ ถือ ซ่ึง
ผูบ้ริโภคมีต่อความคิดต่อหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
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     2.1.2 ส่วนของความรู้สึก (Affective component) สะทอ้นอารมณ์หรือความรู้สึกของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อ
ความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
     2.1.3 ส่วนของพฤติกรรม (Conative component หรือ Behavior หรือ Doing) ความน่าจะ เป็นหรือ
แนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือหมายถึง
ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ 
     Belch and Belch,1993: 103 อา้งอิงใน  อาภาภรณ์ วธันกลุ ถึงความหมายของ พฤติกรรมไวว้า่ 
กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสาะแสวงหา การเลือกการซ้ือ การ
ใช ้ การประเมินผล และการก าจดัผลิตภณัฑแ์ละการบริการหลงัการใช ้ เพ่ือสนองความตอ้งการ ความ
ปรารถนาอยากใหไ้ดรั้บความพึงพอใจการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ตอ้งวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค
เพ่ือคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ การ ใชข้องผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและ
พฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภค  
     โดยเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จาก การเกิดแรงกระตุน้ (Stimulus)  
ใหเ้กิดความตอ้งการก่อน และท าใหเ้กิดการตอบสนองความตอ้งการ (Response) ซ่ึงมีกล่องด าหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อเป็นทฤษฎีสนบัสนุนทศันคติกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอีกที 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการตดัสินใจซ้ือ 
     การตดัสินใจในการซ้ือเร่ิมจาก การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหาของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ิงท่ีตอ้งการ
นั้น เกิดการแสวงหาขอ้มลูหลงัจากทราบความตอ้งการของตนแลว้เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจ จากนั้นถึง
การประเมินทาง จากขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บโดยผูบ้ริโภคจะก าหนดเกณฑห์รือคุณสมบติัท่ีตอ้งการเอง 
มาถึงการตดัสินใจเป็นการตดัสิน ใจโดยรวมในทุกๆดา้น สุดทา้ยเป็นพฤติกรรมหลงัการซ้ือวา่ผูบ้ริโภคมี
ความพึงพอใจหรือไม่ โดยเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภค 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 5W1H 
     การศึกษาถึงกลุ่มผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอยา่งไรในการด าเนินชีวิตรวมถึงการตดัสินใจซ้ือและใชสิ้นคา้
และบริการอยา่งไร สามารถน าไปเป็นการก าหนดกลยุทธ์ตอ้งศึกษาทศันคติและแนวคิดของผูบ้ริโภค เพ่ือ
สามารถก าหนดได ้อยา่งเหมาะสมโดยทฤษฎี 5W1H ประกอบไปดว้ย  
     2.3.1 Who ลกูคา้คือใคร คือกลุ่มเป้าหมาย และจะตอ้งระบุลกัษณะของ กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 
ไดเ้ป็นท่ีแน่นอน เช่น เพศ, อาย,ุ อาชีพ, ฐานเงินเดือน, พ้ืนท่ี ฯลฯ 
     2.3.2 What อะไรคือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการทราบวา่สินคา้หรือบริการรูปแบบไหน ท่ีผูบ้ริโภคของคุณ
ตอ้งการและกค็วรท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคได ้ และอะไรท่ีจะสร้างความแตกต่างจาก
คู่แข่ง 
     2.3.3 Where ผูบ้ริโภคอยูท่ี่ไหน ในธุรกิจท่ีอยูบ่นโลกออนไลนอ์ยา่ง Facebook ผูบ้ริโภคจะอยูใ่น 
Facebook ส่วนตวั ดงันั้นจะไปอยูท่ี่ไหนกส็ามารถด าเนินธุรกิจได ้ 
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     2.3.4 When เม่ือไหร่ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค วา่ตอ้งการสินคา้หรือ
บริการเม่ือไหร่ ในช่วงเวลาไหน ฤดูกาลหรือช่วงเวลามีผลต่อการตดัสินใจ 
     2.3.5 Why ท าไมเขาถึงตอ้งมาซ้ือและใชบ้ริการกบัคุณ เป็นเร่ืองของ SWOT นัน่กคื็อจุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรคด์งันั้นตอ้ง จดัส่งสินคา้ฟรีถึงบา้นหรือเพราะร้านมีสินคา้หลากหลายใหเ้ลือกมากกวา่ 
     2.3.6 How จะเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งไรซ่ึงควรจะมีการวางแผนและก าหนดวิธีการท่ีจะสามารถเขา้ถึง
ผูบ้ริโภค ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัองค์ประกอบของเวบ็ไซต์ 7C 
     Bernard Jaworski and Jeffrey F. Rayport, 2544: E-Commerce’s Book ได้ก าหนดชุด ของหลักการ
ออกแบบส าหรับเวบ็ไซต ์E-Commerce เรียกว่า 7C ส าหรับการท าเวบ็ไซตใ์หป้ระสบความส าเร็จ มีคนมา
ใชบ้ริการอย่างต่อเน่ืองนั้น ตอ้งมีองค ์ประกอบหลายประการท่ีจะท าใหเ้วบ็ไซตน่์าสนใจและน่าใชบ้ริการ 
ความคิดเก่ียวกบัลกัษณะของ เวบ็ไซต์ท่ีดีควรมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 7 ประการ หรือ 7C ช่วยจดัระบบ
ติดต่อส่ือสาร ไวด้งัน้ี 
     2.4.1  องคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ์ (Content)       2.4.5  การส่ือสาร (Communication) 
     2.4.2  ส่วนประกอบท่ีเป็นเน้ือหา (Context)       2.4.6  การเช่ือมโยง (Connection) 
     2.4.3  ชุมชนในเวบ็ไซต ์(Community)           2.4.7  การคา้ (Commerce) 
     2.4.4  ตรงกบัความตอ้งการเฉพาะลกูคา้ (Customization) 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
     ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมซ่ึงบริษทั
ใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือ หมายถึง “ชุดของตวัแปรท่ีสามารถควบคุมได้
ทางการตลาด ซ่ึงน ามาผสมกนัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดเป้าหมาย” (Kotler, 1997 : 
92) และไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4P ไวด้งัน้ี 
     2.5.1 ผลิตภณัฑ ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ให้
พึงพอใจ 
     2.5.2 ราคา (Price) หมายถึง เป็นส่ิงก าหนดมลูค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปของเงินตรา ผูบ้ริโภคจะใชร้าคา
เป็นส่วนหน่ึงในการประเมินคุณภาพ และคุณค่าของผลิตภณัฑ ์
     2.5.3  การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ ์ในกรณีการซ้ือขาย
สินคา้ผา่น Facebook ช่องทางการจดัจ าหน่าย การกระจายสินคา้ การจดัส่ง   
     2.5.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารอาจจะเป็นการขายโดยใชพ้นกังาน
และการขาย การใหข่้าว การประชาสมัพนัธ์ การจดักิจกรรม ฯลฯ เพ่ือดึงความสนใจของลกูคา้ท่ีมีต่อ
ร้านคา้และผลิตภณัฑ ์
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3. วธิีการศึกษา 
 
3.1 ประชากรในการศึกษา 
     ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกายผ่าน Facebook ภายใน
ระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา กลุ่มประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชาย และเพศหญิง  
3.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั 
     การกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มตัวอย่างผูท่ี้ซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองแต่งกายผ่าน 
Facebook กลุ่มประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประชากรทั้ งหมดในกรุงเทพมหานครมี 
5,674,843 คน ในขอ้มูลสถิติประชากรในปี 2554 การเก็บกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ 
Krejcie and Mogan ท่ียอมให้ผิดพลาดไดร้้อยละ 5 คือ ณ ระดบั ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 จะไดจ้ านวน
ตวัอย่างท่ีเหมาะสมเท่ากบั 384 ตวัอย่าง แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชัดของผูท่ี้เคยซ้ือ
สินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกายผ่าน Facebook ภายใน 1 ปีท่ีผ่านมาเท่านั้นจึงเป็นเหตุผลท่ีท าใหผู้ว้ิจยัตอ้งท า
การเก็บขอ้มูลจากตวัอย่างกลุ่มประชากร โดยประมาณจ านวน 200 ชุด และมีการท าแบบสอบถามส ารอง 
10 ชุด ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามขั้นตอนดงัน้ี โดยมีรายละเอียดเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางสถิติ 
ดงัต่อไปน้ี 
     3.2. 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
     - ควรมีกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 20 ส าหรับแต่ละกลุ่มยอ่ย 
     - ควรมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่าๆกนั ส าหรับแต่ละกลุ่มยอ่ย 
     3.2.2 การวเิคราะห์การหาค่าสหสมัพนัธ์แบบเชิงเสน้ (Linear Correletion Coefficient) 
     - ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีมากกวา่ 30 คนข้ึนไป 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ขั้นตอนท่ี 1ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ Area Cluster Sampling โดยแบ่งเป็นเขตการปกครองทั้ง 6 
ของ 
กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนท่ี 2 ใชว้ิธีการเลือกจากเขตท่ีมีจ านวนประชากรมากท่ีสุดในแต่ละการแบ่งเขต
การปกครองทั้ง 6 ของกรุงเทพมหานคร และเน่ืองจากบางเขตท่ีมีประชากรมากท่ีสุดติดกนั ทางผูท้  าวิจยัจึง
ตอ้งท าการเลือก 1 ใน 3 ของเขตท่ีมีประชากรมากท่ีสุด เพ่ือเป็นการกระจายกลุ่มตวัอย่าง ใหท้ัว่ถึงและไม่
จบัเป็นวงแคบเกินไป เขตพ้ืนท่ีผูวิ้จยัท าการเลือกมา 6 เขต จากแต่ละการแบ่งเขตขา้งตน้ ดงัน้ี  
     1. เขตเมืองชั้นในดา้นตะวนัออก :  เขตดินแดง       4. เขตต่อเมืองดา้นตะวนัตก : เขตบางแค 
     2. เขตเมืองชั้นในดา้นตะวนัตก : เขตธนบุรี       5. เขตชานเมืองดา้นตะวนัออก : เขต
ลาดกระบงั 
     3. เขตต่อเมืองดา้นตะวนัออก : เขตบางเขน      6. เขตชานเมืองดา้นตะวนัตก : เขตบางขุน
เทียน  
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     ขั้นตอนท่ี 3 ใชวิ้ธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ท าการเก็บเฉพาะผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองแต่ง
กายผ่าน Facebook ภายใน 1 ปีท่ีผ่านมา โดยในท่ีน้ีเคร่ืองแต่งกาย ความหมายครอบคลุมถึง เส้ือผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า หมวก เขม็ขดั กระเป๋า และเคร่ืองประดบัต่างๆ 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ขอ้มลูเป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 200 
ชุด โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ท่ีผูว้ิจยัเลือก คือ Correlation Coefficient และ ANOVA 
     - Correlation Coefficient เป็นค่าท่ีวดัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีมีสเกลการวดัแบบช่วงซ่ึงขอ้มูลมี
ลกัษณะเป็นตวัเลขเชิงปริมาณ คือ ค่าสถิติเพียร์ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือ
ใชห้าค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระจากกนั ค่า r เรียกวา่ สมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson 
Correlation) ซ่ึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง -1 ถึง +1 เม่ือ r มีค่า เขา้ใกล ้ -1 หรือ +1 หมายถึง ตวัแปร 2 ตวัมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งสมบูรณ์และมี ทิศทาง เดียวกนั คือ ถา้ตวัแปรตวัหน่ึงมีค่าเพ่ิมข้ึน ตวัแปรอีกตวัหน่ึง
กมี็ค่าเพ่ิมข้ึนดว้ยหรือถา้ ตวัแปรตวัหน่ึงมีค่าลดลง ตวัแปรอีกตวัหน่ึงก็มีค่าลดลงดว้ย  
     -  One-Way Analysis of Variance หรือ One-Way ANOVA หรือ สถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวน
แบบทางเดียว ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
     โดยเคร่ืองทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ซ่ึงมีรายละเอียดในการหาค่าความถ่ี การหาค่าร้อยละ การหา
ค่าเฉล่ีย การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาระดบัความส าคญั การหาความสมัพนัธ์ และการหาค่าความ
แตกต่าง 
   

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     1. จากผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกายผา่น 
Facebook ส่วน 
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 25 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี
รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาทเน่ืองจาก ปัจจุบันการเข้าถึงส่ือสังคมออนไลน์ง่ายถึง 
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ผ่าน Facebook ท่ีมีอายุอยู่ใน ช่วงวยัเรียนในระดบัปริญญาตรีและวยัเร่ิมท างาน ค่า
อินเตอร์เน็ตมีราคาท่ีถกูลงท าใหผู้ท่ี้รายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 20,000 บาท ก็สามารถใชง้านอินเตอร์เน็ตในการ
เขา้ถึงส่ือสงัคมออนไลนอ์ย่าง Facebook ไดม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุทามาศ จนัทรถาวร ได้
ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 29 ปี มีรายไดต่้อ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท และผลงานวิจยัของ วีราภรณ์ สิริพาณิชพงศ์ , 2546 ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในการซ้ือสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ตพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมาก
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เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี รายไดต่้อเดือน 10,000 – 20,000 บาท อาชีพพนกังานบริษทั ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี   
     2. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อระดบัความส าคญัขององคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C 
ของร้านคา้ท่ีขายสินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกายผา่นทาง Facebook พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อ
องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นเน้ือหาและดา้นการคา้มากท่ีสุด โดยใหร้ะดบัความส าคญัอยูท่ี่ ส าคญัอยา่ง
ยิ่ง แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกายผา่นทาง Facebook ใหค้วามส าคญักบั การ
บรรยายคุณสมบติัของสินคา้และวิธีใชสิ้นคา้อยา่งละเอียด รูปภาพสินคา้ท่ีโพสสีไม่ผิดเพ้ียนจากสินคา้จริง
ท่ีไดรั้บ การแจง้รายละเอียดสินคา้ ราคา น ้าหนกั วิธีการใชใ้นเง่ือนไขการซ้ือและจดัส่งสินคา้ไวอ้ยา่ง
ชดัเจน รวมทั้งการท่ีมีขั้นตอนในการสัง่ซ้ือสินคา้ไม่ซบัซอ้นยุง่ยาก มีความสะดวกในการช าระเงินผา่นได้
หลายช่องทาง และสามารถตรวจสอบสถานการณ์สัง่ซ้ือของตนเองและสถานการณ์จดัส่งสินคา้ของทาง
ร้านท่ีท่านซ้ือไดง่้าย ส่วนดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ์ ดา้นชุมชนออนไลน ์ ดา้นความตอ้งการของ
ลกูคา้ ดา้นการส่ือสาร ดา้นการเช่ือมโยง กอ็ยูใ่นระดบัความส าคญัท่ี ส าคญัมาก แสดงว่าผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ใหค้วามส าคญัในทุกๆดา้น  แต่ในดา้นเน้ือหาและดา้นการคา้ เป็นส่วนท่ีมีเน้ือหาและรายละเอียดเยอะ
ผูบ้ริโภคตอ้งการความมัน่ใจในการซ้ือสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อาภาภรณ์ วธันกุล, 2555 ศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ยอดนิยม
ของประเทศไทย พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์
7C ในดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นส่วนประกอบท่ีเป็นเน้ือหา และดา้นการติดต่อคา้ขาย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
     3. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อระดบัความส าคญั ของส่วนประสมทางการตลาด
ของร้านคา้ท่ีขายสินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกายผา่นทาง Facebook พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีใชบ้ริการบน Facebook มากท่ีสุด โดยใหร้ะดบั
ความส าคญัอยูท่ี่ ส าคญัมาก แสดงวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัความหลากหลายของสินคา้ท่ีขายในเพจ
เดียว สินคา้มีแหล่งผลิตหรือน าเขา้ระบุท าใหส้ามารถมัน่ใจไดก้บัคุณภาพสินคา้ ความสวยงามของภาพ
สินคา้บนเพจของร้าน ราคาท่ีต ่ากวา่ทอ้งตลาด สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างจากร้านปกติอยา่งเห็นได้
ชดั ความคุม้ค่าดา้นราคาต่อคุณภาพ การเลือกร้านคา้สัง่ซ้ือสินคา้จากเพจท่ีมียอดไลคสู์ง ความง่ายในการ
เขา้ถึงเพจ ความน่าเช่ือถือจากช่ือเสียงของเพจ ส่วนในดา้นการส่งเสริมการขายผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความ 
ส าคญัในระดบั ปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุนนัท ์ ทบัทิมแดง, 2555 ศึกษาการตดัสินใจออนไลนข์อง
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิภณัฑ ์ การ
ขายสินคา้ท่ีหลากหลาย ผูบ้ริโภคสามารถติดต่อผูข้ายไดต้ลอดเวลา 
     4. จากผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินคา้เคร่ืองแต่งกายประเภท 
เส้ือ ผา่นร้านคา้บน Facebook มากท่ีสุด มีความชอบส่วนตวัต่อเคร่ืองแต่งกายนั้นเป็นแรงจูงใจในการซ้ือ 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใช ้ Smart Phone เป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการการเขา้ถึง Facebook  มีความถ่ีในการใช ้
Facebook วนัละหลายคร้ัง มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น Facebook ประมาณ 1 คร้ังต่อ 3 เดือน 
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ผูบ้ริโภคซ้ือเคร่ืองแต่งกายประมาณ 1 ช้ินต่อคร้ัง ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ังมากกวา่ 1,000 บาท 
แสดงใหเ้ห็นปัจจุบนัผูบ้ริโภคไม่เพียงแต่เล่น Facebook เพ่ือติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืนๆเพียงอย่างเดียว แต่มี
สนใจซ้ือสินคา้ผา่น Facebook และการซ้ือในแต่ละคร้ังกมี็การใชจ่้ายเงินมากกวา่ 1,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั สุฑามาศ จนัทรถาวรไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผุบ้ริโภคใช ้ Facebook ทุกวนั สนใจเส้ือผา้
และเคร่ืองประดบั ส่วนจ านวนเงินท่ีใชใ้นการซ้ือ 501 – 1,000 บาทไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัน้ี 
     5. จากผลการศึกษาความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบวา่ ดา้น
องคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ์ ในขอ้ Cover (รูปหวัเพจ) แสดงใหเ้ห็นถึงสินคา้ท่ีขายอยา่งชดัเจน มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มในระดบัต ่ากบัจ านวนช้ินต่อคร้ัง และมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม
ในระดบัค่อนขา้งต ่ากบัค่าใช ้ จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง  ในขอ้มีความสบายตาในการอ่านขอ้ มลูในร้านคา้ มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ากบัค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง ดา้นชุมชนออนไลน ์ ในขอ้มีการ
แชทตอบโตล้กูคา้แบบเปิดเผยไม่ตอ้งเขา้ถามใน Inbox เพียงอยา่งเดียว มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม
ในระดบัต ่ากบัจ านวนช้ินต่อคร้ังท่ีซ้ือ ดา้นความตอ้งการของลกูคา้ ในขอ้ร้านคา้ส่วนใหญ่ควรจะมีการ
บนัทึกขอ้มลูของลูกคา้แต่ละคนท าใหส้ะดวกต่อการซ้ือคร้ังต่อไป มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม
ในระดบัต ่ากบัค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง ดา้นการเช่ือมโยง ในขอ้สามารถเขา้ถึงไดง่้ายทั้งทางคอมพิวเตอร์, 
Smart Phone และ Tablet PC พบวา่ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มในระดบัค่อนขา้งต ่ากบัจ านวนช้ิน
ต่อคร้ังท่ีซ้ือ ในขอ้มีการ Update สินคา้และขอ้มลูผา่น E-mail หรือ SMS แก่ลกูคา้ มีความ สมัพนัธ์ในทิศ
ทางตรงขา้มในระดบัค่อนขา้งต ่ากบัค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง ดา้นการส่ือสาร ในขอ้มีการเช่ือมโยงสินคา้
จากหนา้เพจไปยงัอลับั้มและมีการจดัเป็นหมวดหมู่แบ่งเป็น Lot มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มใน
ระดบัต ่ากบัจ านวนช้ินต่อคร้ังท่ีซ้ือ ในขอ้มีช่องทางใหค้น้หาขอ้มลูภายนอกเวบ็ไซตผ์า่นทาง Search 
Engine เช่น พิมพช่ื์อร้านผา่นทาง Google ปรากฏช่ือในล าดบัตน้ๆท าใหง่้ายต่อการเขา้ถึงเพจ มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มในระดบัต ่ากบัจ านวนช้ินต่อคร้ังท่ีซ้ือ ดา้นการคา้ ในขอ้ท่านสามารถ
ตรวจสอบสถานการณ์สัง่ซ้ือของตนและสถานะจดัส่งสินคา้ของทางร้านท่ีท่านซ้ือไดง่้าย มีความสมัพนัธ์
ในทิศทางตรงขา้มในระดบัต ่ากบัจ านวนช้ินต่อคร้ังท่ีซ้ือ ซ่ึงไม่ค่อยสอดคลอ้งกบั อาภาภรณ์ วธันกลุ, 2555 
ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย พบวา่ มีความสมัพนัธ์โดยรวมดา้นเน้ือหา ดา้นการเช่ือมโยงกบั
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ซ่ึง
ต่างจากงานวิจยัน้ีท่ี ดา้นเน้ือหาและดา้นการเช่ือมโยงโดยรวมไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
     6. จากการศึกษาความสมัพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบวา่ ดา้น
สถานท่ีใชบ้ริการบน Facebook ในขอ้เลือกร้านคา้สัง่ซ้ือสินคา้จากเพจท่ีมียอดคนกดไลคสู์งๆ มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า กบัจ านวนช้ินต่อคร้ังท่ีซ้ือ และในดา้นการส่งเสริมการขาย ใน
ขอ้มีการจดักิจกรรมชิงรางวลั มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มในระดบัค่อนขา้งต ่า กบัค่าใชจ่้ายโดย
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เฉล่ียต่อคร้ัง ในขอ้มีการสะสมแตม้เพ่ือใชเ้ป็นส่วนลดในคร้ังต่อไป มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มใน
ระดบัต ่า กบัค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง ในขอ้มีการส่งขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมผา่น Inbox (Messages กล่อง
ขอ้ความ) ของท่าน มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มในระดบัต ่ากบัค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบั ธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ ์ ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทาง
อินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพฯ พบวา่ส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 
     7. จากการศึกษาเพ่ือหาความแตกต่างดา้นลกัษณะส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ี
มีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมดา้นค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกนั มี
พฤติกรรมดา้นจ านวนช้ินในการซ้ือต่อคร้ังและมีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมดา้นค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้
โดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมดา้นค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
สุภาวรรณ ชยัทวีวฒิุกลุ (2555) พบวา่ ลกูคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้และบริการท่ีมี อาย ุ อาชีพ และระดบัรายไดท่ี้
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลนแ์บบร่วมกลุ่มกนัซ้ือบนเวบ็ไซต ์ ENSOGO 
ดา้นราคาเฉล่ียของบริการท่ีเคยซ้ือในแต่ละคร้ังแตกต่างกนั จะเห็นไดว้า่ อาย ุ รายได ้ จะมีผลต่อค่าใชจ่้าย
หรือราคาเฉล่ียของบริการท่ีซ้ือ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
     1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกายผา่น 
Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายรุะหวา่ง 21 - 25 ปี สถานภาพโสด ส่วนมากก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 
     2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทศันคติดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซตข์องร้านคา้ใน Facebook ของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อการใหร้ะดบัความส าคญัต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C โดยรวมทั้ง 7 ดา้นของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหผ้ล
รวมอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก โดยใหร้ะดบัความส าคญัในแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี ผูบ้ริโภคใหร้ะดบั
ความส าคญั ดา้นเน้ือหา ดา้นการคา้ ในระดบั ส าคญัอยา่งยิ่ง ตามล าดบั ดา้นการส่ือสาร ดา้นความตอ้งการ
ของลกูคา้ ดา้นความเป็นชุมชนออนไลน ์ ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ์ และดา้นการเช่ือโยงมี
ความส าคญัในระดบั ส าคญัมาก ตามล าดบั 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใหร้ะดบั
ความส าคญัต่อส่วน ประสมทางการตลาดโดยรวมของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหผ้ลรวมอยูใ่น ระดบัส าคญั
มาก โดยใหร้ะดบัความส าคญัในแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี ผูบ้ริโภคใหร้ะดบัความส าคญั ดา้นสินคา้ ดา้นราคา 
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ดา้นสถานท่ีใชบ้ริการบน Facebook ในระดบั ส าคญัมาก และใหร้ะดบัความส าคญัดา้นการส่งเสริมการ
ขายในระดบั ปานกลาง 
     3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกายผ่าน 
Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบ สอบถามเลือกซ้ือสินคา้ประเภท 
เส้ือ มากท่ีสุด ซ่ึงมีความชอบส่วนตัวต่อเคร่ืองแต่งกายนั้นเป็นแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ ส่วนใหญ่ใช้
เคร่ืองมือส่ือสารประเภท Smart Phones ในการเขา้ถึง Facebook มีความถ่ีในการใช ้Facebook วนัละหลาย
คร้ัง มีความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผ่าน Facebook ประมาณ 1 คร้ังต่อ 3 เดือน ส่วนใหญ่มีจ านวนการ
ซ้ือสินคา้ประมาณ 1 ช้ินต่อคร้ัง โดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อคร้ังไม่เกิน 1,000 บาท  
    4. ผลวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C  กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
พบวา่ ทศันคติดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C โดยรวมในแต่ละดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค  
     และการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งดา้นส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค พบวา่ ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นการส่งเสริมการขาย โดยรวมมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 
    5. ผลวิเคราะห์ขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคดา้นสถานภาพของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
พฤติกรรม 
ผูบ้ริโภคดา้นจ านวนช้ินท่ีซ้ือต่อคร้ังและค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผ่าน Facebook 
มีความแตกต่างกนั และดา้นอายุ, ระดบัการศึกษา, รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั มี
ผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคด้านดา้นค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผ่านร้านค้าบน 
Facebook มีความแตกต่างกนั  
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเจาะจงเฉพาะร้านคา้ใดร้านคา้ เพ่ือใหง่้ายต่อการน าขอ้มลูไปใชใ้น
การปรับปรุงร้านนั้นๆ แต่ในท่ีน้ีการเจาะจงร้านคา้เฉพาะร้านนั้นด าเนินการไดย้าก ถา้ผูป้ระกอบการท่ีมี
ร้านคา้บน Facebook เองสามารถน าการวิจยัไปปรับใชเ้พ่ือน ามาพฒันาและปรับปรุงร้านคา้ใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาสินคา้และบริการผา่นร้านคา้บน Facebook ประเภทอ่ืน เพราะ
ธุรกิจบนเครือข่ายสงัคมออนไลนมี์การเปล่ียนแปลงความตอ้งการไปตามเวลา เช่น ในตอนน้ีธุรกิจ
ประเภทเคร่ืองแต่งกายท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดใน Facebook แต่ร้านคา้บน Facebook เกิดข้ึนใหม่ทุกๆวนั และ
มีธุรกิจใหม่เกิดข้ึนทุกวนัผูป้ระกอบ 
การสามารน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ การท าการตลาดส าหรับธุรกิจให้ไดป้ระสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด 
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   3. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาอิทธิพลของการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนใ์นรูปแบบอ่ืน เช่น 
Instagram Tweeter ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการ ในรูปบแบบต่างๆ เพ่ือนน ามา
เปรียบเทียบกนัวา่ โอกาสใหก้ารประกอบธุรกิจในช่องทางท่ีจะท าใหเ้กิดโอกาสในการประกอบธุรกิจใหมี้
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัความสุขในการท างาน 
กรณศึีกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

The study of the relationship between individual factors and the 
happiness in the work in case study of the teachers and the officials of 

The University of the Thai Chamber of Commerce 
สุภัทรา เผอืกโสภา1และ ภาวิณ ีเพชรสว่าง2 

Supattha Puagsopa and Pawinee Petchsawang 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความสุขในการท างานของอาจารย์
และเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จากการศึกษา พบว่า ความสุขในการท างานของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีมีความสุข
ในการท างานโดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 63.13 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรส ประเภทบุคลากร ลกัษณะงาน สถานภาพการจา้งงาน และ 
ระยะเวลาในการท างาน มีความสุขในการท างานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันบางส่วน ยกเวน้ จ านวนบุตรท่ีมี ท่ี
ความสุขในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และคุณลกัษณะของงาน ไดแ้ก่ ดา้น
ความหลากหลายของทกัษะ ความเด่นชดัของงาน ความส าคญัของงาน ความมีอิสระในการตดัสินใจในงาน และผลสะทอ้น
จากงานในงาน มีความสมัพนัธ์กบัความสุขในการท างาน โดยมีทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนบคุคล, คุณลกัษณะงาน, ความสุขในการท างาน 

Abstract 
This study was purposed to study of the relationship between the personal factors with the happiness on working of the teachers and 
the officials of the University of the Thai Chamber of Commerce, from the study found that the happiness on working of the teachers 
and the officials in overall have the mean equals 63.13, the results of hypothesis test concluded that the personal factors were differed 
such as gender, age, educational level, incomes per a month, marriage status, kind of the personnel, the characteristic of work, hiring 
status and the period of working were happy on work in overall not differed in significantly statistic level at 0.05 and the characteristics 
of work such as variety of skills, obtrusiveness of work, importance of work, freedom to make decision on work and feedback were 
related with the happiness on work in the same direction in significantly statistic level at 0.05 
Keywords: The Personal Factors, Job Characteristics, The Happiness on Work 
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1. บทน า 
 
     สังคมไทยในปัจจุบนัเป็นสังคมท่ีมีการแข่งขนัสูง จากการพฒันาและการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั ส่งผลใหค้นเกิดความเครียดจนท าใหค้วามสุขในการด าเนินชีวิต
และการท างานลดลง การท างานใดๆ ก็ตามตอ้งอาศยับุคลากร เน่ืองจากบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มี
คุณค่าสามารถน าพาความส าเร็จมาให้กับองค์กร รวมถึงการพัฒนาสังคมอย่างย ัง่ยืน เม่ือบุคลากรมี
ความสุขดว้ยคุณภาพชีวิตท่ีดี ย่อมสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยมี
บทบาทหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพดา้นต่างๆ ให้มีคุณภาพ ลกัษณะการ
ปฏิบัติงานของอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาหอการคา้ไทยท่ีตอ้งพบเจอกบัคนจ านวนมากและ
หลากหลาย การท่ีอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีมีความสุขในการท างาน ย่อมน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน 
ดังนั้ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความสุขในการท างานของอาจารย์และ
เจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย สามารถน าผลการศึกษาเสนอแนะต่อผูบ้ริหาร เพ่ือเป็นแนวทางใน
การท่ีจะเสริมสร้างนโยบายหรือกลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้างความสุขในการท างาน และ เพ่ือให้ผูส้นใจ
ทัว่ไป สามารถน าไปใชเ้ป็นแบบอยา่งหรือขอ้มลูคน้ควา้ต่อไป  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     (ศิรินนัท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2555) กล่าวถึง HAPPINOMETER เป็นเคร่ืองมือวดัระดบัความสุข
ของคนท างานท่ีสนับสนุนแนวคิดองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 ประกอบด้วย มิติ
ความสุข 9 มิติ ดงัน้ี 
     1. สุขภาพดี (Happy Body) หมายถึง การท่ีบุคคลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีดี/เหมาะสม มีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง 
     2. ผ่อนคลาย (Happy Relax) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถบริหารเวลาในแต่ละวนัเพ่ือการพกัผ่อนได้
อยา่งมีคุณภาพ พอใจกบัการบริหารจดัการปัญหาของตนเอง และท าชีวิตใหง่้าย สบายๆ 
     3. น ้าใจดี (Happy Heart) หมายถึง การท่ีบุคคลมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ใหก้บั
ส่วนรวม และมีเมตตากบัคนรอบขา้ง 
     4. จิตวิญญาณดี (Happy Soul) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความตระหนกัถึงคุณธรรม และศีลธรรม รู้แพรู้้
ชนะ รู้จกัให ้และมีความกตญัญูรู้คุณ 
     5. ครอบครัวดี (Happy Family) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้สึกผูกพนั  เช่ือใจ มัน่ใจ และอุ่นใจกบั
บุคคลในครอบครัวของตนเอง 
     6. สังคมดี (Happy Society) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพ่ือนบ้าน ไม่ท าให้ผูอ่ื้น
เดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผูค้นรอบขา้ง ไม่ท าใหส้งัคมเส่ือมถอย 
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     7. ใฝ่รู้ (Happy Brain) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความต่ืนตวั กระตือรือลน้ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพ่ือ
ปรับตวัใหเ้ท่าทนัและตั้งรับการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา และพอใจท่ีจะแสดงความทนัสมยัอยูเ่สมอ  
     8. สุขภาพเงินดี (Happy Money) หมายถึง การท่ีบุคคลมีวินยัในการใชจ่้ายเงิน มีความสามารถและพึง
พอใจในการบริหารจดัการระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน 
     9. การงานดี (Happy work-life) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสบายใจในท่ีท างาน  มีความรัก ความ
ผกูพนั และความภาคภูมิใจในองคก์ร มีความมัน่ใจในอาชีพรายได ้และมีความพึงพอใจกบัความกา้วหนา้
ของตนเองในองคก์ร    
     (Hackman and Oldham, 1980) คุณ ลักษณ ะของงาน  (Job Characteristic Theory) ทฤษ ฎีว่ าด้วย
คุณลกัษณะของงาน เป็นแนวคิดในการออกแบบงานใหม่ โดยเช่ือวา่มิติของงาน จะมีผลกระทบต่อสภาวะ
ของจิตใจของบุคคลและส่งผลต่อผลลพัธ์ในเร่ืองผลงาน ซ่ึงประกอบดว้ย มิติ 5 ดา้น คือ 
     1. ความหลากหลายของทักษะ  (Skill Variety) หมายถึง คุณลักษณะของงานซ่ึงผูป้ฏิบัติงานได้ท า
กิจกรรมท่ีแตกต่างกนั และจ าเป็นตอ้งใชท้กัษะ ความช านาญ และความสามารถหลายๆ อย่างในอนัท่ีจะ
ปฏิบติัใหเ้ป็นผล 
     2. ความมีเอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) หมายถึง คุณลกัษณะของงานซ่ึงผูป้ฏิบัติงานแต่ละคน
สามารถปฏิบติังานนั้นๆ ตั้งแต่ตน้จนกระทัง่เสร็จส้ินกระบวนการและบงัเกิดผลงานใหเ้ห็นชดัเจน 
     3. ความส าคญัของงาน (Task Significant) หมายถึง คุณลกัษณะของงานซ่ึงผลของงานมีผลกระทบต่อ
ชีวิต ความเป็นอยูข่องบุคคลอ่ืน ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลในองคก์ารหรือนอกองคก์ารกไ็ด ้
     4. ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน  (Autonomy) หมายถึง คุณลักษณะของงานซ่ึงเปิดโอกาสให้
ผูป้ฏิบติังานมีอิสระท่ีจะใชวิ้จารณญาณ ก าหนดตารางการท างาน และกระบวนการท างานดว้ยตนเอง 
     5. ผลป้อนกลบัของงาน (Feedback) หมายถึง คุณลกัษณะของงานซ่ึงสามารถแสดงใหผู้ป้ฏิบติังาน
ทราบถึงผลสะทอ้น หรือผลลพัธ์ท่ีชดัเจนโดยตรงจากงานท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้วา่มีประสิทธิผลหรือไม่ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย รวมจ านวน
ประชากรทั้งหมด 982 คน (ท่ีมา: ส านกับริหารทรัพยากรมนุษยม์หาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ขอ้มลู ณ วนัท่ี 
27 กนัยายน 2556) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางของ Krejcie 
and Morgan ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 278 คน ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ี
ส าคญั 2 แหล่งไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) และ แหล่งขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) และ
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยใชว้ิธีการแจก
แบบสอบถาม  (Questionnaire) แก่กลุ่มตัวอย่าง สถิติในการวิเคราะห์และทดสอบเพ่ือหาค่าความถ่ี 
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(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
ทดสอบสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย มีช่วงอายรุะหวา่ง 35 - 44 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาปริญญาโท มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001 
- 20,000 บาท สถานภาพโสด ไม่มีบุตร ส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ี มีลกัษณะงานอยู่ในฝ่ายบริหาร สถานภาพ
การจา้งงานเป็นบุคลากรประจ า และ มีระยะเวลาในการท างานระหวา่ง 1 - 5 ปี  

     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณลกัษณะงานของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
โดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า คุณลกัษณะงาน ดา้นความส าคญัของ
งาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.84 รองลงมา ดา้นความเด่นชดัของงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ดา้นความมี
อิสระในการตดัสินใจในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ดา้นผลสะทอ้นจากงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 และ 
ดา้นความหลากหลายของทกัษะ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39   

     ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างาน พบวา่ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีมีความสุขในการท างานโดยรวม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 63.13 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พบว่า ความสุขในการท างานดา้นจิตวิญญาณดี 
มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 70.40 รองลงมา ดา้นน ้ าใจดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 68.22 และ ดา้นใฝ่รู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
67.72 ตามล าดบั ในขณะท่ี ดา้นสุขภาพดี ดา้นครอบครัวดี ดา้นการงานดี ดา้นสุขภาพเงินดี ดา้นสังคมดี 
และ ดา้นผอ่นคลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 64.51, 63.47, 63.46, 59.55, 56.44 และ 56.44 ตามล าดบั  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้า่ 

     1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได้ต่อเดือน สถานภาพ
สมรส ประเภทบุคลากร ลกัษณะงาน และ ระยะเวลาในการท างาน มีความสุขในการท างานโดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน ยกเวน้ จ านวนบุตรท่ีมี มีความสุขในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัน้ี 

     1.1 เพศชายและเพศหญิง มีความสุขในการท างาน ดา้นสุขภาพดี และจิตวิญญาณดี แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียความสุขในการท างานดา้นสุขภาพดีมากกว่าเพศ
ชาย ในขณะท่ีเพศชายมีค่าเฉล่ียความสุขในการท างานดา้นจิตวิญญาณดีมากกวา่เพศหญิง 
     1.2 อายท่ีุแตกต่างกนั มีความสุขในการท างาน ดา้นครอบครัวดี ดา้นสังคมดี ดา้นสุขภาพเงินดี และดา้น
การงานดี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 4.89, Sig = 0.00), (F = 2.41, Sig = 
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0.04), (F = 2.78, Sig = 0.02), (F = 4.39, Sig = 0.00) ตามล าดบั ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานเป็นราย
ดา้น พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัมีความสุขในการท างานรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ครอบครัวดี (Happy Family) ดา้นสังคมดี (Happy Society) ดา้นสุขภาพเงินดี (Happy Money) และ ดา้น
การงานดี (Happy work-life) ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจากการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความสุขในการท างาน ดา้นครอบครัวดี ระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีอายุ
แตกต่างกนัเป็นรายคู่  พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีท่ีมีอายุระหว่าง 45 - 54 ปี และ 55 - 60 ปี มีค่าเฉล่ีย
ความสุขในการท างานดา้นครอบครัวดีมากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี ท่ีมีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี และ
อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีอายุระหว่าง 55 - 60 ปี มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างานดา้นการงานดีมากกว่า
อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีอายรุะหวา่ง 25 - 34 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
     1.3 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความสุขในการท างาน ดา้นผ่อนคลาย และดา้นสุขภาพเงินดี แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (F = 3.03, Sig = 0.03), (F = 12.08, Sig = 0.00) ตามล าดับ 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานเป็นรายดา้น พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความสุขในการ
ท างานรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผ่อนคลาย (Happy Relax) และ ดา้นสุขภาพเงินดี 
(Happy Money) ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจากการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียความสุขในการท างาน ด้านผ่อนคลายระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี ท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบวา่ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉล่ียความสุขในการ
ท างานดา้นผอ่นคลายมากกวา่อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และ ดา้นสุขภาพ
เงินดี พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างานดา้น
สุขภาพเงินดีมากกวา่อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท และ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมี
ระดบัการศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาเอก มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างานดา้นสุขภาพเงินดีมากกว่า
อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05     
     1.4 ระดบัรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความสุขในการท างาน ดา้นผ่อนคลาย ดา้นครอบครัวดี ดา้น
สงัคมดี ดา้นสุขภาพเงินดี และ ดา้นการงานดี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 2.33, 
Sig = 0.01), (F = 2.25, Sig = 0.02), (F = 2.88, Sig = 0.00), (F = 4.73, Sig = 0.00), (F = 5.32, Sig = 0.00) 
ตามล าดบั ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานเป็นรายดา้น พบวา่ ระดบัรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่าง มีความสุข
ในการท างานรายดา้นส่วนใหญ่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นผอ่นคลาย (Happy Relax) ดา้นครอบครัวดี (Happy 
Family) ด้านสังคมดี (Happy Society) ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) และ ด้านการงานดี (Happy 
work-life) ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจากการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียความสุขในการท างาน ดา้นสุขภาพเงินดี ระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีระดบัรายไดต่้อเดือน
แตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า ดา้นสุขภาพเงินดี อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี ท่ีมีระดบัรายไดต่้อเดือนระหว่าง 
90,001 - 100,000 บาท มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างานดา้นสุขภาพเงินดีมากกวา่อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมี
ระดบัรายไดต่้อเดือน นอ้ยกว่า 10,000 บาท และ ดา้นการงานดี อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีระดบัรายไดต่้อ
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เดือนแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท 20,001 -30,000 บาท 40,001 - 50,000 บาท 
50,001 - 60,000 บาท 70,001 - 80,000 บาท และ 90,001 -100,000 บาท มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างาน
ด้านการงานดีมากกว่าอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีระดับรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05       
1.5 สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความสุขในการท างาน ดา้นผ่อนคลาย ดา้นครอบครัวดี ดา้นสังคมดี 
และ ดา้นการงานดี แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 2.43, Sig = 0.04), (F = 9.44, 
Sig = 0.00), (F = 3.25, Sig = 0.01), (F = 2.36, Sig = 0.04) ตามล าดบั ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็นรายดา้น พบว่า สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั มีความสุขในการท างานรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ 
ดา้นผ่อนคลาย (Happy Relax) ดา้นครอบครัวดี (Happy Family) ดา้นสังคมดี (Happy Society) และ ดา้น
การงานดี (Happy work-life) ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจากการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความสุขในการท างาน ดา้นครอบครัวดี ระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี ท่ีมี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีสถานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกนั 
มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างาน มากกว่าอาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีสถานภาพโสด และด้านสังคมดี 
ระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมี
สถานภาพแต่งงานและอยู่ร่วมกนั มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างาน มากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี ท่ีมี
สถานภาพอยูด่ว้ยกนัโดยไม่แต่งงาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  1.6 จ านวนบุตรแตกต่างกนั มีความสุขในการท างาน ดา้นครอบครัวดี ดา้นสังคมดี และดา้นการ
งานดี ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 9.91, Sig = 0.00), (F = 3.17, Sig = 0.03), 
(F = 4.27, Sig = 0.01) ตามล าดับ ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานเป็นรายด้าน พบว่า จ านวนบุตรท่ี
แตกต่างกนั มีความสุขในการท างานรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นครอบครัวดี (Happy Family) ดา้น
สังคมดี (Happy Society) และ ดา้นการงานดี (Happy work-life) ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความสุขในการท างาน ดา้นครอบครัวดี ระหวา่ง
อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีจ านวนบุตรแตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีจ านวนบุตร 1 
คน และ มี จ านวน 2 คน มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างานมากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีไม่มีบุตร และ
ดา้นการงานดี ระหว่างอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี ท่ีมีจ านวนบุตรแตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ี ท่ีมีจ านวนบุตร 2 คน มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างานมากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีไม่มีบุตร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
     1.7 ประเภทบุคลากรท่ีแตกต่างกนั มีความสุขในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยท่ีอาจารยมี์ความสุขในการท างานเฉล่ียสูงกว่าเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
การวิจยัท่ีตั้งไว ้ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานเป็นรายดา้น พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี มีความสุขใน
การท างานแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นผ่อนคลาย ดา้นจิตวิญญาณดี ดา้นครอบครัวดีดา้นใฝ่รู้ ดา้นสุขภาพเงินดี 
และ ดา้นการงานดี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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     1.8 ลกัษณะงานแตกต่างกนั มีความสุขในการท างาน ดา้นน ้ าใจดี ดา้นสังคมดี ดา้นสุขภาพเงินดี และ 
ดา้นการงานดี แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 1.78, Sig = 0.03), (F = 1.75, Sig = 
0.03), (F = 5.82, Sig = 0.00) ), (F = 1.89, Sig = 0.02) ตามล าดบั ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานเป็นราย
ดา้น พบว่า ลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนั มีความสุขในการท างานรายดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นน ้ าใจดี 
(Happy Heart) ด้านสังคมดี (Happy Society) ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) และ ด้านการงานดี 
(Happy work-life) ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจากการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียความสุขในการท างาน ดา้นสุขภาพเงินดี ระหว่างอาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีลกัษณะงาน
แตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียความสุขใน
การท างานมากกวา่อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
     1.9 สถานภาพการจา้งงานท่ีแตกต่างกนั มีความสุขในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยบุคลากรประจ ามีความสุขในการท างานเฉล่ียสูงกวา่บุคลากรตามสัญญาจา้ง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานเป็นรายดา้น พบว่า บุคลากร
ประจ าและบุคลากรตามสญัญาจา้ง มีความสุขในการท างานแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นครอบครัวดี ดา้นสังคม
ดี ดา้นสุขภาพเงินดี และ ดา้นการงานดี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
     1.10 ระยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั มีความสุขในการท างาน ดา้นครอบครัวดี ดา้นสังคมดี ดา้น
สุขภาพเงินดี และ ดา้นการงานดี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (F = 4.46, Sig = 0.00), 
(F = 2.12, Sig = 0.04), (F = 2.70, Sig = 0.01), (F = 4.03, Sig = 0.00) ตามล าดบั ส าหรับผลการทดสอบ
สมมติฐานเป็นรายดา้น พบว่า ระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกนั มีความสุขในการท างานรายดา้นไม่
แตกต่างกัน ยกเวน้ ด้านครอบครัวดี (Happy Family) ด้านสังคมดี (Happy Society) ด้านสุขภาพเงินดี 
(Happy Money) และ ดา้นการงานดี (Happy work-life) ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความสุขในการท างานด้านครอบครัวดี ระหว่าง
อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกนัเป็นรายคู่พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี ท่ีมี
ระยะเวลาในการท างานระหว่าง 11 - 15 ปี 21 - 25 ปี และ ตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียความสุขในการ
ท างานมากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี ท่ีมีระยะเวลาในการท างานไม่ถึงปี และ ดา้นการงานดี ระหว่าง
อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีระยะเวลาในการท างานแตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ท่ีมี
ระยะเวลาในการท างาน ตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างานมากกว่าอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
ท่ีมีระยะเวลาในการท างานระหวา่ง 1 - 5 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

     2. คุณลกัษณะของงาน ไดแ้ก่ ดา้นความหลากหลายของทกัษะ ความเด่นชดัของงาน ความส าคญัของ
งาน ความมีอิสระในการตดัสินใจในงาน ผลสะทอ้นจากงานในงาน มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการ
ท างาน โดยมีทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
ขอ้เสนอแนะส าหรับองคก์าร  
1. ปัจจยัส่วนบุคคล 
     จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลกบัความสุขในการท างาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดต่้อเดือน สถานภาพสมรส ประเภคบุคลากร ลกัษณะงาน สถานภาพการจา้ง
งาน ระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกนั มีความสุขในการท างานแตกต่างกนั ยกเวน้ จ านวนบุตรท่ีมี ท่ีมี
ความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย พบว่า อาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 35 - 44 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบั
ปริญญาปริญญาโท มีระดับรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท สถานภาพสมรสของกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีบุตร ส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ี มีลกัษณะงาน
อยู่ในฝ่ายบริหาร มีสถานภาพการจา้งงานเป็นบุคลากรประจ า และ มีระยะเวลาในการท างานระหว่าง 1 -5 
ปี  
 
2. คุณลกัษณะงาน 
     คุณลกัษณะงานของดา้นท่ีเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลยั คือ ดา้นดา้นความส าคญัของ และดา้นความ
เด่นชดัของงาน แสดงว่า อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีในความส าคญัต่องานท่ีท าและองค์การ งานท่ีรับผิดชอบ
นั้นมีความส าคญัต่อการท างานของบุคคลอ่ืน อาจมีผลกระทบต่อคนจ านวนมากและผูอ่ื้นไม่สามารถท า
แทนได ้มหาวิทยาลยัมีขั้นตอนการท างานท่ีชดัเจน มีการมอบหมายงานโดยก าหนดขอบเขตของงานท่ี
ชดัเจน งานท่ีปฏิบติัสามารถประเมินผลงานไดอ้ย่างชดัเจน แต่ดา้นท่ีมหาวิทยาลยัควารปรับปรุง คือ ดา้น
ความหลากหลายของทกัษะ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี มีความไม่แน่ใจว่า
งานท่ีตนเองปฏิบติัอยูมี่ปริมาณมากเกินไปหรือไม่และงานท่ีปฏิบติัแต่ละอยา่งมีความซ ้าซอ้นกนัหรือไม่ 
     ผูวิ้จยัไดส้รุปประเดน็ของคุณลกัษณะงานท่ีมหาวิทยาลยั ควรพิจารณาและปรับปรุง ดงัน้ี 
     1. ควรจดัจ านวนคนให้เพียงพอกบัปริมาณงานอย่างเหมาะสม ซ่ึงในประเด็นน้ีอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี
รู้สึกไม่แน่ใจว่างานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมายมีปริมาณมากเกินไปหรือไม่ ซ่ึงผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัควรมี
การพดูคุยกบัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีและดูแลการท างานอยา่งใกลชิ้ด  
     2. ผูบ้ริหารควรตรวจสอบกระบวนการท างาน และลดความซ ้ าซอ้นของงาน เพ่ือใหง้านมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
     3. อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีควรไดรั้บทราบถึงผลสะทอ้นกลบัของงาน จากหัวหนา้งานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในการท างานเป็นระยะๆ โดยไม่ต้องรอให้งานแลว้เสร็จก่อนถึงค่อยทราบผลสะท้อนของงาน มีการ
ติดตามและตรวจสอบความคืบหนา้ของงานและควรมีการประเมินผลงานอยา่งต่อเน่ือง  
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     4. เน่ืองจากอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีมีความไม่แน่ใจว่างานท่ีตนเองท าอยูเ่ป็นงานเฉพาะท่ีผูอ่ื้นไม่สามารถ
ท าแทนได ้ดงันั้นมหาวิทยาลยัควรมีการจดัท าเอกสารขั้นตอนการท างานของงาน เพ่ือเป็นคู่มือท่ีใชส้อน
งานส าหรับอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้งเขา้มาปฏิบติัในหนา้ท่ีนั้นๆ หรือควรมีการอบรมหรือสอนงานใหมี้
คนท่ีสามารถท างานในหนา้ท่ีนั้นๆ ไดม้ากกว่า 1 คน เพ่ือไม่ให้งานตอ้งสะดุด หรือหยุดชะงกัในกรณีท่ีมี
เหตุฉุกเฉิน หรืออาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งลาออก 
 
3. ความสุขในการท างาน 
     ความสุขในการท างาน พบว่า อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียความสุขในการท างานโดยรวม เท่ากบั 
63.13 และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ความสุขในการท างาน ดา้นจิตวิญญาณดี (Happy Soul) มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 70.40 รองลงมา ดา้นน ้ าใจดี (Happy Heart) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 68.22 และ ดา้นใฝ่รู้ 
(Happy Brain) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 67.72 ตามล าดบั ในขณะท่ีดา้นสุขภาพดี (Happy Body) ดา้นครอบครัวดี 
(Happy Family) ดา้นการงานดี (Happy work-life) ดา้นสุขภาพเงินดี (Happy Money) ดา้นสังคมดี (Happy 
Society) และดา้นผอ่นคลาย (Happy Relax) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 64.51, 63.47, 63.46, 59.55, 56.44 และ 56.44 
ตามล าดบั ดงันั้นมหาวิทยาลยัควรมีการจดักิจกรรม เพ่ือส่งเสริมความสุขในการท างานดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผอ่นคลาย ใหม้ากข้ึนอยา่งเหมาะสม 
     ดา้นผอ่นคลาย (Happy Relax) พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 52.27 ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด แสดงใหเ้ห็น
ว่าการท่ีอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีไม่สามารถบริหารเวลาในแต่ละวนัเพ่ือการพกัผ่อนไดอ้ย่างมีคุณภาพ เม่ือ
ชีวิตในการท างานเกิดความเครียไม่สามารถหาวิธีผ่อนคลายในการท างานท่ีเหมาะสม ดว้ยเหตุผลดงักล่าว
จึงท าให้อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีมีความสุขในการท างานดา้นผ่อนคลาย (Happy Relax) มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 
แสดงใหเ้ห็นวา่อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีตอ้งการใหม้หาวิทยาลยัปรับปรุงใหมี้สถานท่ีผ่อนคลายหรือพกัผ่อน
หย่อนใจท่ีเหมาะสม ควรจดัศูนยใ์ห้ความรู้และแนะน าให้ขอ้มูลข่าวสาร สาระน่ารู้เก่ียวกบัสุขภาพหรือ
อ่ืนๆ ท่ีมีประโยชน์ เพ่ือความผ่อนคลายเพ่ิมเติม ขณะเดียวกนัการใช้ชีวิตส่วนตวัก็ตอ้งรู้จกัผ่อนคลาย
เหมือนกนั นัน่คือสมดุลชีวิต  
ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป  
     1. การศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ท่ีอาจมีผลต่อความสุขในการท างาน เช่น ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน คุณภาพชีวิตในการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์ารและภาวะผูน้ า เป็นตน้ 
     2. ควรมีการศึกษา ปัจจยัส่วนบุคลกบัความสุขในการท างาน กบักลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในมหาวิทยาลยั
ของรัฐ เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาในล าดบัต่อไป 
     3. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงอาจท าใหผ้ลการวิจยัไม่เท่ียงตรงมาก
นกั เน่ืองจากเป็นการประเมินจากทศันคติของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีเพียงอย่างเดียว ดงันั้นในการวิจยัคร้ัง
ต่อไป ควรเพ่ิมการสมัภาษณ์ ซ่ึงจะท าใหผ้ลการวิจยัมีความเท่ียงตรงมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง เร่ือง พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการโรงภาพยนตร์ SF Cinema ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการโรงภาพยนตร์ SF cinema ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของโรงภาพยนตร์ SF cinema ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับ
พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ SF Cinema ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตวัเองในเชิงปริมาณ ซ่ึงใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
เก็บ ตวัอย่างจากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน และน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ หาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) เพ่ือหาความสัมพนัธ์
ของตวัแปร โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นั้นมีระดบัการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนจ านวน 15,001-20,000บาท 
พฤติกรรมการชมภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์เดือนละ 1-2 คร้ัง 
มักจะไปดูวนัพุธ ส่วนใหญ่ไปกัน 2 คน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรง
ภาพยนตร์SF Cinemaส่วนใหญ่ คือ แฟน/คู่สมรส ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไปชมภาพยนตร์ท่ีโรง
ภาพยนตร์บ่อยคร้ังมากท่ีสุดคือ เวลา 15.00-18.00 น.  ช่องทางท่ีใช้ในการซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์บ่อยท่ีสุด
ส่วนใหญ่ คือ ช่องจ าหน่ายตั๋วหน้าโรงภาพยนตร์ ในขณะดูส่ิงท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือเข้าไป
รับประทานขณะชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์บ่อยท่ีสุด คือ เคร่ืองด่ืมและขา้วโพดคัว่ และกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ชมภาพยนตร์ประเภทใดท่ีโรงภาพยนตร์มากท่ีสุด คือ ประเภทบู๊ และกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการในทุกๆดา้นในระดบัมาก ไม่ว่าจะเป็นดา้นบริการ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
และ ดา้นกระบวนการบริการ   
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Abstract 

The study by own self of the customer behavior in SF Cinema in Bangkok Metropolis area with the 
mixed service marketing factors was purposed to study of the customer behavior in SF Cinema in 
Bangkok Metropolis, to study of the mixed service marketing factors in Bangkok Metropolis area and to 
study of the relationship of the mixed service marketing factors with the customer behavior in SF 
Cinema in Bangkok Metropolis area is the quantitative study by own self that was used the inquired 
forms as the tool in collected the data by collected the sample from the consumers in Bangkok 
Metropolis 400 samples and analyzed the data by computer with statistical package to find out the 
frequency values, percentage, mean, standard deviation values and analyzed the One-Way Analysis of 
Variance: ANOVA to calculated the relationship of factors by determined significantly statistical at 0.05 
level. The study results found that the most in sample groups were female in age 21-25 years. The most 
of the sample groups have the educational level in Bachelor Degree and found that the most of the 
sample groups have incomes per a month amount 15,001-20,000 baht, the watching movies behavior of 
the sample groups in the most go to watching movie at the theater 1-2 times per a month, often go on 
Wednesday mainly to 2 persons and the participant to make decision to choose the SF Cinema service in 
the most were boy or girlfriend/spouse, the period that the most sample groups often in a most to go to 
watching the movie at 15.00-18.00 pm, the way that often in a most to used in booking the movie ticket 
was the ticket windows in front of the theater. When saw what the sample groups bought for eat while 
watching the movie in the theater in a most were beverages and pop corn and the most sample groups 
were pleased to the kind of movie in theater in a most is thriller and the sample groups emphasized to 
the mixed service marketing in every sides in a much level such as the side of services, prices, 
distribution ways, marketing promotions, individuals, physical characteristics and procedures. 
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1. บทน า 

     ธุรกิจโรงภาพยนตร์ถือเป็นธุรกิจความบนัเทิงท่ีไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
ดงัจะเห็นไดจ้ากการจดัอนัดบักิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคเลือกท าในช่วงเวลาท่ีตอ้งการความผ่อนคลายจากการ
ด าเนินชีวิตในท่ามกลางปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงพบว่ากิจกรรมการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
ยงัคงเป็นกิจกรรมอนดับตันๆท่ีผูบ้ริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการทั้ งนั้น เน่ืองจากเป็นความบันเทิงท่ี
สามารถเขาถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดทุ้กเพศทุกวยั ทั้งวยัเดก็ วยัรุ่น วยัท างานหรือแมแ้ต่วยัสูงอายุประกอบกบัมี
ราคาท่ีไม่สูงมากเม่ือเทียบกบักิจกรรมบนัเทิงในรูปแบบอ่ืน (ฝ่ายวิจยัธนาคารนครหลวงไทย, 2550) 
     หน่ึงในโรงภาพยนตร์ช่ือดงัท่ีเป็นท่ีรู้จกักันดีก็คือ SF Cinema ซ่ึงโรงภาพยนตร์ SF Cinema ด าเนิน
ธุรกิจโดยบริษทั เอส เอฟ ซีเนม่า ซิต๊ิ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่อนัดบั 2 ในธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
รองจาก Major Cineplex ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22 เป็นกลุ่มทุนท่ีประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ใน
ภาคตะวนัออก และได้ขยายการลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้แบรนด์   “SF Cinema City” , 
“SFX”  และ “SF World Cinema” โดยตอนน้ีโรงภาพยนตร์ SF Cinema ไดเ้ผชิญกบัสภาวะการแข่งขนั
ทางธุรกิจเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างรุนแรง ซ่ึงคู่แข่งหลกัก็คือ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) : Major Cineplex ซ่ึงถือเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีสุดในตลาด มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง
ร้อยละ 75 ท าใหโ้รงภาพยนตร์ SF Cinema ไดมี้การปรับปรุงและสร้างความแตกต่างในโรงภาพยนตร์ของ
ตนใหมี้ความโดดเด่นเหนือกวา่ของคู่แข่ง  ไม่ว่าจะเป็น ทางดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดูหรูหราทนัสมยัของสถานท่ี
ทั้งภายในและภายนอกของโรงภาพยนตร์ และความทนัสมยัของระบบเทคโนโลยีดา้นภาพและเสียง 
     ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการกบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ SF Cinema ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร” 
เพ่ือท่ีจะไดศึ้กษาว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีไม่เหมือนกนัไม่
ว่าจะเป็นด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได้ จะให้ความส าคัญในเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีเหมือนกนั หรือไม่เหมือนกนัหรือไม่ และศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคว่า
มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ท่ีไม่เหมือนกนั จะใหค้วามส าคญัในเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
เหมือนกนั หรือไม่เหมือนกนัหรือไม่ เพ่ือจะไดน้ าเคร่ืองมือส่วนผสมทางการตลาดไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และในการศึกษาคร้ังน้ีหวงัว่าจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษทัผูป้ระกอบการภาพยนตร์ในประเทศไทย จะไดส้ามารถน าเคร่ืองมือส่วน
ประสมทางการตลาดมาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการตดัสินใจในการลงทุนการบริหารงาน และวางแผน
กลยทุธ์ในธุรกิจโรงภาพยนตร์สืบต่อไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, และคณะ, 2541) กล่าวว่า กลยุทธ์
การตลาดบริการ ประกอบดว้ยการเลือกตลาดเป้าหมาย และการจดัท าส่วนผสมทางการตลาดบริการ ซ่ึงมี
องค์ประกอบ  7 อย่าง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการบริการ (Process) และลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) โดยมีความแตกต่างจากส่วนผสมทางการตลาดของสินคา้ผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นลกัษณะ
พิเศษของการบริการ ท า ใหส่้วนผสมทางการตลาดบริการ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมากข้ึน 
     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) กล่าวว่า การวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการคน้หา หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ
และการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ และพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค 
เพ่ือท่ีนกัการตลาดสามารถสนองความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) ผูบ้ริโภคซ้ือ
อะไร (What does the consumer buy?)  ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) ใครมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer 
buy?) ผู ้บริโภคซ้ือท่ีไหน  (Where does the consumer buy?) และผู ้บริโภคซ้ืออย่างไร  (How does the 
consumer buy?) 
     ข้อมูลทั่วไปของบริษทั เอสเอฟซีเนม่าซิต๊ิจ ากดั :SF Cinema  โรงภาพยนตร์ SF Cinema เป็นธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ เกิดจากจุดเร่ิมตน้เล็กๆในภาคตะวนัออก ด าเนินธุรกิจโดยบริษทั เอสเอฟซีเนม่าคอร์ปเรชัน 
จ ากัด (มหาชน) โดยช่วงเร่ิมต้นกิจการ โรงภาพยนตร์ SF Cinema มีช่ือว่า "ศรีตราดราม่า" เป็นโรง
ภาพยนตร์ทนัสมยัแห่งแรกของตราดจากนั้นก็เร่ิมขยายสาขาครอบคลุมทั้งภาคตะวนัออก ตั้งแต่ ชลบุรี 
ระยอง จนัทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก และสระแกว้ พร้อมกบัท่ีกิจการสายหนงั สมานฟิลม์กไ็ด้
เป็นตวัแทนจากค่ายหนงัทุกค่าย จวบจนทศวรรษท่ี 2530 กิจการโรงหนงัซบเซา จนเม่ือปี 2537 การมาของ 
อีจีวี และ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ท าให้ธุรกิจน้ีคึกคกัอีกคร้ัง หลายคนอาจมองว่าคงเป็นเร่ืองยากท่ีจะสู้ได ้แต่
ทางบริษทัไม่คิดอย่างนั้น และท าใหเ้กิดโรงมลัติเพลก็ซ์ SF Cinema เร่ิมตน้ท่ีห้างสรรพสินคา้มาบุญครอง 
ชั้น 7 (เดิมคือเอม็บีเคฮอลล)์ เป็นท่ีแรกในเดือนเมษายน 2542 ดว้ยพ้ืนท่ี 25,000 ตร.ม. ทุ่มทุนกวา่ 600 ลา้น
บาท ภายใตแ้นวคิด One Floor Entertainment เพราะเห็นโอกาสจากโรงหนงัมลัติเพล็กซ์ในขณะนั้นเน้น
ไปท่ีชานเมืองเป็นหลกั แต่ใจกลางกรุงเทพฯ กลบัยงัไม่มีโรงหนงัทนัสมยั และในปี พ.ศ. 2544 กเ็ปิดอีกถึง 
3 สาขาพร้อมกนัคือ เดอะมอลล ์งามวงศว์าน, บางแค, และ บางกะปิ และสาขาอ่ืนๆ เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน
โรงภาพยนตร์ SF Cinemaเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่อนัดบั 2 ในธุรกิจโรงภาพยนตร์ รองจาก Major 
Cineplex ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22 เป็นกลุ่มทุนท่ีประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ในภาคตะวนัออกและ
ไดข้ยายการลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือเดือนเมษายน 2542 โดยเปิดใหบ้ริการ  ท่ีสาขามาบุญครอง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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เป็นสาขาแรก ปัจจุบนั มีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 10 สาขา ภายใตแ้บรนด์  “SF Cinema City” , “SFX”  และ 
“SF World Cinema”  ปัจจุบนัมีจ านวนโรงภาพยนตร์ประมาณ 90 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรเครจซ่ี และ มอร์แกรน (Krejcie and 
Morgan, 1970) โดยยอมรับใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างไดร้้อยละ 5  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซ่ึงจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Selection) โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ SF Cinema ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงประกอบดว้ย 3  
ส่วนพร้อมกบัวิธีการตอบค าถาม ดงัต่อไปน้ี คือ   

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นค าถาม
แบบปลายปิด (Close-ended) โดยใหเ้ลือกตอบเพียงค าตอบเดียวซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา และ
รายได ้

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ SF Cinema ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร รูปลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended) เป็นค าถามท่ีมีลกัษณะให้เลือกได้
หน่ึงตวัเลือก และค าถามท่ีใหเ้ลือกไดห้ลายตวัเลือก 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ SF Cinema ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร   
     การวิเคราะห์ขอ้มูลเม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตวัอย่างแลว้ ผูวิ้จยั
น าขอ้มูลไปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ หาค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: 
ANOVA) เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4. ผลการศึกษา 
 
     ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

1.1 ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55 ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 
21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นั้นมีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 45.5 และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนจ านวน 15,001-20,000บาท คิดเป็นร้อยละ 27 

1.2 ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ 

 จากผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์เดือนละ 1-2 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 47.5 จ านวนคนท่ีไปชมภาพยนตร์ดว้ยกนัเฉล่ียในแต่ละคร้ังส่วนใหญ่ ไปชมภาพยนตร์
ดว้ยกนั 2 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์SF 
Cinemaส่วนใหญ่ คือ แฟน/คู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 32.5 วนัท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไปชมภาพยนตร์ท่ีโรง
ภาพยนตร์บ่อยคร้ังมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ คือ วนัพุธ คิดเป็นร้อยละ 29.5 ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไป
ชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์บ่อยคร้ังมากท่ีสุดคือ เวลา 15.00-18.00 น.  คิดเป็นร้อยละ 32 ช่องทางท่ีใช้
ในการซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์บ่อยท่ีสุดส่วนใหญ่ คือ ช่องจ าหน่ายตัว๋หนา้โรงภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 54 
ในขณะท่ีส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือเขา้ไปรับประทานขณะชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์บ่อยท่ีสุด คือ 
เคร่ืองด่ืมและขา้วโพดคัว่ คิดเป็นร้อยละ 57.5 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ชมภาพยนตร์ประเภทใดท่ีโรง
ภาพยนตร์มากท่ีสุด คือ ประเภทบู๊ คิดเป็นร้อยละ 16.5 

 1.3 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของโรงภาพยนตร์ 
 จากการวิเคราะห์ระดบัความมีอิทธิพลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของโรงภาพยนตร์ SF 
Cinema พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัความมีอิทธิพลมากท่ีสุดในดา้นเม่ือเกิดปัญหา โรงภาพยนตร์สามารถ
แกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ไดท้นัที มีการปรับลดราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ในแต่ละช่วงเวลา  การลดราคาตัว๋ตาม
ช่วงวนั/เวลา  เก้าอ้ีนั่งชมภาพยนตร์นั่งสบาย ความสะอาดภายในโรงภาพยนตร์ กระบวนการบริการ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้มีความง่าย และความสะดวกในการซ้ือ  มีระบบรักษาความ
ปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐานกระบวนการในการให้บริการถูกตอ้ง และรวดเร็ว พนกังานของโรงภาพยนตร์มี
ความรู้ความช านาญในการให้บริการ  บริการซ้ือตัว๋ท่ีเคร่ืองจ าหน่ายอตัโนมติัหน้าโรงภาพยนตร์ โรง
ภาพยนตร์มีท าเลท่ีตั้งมีความสะดวกในการซ้ือ  ราคาของตัว๋ชมภาพยนตร์มีความเหมาะสม พนักงานมี
ความเอาใจใส่ในการให้บริการแก่ลูกค้า พนักงานมีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าเม่ือเกิด
ขอ้ผิดพลาดในการด าเนินงาน ความสะดวกและปลอดภยัของท่ีจอดรถ ตัว๋ชมภาพยนตร์มีหลายระดบัราคา
ใหเ้ลือก โรงภาพยนตร์มีบรรยากาศท่ีผ่อนคลายและมีความเป็นส่วนตวั การโฆษณาทางโทรทศัน์  มีการ
แจง้ราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ท่ีชดัเจน ความถ่ีของรอบฉายของภาพยนตร์มีความเหมาะสม  รูปแบบการจดั
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แต่งของโรงภาพยนตร์มีความโดดเด่น และมีเอกลกัษณ์ มีระบบเสียง และระบบการฉายภาพยนตร์ท่ี
ทนัสมยั ท่ีนัง่ชมภาพยนตร์มีหลายระดบัใหเ้ลือก  จ านวนของช่องบริการจ าหน่ายตัว๋ท่ีโรงภาพยนตร์  การ
ลงโปรแกรมภาพยนตรท่ีฉายในหนังสือพิมพ์    ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีขายในโรงภาพยนตร์  การ
โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต บริการซ้ือตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ต บริการจองท่ีนัง่ผา่นระบบ Call Centre  บริการซ้ือ
ตัว๋ทางแอปพลิเคชัน่ผ่านระบบมือถือ  การมีของแถมเม่ือซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์ จ านวนโรงภาพยนตร์ของ
สาขาท่ีตอ้งการจะไปชม  การส่งชิงโชค ลุน้รับของรางวลั  การโฆษณาทางวิทย ุเรียงตามล าดบั 
     ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 
 2.1 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นเพศ กบัการ
ใหร้ะดบัความมีอิทธิพลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ SF Cinema 
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนัด้าน มีการแจง้ราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ท่ีชัดเจนตั๋วชม
ภาพยนตร์มีหลายระดบัราคาให้เลือก การโฆษณาทางวิทยุ การโฆษณาทางอินเทอรเน็ต รูปแบบการจดั
ตกแต่งของโรงภาพยนตร์มีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ และมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีได้
มาตรฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2.2 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความแตกต่างระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายุ กบัการ
ใหร้ะดบัความมีอิทธิพลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ SF Cinema 
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนัดา้น จ านวนโรงภาพยนตร์ของสาขาท่ีตอ้งการจะไปชม 
ดา้นท่ีนัง่ชมภาพยนตร์มีหลายระดบัใหเ้ลือก ดา้นความถ่ีของรอบฉายของภาพยนตร์มีความเหมาะสม ดา้น
ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีขายในโรงภาพยนตร์ ดา้นมีการแจง้ราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ท่ีชดัเจน ดา้นบริการ
จองท่ีนัง่ผ่านระบบ Call Center ดา้นบริการซ้ือตัว๋ท่ีเคร่ืองจ าหน่ายอตัโนมติัหนา้โรงภาพยนตร์ ดา้นการมี
ของแถมเม่ือซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์ ดา้นการโฆษณาทางวิทยุ ดา้นการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ดา้นการลง
โปรแกรมภาพยนตรท่ีฉายในหนงัสือพิมพ ์ดา้นโรงภาพยนตร์มีท าเลท่ีตั้งมีความสะดวกในการซ้ือ ใกลท่ี้
พกั ท่ีท างาน หรือท่ีเรียน ดา้นรูปแบบการจดัตกแต่งของโรงภาพยนตร์มีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ 
ดา้นโรงภาพยนตร์มีบรรยากาศท่ีผ่อนคลายและเป็นส่วน ดา้นมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน 
และดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการถกูตอ้ง และรวดเร็วอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2.3 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลด้านระดับ
การศึกษา กบัการให้ระดบัความมีอิทธิพลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ช้บริการโรง
ภาพยนตร์ SF Cinema ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนั ดา้นจ านวนโรงภาพยนตร์ของ
สาขาท่ีตอ้งการจะไปชม ดา้นท่ีนัง่ชมภาพยนตร์มีหลายระดบัใหเ้ลือก ดา้นราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีขาย
ในโรงภาพยนตร์ านบริการซ้ือตัว๋ท่ีเคร่ืองจ าหน่ายอตัโนมติัหน้าโรงภาพยนตร์ ดา้นบริการซ้ือตัว๋ทาง
แอปพลิเคชั่นผ่านระบบมือถือ ด้านการส่งชิงโชค ลุน้รับของรางวลั ด้านการมีของแถมเม่ือซ้ือตัว๋ชม
ภาพยนตร์ ดา้นการโฆษณาทางวิทยุ ดา้นการโฆษณาทางโทรทศัน์ ดา้นการลงโปรแกรมภาพยนตรท่ีฉาย
ในหนงัสือพิมพ ์ดา้นพนกังานของโรงภาพยนตร์มีความรู้ความช านาญในการให้บริการ ดา้นพนกังานมี
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ความเอาใจใส่ในการให้บริการแก่ลูกคา้ และดา้นมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐานมีนัยส าคญั
ทางสถิติ 
 2.4 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นระดบัรายได้
ต่อเดือน กับการให้ระดับความมีอิทธิพลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ช้บริการโรง
ภาพยนตร์ SF Cinema ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนั ดา้นพนกังานของโรงภาพยนตร์มี
ความรู้ความช านาญในการใหบ้ริการ และดา้นพนกังานมีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เม่ือเกิด
ขอ้ผิดพลาดในการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2.5 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความแตกต่างระหวา่งขอ้มลูดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ
โรงภาพยนตร์ในดา้น ท่านไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์เดือนละก่ีคร้ัง กบัการใหร้ะดบัความมีอิทธิพล
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ช้บริการโรงภาพยนตร์ SF Cinema ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนั ดา้นจ านวนโรงภาพยนตร์ของสาขาท่ีตอ้งการจะไปชม ดา้นท่ีนัง่ชม
ภาพยนตร์มีหลายระดบัใหเ้ลือก  ดา้นความถ่ีของรอบฉายของภาพยนตร์มีความเหมาะสม   ดา้นมีการแจง้
ราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ท่ีชดัเจน    ดา้นการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ดา้นการลงโปรแกรมภาพยนตรท่ีฉาย
ในหนงัสือพิมพ ์ดา้นพนกังานของโรงภาพยนตร์มีความรู้ความช านาญในการใหบ้ริการ ดา้นความสะดวก
และปลอดภยัของท่ีจอดรถ  ดา้นมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน และดา้นเม่ือเกิดปัญหาโรง
ภาพยนตร์สามารถแกปั้ญหาใหก้บัลกูคา้ไดท้นัทีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2.6 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้
บริการโรงภาพยนตร์ในดา้นจ านวนคนท่ีไปชมภาพยนตร์ดว้ยกนัเฉล่ียในแต่ละคร้ัง กบัการใหร้ะดบัความ
มีอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ SF Cinema ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนั ดา้นมีระบบเสียง และระบบการฉายภาพยนตร์ท่ีทนัสมยั ดา้นท่ี
นัง่ชมภาพยนตร์มีหลายระดบัใหเ้ลือก ดา้นความถ่ีของรอบฉายของภาพยนตร์มีความเหมาะสม ดา้นราคา
ของตัว๋ชมภาพยนตร์มีความเหมาะสม ดา้นมีการแจง้ราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ท่ีชดัเจน ดา้นตัว๋ชมภาพยนตร์มี
หลายระดบัราคาใหเ้ลือก  ดา้นมีการปรับลดราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ในแต่ละช่วงเวลา  ดา้นการส่งชิงโชคลุน้
รับของรางวลั  ดา้นการลดราคาตัว๋ตามช่วงวนั/เวลา  ดา้นพนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการแก่
ลกูคา้  ดา้นพนกังานมีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดในการด าเนินงาน ดา้น
เกา้อ้ีนัง่ชมภาพยนตร์นัง่สบาย  ดา้นความสะอาดภายในโรงภาพยนตร์ ดา้นความสะดวกและปลอดภยัของ
ท่ีจอดรถ  ดา้นมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน  และดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการถูกตอ้ง 
และรวดเร็วอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2.7 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้
บริการโรงภาพยนตร์ในดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์SF Cinema 
กบัการใหร้ะดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ 
SF Cinema ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนั ดา้นจ านวนของช่องบริการจ าหน่ายตัว๋ท่ีโรง
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ภาพยนตร์    ด้านพนักงานมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเม่ือเกิดข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินงาน  ด้านโรงภาพยนตร์มีบรรยากาศท่ีผ่อนคลายและเป็นส่วน ด้านความสะอาดภายในโรง
ภาพยนตร์  และดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการถกูตอ้ง และรวดเร็วอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2.8 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้
บริการโรงภาพยนตร์ในดา้นวนัใดท่ีท่านไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์บ่อยคร้ังมากท่ีสุดกบัการให้
ระดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ SF Cinema 
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนัดา้น จ านวนโรงภาพยนตร์ของสาขาท่ีตอ้งการจะไปชม  
ดา้นท่ีนัง่ชมภาพยนตร์มีหลายระดบัให้เลือก  ดา้นบริการซ้ือตัว๋ทางแอปพลิเคชัน่ผ่านระบบมือถือ  ดา้น
การส่งชิงโชค ลุน้รับของรางวลั  ดา้นการมีของแถมเม่ือซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์  ดา้นการโฆษณาทางวิทย ุ 
ดา้นการโฆษณาทางโทรทศัน์  ดา้นการโฆษณาทางอินเทอรเน็ต  ดา้นการลงโปรแกรมภาพยนตรท่ีฉายใน
หนงัสือพิมพ ์ ดา้นโรงภาพยนตร์มีท าเลท่ีตั้งมีความสะดวกในการซ้ือ ใกลท่ี้พกั ท่ีท างาน หรือท่ีเรียน  ดา้น
โรงภาพยนตร์มีบรรยากาศท่ีผ่อนคลายและเป็นส่วนตัว ด้านความสะอาดภายในโรงภาพยนตร์  ดา้น
กระบวนการในการใหบ้ริการถูกตอ้ง และรวดเร็ว  และดา้นกระบวนการบริการสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2.9 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้
บริการโรงภาพยนตร์ในดา้นช่วงเวลาท่ีไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์บ่อยคร้ังมากท่ีสุด กบัการใหร้ะดบั
ความมีอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ SF Cinema ใน
เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนัดา้น มีระบบเสียง และระบบการฉายภาพยนตร์ท่ีทนัสมยั  
ดา้นจ านวนโรงภาพยนตร์ของสาขาท่ีตอ้งการจะไปชม   ดา้นความถ่ีของรอบฉายของภาพยนตร์มีความ
เหมาะสม  ดา้นมีการแจง้ราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ท่ีชดัเจน  ดา้นตัว๋ชมภาพยนตร์มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก  
ดา้นมีการปรับลดราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ในแต่ละช่วงเวลา  ดา้นจ านวนของช่องบริการจ าหน่ายตัว๋ท่ีโรง
ภาพยนตร์  ดา้นบริการจองท่ีนัง่ผ่านระบบ Call Center  ดา้นบริการซ้ือตัว๋ผ่าน  ดา้นกระบวนการบริการ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้  และดา้นเม่ือเกิดปัญหา โรงภาพยนตร์สามารถแกปั้ญหา
ใหก้บัลกูคา้ไดท้นัทีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2.10 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลดา้นพฤติกรรมการใช้
บริการโรงภาพยนตร์ในดา้นช่องทางท่ีใช้ในการซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์บ่อยท่ีสุด กบัการให้ระดบัความมี
อิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ SF Cinema ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนัดา้น ท่ีนัง่ชมภาพยนตร์มีหลายระดบัใหเ้ลือก ดา้นความถ่ีของรอบฉาย
ของภาพยนตร์มีความเหมาะสม   ด้านราคาของตั๋วชมภาพยนตร์มีความเหมาะสม    ด้านพนักงานมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดในการด าเนินงาน  ดา้นโรงภาพยนตร์มี
บรรยากาศท่ีผ่อนคลายและเป็นส่วน  ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการถูกตอ้ง และรวดเร็ว และดา้นเม่ือ
เกิดปัญหาโรงภาพยนตร์สามารถแกปั้ญหาใหก้บัลกูคา้ไดท้นัทีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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 2.11 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความแตกต่างระหว่างขอ้มูลด้านพฤติกรรมการใช้
บริการโรงภาพยนตร์ในดา้นส่ิงท่ีท่านซ้ือเขา้ไปรับประทานขณะชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์บ่อยท่ีสุด
กบัการใหร้ะดบัความมีอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ 
SF Cinema ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนัดา้น ท่ีนัง่ชมภาพยนตร์มีหลายระดบัใหเ้ลือก  
ดา้นความถ่ีของรอบฉายของภาพยนตร์มีความเหมาะสม  ดา้นการมีของแถมเม่ือซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์  ดา้น
การลดราคาตั๋วตามช่วงวนั/เวลา  ด้านการโฆษณาทางวิทยุ  ด้านการโฆษณาทางโทรทัศน์   ด้านการ
โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ดา้นการลงโปรแกรมภาพยนตรท่ีฉายในหนงัสือพิมพ ์ ดา้นพนกังานมีความเอา
ใจใส่ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  และดา้นมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐานอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
 2.12 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความแตกต่างระหว่างขอ้มูลด้านพฤติกรรมการใช้
บริการโรงภาพยนตร์ในดา้นท่านชมภาพยนตร์ประเภทใดท่ีโรงภาพยนตร์มากท่ีสุด กบัการใหร้ะดบัความ
มีอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ SF Cinema ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนัดา้น จ านวนโรงภาพยนตร์ของสาขาท่ีตอ้งการจะไปชม ดา้น
ราคาของตัว๋ชมภาพยนตร์มีความเหมาะสม  ดา้นราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีขายในโรงภาพยนตร์   ดา้น
รูปแบบการจดัตกแต่งของโรงภาพยนตร์ มีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์  ดา้นความสะอาดภายในโรง
ภาพยนตร์  ดา้นความสะดวกและปลอดภยัของท่ีจอดรถ  ดา้นมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน 
ดา้นกระบวนการบริการสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
     อภิปรายผล  จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผู ้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ SF Cinema ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผูวิ้จยัไดอ้ภิปรายผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี ใน
ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี และมีระดบัการศึกษา
อยู่ในระดบัปริญญาตรีนั้นสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิระภา วรกิตติโสภณ และสุมนา ธีรกิตติกุล (2550) 
กล่าวว่าผูบ้ริโภควยัดงักล่าวจะเป็นผูท่ี้อยู่ในวยัท่ีตอ้งการหาความบนัเทิงโดยการชทภาพยนตเ์พ่ือเป็นการ
ตามกระแสนิยมให้ทันต่อโลกภายนอก ซ่ึงผูบ้ริโภคเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะอยู่ในวยั ในส่วนเก่ียวกับ
พฤติกรรมการชมภาพยนตร์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไปชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์เดือนละ 1-2 คร้ัง 
มักจะไปดูวนัพุธ ส่วนใหญ่ไปกัน 2 คน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรง
ภาพยนตร์SF Cinemaส่วนใหญ่ คือ แฟน/คู่สมรส ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไปชมภาพยนตร์ท่ีโรง
ภาพยนตร์บ่อยคร้ังมากท่ีสุดคือ เวลา 15.00-18.00 น.  ช่องทางท่ีใช้ในการซ้ือตัว๋ชมภาพยนตร์บ่อยท่ีสุด
ส่วนใหญ่ คือ ช่องจ าหน่ายตั๋วหน้าโรงภาพยนตร์ ในขณะดูส่ิงท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือเข้าไป
รับประทานขณะชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์บ่อยท่ีสุด คือ เคร่ืองด่ืมและขา้วโพดคัว่ และกลุ่มตวัอย่าง
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ส่วนใหญ่ชมภาพยนตร์ประเภทใดท่ีโรงภาพยนตร์มากท่ีสุด คือ ประเภทบู๊ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วชิราภรณ์ มงคลนาวิน (2556) กล่าวว่า ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมกัจะไปชมภาพยนตร์ในวนัพุธ เน่ืองจากมี
โปรโมชัน่ท่ีถูกกว่า และจะเลือกชมภาพยนต์ในช่วงเยน็หลงัเลิกเรียนหรือท างาน ดา้นปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการของโรงภาพยนตร์ พบว่าสอดคลอ้งกบังานงานวิจยัของ จิระภา วรกิตติโสภณ และ
สุมนา ธีรกิตติกุล (2550) กล่าวว่า ปัจจยัด้านบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และ ด้านกระบวนการบริการ โดยรวมมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนีย ์จุลอารีสุข (2550) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของการลดราคาตัว๋ตามช่วงวนั/เวลา มีความส าคญัต่อผูบ้ริโภคในระดบัมาก
ท่ีสุด 
     ข้อเสนอแนะ จากการศึกษา พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจะให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการในทุกๆดา้นในระดบัมาก ไม่วา่จะเป็นดา้นบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ ดา้นกระบวนการ
บริการ ดงันั้น บริษทัผูผ้ลิตและผจ็ดัจ าหน่ายภาพยนต์ควรจะมีการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดอยู่เสมอ
เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองคว่มตอ้งการของผูบ้ริโภคอยู่ตลอดเวลา เช่น การใชน้กัแสดงท่ีมีฝีมือมาแสดงท่ี
อยูใ่นความสนใจของผูบ้ริโภค มีการลดราคาบตัรชมภาพยนตร์ส าหรับหนงัท่ีก าลงัจะเขา้ฉายใหม่ เพ่ิมการ
โฆษณาให้มากข้ึน และมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีมารยาทท่ีดีและมีการบริการท่ีดีให้กบัผูบ้ริโภคอยู่
ตลอดเวลา มีหวัหนา้ฝ่ายแม่บา้นดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัความสะอาดภายในโรงภาพยนตร์ มีหวัหนา้ฝ่าย
เทคนิคดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัระบบเสียง และระบบการฉายภายในโรงภาพยนตร์ นอกจากน้ีจะเห็นว่า
กลุ่มผ็บริโภคส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่น ดงันั้นผูผ้ลิตภาพยนตร์และผูจ้ดัจ าหน่ายจะตอ้งน าเสนอกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น อาจจะมีการใช้นักแสดงท่ีก าลงัเป็นขวญัใจของวยัรุ่น 
เพ่ือท่ีจะไดดึ้งดูดใจให้กลุ่มวยัรุ่นมาชมภาพยนตร์มากข้ึน มีการให้ส่วนลดกบัผูบ้ริโภคท่ีมีบตัรนักเรียน
หรือนักศึกษา เพราะผูบ้ริโภคในกลุ่มวยัรุ่นอาจจะยงัมีเงินท่ีไม่มากนกั จึงควรมีการให้ส่วนลดเพ่ือสร้าง
ความประทบัใจให้กบัผูบ้ริโภค จะมีการโฆษณาภาพยนตร์ตวัอย่างผ่านโทรทศัน์ช่องรายการเพลงหรือ
รายการบนัเทิง และจะตอ้งมีการสร้างภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีมีประโยชนมี์แง่คิดท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       837 

 

 

บรรณานุกรม 

 
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, ฐานขอ้มูลประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2555:ระบบ
ออนไลน)์ 
ฉตัยาพร เสมอใจ. (2550). การจดัการและการตลาด. กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส.  
นิเวศน์ ธรรมะ (2552). การจดัการการตลาด. กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล. 
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ. (2547). การจดัการการตลาด. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน
เอด็  

ดูเคชัน่ อินโด ไชน่า. 
บริษทั sf cinema city เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sfcinemacity.com/. 
บริษทั sf cinema city เขา้ถึงไดจ้าก http://th.wikipedia.org/wiki/ 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ. (2541). พฤติกรรมองคก์าร. กรุงเทพฯ: ธีระฟิร์มและไซเทก็ซ์. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2541). การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพ ฯ : พฒันาการศึกษา. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธีระฟิร์มและไซ
เทก็ซ์. 
สุภาภรณ์  พลนิกร (2548). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พบัลิชช่ิง. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       838 

 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพงึพอใจในการท างานของ
พนักงาน กรณศึีกษาธุรกจิยานยนต์ บริษทัABC (ประเทศไทย) จ ากดั 

The study of the relationship between individual factors and the satisfaction in working of the 
officials, case study of the Automotive business ABC (Thailand) Co., Ltd. 

โสรยา คงดิษ1และวนิิจฉัย รังสิธนานนท์2 

Soraya Kongdit and Winitchai Rangsitananond 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณแบบส ารวจมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังาน และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน ผลท่ีไดจ้าก
การศึกษาพบว่า พนกังานมีระดบัความพึงพอใจมากในปัจจยัสุขอนามยั ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดา้นสภาพการท างาน 
ดา้นเงินเดือน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในงาน และดา้นสถานภาพ ในปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ และดา้นความรับผิดชอบ พนกังานมีระดบัความพึงพอใจปานกลางในปัจจยัสุขอนามยั ดา้นนโยบายและ
การบริหารองค์กร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ในปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า  ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ ส่วน
พนกังานเพศหญิงและพนกังานเพศชายมีความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนั และพนกังานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา 
ระดบัรายได ้และฝ่ายงาน แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนัในแต่ละดา้น  
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนบคุคล1 , ความพึงพอใจ2, การท างาน3, บริษัท4 

Abstract 
     This study was a quantitative study in survey type and purposed to study the level of satisfaction in 
working of the officials and to study of the relationship between the individual factors and the 
satisfaction in working of the officials. The study results found that the officials have satisfaction in a 
much level in the factors of sanitation, relationships with the others, working conditions, salary, stability 
and security in working and status. In the factor of motivation, achievement, accredit and responsibility. 
The officials have the satisfaction in a medium level in the sanitation , policy and corporate 
management, rules and orders. In the factor of motivation, progressive, performance characteristic, for 
the female officials and the male officials have the satisfaction in working were not differed and the 
officials who have age, educational level, income level and sections were differed have the satisfaction 
in working differed in each sides. 
Keywords: Individual factors1, Satisfaction2, Working3, Officials4 
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บทน า 

     บริษทัABC (ประเทศไทย) จ ากดัเป็นบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตมี์วตัถุประสงคคื์อ จดัหา ซ้ือ น าเขา้ซ่ึง
วตัถุดิบ วสัดุ ช้ินส่วน และส่วนประกอบซ่ึงใชใ้นการผลิตภณัฑข์องบริษทั ประกอบกิจการผลิตช้ินส่วน 
อะไหล่ และส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์รถยนต ์เคร่ืองจกัร เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เพ่ือขายและส่งออกประกอบ
กิจการขายส่ง ขายปลีก น าเขา้และส่งออกผลิตภณัฑ ์สภาพการแข่งขนัในธุรกิจปัจจุบนัรุนแรง เน่ืองจากมี
บริษทัคู่แข่งเพ่ิมมากข้ึน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษทัก่อตั้งในปี 2549 มีพนกังาน จ านวน 127 คน 
ปัจจุบันธุรกิจยานยนต์เติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้ยอดการสั่งซ้ือเพ่ิมมากข้ึน บุคลากรในองค์กรเป็น
ทรัพยากรประเภทหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด เพราะคือผูท่ี้สร้างสรรค์งาน และกิจกรรมภายในองคก์ร
ให้เกิดประโยชน์กบัธุรกิจภายในองคก์ร และยงัเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายบุคลากรจึงเป็นปัจจยัในการก าหนดความส าเร็จขององคก์ร หรืออาจกล่าวไดว้่า องคก์รเป็นการ
จดับุคคลท่ีท างานร่วมกนัเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง หรือกลุ่มของบุคคลท่ีท างานร่วมกนัเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายเดียวกนั  ความส าเร็จและความมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหน่ึงในองค์กร ข้ึนอยู่กบัความร่วมมือ
และเสียสละในการท างานอย่างจริงจงัของบุคคลในองคก์ร ความร่วมมือและความเสียสละดงักล่าว อาจมี
สาเหตุประการหน่ึงคือความพึงพอใจในการท างานของบุคคลในองคก์ร  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีควรสนใจส าหรับ
ผูบ้ริหารทุกระดับเพ่ือน ามาเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ปรับปรุงองค์กรให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขา้มหากบุคลากรเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานหรือความพึงพอใจ
ในระดบัต ่า ย่อมท าใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานลดต ่าลง ร่วมไปถึงความดอ้ยประสิทธิภาพในดา้น
ต่างๆของการบริหาร เพ่ือให้องค์กรสามารถแข่งขนัไดใ้นอนาคต ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็น
ความรู้สึกท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อหน่วยงานนั้นๆ ซ่ึงความพอใจจะมีมากหรือนอ้ยยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ท่ี
มีส่วนเก่ียวข้องกับการท างาน ซ่ึงความรู้สึกท่ีดีน้ีเป็นผลมาจากการท่ีความต้องการส่วนบุคคล หรือ 
แรงจูงใจของเขาเหล่านั้นไดรั้บการตอบสนอง ท่ีดีผลท่ีตามมาคือผูป้ฏิบติังานจะเกิดความรู้สึกตั้งใจและ
เต็มใจท่ีจะปฏิบติังานต่างๆ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร แมว้่าจะมีอุปสรรคมากเพียงใดก็ตาม การ
ท างานของทุกหน่วยงาน ผลส าเร็จของหน่วยงานยอ่มข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพในการท างาน และปัจจยัส่วน
บุคคล ทั้ง เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน ระดบัรายได ้และฝ่ายงาน
ย่อมมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการท างาน แรงจูงใจในการท างานของบุคคลดว้ย ซ่ึงในช่วงปีท่ี
ผ่านมาบริษทัประสบปัญหาดา้นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอตัตาการลาออกของพนักงานสูง และผลผลิตต ่า 
ในขณะท่ีบริษทัตอ้งการก าลงัการผลิตเพ่ิม จึงรับพนกังานใหม่จ านวนมาก มีการอบรมพนกังานใหม่ ซ่ึงท า
ให้ต้นทุนของบริษทัสูงข้ึนไปดว้ย ส่งผลให้บริษทัมีการปรับเปล่ียนนโยบาย และสภาพแวดลอ้มการ
ท างานเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั ซ่ึงความพึงพอใจในการท างาน ย่อม
มีผลต่อขวญัและก าลงัใจของพนักงาน จึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ีฝ่ายบริหารจะต้องให้ความส าคัญ เพ่ือให้
พนกังานมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน และปฏิบติังานใหก้บัองคก์ร  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ผูวิ้จยั
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จึงเลือกศึกษา การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังาน มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการ
ท างานในของพนักงาน และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังาน เพ่ือเป็นแนวทางให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายบริหาร เขา้ใจถึงความพึงพอใจใน
การท างานงานของพนกังานในองคก์ร และน าผลการวิจยัไปใชใ้นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางปฏิบติั
ท่ีดีเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการท างานให้กบัพนกังาน และให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลกบัความ
พึงพอใจในงานของพนักงาน เพ่ือคัดเลือกพนักงานเขา้ท างาน และอยู่ประจ าฝ่ายงานไดเ้หมะสม และ
เพ่ือท่ีจะหาสาเหตุของปัญหาและน ามาเป็นแนวทางแกไ้ข เพ่ือให้พนักงานเกิดมีความพึงพอใจในการ
ท างานและท างานใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
     จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในการท างาน ไดแ้ก่  เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน ระดบัรายได ้
และฝ่ายงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี เพศ หมายถึง เพศของพนกังานในบริษทั แบ่งเป็นเพศชายกบัเพศ
หญิง เร่ืองความพึงพอใจในงานผลจากการศึกษาของฮาร์เรลล ์พบว่าองคป์ระกอบดา้นบุคคล เพศหญิงจะมี
ความพึงพอใจในการท างานมากกว่าเพศชาย อายุ หมายถึง อายุของพนักงานคิดเป็นจ านวนปี จาก
การศึกษาของ (สมพงษ ์เจียรวฒันนุกูล,2553) พบว่า พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการ
ท างานโดยรวมต่างกนั สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพสมรสตามกฏหมายของพนกังานในบริษทั 
แบ่งเป็น 3 สถานภาพ คือ สถานภาพโสด สมรส และอย่าร้างหรือแยกกนัอยู่ จากการศึกษาของ (รวีพรรณ 
ล้ีภยัเจริญ,2556) พบว่า สถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
ระดับการศึกษา หมายถึงวุฒิการศึกษาสูงสุดของพนักงานในบริษัท  แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย และระดบัปวสหรือปริญญาตรี จากการศึกษาของ (รุ่งรัตน ์
เหล่ารัศมีวิวฒัน์,2552) พบว่า ด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในงานโดยรวมของ
พนักงานแตกต่างกนั ระยะเวลาการท างาน หมายถึง ระยะเวลาเป็นจ านวนปีตั้งแต่เร่ิมท างานในบริษทั
จนถึงปัจจุบัน จากการศึกษาของ(ปฐมพร พ่ึงสุขพระกาฬ,2553) พบว่า ความพึงพอใจในงานในด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการท างาน ระดบัรายได ้หมายถึง จ านวน
เงินเดือนท่ีไดรั้บเป็นค่าตอบแทน และรายได้อ่ืนๆในการท างานในบริษทัของพนักงานต่อเดือน จาก
การศึกษาของ(รุ่งรัตน์ เหล่ารัศมีวิวฒัน์,2552) พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจใน
งานโดยรวมของพนกังานแตกต่างกนั ฝ่ายงาน  หมายถึง  แผนกการท างานของพนกังาน แบ่งเป็น 4 ฝ่าย
งาน คือฝ่ายส านกังาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และฝ่ายควบคุมคุณภาพ จากการศึกษาของ (ปฐม
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พร พ่ึงสุขพระกาฬ,2553) พบว่า ความพึงพอใจในงานในดา้นโอกาสไดรั้บความกา้วหนา้มีความสัมพนัธ์
กบั ฝ่ายงานท่ีปฏิบติังาน 

2.2 ความพงึพอใจในการท างาน  
 
     การศึกษาน้ีไดส้รุปความหมาย ความพึงพอใจในการท างาน ว่าหมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของ
บุคคลท่ีมีต่องานท่ีเขาท าอยู่ การรู้สึกมีความสุขของบุคคลต่อการท างานซ่ึงเป็นความสุขท่ีเกิดข้ึน เม่ือ
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้นกายภาพ และดา้นจิตใจจนเป็นท่ีพอใจ 
ซ่ึงจะท าให้ผู ้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ และยินดีปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ  จนงานท่ีท าเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท่ีดี แบ่งเป็น 2 ปัจจยั คือ ทฤษฎีสองปัจจยั ( two factor theory) เสนอว่า
แรงจูงใจในการท างานเป็นผลมาจากธรรมชาติของตวังาน มิไดม้าจากรางวลัแต่ภายนอกแต่อยา่งใด เฮอร์ซ
เบอร์ก (Herzberg,Mausner & Snyderman 1959) แนวคิดทฤษฎีน้ีเป็นผลมาจากการศึกษาความพึงพอใจ 
ในการท างาน ซ่ึงพบวา่ความพึงพอใจในการท างานกบัแรงจูงใจในการท างานของคน เกิดจากกลุ่มปัจจยัท่ี
แยกออกจากกนั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1.) ปัจจยัสุขอนามยั  หมายถึง ปัจจยัท่ีจะป้องกนัไม่ใหบุ้คคลเกิดความไม่พึง
พอใจในงาน แต่ไม่ไดเ้ป็นตวักระตุน้ให้พนักงาน ท างานอย่างมีแรงจูงใจแต่อย่างใด ประกอบดว้ยปัจจยั
ดงัต่อไปน้ี 1.1) นโยบายและการบริหารองคก์าร หมายถึง การวางแผนการบริหารองคก์ารท่ีมีความชดัเจน 
การติดต่อส่ือสารท่ี เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน  1.2 )การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง การท่ี
ผูบ้งัคบับญัชามีความยติุธรรม มีความโอบออ้มอารี และสามารถใหก้ารปรึกษาท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 1.3) 
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น หมายถึง การติดต่อส่ือสารทั้งท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการท่ีแสดงถึงสัมพนัธ์
อันดี  สามารถท างานร่วมกันได้ดี  มีความเข้าใจกันระหว่างผู ้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 1.4 )สภาพการท างาน หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มในท่ีท างาน และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เช่น บรรยากาศ แสง ความสะอาดของสถานท่ี รวมไปถึงการมีอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอพร้อมท่ีจะใช้ได้ตลอดเวลา  1.5) เงินเดือน หมายถึง ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับ
เหมาะสมกบั งานท่ีท า ตลอดจนการเล่ือนขั้น เงินเดือน ในหน่วยงานนั้นเป็นท่ีพอใจของพนักงาน 1.6 ) 
ความมัน่คงปลอดภยัในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการท างาน ในองค์การ
ตลอดอายุการท างาน รวมทั้งลกัษณะงานท่ีไม่เส่ียงอนัตรายจนเกินไป 1.7) สถานภาพ หมายถึง อาชีพนั้น
เป็นท่ียอมรับนับถือของสังคม เป็นอาชีพท่ีเกียรติมีศกัด์ิศรี 2.ปัจจยัจูงใจ หมายถึง ปัจจยัท่ีท าให้บุคคลมี
แรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังาน ปัจจยัเหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบติัอยู่ ดงัต่อไปน้ี 2.1) ความส าเร็จ
ในงาน หมายถึง การท่ีบุคคลไดใ้ชค้วามสามารถท างานจนบรรลุวตัถุประสงค ์ สามารถจดัการกบัปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ท าให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจและความพึงพอใจ ซ่ึงจะท าให้เกิดความ
เช่ือมัน่ในตนเอง และมีความกระตือรือลน้ท่ีจะปฏิบติังานต่อไป 2.2) ความยอมรับนับถือ หมายถึง การ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือจาก ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน  และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และบุคคลอ่ืนในสังคม 
โดยรับรู้จากพฤติกรรมผูอ่ื้น สดงออกในรูปของการยกย่อง ชมเชย การเล่ือนขั้น การข้ึนเงินเดือน รางวลัท่ี
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เป็นวตัถุส่ิงของ การประกาศเกียรติคุณ หรือการแสดงออกอ่ืนๆ 2.3) ความรับผิดชอบ หมายถึง การไดรั้บ
มอบหมาย ใหรั้บผิดชอบในภาระหนา้ท่ีท่ีส าคญั มีงานทา้ทายความสามรถ รวมถึงการไดรั้บอ านาจ อย่าง
เพียงพอในการปฏิบติับติังาน 2.4 ) ความกา้วหนา้ หมายถึง การไดรั้บโอกาสกา้วหนา้ ในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
ไดศึ้กษาหาความรู้เพ่ิมเติม ไดรั้บการพฒันาทกัษะ ในการท างานเพ่ือพฒันาตนเองให้มีความสามารถ ใน
การปฏิบติังานมากข้ึน 2.5) ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั หมายถึง ลกัษณะงานท่ีมีความน่าสนใจ ไม่ซ ้ าซากจ าเจ 
ทา้ทายความสามารถ งานท่ีไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค์  งานท่ีมีความแปลกใหม่ (Hotgett, R. M. & Hegar, 
K.W,2005) 
 

3.วธิีการศึกษา 
 

     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานของธุรกิจยานยนต ์บริษทั ABC (ประเทศไทย) จ ากดั ทั้ง
บริษทั จ านวน 127 คน ใชแ้บบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่แบบสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .67-.95 การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาคร้ังน้ี ท าการเก็บขอ้มูลกบัพนกั โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 1) น าหนงัสือขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไปติดต่อขอความร่วมมือกบัผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจการตดัสินใจ
อนุญาตใหเ้กบ็ขอ้มูลในบริษทั 2) เม่ือไดรั้บอนุญาตใหเ้ก็บขอ้มลูจากหน่วยงานแลว้ ผูวิ้จยัท าการติดต่อฝ่าย
บุคคลเพ่ือเก็บข้อมูล ใช้เวลาในการเก็บขอ้มูล 3 วนั เพ่ือให้ได้แบบสอบถามท่ีครบถว้นสมบูรณ์  การ
วิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการดังน้ี 1)ใช้การวิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณา เพ่ือหาคุณสมบัติพ้ืนฐานของกลุ่ม
ตวัอยา่ง เช่น ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มลู 2) 
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ T-test และ One Way Anova ในการวิเคราะห์ตัวแปรต้น (ข้อมูลเชิง
ลกัษณะ) กบัตวัแปรตาม (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) โดยก าหนดค่านัยส าคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั .05 ถา้พบผล
นยัส าคญัทางสถิติ ท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ต่อ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     อภิปรายผลการศึกษา 1) พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานในระดับปานกลาง พบในปัจจัย
สุขอนามัย ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ในปัจจัยจูงใจ ด้าน
ความกา้วหนา้  ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  กล่าวคือ  บริษทัมีนโยบายการบริหารองคก์ร และการปกครอง
บญัชา ท่ียงัไม่ค่อยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน พนกังานจึงพึงพอใจในการท างานระดบัปาน
กลาง อาจจะส่งผลใหเ้กิดปัญหาการลาออก การยา้ยงาน ส่วน ดา้นความกา้วหนา้ในงาน และดา้นลกัษณะ
งานท่ีปฏบติั พนักงานยงัไม่ค่อยรู้สึกว่าหน้าท่ีของตนมีความกา้วหนา้ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัยงัไม่ทา้ทาย 
พนักงานจึงมีแรงจูงใจในการท างานน้อยซ่ึงมาจากผลของตวังานท่ีท าอยู่ อาจท าให้พนกัไม่อยากอยู่กบั
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องค์กรต่อไป สอดคลอ้งกับแนวคิด เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg Mausner & Snyderman 1959 ) ซ่ึงพบว่า
ความพึงพอใจในการท างานกบัแรงจูงใจในการท างานของคน เกิดจากกลุ่มปัจจยัท่ีแยกออกจากกนั 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ปัจจยัสุขอนามยั (hygiene factors)  และปัจจยัจูงใจ( motivator factors)  หรือเรียกว่าปัจจยั 2 ดา้น 
คือ  ในการสร้างปัจจัยสุขอนามยัเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจ และปัจจัยจูงใจ เพ่ือให้เกิด
แรงจูงใจในการท างานต่อไป และพบงานวิจยัในอดีตท่ีสนบัสนุน เช่น  (สมพงษ ์เจียรวฒันนุกูล,2553) ท่ี
พบวา่ พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานและปัจจยัการบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยรวมอยูใ่นระดบัดี พนกังานมีระดบัความพึงพอใจในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ผูท่ี้มี
อายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั คือ พนกังานท่ีมีอายุมากมีความพึงพอใจในการ
ท างานมากกวา่พนกังานท่ีมีอายนุอ้ย ในปัจจยัจูงใจ ดา้นการยอมรับรับถือ ดา้นความรับผิดชอบ กล่าวไดว้่า 
พนกังานอายุมากกว่ามีรู้สึกวา่ตนเองไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีความรับผิดชอบต่องาน ส่งผลใหพ้นกังาน
ท่ีมีอายุมากกว่ามีแรงจูงใจในการท างานในองคก์รมากกว่าพนกังานท่ีอายุนอ้ย  และพบงานวิจยัในอดีตท่ี
สนบัสนุน เช่น (สมพงษ ์เจียรวฒันนุกลู,2553) ท่ีพบวา่พนกังานท่ีมีอาย ุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการ
ท างานโดยรวมต่างกนั  และ (รวีพรรณ ล้ีภยัเจริญ,2556) ท่ีพบว่า อาย ุมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ปัจจัยค ้ าจุนได้แก่ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และ ด้านสภาพการ
ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 3) ผูท่ี้มีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการท างานแตกต่าง คือ พนกังานในกลุ่ม ท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยม
ปลายมีความพึงพอใจในการท างาน นอ้ยว่ากลุ่มอ่ืนและพบงานวิจยัในอดีตท่ีสนบัสนุน เช่น (สมพงษ ์เจียร
วฒันนุกลู,2553)  ท่ีพบว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการท างานโดยรวม
แตกต่างกนั และ (รุ่งรัตน์ เหล่ารัศมีวิวฒัน์ ,2552) ท่ีพบว่า ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจในงานโดยรวมของพนักงานแตกต่างกนั 4) ผูท่ี้มีระดบัรายไดแ้ตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการ
ท างานแตกต่างกนั คือ พนกังานท่ีมีระดบัรายไดม้าก มีความพึงพอใจในการท างานในปัจจยัจูงใจมากกว่า
พนกังานท่ีมีระดบัรายไดน้อ้ย ในดา้นการไดรั้บการยอมรับ ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ และลกัษณะ
การปฏิบติังาน กล่าวคือ พนกังานท่ีมีรายไดม้ากกว่ามีความรู้สึกพึงพอใจในงาน อาจส่งผลให้มีแรงจูงใจ
ในการท างานมากกว่าพนักงานท่ีมีระดบัรายไดน้้อย และพบงานวิจยัในอดีตท่ีสนับสนุน เช่น (รุ่งรัตน ์
เหล่ารัศมีวิวฒัน์,2552) ท่ีพบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในงานโดยรวมของ
พนักงานแตกต่างกนั 5) ผูท่ี้อยู่ฝ่ายงานแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกันกัน  คือ 
พนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายส านักงาน มีความพึงพอใจในการท างาน
มากกว่าฝ่ายผลิต แสดงให้เห็นว่าพนกังานฝ่ายผลิตมีแรงจูงใจในการท างานให้กบับริษทันอ้ยกว่าทุกฝ่าย
งาน จะส่งผลใหพ้นกังานฝ่ายน้ีมีการลาออก ยา้ยงานจากบริษทัมากกว่าฝ่ายอ่ืน และพบงานวิจยัในอดีตท่ี
สนับสนุน เช่น (ปฐมพร พ่ึงสุขพระกาฬ ,2553) ท่ีพบว่า ความพึงพอใจในงานในด้านโอกาสได้รับ
ความกา้วหนา้มีความสมัพนัธ์กบั ฝ่ายงานท่ีปฏิบติังาน 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษา 1) พนกังานมีความพึงพอใจในการท างานในระดบัปานกลาง พบในปัจจยัสุขอนามยั ดา้น
นโยบายและการบริหารองค์กร ดา้นการปกครองบังคบับญัชา ในปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหน้า  ดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานในระดบัมาก พบในปัจจยัสุขอนามยั ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดา้นสภาพการท างาน ดา้นเงินเดือน ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในงาน และดา้น
สถานภาพ ในปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความ
รับผิดชอบ 2) พนกังานเพศชายและพนกังานเพศหญิงมีความพึงพอใจในการท างานในปัจจยัสุขอนามยั 
และปัจจยัจูงใจ ไม่แตกต่างกนั ในทุกดา้น 3) ผูท่ี้มีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการท างานแตกต่าง
กนั เฉพาะในปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ และดา้นความรับผิดชอบ และมีความแตกต่าง
เป็นรายคู่ กล่าวคือ 3.1) พนักงานท่ีมีอายุ 27 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจในการท างานมากกว่าพนักงานท่ีมี
อาย ุ18-22 ปี ในปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ 3.2) พนกังานท่ีมีอาย ุ27 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจใน
การท างานมากกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ23-27ปี ในปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นความรับผิดชอบ 
4) ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั ในปัจจยัสุขอนามยัไดแ้ก่ 
ดา้นนโยบายการบริหารองคก์ร ดา้นความส าพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดา้นเงินเดือน ดา้นความมัน่คงปลอดภยั และใน
ดา้นปัจจยัจูงใจไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบ และมีความแตกต่างเป็นรายคู่ กล่าวคือ 4.1) พนกังานท่ีมีระดบั
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีความพึงพอใจในการท างานมากกว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในปัจจยัสุขอนามยั ดา้นนโยบายการบริการองคก์ร ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดา้น
เงินเดือน ในปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นความกา้วหนา้ 4.2) พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษา
ปวส/ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการท างานมากกว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 
ในปัจจยัสุขอนามยั ดา้นนโยบายการบริการองคก์ร 4.3) พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ 
มีความพึงพอใจในการท างานมากกว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปวส/ปริญญาตรีในปัจจยัจูงใจ ดา้นการ
ได้รับการยอมรับ ด้านความก้าวหน้า 5) ผูท่ี้มีระดับรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการท างาน
แตกต่างกนั เฉพาะในปัจจยัจูงใจไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ 
และดา้นลกัษณะการปฏิบัติงาน และมีความแตกต่างเป็นรายคู่ กล่าวคือ 5.1) พนักงานท่ีมีระดบัรายได ้
12,100-15,000 บาท มีความพึงพอใจในการท างานมากกว่า พนกังานท่ีมีระดบัรายได ้9,000-12,000บาท 
ในปัจจยัจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านลกัษณะการ
ปฏิบัติงาน 5.2) พนักงานท่ีมีระดับรายได้ 15,000บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจในการท างานมากกว่า
พนกังานท่ีมีระดบัรายได ้12,100-15,000 บาท ในปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้ 6) ผูท่ี้อยูฝ่่ายงานแตกต่าง
กนัมีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนัในปัจจยัสุขอนามยัไดแ้ก่ ดา้นนโยบายการบริหารองค์กร 
ดา้นสภาพการท างาน  ดา้นเงินเดือน และดา้นความมัน่คงปลอดภยัในปัจจยัจูงใจไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จใน
งาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ และดา้นลกัษณะการปฏิบติังาน 
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และมีความแตกต่างเป็นรายคู่ กล่าวคือ 6.1) พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพมีความพึงพอใจในการท างาน
มากกว่าพนกังานฝ่ายผลิต พบในปัจจยัสุขอนามยั ดา้นนโยบายการบริหารองค์กร ดา้นสภาพการท างาน 
ดา้นเงินเดือน ดา้นความมัน่คงปลอดภยั และในปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นความรับผิดชอบ 
ดา้นความกา้วหนา้ 6.2) พนกังานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพมีความพึงพอใจในการท างานมากกวา่ฝ่ายผลิต พบ
ในปัจจยัสุขอนามยั ดา้นนโยบายการบริหารองคก์ร ดา้นปัจจยัสุขอนามยั ดา้นความมัน่คงปลอดภยั และ
ปัจจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความก้าวหน้า ในปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ 6.3) 
พนกังานฝ่ายส านกังานมีความพึงพอใจในการท างานมากกว่าพนกังานฝ่ายผลิต ในปัจจยัสุขอนามยั ดา้น
สภาพการท างาน ในปัจจยัสุขอนามยั ดา้นความมัน่คงปลอดภยั ดา้นความรับผิดชอบดา้นเงินเดือน ใน
ปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จใน 
     ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั พบระดบัความพึงพอใจในการท างาน ระดบัปานกลาง ในปัจจยัสุขอนามยั 
ดา้นนโยบายและการบริหารขององคก์าร ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ในปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้  
และดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ผูบ้ริหารควรน าปัจจยัเหล่าน้ีมาพฒันาเป็นล าดบัตน้ๆเพ่ือให้พนักงานใน
บริษทัมีความพึงพอใจในระดบัมากข้ึน ดา้นนโยบายและการบริหารขององคก์าร ควรมีการวางแผนโยบาย
การบริหารก าหนดนโยบาย และเป้าหมายท่ีชดัเจนและส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
นโยบายบริษทัพร้อมกระบวนการติดตามวดัผลงานดา้นการปกครองบงัคับบัญชา ผูริ้หารควรมีความ
ยุติธรรม มีความโอบออ้มอารีกบัพนกังาน และสามารถใหก้ารปรึกษาท่ีดีแก่พนกังาน ดา้นความกา้วหนา้
ควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในงาน มีต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน ไดรั้บความรู้และพฒันาทกัษะ
ในการท างานและการใหผ้ลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นการกระตุน้สร้างจิตส านึกในการปฏิบติังาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ลกัษณะงานควรมีความน่าสนใจ  ใช้
ความคิดสร้างสรรคท์า้ทายความสามารถของพนกังาน และพบอีกว่า ผูท่ี้อยู่ฝ่ายงานแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจในการท างานแตกต่างกนั พนกังานฝ่ายผลิตมีความพึงพอใจนอ้ยกวา่ฝ่ายอ่ืน กล่าวคือ ผูบ้ริหารบริษทั
ควรให้ความส าคญักบัการบริหารระดบัฝ่ายงาน เพ่ือให้พนกังานทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการท างานท่ี
เหมือนกนัทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายส านกังาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และฝ่ายผลิต
ควรจะไดก้ารแกปั้ญหาระดบัตน้ๆ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้กบัพนกังานกลุ่มน้ี ควรให้พนกัมีการแสดง
ความคิดเห็นในการท างาน มอบอ านาจการตดัสินใจให้กบั หัวหน้าพนักงาน และพนักงานฝ่ายผลิตให้
เหมาะสมกับหน้าท่ีและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย พฒันาพนักงานฝ่ายผลิตให้มีทักษาการท างานในฝ่าย
ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพตามเพ่ือการยา้ยหนา้ท่ีการท างานให้พนกังานเกิดความทา้ทายใน
งาน 
     ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรน าทฤษฏีความพึงพอใจในการท างาน ไปศึกษาโดยการสร้าง
ขอ้ค าถามเพ่ือสมัภาษณ์หรือศึกษาเชิงคุณภาพกบักลุ่มตวัอยา่งก่อนเพ่ือสร้างแบบสอบถามใหเ้หมาะสมกบั
กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือไดข้อ้มูลท่ีตรงประเด็นและสามารถแกปั้ญหาในบริษทัไดต้รงจุด ควรท าการศึกษาเพ่ือ
พฒันาความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน โดยใชเ้ทคนิคทางจิตวิทยา ในการปรับพฤติกรรม เพ่ือ
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ส่งเสริมให้พนกังานมีความพึงพอใจในการท างานเพ่ิมมากข้ึน และควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในการ
ท างานในดา้นอ่ืนท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
บริษทัท่ีตอ้งการทราบ เพ่ือจะไดน้ าผลการศึกษามาใชป้ระโยชนใ์นการแกปั้ญหาใหก้บับริษทัไดอ้ยา่งตรง
ประเดน็ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการใช้บริการกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดในการตดัสินใจเลอืกใช้บริการสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

The relationships between the services using behavior and the importance of the mixed 
marketing to make decision to choose the services in badminton stadium of The 

municipality of ThungSong 
พทัรา ยบัยั้ง1และ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 

PattraYubyang1and Dr.Phusit Wonglorsaichon2 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณแบบวิจัยส ารวจ มีวตัถุประสงค์ในการวิจัย เพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามแบดมินตันของเทศบาลเมืองทุ่งสง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้บริการท่ีแตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามแบดมินตันของเทศบาลเมืองทุ่งสงท่ีแตกต่างกนั กลุ่ม
ตัวอย่างให้ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนาม
แบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสง ในดา้นลกัษณะทางกายภาพมากท่ีสุด และพฤติกรรมการใชบ้ริการ
สนามแบดมินตนัมีความสัมพนัธ์กบัระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการใช้บริการ, ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด, สนามแบดมินตัน 

Abstract 
This study was the quantitative study in survey research was purpose to study the relationships between 
the services using behavior and the importance of the mixed marketing to make decision to choose the 
services in badminton stadium of The municipality of ThungSong level, the study results found that the 
demographic and behavioral in services using factors have differed emphasized the importance of the 
mixed marketing to make decision to choose the services in badminton stadium of The municipality of 
ThungSong level were differed , the sample groups emphasized the importance of the mixed marketing 
to make decision to choose the services in badminton stadium of The municipality of ThungSong level 
in the physical characteristic in the most level and the services using behavior in badminton stadium was 
related the importance of the mixed marketing to make decision to choose the services in badminton 
stadium of The municipality of ThungSong level. 
Keywords: services using behavior, importance of the mixed marketing, badminton court 
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บทน า 

ปัจจุบนัจงัหวดันครศรีธรรมราชมีสนามแบดมินตนัทั้งหมด 4 แห่งไดแ้ก่ สนามแบดมินตนัท่ีอ าเภอเมือง 
อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอนาบอน อ าเภอจันดี และอ าเภอทุ่งสงซ่ึงผูใ้ช้บริการสนามแบดมินตันต่างก็มี
พฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีต่างกนั กล่าวคือ พฤติกรรมการใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความส าคญั
ของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 
เพราะปัจจยัส่วนประสมส่วนทางการตลาด ถือไดว้่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีตดัสินใจเลือกใช้
สนามแบดมินตนั จึงท าใหผู้ใ้หบ้ริการควรพฒันาส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมแก่พฤติกรรมของ
ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการสนามแบดมินตนั เน่ืองจากในจงัหวดันครศรีธรรมราชมีแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของ
สนามแบดมินตนั เพราะมีผูค้นให้ความสนใจในการเล่นกีฬาแบดมินตนัเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้น ผูท่ี้ประกอบ
ธุรกิจเก่ียวกบัสนามแบดมินตนัตอ้งให้ความสนใจในกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือท่ีจะดึงดูดให้ผูใ้ชบ้ริการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนัของตนเอง ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการกบัระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสนามแบดมินตันของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างประชากรศาสตร์กบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสง และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้
บริการกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนาม
แบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสง ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีได้ให้ระดับความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาด ทั้ง 7 ดา้นลกัษณะทัว่ไปของสนาม(Product)ราคาของสนาม (Price)ท่ีตั้งของสนามแบดมินตนั
(Place)การส่งเสริมการตลาด (Promotion)การบริการของพนกังาน (People)ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) และดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ (Process)น ามาใชเ้ป็นขอ้มูล และเพ่ือน าผลการวิจยัในคร้ัง
น้ีเสนอประธานชมรมแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาสนามแบดมินตนัต่อไป และสามารถน าขอ้มูลระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสง ไปพฒันากลยุทธ์ทาง
การตลาดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาคน้ควา้เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการกบัระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสง ไดมุ่้งศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัในการศึกษา ดงัน้ีทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค 
การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาว่ากลุ่มผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรในการด าเนินชีวิต 
รวมถึงการตดัสินใจซ้ือและใช้สินคา้และบริการอย่างไร ซ่ึงหลกัการท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W 1H ท่ีตอ้งพิจารณาหลกัต่างๆ เก่ียวกบักรตลาดเพ่ือให้ไดค้  าตอบท่ีตอ้งการ
ทราบ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550)  
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ 
ศิริวรรณเสรีรัตน์(2541) ไดอ้า้งอิงถึงทฤษฎีส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ของ Philip Kotler
ไวว้่าเป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสมการตลาด ในการก าหนดกลยุทธ์
การตลาด ประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายดา้นส่งเสริมการตลาดดา้น
บุคคล หรือพนกังานดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
วีรวฒัน์ตนัก าเนิด (2554) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้ถานบริการออกก าลงั
กาย ในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานบริการออกกาลงักาย
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคข์องการใชบ้ริการคือเพ่ือรูปร่างท่ีสวยงามมาใชบ้ริการคนเดียว
ใชบ้ริการในช่วงเวลา 16.00-19.00 น. เวลาท่ีใชใ้นสถานบริการ1-2 ชัว่โมงผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการล าดบัหน่ึงของแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสถานบริการออกกาลงักาย พบว่า 
ดา้นผลิตภณัฑก์ลุ่มผูม้าใชบ้ริการทุกกลุ่มใหค้วามส าคญัดา้นการมีรูปแบบการใหบ้ริการท่ีหลากหลายดา้น
ราคาค่าใชบ้ริการมีความเหมาะสมมีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจาหน่ายใหค้วามส าคญัใน
ดา้นท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางไปสะดวกสถานท่ีมีความปลอดภยั ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีส่วนลดหรือ
ราคาพิเศษดา้นบุคลากรเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานมีความรู้ในการให้บริการเป็นอย่างดีมีมนุษยส์ัมพนัธ์และ
อธัยาศัยท่ีดีด้านกระบวนการให้บริการสามารถชาระค่าบริการได้สะดวกและด้านกายภาพสถานท่ี
ใหบ้ริการมีบรรยากาศเหมาะแก่การออกกาลงักาย 
พิชญาภา แสงเล่ือน (2551)ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและกลยุทธ์การตลาดของการใชบ้ริการ
โบวล่ิ์ง พบว่าสาเหตุท่ีมาใชบ้ริการก็เพ่ือผ่อนคลายจากการท างานส่วนใหญ่ตวัเองมีส่วนในการตดัสินใจ
ท่ีมาใชบ้ริการเขา้มาใชบ่้อยท่ีสุดคือวนัหยุดเสาร์อาทิตยช่์วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ่้อยท่ีสุดคือเวลา 18.00-22.00 
น. ความถ่ีเขา้มาใชบ่้อยท่ีสุดเดือนละ 2- 3 คร้ังในการไปใชบ้ริการส่วนใหญ่เลือกท่ีอยูใ่กลบ้า้นและในการ
เดินทางมาใชบ้ริการโดยรถยนต์ส่วนตวัส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและกลยุทธ์การตลาดของการใช้
บริการโบวล่ิ์ง โดยรายดา้นอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นบริการดา้นราคาดา้นสถานท่ีและดา้นส่งเสริมการตลาด
แลว้สร้างเป็นกรอบการวิจยัไดด้งัน้ี 
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วธิีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาในการวิจยั คือ ผูม้าใชบ้ริการสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสง อายุตั้งแต่ 
18 ปีข้ึนไป จากสถิติการใช้สนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสง พบว่า มีผูม้าใช้บริการประมาณ 
18,720คนต่อปี ทั้งท่ีเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก ดงันั้น ในการก าหนดกลุ่มตวัอย่างไดท้ าหลกัการของ 
Krejcie and Morgan (1970) มาใช้ในการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล โดยการท า

ประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อาชีพ  

 4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

พฤติกรรมการใชบ้ริการสนามแบดมินตนั 

1. ความถ่ีในการใชบ้ริการสนามแบดมินตนัต่อ

สปัดาห ์

2. ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามแบดมินตนั 

3. ส่วนใหญ่ท่านเขา้ใชบ้ริการสนามแบดมินตนั

วนัใด 

4. ท่านมาใชบ้ริการสนามแบดมินตนักบัใคร 

5. ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการสนามแบดมินตนัในแต่

ละคร้ัง 

 6. สาเหตุท่ีท่านมาเล่นกีฬาแบดมินตนั 
 

ระดบัความส าคญัของส่วนประสม

ทางการตลาดในการตัด สินใจ

เลือกใช้บริการสนามแบดมินตัน

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1. ลกัษณะทัว่ไปของสนาม  

2. ราคาของสนาม 

3. ท่ีตั้งของสนามแบดมินตนั 

4. การส่งเสริมการตลาด 

5. การบริการของพนกังาน 

6. ลกัษณะทางกายภาพ 

7. กระบวนการการใหบ้ริการ 
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แบบสอบถามจะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง375 คน แต่ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการ
เกบ็จริงจะมีจ านวนทั้งส้ิน 396คน 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผูท่ี้มาใชบ้ริการสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างตามวนัท่ีสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสงเปิดให้บริการ คือวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ และ
แบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 3 ช่วงเวลา คือ เวลา 17.00 น. –19.00 น. เวลา 19.00 น. –21.00 น.และ เวลา 21.00 น. 
ข้ึนไป โดยแจกแบบสอบถาม วนัละ 66 ชุด ช่วงเวลาละ 22 ชุด ให้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชากรใน
อ าเภอทุ่งสงท่ีเล่นกีฬาแบดมินตนัและใชบ้ริการสนามแบดมินตนัเทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้งท่ีเป็นสมาชิกและ
ไม่เป็นสมาชิก  

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่1 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
  
ส่วนที่2 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสนามแบดมินตนั เช่น ความถ่ีในการใชบ้ริการ
สนามแบดมินตนัต่อสัปดาห์ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามแบดมินตนัส่วนใหญ่ท่านเขา้ใชบ้ริการสนาม
แบดมินตนัวนัใดท่านมาใชบ้ริการสนามแบดมินตนักบัใครและระยะเวลาท่ีใชบ้ริการสนามแบดมินตนัใน
แต่ละคร้ัง 
ส่วนที่ 3 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทัว่ไปของสนาม ราคาของ
สนาม ท่ีตั้ งของสนาม การส่งเสริมการตลาด การบริการของพนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการการใหบ้ริการ 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูวิ้จยัได้ท าการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการ
ทดลองใช้แบบสอบถามจ านวน 50 ชุด โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา(α- Coefficient)ดว้ยสูตรครอ
นบรัค (Cronbach)เพ่ือใหไ้ดค่้าความเช่ือมัน่ไดท่ี้มีค่าระหว่าง 0 ≤α≤1 ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 แสดงว่ามีความ
เช่ือมัน่มาก (กลัยาวานิชยบ์ญัชา 2545 : 449)ผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามพบว่า ค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัระดบัความส าคัญของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ลกัษณะทัว่ไปของสนาม เท่ากบั 0.73 ราคาของสนาม เท่ากบั 0.70 ท่ีตั้งของสนามเท่ากบั 0.74 การส่งเสริม
การตลาด เท่ากับ 0.78 การบริการของพนักงาน เท่ากับ 0.76 ลักษณะทางกายภาพ เท่ากับ 0.75 และ
กระบวนการการให้บริการ เท่ากบั 0.70 ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียง 1 แสดงว่า ผลการทดสอบมีค่าความเช่ือมัน่สูง
และน าแบบสอบถามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลจะเป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซ่ึงไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
และค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่ ค่าสถิติ  ANOVACorrelation และ 
T-test และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

จากการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถ
สรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้บริการ จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.5 เพศชาย 47.5 ขณะท่ี กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีอายุระหว่าง 18-
25 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.8 อายุระหว่าง 26-33 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.8 และอายุระหว่าง 31-41 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 25.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาคือ ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 26.50 และอาชีพทหาร /ต ารวจ คิดเป็นร้อยละ  24.0 และพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจ านวน 20,001-30,000บาทคิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ 
10,000 - 20,000บาท คิดเป็นร้อยละ 24.5 และจ านวนเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.0
ส่วนพฤติกรรมการใชบ้ริการ จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการสนาม
แบดมินตนั ดงัน้ี 3 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 32.1ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามแบดมินตนัมากท่ีสุด 
คือ ช่วงเวลา 19.00 น.-21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 50.3ส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการมากท่ีสุด 17.00 น.-
19.00 น. คิดเป็นร้อยละ28.8 ส่วนใหญ่ท่านเขา้ใชบ้ริการสนามแบดมินตนัวนัใด วนัศุกร์ คิดเป็นร้อยละ
27.3 ท่านมาเล่นกีฬาแบดมินตนักบัเพ่ือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.4 และระยะเวลาท่ีท่านใชบ้ริการใน
แต่ละคร้ัง มากท่ีสุด คือ 2 ชัว่โมงต่อคร้ังคิดเป็นร้อยละ 49.5 และพฤติกรรมการใชบ้ริการในดา้นสาเหตุท่ี
ท่านเลือกเล่นกีฬาแบดมินตนั ส่วนใหญ่มาเล่นเพ่ือออกก าลงักาย คิดเป็นร้อยละ 33.1 รองลงมา คือ เพ่ือ
ความบนัเทิง สนุกสนาน คิดเป็นร้อยละ 31.3 เพ่ือสร้างสัมพนัธ์ทางสังคมคิดเป็นร้อยละ 24.7 และเพ่ือการ
ฝึกซอ้มแข่งขนั คิดเป็นร้อยละ 18.7 
ส่วนท่ี2 ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนั
ของเทศบาลเมืองทุ่งสงจากผลการวิจยัพบว่าระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามแบดมินตันของเทศบาลเมืองทุ่งสงในด้านลักษณะทั่วไปของสนาม
แบดมินตนั (Mean=3.54,S.D.= 0.68) ราคาของสนามแบดมินตนั (Mean=3.22,S.D.= 0.81) ท่ีตั้งของสนาม
แบดมินตัน  (Mean= 3.44,S.D.= 0.71) การส่งเสริมการตลาด(Mean=3.36,S.D.= 0.88 ) การบริการของ
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พนักงาน  (Mean=3.40,S.D.= 0.83) ลักษณะทางกายภาพ  (Mean=3.55,S.D.=0.64) กระบวนการการ
ใหบ้ริการ (Mean=3.31, S.D.=0.81) 
 

ตารางที่  1ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนาม

แบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาด 

Mean S.D. 
ความหมาย 

1. ลกัษณะทัว่ไปของสนามแบดมินตนั 3.54 0.68 ส าคญัมาก 
2. ราคาของสนามแบดมินตนั 3.22 0.81  ส าคญัปานกลาง 
ระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาด 

Mean S.D. 
ความหมาย 

3. ท่ีตั้งของสนามแบดมินตนั 3.44 0.71 ส าคญัมาก 
4. การส่งเสริมการตลาด 3.36 0.88 ส าคญัมาก 
5. การบริการของพนกังาน 3.40 0.83 ส าคญัปานกลาง 
6. ลกัษณะทางกายภาพ 3.55 0.64 ส าคญัมาก 
7. กระบวนการการใหบ้ริการ 3.31 0.81 ส าคญัปานกลาง 
 
ส่วนท่ี 3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสงแตกต่างกนั 
จากผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด
ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสงแตกต่างกนัในดา้นการส่งเสริม
การตลาด (sig=0.02)เม่ือน ามาทดสอบทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีของเชฟเฟ่พบว่า อาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษาใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในดา้นการส่งเสริมการตลาดสูงกว่า
อาชีพทหารและต ารวจ และพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสงแตกต่าง
กนัในดา้นราคาของสนาม (sig=0.05)เม่ือน ามาทดสอบทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของเชฟ
เฟ่พบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ราคาของสนามสูงกวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัให้
ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสนามแบดมินตนัของ
เทศบาลเมืองทุ่งสงแตกต่างกนัในดา้นการส่งเสริมการตลาด (sig=0.01)พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 
10,000 บาท ให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดสูงกว่า
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 30,000 บาท 
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ตารางที่  2การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของอาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันให้ระดับ
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนัของเทศบาล
เมืองทุ่งสง 
 

อาชีพ N Mean นกัเรียน/
นกัศึกษา 

ทหาร/
ต ารวจ 

ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจ
ส่วนตวั 

1. นกัเรียน/นกัศึกษา 85 3.61     
2. ทหาร/ต ารวจ 95 3.22 0.02*    
3. ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

105 3.30 
    

4. ธุรกิจส่วนตวั 111 3.36     
 

 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน N Mean ต ่ากวา่ 
10,000 
บาท 

10,000-
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 บาท 

มากกวา่ 
30,000 บาท 

1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท 72 3.40     
2. 10,000-20,000 
บาท 

97 3.05 0.05*    

3. 20,001-30,000 
บาท 

132 3.23     

4. ม า ก ก ว่ า  30,000 
บาท 

95 3.25 0.01*    

ส่วนท่ี 4 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการใช้บริการท่ีแตกต่างกนัให้ระดบัความส าคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสงแตกต่างกนั 
จากผลการวิจัยพบว่า ความถ่ีในการใช้บริการสนามแบดมินตันต่อสัปดาห์ท่ีแตกต่างกันให้ระดับ
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกนัในดา้นท่ีตั้งของสนามแบดมินตนั(sig=0.02)และ
กระบวนการการใหบ้ริการ (sig=0.04)เม่ือน ามาทดสอบทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีของเชฟ
เฟ่พบวา่ความถ่ีในการใชบ้ริการสนามแบดมินตนั 4 คร้ังต่อสปัดาห์ ใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นท าเลท่ีตั้งสูงกว่าความถ่ีในการใชบ้ริการสนามแบดมินตนัมากกว่า 4 คร้ังต่อสัปดาห์และ
ความถ่ีในการใช้บริการสนามแบดมินตนั 4 คร้ังต่อสัปดาห์ ให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดด้านกระบวนการการให้บริการสูงกว่าความถ่ีในการใช้บริการสนามแบดมินตัน 2 คร้ังต่อ
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สปัดาหแ์ละระยะเวลาท่ีท่านใชบ้ริการในแต่ละคร้ังท่ีแตกต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดแตกต่างกนัในดา้นท่ีตั้งของสนามแบดมินตนั (sig=0.04)ซ่ึงระยะเวลาท่ีท่านใชบ้ริการ 3 ชัว่โมง
ต่อคร้ังใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นท าเลท่ีตั้ง สูงกวา่ 1 ชัว่โมงต่อคร้ัง 
ตารางที่ 3การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการใช้บริการท่ีแตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ความถ่ีในการ
ใชบ้ริการต่อ
สปัดาห ์

N Mean 2 คร้ังต่อ
สปัดาห ์

3 คร้ังต่อ
สปัดาห์ 

4 คร้ังต่อ
สปัดาห ์

มากกวา่ 4 
คร้ังต่อ
สปัดาห์ 

1. 2 คร้ังต่อ
สปัดาห ์

108 3.39 
   

0.04* 
 

2. 3 คร้ังต่อ
สปัดาห ์

127 3.47 
    

3. 4 คร้ังต่อ
สปัดาห ์

81 3.64 
    

4. มากกวา่ 4 
คร้ังต่อ
สปัดาห ์

80 3.30 
   

0.02* 
 

ระยะเวลาท่ี
ใชบ้ริการต่อ
สปัดาห ์

N Mean 1 ชัว่โมงต่อ
คร้ัง 

2 ชัว่โมงต่อ
คร้ัง 

3 ชัว่โมงต่อ
คร้ัง 

มากกวา่ 3 
ชัว่โมงต่อคร้ัง 

1. 1 ชัว่โมง
ต่อคร้ัง 

69 3.24    
0.04* 

 

2. 2 ชัว่โมง
ต่อคร้ัง 

196 3.47     

3. 3 ชั่ ว โ ม ง
ต่อคร้ัง 

75 3.56     

4. มากกว่า 3 
ชัว่โมงต่อคร้ัง 

56 3.46     
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อภิปรายผลผลการศึกษา 

อาชีพท่ีแตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสงท่ีแตกต่างกนัในดา้นการส่งเสริมการตลาดดงันั้นควรมีการจดัการ
แข่งขนับ่อยๆ เพ่ือใหทุ้กกลุ่มอาชีพไดมี้กิจกรรมท าร่วมกนั มีการโฆษณา และการจดัท าเวบ็ไซตเ์พ่ือแจง้
ขอ้มูลข่าวสาร เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของทุกอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัให้
ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสนามแบดมินตนัของ
เทศบาลเมืองทุ่งสงท่ีแตกต่างกนัในดา้นราคาของสนามและดา้นการส่งเสริมการตลาดการเพ่ิมช่องทางของ
ราคาให้หลากหลายข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชญาภา แสงเล่ือน (2551)ส่วนพฤติกรรมการใช้
บริการสนามแบดมินตนัท่ีแตกต่างกนัในดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการสนามแบดมินตนัต่อสัปดาห์และ
ระยะเวลาท่ีใช้บริการต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามแบดมินตันของเทศบาลเมืองทุ่งสงท่ีแตกต่างกันในด้านท าเลท่ีตั้ ง ซ่ึง
ผูใ้ช้บริการอาจค านึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางมาใช้บริการ สนามแบดมินตนัอยู่ใกลแ้หล่ง
ชุมชน มีป้ายบอกทางอย่างชดัเจนและมีจ านวนท่ีจอดรถเพียงพอและในดา้นกระบวนการการให้บริการ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ริการแตกต่างกนัใหค้วามสนใจในการการรับจองสนามแบดมินตนัท่ีใช้
บริการ การรับช าระเงิน การทกัทายผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงการสอบถามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอีกดว้ย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวีรวฒัน์ ตนัก าเนิด (2554)และพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสง ในดา้น
ลักษณะทางกายภาพมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.55 เพราะ การท่ีผู ้ใช้บริการมาใช้บริการสนาม
แบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสง ค าถึงถึงความปลอดภยัในทรัพยเ์ป็นส่วนใหญ่ และส่ิงอ านวยความ
สะดวกไม่ว่าจะเป็นจ านวนล็อคเกอร์ท่ีใชเ้ก็บส่ิงของ จ านวนเกา้อ้ี ความเพียงพอของจ านวนอุปกรณ์ออก
ก าลงักาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัตนาวลี รักษาแสง (2550) 
ข้อเสนอแนะ 

1. น าขอ้มูลท่ีไดเ้ก่ียวกบัประชากรศาสตร์ มาปรับให้เขา้กบัผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ เช่น การจดัการแข่งขนั

บ่อยๆ การเพ่ิมช่องทางของราคาใหห้ลากหลายข้ึน ไม่วา่จะเป็นดา้นราคาของลกูขนไก่ ราคาเคร่ืองด่ืม และ

อตัราค่าใชบ้ริการ เป็นตน้ 

2. น าขอ้มูลท่ีไดเ้ก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสงไปก าหนดกล

ยุทธ์ทางการตลาด และพฒันาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงควรให้ความส าคญัใน

เร่ืองความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของผูใ้ช้บริการ ความสมบูรณ์ของสภาพพ้ืนสภาพแบดมินตนั ความ

เพียงพอของจ านวนสนามแบดมินตัน รวมถึงความสะอาดของสนามแบดมินตัน ด้านท าเลท่ีตั้ ง โดย
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ค านึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางมาใชบ้ริการสนามแบดมินตนัของเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

3. จากผลการวิจยัท่ีไดส้ามารถน าไปวิจยัและพฒันาเพ่ือคน้หาโมเดลทางธุรกิจส าหรับปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ซ่ึงจากงานวิจยัฉบบัน้ีไดท้ าการศึกษาวิจยัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด 

ทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะทัว่ไปของสนาม ราคา ท่ีตั้งของสนามแบดมินตนั การส่งเสริมการตลาด การ

บริการของพนกังาน ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการการใหบ้ริการ ท่ีผูใ้ชบ้ริการสนามแบดมินตนั

ของเทศบาลเมืองทุ่งสงใหค้วามส าคญั ซ่ึงงานวิจยัท่ีผ่านมา มีการวิจยัเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของส่วน

ประสมทางการตลาด ไม่ครอบคลุมทั้ง 7 ดา้น และยงัไม่มีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง

พฤติกรรมการใช้บริการกบัระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสนามแบดมินตัน ซ่ึงสามารถน าไปเป็นข้อมูลส าหรับผูป้ระกอบการสนามแบดมินตันในการ

ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

4. ควรท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการสนามแบดมินตนั

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ในดา้นการบอกต่อ การใชบ้ริการซ ้า และความอ่อนไหวต่อราคา  
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านพฤตกิรรมการใช้บริการกบัความพงึ
พอใจในการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ 

The study of the relationships between the factors of service using behavior and 
satisfaction in the services of The New Southern Transport Station 

นายอภิวฒัน์  อมรไตรภพ1และ ดร. นิออน ศรีสมยง2 

Aphiwat  Amorntaiphop and Dr. Niorn Srisomyong 
บทคดัย่อ 

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณแบบวิจยัส ารวจ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชก้บัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ 
จากการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
พนกังาน ดา้นกระบวนการ และดา้นทางกายภาพ มีระดบั ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ส่วนปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหร้ะดบัความพึงพอใจของส่วนประสม
ทางการตลาดแตกต่างกันในด้าน อายุ ช่วงเวลาในการเดินทาง ช่องทางในการเลือกซ้ือบริการ และ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางแต่ละคร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ค าส าคัญ:พฤติกรรมการใช้บริการ,ความพึงพอใจ,ส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract 
     This study was a quantitative research in survey research was purposed to study of the relationships 
between the factors of service using behavior and satisfaction in the services of The New Southern 
Transport Station, from the results found that the satisfaction in service using of the customers of The 
New Southern Transport Station in the marketing mixed in overall such as product, prices, place, 
process and physical Evidence have the satisfaction level in a much level. For the factors of demography 
and services using behavioral were differed that effected to the level of satisfaction of the mixed 
marketing was differed in age, period on trip, shopping channels and the cost of each trip in significant 
statistic at 0.05. 

Keywords: behavior, satisfaction in service, marketing mix 
1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: tobbangli@gmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 
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บทน า 
 
     ในปัจจุบนัธุรกิจการใหบ้ริการขนส่งผูโ้ดยสารมีการแข่งขนัท่ีสูงเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆและผูใ้ชบ้ริการรถ
โดยสารประจ าทางมีทางเลือกในการเดินทางมากกว่าสมยัก่อนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถไฟ รถตู ้
รถยนต์ส่วนตัว หรือแมก้ระทั่ง เคร่ืองบิน สถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใต้ใหม่เป็นหน่วยงานหน่ึงของ
รัฐวิสาหกิจ สังกดักระทรวงคมนาคม ซ่ึงเป็นการประกอบธุรกิจขนส่งผูโ้ดยสารจากกรุงเทพฯ ไปยงั
จงัหวดัอ่ืนๆทางภาคใตข้องประเทศไทย  ความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
อีกทั้งยงัมีค าร้องเรียนจากผูใ้ชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ท่ีมีความตอ้งการให้ปรับปรุงเป็น
จ านวนมาก และการบริการท่ีไม่ไดคุ้ณภาพตามท่ีลกูคา้คาดหมายไว ้ 
     ปัญหาท่ีพบในการใหบ้ริการและไดรั้บการร้องเรียนจากผูโ้ดยสาร ตวัอยา่งเช่น การร้องเรียนถึงมารยาท
ในการขบัรถของพนักงานขบัรถ การพูดจาของพนักงานขายตัว๋ การพูดจาของพนักงานเก็บค่าโดยสาร 
หรือแมก้ระทัง่ มีการก่ออาชญากรรมในสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ ซ่ึงปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ลว้น
แต่เป็นปัญหาดา้นการให้บริการของสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ ซ่ึงการร้องเรียนผ่านศูนยก์รมการ
ขนส่งนั้น จะตอ้งมีการสอบถามปัญหาท่ีผูโ้ดยสารร้องเรียนมาจากพนกังานก่อน ท าให้เกิดความล่าชา้ใน
การแกไ้ขปัญหาหรือปรับปรุงการบริการ จึงท าใหผู้ท่ี้มาใชบ้ริการท่ีสถานีขนส่งสายใตใ้หม่เกิดความไม่พึง
พอใจ 
     ดงันั้น จากขอ้มูลขา้งตน้ท าให้ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้
บริการกบัความพึงพอใจในการใช้บริการสถานีขนส่งสายใตใ้หม่ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมลูกคา้ในการใช้
บริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ ว่าผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมการใช้อย่างไร และเพ่ือศึกษาระดบั
ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ ว่าผูท่ี้มาใชบ้ริการสถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสารมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัใด แลว้น าพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัระดบัความพึงพอใจมา
วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างกนั ถึงปัจจยัท่ีท าใหลู้กคา้เกิดความไม่พึงพอใจ และน าไปเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการให้บริการของสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ เพ่ือท่ีจะตอบสนอง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีลูกคา้จะเลือกใชบ้ริการสถานีขนส่ง 
และก่อใหเ้กิดความจงรักภกัดีของลกูคา้ท่ีมีต่อสถานีขนส่งสายใตใ้หม่อีกดว้ย 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2538)กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด 
ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงส าคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้ง
ง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
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     (Solomon,1996)กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาเก่ียวกบักระบวนการท่ีบุคคลเขา้ไป
เก่ียวข้องในการเลือกซ้ือสินค้ามาบริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการ เพ่ือสนองความต้องการและความ
ปรารถนาต่างๆ ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ 

     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ,2546)พฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้การประเมินผลในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนอง
ความตอ้งการของเขาหรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิด ประสบการณ์การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการ
ของผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม
การตดัสินใจ และการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค   
     (ศิริวรรณ ,2541)ได้กล่าวการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing consumer behavior) คือ การ
คน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและ
พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 
1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who,What,Why,Who,When,Where และ How เพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการ ซ่ึงสรุป
ไดด้งัน้ี 
ตารางที่ 1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ค าถาม ค าตอบ 
1.ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target 
market) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
ประกอบดว้ย 
1.ประชากรศาสตร์ 
2.ภูมิศาสตร์ 
3.จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์ 
4.พฤติกรรมศาสตร์ 

2.ผู ้บ ริ โ ภ ค ซ้ื อ อ ะ ไร  (Who does the consumer 
buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริการต้องการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการจากผลิตภัณฑ์ นั่นคือ ต้องการคุณสมบัติ
ห รื อ อ งค์ ป ร ะ ก อบ ข อ งผ ลิ ต ภัณ ฑ์  (Product 
component) และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั 
(Competitive differentiation) 

3.ท าไมผู ้บริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer 
buy?) 

วตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือ
สินคา้เพ่ือสนองความตอ้งการของเขาดา้นร่างกาย 
และดา้นจิตวิทยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือ คือ 
1.ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางวิทยา 
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2.ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม 
3.ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

4.ใค ร มี ส่ วน ร่ วม ใน ก ารตัด สิ น ใจ ซ้ื อ  (Who 
participates in the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organization) มีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย 
1.ผูริ้เร่ิม 
2.ผูมี้อิทธิพล 
3.ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
4.ผูซ้ื้อ 
5.ผูใ้ช ้

5.ผู ้บ ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer 
buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่นช่วงเดือนใดของ
ปี หรือช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน 
ช่วงเวลาใดของวนั โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนั
ส าคญัต่างๆ 

6.ผู ้บริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer 
buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปท าการ
ซ้ือ เช่น หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขาย
ของช า ฯลฯ 

7.ผู ้บ ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer 
buy?) 

ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อ  (Operation) 
ประกอบดว้ย 
1.การรับรู้ปัญหา 
2.การคน้หาปัญหา 
3.การประเมินผลทางเลือก 
4.ตดัสินใจซ้ือ 
5.ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการให้บริการ 
     (ศิริวรรณและคนอ่ืนๆ,2541)ไดก้ล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ(Marketing 
Mix)หรือ 7P’s ซ่ึงประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคคลหรือพนักงาน 
ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการใหบ้ริการไวด้งัน้ี 

1.ผลิตภณัฑ(์Product)เป็นส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความ
พึงพอใจ ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายนั้น อาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้

2.ราคา(Price)คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้าซ่ึงผู ้บริโภคนั้ นจะ
เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าสินคา้ หรือบริการกบัราคาของสินคา้ 

3.สถานท่ี(Place)ท่ีตั้ งของผูบ้ริการและความยากง่ายในการเข้าถึงเป็นอีกปัจจัยท่ีส าคัญของ
การตลาดบริการ ทั้งน้ีในความยากง่ายในการเขา้ถึงบริการ 
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4.การส่งเสริมการตลาด(Promotion)เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ 
เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ 

5.บุคลากร(People)หรือพนักงาน(Employees)ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ
เพ่ือใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 

6.ลกัษณะทางกายภาพ(Physical Evidence)จะตอ้งท าการสร้างคุณภาพโดยรวมใหก้บับริษทั เช่น 
รูปแบบในการใหบ้ริการเพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลกูคา้ 

7.กระบวนการ(Process)เป็นการส่งมอบคุณภาพโดยการให้บริการกบัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและ
ประทบัใจลกูคา้ 

แต่ในงานวิจยัคร้ังน้ีการน าส่วนประสมทางการตลาดมาใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ 
งานวิจัยคร้ังน้ีจะใช้เพียง ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านพนักงาน ด้าน
กระบวนการ และดา้นกายภาพ ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดทางสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่นั้นไม่
จ าเป็นตอ้งมาท าการวิจยัเพราะส่วนมากการส่งเสริมการตลาดของสถานีขนส่งนั้นมีการท าการส่งเสริม
การตลาดนอ้ยมาก 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

     คอตเลอร์(Kotler,1997)กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ หมายถึง ความรู้สึกของลูกคา้ท่ีเป็นผลมาจาก
การเปรียบเทียบระหว่างผลงานท่ีรับรู้จากสินคา้หรือบริการกบัความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้สามารถ
รู้สึกถึงระดบัความพึงพอใจใน 3 ระดบัดงัน้ีคือ 

1.หากผลงานท่ีไดรั้บรู้จากสินคา้และบริการนั้นต ่ากว่าความคาดหวงัของลูกคา้ ลูกคา้จะเกิดความรู้สึกไม่
พึงพอใจ 

2.หากผลงานท่ีไดรั้บรู้จากสินคา้และบริการนั้นเทียบเท่าความคาดหวงัของลกูคา้ ลกูคา้จะเกิดความรู้สึกพึง
พอใจ 

3.หากผลงานท่ีไดรั้บรู้จากสินคา้และบริการนั้นมากกวา่ความคาดหวงัของลูกคา้ ลูกคา้จะเกิดความรู้สึกพึง
พอใจมาก 

     (วิยะดา,2545)ไดใ้ห้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีของบุคคลท่ีไดรั้บการตอบสนอง
เม่ือบรรลุวตัถุประสงค์ในส่ิงท่ีตอ้งการและจะท าให้รู้สึกดี ชอบและสบายใจ หากสอดคลอ้งกบัความ
คาดหวงั หรือมากกวา่ท่ีคาดหวงัไวก้จ็ะมีความรู้สึกพึงพอใจ 
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วธิีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาในการวิจยั คือ บุคคลท่ีเคยใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ การใช้
บริการคร้ังล่าสุดตอ้งไม่เกินระยะเวลา 1 ปีและตอ้งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ในการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่าง
เป็นการก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีทราบจ านวนประชากรโดยใชจ้ านวนผูใ้ชบ้ริการโดยเฉล่ียต่อวนัมาค านวน
(ธณเดช,2556) โดยมีผูใ้ช้บริการ 10,950,000 คนต่อปี ดังนั้นเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ตารางการก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan(1970) จากตารางจะไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 384 คนเขา้มาใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     การเกบ็แบบสอบถามจ านวน 384 ชุด จะเป็นการเกบ็แบบสอบถามท่ีมาใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร
สายใตใ้หม่ ผูวิ้จยัไดท้ าการตารางการเกบ็แบบสอบถามในแต่ละวนัดงัน้ีท่ีแสดงไวใ้นตาราง  

ตารางที่ 2  แสดงรายละเอียดในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

วนั / ช่วงเวลา 
ช่วงเวลา 

06.00 – 12.00 น. 

ช่วงเวลา 

15.00 – 21.00 น. 

วนัจนัทร์ 

(54 ชุด) 

16 ธนัวาคม 2556 13 ชุด 14 ชุด 

23 ธนัวาคม 2556 14 ชุด 13 ชุด 

วนัองัคาร 

(55 ชุด) 

17 ธนัวาคม 2556 14 ชุด 13 ชุด 

24 ธนัวาคม 2556 14 ชุด 14 ชุด 

วนัพุธ 

(55 ชุด) 

18 ธนัวาคม 2556 14 ชุด 14 ชุด 

25 ธนัวาคม 2556 13 ชุด 14 ชุด 

วนัพฤหัสบด ี

(55 ชุด) 

19 ธนัวาคม 2556 14 ชุด 14 ชุด 

26 ธนัวาคม 2556 14 ชุด 13 ชุด 

วนัศุกร์ 

(55 ชุด) 

20 ธนัวาคม 2556 13 ชุด 14 ชุด 

27 ธนัวาคม 2556 14 ชุด 14 ชุด 

วนัเสาร์ 21 ธนัวาคม 2556 14 ชุด 13 ชุด 
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(55 ชุด) 28 ธนัวาคม 2556 14 ชุด 14 ชุด 

วนัอาทิตย์ 

(55 ชุด) 

22 ธนัวาคม 2556 14 ชุด 14 ชุด 

29 ธนัวาคม 2556 13 ชุด 14 ชุด 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีใชค้  าถามแบบปลายปิด   
( Closed – Ended Questionnaire) จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยค าถาม  34 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดงัต่อไปน้ี  
ส่วนที่ 1 สอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน  5 ขอ้  
ส่วนที่ 2 สอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ 7 ขอ้  
ส่วนที่ 3 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 22 ขอ้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราไลเคิร์ต 
(Likert  Scale) 5 ระดบั คือ พอใจอยา่งยิ่ง พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ และไม่พอใจอยา่งยิ่ง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์เบ้ืองตน้จะเป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency), ร้อย
ละ (Percentage) ,ค่าเฉล่ีย (Mean) และ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)ไดแ้ก่ ค่าสถิติT-test  ,Anova  
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 
 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความพึง
พอใจในการใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

     เพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนั
กบัความพึงพอใจกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั  อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ
ท่ี แตกต่างในดา้นผลิตภณัฑ์  อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัในดา้นปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกนัในดา้นดงัต่อไปน้ี ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นพนักงาน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกายภาพ ดา้นกระบวนการ ระดบั
รายไดแ้ตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกนัในดา้นดงัต่อไปน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
พนกังาน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกายภาพ ดา้นกระบวนการ  
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การหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่กับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) จากผลการวิเคราะห์พบว่าความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
ดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสัมพนัธ์ กบั กลุ่มตวัอย่างท่ีเดินทางไปในแต่ละจงัหวดัท่ีแตกต่างกนั ประเภท
ของรถท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้บริการ  ช่องทางในการซ้ือบริการและความถ่ีในการใชบ้ริการ และจากผลการ
วิเคราะห์ท่ีพบว่าความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์ กบั 
ช่วงเวลาในการเดินทาง และค่าใชจ่้ายในการเดินทางแต่ละคร้ัง  

2. ราคา (Price) จากผลการวิเคราะห์พบว่าความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคา 
ไม่มีความสัมพนัธ์ กบั กลุ่มตัวอย่างท่ีเดินทางไปในแต่ละจงัหวดัท่ีแตกต่างกนั ประเภทของรถท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างใช้บริการ  ช่วงเวลาในการเดินทาง ช่องทางในการซ้ือบริการ ความถ่ีในการใช้บริการ และ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางแต่ละคร้ัง  

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) จากผลการวิเคราะห์พบว่าความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์ กบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีเดินทางไปในแต่ละจงัหวดั
ท่ีแตกต่างกนั ประเภทของรถท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้บริการ  ความถ่ีในการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางแต่ละคร้ัง และจากผลการวิเคราะห์ท่ีพบว่าความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสมัพนัธ์ กบั ช่วงเวลาในการเดินทางและช่องทางในการซ้ือบริการ  

4. บุคลากร (People) หรือ พนักงาน (Employees) จากผลการวิเคราะห์พบว่าความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในบุคลากร (People) หรือ พนักงาน (Employees) ไม่มีความสัมพนัธ์ กบั ประเภท
ของรถท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้บริการ  ช่วงเวลาในการเดินทาง ช่องทางในการซ้ือบริการ ความถ่ีในการใช้
บริการ และค่าใชจ่้ายในการเดินทางแต่ละคร้ัง และจากผลการวิเคราะห์ท่ีพบวา่ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในด้านบุคลากร (People) หรือ พนักงาน (Employees)มีความสัมพันธ์ กับ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเดินทางไปในแต่ละจงัหวดัท่ีแตกต่างกนั 

 5. กระบวนการ (Process) จากผลการวิเคราะห์พบวา่ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
ดา้นกระบวนการ ไม่มีความสัมพนัธ์ กบั กลุ่มตวัอย่างท่ีเดินทางไปในแต่ละจงัหวดัท่ีแตกต่างกนั ประเภท
ของรถท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้บริการ  ช่วงเวลาในการเดินทาง ช่องทางในการซ้ือบริการ ความถ่ีในการใช้
บริการ และค่าใชจ่้ายในการเดินทางแต่ละคร้ัง  

6. ลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence) จากผลการวิเคราะห์พบว่าความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์ กบั ประเภทของรถท่ีกลุ่มตวัอยา่งใช้
บริการ  ช่องทางในการซ้ือบริการ และความถ่ีในการใชบ้ริการและจากผลการวิเคราะห์ท่ีพบว่าความพึง
พอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นลกัษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์ กบั กลุ่มตวัอย่างท่ี
เดินทางไปในแต่ละจงัหวดัท่ีแตกต่างกนั ช่วงเวลาในการเดินทางและค่าใชจ่้ายในการเดินทางแต่ละคร้ัง 
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สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือศึกษาพฤติกรรมลูกคา้ในการใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ 
สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

     สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ดงัน้ี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 59.11 เป็นเพศชายร้อยละ 40.89 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วง 15-25 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 37.24 ในส่วนของอาชีพกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใต้
ใหม่ประกอบอาชีพ พนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 31.51 ในดา้นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบั
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.26 และสุดทา้ยรายไดข้องกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัรายไดส่้วนใหญ่อยูใ่นช่วง 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.83 

     ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี
จงัหวดัท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เดินทางไปมากท่ีสุดคือ จงัหวดัชุมพร คิดเป็นร้อยละ 14.84 ในดา้นของ
ประเภทรถท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ม.1(ข)(ปรับอากาศ 40 ท่ีนัง่) คิดเป็นร้อย
ละ 35.16 ในขณะท่ีวตัถุประสงคท่ี์กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชใ้นการเดินทางมากท่ีสุด คือ วตัถุประสงค์ใน
การเดินทางเพ่ือกลบัภูมิล าเนา คิดเป็นร้อยละ 49.48 ส่วนช่วงเวลาของการใช้บริการส่วนใหญ่ท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสายใตใ้หม่ คือ แลว้แต่สะดวก คิดเป็นร้อยละ 49.22 กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เลือกซ้ือบริการผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายตัว๋โดยสารท่ีสถานีขนส่งมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.27 
พฤติกรรมการใช้บริการในดา้นความถ่ีในการใช้บริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการสถานี
ขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่  นอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 55.73และในส่วนของค่าใชจ่้ายการ
เดินทางของกลุ่มตวัอย่างในการเดินทางแต่ละคร้ัง จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เสีย
ค่าใชจ่้ายส าหรับการเดินทางในแต่ละคร้ังมากกวา่ 800 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 44.27 

การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการสถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

จากการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบั
ความพึงพอใจมากในดา้นความปลอดภยัของสภาพรถ ไม่มีการเพ่ิมราคาตัว๋โดยสารตามเทศกาลต่างๆ มี
เสน้ทางเดินรถใหเ้ลือกหลากหลาย ความสว่างในบริเวณทางเดินภายในสถานีขนส่งความเป็นระเบียบของ
ช่องจ าหน่ายตัว๋ มากท่ีสุดเรียงตามล าดบัและใหร้ะดบัความพึงพอใจนอ้ยในดา้น จ านวนหอ้งน ้าเพียงพอต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ จ านวนเกา้อ้ีส าหรับรอรถโดยสารเพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ ระยะเวลาในการรอรถโดยสาร ความ
สะดวกในการโทรจอง มารยาทพนกังานขายตัว๋ เรียงตามล าดบั จากการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของ
ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัความพึงพอใจมากในดา้นผลิตภณัฑ ์มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือในด้านของราคา พนักงาน ช่องทางการจัดจ าหน่าย ลักษณะทางกายภาพและ
กระบวนการในการใหบ้ริการตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาวิจยัเร่ืองความความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความพึง
พอใจในการใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ีดงัน้ี   

1.ข้อเสนอแนะจากการวจิยัคร้ังนี ้ 

1.1. จากการวิจยัพบวา่ ประชาชนมาใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่เป็นจ านวนมาก เพราะการ
เดินทางโดยรถโดยสารจะมีค่าใชจ่้ายถูก สะดวก และปลอดภยั ในช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดต่างๆ จ านวน
ผูโ้ดยสารจะมีมากเป็นเท่าตวัท าใหจ้ านวนหอ้งน ้า ท่ีนัง่ ไม่เพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร
สายใตใ้หม่ควรมีการเพ่ิมท่ีนัง่รอรถโดยสารในช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดเพราะผูโ้ดยสารบางคนตอ้งรอรถ
เป็นเวลานาน  

1.2. จากการวิจยัพบวา่ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นปัญหาส าหรับผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสาย
ใตใ้หม่พบว่า ไม่มีป้ายบอกทางไปซ้ือตัว๋ ทางเดินไปชานชาลา ซ่ึงบางคร้ังท าให้ผูโ้ดยสารไม่สามารถไป
ทนัเวลารถโดยสารออก และท าให้ผูโ้ดยสารตอ้งเดินวนหลายๆรอบ ดงันั้นส่ิงท่ีสถานีขนส่งสายใตใ้หม่
ควรท าคือ ป้ายบอกทางซ้ือตัว๋และทางเดินไปชานชาลาให้ชัดเจน เพ่ือท่ีจะให้ผูโ้ดยสารมองเห็นและ
สามารถเดินไปยงัท่ีขายตัว๋หรือชานชาลาไดด้ว้ยตนเอง 

1.3. จากการวิจยัพบวา่ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นปัญหาส าหรับผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสาย
ใต้ใหม่พบว่า การพูดจาของพนักงานขายตั๋วไม่สุภาพ จากการวิจัยคร้ังน้ีผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัตวัพนกังานขายตัว๋มาก บางคนไม่สุภาพ พูดจาหยาบคาย ดูถกูผูโ้ดยสาร และไม่ยิม้แยม้กบั
ผูโ้ดยสาร ทางสถานีขนส่งผูโ้ดยสารควรท่ีจะมีการคดัเลือกพนักงานในการขายตัว๋และควรท่ีจะมีการ
ฝึกอบรมพนกังานให้มีใจรักในการบริการ มารยาทกบัผูโ้ดยสารเพ่ือท่ีจะท าใหผู้โ้ดยสารมีความพึงพอใจ
ต่อการใหบ้ริการมากกวา่น้ี  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  

2.1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ เพ่ือจะท าให้
ทราบขอ้มูล พฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน
พฒันา และก าหนดนโยบายในการใหบ้ริการต่อไป  

2.2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ในดา้นของตวัพนักงาน
ให้บริการ เพราะผูท่ี้มาใชบ้ริการส่วนให้ให้ความส าคญักบัดา้นตวัพนกังานเป็นอย่างมาก เพ่ือท่ีจะท าให้
ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใตใ้หม่ และน าผลของการศึกษามา
เป็น แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  
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ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อสนามบินชุมพร 

The differences between expectation and cognition to the quality of 
services by the customer towards The Chumphon Airport 

ปรียาภรณ์ ภักดี1 และ ภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 

Preeyaporn Pakdee  and Phusit Wonglorsaichon 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้คุณภาพการ

บริการของสนามบินชุมพรเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความความหวงัและการรับรู้ของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของสนามบินชุมพรทั้ง 10 ดา้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยการเขา้ถึงการ
บริการ การติดต่อส่ือสาร ความสามารถของผูใ้หบ้ริการ ความมีมารยาท ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจการ
ตอบสนองลกูคา้ความปลอดภยัความเป็นรูปธรรมของการบริการและการเขา้ใจหรือการรู้จกัลกูคา้ ผลท่ีได้
จากการศึกษาพบวา่ ความคาดหวงัและการรับรู้ในดา้น ความสามารถของผูใ้หบ้ริการ ความมีมารยาท การ
ตอบสนอง ความปลอดภยัและการเขา้ใจหรือรู้จกัลกูคา้ มีระดบัความคาดหวงัและการรับรู้ท่ีไม่แตกต่างกนั
ส่วนคุณภาพการบริการท่ีมีระดบัความคาดหวงัมากกว่าระดบัการรับรู้ ประกอบดว้ย ดา้นการเขา้ถึงการ
บริการ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความไวว้างใจ และดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ และในดา้น
ความน่าเช่ือถือ ความคาดหวงันอ้ยกวา่ระดบัการรับรู้  
ค าส าคัญ: ระดับความคาดหวัง, ระดับการรับรู้ ,คุณภาพการบริการ 

Abstract 
The research has the objective to compare the expectation and perception of service quality of 

The Chumphon Airport in 10 dimension that composed of the access of services,  communication, 
competency,  courtesy, credibility, reliability, responsiveness , security, tangibility and  understanding of  
customers. The results of the study found that the expectation and perception in  the competency, 
courtesy, responsiveness, security and understanding of  customers were in the expectation level and 
perception not differed. The qualitative services that have the expectation more than perception level 
included the access of services,  communication, reliability and tangibility and in the credibility side was 
in the expectation less than perception level. 
Keywords: The expectation, perception, the quality of services 
1ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email : mony_may@windowslive.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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บทน า 

     ปัจจุบนัจ านวนนกัท่องเท่ียวซ่ึงเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการหลกัของธุรกิจการบินมีเพ่ิมมากข้ึน จากเดิมในปี2554
จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยมี 19,230,470 คนและในปี 2555 มีจ านวนนกัท่องเท่ียว 
22,353,903 คนเพ่ิมจากปี 2554 จ านวน 3,123,433 คน(ส านักงานสถิติแห่งชาติ) เช่นเดียวกบัสถานการณ์
การท่องเท่ียวในจงัหวดัชุมพรท่ีมี นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเพ่ิมมากข้ึนจากเดิมในปี 
2552 มีจ านวนนักท่อง เท่ียว 436,032 คน โดยแบ่งเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย 394,860 คน นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 41,172 คน ปี 2553 มีจ านวนนักท่องเท่ียว 527,484คน โดยแบ่งเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย 
478,597คน นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 48,977คนและในปี 2554 มีจ านวนนัก ท่องเท่ียว 731,199คน โดย
แบ่งเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย 674,970คน นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 56,229 คน จากสถานการณ์ท่ีจ านวน
นกัท่องเท่ียวของชุมพรเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ผูใ้ชบ้ริการสนามบินชุมพรก็มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนไปดว้ย โดยดู
จากอตัราการเติบโตของปริมาณผูใ้ชบ้ริการจากเดิมในปี 2554 มีเพียง 5,387 คน เพ่ิมข้ึนเป็น 11,059 คนใน
ปี 2555 และเพ่ิมข้ึนเป็น 22,093 คน ในปี 2556 ตามล า ดบั อตัราการการข้ึน-ลงของอากาศยานก็เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ืองเช่นกนั คือ ในปี 2554 มีจ านวนเท่ียวบิน 997 เท่ียวบิน ปี 2555 เพ่ิมข้ึนเป็น 1,352 เท่ียวบิน 
และปี 2556 เพ่ิมเป็น 1,390 เท่ียว บิน ดงัท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1แสดงถึงสถิติการขนส่งทางอากาศของสนามบินชุมพร  

 

ท่ีมา: กรมการบินพลเรือน 

     การท่ีผูใ้ช้บริการสนามบินชุมพรมีเพ่ิมมากข้ึนส่ิงท่ีส าคัญหรือภารกิจหลกัของสนามบินก็คือ การ

ใหบ้ริการท่ีดีและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ แต่เน่ืองจากสนามบินชุมพรเป็นสนามบินเลก็ๆอยู่

ห่างไกลจากตวัเมืองจ านวนผูใ้ชบ้ริการในอดีตไม่มากเท่ากบัปัจจุบนั ท าให้การให้บริการของเจา้หน้าท่ี

ภาคพ้ืนดินอาจจะไม่ทัว่ถึงและเจา้หนา้ท่ีอาจจะละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ีเน่ืองจากความเคยชิน จนลืมนึกถึง

ความคาดหวงัท่ีผูใ้ชบ้ริการมีต่อการบริการของสนามบินชุมพร จึงท าให้มีการร้องเรียนของผูใ้ชบ้ริการ

เกิดข้ึน แต่เจา้หนา้ท่ีกลบัไม่รับรู้ถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและละเลยการร้องเรียนของผูใ้ชบ้ริการ 

ปี ( พ.ศ. ) จ านวนเที่ยวบิน จ านวนผู้ใช้บริการ 
2554 997 5,387 
2555 1,352 11,059 
2556 1,390 22,093 
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และหากปัญหาดงักล่าวไม่ไดรั้บการแกไ้ขจะส่งผลเสียต่อสนามบินชุมพรในระยะยาว คือผูใ้ชบ้ริการจะ

หนัไปใชบ้ริการการคมนาคมอ่ืนๆแทน เม่ือผูโ้ดยสารนอ้ยลงจะท าใหส้ายการบินท่ีบินอยูจ่ะตอ้งท าการปิด

ตวัลงไปดงัเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนเม่ือปี 2543 ท่ีสายการบินพีบีแอร์ตอ้งปิดตวัลงและ ต่อจากนั้นสายการ

บินแอร์อนัดามันได้เปิดท าการบินอีกคร้ัง เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2545 แต่ต้องหยุดบินไป เม่ือวนัท่ี 29 

มีนาคม 2546 เพราะปัญหาขาดทุนเช่นเดียวกบัสายการบินพีบีแอร์ 

     ดงันั้น จากขอ้มูลขา้งตน้ท าให้ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้

คุณภาพการบริการของสนามบินชุมพรแลว้น ามาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความความหวงัและ

การรับรู้ของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของสนามบินชุมพรทั้ง 10 ดา้น เพราะถา้ทราบระดบั

ความคาดหวงักจ็ะสามารถทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชบ้ริการไดแ้ละหากสามารถท าใหร้ะดบัการ

รับรู้ของผูใ้ชบ้ริการใกลเ้คียงกบัระดบัความคาดหวงัได ้เท่ากบัว่าการบริการท่ีปฏิบติักบัผูใ้ช้บริการนั้น

สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูใ้ช้บริการได ้และยงัสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใช้

เป็นขอ้มูลในการจดัท ากลยุทธ์ในการบริหารจดัการดา้นการบริการเพ่ือเพ่ิมระดบัคุณภาพการบริการให้

สูงข้ึนน าปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ของสนามบินชุมพรต่อไป 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 

     พาราสุรามาน,เซทแฮลม์และแบรร์ร่ี(Parasuraman,Zeithaml ; & Berry.1985 : 44-46 )ไดน้ าแบบจ าลอง
ช่องว่างมาสร้างเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัการบริการท่ีเรียกว่า SERVQUAL เพ่ือใชป้ระเมินคุณภาพบริการธุรกิจ 
โดยเคร่ืองมือน้ีอาศยัพ้ืนฐานของช่องว่างท่ี 5 เป็นเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐานท่ีใชไ้ดก้บังานบริการทุกประเภท 
โดยยึดความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ของลูกคา้เป็นหลกั ปัจจยัก าหนดคุณภาพการ
บริการ มี 10 เกณฑใ์นการวดัการรับรู้และการคาดหวงัดงัน้ี คือ  1.การเขา้ถึงการบริการ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้ง
เขา้ถึงบริการไดง่้ายและไดรั้บความสะดวกจากการมารับบริการ ระเบียบขั้นตอนไม่มากมายซับซ้อน
เกินไปการบริการนั้นตอ้งกระจายไปอยา่งทัว่ถึง เช่น การบริการท่ีเป็นระเบียบ รวดเร็ว ไม่ตอ้งรอนาน การ
บริการเสมอภาค  2.การติดต่อส่ือสาร การส่ือสารมีความส าคญัมากต่อคุณภาพการบริการ นอกจากจะเป็น
ขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการให้บริการแลว้ ยงัจดัเป็นการบริการอีกลกัษณะหน่ึง ดงันั้นผูใ้ห้บริการจึง
ควรมีการให้ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูใ้ช้บริการ  3.ความสามารถของผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการต้องมี
ทกัษะและมีความรู้ความสามารถในการบริการ เช่น ความสามารถดา้นภาษา ความสามารถในการให้
ค าแนะน าเก่ียวกบัสายการบินต่างๆ 4.ความมีมารยาท พนกังานท่ีใหบ้ริการ มีความสุภาพ มีความเอาใจใส่ 
เห็นอกเห็นใจผูท่ี้มาใชบ้ริการรวมทั้งมีกิริยามารยาทการแต่งกายสุภาพ ใชว้าจาท่ีเหมาะสม มีบุคลิกภาพท่ีดี 
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5.ความน่าเช่ือถือ ความน่าเช่ือถือเกิดจากความซ่ือสัตย ์ความจริงใจ ความใส่ใจท่ีพนกังานมีต่อผูใ้ชบ้ริการ 
6.ความไวว้างใจ ในการให้บริการแต่ละคร้ังตอ้งมีความถูกตอ้งเหมาะสม และมีความสม ่าเสมอท่ีสามารถ
สร้างความไวว้างใจแก่ผูใ้ช้บริการได  ้7.การตอบสนองลูกคา้ เน้นการตอบสนองลูกค้าได้แบบสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยัทั้งน้ีพนกังานตอ้งมีความเตม็ใจทุกคร้ังในการใหบ้ริการหรือช่วยเหลือลูกคา้ 8.ความ
ปลอดภยั ความรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ปราศจากความรู้สึกเส่ียงอนัตรายและขอ้สงสยัต่างๆ 9.
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ งานบริการนั้นเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไดย้ากแต่เราตอ้งท าใหก้ารบริการมีความ
เป็นรูปธรรมท่ีสัมผสัไดน้ั้นก็คือ ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็น อาทิเช่น อาคารสถานท่ีเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการบริการ ตวับุคลากรท่ีตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกบัตวัลูกคา้โดยตรง  10. การเขา้ใจ
หรือการรู้จกัลกูคา้ เน่ืองจากลูกคา้แต่ละคนมีลกัษณะความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นพนกังานควรจะท า
ความเขา้ใจในความตอ้งการของลกูคา้แต่ละคนและใหก้ารช่วยเหลือลกูคา้โดยท่ีลกูคา้ไม่ตอ้งร้องขอ  

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความคาดหวงั 

     ความคาดหวงั (expectation) เป็นความเช่ือในมุมมองของผูใ้ชบ้ริการท่ีเก่ียวกบัการบริการท่ีจะไดรั้บ ซ่ึง
ผูใ้ชบ้ริการจะใชเ้ป็นมาตรฐานหรือตวัวดัคุณภาพการบริการขององคก์รท่ีใหบ้ริการ ถา้ไดรั้บบริการตามท่ี
ผูใ้ช้บริการคาดหวงัก็จะน าพามาซ่ึงความพึงพอใจ แต่ถา้ได้รับเกินความคาดหวงัก็จะยิ่งสร้างความ
ประทบัใจท่ีมากข้ึน แต่ถา้ไดรั้บการบริการไม่ไดต้ามท่ีคาดหวงัไวผู้ใ้ชบ้ริการจะผิดหวงัและเกิดความไม่
พึงพอใจ ดงันั้นความคาดหวงัจึงเป็นเสมือนเกณฑใ์นการวดัคุณภาพการบริการท่ีส าคญั(วิทยา ด่านธ ารงกุล
,2547,หน้า 25) ความคาดหวงัของลูกค้าเก่ียวข้องกับองค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ บริการท่ีพึง
ประสงค ์(Desired service), บริการท่ีเพียงพอ (Adequate service),บริการท่ีคาดการณ์ (Predicted service ), 
และขอบเขตท่ียอมรับได ้(Zone of Tolerance) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งบริการท่ีพึงประสงคแ์ละบริการท่ีเพียงพอ 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการรับรู้ 

     จากทฤษฎีของ มอริสัน (Morison. 1996) ได้อา้งถึงการรับรู้ว่า ลูกคา้จะตอ้งใช้ประสาทสัมผสัทั้ ง 5 
ไดแ้ก่ การมองเห็น การไดย้ิน การชิม การสัมผสั และการไดก้ล่ินในการรับรู้ถึงการบริการและขอ้มูลการ
ส่งเสริมการขายหรือบริการของธุรกิจ ซ่ึงขอ้มลูดงักล่าวจะไม่เป็นเพียงแรงกระตุน้ต่อการซ้ือหรือใชบ้ริการ
ของลูกคา้เท่านั้น แต่จะเป็นการรับรู้วา่การบริการต่างๆนั้นจะสร้างความพอใจตามความปรารถนาและตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ดว้ย 
สมิทและฮูตนั (Smith;&Huston.1983) ไดก้ล่าวถึงผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไดใ้นการประเมินการรับรู้ของลูกคา้
หลงัจากการใชบ้ริการซ่ึงมีความเป็นไปได ้4 ประการ คือ 1.ต ่ากว่าคุณภาพ แสดงถึง การรับรู้คุณภาพจาก
ประสบการณ์ของลูกคา้นอ้ยกว่าความคาดหวงัท่ีคาดไวท้ าใหล้กูคา้เกิดความไม่พึงพอใจในบริการท่ีไดรั้บ 
2.คุณภาพท่ียอมรับได ้แสดงถึง ลูกคา้รับรู้คุณภาพจากประสบการณ์ไดเ้ท่ากบัความคาดหวงัท่ีคาดไว ้ถา้
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ผูรั้บบริการตอ้งการท าใหลู้กคา้มีความสุขกบัการใชบ้ริการ คุณภาพท่ีระดบัน้ีอาจไม่เพียงพอ 3. คุณภาพท่ีดี 
แสดงถึง ลูกคา้รับรู้คุณภาพจากประสบการณ์สูงกว่าความคาดหวงั ซ่ึงเป็นผลใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ
และสนใจท่ีจะใช้บริการต่อไป และมากกว่านั้นยงัก่อให้เกิดการประชาสัมพนัธ์แบบปากต่อปากไปยงั
ลูกคา้กลุ่มอ่ืน 4.คุณภาพเหนือกว่า แสดงถึงการรับรู้คุณภาพจากประสบการณ์เกินกว่าความตอ้งการจริง
ของลกูคา้ ซ่ึงท าใหเ้กิดความประทบัใจในการบริการและยินยอมท่ีจะจ่ายแพงในการใชบ้ริการ 

 

การประเมนิคุณภาพของลูกค้า 

 

 

 

q1>q0             q1>q0                        q1=q0                                    q1<q0      

คุณภาพท่ีเหนือกวา่คุณภาพท่ีดี                    คุณภาพท่ียอมรับได ้                       ต ่ากวา่คุณภาพ 

q1 :คุณภาพท่ีคาดหวงัไว ้   q0 :คุณภาพท่ีไดรั้บจากประสบการณ์ 

รูปที2่ ทางเลือกการประเมินคุณภาพ 

ท่ีมา : Smith.R; & Huston. M. (1983).Based Evaluation of Satisdation with Service 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

อินทิรา จนัทรัฐ (2552) ศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้จริงต่อคุณภาพบริการสายการบินตน้ทุน

ต ่าเท่ียวบินภายในประเทศ การศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการ

สายการบินต ่า เท่ียวบินภายในประเทศเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช ้

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน จากผลการวิจยัพบว่า การ

เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพบริการสายการบินต ่า เท่ียวบินภายในประเทศ 

กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มาใชส้ายการบินตน้ทุนต ่า เท่ียวบินภายในประเทศโดยรวมต ่ากวา่ความคาดหวงัทุกเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการบริการ หรือไม่พึงพอใจในคุณภาพการบริการของสายการบินตน้ทุนต ่า เท่ียวบิน
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ภายในประเทศ โดยเรียงล าดบั จากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด จะพบว่า ผูใ้ชบ้ริการไม่พอใจในคุณภาพการ

บริการ ในดา้นทศันะความเช่ือถือ ทศันะการเขา้ถึงจิตใจลกูคา้ ทศันะการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ทศันะความ

มัน่ใจ และทศันะลกัษณะทางกายภาพ 

วรรธนะ พนูทองชยั (2556) ศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการท่าอากาศยานสุวรรณภมิูของผูโ้ดยสารขาออก งานวิจยัฉบบัน้ีมุ่งเพ่ือศึกษา ปัจจยัดา้นการรับรู้

คุณภาพการบริการท่ีมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผูโ้ดยสารขาออก จาก

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัการรับรู้ในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการโดยรวมทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจโดยรวมในการใชบ้ริการท่าอากาศยานของผูโ้ดยสารขาออก ในระดบัท่ีสูงมากและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั เดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ พาราสุรามานและคณะ (Parasuraman , Zeithaml , & 

Berry. 1998) จ าแนกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้น

การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้และดา้นความเอาใจใส่และยงัสอดคลอ้งกบัค านิยามดชันีวดัความพึงพอใจผู ้

บริการชาวอเมริกา ท่ีกล่าววา่การประเมินคุณภาพสินคา้หรือบริการเป็นผลมาจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ

ในปัจจุบนัหรือสะสมจากประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้และบริการนั้นในอดีต จะส่งผลโดยตรงในเชิงบวก

ต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       876 

 

กรอบแนวคิด 

   ตวัแปรต้น                                                                                                                 ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

วธิีการศึกษา 

ประชากรศาสตร์ 

     ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาในการวิจยั คือ กลุ่มผูโ้ดยสารขาออกชาวไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปท่ีใช้
บริการสนามบินชุมพร จากรายงานสถิติการขนส่งทางอากาศประจ าปี 2555 มีจ านวนประชากรท่ีมาใช้
บริการสนามบินชุมพร 5,792 คน และก าหนดให้จ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ี 200 คน เพราะในแต่ละเท่ียวบิน

1.ประชากรศาสตร์ 
1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 อาชีพ 
1.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความคาดหวงัของผู้ใช้บริการที่มต่ีอคุณภาพการบริการของ
สนามบินชุมพร 

1.การเขา้ถึงการบริการ 6.ความไวว้างใจ 
2.การติดต่อส่ือสาร 7.การตอบสนองลกูคา้  
3.ความสามารถของผูใ้หบ้ริการ 8.ความปลอดภยั 
4.ความมีมารยาท  9.ความเป็นรูปธรรมของ

การบริการ 
5. ความน่าเช่ือถือ  10.การเข้าใจหรือการรู้จัก

ลกูคา้ 
2. พฤตกิรรมการใช้บริการสนามบินชุมพร 

2.1 ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
2.2 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางมา

ใชบ้ริการ 
2.3 ยานพาหนะส่วนใหญ่ท่ีเลือกใช้

ในการเดินทางหากไม่เดินทางโดยเคร่ืองบิน 
2.4 วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 

การรับรู้ของผู้ใช้บริการที่มต่ีอคุณภาพการบริการของสนามบิน
ชุมพร 

1.การเขา้ถึงการบริการ 6.ความไวว้างใจ 
2.การติดต่อส่ือสาร 7.การตอบสนองลกูคา้  
3.ความสามารถของผูใ้หบ้ริการ 8.ความปลอดภยั 
4.ความมีมารยาท  9.ความเป็นรูปธรรมของ

การบริการ 
5. ความน่าเช่ือถือ  10.การเข้าใจหรือการรู้จัก

ลกูคา้ 
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สามารถบรรทุกผูโ้ดยสารไดเ้พียง 32 คน  อีกทั้งจ านวนผูโ้ดยสารรายเดือนท่ีมาใชบ้ริการสนามบินชุมพร
ในช่วงเดือนธนัวาคมมี 1,000 คน (สถิติการขนส่งทางอากาศประจ าปี 2555) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการท าวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ โดยแบ่งเป็น 3 เท่ียวบิน คือ 

1.สายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD611 เวลา 07.35 น. เกบ็จ านวน 67 ชุด 

2.สายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD719 เวลา 18.40 น. เกบ็จ านวน 67 ชุด 

3. สายการบินแฮปป้ีแอร์เท่ียวบินท่ี HPY 105 เวลา 16.00 น.เกบ็จ านวน 66 ชุด 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือการศึกษาความแตกต่างระหว่างความ
คาดหวงัและการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของสนามบินชุมพร โดยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมาใชบ้ริการสนามบิน
ชุมพร เป็นค าถามปลายปิด แบบใหเ้ลือกไดห้น่ึงตวัเลือก อาทิเช่น เพศ อาย ุอาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการสนามบินชุมพร เป็นค าถามปลาย
ปิด อาทิเช่น ความถ่ีในการใชบ้ริการระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางมาใชบ้ริการ เป็นตน้ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเพ่ือวดัระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการสนามบินชุมพร 
ซ่ึงแบ่งเป็น 10 ดา้นดงัน้ี 1.การเขา้ถึงการบริการ 2.การติดต่อส่ือสาร 3.ความสามารถของผูใ้ห้บริการ 4.
ความมีมารยาท 5. ความน่าเช่ือถือ 6.ความไวว้างใจ 7.การตอบสนองลกูคา้ 8.ความปลอดภยั 9.ความเป็น
รูปธรรมของการบริการ 10.การเขา้ใจหรือการรู้จกัลกูคา้ 

      การหาความเช่ือถือได ้(Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบ (Pre-Test) 
โดยการทดลองใช้แบบสอบถามจ านวน 40 ชุด เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้วิเคราะห์หาความเช่ือถือไดข้อง
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (α- Coefficient) ดว้ยสูตรครอนบรัค (Cronbach) เพ่ือใหไ้ด้
ค่าความเช่ือถือไดท่ี้มีค่าระหวา่ง 0 ≤α≤1 ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 แสดงวา่มีความเช่ือถือไดม้าก (กลัยา วานิชย์
บัญชา 2545 : 449) ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามพบว่า ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการทั้ง 10 ดา้น มีค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นช่วง 0.90 - 
0.92 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการทั้ง 10 ดา้น มีค่าความ
เช่ือมั่นอยู่ในช่วง 0.84 - 0.88 ซ่ึงมีค่าใกล้เคียง 1 แสดงว่า ผลการทดสอบมีค่าความเช่ือมัน่สูงและน า
แบบสอบถามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

เบ้ืองตน้จะเป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) , ร้อยละ 

(Percentage) ,ค่าเฉล่ีย (Mean) และ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)ไดแ้ก่ ค่าสถิติ Paired t-test ใชใ้น

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการของ

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อสนามบินชุมพร 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

สรุปผลการวจิยั 

     จากการวิเคราะห์ขอ้มลู เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อคุณภาพการบริการของสนามบินชุมพร สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใชบ้ริการ จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมดมีสดัส่วนเท่ากนัระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง ขณะท่ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีอายรุะหวา่ง 28-37 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 32.00 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 28.50
และพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจ านวน 10,001-20,000บาทคิดเป็นร้อยละ 
33.50 พฤติกรรมการใชบ้ริการสนามบินชุมพรของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ในเร่ืองความถ่ีในการมาใช้
บริการสนามบินชุมพรพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการเคยมาใชบ้ริการแลว้ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 48.50 ระยะเวลาส่วน
ใหญ่ท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการเดินทางมาใชบ้ริการสนามบินชุมพร คือ 31นาที-1ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 
50.50 และยานพาหนะส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกใชใ้นการเดินทางหากไม่เดินทางโดยเคร่ืองบิน คือ รถ
ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ36.50 

ส่วนที่  2 ระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของสนามบิน
ชุมพร  

      ผลการศึกษาระดบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของสนามบินชุมพร พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความคาดหวงัมากในดา้นการติดต่อส่ือสาร (Mean=3.60 ) ความมีมารยาท 
(Mean=3.59) ความน่าเช่ือถือ (Mean= 3.58 ) การเขา้ถึงการบริการ (Mean=3.58 ) ความสามารถของผู ้
ใหบ้ริการ (Mean=3.55) ความไวว้างใจ (Mean=3.54 ) ความปลอดภยั (Mean=3.53 ) ความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ (Mean3.53) การเขา้ใจหรือรู้จกัลูกคา้ (Mean=3.52) การตอบสนองลกูคา้ (Mean=3.49)  
เรียงตามล าดบั  
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     ผลการศึกษาระดบัการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของสนามบินชุมพร พบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งใหร้ะดบัการรับรู้มากในดา้นความน่าเช่ือถือ (Mean=3.72) ความมีมารยาท (Mean=3.67) ความ
ปลอดภยั(Mean=3.49) ความสามารถของผูใ้หบ้ริการ (Mean=3.46) การเขา้ใจหรือรู้จกัลูกคา้ (Mean=3.43) 
เรียงตามล าดบัและใหร้ะดบัการรับรู้ปานกลางในดา้น การเขา้ถึงการบริการ (Mean=3.35) ความไวว้างใจ 
(Mean=3.35) การตอบสนองลูกคา้ (Mean=3.35) การติดต่อส่ือสาร (Mean=3.10) ความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ (Mean=3.04) เรียงตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการของสนามบินชุมพร 

 

ความคาดหวงัคุณภาพการ

บริการ 

Mean S.D. ความหมาย 

ความ

คาดหวงั 
การรับรู้ 

ความ

คาดหวงั 
การรับรู้ 

ความ

คาดหวงั 
การรับรู้ 

1. การเขา้ถึงการบริการ 3.58 3.35 0.58 0.74 คาดหวงัมาก รับรู้ปานกลาง 

2. การติดต่อส่ือสาร 3.60 3.10 0.67 0.81 คาดหวงัมาก รับรู้ปานกลาง 

3. ความสามารถของผูใ้หบ้ริการ 3.55 3.46 0.63 0.74 คาดหวงัมาก รับรู้มาก 

4. ความมีมารยาท 3.59 3.67 0.64 0.73 คาดหวงัมาก รับรู้มาก 

5. ความน่าเช่ือถือ 3.58 3.72 0.64 0.76 คาดหวงัมาก รับรู้มาก 

6. ความไวว้างใจ 3.54 3.35 0.61 0.76 คาดหวงัมาก รับรู้ปานกลาง 

7. การตอบสนองลกูคา้ 3.49 3.35 0.60 0.72 คาดหวงัมาก รับรู้ปานกลาง 

8. ความปลอดภยั 3.53 3.49 0.60 0.80 คาดหวงัมาก รับรู้มาก 

9. ความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ 

3.53 3.04 0.60 0.81 คาดหวงัมาก รับรู้ปานกลาง 

10. การเขา้ใจหรือรู้จกัลกูคา้ 3.52 3.43 0.60 0.78 คาดหวงัมาก รับรู้มาก 
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ส่วนที่ 3การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและระดบัการรับของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ
สนามบินชุมพรจากผลการวิจยัพบว่าความคาดหวงัและการรับรู้ในดา้น ความสามารถของผูใ้ห้บริการ 
ความมีมารยาท การตอบสนอง ความปลอดภยัและการเขา้ใจหรือรู้จกัลกูคา้ มีระดบัความคาดหวงัและการ
รับรู้ท่ีไม่แตกต่างกนั  ส่วนคุณภาพการบริการท่ีมีระดบัความคาดหวงัมากกวา่ระดบัการรับรู้ ประกอบดว้ย 
ดา้นการเขา้ถึงการบริการ(Sig.= 0.00)ดา้นการติดต่อส่ือสาร (Sig.= 0.00)  ดา้นความไวว้างใจ (Sig. = 0.03) 
และดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ(Sig.= 0.00) โดยท่ีมีค่าSig. นอ้ยกว่า 0.05 และมีค่า t มากกว่า 0 
คุณภาพการบริการท่ีมีระดบัความคาดหวงัน้อยกว่าระดบัการรับรู้ คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ (Sig.= 0.02) 
โดยท่ีมีค่า Sig.นอ้ยกวา่ 0.05 และมีค่า t นอ้ยกวา่ 0 ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการในแต่ละ
ดา้น 

คุณภาพการบริการ Mean S.D. t df 
Sig. (2-
tailed) 

1. ความคาดหวงัและการรับรู้ดา้นการเขา้ถึงการบริการ 0.23 0.88 3.70 197.00 0.00* 

2. ความคาดหวงัและการรับรู้ดา้นการติดต่อส่ือสาร 0.50 1.01 6.18 158.00 0.00* 

3. ความคาดหวังและการรับรู้ด้านความสามารถของผู ้
ใหบ้ริการ 

0.10 0.84 1.63 192.00 0.10 

4. ความคาดหวงัและการรับรู้ดา้นความมีมารยาท -0.08 0.85 -1.30 199.00 0.19 

5. ความคาดหวงัและการรับรู้ดา้นความน่าเช่ือถือ -0.15 0.90 -2.30 199.00 0.02* 

6. ความคาดหวงัและการรับรู้ดา้นความไวว้างใจ 0.19 0.88 3.06 193.00 0.00* 

7. ความคาดหวงัและการรับรู้ดา้นการตอบสนอง 0.13 0.93 1.89 181.00 0.06 

8. ความคาดหวงัและการรับรู้ดา้นความปลอดภยั 0.06 0.92 0.85 172.00 0.39 

9 .ความคาดหวงัและการรับรู้ดา้นความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ 

0.50 1.00 6.83 183.00 0.00* 

10. ความคาดหวงัและการรับรู้ดา้นการเขา้ใจหรือรู้จกัลกูคา้ 0.07 0.93 1.08 193.00 0.28 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อคุณภาพการบริการของสนามบินชุมพร จากผลการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัระดบัความคาดหวงั และระดบั
การรับรู้คุณภาพการบริการของสนามบินชุมพรสามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
      1. ความคาดหวงัของกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้มาใชบ้ริการสนามบินชุมพร ผลจากการวิจยัพบว่า จากปัจจยัการ
ก าหนดคุณภาพการบริการ 10 เกณฑ ์ของพาราสุรามาน,เซทแฮลม์และแบรร์ร่ี(Parasuraman,Zeithaml ; & 
Berry.1985 : 44-46 ) กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคาดหวงัอยู่ในระดบัมากในทุกๆดา้น ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจยั
ภายนอกท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มาใชบ้ริการสนามบินชุมพร อนัไดแ้ก่ ค า
สญัญาท่ีชดัแจง้และค าสญัญาท่ีไม่ชดัแจง้ การบอกต่อปากต่อปากและประสบการณ์ในอดีตท่ีอาจจะมาจาก
ประสบการณ์การใช้บริการสนามบินอ่ืนๆ ซ่ึงจากปัจจยัทั้ง 3 ท่ีไดก้ล่าวมานั้นอาจเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความคาดหวงัของกลุ่มตวัอยา่ง        ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
     2. การรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มาใชบ้ริการสนามบินชุมพรผลจากการวิจยัพบวา่ จากปัจจยัการก าหนด
คุณภาพการบริการ 10 เกณฑ์ ของพาราสุรามาน,เซทแฮล์มและแบรร์ร่ี(Parasuraman,Zeithaml ; & 
Berry.1985 : 44-46 ) กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการรับรู้อยู่ในระดบัมากในดา้น ความสามารถของผูใ้ชบ้ริการ
ความมีมารยาทความน่าเช่ือถือความปลอดภยั ส่วนในดา้น ดา้นการเขา้ถึงบริการ การติดต่อส่ือสาร ความ
ไวว้างใจ การตอบสนอง ความเป็นรูปธรรมของการบริการ และการเขา้ใจหรือรู้จกัลูกคา้  กลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อินทิรา จนัทรัฐ (2552) ศึกษาเร่ืองความ
คาดหวงัและการรับรู้จริงต่อคุณภาพบริการสายการบินตน้ทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศ ท่ีผลการวิจยั
พบวา่ ระดบัการรับรู้ดา้นความน่าเช่ือถือ อยูใ่นระดบัมาก ระดบัการรับรู้ดา้น การตอบสนองและการเขา้ใจ
หรือรู้จกัลูกคา้ อยู่ในระดบั ปานกลาง และ แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในเร่ือง ของความน่าเช่ือถือ และลกัษณะ
ทางกายภาพ เพราะ จากงานวิจยั อินทิรา จนัทรัฐ ระดบัการรับรู้ดา้นความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัปานกลาง 
แต่ผลการวิจยัความน่าเช่ือถือมีระดบัการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะผูใ้ชบ้ริการในแต่ละเท่ียวบินมี
จ านวนไม่มากจึงท าให้การตรวจตราหรือระบบการดูแลรักษาความปลอดภยัท าไดอ้ย่างทัว่ถึง จึงอาจเป็น
สาเหตุท่ีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีระดบัการรับรู้อยู่ในระดบัมาก ส่วนในดา้นลกัษณะทางกายภาพ จากงานวิจยั 
อินทิรา จนัทรัฐ มีระดบัการรับรู้ดา้นลกัษณะทางกายภาพมาก แต่ ผลการวิจยัพบว่า มีระดบัการรับรู้อยู่ใน
ระดบัปานกลาง อาจจะเป็นเพราะ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับผูโ้ดยสารในบางเร่ืองกไ็ม่มี อาทิ
เช่น สนามบินชุมพรไม่มีตู ้ATM จ านวนร้านขายอาหารและร้านขายของฝากมีนอ้ยมาก  
     3. ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ จากผลการวิจยัพบว่า ความคาดหวงัและการรับรู้
ในดา้น ความสามารถของผูใ้ห้บริการ ความมีมารยาท การตอบสนอง ความปลอดภยัและการเขา้ใจหรือ
รู้จกัลูกค้า มีระดับความคาดหวงัและการรับรู้ท่ีไม่แตกต่างกันซ่ึงหมายถึง คุณภาพการบริการท่ีลูกค้า
ยอมรับได ้ลกูคา้รับรู้คุณภาพจากประสบการณ์ไดเ้ท่ากบัความคาดหวงัท่ีคาดไว ้ถา้ผูรั้บบริการตอ้งการท า
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ให้ลูกคา้มีความสุขกบัการใชบ้ริการ คุณภาพท่ีระดบัน้ีอาจไม่เพียงพอส่วนคุณภาพการบริการท่ีมีระดบั
ความคาดหวงัมากกว่าระดบัการรับรู้ ประกอบดว้ย ดา้นการเขา้ถึงการบริการ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้น
ความไวว้างใจ และดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ซ่ึงหมายถึง การรับรู้ต ่ากว่าคุณภาพ แสดงถึง 
การรับรู้คุณภาพจากประสบการณ์ของลูกคา้นอ้ยกว่าความคาดหวงัท่ีคาดไวท้ าให้ลูกคา้เกิดความไม่พึง
พอใจในบริการท่ีไดรั้บ และในดา้นความน่าเช่ือถือ ความคาดหวงัน้อยกว่าระดบัการรับรู้ ซ่ึงหมายถึง
คุณภาพท่ีดี แสดงถึง ลูกคา้รับรู้คุณภาพจากประสบการณ์สูงกว่าความคาดหวงั ซ่ึงเป็นผลให้ลูกคา้เกิด
ความพึงพอใจและสนใจท่ีจะใชบ้ริการต่อไป และมากกวา่นั้นยงัก่อใหเ้กิดการประชาสัมพนัธ์แบบปากต่อ
ปากไปยงัลูกคา้กลุ่มอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ของสมิทและฮูตนั (Smith;&Huston.1983) 
ท่ีไดก้ล่าวถึงผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไดใ้นการประเมินการรับรู้ของลกูคา้ดงัท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
     จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลควรมีการแกไ้ขปรับปรุงในเร่ืองท่ีผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความคาดหวงัมากกว่า
การรับรู้ ซ่ึงไดแ้ก่ 
1. ด้านการเข้าถึงการบริการ สนามบินชุมพรตอ้งมีการจดัหลกัสูตรการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมทกัษะดา้นการ
บริการให้กับพนักงาน และพนักงานทุกคนควรมีความรู้ในขั้นตอนการบริการ  มีการจดัให้พนักงาน
สามารถหมุนเวียนหนา้ท่ีการท างานไดบ้า้ง 
2.การติดต่อส่ือสาร  ควรมีการเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น อาจจะมีการใบแสดง
ความคิดเห็นหรือมีการจดัการกบัระบบไอทีใหมี้การอพัเดทขอ้มลูข่าวสารอยูเ่สมอ และควรมีการตรวจเช็ค
อุปกรณ์ท่ีใชแ้สดงตารางเวลาของแต่ละสายการบิน อาทิเช่น การตรวจสอบจอภาพแสดงตารางเวลาของแต่
ละสายการบิน การตรวจสอบระบบเสียง เป็นตน้ 
3. ความไว้วางใจ ควรมีการประเมินผลการท างานของพนกังานใหบ่้อยข้ึน คือ ประเมินผลการท างานทุกๆ
ไตรมาส  
4. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ควรมีการแกไ้ขปรับปรุงในดา้นลกัษณะทางกายภาพของสนามบิน
ชุมพร เช่น ปรับปรุงในเร่ืองแสงสว่างก่อนถึงตวัสนามบินและการบริหารจดัการในเร่ืองร้านขายของฝาก
และร้านขายอาหารและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น ตู ้ATM 
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การศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพลค็โดยใช้ปัจจัยด้าน
พฤตกิรรมผู้บริโภคและความพงึพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7Ps 

ปัญจพร  คธาวุธ1และอาจารย์ฐานิตา  ฆ้องฤกษ์2 
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บทคดัย่อ 
     การศึกษามีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการ ศึกษาการ
แบ่งกลุ่มความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพลค็ ตามส่วนผสมทางการตลาดบริการ
ในการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็ค  ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็ค และศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็ค โดยใช้
ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีเก็บจากแบบสอบถามโดยน าไปประมวล ดว้ยโปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูป แลว้ท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และมีการน าขอ้มูลทุตยภูมิท่ีมีเป็นหลกัการหรือทฤษฏี เอกสาร งานวิจยั รายงาน
และสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 
     ผลการศึกษาพบวา่ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการ
โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็คพบว่า ผูบ้ริโภค กลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2  เพศ, อายุ ไม่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการ อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  ดา้นปัจจยัดา้น
พฤติกรรมผูบ้ริโภค พบวา่ ผูบ้ริโภค กลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 เร่ือง ลกัษณะท่ีเขา้ใช,้เหตุผลท่ีเขา้ใช,้ช่วงเวลา
ท่ีเขา้ใชไ้ม่มีผลกบัความพึงพอใจใชบ้ริการ ส่วนใครท่ีเป็นผูท่ี้มีส่วนรวมในการตดัสินใจ ,จ านวนคร้ังท่ีเขา้
ใช ้,ความถ่ีท่ีเขา้ใชมี้ผลกบัความพึงพอใจใชบ้ริการ ดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps  พบว่า 
ผูบ้ริโภค กลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 โดยผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญัในระดบัส าคญัมาก  
ค าส าคัญ: ผู้ใช้บริการ, ความพึงพอใจ, ส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7Ps, พฤติกรรมผู้บริโภค 

 

Abstract 

     The study was purposed to study of the demography characteristic of the consumers, to study of the 
classification of the satisfaction of the customers of the Major Cineplax Theater according to the mixed 
service marketing made the decision to used The Major Cineplax Theater, to study of the satisfaction of 
the customers of The Major Cineplax Theater and to study of The behavior of services using of The 
Major Cineplax Theater by collected the primary data from the inquiries forms which were the inquiries 
towards the individual characteristics, was collected the data to evaluated data by software package after  
1 นิสิตปริญญาโท คณะบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400  
2
 คณะบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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that analyzed statistical and used the secondary data were the principle or theory, documents, research, 
report and the statistical which related.  
     The study results found that at the statistical significant 0.05 level of the demography characteristic 
of the customers of The Major Cineplax Theater factor found that The consumers group No. 1 and group 
No. 2 shown that the gender, age were not effected to the satisfaction of the customers. Careers, the 
average income per a month were affected to the satisfaction of the customers. In the behavior of the 
consumers found that the consumers group No. 1 and group No. 2 towards the access characteristic, 
reason to accessed, period to accessed were not affected to the satisfaction of service using. In the 
participants to make the decision, the numbers of accessed time, the frequency of access were affected 
to the satisfaction of services using. In the mixed services marketing 7Ps found that the consumer group 
No. 1 and group No. 2 emphasized in a most level. 
Keywords: The customers, the satisfaction, the mixed services marketing 7Ps, the behavior of the 
consumers 

1.บทน า 
     ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ถือเป็นธุรกิจบนัเทิงท่ีไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จะ
เห็นไดจ้ากการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ยงัคงเป็นกิจกรรมอนัดบัแรกๆท่ีผูบ้ริโภคเลือกชมในยามท่ี
ตอ้งการผ่อนคลาย เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงไดง่้ายประกอบกบัมีราคาท่ีไม่สูงมากนกั เม่ือเทียบกบักิจกรรม
บนัเทิงรูปแบบอ่ืน  ส่งผลให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ยงัเป็นธุรกิจท่ีสามารถขยายตวัได ้แมจ้ะตอ้งเผชิญกบั
ปัจจยัลบต่างๆทั้งดา้นเศรษฐกิจและการเมืองอย่างในปัจจุบนั โดยผูป้ระกอบการในตลาดต่างมีการขยาย
สาขากนัอย่างต่อเน่ือง ทั้งในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งในเขตพ้ืนท่ีต่างจงัหวดั เพ่ือ
รองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึน การขยายตวัท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น ส่งผลใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ทวีความรุนแรงมากข้ึนตามไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขนัของผูป้ระกอบการรายใหญ่ 2 
รายในตลาด ไดแ้ก่ Major Cineplex และ SF Cinema โดยทั้ง 2 ราย  ต่างไดมี้การปรับปรุงและสร้างความ
แตกต่างในโรงภาพยนตร์ของตนให้มีความโดดเด่นเหนือกว่าของคู่แข่ง และจากการวิจยัของทีมงาน 
Strategy & Innovation ของ Initiative ได้น าข้อมูลของนีลเส็น มีเดียรีเสิร์ช ตั้ งแต่ปี 2008 – 2012 มา
วิเคราะห์ พบว่าจ านวนคนชมภาพยนตร์ในหน่ึงสัปดาห์ท่ีผ่านมาลดลงเร่ือยๆ โดยในช่วงตลอดระยะเวลา 
5 ปี คนดูหนงัลดลงไปประมาณ 3.7 แสนคน นอกจากน้ี จ านวนคนท่ีชมภาพยนตร์ใน 1 เดือนท่ีผ่านมาก็
ลดลงดว้ยเช่นกนั คือ จากปี 2008 ท่ีมีคนดูประมาณ 2.9 ลา้นคนเหลืออยู่เพียง 1.8 ลา้นคนในปี 2012  หรือ
ลดลงจากเม่ือ  5  ปีท่ีแลว้ถึง 1.1 ลา้นคน แต่ท่ีน่าสังเกตคือ การลดลงในช่วง 3 -4  ปีหลงัหรือตั้งแต่ปี 2009 
เป็นตน้มาเร่ิมมีอตัราการลดลงแบบน่ิงๆ ไม่ลดลงหวือหวาเหมือนเช่นในช่วงแรกๆ แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม
คนจ านวนท่ีเหลืออยู่น้ีคือ กลุ่มคนท่ีเป็นแฟนพนัธ์ุแทท่ี้นิยมชมชอบการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 
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สุดทา้ยน้ีผูวิ้จยัคาดหวงัวา่งานวิจยัช้ินน้ีจะเป็นประโยชนแ์ก่ผูป้ระกอบการเพ่ือศึกษาและใชเ้ป็นแนวทางใน
การปรับเปล่ียนและพฒันากลยทุธ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

 1.เพ่ือจดัแบ่งกลุ่มความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซินีเพลค็ ตามส่วนผสม
ทางการตลาดบริการในการตดัสินใจใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซินีเพลค็  

2.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  

3.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพลค็ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบการจดัแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจทางดา้นปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการ (7Ps) ของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซินีเพลค็ 

2. ท าให้ทราบถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพ่ือท่ีจะสามารถรับรู้และอธิบายไดถึ้ง
ลกัษณะของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันว่ามีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซินีเพลค็อยา่งไร 

3.  เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ดา้นคุณภาพ, ดา้นพฤติกรรม, ดา้นการให้บริการ ซ่ึงมี
ผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการ ของโรงภาพยนตร์ในเมเจอร์ ซินีเพลค็เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ  

4. เพ่ือเป็นขอ้มูลให้กบัผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซินีเพล็คใชเ้ป็นแนวทางใน
การปรับเปล่ียนและพฒันากลยทุธ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 การอ้างองิในเนือ้หา 
     การศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพลค็โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค
และความพึงพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7Ps ไดท้ าการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมแนวคิดและ
ทฤษฎี รวมทั้งผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

     1.แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
     ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ (2546, หน้า 192) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค  (consumer behavior) 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้การประเมินผล ในสินคา้และบริการ 
ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบั ความคิดประสบการณ์ การซ้ือ 
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การใช้สินค้าและบริการของผูบ้ริโภค  เพ่ือตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของเขา หรือ
หมายถึงการศึกษาถึงการตดัสินใจและการกระทาของผูบ้ริโภคท่ี เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้  
     การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาว่ากลุ่มผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรในการด าเนินชีวิต 
รวมถึงการตดัสินใจซ้ือและใช้สินคา้และบริการอย่างไร ซ่ึงหลกัการท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W 1H ท่ีตอ้งพิจารณาหลกัต่างๆ เก่ียวกบักรตลาดเพ่ือให้ไดค้  าตอบท่ีตอ้งการ
ทราบ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550 : 30-32) ดงัน้ี 
    1.ใครคือตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคทุกคนอาจไม่ใช่ลูกคา้เป้าหมายเสมอไป วตัถุประสงคแ์รกใน
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคก็เพ่ือหากลุ่มท่ีใชสิ้นคา้หรือบริการ หรือมีแนวโน้มท่ีจะใชสิ้นคา้หรือ
บริการนั้นๆ ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบลกัษณะเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ ์รวมถึงพฤติกรรมการซ้ือและการ
ใชข้องกลุ่มเป้าหมาย 
    2.ตลาดซ้ืออะไร หลังจากสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนได้แล้ว จึงท าการวิเคราะห์
พฤติกรรมของของตลาด เพ่ือตอ้งการทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงลกูคา้จากผลิตภณัฑห์รือองคก์ร 
    3.ท าไมจึงซ้ือ การวิเคราะห์ในหวัขอ้น้ีจะช่วยใหท้ราบถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงในการตดัสินใจซ้ือของ
ลกูคา้ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนจูงใจกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสามารถเหตุผลท่ีท าใหล้กูคา้ตดัสินใจ
ซ้ือ 
    4.ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ ในการตดัสินใจซ้ืออาจมีบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ เพราะผูท่ี้ท าหนา้ท่ีซ้ือไม่ใชผู้ท่ี้ใชสิ้นคา้โดยตรง อาจใชร่้วมกนัหลายคน  
  5.ซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมในการบริโภคสินคา้และบริการในแต่ละประเภทท่ีแตกต่าง
กนัตามโอกาสท่ีจะใช ้ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจยัทางการตลาดการบริการ 7Ps  
     ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P s) (ธนวรรณ  แสงสุวรรณ  และคณะ, 2547) อธิบายว่ากลยุทธ์
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  (Marketing Mix 7P s) ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกของผู ้บ ริโภค 
ประกอบดว้ยปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) 
ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ(Process) ปัจจยัดา้นบุคลากรผู ้
ให้บริการ (People) ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) 
โดยส่วนประกอบทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั และเท่าเทียมกนัข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารจะวางกลยุทธ์โดยเน้น
น ้าหนกัท่ีปัจจยัใดมากกวา่เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีถูกน าเสนอสู่ตลาด เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้และสร้างคุณค่า (Value) และสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ
ให ้
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  2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการสินคา้ตอ้งจ่ายกบัสินคา้หรือ
บริการนั้น ๆ การก าหนดราคาสินคา้เกิดจากการตั้งเป้าหมายทางการคา้ว่าตอ้งการก าไร ตอ้งการขยายส่วน
ครองตลาด ตอ้งการต่อสูก้บัคู่แข่งขนั หรือเป้าหมายอ่ืน  

3. ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการท างานท่ีจะท าให้สินคา้หรือบริการ
ไปสู่ตลาดเพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการตามท่ีตอ้งการ โดยตอ้งพิจารณาถึงองคก์ารต่าง ๆ 
และท าเลท่ีตั้งเพ่ือใหอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีเขา้ถึงลกูคา้ 

 4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนให้กระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาดใหแ้น่ใจว่าตลาดและผูบ้ริโภคเขา้ใจและใหคุ้ณค่าในส่ิงท่ีผูข้ายเสนอโดยมีเคร่ืองมือท่ี
ส าคญั 4 ชนิด คือ 

4.1 การขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) เป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีดีท่ีสุด แต่มีค่าใชจ่้าย
สูงท่ีสุด 

4.2 การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่ือโฆษณาประเภทต่าง ๆ ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่เหมาะ
กบัสินคา้ท่ีตอ้งการตลาดกวา้ง 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการใชส่ื้อโฆษณาประเภทต่าง ๆ ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคให้
เกิดความตอ้งการในตวัสินคา้ 

4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นกิจกรรมท่ีเนน้วตัถุประสงค์
การใหบ้ริการแก่สงัคม เพ่ือเสริมภาพพจน ์หรือชดเชย เบ่ียงเบนความรู้สึกของผูบ้ริโภคต่อตวัผลิตภณัฑ ์

5. ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) หมายถึงขั้นตอนในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละ
การใหบ้ริการ ซ่ึงจะตอ้งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นท่ีพอใจและประทบัใจในความรู้สึกของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการ
อาศยักระบวนการบางอยา่งเพ่ือจดัส่งผลิตภณัฑห์รือบริการใหก้บัลกูคา้ เพ่ือใหเ้กิดความแตกต่าง 

6. ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) หมายถึง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑท์ั้งหมดซ่ึง
หมายรวมถึงทั้ง ลกูคา้ บุคลากรท่ีจ าหน่าย และบุคคลท่ีใหบ้ริการหลงัการขายบุคลากร 

7. ปั จจัยด้านการส ร้างและการน า เสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation) หมายถึง การแสดงใหเ้ห็นคุณภาพของบริการโดยผา่นการใชห้ลกัฐานท่ีมองเห็นเพ่ือเป็นการ
ดึงดูดใจลูกคา้เพ่ือให้ลูกคา้มองเห็นภาพลกัษณ์หรือคุณค่าของบริการท่ีส่งมอบและท่ีเหนือกว่าคู่แข่งได้
อยา่งชดัเจน 

 
3. วธิีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็ค จ านวน 4 
สาขา คือ สาขารัชโยธิน สาขารังสิต สาขาป่ินเกลา้ สาขาสุขุมวิท  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
กลุ่มผูใ้ช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็ค จ านวน 400 คน ในการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างเป็นการ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       889 

 

ก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีทราบจ านวนประชากรโดยดูจากรายงานสถิติการใช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ 
ซินีเพลค็ในรอบปี2555 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
     ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยใชค้ าถามแบบปลายปิด 
 ( Closed – Ended Questionnaire) ซ่ึงผู ้วิจัยได้สร้างข้ึนมาจากแนวความคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดค าถาม ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่  1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนตวั  
ส่วนที่ 2  ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพลค็  

ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7Ps  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.  ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data)       
 เป็นขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็ค จ านวน 400 คน ในการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างเป็นการก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ี
ทราบจ านวนประชากร ซ่ึงมีการช้ีแจงเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบสอบถามก่อนการเก็บขอ้มูลจริง โดย
เก็บขอ้มูลเดือนธันวาคม 2556 เท่านั้น เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ น าไปประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS และท า
การวิเคราะห์ทางสถิติ 

2.  ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary data) 
เป็นข้อมูลเก่ียวกับหลักการและทฤษฎี เอกสารงานวิจัย รายงาน และสถิติท่ีเก่ียวข้องจาก

สารสนเทศต่างๆ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
อนุมาน  (Inferential Statistic)ดังน้ี  จากวัต ถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ื อ ศึกษาปัจจัยด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ศึกษาการแบ่งกลุ่มความพึงพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบริการ ศึกษาความพึงพอใจ
, พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลกัษณะผูว้ิจยัจะน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังน้ี ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพลค็  และ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัจะน า
ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7Ps ใชว้ิธีการ Cluster Analysis มาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ซ่ึงมีรายละเอียด การหาค่าความถ่ี (Frequency) การหาค่าร้อยละ 
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(Percentage)การหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์กลุ่ม 
(Cluster Analysis) 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
   จากการสรุปผลการวิจยัดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น แสดงให้เห็นว่า ผลการวิจยัท่ีไดมี้ความสัมพนัธ์
กบัทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

     ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย มีอาย ุ21-25 ปี มีอาชีพเป็นนกัเรียน / นกัศึกษา และมีรายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน 

     ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภค กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 มีซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ผลงานวิจยัของวชิราภรณ์ มงคลนาวิน (2556) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง “ความพึงพอใจ ในการ
ให้บริการของโรงภาพยนตร์ ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัในเร่ือง เหตุผลท่ีใชบ้ริการไม่มีผลกบัความพึงพอใจในการใหบ้ริ การของโรงภาพยนตร์ใน
เครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

     ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps  พบว่า ผูบ้ริโภค กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 มีซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของสุนีย ์จุลอารีสุข (2550) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง “ปัจจยัทางดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดและพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” 
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัทางดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ ปัจจยั
บุคลากร ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพอยู่ในระดบัส าคญัมาก เม่ือ พิจารณาปัจจยัแต่ละขอ้ ความพึง
พอใจส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ความส าคญัโดยรวมในระดบั เช่นกนั 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
       จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็ค โดยใช้
โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคและความพึงพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7Ps สามารถ
สรุปผลไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

     จากการส ารวจผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี มีสัดส่วนระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.50 และร้อยละ 45.50 ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่าง
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ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 21 – 25 ปี จ านวน คิดเป็นร้อยละ 29.25 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียน /
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.25 และพบว่าส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนละ 20,001 – 30,000 บาทต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 37.75 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพลค็ 

     จากการส ารวจผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เดินทางมาโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพลค็ในลกัษณะชมภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 87.5 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีเพ่ือน
เป็นผูต้ ัดสินใจการเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ  37.25 เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพลค็ก็คือ อยู่ในแหล่งชุมชน / ใจกลางเมือง คิดเป็นร้อยละ 37.5  กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เคยมาใชบ้ริการมากกว่า 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 85.5 กลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีในการใชบ้ริการส่วนใหญ่
มาใช้บริการ 1 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 28.75 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักเข้ามาใช้บริการใน
ช่วงเวลา 18.00 – 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 30.75 นอกจากกลุ่มตวัอย่างจะใหร้ะดบัความส าคญัดา้นความพึง
พอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7Ps โดยเฉล่ียทั้ง 7  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้ายกระบวนการบริการ ด้านบุคลากร และด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจตามส่วนผสมทางการตลาดบริการ 7Ps ในการใช้บริการโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพลค็ 

     จากการส ารวจผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความพึงพอใจตามส่วนผสมทางการ
ตลาดบริการ ดงัต่อไปน้ี  

      - ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพลค็ โดยพิจารณาจากระดบั
ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.83 กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัมีภาพยนตร์ให้บริการเพียงพอมากท่ีสุดเป็นล าดบัแรก ล าดบั
ถดัมาคือ มีการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ล าดบัถดัมาคือ มีภาพยนตร์ให้เลือกชมมากมายและ
ล าดบัสุดทา้ยคือ มีบริการรอบฉายภาพยนตร์ท่ีหลากหลายตามล าดบั  

     - ดา้นราคา  มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพลค็ โดยพิจารณาจากระดบัความ
พึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีความส าคญั  โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 
กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลามากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ล าดบัถดัมาคือ มีการ
แจง้ราคาท่ีชดัเจน ตามล าดบั การท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลา  

     - ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็ค โดย
พิจารณาจากระดบัความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความส าคญั
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โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัมีบริการจองบตัรภาพยนตร์
ออนไลน์โดยแอปพลิเคชัน่ในมือถือ มากท่ีสุดเป็นล าดบัแรก ล าดบัถดัมาคือมีการบริการช าระเงิน Counter 
Service ล าดบัต่อมาคือ มีบริการ Call Center ของโรงภาพยนตร์ และล าดบัสุดทา้ยคือมีเวบ็ไซตท่ี์จดจ าง่าย 
ตามล าดบั  

      - ดา้นการส่งเสริมการขาย  มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพลค็ โดยพิจารณา
จากความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความส าคญัมีความส าคญัโดยรวม
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัมีการส่งเสริมการขายโดยการลด แลก 
เช่น M – Gen ,บัตรธนาคารกสิกร มากท่ีสุดเป็นล าดับแรก ล าดับถดัมาคือมีโปรโมชั่นลดราคาบัตร
ภาพยนตร์ บริการ ล าดบัถดัมาก็คือ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ตลอดเวลา และล าดบัสุดทา้ยคือ มีการจดั
กิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ 

     -  ดา้นกระบวนการบริการ  มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพลค็ โดยพิจารณา
จากระดบัความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีความส าคญัมีความส าคญั
โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัมีการแสดงรอบภาพยนตร์ใน
แต่ละเร่ืองอย่างชดัเจนและแจง้ระยะเวลาการชมภาพยนตร์ มากท่ีสุดเป็นล าดบัแรก ล าดบัถดัมาคือมีการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และล าดบัสุดทา้ยคือ มีบริการท่ีถูกตอ้งและ
รวดเร็วตามล าดบั 

     - ดา้นพนกังาน  มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพลค็ โดยพิจารณาจากระดบั
ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรไดใ้ห้บริการมีความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัพนกังานมีความชดัเจนในการให้ค าแนะน ามากท่ีสุด
เป็นล าดบัแรก ล าดบัถดัมาคือพนกังานไดใ้ห้ขอ้มูลตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ และล าดบัสุดทา้ยพนกังานมี
ความช านาญในการใหบ้ริการตามล าดบั  

     - ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็ค  โดย
พิจารณาจากระดบัความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดดา้นกายภาพใหบ้ริการมีความส าคญัโดยรวม
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัการเกา้อ้ีนัง่ชมภาพยนตร์นัง่สบายและ
สะอาดมากท่ีสุดเป็นล าดบัแรก ล าดับถดัมาคือมีโรงภาพยนตร์ท่ีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์  ล  าดบั
ถดัมาคือ มีท าเลท่ีตั้งสะดวกสบายในการเดินทาง ล าดบัถดัมาคือมีการออกแบบตกแต่งโรงภาพยนตร์ท่ี
ทนัสมยั ล าดบัถดัมาคือ มีสถานท่ีนัง่ในการพูดคุย พบปะสังสรรค ์และล าดบัสุดทา้ยคือ มีท่ีจอดรถรองรับ
เพียงพอต่อผูบ้ริโภค  ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     จากการสรุปผลการวิจยัขา้งตน้ ผูวิ้จยัขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดงัต่อไปน้ี 

1. นกัวิจยัควรท าการศึกษากลุ่มประชากรท่ีโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ในต่างจงัหวดั เน่ืองจาก
ปัจจุบนัโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ไดมี้การขยายตวัเปิดตามจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศมากมาย 
การศึกษากลุ่มประชากรในต่างจงัหวดัจะท าใหเ้ขา้ใจธุรกิจโรงภาพยนตร์ไดค้รอบคลุมข้ึนมากยิ่งข้ึน  

2. ในการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี มุ่งเนน้ศึกษาในดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็คโดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps  
ควรมีการศึกษาในปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีละเอียดและถูกตอ้งมากข้ึน เช่น การส่ือสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC ) 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานกบัประสิทธิภาพการท างาน 
ของพนักงานระดับปฏบิัติการ : กรณศึีกษา บริษทัสาธิตพลาสติกวศิวกรรมจ ากดั 

The study of the relationship between working environment and the working 
efficiency of the operational employees   

Case Study : Satitplastic Engineering Co., Ltd.  
ณฐัพล ศรีธาดาวุฒิ1 และ ผศ.ดร. อริสรา เสยานนท์2 

Nuttaphon Srithadawut and Asst. Prof. Dr. Arisara Seyanont 
บทคดัย่อ 

 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณแบบส ารวจวิจัยมีว ัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ท่ีปฏิบัติงานในโรงงาน และ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมการท างานกับปัจจัยด้านประสิทธิภาพการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ท่ี
ปฏิบติังานในโรงงาน ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาพบว่า พนกังานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มการท างาน 
อยู่ในระดับมากทั้ ง2ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ และ ด้านจิตวิทยา  พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการท างาน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล 

ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นการจดัการ ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน กบั ประสิทธิภาพการท างาน ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ พบวา่ไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น และใน
ดา้นประชากรศาสตร์ อายุท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัใน เร่ืองประสิทธิภาพการท างานดา้น
บุคคล อายุการท างาน และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันใน เร่ือง
ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะของงาน และ ดา้นการจดัการ  
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Abstract 
This study was a quantitative study in survey type and purposed to study of the working environmental 

factors of the operational employees, to study of the working efficiency of the operational employees 
who working in the manufactory and to study of the relationship between the working environment 
factor and the factor of achievement of the operational employees who working in the manufactory and 
to study of the relationship between working environmental factors and the achievement of the 
operational employees who  working in the manufactory. The study results found that the employees 
have satisfied to the working environment in a much level of both 2 sides such as physical side and 
philosophy side. The employees have opinion to the achievement in agreed both of 3 side such as the 
sides of individual, work characteristic, management. The analysis of the relationship between the 
working environment and the achievement of the operational employees found that were not differed at 
all sides and in the demography, the differ age have differed opinion in the achievement, individual, 
working life and the average income per a month were differed, have differ opinion in the achievement, 
individual, work characteristic and management sides. 

 
Keywords: working environment, working efficiency 

1. บทน า 
 
     บริษทั สาธิตพลาสติก วิศวกรรม จ ากดั ผูผ้ลิตงานฉีดผลิตภณัฑข้ึ์นรูปดว้ยพลาสติก ดว้ยเคร่ืองจกัรท่ี
ทนัสมยั มีหอ้ง Cleanroom (หอ้ง Cleanroom เป็นหอ้งปลอดฝุ่ นท่ีมีไวผ้ลิตงานประเภทท่ีใชใ้นโรงพยาบาล
ของเด็ก เพ่ือรักษาความสะอาด) โดยเฉพาะทีมช่าง Q.C. ผูช้  านาญเพ่ือผลิตภณัฑ์เกรดคุณภาพ รับจา้งท า
ตามสั่ง เช่น ของใช ้อะไหล่ ช้ินงานพลาสติก ทุกชนิด ทั้งงานฉีดงานเป่า ฉีดพลาสติก ช้ินส่วนพลาสติก 
ทุกชนิด ด้วยเคร่ืองจักรจากประเทศญ่ีปุ่นบริษัทสาธิตพลาสติก วิศวกรรม จ ากัด ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 15 
มิถุนายน 2538 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000บาท เร่ิมแรก บริษทั สาธิตพลาสติก วิศวกรรม จ ากดั นั้นได้
ประกอบธุรกิจรับจา้งผลิตของเล่นเดก็  เร่ิมแรกอยูแ่ถว สะพานเหลือง แลว้ต่อมากเ็ร่ิมขยายธุรกิจ จากท่ีเคย
ผลิตแค่ของเด็กเล่นเพียงอย่างเดียวจึงกลายมาเป็น ผูผ้ลิตงานฉีดพลาสติกประเภทของเล่นเด็ก  และ 
ช้ินส่วนประกอบของเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ จึงได้ยา้ยมาตั้ งโรงงานอยู่ท่ี16/50 หมู่ 7 บางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร10150 (ท่ีตั้งโรงงานในปัจจุบนั) ในการท างาน
ของพนักงานนั้นทางบริษทั จะมีเคร่ืองป้องกนัให้กบัพนักงาน เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนให้แก่
พนักงาน เพราะพนักงานตอ้งท างานอยู่กบัเคร่ืองจกัรตลอดเวลา อาจเกิดอนัตราย บริษทัจึงจดัให้มีการ
จดัเก็บส่ิงของให้เป็นระเบียบ คดัแยกส่ิงของท่ีไม่จ าเป็นออกจากพ้ืนท่ีท่ีปฏิบติังานอยู่ตลอด และท าการ
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ตรวจเช็คบ ารุง เคร่ืองจกัรอย่างสม ่าเสมอ เพราะถา้สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีไม่ดี ไม่เป็นระเบียบ 
สามารถส่งผลต่อความปลอดภยัของพนกังานขณะปฏิบติังาน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเลก็ ขนาด
กลาง หรือแมแ้ต่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได ้สภาพแวดลอ้มท่ีดีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยัย่อมส่งผลให้
ผูป้ฏิบติังานมีสภาพร่างกายและจิตใจท่ีดีมีความสุขในการท างานซ่ึงท าให้ไดผ้ลงานท่ีดีมีประสิทธิภาพ
ตามมาดว้ย โดยเฉพาะพนกังานในระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงมีความส าคญัต่อการผลิต เพ่ือให้สามารถผลิตงาน
ไดเ้ต็มขีดความสามารถปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  มีอิทธิพลอย่างมากกบัพนักงานในดา้น
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน  องค์กรจ าเป็นต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงานในการ
ปฏิบติังาน เพ่ือท าให้พนักงานทุ่มเทความสามารถในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีมากข้ึน ทั้งยงัก่อให้เกิด
ความรักความผกูพนั มีความปรารถนาท่ีจะอยู่กบัองค์กรต่อไปในการท่ีจะน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จ
ไดใ้นอนาคต 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
การอ้างองิในเนือ้หา 
 
     (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2531) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถึง 
ส่ิงต่างๆท่ีอยู่ลอ้มรอบตวัของพนกังานในขณะท่ีท างาน เช่น หวัหนา้ผูค้วบคุม เพ่ือนร่วมงาน เป็นส่ิงของ 
เช่น เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ต่างๆเป็นสารเคมี เป็นพลงังาน เช่น อากาศท่ีหายใจ แสง
สวา่ง เสียง ความร้อน และเหตุปัจจยัทางจิตวิทยาสงัคม เช่น ชัว่โมงการท างาน ค่าตอบแทน 
     (บุญทนั ดอกไธสง, 2530) ไดแ้บ่งสภาพแวดลอ้มในการท างานออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. สภาพแวดลอ้มของงานไดแ้ก่ แสงสวา่ง อุณหภูมิ เป็นตน้ 
2. สภาพแวดลอ้มของบุคคล ไดแ้ก่ ผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาเป็นตน้ 
3. สภาพแวดลอ้มสงัคม ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ บทบาทของการเมือง เป็นตน้ 
4. สภาพแวดลอ้มของรายได ้ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าตอบแทน เป็นตน้ 

     (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2531) ไดแ้บ่งประเภทของสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีก่อใหเ้กิด
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั เรียกวา่ ส่ิงคุกคามสุขภาพอนามยัออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. ส่ิงคุกคามสุขภาพอนามยัทางกายภาพ ไดแ้ก่ อุณหภูมิ แสงสว่าง เสียง ความสั่นสะเทือน ความ
ดนับรรยากาศ อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรกลต่างๆ เป็นตน้ 

2. ส่ิงคุกคามสุขภาพอนามยัทางเคมี ไดแ้ก่ ฝุ่ น ควนั ละออง ก๊าซ ไอระเหย และตวัท าละลาย 
3. ส่ิงคุกคามสุขภาพอนามยัทางชีวภาพ ไดแ้ก่ จุลินทรียช์นิดต่างๆ คือ แบคทีเรีย ปรสิต และเช้ือ

ไวรัส 
4. ส่ิงคุกคามสุขภาพอนามัยทางจิตวิทยาสังคม ซ่ึงหมายถึงสภาพแวดล้อมในการท างานท่ี

ก่อใหเ้กิดความเครียดจากการท างาน การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา เน่ืองจากอารมณ์ หรือจิตใจท่ีไดรั้บ
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ความบีบคั้นต่างๆ ไดแ้ก่ สภาพการท างาน สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล ค่าตอบแทน บทบาท และต าแหน่ง
หนา้ท่ีในการท างาน 
     (Blum and Naylor, 1968) ไดใ้ห้นิยามความพึงพอใจในการท างานว่า หมายถึง ทัศนคติโดยรวมของ
พนกังาน ซ่ึงเป็นผลจากทศันคติ 3 ดา้น คือ ปัจจยัเก่ียวกบังาน อนัไดแ้ก่ ผลตอบแทน, การควบคุมดูแล, 
สภาพการท างาน, โอกาสกา้วหน้า เป็นตน้ ปัจจยัเก่ียวกบับุคลิกภาพส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ อายุ สุขภาพ 
อารมณ์ และ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อันได้แก่ ความสัมพันธ์ภายในองค์กร สถานะทางสังคม 
กิจกรรมต่างๆ ภายในองคก์าร เป็นตน้ 
     (Strauss and Sayless, 1960) ความพึงพอใจในการท างานเป็นความรู้สึกพอใจในงานท่ีท า และมีความ
เตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ต่บุคคลจะรู้สึกพอใจในงานท่ีท า ก็
ต่อเม่ืองานนั้นให้ประโยชน์ตอบแทนทั้งทางดา้นวตัถุและจิตใจ ทั้งยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการ
พ้ืนฐานของบุคคลไดอี้กดว้ย 
     (Gibson and Others, 1991) ไดใ้ห้ความหมายว่า ประสิทธิภาพการท างานหมายถึง อตัราส่วนต่อปัจจยั
การวดัประสิทธิภาพจะวดัตวับ่งช้ีหลายตวัประกอบดว้ยกนั อตัราการไดผ้ลตอบแทน ค่าใชจ่้ายต่อหน่วย
ผลผลิต อตัราการสูญเปล่าส้ินเปลืองการใชท้รัพยากร และอตัราส่วนของผลก าไรต่อค่าใชจ่้ายในการลงทุน 
     (สมใจ ลกัษณะ, 2543) แนวคิดการวดัประสิทธิภาพจะวดัตวับ่งช้ีหลายตวัประกอบดว้ยกนั เช่น อตัรา
การไดผ้ลตอบแทนในเงินลงทุนหรือทรัพยสิ์นท่ีเป็นทุน ค่าใชจ่้ายต่อหน่วยผลผลิต อตัราการสูญเปล่าการ
ใชท้รัพยากร และอตัราส่วนของผลก าไรต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประสิทธิภาพเป็นการใชปั้จจยัและ
กระบวนการในการด าเนินงานโดยการผลิตท่ีได้รับเป็นตัวก ากับการแสดงประสิทธิภาพ  โดยแบ่ง
ประสิทธิภาพ 2 ระดบั คือ  

1. ประสิทธิภาพของบุคคล คือ การท่ีบุคคลตั้งใจปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถใชก้ลวิธีหรือ
เทคนิคการท างานท่ีจะสร้างผลงานได้มาก  เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจโดยส้ินเปลืองทุน
ค่าใชจ่้าย พลงังาน และเวลานอ้ย เป็นบุคคลท่ีมีความสุขและพอใจ 

2. ประสิทธิภาพขององค์กร คือ การท่ีองค์กรสามารถด าเนินงานต่างๆ ตามภารกิจหน้าท่ีของ
องคก์รโดยใชท้รัพยากร ปัจจยัต่างๆ รวมถึงก าลงัคน อย่างคุม้ค่าท่ีสุด มีการสูญเปล่านอ้ยท่ีสุด มีลกัษณะ
ของการด าเนินงานไปสู่ผลตามวตัถุประสงค์ได้อย่างดี โดยประหยดัเวลาทั้ งทรัพยากร และก าลงัคน 
องค์กรท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ี เอ้ือต่อการผลิต  และการบริการได้ตามเป้าหมาย  องค์กรมี
ความสามารถใชยุ้ทธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีอย่างฉลาดท าให้เกิดวิธีการท างานท่ี
เหมาะสม มีความราบร่ืนในการด าเนินงาน มีปัญหาอุปสรรคและความขดัแยง้นอ้ยท่ีสุด ขา้ราชการมีขวญั
ก าลงัใจดี มีความสุขความพอใจในการท างาน 
     (ธัญญา ผลอนนัต์, 2546) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงาน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 
ประเภท คือ  
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1. ดา้นบุคคล หมายถึง ลกัษณะส่วนตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ี เช่น เพศ อายุ ศาสนา 
การศึกษา พ้ืนเพ บุคลิกภาพ ประสบการณ์ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ความสนใจในงาน และมุมมองต่อ
ฝ่ายบริหาร เป็นตน้  

2. ดา้นงาน ไดแ้ก่ ลกัษณะของเน้ืองาน เช่น งานนั้นน่าสนใจหรือไม่มีความทา้ทายแปลก ใหม่
มากน้อยเพียงใด เปิดโอกาสในการศึกษา ฝึกอบรม และพฒันามากน้อยเพียงใด ฐานะทาง วิชาชีพ และ
ขนาดขององค์การ ตลอดจนความยากง่ายของงานก็มีผลต่อการปฏิบัติงาน และความพึง พอใจของ
พนกังาน  

3. ดา้นการจดัการ คือ ความมัน่คงในงาน ท างานแลว้มีโอกาสกา้วหนา้หรือไม่ ไดรั้บอ านาจใน
การตดัสินใจมากนอ้ยเพียงใด ค่าตอบแทนตลอดจนสวสัดิการพอเพียงหรือไม่และ ยงัอาจรวมถึงเพ่ือน
ร่วมงานดว้ย 

3. วธิีการศึกษา 
 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ ของบริษทั สาธิตพลาสติก วิศวกรรม 
จ ากัด ซ่ึงมีพนักงานระดับปฏิบัติการ 72 คน , บริษัท สาธิต อินเตอร์พลาส จ ากัด มีพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ จ านวน 54 คน รวม 126 คน ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่าง คือ ตาราง
การก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) จากตารางจะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน97คน 
แต่ผูท้  าการวิจยัจะท าการเก็บกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด โดยการศึกษาจะท าการศึกษาพนกังานระดบัปฏิบติัการ
ทั้งหมก 126 คน 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือ
ศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน ระดบั
ปฏิบติัการโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนที่ 1เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการ เป็น
ค าถามปลายปิด แบบใหเ้ลือกไดห้น่ึงตวัเลือก มีจ านวน 5 ขอ้ 
ส่วนที่ 2แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัส าคญัต่อสภาพแวดลอ้มการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
จ ากดั  มีจ านวน 25 ขอ้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราไลเคิร์ต (Likert Scale) 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการ มีจ านวน 21 ขอ้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราไลเคิร์ต (Likert Scale)  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มเป้าหมาย ผูท้  าการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยเกบ็ขอ้มลูตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2556เม่ือ
ไดข้อ้มลูแลว้ น าไปประมวลผลดว้ยโปรแกรม และท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       899 

 

2.ขอ้มลูทุติยภูมิ(Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มลูเพ่ือใชใ้นการประกอบการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวิจยั วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ต และเอกสารต่างๆ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางของการท าการศึกษาในคร้ังน้ี 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค่้าร้อยละ 
- วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มการท างานและความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ

การท างาน เพ่ือหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
- วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ จะน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชค่้าสถิติ Anova และ Correlation ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
สภาพแวดลอ้มการท างานกบัความปลอดภยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     การวิจยั เร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั สาธิต พลาสติกวิศวกรรม จ ากดั ,บริษทั สาธิต อินเตอร์พลาส จ ากดั 
สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มการท างานของพนักงานระดบัปฏิบัติการ ผลจากการวิจยั
พบว่า จากแนวคิดของ (นพคุณ 2547: 231-240) ได้แบ่งสภาพแวดล้อมในการท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมทัว่ไปออกเป็น 2 สภาวะ คือ ทางกายภาพ และ ทางจิตวิทยา พนักงานระดบัปฏิบัติการมี
ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ทั้ งในด้านกายภาพ และ ด้านจิตวิทยา ซ่ึงอาจเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มในโรงงาน สภาพแวดลอ้มท่ีเนน้ความรับผิดชอบส่วนบุคคล ให้การยอมรับ และมีรางวลั
ส าหรับผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานดี การก าหนดโครงสร้างองคก์ารใน รูปของกฎระเบียบ กระตุน้ใหมี้การใช้
อ  านาจหน้าท่ีท่ีเป็นทางการในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแยง้ และมีความสัมพันธ์ท่ีอบอุ่นจริงใจ ให้การ
สนับสนุน  และสร้างแรงจูงใจ  และ ทางบริษัทยงัมีการจัดท า 5 ส . ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลกัษณะ สร้างนิสัย เพ่ือความเป็นระเบียบ ซ่ึงจะส่งผลให้ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตรงกบั
แนวคิดของ (Litwin และ  Stringer 1968,p.31) บรรยากาศองค์การ  ว่า หมายถึง  องค์ประกอบของ
สภาพแวดลอ้มขององคก์าร ซ่ึงรับรู้โดยบุคลากรในองคก์าร ทั้งโดยทางตรงและ ทางออ้ม และมีอิทธิพล
ต่อการจูงใจและการปฏิบติังานในองค์การ บรรยากาศองค์การเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากบุคคล
ไม่ไดท้ างานอยู่เพียงล าพงั แต่ การท างานนั้นอยู่ภายใตก้ารก ากบั การควบคุม โครงสร้างองคก์ารแบบของ
ผูน้ า กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารท่ีอาจมองไม่เห็นแต่สามารถรับรู้ได ้ส่ิงต่างๆ
เหล่าน้ีมี ผลกระทบต่อตวับุคคล องคก์าร และการรับรู้เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทศันคติ  
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2. ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ผลจากการวิจยัพบวา่ 
จากแนวคิดของ (ธญัญา ผลอนนัต ์2546) ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้น
บุคคล ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นการจดัการ พนกังานระดบัปฏิบติัการมีระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ย ทั้งในดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะงาน และดา้นการจดัการ ซ่ึงอาจเกิดจาก การมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
มีการตรวจเช็คเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ พนกังานมีช านาญ สามารถจดัล าดบั
ความส าคญัของงานไดเ้ป็นอยา่งดี ผูน้ ามีการส่งเสริมใหมี้การพฒันาศกัยภาพ มีการฝึกอบรม มีการ
ช่วยเหลือกนัระหวา่งเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั 
งานวิจยัของ  นางสาวนิสากร ศิริษา (2552) เร่ือง  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานฝ่าย
ผลิต บริษทั ยแูทคไทย จ ากดั ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย ทั้ง3ดา้น ไดแ้ก่ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะงาน และดา้นจิตวิทยา และ พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั
มีความคิดเห็นโดยรวมดา้นลกัษณะงาน ไม่แตกต่าง ,พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวมดา้นลกัษณะงานไม่แตกต่าง แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในเร่ือง พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวม ดา้นบุคคล เพราะ จากงานวิจยัของ นางสาวนิสากร ศิริษา พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น
ดา้นบุคคล ไม่มีความแตกต่างกนั แต่ผลงานวิจยั พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นดา้นบุคคลต่างกนั , 
พนกังานฝ่ายผลิตท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ดา้นลกัษณะงาน จากงานวิจยั
ของ นางสาวนิสากร ศิริษา พนกังานฝ่ายผลิตท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นดา้นลกัษณะ
งาน ไม่มีความแตกต่างกนั แต่ผลงานวิจยั พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นดา้น
ลกัษณะงานแตกต่างกนั และ พนกังานฝ่ายผลิตท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 
ดา้นการจดัการ จากงานวิจยัของ นางสาวนิสากร ศิริษา พนกังานฝ่ายผลิตท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มี
ความคิดเห็นดา้นการจดัการ ไม่มีความแตกต่างกนั แต่ผลงานวิจยั พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น
ดา้นการจดัการต่างกนั  ซ่ึงอาจเกิดจาก ลกัษณะของประเภทงานอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนั สภาพแวดลอ้ม
ในการท างานท่ีแตกต่างกนั การบริหารงาน การจดัการมีความแตกต่างกนั 
3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสิทธิภาพการท างาน ของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ พบวา่ สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ มีความสมัพนัธ์ กบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นบุคคล 
ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการจดัการ และ พบวา่ สภาพแวดลอ้มทางดา้นจิตวิทยา มีความสมัพนัธ์ กบั
ประสิทธิภาพการท างาน ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะงาน ดา้นจิตวิทยา ซ่ึงหมายถึง สภาพแวดลอ้มการท างาน
ท่ีดี มีการจดัวางอยา่งเป็นระเรียบเรียบร้อย มีการท างานอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน ท าใหก้ารท างานเป็นไปอยา่ง
ราบล่ืน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน และ มีการจดัการเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน เพราะ ถา้
พนกังานรู้สึกวา่ไม่ปลอดภยัในการท างานพนกังานก็จะมีความวิตกกงัวลกบัภยัต่างๆ ยอ่มส่งผลต่อสภาพ
จิตใจ และ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานท่ีลดลงตามไปดว้ย เพ่ือนร่วมงานกส็ าคญั เน่ืองจาก มีส่วน
ช่วยเหลือ และ เป็นก าลงัใจใหก้นั เพราะ คนเราไม่สามารถท างานไดด้ว้ยตวัคนเดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ นพคุณ (สุขสถาน) นิศามณี ในเร่ือง ความปลอดภยั บุคคลท่ีเขา้มาท างานยอ่มตอ้งการความ
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ปลอดภยัในการท างาน ถา้เขาไดรั้บความปลอดภยัในการท างาน มีสวสัดิการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีจะเกิดจาก
การท างาน คนงานกจ็ะไม่มีความวิตกกงัวลกบัภยัต่างๆท่ีเกิดข้ึนและเขากจ็ะท างานดว้ยความพึงพอใจ ท า
ใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกบัประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั สาธิตพลาสติก วิศวกรรม จ ากดั , บริษทั สาธิต อินเตอร์พลาส 
จ ากดั สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. พนักงานระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.17  พนักงานระดับ
ปฏิบติัการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.65 พนักงานระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษา อยู่ในระดับ มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ44.44 พนักงานระดับ
ปฏิบติัการส่วนใหญ่ มีอายุการท างาน1 - 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.62 พนกังานระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่มี
รายไดเ้ฉล่ีย 9,001 - 11000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.62  

2. พนกังานระดบัปฏิบติัการ มีความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มการท างาน เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ และ ดา้นจิตวิทยา พบว่า มีความพึงพอใจมาก ทั้ง 2 ดา้น และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีแตกต่าง 1 รายการ คือ สถานท่ีตั้งของบริษทัสะดวกต่อการเดินทาง มีระดบั
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. พนกังานระดบัปฏิบติัการ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะงาน และ ดา้นการจดัการ พบวา่ มีระดบัความคิดเห็น อยู่
ในระดบัเห็นดว้ยทั้ง 3 ดา้น และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีแตกต่าง 1 รายการ คือ ท่านมีความพร้อม
ดา้นสุขภาพร่างกายต่อการท างาน มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่ง 

4. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ จ าแนกตาม ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา อายุการท างาน รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

ด้านบุคคล 
พนกังานท่ีมี เพศ ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นบุคคล พบว่า ไม่

แตกต่างกนั และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต   
พนักงานท่ีมี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการท างาน ด้านบุคคล พบว่า 

แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 
จ านวน 2 รายการ คือ ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏิบติังานแก่เพ่ือนร่วมงานได้
อยา่งชดัเจน ,ท่านสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งดีตามเวลาท่ีก าหนด 
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พนกังานท่ีมี ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นบุคคล 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต   

พนกังานท่ีมี อายุการท างาน ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นบุคคล 
พบว่า แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จ านวน จ านวน 4 รายการ คือ ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏิบติังานใหแ้ก่เพ่ือน
ร่วมงาน,ท่านสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จลุล่วงตามเวลาท่ีก าหนด ,การจดัล าดบัความส าคญั
ของงานเพ่ือให้งานส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ,ผูบ้งัคบับญัชามีการส่งเสริมให้มีโอกาสเรียนรู้และ
พฒันาตนเองเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการท างาน 

พนกังานท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้น
บุคคล พบว่า แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จ านวน จ านวน 5 รายการ คือ ท่านสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความช านาญการปฏิบติังานแก่
เพ่ือนร่วมงานไดอ้ย่างชดัเจน ,ท่านสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จลุล่วงไดอ้ย่างดีตามเวลาท่ี
ก าหนด ,ท่านมีการจดัล าดบัความส าคญัของงานเพ่ือใหง้านส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ,ผูบ้งัคบับญัชามี
การส่งเสริมให้มีโอกาสเรียนรู้และพฒันาตนเองเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการท างาน ,การได้รับการยกย่อง
ชมเชยในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือนร่วมงาน 

ด้านลกัษณะของงาน 
พนกังานท่ีมี เพศ ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นลกัษณะของงาน 

พบวา่ ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จ านวน จ านวน 1 รายการ คือ ท่านมีความสามารถในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในการท างาน ไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง เหมาะสม 

พนกังานท่ีมี อายุ ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นลกัษณะของงาน 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จ านวน จ านวน 1 รายการ คือ งานท่ีรับผิดชอบมีความน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ 

พนักงานท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการท างาน ด้าน
ลกัษณะของงาน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิต   

พนกังานท่ีมี อายกุารท างาน ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นลกัษณะ
ของงาน พบว่า แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จ านวน จ านวน 6 รายการ คือ งานท่ีท่านท าอยู่มีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ  และ
ความถนัดของท่าน ,เสียงท่ีดงัมากเกินท าให้ท่านขาดสมาธิในการท างานส่งผลให้ ประสิทธิภาพในการ
ท างานลดลง ,การท่ีพนกังานไดห้ยุดพกัชัว่ขณะระหว่างเวลางานจะท าให้ ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ,การท่ีท่านได้
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ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และพฒันาทกัษะการท างาน ,ท่านมีความสามารถในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา
ในการท างาน ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม ,การมีเคร่ืองมือ เทคโนโลยีท่ีเพียงพอ มีคุณภาพและทนัสมยั 

พนกังานท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้น
ลกัษณะของงาน พบว่า แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน จ านวน 6 รายการ คือ งานท่ีท่านท าอยูมี่ความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ  
และความถนดัของท่าน ,งานท่ีรับผิดชอบมีความน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ ,การไดห้ยุดพกัชัว่ขณะ
ระหว่างเวลางานจะท าให ้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ,การท่ีท่านไดฝึ้กอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และพฒันาทกัษะการ
ท างาน ,ท่านมีความสามารถในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในการท างาน ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ,การมี
เคร่ืองมือ เทคโนโลยีท่ีเพียงพอ มีคุณภาพและทนัสมยั 

ด้านการจดัการ 
พนกังานท่ีมี เพศ ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นการจดัการ พบว่า 

ไม่แตกต่างกนั และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต   
พนกังานท่ีมี อายุ ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นการจดัการ พบว่า 

ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จ านวน จ านวน 1 รายการ คือ ท่านสามารถท างานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบไดเ้ตม็ท่ี 

พนกังานท่ีมี ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นการ
จดัการ พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จ านวน จ านวน 1 รายการ คือ วนัหยดุประจ าปีท่ีไดรั้บเหมาะสม 

พนักงานท่ีมี อายุการท างาน ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้นการ
จดัการ พบวา่ แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จ านวน จ านวน 7 รายการ คือ การประสานงานภายในบริษทัมีความชดัเจน ,การมอบหมายงานท่ีท่าน
ปฏิบติัอยูมี่ความชดัเจน ,ท่านสามารถท างานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบไดเ้ตม็ท่ี ,บ าเหน็จรางวลัเป็นแรงจูงใจ
ท่ีดี เป็นการกระตุน้ใหท่้านทุ่มเท อยา่งเตม็ความสามารถ ,ความพึงพอใจต่อความร่วมมือและการช่วยเหลือ
กนั ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ,เพ่ือนร่วมงานมีส่วนให้ก าลงัใจในการปฏิบติังาน ,วนัหยุดประจ าปีท่ีไดรั้บ
เหมาะสม   

พนกังานท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างาน ดา้น
การจดัการ พบว่า แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จ านวน จ านวน 8 รายการ คือ การประสานงานภายในบริษทัมีความชดัเจน ,การมอบหมายงาน
มีความชดัเจน ,ท่านมีความพอใจและรู้สึกมัน่คงในงานท่ีท า,ท่านสามารถท างานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ไดเ้ต็มท่ี ,บ าเหน็จรางวลัเป็นแรงจูงใจท่ีดี เป็นการกระตุน้ใหท่้านทุ่มเท อย่างเต็มความสามารถ ,ความพึง
พอใจต่อความร่วมมือและการช่วยเหลือกนั ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน ,เพ่ือนร่วมงานมีส่วนใหก้ าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน ,วนัหยดุประจ าปีท่ีไดรั้บเหมาะสม 
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5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มการท างาน กบั ประสิทธิภาพการท างาน 
ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น และเม่ือพิจารณา ค าถามใน
แต่ละขอ้ของสภาพแวดลอ้มการท างาน พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั ในทุกดา้นของ ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

ข้อเสนอแนะ  
- สภาพแวดล้อมการท างาน  จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ี สามารถน าไปใช้เป็น

แนวทางในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจดัการให้ตรงกบัความตอ้งการของพนักงาน ซ่ึงจะ
เป็นการสร้างความพึงพอใจ ความมีคุณค่าให้แก่พนกังาน ส่งผลให้พนกังานมีการปฏิบติังานให้กบั
องคก์ารอยา่งมี ประสิทธิภาพ  

- สภาพแวดล้อมการท างาน จากขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า สภาพแวดลอ้มการ
ท างาน  มีความสัมพัน ธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
สภาพแวดลอ้มจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญั และจะท าให้พนกังานอยู่ในสภาวะท่ีดี และพร้อมท างาน 
เช่น บริษทัมีความมัน่คง มีการ พฒันาความกา้วหนา้อยูเ่สมอ 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
- การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ ดงันั้น

ผลการศึกษาจึงเป็นผลการศึกษาเฉพาะกลุ่ม ควรท าการศึกษาเพิ่มเติม ศึกษากลุ่มตวัอยา่งฝ่ายอ่ืนดว้ย 
และอาจมีการเปรียบเทียบกนัของแต่ละฝ่าย 
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การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาด 
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The Satisfaction Evaluation of Customer in Marketing Mix 
Case Study : Auto Planet Supercar.Co,.Ltd  

กมลา  นภสิทธ์ิจินดา1และ ดร.ธีริน วาณชิเสนี2 
Kamala  Noppasithjinda and Dr.Teerin Vanichseni 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาดา้นการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่ิงส าคญัในการท่ีจะท า
ให้ธุรกิจมีความยัง่ยืน ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจ โดยมีวตัถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของ
ผูใ้ช้บริการ เพ่ือวดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริษทั และเพ่ือน าผลท่ีไดไ้ป
สร้างตวัวดัในการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  สามารถน าไปใชก้บัปรับปรุงการใหบ้ริการของบริษทั เพ่ือให้มี
ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ รวมถึงรองรับกบัยุคโลกาภิวตัน์ ท าให้ตลาดตกเป็นของผูซ้ื้อ 
ลูกคา้มีทางเลือกมากข้ึน ธุรกิจท่ีตอ้งการ ประสบความส าเร็จ ในยุคโลกาภิวตัน์น้ี จึงตอ้งมีการปรับตวั เพ่ือเสริมสร้างกล
ยุทธ์ขององค์กรเพ่ือศึกษาลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการและวิธีการในการครองใจลูกคา้ให้ได้ ซ่ึงผล
การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นส่วนประกอบเพ่ือช่วยในการตดัสินใจในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดของผูบ้ริหาร และสามารถ
น ามาใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาในเร่ืองของการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการใหดี้ยิ่งข้ึน  
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ผู้ใช้บริการ, ส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract 
    The study of customer’s satisfaction in marketing mix is essential to make business last long, 
therefore researcher is interested in this field. The purpose of the study is to investigate demography of 
customer to measure satisfaction, Furthermore the result can be used to evaluate and develop the 
company’s service to be parallel with customer’s requirement. Additionally, in the age of globalization 
which has been change to customer center, customers have more choices to choose and business which 
yearns for success must be prepared and adapted itself. To strengthen the strategies of company studying 
the demography of customers and method in customer service is a necessary. the result of this study is 
an essential part in making decision for all executive and can be used to improve customer service to be 
better as much as possible.     
Keywords: Satisfaction, Customers, Marketing mix  
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1. บทน า 
 
      บริษทั ออโตแ้พลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจการจดัจ าหน่ายรถยนตน์ าเขา้
(ส าเร็จรูป)จากต่างประเทศ อาทิเช่น กลุ่มประเทศยุโรป เป็นตน้ มีศูนยบ์ริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
พร้อมเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้โดยในปี 2538  ไดมี้การก่อตั้ง
โชวรู์มรถยนต์แห่งแรกข้ึน โดยทางบริษทั ออโตแ้พลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากดั ไดมี้การน าเขา้รถยนต์
น าเขา้หลากหลายรุ่น โดยเนน้นโยบายการน าเขา้รถยนตน์ าเขา้ท่ีมีคุณภาพสูง เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ
ของลกูคา้ เม่ือภาวการณ์ขยายตวัของตลาดมีลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการรถยนตน์ าเขา้เพ่ิมมากข้ึน ทางบริษทัจึง
ไดเ้ล็งเห็นถึงการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างครบวงจร เน่ืองดว้ยลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่ไดแ้ค่
ต้องการซ้ือรถยนต์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ลูกค้ายงัคงต้องการคุณภาพการบริการท่ีดีและการ
บ ารุงรักษารถยนต์ท่ีน่าเช่ือถืออีกด้วย ทางบริษทัจึงตัดสินใจเปิดศูนยบ์ริการข้ึน เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยจดัตั้งศูนยบ์ริการเพ่ือให้บริการบ ารุงรักษา รับตรวจซ่อมรถยนต ์
บริการเปล่ียนอะไหล่น าเขา้ และตกแต่งรถยนตอ์ยา่งครบวงจร ซ่ึงต่อมาไดรั้บความส าเร็จเป็นอย่างสูง  ท า
ให้ยอดจ าหน่ายในแต่ละปีของบริษทั ออโตแ้พลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากดั ดีข้ึนเร่ือยๆอย่างเป็นล าดับ 
ต่อมาในปี 2552 ทางบริษทั ไดข้ยายพ้ืนท่ีโชวรู์มจดัแสดงรถยนตใ์หก้วา้งขวางข้ึนเป็น 2 ไร่ เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งการเยี่ยมชมรถยนต์หลากหลายยี่หอ้ และไดเ้ปิดสาขาท่ี 2 ในต่างจงัหวดัคือ
สาขาพทัยา ซ่ึงไดรั้บการตอบรับอย่างดีจากลูกคา้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มัน่ใจทุกการ
เดินทาง จึงสร้างจุดเด่นในการบริการข้ึนมา คือ เบอร์โทรฉุกเฉินออนไลน์ 24 ชัว่โมง ซ่ึงจะใหก้ารบริการ
เก่ียวกบัค าแนะน าด้านเคร่ืองยนต์ การจองรถยนต์ รถลากรถยนต์ รถยกรถยนต์ เม่ือลูกค้าเกิดประสบ
อุบติัเหตุหรือเกิดกรณีต่างๆ ท่ีไม่คาดคิดข้ึน 
      ดงันั้น การศึกษาดา้นการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดจึง
เป็นส่ิงส าคญัในการท่ีจะท าให้ธุรกิจมีความยัง่ยืน ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษทัโดยมีวตัถุประสงคคื์อเพ่ือศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของ
ผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือวดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริษทั และเพ่ือน า
ผลท่ีไดไ้ปสร้างตวัวดัในการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ   สามารถน าไปใช้กบัปรับปรุงการ
ใหบ้ริการของบริษทั เพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ รวมถึงรองรับกบั
ยุคโลกาภิวตัน์ ท่ีมีทั้ งการแข่งขนัและข่าวสารขอ้มูลโดยส่ือท่ีหลากหลาย ท าให้ตลาดตกเป็นของผูซ้ื้อ 
ลกูคา้มีทางเลือกมากข้ึน ธุรกิจท่ีตอ้งการการอยูร่อด ประสบความส าเร็จ มีความรุ่งเรือง ในยุคโลกาภิวตัน์
น้ี จึงตอ้งมีการปรับตวั เพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของ
ผูใ้ชบ้ริการและวิธีการในการครองใจลูกคา้ให้ได ้ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นส่วนประกอบเพ่ือช่วยใน
การตดัสินใจในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของผูบ้ริหารบริษทั ออโตแ้พลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากดั 
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และสามารถน ามาใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาในเร่ืองของการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการให้ดี
ยิ่งข้ึน  

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 
    (Kotler, 1996) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึง ความรู้สึกของลูกค้าท่ีเป็นผลมาจากการ
เปรียบเทียบระหว่างผลงานท่ีรับรู้จากสินคา้หรือบริการกบัความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้สามารถรู้สึก
ถึงระดบัความพึงพอใจใน 3 ระดบัดงัน้ีคือ 

1. หากผลงานท่ีไดรั้บรู้จากสินคา้และบริการนั้นต ่ากว่าความคาดหวงั ลูกคา้จะเกิดความรู้สึกไม่พึง
พอใจ 

2. หากผลงานท่ีไดรั้บรู้จากสินคา้และบริการนั้นเทียบเท่าความคาดหวงั ลูกคา้จะเกิดความรู้สึกพึง
พอใจ 

3. หากผลงานท่ีไดรั้บรู้จากสินคา้และบริการนั้นมากกว่าความคาดหวงั ลูกคา้จะเกิดความรู้สึกพึง
พอใจมาก 
   (พิมล ศรีวิกรม์, 2542) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า หมายถึง การกระท าท่ีผูบ้ริโภค
แสดงออก ไดแ้ก่ การคน้หา การเลือกซ้ือ การประเมินผลการใชส้อยผลิตภณัฑน์ั้นๆ รวมถึงการบริการท่ี
ผูบ้ริโภคไดรั้บหรือพึงจะไดรั้บ ซ่ึงการกระท าดงักล่าวเป็นท่ีคาดวา่จะสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค
นั้นๆ 
   (ศุภร เสรีรัตน์, 2544) พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคมักได้อิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ เก่ียวกับตัว
ผูบ้ริโภคโดยตรงไดแ้ก่ ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมเป็นปัจจยัท่ีมีผลกวา้งและลึกท่ีสุด  
     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) ไดอ้า้งอิงถึงทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ของ Philip 
Kotler ไวว้า่เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด ในการก าหนดกลยทุธ์
การตลาด ประกอบดว้ย 
     1. ดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นเป็นซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษย ์คือ ส่ิงท่ีผูข้ายมอบให้แก่
ลกูคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 
ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้
     2. ดา้นราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบในเร่ืองคุณค่าของบริการกบั
ราคาของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลกูคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดการใหบ้ริการควรมีความ
เหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 
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     3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการ
ใหแ้ก่ลกูคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่า ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้งและช่องทางในการ
น าเสนอบริการ 
     4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ โดย
มีวตัถุท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม การใชบ้ริการเป็นกุญแจส าคญัของการตลาด
สายสมัพนัธ์ 
     5. ดา้นบุคคล หรือพนักงาน ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าแตกต่างเหนือคู่แข่ง เจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ 
     6. ด้านลกัษณะทางกายภาพ เป็นการสร้างลกัษณะกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการ
ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 
     7. ดา้นกระบวนการ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานในดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอ
ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการใหบ้ริการท่ีถกูตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
 

2.2 รูปภาพและตาราง 
ส่วนประสมทางการตลาด 

 
ส่วนประสมของ 
ส่ิงเสนอขาย 

 
 
 

 
รูปที่ 2.1 กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
ท่ีมา : อดุลย ์จาตุรงคกลุ, 2546, หนา้ 32 
     จากภาพแสดงวา่บริษทัไดจ้ดัสร้างส่วนประสมของส่ิงเสนอขาย (offering mix) อนัประกอบดว้ย สินคา้ 
บริการ ราคา และใชส่้วนประสมทางการส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ยการส่งเสริมการขาย โฆษณา กอง
ก าลงัการขาย การประชาสมัพนัธ์ จดหมายตรงการตลาดทางโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ต ทั้งน้ีเพ่ือถึงช่อง
ทางการจ าหน่ายสู่คนกลาง และลุกคา้ท่ีเป็นตลาดเป้าหมาย  จะเห็นไดว้า่ส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบดว้ย  P 4 ตวั คือ Product, Price, Place และ Promotion ในสายตาของผูข้าย คือ เคร่ืองมือทาง

การส่งเสริมการขาย 

การโฆษณา 

กองก าลงัการขาย 

การประชาสมัพนัธ์ 

จดหมายตรงทางการตลาดทาง

โทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ท 

 

บริษทั 

สินคา้ 

บริการ 

ราคา 

ช่องทาง 

การจดั

จ าหน่าย 

ลกูคา้ที ่

เป็นตลาด

เป้าหมาย 
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การตลาดท่ีผูข้ายใชก่้ออิทธิพลต่อผูซ้ื้อ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของบริษทั ออโตแ้พลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากดั 
ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556 เป็นจ านวนทั้ งส้ิน 553 ราย โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ
ผูใ้ชบ้ริการ และขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ (Krejcie & Morgan, 
1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 226 คน  
ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ของ Krejcie and Morgan 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

160 

170 

180 

190 

200 

113 

118 

123 

127 

132 

420 

460 

480 

500 

550 

201 

205 

210 

214 

226 

 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามล าดบัดงัน้ี  
1. การศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. การจดัท าสร้างของแบบสอบถามใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี แบบสอบถามมี 
2 ตอนคือ  
     2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน  
     2.2 องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษทั  
แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย, ด้านการส่งเสริม
การตลาด, ดา้นบุคคลหรือพนกังาน และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  จ านวน 34 ขอ้  ของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของไลเคิร์ท (Likert)  
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3. Factor Analysis โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล                                      
     การรวบรวมขอ้มลูเป็นการเลือกตวัอยา่งแบบกลุ่มพ้ืนท่ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มูล ดว้ยการขอความ
ร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของบริษทั ออโตแ้พลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากดั โดยน า
แบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลจ านวน 226 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเองได้
แบบสอบถามคืนมาจ านวน 226 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100.00  
การวเิคราะห์ข้อมูล  
     จะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมาตรวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณ์ ทุกชุดและน ามาลงรหสั
ประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือจ าแนกกลุ่มตวัแปรดว้ยเทคนิค Factor Analysis ดงัน้ี  
    1. วิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค่้าร้อยละ  
    2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษทัเพ่ือหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
    3. วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวิธี Factor Analysis เพ่ือเลือกจ านวน Factor และจดักลุ่มข้ึนมาใหม่ 
    4. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามกบักลุ่ม Factor ดว้ยวิธี One-way 
ANOVA 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากการวิจยัการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด กรณีศึกษา 
บริษทั ออโตแ้พลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากดั สามารถอธิบายไดว้า่ 
        1.  ผูใ้ชบ้ริการส่วนมากเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 
        2.  ผูใ้ชบ้ริการส่วนมากมีอาย ุ20 - 30 ปี 
        3.  ผูใ้ชบ้ริการส่วนมากมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
        4.  ผูใ้ชบ้ริการส่วนมากประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั 
        5.  ผูใ้ชบ้ริการส่วนมากมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 40,000 บาท 
    จากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  ท าใหส้ามารถจดักลุ่มความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด กรณีศึกษา บริษทั ออโตแ้พลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากดั ไดเ้ป็น 9 ดา้น ดงัน้ี 

 ปัจจยัดา้นความพร้อมของพนกังานและการบริการ 
 ปัจจยัดา้นการรับประกนั 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
 ปัจจยัดา้นกายภาพ 
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 ปัจจยัดา้นการตรวจสอบคุณภาพ 
 ปัจจยัดา้นราคา 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 
 ปัจจยัดา้นขอ้มูล 

สามารถอภิปรายผลไดว้า่ 
1. ปัจจยัดา้นความพร้อมของพนกังานและการบริการ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทางดา้นอาย ุ 
2. ปัจจยัดา้นการรับประกนั มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทางดา้นอาย ุ
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทางดา้นอายแุละรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 
4. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทางดา้นเพศ ,ระดบัการศึกษา และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 
5. ปัจจยัดา้นกายภาพ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทางดา้นอายุ ,ระดบัการศึกษา และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 
6. ปัจจยัดา้นการตรวจสอบคุณภาพ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทางดา้นใดเลย 
7. ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทางดา้นระดบัการศึกษา 
8. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทางดา้นเพศ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 
9. ปัจจยัดา้นขอ้มูล มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทางดา้นระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีต่างๆ ดงัน้ี 
ลกัษณะของความพงึพอใจ 
    (อจัฉรา, 2545) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของความพึงพอใจไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึกในทางบวก เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจริง 
เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาตามปัจจยัแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
ลกัษณะของผู้บริโภค 
     ผูบ้ริโภค (consumer) คือ ผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือมีอ านาจซ้ือ ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ และพฤติกรรม
การใชด้งัน้ี (เสรี วงษม์ณฑา, 2542)  
     1. ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการ (need) การท่ีจะถือว่าใครเป็นผูบ้ริโภคนั้นบุคคลนั้นจะตอ้งมี
ความตอ้งการผลิตภณัฑ ์แต่ถา้บุคคลนั้นไม่มีความตอ้งการ ไม่ถือวา่เป็นผูบ้ริโภค 
     2. ผูบ้ริโภคเป็นผูมี้อ  านาจซ้ือ (purchasing power) ผูบ้ริโภคจะมีแค่เพียงความตอ้งการอย่างเดียวไม่ได ้
แต่เขาจะตอ้งมีอ านาจซ้ือดว้ย ถา้มีเพียงความตอ้งการแลว้ไม่มีอ านาจซ้ือกย็งัไม่ใช่ผูบ้ริโภคของสินคา้นั้น  
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     3. การเกิดพฤติกรรมการซ้ือ (purchasing behavior) เม่ือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการและมีอ านาจแลว้ก็จะ
เกิดพฤติกรรมการซ้ือ เป็นตน้ว่า ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ซ้ือเม่ือใด ใครเป็นคนซ้ือ ใช้มาตรการอะไรในการ
ตดัสินใจซ้ือ 
     4. พฤติกรรมการใช ้(using behavior) ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใช้สินคา้อย่างไร เช่น ใชสิ้นคา้ท่ีไหน 
กบัใคร เม่ือใด มากนอ้ยแค่ไหนอยา่ 
ปัจจยัที่ส าคัญต่อพฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
     พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคมกัไดอิ้ทธิพลมาจากปัจจยัต่างๆ เก่ียวกบัตวัผูบ้ริโภคโดยตรงไดแ้ก่ 
ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นวฒันธรรมเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลกวา้งและลึกท่ีสุด (ศุภร เสรีรัตน,์ 2544) 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ 
     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) ไดอ้า้งอิงถึงทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ของ Philip 
Kotler ไวว้า่เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด ในการก าหนดกลยทุธ์
การตลาด  

5. สรุปผลการศึกษา  
 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูใ้ชบ้ริการหรือผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยเป็นเพศชายจ านวน 151 คน คิด

เป็นร้อยละ 66.81 และเป็นเพศหญิง จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 33.19 
ผูใ้ชบ้ริการหรือผูต้อบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มากท่ีสุด จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.40 รองลงมาคืออายุมากกว่า 40 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 33.19 มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี จ านวน 
67 คน คิดเป็นร้อยละ 29.64 และนอ้ยท่ีสุดคืออายตุ ่ากวา่ 20 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.77                                                          

ผูใ้ชบ้ริการหรือผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  มากท่ีสุด จ านวน 137 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.61 รองลงมาคือมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 31.84 และนอ้ย
ท่ีสุดคือมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55  

ผูใ้ช้บริการหรือผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มากท่ีสุด จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.89 รองลงมาคือมีอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 มีอาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55 และนอ้ยท่ีสุดคือมีอาชีพพ่อบา้น/แม่บา้น จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.31  

ผูใ้ชบ้ริการหรือผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 177 
คน คิดเป็นร้อยละ 78.32 รองลงมาคือมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 40,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.37 และนอ้ยท่ีสุดคือมีรายไดร้ะหวา่ง 10,000 -20,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 
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2. จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธี Factor Analysis เพ่ือเลือกจ านวน Factor และจดักลุ่มข้ึนมาใหม่ 
จากการค านวณ จะพบวา่จ านวน Factor ท่ีควรเลือกคือ 9 Factors โดยจดักลุ่มใหม่ไดด้งัน้ี 
 Factor 1 (ปัจจยัดา้นความพร้อมของพนักงานและการบริการ) ประกอบดว้ย : พนักงานแสดง

ความให้เกียรติกบัลูกคา้, การส่งมอบรถยนต์ไดต้รงตามเวลา, พนักงานรับรถตอ้นรับและทกัทายลูกคา้
อย่างสุภาพ, ระยะเวลาในการซ่อมรวดเร็ว, รถยนตซ่์อมเสร็จตามก าหนดนดัหมาย, พนกังานรับฟังและท า
ความเขา้ใจกบัปัญหาการซ่อมอย่างถ่ีถว้น, พนกังานมีความสามารถและทกัษะในการแกไ้ขตามรายการท่ี
แจง้ซ่อม, พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม, มีการแกไ้ขกรณีรถยนตไ์ม่สามารถใชง้านไดห้ลงัซ่อมบ ารุง
ทนัที, พนกังานใหค้ าปรึกษาและตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบัรถยนตไ์ด,้ รถยนตส์ามารถใชง้านไดดี้หลงัจากการ
ซ่อมเสร็จ, การซ่อมรถยนตไ์ดต้ามอาการท่ีช ารุด 
 Factor 2 (ปัจจยัดา้นการรับประกนั) ประกอบดว้ย : ประกนัภยัประเภท 1 ฟรี, การรับประกนัการ

ซ่อม, Give Voucher, มีอะไหล่พร้อมท่ีจะใหบ้ริการ 
 Factor 3 (ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) ประกอบดว้ย : จดับูธตามสถานท่ีต่างๆ, โชวรู์มจดั

แสดงรถยนต,์ www.autoplanetsupercar.com 
 Factor 4 (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ)์ ประกอบดว้ย : อุปกรณ์ภายในรถยนตค์รบถว้นตามท่ีไดแ้จง้ไว้, 

สภาพรถยนต,์ ความสะอาดของรถยนตท์ั้งภายในและภายนอก 
 Factor 5 (ปัจจยัดา้นกายภาพ) ประกอบดว้ย : ความน่าเช่ือถือของบริษทั, บรรยากาศภายในบริษทั 
 Factor 6 (ปัจจยัดา้นการตรวจสอบคุณภาพ) ประกอบดว้ย : มีการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนส่งมอบ

ใหล้กูคา้, การท าความสะอาดรถยนตก่์อนส่งมอบโดยปลอดสารเคมี 
 Factor 7 (ปัจจยัดา้นราคา) ประกอบดว้ย : ราคาหลากหลายตามรุ่นรถยนต,์ ราคาเหมาะสม 
 Factor 8 (ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย) ประกอบดว้ย : ส่วนลดในการซ้ือรถยนตค์นัถดัไป 
 Factor 9 (ปัจจยัดา้นขอ้มูล) ประกอบดว้ย : มีการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้เป็นความลบั, 

หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 
     และมีตวัแปรบางตวัท่ีไม่สามารถจดัอยู่ในกลุ่ม Factor ใดไดด้งัน้ี : มีการแนะน า อธิบายเก่ียวกบัการ
ซ่อมรถยนต์อย่างถูกต้อง, ส่วนลดค่าอะไหล่ 25 %, ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรีเม่ือครบระยะทางตาม
ก าหนด 

3. จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดว้ยวิธี One-way ANOVA 
     Factor 4 (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ)์ ส่งผลต่อเพศของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบันยัส าคญัน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.007) และ Factor 8 (ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย) ส่งผลต่อเพศ
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญันอ้ยกวา่ 0.05 (sig = 0.026) 
     Factor 1 (ปัจจยัดา้นความพร้อมของพนกังานและการบริการ) ส่งผลต่ออายุของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่าง
กนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญันอ้ยกว่า 0.05 (sig = 0.003) และ Factor 2 (ปัจจยัดา้นการ
รับประกนั) ส่งผลต่ออายขุองผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญันอ้ยกว่า 

http://www.autoplanetsupercar.com/
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0.05 (sig = 0.000) Factor 3 (ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) ส่งผลต่ออายขุองผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญันอ้ยกว่า 0.05 (sig = 0.000) และ Factor 5 (ปัจจยัดา้นกายภาพ) 
ส่งผลต่ออายขุองผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญันอ้ยกว่า 0.05 (sig = 
0.000) 
     Factor 4 (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ)์ ส่งผลต่อระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.005) Factor 5 (ปัจจัยด้านกายภาพ) ส่งผลต่อระดับ
การศึกษาของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญัน้อยกว่า 0.05 (sig = 
0.009) Factor 7 (ปัจจยัดา้นราคา) ส่งผลต่อระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญัน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.001) และ Factor 9 (ปัจจยัดา้นขอ้มูล) ส่งผลต่อระดับ
การศึกษาของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญัน้อยกว่า 0.05 (sig = 
0.000) 
     Factor 4 (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ)์ ส่งผลต่ออาชีพของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบันยัส าคญันอ้ยกว่า 0.05 (sig = 0.032) Factor 6 (ปัจจยัดา้นการตรวจสอบคุณภาพ) ส่งผลต่ออาชีพ
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญันอ้ยกว่า 0.05 (sig = 0.004) และ 
Factor 8 (ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย) ส่งผลต่ออาชีพของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญันอ้ยกวา่ 0.05 (sig = 0.008)  
     Factor 3 (ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) ส่งผลต่อรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.011) Factor 4 (ปัจจัยดา้นผลิตภณัฑ์) 
ส่งผลต่อรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญันอ้ย
กว่า 0.05 (sig = 0.040) Factor 5 (ปัจจัยด้านกายภาพ) ส่งผลต่อรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูใ้ช้บริการท่ี
แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญัน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.005) Factor 8 (ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการขาย) ส่งผลต่อรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบันัยส าคญัน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.028) และ Factor 9 (ปัจจยัดา้นข้อมูล) ส่งผลต่อรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญันอ้ยกวา่ 0.05 (sig = 0.000) 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนีแ้ละส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     ควรมีการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารดว้ยเพ่ือศึกษาปัญหาเบ้ืองตน้ของบริษทั, ควรศึกษาโดยมีกลุ่มตวัอยา่ง
มากกวา่ 226 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาอาจจะชดัเจนยิ่งข้ึน และควรมีการจดัท า Focus Group จากผูใ้ชบ้ริการ
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากลูกคา้ และส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด กรณีศึกษา บริษทั ออโตแ้พลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากดั 
สามารถน าผลของงานวิจยัท่ีไดไ้ปศึกษาต่อไดด้งัต่อไปน้ีศึกษาคุณภาพการบริการของบริษทั ออโตแ้พลน
เน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากดั เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารคุณภาพการใหบ้ริการ, ศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริม และ
เป็นอุปสรรค ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทั ออโตแ้พลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากดั ในเชิงลึก เพ่ือ
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ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยละเอียด, ผูบ้ริหารสามารถน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงคุณภาพเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
ต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และผูบ้ริหารสามารถน าผลท่ีไดไ้ปประยกุตใ์นการท ากลยทุธ์องคก์รได ้
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The purchase behavior of the consumers with the satisfaction level to the 
mixed market of instant noodle 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เร่ือง พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคกบัระดบัความพึงพอใจต่อส่วนผสมทาง
การตลาดของบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
เป็นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองในเชิงปริมาณ ซ่ึงใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
โดยเก็บตวัอย่างจากผูบ้ริโภคบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่  
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance: ANOVA) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  24 – 26 ปี มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท ในด้าน
พฤติกรรมการซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปของผูบ้ริโภค พบว่า ตราสินคา้ผลิตภณัฑ์บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างซ้ือมากท่ีสุด คือ มาม่า รูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์นิยมซ้ือ คือ แบบซอง ส่วนใหญ่ซ้ือท่ีร้านสะดวก
ซ้ือ มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพ่ือรับประทานเอง ซ่ึงจะซ้ือเดือนละ 1 – 2 คร้ัง จ านวนท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง คือ   
1 – 3 ซอง/ ถว้ย กลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีในการรับประทานสัปดาห์ละคร้ัง รสชาติท่ีนิยมรับประทานมาก
ท่ีสุด คือ รสตม้ย  ากุง้ ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือและผูท่ี้รับประทานบ่อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ตวัเอง โดย
แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปท่ีกลุ่มตวัอย่างทราบมากท่ีสุด คือ โฆษณาจากโทรทศัน ์
และการส่งเสริมการขายท่ีกลุ่มตวัอย่างใหค้วามสนใจมากท่ีสุด คือ มีของแถม ในส่วนของความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมทางการตลาดบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อ 
เคร่ืองหมาย อ.ย. มากท่ีสุด ในดา้นผลิตภณัฑมี์ความพึงพอใจต่อราคาถูกกว่าอาหารชนิดอ่ืน ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายมีความพึงพอใจต่อการหาซ้ือไดส้ะดวก ตลอด 24 ช.ม และดา้นการส่งเสริมการตลาดมี
ความพึงพอใจต่อมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆตลอดเวลา  
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซ้ือ, ระดับความพึงพอใจ, ส่วนผสมทางการตลาด, บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: parnwad.06@gmail.com 
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ กรุงเทพฯ 10400 
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Abstract 

The study by own self of the purchase behavior of the consumers with the satisfaction level to the 
mixed market of instant noodle was purposed to study of the behavior of instant noodle purchase, 
study of the satisfaction level to the mixed market of the instant noodle and to study of the 
relationship between the behavior of instant noodle purchase and the satisfaction to the mixed 
market of instant noodle is the quantitative study by own self was used the inquired forms as the 
tool in collected the data and samples from the consumers of instant noodle in Bangkok 
metropolis 400 consumers and analyzed the data by computer with statistical package to find out 
the frequency values, percentage, mean, standard deviation and One Way Analysis of Variance: 
ANOVA to calculated the relationship of factors by determined significantly statistical at 0.05 
level. The study results found that the most in sample groups were female in age 24-26 years have 
educational level in Bachelor degree, occupied as the students and have average income per a 
month 10,001-15,000 baht. In the behavior purchase instant noodle of the consumers found that 
the trademark of instant noodle products which the sample group purchased in a most as MAMA, 
the popular type to purchase as package and bought at the convenience stores in a most was 
aimed to purchased for eat that bought 1-2 times in a month each time 1-3 packages/cups. The 
sample group have frequency to eat once a week, the favor test which popular as Tomyam Kung 
(spicy lemongrass soup with shrimp), the participant to make decision to buy and who ate in a 
most frequently was own self, the data resource towards the instant noodle products which the 
sample group know in a most as the advertising in the television and the sale promotion which the 
sample groups interesting in a most as buy with premiums, in the satisfaction to the mixed market 
of instant noodle found that the side of products that made the sample groups satisfied as the FDA 
logo in a most level. In the products, the sample groups satisfied to the price that cheaper than 
other meals, the distribution way was satisfied to buy in convenience all 24 hours and the sale 
promotion was satisfied to the advertising by any media at all the time. 
  
Keywords: The purchase behavior, the satisfaction level, the mixed market, instant noodle 
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1. บทน า 

     สินคา้ท่ีอยู่คู่กบัวิถีชีวิตคนไทยในตลาดระดบัรากหญา้มีไม่ก่ีแบรนด์ท่ีเติบโตมากบัสังคมแบบไทยๆ 
และยืนยงมาถึงปัจจุบนั และใชย้ี่หอ้หรือแบรนดจ์นติดปากแทนค าเรียกประเภทสินคา้นั้น เช่น แทนค าว่า 
“แฟ้บ” เป็นผงซักฟอก เป็นตน้ และมาม่าหรือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปก็เป็นหน่ึงในสินค้าระดบัต านานท่ีมี
เร่ืองราวเก่ียวพันกับชีวิตคนไทยจนกลายเป็นสัญลกัษณ์ท่ีใช้วดัดัชนีความสุขในเร่ืองกินอยู่ว่าปีไหน
เศรษฐกิจไม่ดี ปีนั้นมาม่าจะขายดี บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปเป็นสินคา้ท่ีมีการขยายตวัดีอย่างต่อเน่ือง เพราะ
บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปเป็นนิยามของค าว่าอ่ิมท่ีสะดวกแบบประหยดั และเป็นอาหารท่ีสามารถตอบสนองวิถี
ชีวิตคนรุ่นใหม่ท่ีมีเวลาประกอบอาหารนอ้ยและเร่งรีบ ปัจจุบนัตลาดบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปมีมูลค่าตลาดรวม
ประมาณ 1,300 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตเชิงมูลค่าประมาณร้อยละ 3 จากสภาวะอุตสาหกรรมบะหม่ีก่ึง
ส าเร็จรูปในประเทศไทยปี 2555 ท่ีผา่นมาพบวา่มีอตัราการเติบโตเชิงมลูค่าประมาณร้อยละ 3 ซ่ึงเป็นอตัรา
การเติบโตต ่าสุดในรอบ 5 ปี ท าให้ภาพรวมตลาดบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปแบบซองอยู่ในภาวะค่อนขา้งอ่ิมตวั
ส่งผลให้ผูป้ระกอบการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์การตลาดต้องหันมามองหาตลาดใหม่ๆรวมทั้ งการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเพ่ือสร้างการเติบโต เช่น การออกผลิตภัณฑ์แบบถ้วยและชาม ขณะท่ีความ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคเองก็ยงัท าใหต้ลาดมีแนวโนม้แบ่งกลุ่มผูซ้ื้อกนัชดัเจนยิ่งข้ึน กล่าวคือ 
บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปแบบซองราคาประหยดัจะมีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นผูท่ี้ซ้ือบริโภคเป็นม้ืออาหาร หรือ
เม่ือยามขดัสนรายได ้ราคาจะเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจซ้ือ เทียบกบับะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปท่ีตอบสนอง
ต่อกลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมด าเนินชีวิตแบบเร่งรีบ และเน้นความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือจึงไม่ค านึงในเร่ืองราคามากนกั แต่พิจารณาความสะดวกเป็นหลกั ท าใหต้ลาดบะหม่ี
ก่ึงส าเร็จรูปแบบถว้ยและชาม รวมถึงบะหม่ีน าเขา้ขยายตวัไดอ้ย่างรวดเร็ว แมว้่าบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปชนิด
ถว้ยและชามจะมีมูลค่าไม่ถึง 10% เม่ือเทียบกบัมูลค่าบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปทั้งตลาด แต่ตลาดบรรจุภณัฑท์ั้ง
สองชนิดกลับเติบโต 30-40% ในแต่ละปี เน่ืองจากผูบ้ริโภคต้องการอาหารท่ีตอบสนองด้านความ
สะดวกสบายเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีตลาดบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปชนิดซองเร่ิมอ่ิมตวัการเติบโตชะลอตวัเหลือ 3-4% 
เม่ือเทียบกบัช่วงก่อนหนา้น้ีท่ีมีอตัราการเติบโตถึง 10%  
     จากประเดน็ปัญหาดงักล่าวผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคกบัระดบัความพึง
พอใจต่อส่วนผสมทางการตลาดของบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร สุดทา้ยน้ี
ผูวิ้จยัคาดหวงัว่างานวิจยัช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กบัผูป้ระกอบการ
บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับเปล่ียนและพฒันากลยุทธ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคต่อไปและเพ่ือใช้วดัศกัยภาพของตลาดในการท่ีจะขยายตวัของตลาดบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป โดย
ประเมินจากความพึงพอใจและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ   (กุณฑลี ร่ืนรมย์, เพลินทิพย์ โกเมศโสภา และ สาวิกา 

อุณหนนัท์ , 2547) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ เพ่ือด าเนินภารกิจในการน าเสนอ

คุณค่าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจประกอบดว้ย รายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 1. การเขา้ใจความตอ้งการลูกค้า 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้นั้นผูป้รกอบการจึงจ าเป็นตอ้งให้เขา้ใจความตอ้งการของ

ลกูคา้ วา่บริการเสริมต่างๆ ท่ีน าออกไปสู่ลกูคา้นั้นตรงกบัความตอ้งการไหมลกูคา้สามารถใชป้ระโยชนไ์ด้

มากนอ้ยเพียงใด 2. การท าตลาดภายใน หมายถึง กิจกรรมท่ีผูบ้ริหารไดก้ าหนดข้ึนมาเพ่ือให้สมาชิกทุก

หน่วยในองคก์รไดเ้ขา้ใจในเป้าหมายร่วมกนั เกิดการยอมรับและเห็นความส าคญัในบทบาทของตนเองใน

การเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ลกูคา้ องคก์รการตลาดท่ีประสบความส าเร็จจะใหค้วามส าคญักบัพนกังาน

อย่างมากและพยายามอย่างยิ่งท่ีจะทุ่มเทใหค้วามสนใจต่อพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานมีความสุขในงานของ

ตนเอง เพ่ือพนังงานท างานไดอ้ย่างมีความสุขก็จะส่งผลดีต่อลูกคา้และท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจต่อ

สินคา้และบริการ3. การควบคุมคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร องค์กรธุรกิจทัว่โลกลว้นแต่ให้ความส าคญักบัการ

ปรับปรุงคุณภาพในทุกระบบ และทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน เพ่ือยกระดบัองคก์รใหไ้ดม้าตรฐานเป็น

องคก์รระดบัโลก  

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด   (Churchill G.A. & Peter J.R.  1998 อา้งถึงใน 

กญัจณิพฐั วงศสุ์เมธรต์, 2549: 65) กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การ

น าเคร่ืองมือกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ร่วมกันเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าให้กับลูกค้า และเพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ขององค์กร เคร่ืองมือหรือองค์ประกอบหลกั ของส่วนประสมทางการตลาดมี 4 อย่างคือ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2541) กล่าวว่า การวิเคราะห์

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการคน้หา หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ

และการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ และพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค 

เพ่ือท่ีนกัการตลาดสามารถสนองความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) ผูบ้ริโภคซ้ือ

อะไร (What does the consumer buy?)  ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) ใครมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer 
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buy?) ผู ้บริโภคซ้ือท่ีไหน  (Where does the consumer buy?) และผู ้บริโภคซ้ืออย่างไร  (How does the 

consumer buy?) 

     ธุรกิจบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปในประเทศไทย  บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปไดเ้ขา้มาราวปี พ.ศ. 2514-2515  บะหม่ีก่ึง
ส าเร็จรูปยี่หอ้แรกในประเทศคือ "ซนัวา"  ท่ีมีตน้แบบมาจากบะหม่ีญ่ีปุ่นท่ีตอ้งตม้ก่อนทาน  ส่วน "มาม่า" 
เป็นยี่ห้อท่ี 3-4 ของประเทศไทย หาใช่ ยี่ห้อแรกอย่างท่ีใครๆเขา้ใจกนั "มาม่า" จดัเป็น "Generic Name" 
หรือช่ือสามญัท่ีคนไทยในปัจจุบนัใชเ้รียก บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป   ซ่ึงแสดงถึง Power ของยี่ห้อ มาม่าไดเ้ป็น
อย่างดี (จากการส ารวจของบริษทั ซินโนเวต ในปี 2007 มาม่าเป็นตามสินคา้อนัดบั 2 ท่ีผูบ้ริโภคชาวไทย
นึกถึง) 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรเครจซ่ี และ มอร์แกรน (Krejcie and 
Morgan, 1970) โดยยอมรับใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างไดร้้อยละ 5  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 
1 ใช้ วิ ธี ก าร สุ่ มตัวอ ย่ า งแบ บชั้ น ภู มิ  (Stratified Random Sampling) แบ บ มีสั ด ส่ วน  โด ยแ บ่ ง
กรุงเทพมหานครตามท่ีตั้งของพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ กรุงเทพชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ขั้นท่ี 2 ท าการสุ่มตวัอยา่ง
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการเลือกจากเขตท่ีมีประชากรหนาแน่นเป็น 3 ล าดบัแรกในแต่
ละเขตซ่ึงแบ่งตามท่ีตั้งของพ้ืน ดงัน้ี กรุงเทพชั้นใน ไดแ้ก่ จตุจกัร, บางซ่ือ และดินแดง กรุงเทพชั้นกลาง
ไดแ้ก่ บางแค, บางเขน และสายไหม กรุงเทพชั้นนอก ไดแ้ก่ คลองสามวา, ดอนเมือง และบางขนุเทียน ขั้น
ท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Selection) โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้มาใช้
บริการหา้งสรรพสินคา้ และศูนยก์ารคา้ต่างๆในเขตพ้ืนท่ีๆก าหนด 
     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงประกอบดว้ย 3  

ส่วนพร้อมกบัวิธีการตอบค าถาม ดงัต่อไปน้ี คือ  

 ส่วนท่ี 1  เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended) โดยใหเ้ลือกตอบเพียงค าตอบเดียว  

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ลกัษณะค าถามเป็นแบบ

ปลายปิด (Close-ended) ค าถามมีทั้งหมด 12 ขอ้ เป็นค าถามท่ีมีลกัษณะใหเ้ลือกไดห้น่ึงตวัเลือก จ านวน 8 

ขอ้ และค าถามท่ีใหเ้ลือกไดห้ลายตวัเลือกอีก 4 ขอ้  
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 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) จ านวน 25 ขอ้  
     การวิเคราะห์ขอ้มูลเม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตวัอย่างแลว้ ผูวิ้จยั
น าขอ้มูลไปวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ หาค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: 
ANOVA) เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4. ผลการศึกษา 
 
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  พบวา่ 
     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  24 – 26 ปี จ านวน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
อาชีพเป็นนกัเรียน นกัศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท 
     ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการซ้ือบะหมีก่ึง่ส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่  
     1. ตราสินคา้ผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปท่ีกลุ่มตวัอย่างซ้ือมากท่ีสุด คือ มาม่า 221 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.3 รองลงมาไดแ้ก่ ไวไวและควิก 105 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3  
     2. รูปแบบของผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปท่ีกลุ่มตวัอยา่งมกัซ้ือมารับประทานมากท่ีสุด คือ แบบซอง 
232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมาไดแ้ก่ แบบคพั (ถว้ย) 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 
     3. สถานท่ีท่ีกลุ่มตัวอย่างซ้ือผลิตภัณฑ์บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปมากท่ีสุด  คือ ร้านสะดวกซ้ือ 201 คน 
รองลงมาไดแ้ก่ ร้านขายของช า/ ร้านคา้ปลีก 146 คน โมเดิร์นเทรด (โลตสั บ๊ิกซี) 134 คน 
     4. วตัถุประสงคท่ี์กลุ่มตวัอยา่งซ้ือผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปมากท่ีสุด คือ ซ้ือเพ่ือรับประทานเอง 298 
คน รองลงมาไดแ้ก่ ซ้ือใหเ้พ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัว 157 คน 
     5. ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปของกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด คือ เดือนละ 1 – 2 คร้ัง 157 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาไดแ้ก่ สปัดาห์ละคร้ัง 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
     6. จ านวนผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปท่ีกลุ่มตวัอย่างซ้ือในแต่ละคร้ังมากท่ีสุด คือ       1 – 3 ซอง/ ถว้ย 
186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาไดแ้ก่ 4 – 6 ซอง/ ถว้ย 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 
     7.ความถ่ีในการรับประทานผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปของกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด คือ สปัดาห์ละคร้ัง 
143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาไดแ้ก่ เดือนละ 1 – 2 คร้ัง 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5   
     8. รสชาติของผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปท่ีกลุ่มตวัอยา่งมกัจะซ้ือมารับประทานมากท่ีสุด คือ รสตม้ย  า
กุง้ 265 คน รองลงมาไดแ้ก่ รสหมสูบั 191 คน และรสตม้ย  ากุง้น ้าขน้ 176 คน ตามล าดบั 
     9. ผูมี้ส่วนร่วมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปของกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด คือ ตวัเอง 243 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมาไดแ้ก่ พ่อ – แม่ – บุตร 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0  
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     10. ผูท่ี้รับประทานผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุดของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด คือ ตวัเอง 191 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมาไดแ้ก่ พ่อ – แม่ – บุตร 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5  
     11. แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปท่ีกลุ่มตวัอย่างทราบมากท่ีสุด คือ โฆษณาจาก
โทรทศัน ์309 คน รองลงมาไดแ้ก่ บูธตามหง้สรรพสินคา้ 134 คน 
     12. การส่งเสริมการขายท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจมากท่ีสุด คือ มีของแถม 127 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.8 รองลงมาไดแ้ก่ ส่วนลด 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8   
     ส่วนที่ 3 ความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบะหมีก่ึง่ส าเร็จรูป  พบวา่ 
     ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑล์ าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ เคร่ืองหมาย อ.ย. มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 รองลงมา คือ พกพาไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 
     ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาถูกกว่าอาหารชนิด
อ่ืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 รองลงมา คือ มีป้ายราคาแสดงไวช้ดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 
     ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ หาซ้ือ
ไดส้ะดวก ตลอด 24 ช.ม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 รองลงมา คือ หาซ้ือไดง่้าย และมีขายอยู่ทัว่ไป มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.30 
     ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ มีการ
โฆษณาผา่นส่ือต่างๆตลอดเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 รองลงมา คือ มีการส่งเสริมการขายโดยการลด แลก 
แจก แถม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66      
     ส่วนที่ 4 การหาค่าความสัมพนัธ์  พบวา่ 
     1. การหาค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งตราสินคา้ผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปท่ีกลุ่มตวัอยา่งซ้ือมากท่ีสุดกบั
ความพึงพอใจเร่ืองการเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมต่างๆท่ีช่วยเหลือสังคม มีเฉล่ียเท่ากบั 0.018 ซ่ึงนอ้ยกว่า 
0.05 หมายความว่า คนท่ีซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปต่างยี่หอ้กนัมีความพึงพอใจต่อการเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรม
ต่างๆท่ีช่วยเหลือสงัคมท่ีแตกต่างกนั  
     2. การหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปท่ีกลุ่มตวัอย่างซ้ือมากท่ีสุดกบั
ความพึงพอใจเร่ืองความสะดวกในการปรุงและรับประทาน และ รูปแบบและความสวยงามของบรรจุ
ภณัฑ ์มีเฉล่ียเท่ากบั 0.002 และ 0.033 ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05หมายความวา่ คนท่ีซ้ือรูปแบบผลิตภณัฑ์
บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปต่างกนัมีความพึงพอใจต่อความสะดวกในการปรุงและรับประทาน และ รูปแบบและ
ความสวยงามของบรรจุภณัฑท่ี์แตกต่างกนั 
     3. การหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปของกลุ่มตวักบัความ
พึงพอใจเร่ืองหาซ้ือไดส้ะดวก ตลอด 24 ช.ม หาซ้ือไดง่้าย และมีขายอยู่ทัว่ไป มีเฉล่ียเท่ากบั 0.011 และ 
0.001 ตามล าดบั ซ่ึงน้อยกว่า 0.05หมายความว่า คนท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป
ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อหาซ้ือไดส้ะดวก ตลอด 24 ช.ม หาซ้ือไดง่้าย และมีขายอยูท่ัว่ไปท่ีแตกต่างกนั 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       924 

 

     4. การหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปท่ีกลุ่มตวัอย่างซ้ือในแต่ละคร้ัง
กบัความพึงพอใจเร่ืองราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร และมีหลายราคาใหเ้ลือก มีเฉล่ียเท่ากบั 0.022 
และ 0.012 ตามล าดับ ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า คนท่ีมีปริมาณในการซ้ือผลิตภัณฑ์บะหม่ีก่ึง
ส าเร็จรูปในแต่ละคร้ังท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจต่อราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร และมีหลายราคา
ใหเ้ลือกท่ีแตกต่างกนั 
     5. การหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณการรับประทานผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปโดยเฉล่ียของ
กลุ่มตวัอยา่งกบัความพึงพอใจเร่ืองคุณค่าอาหารท่ีไดรั้บ, หาซ้ือไดง่้ายและมีขายอยูท่ัว่ไป, หาซ้ือไดส้ะดวก 
ตลอด 24 ช.ม และมีการส่งเสริมการขายโดยการลด แลก แจก แถม มีเฉล่ียเท่ากบั 0.000, 0.016, 0.020 และ 
0.034 ตามล าดบั ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า คนท่ีมีปริมาณในการรับประทานผลิตภณัฑ์บะหม่ีก่ึง
ส าเร็จรูปในแต่ละคร้ังท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจต่อคุณค่าอาหารท่ีไดรั้บ, หาซ้ือไดง่้ายและมีขายอยู่ทัว่ไป, 
หาซ้ือไดส้ะดวก ตลอด 24 ช.ม และมีการส่งเสริมการขายโดยการลด แลก แจก แถมท่ีแตกต่างกนั 
     6. การหาค่าความสัมพนัธ์ผูมี้ส่วนร่วมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปของกลุ่มตวัอย่างกบั
ความพึงพอใจเร่ืองมีป้ายราคาแสดงไวช้ดัเจน มีเฉล่ียเท่ากบั 0.042 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ผูมี้ส่วน
ร่วมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปของกลุ่มตวัท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจต่อมีป้ายราคาแสดง
ไวช้ดัเจนแตกต่างกนั 
     7. การหาค่าความสัมพนัธ์ผูท่ี้รับประทานผลิตภณัฑ์บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุดของกลุ่มตวัอย่างกบั
ความพึงพอใจเร่ืองพกพาได้สะดวก หาซ้ือได้ง่ายและมีขายอยู่ทั่วไป มีเฉล่ียเท่ากับ 0.013 และ 0.000 
ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูท่ี้รับประทานผลิตภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปบ่อยท่ีสุดของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจต่อพกพาไดส้ะดวก หาซ้ือไดง่้ายและมีขายอยูท่ัว่ไปแตกต่างกนั 
     8. การหาค่าความสัมพนัธ์การส่งเสริมการขายท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสนใจมากท่ีสุดกบัความพึงพอใจ
เร่ืองมีการจดับูธใหผู้บ้ริโภคไดท้ดลองชิมตามสถานท่ีจดัจ าหน่าย, มีการส่งเสริมการขายโดยการลด แลก 
แจก แถมและเป็นผูส้นับสนุนกิจกรรมต่างๆท่ีช่วยเหลือสังคม มีเฉล่ียเท่ากับ 0.000, 0.003 และ 0.00 
ตามล าดบั ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า การส่งเสริมการขายท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจมากท่ีสุดท่ี
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อเร่ืองมีการจัดบูธให้ผูบ้ริโภคได้ทดลองชิมตามสถานท่ีจดัจ าหน่าย, มีการ
ส่งเสริมการขายโดยการลด แลก แจก แถมและเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมต่างๆท่ีช่วยเหลือสงัคมแตกต่างกนั 

 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
     อภิปรายผล  จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคกบัระดบัความพึงพอใจต่อส่วนผสม
ทางการตลาดของบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ผูวิ้จยัไดอ้ภิปรายผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
     ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่าปัจจยั
โดยเฉล่ียท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีเคร่ืองหมาย อ.ย. และความสะดวกสะบายในการพกพา 
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รวมไปถึงมีรสชาติท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิติ วรานนัตกุล และคณะ ไดศึ้กษาเร่ือง 
พฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าววา่เหตุผลท่ีผูบ้ริโภค
นิยมรับประทานบะหม่ีกึงส าเร็จรูปมากท่ีสุด คือ ความสะดวกในการรับประทาน ปัจจยัดา้นราคา พบว่า 
ผูบ้ริโภคเห็นว่ามีราคาถูกกว่าอาหารชนิดอ่ืน และมีป้ายราคาแสดงไวช้ดัเจน ซ่ึงผลการส ารวจขอ้มูลเร่ือง
ราคาท่ีเหมาะสมของบะหม่ีก่ึงร าเร็จรูป 1 ซองท่ีผูบ้ริโภคอยากใหเ้ป็นคือ 5-10 บาท ซ่ึงเป็นราคาของบะหม่ี
ก่ึงส าเร็จรูปในปัจจุบนั ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย การหาซ้ือไดส้ะดวกตลอด 24 ชม. และหาซ้ือ
ง่าย มีขายอยู่ทัว่ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤษฎา ดิเรกวฒันะ และคณะ ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปของนิสิตนกัศึกษาปริญญาตรี กรณีศึกษามหาวิทยาลยัปิดของรัฐบาลท่ีมี
ระบบการสอบเขา้ พบว่าเหตุผลในการซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปเน่ืองจากมีความสะดวกในการรับประทาน 
สถานท่ีซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปจะซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจยั
โดยเฉล่ียท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีโฆษณาผ่านส่ือต่างๆตลอดเวลา และมีการส่งเสริมการ
ขายโดยการลด แลก แจก แถม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ เม่ือมีการกระตุน้จาก
ส่ิงเร้า นัน่ก็คือ การโฆษณาและการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ืองท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ตอ้งการเขา้มาในความรู้สึก ซ่ึงความตอ้งการนั้นเปรียบเสมือนกล่องด าจะท าหน้าท่ีในการขดัเกลาความ
ต้องการออกมาเป็นการตอบสนอง ถา้การตอบสนองเป็นไปในทิศทางบวก ผูบ้ริโภคจะไปเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์เลือกตราสินคา้ เลือกร้านคา้ และเลือกจ านวนท่ีจะซ้ือ เป็นตน้ 
     จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ นิติ วรานันตกุล  และคณะ ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคบะหม่ีก่ึง
ส าเร็จรูปของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปยี่หอ้มาม่า ไวไวและควิก และ
ย  าย  า เป็นยี่ห้อท่ีผูบ้ริโภคซ้ือมารับประทานมากท่ีสุด และรสชาติท่ีนิยมซ้ือมารับประทานมากท่ีสุดไดแ้ก่ 
รสตม้ย  ากุง้ รสตม้ย  ากุง้น ้ าขน้ และรสหมูสับ เน่ืองจากเป็นรสชาติท่ีเขม้ขน้ จดัจา้น เป็นรสชาติท่ีช่ืนชอบ
ของคนไทย ส าหรับบรรจุภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือมากท่ีสุด คือ แบบซอง เป็นเพราะความคุน้เคยกบับรรจุ
ภณัฑ์แบบซองมากกว่าแบบอ่ืนๆท่ีเพ่ิงถูกพฒันาข้ึนมาไม่นาน ผูบ้ริโภครับประทานบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป
เดือนละ 1-2 คร้ัง เป็นเพราะผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการท่ีมีอยู่น้อยของบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปจึง
รับประทานเพียงเดือนละ 1-2 คร้ัง ส่วนใหญ่จะซ้ือท่ีร้านขายของช า/ร้านคา้ปลีก เน่ืองจากหาซ้ือไดส้ะดวก 
มีขาย 24 ชม. และการส่งเสริมการขายท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีของแถม อาจเป็น
เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อยากไดสิ้นคา้ท่ีมีความคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสียไปและเม่ือสินคา้นั้นมีของแถมยอ่มเป็น
ท่ีดึงดูดใจและกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคอยากซ้ือสินคา้มากข้ึน แมว้่าของแถมนั้นจะเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค
หรือไม่กต็าม 
     ข้อเสนอแนะ  จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคกบัระดบัความพึงพอใจต่อส่วนผสม
ทางการตลาดของบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
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     1. ด้านผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากผู ้บริโภคมีความพึงพอใจในเร่ืองของเคร่ืองหมาย อ.ย. และความ
สะดวกสบาย พกพาไดส้ะดวก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรใช้กลยุทธ์การตอกย  ้า สร้างการรับรู้และตอบ
โจทยค์วามสะดวกและความปลอดภยัในการรับประทานมากข้ึน ซ่ึงเป็นท่ีทราบว่าส่วนประกอบหลกัของ
บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปคือ แป้งกบัผงชูรส ดงันั้นสารอาหารท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บย่อมมีน้อยกว่าอาหารชนิดอ่ืน 
ผูป้ระกอบการควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีการเติมเน้ือสัตวห์รือผกัอบแห้งเขา้ไปเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของ
อาหาร ต่อจากนั้นก็ท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองถึงคุณค่าทางอาหารท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนของ
บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป และแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปท่ีไม่ใช่แค่อาหารท่ีใช้
รับประทานเพียงเพราะความสะดวกท่ีไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเลย แต่เป็นอาหารท่ีสามารถรับประทาน
แทนอาหารม้ือหลกัได ้
     2. ดา้นราคา เน่ืองจากผูบ้ริโภคเห็นว่าบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปมีราคาถูกกวา่อาหารชนิดอ่ืน ซ่ึงผลการส ารวจ
ขอ้มลูเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมของบะหม่ีก่ึงร าเร็จรูป 1 ซองท่ีผูบ้ริโภคอยากใหเ้ป็นคือ 5-10 บาท ซ่ึงเป็นราคา
ของบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปในปัจจุบนั ดงันั้นผูบ้ริโภคควรมีการตรึงราคาบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปไม่ใหเ้กิน 10 บาท /
ซอง  
     3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เน่ืองจากผูบ้ริโภคเห็นว่าบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปหาซ้ือไดส้ะดวกตลอด 24 
ชม. และหาซ้ือง่าย มีขายอยู่ทัว่ไป ดงันั้นผูป้ระกอบการควรกระจายสินคา้และเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย
อีกหน่ึงช่องทาง คือ ตูจ้  าหน่ายบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปอตัโนมติัตามสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีส าคญัต่างๆ 
เช่น มหาวิทยาลยั หอพกั เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้ไดง่้ายโดยไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ร้านสะดวกซ้ือ
เพียงอยา่งเดียว 
     4. ด้านการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากผูบ้ริโภคความพึงพอใจในเร่ืองการมีโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ
ตลอดเวลา และมีการส่งเสริมการขายโดยการลด แลก แจก แถม ดังนั้นผูป้ระกอบการควรมีการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง อาจจะเนน้การจดัเคมเปญในช่วงเทศกาลต่างๆใหม้ากข้ึน เช่น 
ช่วงของการเตรียมตวัสอบเขา้มหาวิทยาลยัของนกัเรียน เพ่ือเป็นทางเลือกให้กบันกัเรียนท่ีนอนดึก ควรมี
การจดั Road Show ไปตามต่างจงัหวดัอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผดิชอบต่อสังคมกบัภาพลกัษณ์ของ
บริษทั อชิิตนั กรุ๊ป จ ากดัในมุมมองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

The study of relationship between the corporate social responsibility and 
the image of Ichitan Group Co.Ltd. in the consumer’s overview in 

Bangkok 
วารินทร์วสั อศัวพงศ์สุกฤตา1และอจัฉราพรรณ ลฬีพนัธ์2 

Varinwat autsawaphongsukitta and  Acharapan Lealaphan  
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดัใน

มุมมองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจยัเชิงส ารวจด้วยการเก็บกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษาคือผูบ้ริโภคจ านวน400คน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ผล

การศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความส าคญัต่อการท าความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รอิ

ชิตนั กรุ๊ป จ ากดัในดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม ดา้นการดูแล

รักษาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นนวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในระดบัท่ีส าคญัมากในทุกๆ

ปัจจัยและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความเห็นด้วยต่อภาพลกัษณ์องค์กรอิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ดา้นตราสินคา้ ดา้นองคก์รอยู่ในระดบัเห็นดว้ยในทุกๆปัจจยั และความสัมพนัธ์ระหว่างความ
รับผิดชอบต่อสงัคม(CSR)กบัภาพลกัษณ์องคก์ร มีระดบัความสมัพนัธ์ต่อกนัในทางบวก 

ค าส าคัญ : ความรับผิดชอบต่อสังคม, ภาพลกัษณ์องค์กร 

Abstract 
The study of relationship between the corporate social responsibility and the image of Ichitan 
Group Co.Ltd. in the consumer’s overview in Bangkok Metropolitan by surveyed research with 
collected the sample groups that used in the study were the consumers amount 400 consumers in 
Bangkok Metropolitan with collected the data from the inquiries forms. The study results found 
that the most sample groups have significant levels of corporate social responsibility of Ichitan 
Group Co., Ltd. in the responsibility to the consumers, cooperation of the community  
1
 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: haharahack@gmail.com  

2  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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development and society, the attendance of environments, the innovations. In the social 
responsibility was in a very important at all factors and the most sample groups have been agreed 
to the image of Ichitan Group Co., Ltd. in the productions, brand name, organization have been 
agreed at all factors and the relationship between the cooperate social responsibility (CSR) and 
the image of the organization were the relationship in a positive. 
 
Keywords: The cooperate social responsibility (CSR), Image 
 

1.บทน า 

     ปัจจุบนัในโลกของการท าธุรกิจมีสภาพแวดลอ้มในการแข่งขนัท่ีมีความรุนแรงการข้ึนเร่ือยๆธุรกิจ

ต่างๆตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือสามารถแข่งขนัได ้โดย องคก์รหรือธุรกิจตอ้งสร้างความประทบัใจและท าให้

ผูบ้ริโภคจดจ าองค์กรหรือธุรกิจธุรกิจตอ้งให้ความส าคญัต่อภาพลกัษณ์ขององค์กรเน่ืองจากภาพลกัษณ์

องคก์รท่ีดีเป็นส่วนท่ีท าใหส้ามารถธุรกิจด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยื่นและมัน่คงในอนาคต โดยวิธีในการสร้าง

ภาพลกัษณ์องค์กรนั้นก็มีอยู่หลายวิธีซ่ึงวิธีท่ีธุรกิจใชจ้ดัอยู่อย่างแพร่หลายคือการใช ้ความรับผิดชอบต่อ

สังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) แต่ธุรกิจในประเทศไทยยงัไม่เข้าใจถึงความหมายและ

ความส าคญัของ ความรับผิดชอบต่อสงัคม(CSR) มากเท่าไร ว่าความรับผิดชอบต่อสงัคม(CSR)รูปแบบใด

ท่ีช่วยในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในมุมมองท่ีดีต่อผูบ้ริโภคจึงท าให้ในปัจจุบันเกิดการท า ความ

รับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ท่ีผิดๆข้ึนซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ขององค์กรได้เช่นกันดังนั้นการ

เลือกใชค้วามรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)ในการสร้างภาพลกัษณ์ โดยองค์กรหรือธุรกิจต่างควรจะศึกษา

วิธีการท าความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างถูกวิธี โดยองค์กรหรือธุรกิจในปัจจุบนัท่ีน าความรับผิดชอบต่อ

สังคมมาเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีเห็นชดัคือ บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั โดยจากการท าความรับผิดชอบ

ต่อสังคม(CSR)ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั ท าให้บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดัเป็นท่ีรู้จกัอย่างรวดเร็วใน

ปัจจุบนัและภาพลกัษณ์องคก์รในมุมมองของผูบ้ริโภคในมุมมองท่ีดี  

     โดยการศึกษาในคร้ังน้ีตอ้งการท่ีจะทราบถึงระดบัความส าคญัของความรับผิดชอบต่อสังคมองค์กร 

(CSR)และภาพลกัษณ์องค์กรอิชิตนั กร๊ป จ ากดั ว่าอยู่ในระดบัใด และการท าความรับผิดชอบต่อสังคม

องค์กร (CSR)มีความสัมพนัธ์ต่อการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อ

องคก์รอิชิตนั ไปปรับปรุงหรือพฒันาใหดี้ข้ึนในดา้นการท าความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)และสร้างแรง

กระตุน้ในการท าความรับผิดชอบต่อสงัคม(CSR)ขององคก์รและธุรกิจในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน 
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2.ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

แนวปฏิบตัทางดา้น CSR ในหนงัส่ือเร่ือง เขม็ทิศธุรกิจเพือสงัคม(2551:6-7) 

     1.การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นการจดัใหมี้ระบบบริหารจดัการ หนา้ท่ี มีความรับผิดชอบในการจดัการ
อยา่งโปร่งใส เท่าเทียม อยา่งเป็นธรรมต่อพนกังาน 

     2.การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม การด าเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจไดม้า

จากการด าเนินงานท่ีไม่ถกูตอ้งตามกฎทางสังคมและกฎทางกฎหมาย 

     3.การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมธุรกิจควรให้พนักงานมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี และไดมี้โอกาสแสดงศกัยภาพของตวัพนกังานในการท างาน 

     4.ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคการผลิตสินคา้หรือบริการของธุรกิจ ท่ีไม่ควรก่อใหเ้กิดความเส่ียงหรือ
เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค ธุรกิจควรมีการปรับปรุงมาตรฐานของสินคา้หรือบริการใหอ้ยูใ่นระดบัสากล 

     5.การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม ธุรกิจควรจัดกิจกรรมทางสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความ

เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการของธุรกิจ 

     6.การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน ้ า อากาศ ขยะ สารพิษ 

ฯลฯ ซ่ึงส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดงักล่าวจะกระทบต่อมนุษยแ์ละระบบ

นิเวศน์ ธุรกิจจึงมีหนา้ท่ีในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษยด์ว้ยการจดัการปัญหา ส่ิงแวดลอ้ม โดยถือว่า

การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีร่วมกนัของทุกคน 

     7.นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมการเปิดเผยหรือให้

ความรู้ในการคน้พบนวตักรรมในส่ิงท่ีมีเป็นโยชน์ต่อสังคมและในการด าเนินธุรกิจควรน าแนวคิด CSR 

มาประยกุตผ์สมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

     8.การจดัท ารายงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มการเปิดเผยขอ้มูลโดยมีการจดัท ารายงานข้ึนเพ่ือท่ีจะ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัตามแนวทาง CSR ท่ีธุรกิจไดด้ าเนินงานอย่างครบถว้น โดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยน้ี
เพ่ือเป็นประโยชนต่์อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
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2.2ทฤษฎีเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ (Image) 

     Kotler (Kotler, 2000:296) ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัหลายประการภายใตก้ารควบคุมของ

ธุรกิจเม่ือพิจารณาภาพลกัษณ์ท่ีองคก์ารธุรกิจจะสามารถน ามาเป็นองคป์ระกอบทางการบริหารจดัการได้

แลว้ อาจจ ากดัขอบเขตประเภทของภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการตลาดให้ชดัเจนโดยจ าแนก

เป็น 3 ประเภทดว้ยกนัคือ 

     1.ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Product or Service Image) ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมี

ต่อผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทัเพียงอยา่งเดียว ไม่รวมถึงตวัองคก์ารหรือตวัธุรกิจ 

     2.ภาพลกัษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อสินคา้ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง

หรือตรา (Brand) ใดตราหน่ึง หรือเคร่ืองหมายการคา้ 

     3.ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองค์การ (Institutional Image) ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อ

องคก์ารหรือสถาบนั ซ่ึงเนน้เฉพาะภาพของตวัสถาบนัหรือองค์การเพียงส่วนเดียว ไม่รวมถึงสินคา้หรือ

บริการท่ีจ าหน่าย 

2.3งานวจิยัและเอกสารที่เกีย่วข้อง 

     นิสากร โลกสุทธิ 2551 ไดศึ้กษาเร่ืองกลยุทธ์การใชกิ้จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)เพ่ือการ

สร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดัโดยผลวิจยัพบว่าการรับรู้ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั 

สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั มีความสัมพนัธ์กบัการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั สิงห์ 

คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 

3. วธิีการศึกษา 
3.1 กลุ่มตวัอย่าง 
      ประชากรทีใชใ้นการวิจยัคือผูบ้ริโภคท่ีมีภูมิล  าเนา ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่อายุ 18-60 ปีโดยใช้

ขอ้มูลจากส านกังานทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ,2555(http://www.dopa.go.th/)

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม  2555โดยผูว้ิจยัไดท้ าการค านวนจากแนวคิดของ Krejcie and Morgan ผลจึงออกมา

เป็นกลุ่มประชากรตวัอย่างจ านวน 400 คน ผูวิ้จยัเลือกตวัอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) โดย

วิธีการจบัฉลากเพ่ือเลือกตวัแทนเขต ไดต้วัแทนเขต 6 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง เขตห้วยขวาง กลุ่ม

กรุงเทพใต ้เขตบางนา กลุ่มกรุงเทพเหนือ เขตจตุจกัร กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก เขตบางกะปิ กลุ่มกรุงธน
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เหนือ เขตธนบุรี กลุ่มกรุงธนใตเ้ขตบางแค โดยท าการแบ่งแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ตามสัดส่วน

จ านวนประชากรรายเขต จ านวน 6 เขต ดงัน้ี เขตห้วยขวางจ านวน 40 ชุด เขตบางนาจ านวน 28 ชุด เขต

จตุจกัรจ านวน 82 ชุด เขตบางกะปิจ านวน 74ชุด เขตธนบุรีจ านวน 60 ชุด เขตบางแคจ านวน 96 ชุด การ

เก็บขอ้มูลแบบสอบถาม โดยมีการแจกแบบสอบตั้งแต่วนัท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2556 ถึงวนัท่ี 3 มกราคม 

พ.ศ.2557  

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล  

1.  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

     ส่วนท่ี 1: ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

     วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรตัวอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency 

Distribution) น าเสนอขอ้มลูดว้ยตารางแบบร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 

     ส่วนท่ี 2 : การใหค้วามส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รอิชิตนั 

     วิเคราะห์การใหค้วามส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รอิชิตนัของ

กลุ่มประชากรตวัอย่าง โดยใช้มาตราวดัแบบประเมินค่าระดบัความส าคญัแต่ละปัจจยัตามแนวคิดของ 

(Likert Scale) ก าหนดค่ามิความส าคัญ  5 ระดับ และวิ เคราะห์การแสดงความคิดเห็นของผู ้ตอบ

แบบสอบถามต่อภาพลกัษณ์องค์กรอิชิตนัของกลุ่มประชากรตวัอย่าง โดยใช้มาตราวดัแบบประเมินค่า
ระดบัความส าคญัแต่ละปัจจยัตามแนวคิดของ(Likert Scale) ก าหนดค่ามิความส าคญั 5 ระดบั 

2.การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติอนุมาน (Inferential Statistic) 

     การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ีย โดยใช ้Linear Correlation Coefficient  

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1ความคิดเห็นเกีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัอชิิตนั กรุ๊ป จ ากดั 4 ด้าน 

     ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ของบริษทัอิชิตนั 
กรุ๊ป จ ากดั ดงัน้ี 

ด้านความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
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     ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัอิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุดกบัเร่ืองสินคา้ท่ีมีคุณภาพรองมาเป็นเร่ืองคุณประโยชน์ตรงตามท่ีไดรั้บ 
การใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและเคร่ืองจกัรท่ีมีความทนัสมยั 

ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัอิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดกบัเร่ืองสร้างโรงเรียน รองมาเป็นเร่ืองช่วยเหลือน ้าท่วม มอบทุนนกักีฬา 
มอบทุนการศึกษาและจา้งงานคนในชุมชน 

ด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

     ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด ด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด กบัเร่ืองการป้องกนัมลภาวะ รองมาเป็นเร่ืองการลดและปรับตวัใหเ้ขา้กบั
ภาวะโลกร้อน สร้างโรงงานท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ และการปลกูป่า  

ด้านนวตักรรมจากการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 

     ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัอิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั ดา้นนวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบ

ต่อสังคม พบวา่กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด กบัเร่ืองเป็นแบบอย่างในการท าความรับผิดชอบต่อ

สังคม รองมาเป็นเร่ืองสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้กับองค์กรหรือธุรกิจต่างๆในการปฏิบัติความ
รับผิดชอบต่อสงัคม และความส าเร็จในการท าความรับผิดชอบต่อสงัคมในดา้นต่างๆขององคก์รอิชิตนั  

4.2ความคิดเห็นเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของบริษทัอชิิตนั กรุ๊ป จ ากดั 3 ด้าน 

      ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการแสดงความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัอิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั 
ดงัน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์ 

     ภาพลกัษณ์ของบริษทัอิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวม พบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากท่ีสุด

กบั เร่ืองเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือแลว้รู้สึกคุน้เคย รองมาเป็นเร่ืองเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคยอมรับในคุณภาพ

และ เป็นสินคา้ท่ีมีมาตรฐานสากล 
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ด้านตราสินค้า 

     ภาพลกัษณ์ของบริษทัอิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั ดา้นตราสินคา้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัเร่ืองแบ

รนดอิ์ชิตนัเป็นตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีจดจ า รองมาเป็นตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครู้จกัและยอมรับในตวัสินคา้ และ
เป็นตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเช่ือมัน่และไวว้างใจ 

ด้านองค์กร 

     ภาพลกัษณ์ของบริษทัอิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั ดา้นองคก์ร พบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัเร่ืองเป็น

องค์กรท่ีโดดเด่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั รองมาเป็นเร่ืองเป็นองค์กรท่ีมีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และเป็นองคก์รท่ีมัน่คงและประสบความส าเร็จ 

4.3สรุปผลการศึกความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผดิชอบต่อสังคมกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อชิิตนั กรุ๊ป 

     ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับภาพลักษณ์ของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป โดย

ความสมัพนัธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ละดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั อิ

ชิตนั กรุ๊ป แต่ละดา้น  

ด้านความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

      เร่ืองการใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นตราสินคา้และดา้นองคก์ร เร่ืองเคร่ืองจกัรท่ีมีความทนัสมยัมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั

ภาพลกัษณ์ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นตราสินคา้และดา้นองคก์ร เร่ืองสินคา้ท่ีมีคุณภาพมี

ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นตราสินคา้และดา้น

องค์กร เร่ืองคุณประโยชน์ตรงตามท่ีไดรั้บมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อิชิตนั 
กรุ๊ป ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นตราสินคา้และดา้นองคก์ร 

ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

     เร่ืองสร้างโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ดา้นตราสินคา้ ดา้นองค์กร แต่ไม่รวมถึงปัจจยัเร่ืองผลิตภณัฑ์ชาเขียวอิชิตนัเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือแลว้

รู้สึกคุน้เคย แบรนดอิ์ชิตนัเป็นตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเช่ือมัน่และไวว้างใจเป็นตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครู้จกัและ

ยอมรับในตวัสินคา้และบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดัเป็นองคก์รท่ีโดดเด่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เร่ืองช่วยเหลือ

น ้ าท่วมมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นตราสินคา้

และดา้นองคก์ร แต่ไม่รวมถึงปัจจยัเร่ืองผลิตภณัฑช์าเขียวอิชิตนัเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือแลว้รู้สึกคุน้เคย
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และบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัดเป็นองค์กรท่ีโดดเด่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เร่ืองมอบทุนนักกีฬา มอบ

ทุนการศึกษามีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นตรา

สินคา้และดา้นองคก์ร แต่ไม่รวมถึงปัจจยัเร่ืองแบรนดอิ์ชิตนัเป็นตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครู้จกัและยอมรับใน

ตวัสินคา้และบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั เป็นองค์กรท่ีมัน่คงและประสบความส าเร็จเร่ืองจา้งงานคนใน

ชุมชนมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นตราสินคา้และ

ดา้นองคก์ร แต่ไม่รวมถึงปัจจยัเร่ืองผลิตภณัฑช์าเขียวอิชิตนัเป็นสินคา้ท่ีมีมาตรฐานสากลและเป็นสินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภคซ้ือแลว้รู้สึกคุน้เคย 

 ด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

     เร่ืองสร้างโรงงานท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อิชิตนั 

กรุ๊ป ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นตราสินคา้และดา้นองคก์ร แต่ไม่รวมถึงปัจจยัเร่ืองแบรนดอิ์ชิตนัเป็นตราสินคา้ท่ี

ผูบ้ริโภคเช่ือมัน่และไวว้างใจ เร่ืองการป้องกนัมลภาวะมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัภาพลกัษณ์ของ

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นตราสินคา้และดา้นองค์กร แต่ไม่รวมถึงปัจจยัเร่ืองผลิตภณัฑ์ชา

เขียวอิชิตนัเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคยอมรับในคุณภาพและแบรนดอิ์ชิตนัเป็นตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเช่ือมัน่และ

ไวว้างใจ เร่ืองการลดและปรับตวัให้เขา้กบัภาวะโลกร้อนมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัภาพลกัษณ์ของ

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นตราสินคา้และด้านองค์กร เร่ืองการปลูกป่ามีความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นตราสินคา้และดา้นองคก์ร แต่ไม่รวมถึง
ปัจจยัเร่ืองบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดัเป็นองคก์รท่ีโดดเด่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 

ด้านนวตักรรมจากการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 

     เร่ืองความส าเร็จในการท าความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆขององคก์รอิชิตนั มีความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นตราสินคา้และดา้นองค์กร เร่ืองเป็น

แบบอย่างในการท าความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อิชิตนั 

กรุ๊ป ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นตราสินคา้และดา้นองคก์ร เร่ืองสามารถสร้างแรงกระตุน้ใหก้บัองคก์รหรือธุรกิจ

ต่างๆในการปฏิบติัความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั อิชิตนั 
กรุ๊ป ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นตราและดา้นองคก์ร  

4.4การอภิปรายผลการวจิยั 

     ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)มีความคลา้ยและสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของพักตร์ศุภางค์ ศรีสวสัด์ิ ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับ

ภาพลกัษณ์ขององค์กรเครือซิเมนต์ไทย(SCG) ในมุมมองผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2554 โดยมี
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ระดบัการให้ความส าคญัอยู่ในระดบัท่ีส าคญัมาก ในความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)และสอดคลอ้งกบั

แนวทางการปฏิบติัของ CSRสถาบนัธุรกิจเพ่ือสังคม   (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI) 

เป็นสถาบนัทีจดัตั้งโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัในเร่ือง CSR ทั้ง4 

ดา้น คือดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค ดา้นการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม  ด้านการดู แล รักษ า

ส่ิงแวดลอ้มและดา้นนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และ

การปฏิบติัตามหลกัCSRท่ีจะน ามาประยุกตใ์ชค้วบคู่กบัธุรกิจสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้นพบวา่บริษทั อิชิตนั 
กรุ๊ป จ ากดั มีการปฏิบติัในข้ึนท่ี 1,3,4 แต่ไม่มีขั้นท่ี 2 ในการวิจยัคร้ังน้ี 

     ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์รมีความคลา้ยและสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิสากร โลก

สุทธิ 2551 ไดศึ้กษาเร่ืองกลยุทธ์การใชกิ้จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)เพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์

ของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั โดยมีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องคก์รอยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ย 
ต่อภาพลกัษณ์องคก์ร 

และสอดคลอ้งกบัแนวคิด Kotler ท่ีแบ่งประเภทภาพลกัษณ์ทั้ง3ดา้น คือภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือบริการ 
ภาพลกัษณ์ตรายี่หอ้และภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์าร 

     ผลการศึกษาพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกบัภาพลกัษณ์มีความคลา้ยและ

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาพกัตร์ศุภางค์ ศรีสวสัด์ิ ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อ

สั งคม  (CSR) กับภาพลักษณ์ ขององค์กร เค รือซิ เมนต์ไทย(SCG) ใน มุมมองผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร 2554และนิสากร โลกสุทธิ 2551 ไดศึ้กษาเร่ืองกลยุทธ์การใชกิ้จกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคม(CSR)เพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั โดยความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความรับผิดชอบต่อสงัคมกบัภาพลกัษณ์มีความสมัพนัธ์ต่อกนั 

4.5ประเดน็ที่พบและน่าสนใจ 

     พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)แต่ละองคก์รหรือธุรกิจควรใหค้วามส าคญั เน่ืองจากผลการวิจยั

แสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส าคญัมากของผูบ้ริโภคท่ีให้ความส าคญัต่อการท าความรับผิดชอบต่อสังคม

(CSR)ในทุกๆดา้นโดยดา้นท่ีแต่ละองค์กรควรปฏิบติัและสามารถปฏิบติัไดคื้อดา้นความรับผิดชอบตอ่
ผูบ้ริโภคและดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

5.ข้อเสนอแนะ 

     บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั ก็ควรตอ้งปฏิบติัความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)อย่างต่อเน่ืองในทุกๆดา้น

เน่ืองจากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในทุกๆดา้น และในการสร้างภาพลกัษณ์
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องคก์รการท าความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)ก็ส่งผลในดา้นบวกกบัภาพลกัษณ์องคก์ร และส่วนปัจจยัท่ี

ยงัไม่ส่งผลต่อภาพลกัษณ์  บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดัก็ยงัควรปฏิบติัและพฒันาต่อไปเพ่ือใหผู้บ้ริโภครับรู้

ว่าบริษทัให้ความส าคัญต่อการท าความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆด้าน อาจท าให้ผูบ้ริโภคมีรับรู้ต่อ

ภาพลกัษณ์ในทางบวกมากยิ่งข้ึน 

    องค์กรหรือธุรกิจควรมีการพัฒนาการท าความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)อย่างต่อเน่ืองและให้

ครอบคลุมทุกๆดา้น เน่ืองจากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นถึงวา่ผูบ้ริโภคไดใ้หค้วามส าคญัต่อองคก์รหรือธุรกิจ

ว่ามีการท าความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) โดยหลกัในการปฏิบติัในความรับผิดชอบต่อสังคมพ้ืนฐานท่ี

แต่ละองค์กรหรือธุรกิจควรจะปฏิบติัคือดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคและการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ก่อนเพราะองคก์รหรือธุรกิจสามารถน าไปปฏิบติัไดง่้าย 

     การศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะศึกษาเพ่ิมในดา้นของความคิดความรับผิดชอบต่อสังคมต่อแนวทางการ

ปฏิบติัของ CSR ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดา้นการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ดา้นการเคารพ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและด้านการจัดท ารายงานด้านสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการปฏิบติัตามหลกัCSR เพ่ิมในขั้นท่ี 2 ว่ามีความสัมพนัธ์ต่อการสร้างภาพลกัษณ์

องคก์รว่ามีระดบัความสัมพนัธ์กนัหรือไม่อย่างไร เพ่ือจะไดส้ร้างองคค์วามรู้เพ่ิมในการสร้างภาพลกัษณ์
องคก์ร และการศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะศึกษาเพ่ิมในกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นเขตปริมณฑลและต่างจงัหวดั  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจต่อผู้น ากบัทัศนคตขิองพนักงาน SRC SOCKS 
The Relationship between Employees’ Satisfaction with the Leadership 

and Attitude of SRC SOCKS 
อุไรรัตน์ พรสกุลไพศาล1และ พรีพงษ์ ฟูศิริ2 

Urairat Pornsakunpaisan and Piraphong Foosiri  

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ ากบั
ทศันคติท่ีมีต่องานของพนักงาน SRC SOCKS กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ พนักงานประจ า (รายเดือน) 
ของ SRC SOCKS อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก จ านวน 56 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
แบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐาน ความพึงพอใจต่อผูน้ า และทศันคติท่ีมีต่องาน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติ 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 56 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด มีอายุอยู่ในช่วง 18-28 ปี มากท่ีสุด มีระยะเวลาในการท างานอยู่ในช่วง
นอ้ยกว่า 3 ปี และ 3-5 ปี มากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สรุปไดว้่า ความพึง
พอใจของพนักงานท่ีมีต่อผูน้ า ไดแ้ก่ ด้านการใช้ภาวะผูน้ าของผูบ้ังคบับัญชา ด้านการจูงใจ ดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นการ
ควบคุม และดา้นการมีคุณธรรม มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่องานของพนกังาน ดา้นความเขา้ใจ ดา้น
ความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม โดยมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อผู้น า, ทัศนคติท่ีมีต่องานของพนักงาน 
 

Abstract 
This study was purposed to study of the relationship between the satisfaction of the employees to the 
leader and attitudes towards the employees of SRC SOCKS’s work. The sample groups in the research 
were the employees (monthly wage) of SRC SOCKS, Mae Sot District, Tak Province amount 56 
employees. The questionnaires consisted of the basic information, satisfaction of the employees to the 
leader and attitudes towards the employees. The data analysis was done through the Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient. The findings indicated that from 56 informants, most were female 
employees, 18-28 years old, less than 3 years and 3-5 years’ work experience. The hypothesis testing 
results in significance level at 0.05 that concluded that the satisfaction of the employees to the leader  
1
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such as the leadership of the head to commanded, motivation, communication, decision making, 
interactive between the head and the controlees, supervision and virtue was related the attitude towards 
the employee’s work. In the understanding, feeling and behavior was related in the same direction 
significant statistic level at 0.05. 
 
Keywords: The Satisfaction of the employees to the leader, The attitudes towards the employee’s work 
 

1. บทน า 
 
     SRC SOCKS เป็นโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ (ถุงเทา้) ขนาดย่อม ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
ผลิตตามค าสั่งซ้ือของกลุ่มลกูคา้ภายในประเทศในรูปแบบของการคา้ส่งเป็นหลกั การท่ีองคก์รสูญเสียผูน้ า
อย่างกระทนัหัน การรับช่วงต่อของผูน้ าคนใหม่นั้นดว้ยลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของภาวะผูน้ าอาจส่งผลต่อ
ความพึงพอใจและทศันคติท่ีมีต่องานของพนักงาน โดยองค์กรจะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวนั้น
ย่อมข้ึนอยู่กบัการไดรั้บการยอมรับและความร่วมมือจากพนกังานทุกคน ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมี
ต่อผูน้ ามีความส าคญัต่อการบริหารงานเพ่ือความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับของพนกังานเพ่ือใหพ้นกังานเกิด
ทศันคติท่ีดีต่อการท างาน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัดา้นความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ า 
ปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีต่องานของพนักงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจของ
พนกังานท่ีมีต่อผูน้ ากบัปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่องานของพนกังาน ซ่ึงผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีผูบ้ริหาร
สามารถเขา้ใจถึงสาเหตุและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความไม่พึงพอใจของพนักงาน สามารถน าไปแกไ้ข
ปรับปรุงไดอ้ย่างทนัท่วงที รวมถึงผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจถึงความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่องาน
และต่อผูบ้ริหารท่ีผ่านมา เพ่ือจะไดเ้ป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจและทศันคติท่ีดีต่องานให้แก่พนักงาน น าไปสู่ความส าเร็จและการบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ร 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดความพงึพอใจ 
     การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารนั้น ผูว้ิจยัไดน้ าเกณฑก์าร
ประเมินแบบภาวะผูน้ าของ อรุณ รักธรรม (อรุณ รักธรรม, 2532) มาดดัแปลง ซ่ึงเกณฑใ์นการประเมินมี
ดงัน้ี 
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     2.1.1 การใช้ภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา หากผูบ้ังคบับัญชาให้ความเช่ือถือไวว้างใจ และให้ความ
สนบัสนุนเก้ือกูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในดา้นต่างๆตามความเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้
ส่วนร่วมในการบริหาร แสดงวา่ผูบ้งัคบับญัชามีภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสมัพนัธ์ 
     2.1.2 การจูงใจ ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน จะใชวิ้ธีการลงโทษอนัเป็นการจูงใจในทางลบ 
ส่วนผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีภาวะผูน้ าแบบมุ่งสัมพนัธ์จะใชวิ้ธีการจูงใจในทางบวก ซ่ึงหมายถึง การให้รางวลั
เพ่ือจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการท างาน 
     2.1.3 การติดต่อส่ือสาร หากระบบการติดต่อส่ือสารมีความคล่องตวั เป็นไปอย่างอิสระทั้งในทางด่ิง
และทางราบ ข่าวสารในองค์กรมีความน่าเช่ือถือมีการเสนอข้อมูลท่ีถูกต้อง จะแสดงให้เห็นถึง
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีภาวะผูน้ าแบบมุ่งสัมพนัธ์ ในทางกลบักนัหากผูบ้งัคบับญัชามีภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน การ
ติดต่อส่ือสารกจ็ะมีลกัษณะตรงกนัขา้ม 
     2.1.4 การตดัสินใจ การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีภาวะผูน้ าแบบมุ่งสัมพนัธ์ จะเปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา หากผูบ้งัคบับญัชามีภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน การตดัสินใจจะมี
ลกัษณะของการรวมอ านาจไวท่ี้ผูบ้งัคบับญัชาคนเดียว 
     2.1.5 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้บังคับบัญชากับผู ้ใต้บังคับบัญชา การท่ีผู ้บังคับบัญชาและ
ผูใ้ต้บังคับบัญชามีความเข้าใจในกันและกันเป็นอนัดี มีความใกล้ชิดกัน แสดงให้เห็นถึงองค์กรท่ีมี
ผูบ้งัคบับญัชาแบบมุ่งสัมพนัธ์ แต่หากผูบ้งัคบับญัชามีภาวะผูน้ าแบบมุ่งงานความสัมพนัธ์จะเป็นไปใน
ลกัษณะท่ีเป็นทางการ 
     2.1.6 การควบคุม หากผูบ้งัคบับญัชาก าหนดวิธีการปฏิบติังานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในทุกขั้นตอนและ
คอยติดตามควบคุมการท างานอย่างใกลชิ้ด แสดงใหเ้ห็นถึงแบบภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีลกัษณะ
มุ่งงาน แต่ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพนัธ์ จะปล่อยให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีอิสระในการ
ท างาน ก าหนดแนวทางในการปฏิบติัโดยหวงัเพียงผลส าเร็จของงาน 
     2.1.7 การมีคุณธรรม ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีภาวะผู ้น าแบบมุ่งสัมพนัธ์ จะเป็นผูน้ าท่ีมีหลกัธรรมประจ าใจ 
รู้จกัการให ้มีความเมตตา รู้จกัการใหอ้ภยั ระมดัระวงัการแสดงออก รู้จกัควบคุมอารมณ์ 
2.2 ทัศนคต ิ
     ทัศนคติต่องานของบุคคลมีความส าคัญต่อการท าความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆในองค์กร มี
องคป์ระกอบพ้ืนฐาน 3 ประการ (สิริอร วิชชาวธุ, 2549) ไดแ้ก่ 
     2.2.1 องค์ประกอบดา้นความคิดความเขา้ใจ (Cognitive Component) ของบุคคลท่ีมีต่องานเป็นไปตาม
การรับรู้ของบุคคลซ่ึงอาจตรงกบัสภาพความเป็นจริงหรือไม่ก็ได ้บุคคลไดรั้บความรู้ ความเช่ือและค่านิยม
มาจาก 2 ทาง คือ ประสบการณ์ท่ีเขาประสบดว้ยตวัเอง และประสบการณ์ทางออ้ม 
     2.2.2 องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) ว่าชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจใน
งาน หรือต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆของงานท่ีตนเองท าอยู่ ความรู้สึกเกิดจากประสบการณ์ของบุคคลท่ี
สมัผสักบังาน เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ทั้งตามหลกัการเรียนรู้เง่ือนไขของส่ิงเร้าและเง่ือนไขของผลกรรม 
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     2.2.3 องคป์ระกอบดา้นแนวโนม้การเกิดพฤติกรรม (Behavioral Component) เม่ือบุคคลมีความรู้ ความ
เช่ือ ค่านิยมและความรู้สึกต่องานไปในทิศทางใดแลว้ เขาจะมีแนวโนม้พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบความรู้ 
ความเช่ือ และความรู้สึกของเขาเอง โดยการยอมรับหรือปฏิเสธและในการวดัทศันคติจะสามารถท านายว่า
บุคคลมีพฤติกรรมต่อส่ิงต่างๆในทิศทางใด ช่วยสะทอ้นสาเหตุและผลของทศันคติท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ 
2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
     2.3.1 เกษรา ชยัรังษีเลิศ (เกษรา ชัยรังษีเลิศ, 2547) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล การ
สนับสนุนทางสังคม ทศันคติต่องาน และภาวะผูน้ า กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นพนกังานบริษทัเอกชนขนาดกลางท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาเดินระบบไฟฟ้าแรงต ่า 
แรงสูง และเคร่ืองจกัรกล ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 132 คน ผลการวิจยัพบว่า พนักงานส่วน
ใหญ่ มีอายุระหว่าง 29-34 ปี  เป็นเพศชาย อายุงานอยู่ในระหว่างไม่ถึง 2 ปี  จบการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่เป็นพนกังานประจ า ไดรั้บการสนบัสุนทางสังคม
ในระดับปานกลาง มีทัศนคติต่องานอยู่ในระดับสูง ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงและภาวะผูน้ าการ
แลกเปล่ียนในระดบัปานกลาง และประเมินภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายอยูใ่นระดบัต ่า มีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารโดยรวมในระดบัสูง ตวัแปรอายุ เพศ และทศันคติต่องาน มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และระดบัการศึกษา การ
สนบัสนุนทางสังคม ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย มีความสัมพนัธ์อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นอกจากน้ีพบว่า การสนับสนุนทางสังคม ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
และเพศของพนกังานสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รไดร้้อยละ 47.4 
     2.3.2 นงลกัษณ์ โพธ์ิไพจิตร (นงลกัษณ์ โพธ์ิไพจิตร, 2546) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความคิดเห็น
และความพึงพอใจของผูใ้ตบ้ังคับบัญชาท่ีมีต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระหว่างโรงพยาบาลของรัฐกับ
โรงพยาบาลเอกชน โดยท าการเก็บขอ้มลูจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในระดบัปฏิบติัการของโรงพยาบาลของรัฐ
กบัโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของโรงพยาบาลของรัฐ ส่วนใหญ่มีอาย ุ36-45 
ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่งสายบริหารมากกว่าสายวิชาการ และมี
ประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี ส่วนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของโรงพยาบาลเอกชน ส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 
ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่งสายบริหารมากกว่าสายวิชาการ และมี
ประสบการณ์ในการท างาน ไม่เกิน 5 ปี 
     และพบว่าผูบ้ริหารโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ควรมีการปรับค่านิยม
ทางวฒันธรรมทั้ง 7 ดา้น ใหอ้ยู่ในระดบัมาก และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาล
เอกชนมีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโดยรวมในระดับความพึงพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ริหารทั้งโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ควรมีการปรับภาวะผูน้ าในดา้นต่อไปน้ีให้อยู่ใน
ระดบัมากข้ึน คือ มีการก าหนดแนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดใ้ชเ้ป็น
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แนวทางในการปฏิบติังาน มีการพดูคุยหรือสงัสรรคก์บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชานอกเวลาปฏิบติังาน ใหค้ าปรึกษา
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั ปล่อยให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานอย่างอิสระโดย
ไม่ไปควบคุม และการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรมีลกัษณะไม่เป็นทางการ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานประจ า SRC SOCKS (รายเดือน) จ านวน 56 คน (ท่ีมา: 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556) เก็บขอ้มูลจากพนกังานท่ีมีประสบการณ์จริงในการท างานกบับริษทั 
SRC SOCKS ทั้งหมดให้เป็นกลุ่มตวัอย่างของการศึกษา เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน การ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ KREJCIE AND MORGAN (1970) ท่ีสามารถให้
ผลการวิจัย ณ ระดับความเช่ือมัน่ 95% และระดับความคลาดเคล่ือน ±5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 48 ตวัอย่าง แต่ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลจากพนักงานทั้ งหมด 56 คน ให้เป็นกลุ่มตวัอย่างของ
การ ศึ กษ าในค ร้ั ง น้ี  (Hair, Joseph F., Jr., William C. Black, Barry J. Babin, and Rolph E. Anderson 
(2008), Multivariate Data Analysis: A Global Perspective, 7th eds. Pearson Education, Inc.) 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
     3.2.1 ขออนุญาตจากผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั SRC SOCKS ในการท าการศึกษาและเก็บขอ้มูลจาก
พนกังาน 
     3.2.2 แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 56 ฉบบั และรับคืนดว้ยตนเอง ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 
2556 
     3.2.3 น าขอ้มลูมาวิเคราะห์ทางสถิติตามสมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     3.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ลกัษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ า และความคิดเห็นทศันคติท่ีมี
ต่องานของพนกังาน โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     3.3.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
เป็นการทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติแบบ Liner Correlation Coefficient โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Product Moment Correlation Coefficient) ก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี  0.05 
(Significance Level) 
     สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่องานของ
พนกังาน SRC SOCKS ดา้นความเขา้ใจ 
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     สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่องานของ
พนกังาน SRC SOCKS ดา้นความรู้สึก 
     สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่องานของ
พนกังาน SRC SOCKS ดา้นพฤติกรรม 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า พนักงาน SRC SOCKS ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 56 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 18-28 ปี มีระยะเวลาในการท างานท่ี SRC SOCKS นอ้ย
กวา่ 3 ปี และ 3-5 ปี 
4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อความพงึพอใจของพนักงานทีม่ีต่อผู้น า 
     ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ า SRC SOCKS เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
     4.2.1 ด้านการใช้ภาวะผูน้ า เม่ือมีปัญหาในการท างานท่านพอใจกับการได้รับความช่วยเหลือจาก
ผูบ้งัคบับญัชา ท่านมีความพึงพอใจกบัความไวว้างใจในการท างาน และท่านมีความพึงพอใจกบัการไดมี้
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 3.71 และ 3.61 ตามล าดบั 
     4.2.2 ดา้นการจูงใจ การสร้างแรงจูงใจในการท างานของผูบ้งัคบับญัชา และการไดรั้บค าชมเชยจาก
ผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 และ 3.41 ตามล าดบั 
     4.2.3 ด้านการติดต่อส่ือสาร ลักษณะการส่ือสารพูดคุยกับผู ้บังคับบัญชา และการส่ือสารของ
ผูบ้งัคบับญัชาสามารถท าความเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 และ 3.32 ตามล าดบั 
     4.2.4 ดา้นการตดัสินใจ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 และ 3.39 ตามล าดบั 
     4.2.5 ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาแสดงความเป็น
กนัเองกบัท่าน ผูบ้งัคบับญัชาใหค้ าปรึกษาแก่ท่านไดท้ั้งในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั และผูบ้งัคบับญัชามี
การพดูคุยสงัสรรคก์บัท่านนอกเวลาปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 3.30 และ 3.29 ตามล าดบั 
     4.2.6 ดา้นการควบคุม มีอิสระในการท างาน และมีการก าหนดวิธีการท างานท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.43 และ 3.34 ตามล าดบั 
     4.2.7 ดา้นการมีคุณธรรม การบริหารงานเป็นไปดว้ยความยติุธรรม และการบริหารงานอยา่งมีจริยธรรม 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 และ 3.61 ตามล าดบั 
4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นทศันคติทีม่ีต่องานของพนักงาน 
     ทศันคติท่ีมีต่องานของพนกังาน SRC SOCKS เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
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     4.3.1 ทศันคติดา้นความเขา้ใจ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้เก่ียวกบังานท่ี
รับผิดชอบ เม่ือเกิดปัญหาข้ึนในการท างานพนกังานสามารถเรียนรู้เพ่ือแกไ้ขปัญหาของงานนั้น งานท่ีท า
อยู่ส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ งานท่ีท าอยูท่  าใหพ้นกังานไดพ้ฒันาตวัเองอยู่เสมอ งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ี
ตรงกบัความสามารถของพนกังาน และพนกังานสามารถเสนอความคิดเห็นใหม่ๆส าหรับการปรับปรุง
งาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 3.73 3.73 3.64 3.55 และ 3.55 ตามล าดบั 
     4.3.2 ทศันคติดา้นความรู้สึก สวสัดิการท่ีไดรั้บอยู่ในเกณฑ์ท่ีพนักงานยอมรับได ้พนักงานพอใจกบั
เงินเดือนท่ีไดรั้บในขณะน้ี พนกังานมองว่าสวสัดิการของบริษทัดีกวา่หลายๆบริษทัท่ีรู้จกั เม่ือเปรียบเทียบ
กบัการท างานท่ีอ่ืนในระดบัเดียวกนัพนกังานมองว่าไดรั้บเงินเดือนสูงกว่า ระบบการคิดค่าล่วงเวลาของ
บริษทัอยู่ในเกณฑท่ี์พนกังานยอมรับได ้และพนกังานพอใจในเงินเดือนท่ีบริษทัปรับเพ่ิมใหใ้นแต่ละปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 3.59 3.52 3.43 3.36 และ 3.32 ตามล าดบั 
     4.3.3 ทัศนคติด้านพฤติกรรม พนักงานสามารถท างานร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานได้อย่างราบร่ืน 
พนักงานรู้สึกผูกพนักับบริษทัท่ีท าอยู่ขณะน้ี เพ่ือนร่วมงานมีส่วนช่วยให้พนักงานเกิดก าลงัใจในการ
ท างาน พนกังานมีความภกัดีต่อบริษทัท่ีท าอยูปั่จจุบนั หวัหนา้งานมีวิธีการท่ีเหมาะสมในการปกครองและ
ดูแลลูกนอ้ง และพนกังานคิดว่าการท างานท่ีบริษทัน้ีสามารถท าให้เกิดความกา้วหนา้ในงานได ้มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.77 3.70 3.61 3.59 3.43 และ 3.39 ตามล าดบั 
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4.4 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจทีม่ีต่อผู้น ากบัทศันคติทีม่ีต่องานของพนักงาน 
 
ตารางที่   1  ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจท่ีมีต่อผูน้ ากับทัศนคติท่ีมีต่องานของพนักงาน SRC 
SOCKS 
 

ความพงึพอใจของ
พนักงานที่มต่ีอผู้น า 

ทัศนคตทิี่มต่ีองาน 

ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก ด้านพฤตกิรรม 

r 
Sig 

(2tailed) 
r² r 

Sig 
(2tailed) 

r² r 
Sig 

(2tailed) 
r² 

1.ดา้นการใชภ้าวะผูน้ า 
0.615* 0.000 0.378 0.353* 0.008 0.124 

0.622
* 

0.000 0.387 

2.ดา้นการจูงใจ 
0.384* 0.003 0.148 0.406* 0.002 0.156 

0.548
* 

0.000 0.300 

3.ด้ า น ก า ร
ติดต่อส่ือสาร 

0.647* 0.000 0.419 0.204 0.132 0.041 
0.602

* 
0.000 0.362 

4.ดา้นการตดัสินใจ 
0.545* 0.000 0.297 0.240 0.075 0.058 

0.544
* 

0.000 0.296 

5.ด้ า น ก า ร มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ช ากั บ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

0.506* 0.000 0.256 0.308* 0.021 0.095 
0.528

* 
0.000 0.279 

6.ดา้นการควบคุม 
0.509* 0.000 0.259 0.517* 0.000 0.268 

0.667
* 

0.000 0.445 

7.ดา้นการมีคุณธรรม 
0.579* 0.000 0.335 0.268* 0.046 0.072 

0.549
* 

0.000 0.302 

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4.4.1 ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อผู้น ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่องานของพนักงาน 
SRC SOCKS ด้านความเข้าใจ 
     ทศันคติท่ีมีต่องานของพนกังาน ดา้นความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อ
ผูน้ า ดา้นการใชภ้าวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นการจูงใจ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการตดัสินใจ ดา้น
การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นการควบคุม และดา้นการมีคุณธรรม โดย
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มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้โดยความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการติดต่อส่ือสาร มีความส าคญัต่อทศันคติท่ีมีต่อ
งานดา้นความเขา้ใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการใช้ภาวะผูน้ า
ของผูบ้งัคบับญัชา ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการมีคุณธรรม ความพึงพอใจของพนกังาน
ท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการตดัสินใจ ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการควบคุม ความพึงพอใจของ
พนกังานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และความพึงพอใจ
ของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการจูงใจ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจเท่ากบั 0.419 0.378 0.335 0.297 
0.259 0.256 และ 0.148 ตามล าดบั 
 
4.4.2 ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อผู้น ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่องานของพนักงาน 
SRC SOCKS ด้านความรู้สึก 
     ทศันคติท่ีมีต่องานของพนกังาน ดา้นความรู้สึก มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อ
ผูน้ า ดา้นการใชภ้าวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นการจูงใจ ดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นการควบคุม และดา้นการมีคุณธรรม โดยมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยความพึงพอใจของพนกังานท่ีมี
ต่อผูน้ าดา้นการควบคุม มีความส าคญัต่อทศันคติท่ีมีต่องานดา้นความรู้สึกมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึง
พอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการจูงใจ ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการใชภ้าวะผูน้ า
ของผูบ้งัคบับญัชา ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการมีคุณธรรม ความพึงพอใจของพนกังานท่ี
มีต่อผูน้ าดา้นการตดัสินใจ และความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการติดต่อส่ือสาร โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจเท่ากบั 0.288 0.156 0.124 0.095 0.072 0.058 และ 0.041 ตามล าดบั 
4.4.3 ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อผู้น ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่องานของพนักงาน 
SRC SOCKS ด้านพฤติกรรม 
     ทศันคติท่ีมีต่องานของพนกังาน ดา้นพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อ
ผูน้ า ดา้นการใชภ้าวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นการจูงใจ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการตดัสินใจ ดา้น
การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นการควบคุม และดา้นการมีคุณธรรม โดย
มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้โดยความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการควบคุม มีความส าคญัต่อทศันคติท่ีมีต่องาน
ดา้นพฤติกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการใช้ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้งัคบับญัชา ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการติดต่อส่ือสาร ความพึงพอใจของพนกังานท่ี
มีต่อผูน้ าด้านการมีคุณธรรม ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการจูงใจ ความพึงพอใจของ
พนกังานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการตดัสินใจ และความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์
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ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจเท่ากบั 0.445 0.387 0.362 
0.302 0.300 0.296 และ 0.279 ตามล าดบั 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ ากบัทศันคติท่ีมีต่องานของ
พนกังาน SRC SOCKS ผูท้  าการวิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
     5.1 ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ า เม่ือพิจารณารายดา้นจะพบว่า ดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการตดัสินใจและดา้นการควบคุม มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากการมีช่องว่างระหว่างผูบ้ริหารกบัพนกังานมากเกินไป ลกัษณะของการส่ือสาร
อาจยากต่อการเขา้ใจ การเปิดรับและการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานอาจไม่เพียงพอ และอาจมีการ
ก าหนดวิธีในการท างานท่ีไม่ชัดเจนพอ ดงันั้น ควรมีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูบ้ริหารและ
พนักงานให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกท่ีดีของพนักงานท่ีมีต่อตัว
ผูบ้ริหาร เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน าในเร่ืองต่างๆกับพนักงานมากข้ึน มีการพูดคุยสร้างความใกลชิ้ด
ระหว่างผูบ้ริหารกบัพนักงานมากข้ึน อาจมีการจดักิจกรรมในช่วงวนัหยุดเทศกาลต่างๆ ผูบ้ริหารมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการในการส่ือสารใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน มีการจดัระบบการสัง่การและการ
ถ่ายทอดขอ้มูลต่างๆใหพ้นกังานทุกคนสามารถรับรู้และเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั เพ่ือการท างานในทิศทาง
ท่ีถูกตอ้งอนัจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ผูบ้ริหารควรมีการมอบอ านาจในการตดัสินใจและให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการท างานมากข้ึน เพ่ือสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กรและ
องคก์รใหค้วามส าคญัต่อศกัยภาพของพนกังาน และควรมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี ขอบเขตของงานใหมี้
ความชดัเจนมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหพ้นกังานรับรู้ถึงวิธีการท างานและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีชดัเจน 
     5.2 ทศันคติท่ีมีต่องานของพนักงาน เม่ือพิจารณารายดา้นจะพบว่า ทัศนคติดา้นความรู้สึกและดา้น
พฤติกรรม มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากสวสัดิการหรือการให้รางวลัตอบแทนแก่พนักงานตาม
เป้าหมายท่ีผูบ้ริหารไดว้างไวน้ั้น ยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจตามความตอ้งการของพนกังาน และพนกังานอาจ
ขาดความเช่ือมัน่ต่อความกา้วหน้าในงานและความมัน่คงในองค์กร ดังนั้น ควรมีการจดัระบบวิธีการ
บริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆให้มีความเหมาะสมสนองตอบความตอ้งการของพนกังาน เม่ือ
พนกังานปฏิบติังานบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีผูบ้ริหารวางไว ้เพ่ือเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจในการจูงใจให้
พนักงานปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างทุ่มเทเต็มความสามารถและเพ่ือความก้าวหน้าในสายงานของ
พนกังาน สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัพนกังานทุกคนถึงความกา้วหนา้ในงานหากมีการปฏิบติังานดี รวมถึง
การสร้างความเช่ือมัน่ในองคก์รโดยเร่ิมจากสร้างความเช่ือมัน่จากผูบ้ริหารเองอนัจะน าไปสู่ความเช่ือมัน่
ต่อองคก์ร 
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     5.3 ความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่องานและผูบ้ริหารท่ีผ่านมา เม่ือพิจารณารายละเอียดจะพบวา่ ความ
พึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการติดต่อส่ือสาร มีความส าคญัต่อทศันคติท่ีมีต่องานดา้นความเขา้ใจ
มากท่ีสุด ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการควบคุม มีความส าคญัต่อทศันคติท่ีมีต่องานดา้น
ความรู้สึกมากท่ีสุด และความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูน้ าดา้นการควบคุม มีความส าคญัต่อทศันคติท่ี
มีต่องานดา้นพฤติกรรมมากท่ีสุด ดงันั้น หากทางผูบ้ริหารมีความตอ้งการท่ีจะปรับปรุงหรือสร้างทศันคติท่ี
ดีในดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึกและดา้นพฤติกรรม เพ่ือใหพ้นกังานมีทศันคติต่องานท่ีดียิ่งข้ึนนั้น ทาง
ผูบ้ริหารควรท่ีจะให้ความส าคญั มีการปรับปรุงและพฒันาในดา้นการติดต่อส่ือสาร และดา้นการควบคุม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงนอกจากแนวทางในการปรับปรุงและสร้างความพึงพอใจท่ีกล่าวใน
ขา้งตน้นั้น ผูบ้ริหารอาจมีการใชล้กัษณะของการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารกบัพนกังานในลกัษณะท่ีไม่เป็น
ทางการมากข้ึน เพ่ือช่วยลดช่องวา่งระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน ลดความเกร็งและความกดดนัในระหวา่ง
การท างาน มีการพูดคุยหรือหลอกลอ้กบัพนกังานบา้งตามความเหมาะสมเพ่ือลดความเครียดในระหว่าง
การท างาน และมีการก าหนดแนวทางการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานใหก้บัพนกังานไดใ้ชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏิบติังานท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหพ้นกังานมีทศันคติท่ีดีมากข้ึน ส่งผลต่อความตั้งใจในการท างาน
อนัน าไปสู่ผลส าเร็จขององคก์ร 
     5.4 ผูบ้ริหาร SRC SOCKS ควรมีการปรับปรุงภาวะผูน้ าของตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้พนกังานเกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานอนัจะส่งผลต่อทศันคติท่ีดีในการท างานและผลการปฏิบติังานท่ีดียิ่งข้ึน เพ่ือ
ช่วยในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความส าเร็จหากได้รับการยอมรับและความร่วมมือจาก
พนักงานทุกคนในองค์กร อีกทั้งยงัเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จและการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
     5.5 การศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะศึกษาในตวัแปรอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ลกัษณะของผูน้ า วฒันธรรมองคก์ร 
ความคาดหวงัของพนักงานต่อภาวะผูน้ า ความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร ซ่ึงตวัแปรดงักล่าวอาจมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนักงานต่อผูน้ าและทศันคติท่ีมีต่องานของพนักงาน รวมถึงควรศึกษา
เปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานต่อผูน้ าและทศันคติท่ีมีต่องานของพนักงานในแผนกต่างๆใน
องค์กร ซ่ึงอาจจะท าให้ได้ผลการศึกษาว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และมีข้อควรแกไ้ข
อย่างไร เพ่ือสามารถแกไ้ขเร่ืองท่ีพนกังานใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัท่ีมากก่อน และอาจจะศึกษาเพ่ิมเติม
ในสายธุรกิจเดียวกนัของอ าเภอแม่สอดทั้งหมดเพ่ือเปรียบเทียบถึงความพึงพอใจและทศันคติท่ีแทจ้ริงของ
พนกังานในภาพกวา้ง เพ่ือประโยชนใ์นการน ามาประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันาองคก์ร 
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การศึกษาความพงึพอใจของพนักงานต่อการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
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The satisfaction of staff to modify the physical environment within 
company : The case study of SC Asset Corporation Limited (PCL) 

ธีระวฒัน์  ชูศรีนวล* และ เวชยนัต์ ช่วยชูวงษ์** 
Teerawat  Choosrinual and Vechayan Choychoowong  

บทคดัย่อ 
 

         การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนกังานต่อการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ภายในองคก์รและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจของพนกังานต่อการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มภายทาง
กายภาพในองคก์ร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากพนกังานท่ีปฏิบติังานใน บริษทั เอสซี แอสเสท 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวน 200 คน สถิติท่ีใชใ้นการ สถิติในการทดสอบ ไดแ้ก่  Factor Analysis 
จากการศึกษา พบว่า ประเด็นท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงในดา้นพ้ืนท่ีส านักงาน คือ การจดัรูปแบบแผนผงัส านักงาน
เหมาะสมกับตัวอาคาร ด้านการจดัส านักงาน คือ การตกแต่งส านักงาน สวยงาม ทันสมยั ด้านอุปกรณ์ส านักงาน คือ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นงานมีเพียงพอ ดา้นอากาศในส านกังาน คือระดบัอุณหภูมิภายในส านกังาน ดา้นแสง สี เสียง 
คือโทนสีท่ีใช้ในการตกแต่งในส านักงาน ดา้นการรักษาความปลอดภัย คือ การรักษาความปลอดภยัในส านักงานของ
เจา้หนา้ท่ี  
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, การปรับเปล่ียน, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ, พนักงาน 

Abstract 
 

The aims of this study are to investigate the level of satisfaction of staff to modify the physical environment within the 
organization and compare the level of satisfaction of staff to modify the physical environment within organizations with different 
demographic characteristics. A questionnaire was used as an instrument to collect data from a sample of  200 in staffs of SC Asset 
Corporation Limited ( Head office). Analytical statistics used in this study is Factor Analysis. The study found that issues with a high 
level of satisfaction in terms of office space is to format the chart appropriate to their office building. The office is a modern office decor. 
The office is equipped with adequate tools for the job. The air  in the office The temperature inside the office. The light color is used to 
decorate the office. The security is the security of the staff in the office.  
Keywords: satisfied, modify, physical environment, staff 
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1. บทน า 
 
             ปัจจุบันสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ งในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การแข่งขนัทางการคา้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดา้นเทคโนโลยีท่ีมีการ
พฒันาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรหลายองค์กรมีการปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารงานองค์กรแบบ
ใหม่ เนน้การวางแผนปรับเปล่ียนกลยุทธ์ และสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเพ่ือความอยู่
รอดในธุรกิจนั้น ๆ ซ่ึงแต่ละองคก์รจะมี วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป 
โดยในความแตกต่างนั้นจะตอ้งข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร ท่ีประกอบดว้ยทรัพยากรท่ีส าคญั
ทั้งหลายอนัไดแ้ก่ คน เงิน วตัถุดิบ และการจดัการท่ีตอ้งจดัสรรทรัพยากรภายในเหล่านั้น ใหพ้ร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รดว้ย ซ่ึงทรัพยากรท่ีส าคญัและมีค่าต่อการจดัสรรนั้น คือ 
ทรัพยากรบุคคล เพราะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะเป็นส่วนขบัเคล่ือนองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึนต่อการด าเนินธุรกิจ 
     การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญแห่งความส าเร็จของการพัฒนาองค์กร ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร เน่ืองจากจะท าให้องค์กรทราบถึง ความ
ตอ้งการของมนุษย ์และปัจจยัท่ีสนองความตอ้งการเหล่านั้น ตลอดจนปัจจยัท่ีท าให้พนกังาน อุทิศตนใน
การท างานใหก้บัองคก์ร ในการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ร เน่ืองจากถา้พนกังานมีการ
รับรู้ รู้สึกดีต่อการท างานกจ็ะปฏิบติังานอย่างเตม็ความสามารถทุ่มเททั้งก าลงักายและก าลงัใจ และช่วยกนั
แก้ไขปัญหาในการท างาน หรือกล่าวโดยรวมว่าเกิดความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มของการท างาน 
ปัจจุบนัไดมี้แนวทางในการบริหารงานแบบใหม่เกิดข้ึนเพ่ือตอ้งการพฒันาบุคลากรและสร้างความส าเร็จ
ใหก้บัองคก์ร ซ่ึงการบริหารงานแบบใหม่น้ีเป็นการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มภายในส านกังาน คือ การ
จดัรูปแบบส านกังานข้ึนใหม่โดยเนน้ให้พนักงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป 
และยงัสามารถช่วยเหลือใหพ้นกังานท างานไดอ้ยา่งมีศกัยภาพมากยิ่งข้ึน การจดัการสภาพแวดลอ้มภายใน
ส านักงานนั้นถือว่าเป็นการบริหารจดัการภายในส านักงานเพ่ือให้สามารถใช้พ้ืนท่ีส านักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ในหลายองคก์รจึงเลง็เห็นความส าคญัในการจดัสภาพแวดลอ้มภายในส านกังาน 
        จากแนวคิดขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของพนกังานต่อการปรับเปล่ียน
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายในองค์กร ของบริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  เพ่ือ
น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาส่งเสริมใหอ้งคก์รทราบถึงความ
ตอ้งการของพนกังานจากการเปล่ียนแปลงมากยิ่งข้ึน น าไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ขององคก์ารต่อไป 
        วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
         1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนกังานต่อการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายในองคก์ร 
          2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจของพนักงานต่อการปรับเปล่ียน
สภาพแวดลอ้มภายทางกายภาพในองคก์ร 
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        ประโยชน์ของการท าวจิยั 
         1. เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในองค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพและตรงกบัความพึงพอใจของพนกังานมากข้ึน 
         2. เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ภายในองคก์ร 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ  
       ความหมายของความพึงพอใจ ธงชยั สันติวงษ ์(2542 : 7) กล่าวว่า ถา้บุคคลใดบุคคลหน่ึงไดม้องเห็น
ช่องทางหรือโอกาสท่ีตนจะตอบสนองแรงจูงใจท่ีตนมีอยู่แลว้ ก็จะท าให้ความพึงพอใจของเขาดีข้ึนหรือ
อยูใ่นระดบัท่ีสูง แต่หากว่ามีการจดัใหค้นไดมี้โอกาสตอบสนองแรงจูงใจแลว้ ความพึงพอใจของคนและ
ผลงานกจ็ะดีตามไปดว้ย 
        ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2543 : 130) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจในการท างานเป็นความรู้สึกรวม
ของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับ
ผลตอบแทนคือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน 
มีขวญัและก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลคือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งการส่งผลต่อ
ความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร            
         พงศ์ หรดาล (2546 : 41) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก  และเป็นสุข
ของบุคคล มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ มีขวญัก าลงัใจ 
        สรุปไดว้า่ความหมายของค าวา่ พึงพอใจ คือ ความรู้สึก หรือทศันคติของบุคคลต่อส่ิงท่ีไดรั้บรู้ ไดเ้ห็น 
ไดส้มัผสั เกิดความรู้สึกชอบ และพึงพอใจของบุคคลนั้น ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและ
สร้างแรงจูงใจก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาการกระท าเป็นท่ีดี 
ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัความพงึพอใจ  
        ทฤษ ฎีล าดับขั้ นความต้องการ  (Hierarchy of Needs) ศิ ริวรณ  เส รี รัตน์  (2538 : 68) กล่าวว่ า 
นกัจิตวิทยามาสโลวไ์ดก้ าหนดทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการ ซ่ึงก าหนวามตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษย์
ไว ้5 ระดบั ดงัน้ี  
ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs)  ความต้องการความปลอดภัย  (Safety Needs) ความ
ต้องการทางสังคม  (Social Needs) ความต้องการมีฐานะในสังคม  (Esteem Needs) ความต้องการ
ความส าเร็จในส่ิงท่ีตนปรารถนา (Self–Actualization)  
        ทฤษฎีสองปัจจยั (Two-Factor Theory) ของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) ทฤษฎีปัจจยัจูงใจ-ปัจจยัค ้ าจุน 
(Motivators Factors and Hygiene Factors) เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg. 1966 : 13-115) ไดน้ าเสนอความคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการท างานของพนกังาน ซ่ึงมีส่วนส าคญัต่อการจูงใจ
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ในการปฏิบติังานเป็นอนัมากซ่ึงทฤษฎีความตอ้งการของเฮอร์ซเบิร์ก  ไดศึ้กษาเพ่ิมเติมจากแนวความคิด
ของ เฟรดเดอริค เทยเ์ลอร์ และทฤษฎีล าดบัขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs) ของมาสโลว์ โดย
มุ่งเนน้ถึงความเขา้ใจปัจจยั องคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความสุขจากการท างานมี 2 ประเภท คือ ปัจจยั
จูงใจ (Motivator Factors)  ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors)  
แนวคิดเกีย่วกบัการจดัสภาพแวดล้อมในส านักงาน 
        ในปัจจุบนัองคก์ารต่าง ๆ ไดใ้ห้ความส าคญักบัแนวความคิดท่ีเก่ียวกบัการบริหารสภาพแวดลอ้มใน
ส านักงานเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงมองว่าอิทธิพลในระยะยาวในการอยู่ท่ีท างานนั้นมีผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังาน เพราะสภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัท่ีสามารถกระตุน้พฤติกรรมให้เกิดผลกระทบทางดา้นบวกหรือ
ลบกไ็ด ้ 
        ความส าคญัและบทบาทของสภาพแวดลอ้มนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเป็นความสัมพนัธ์ต่อกนัทางความรู้สึก เพราะสภาพแวดลอ้มมีคุณสมบติัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัระบบประสาท มนุษยรั์บรู้คุณสมบติัต่างๆ ของสภาพแวดลอ้มผ่านทาง ตา หู จมูก และ
ผิวหนัง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเม่ือมนุษยรั์บรู้จะส่งผลต่อมนุษยโ์ดยผ่านทางร่างกายไปกระทบต่อความรู้สึกทาง
จิตใจ ท าให้มนุษยเ์กิดปฏิกิริยาท่ีตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มนั้น ๆ โดยส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีส าคัญ 7 ประการ ได้แก่ (วิมลสิทธ์ หรยางกูร. 2549: 22-24) 
ความสัมพนัธ์ทางสภาวะแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มทางกายภาพมีคุณสมบติัทาง ความสัมพนัธ์ทางการรู้สึก 
ความสัมพนัธ์ทางมิติ ความสัมพนัธ์ทางดา้นทิศทาง ความสัมพนัธ์ทางสัญลกัษณ์ ความสัมพนัธ์ทางการ
กระท าระหวา่งกนัทางสงัคม ความสมัพนัธ์ทางการผสมผสานกนัทางวฒันธรรม  
ความหมายของส านักงาน  
       ส านกังานคือ สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สถานท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน หรือ สถานท่ีด าเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ในการปฏิบติังาน อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีจดั เก็บและรวบรวมเอกสารในหน่วยงาน เพ่ือการด าเนินธุรกิจ
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นสถานท่ีใชใ้นการบริหารงานและวางแผนขอ้มลูบริหารงานดว้ย 
ความส าคัญและบทบาทของส านักงาน 
        ศิริรวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และชวลิต ประภวานนท ์(2548 : 51) ไดก้ล่าววา่ส านกังานเป็น
กิจกรรมในการก าหนดส่ิงแวดลอ้ม การท างานของส านกังานถือเป็นส่วนหน่ึงในการจดัองค์การ ซ่ึงเป็น
การก าหนดกิจกรรมต่างๆ ในองค์การถือว่าเป็นงานขั้นท่ีสองในขบวนการจดัการส านักงาน ส าหรับ
กิจกรรมในการจดัส านักงานนั้นจะประกอบดว้ยการเลือกท่ีตั้งส านักงาน การจดัสถานท่ีท างานและจดั
ส่ิงแวดลอ้มในส านักงาน ส่ิงแวดลอ้มในส านักงานประกอบดว้ย เคร่ืองตกแต่ง โต๊ะ เกา้อ้ีท่ีใช้ในการ
ท างาน รวมทั้งแสง สี เสียง และอากาศภายในส านกังาน เน่ืองจากงานในส านกังานท่ีจะตอ้งใชค้วามคิด ใช้
เวลาในการท างาน งานบางอย่างตอ้งอาศยัความละเอียดรอบคอบและเป็นงานท่ีมีความรับผิดชอบสูง ส่ิง
เหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งอาศยัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างาน 
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สภาพแวดล้อมหลกัที่มผีลกระทบต่อการท างาน 
        มีหลายปัจจยัเป็นสภาพทางดา้นกายภาพซ่ึงกระทบความรู้สึกของมนุษย ์เช่น การมองเห็น การไดย้ิน 
และการสัมผสั ส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ความปลอดภยัมาจากการท างานในสถานท่ีปลอดภยั ท าให้รู้สึก
สะดวกสบายใจในการท างาน เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลช่วยสร้างบรรยากาศการส่ือสารท่ีดีและระดบั
ของขวญัและก าลงัใจท่ีเพ่ิมข้ึนในส านกังาน ดงันั้นเพ่ือให้ไดส้ภาพแวดลอ้มเป็นท่ีพอใจ พนักงานควรมี
ส่วนร่วมในการวางแผนพ้ืนท่ีและตกแต่งส านกังาน จากความส าคญัและบทบาทของส านกังาน 
 
3. วธีิการศึกษา 
        ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือพนกังานท่ีปฏิบติังานใน บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ท่ีมีอายุการท างานมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 2 เดือน โดยมีจ านวนพนกังานทั้งหมด 761 
คน และตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีจ านวน 200 คน ทั้งเพศชาย-หญิง อายุ รายได ้ต าแหน่งงาน 
อายกุารท างาน จะมีการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในระหวา่งเดือน ธนัวาคม 2556  
        การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือ  Factor 
Analysis มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
        1.  การก าหนดตวัแปร โดยน าขอ้มลูท่ีไดม้าก าหนดเป็นตวัเลขใหเ้ป็นค่าเฉล่ียในแต่ละ Factor 
        2.  การออกแบบการวิจยั ดงัน้ี 
            2.1  จ านวนตวัแปรตอ้งมีอยา่งนอ้ย 5 ตวัแปรต่อ 1 Factor 
            2.2  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีมากกวา่ 100 คนข้ึนไป 
            2.3  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีอยา่งนอ้ย 5 เท่าของจ านวนตวัแปร  
        3.  แยก Factor โดยเลือกใชว้ิธี Principal Components Analysis 
        4.  เลือกจ านวน Factor โดยพิจารณาจาก 3 เกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
            4.1  Latent Root Criterion โดยพิจารณาจาก Eigen value ต้องมี ค่ ามากกว่า 1 และค่าความ
แปรปรวนของแต่ละตวัแปรมีค่าเท่ากบั 1 
            4.2  Cumulative Percentage of Variance โดยน า Factor ท่ีมีการใชร่้วมกนัโดยจะตอ้งอธิบายความ
แปรปรวนของตวัแปรไดอ้ยา่งนอ้ย 60% 
            4.3  Scree Test Criterion คือการน า ค่า Eigen value และจ านวน Factor มาท าเป็นกราฟเส้น ในแต่
ละ Factor ซ่ึงจะเป็นการเปรียบเทียบตวัแปรท่ีจะน ามาใช ้
        5.  การตีความ โดยภายหลงัท่ีก าหนดจ านวน Factor ท่ีตอ้งการใชไ้ดเ้รียบร้อยแลว้ ตอ้งสั่งหมุนแกน
ของสมการเส้นตรงหรือ Factor ดว้ยวิธี Varimax เพ่ือใหไ้ดส้มการเสน้ตรงข้ึนมาใหม่ท่ีท าใหต้วัแปรแต่ละ
ตวัสมัพนัธ์กบั Factor เพียงตวัเดียว  
        6.  ท า Cumulative เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งแต่ละองคป์ระกอบกบัความพึงพอใจรวม 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
           ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จากการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั เอสซี แอส
เสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ จ านวน 200 ตวัอยา่ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 52.5 มี อาย ุ26- 35 ปี ร้อยละ 48.5 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานอยูใ่นระดบัพนกังานปฏิบติัการ ร้อยละ 69.5 
รายไดต่้อเดือน 10,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 63.5 และมีอายกุารท างาน 1 - 5 ปี ร้อยละ 41.5 
         ความพึงพอใจของพนกังานต่อการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายในองคก์ร บริษทั เอส
ซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผลการวิจยั สามารถสรุปรายดา้นไดด้งัน้ี 
        ดา้นพ้ืนท่ีส านักงานสาขา พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือการจัดรูปแบบแผนผงัส านักงาน
เหมาะสมกับตัวอาคาร ( Mean = 3.96 ) รองลงมา คือ พ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานของพนักงานมีความ
เหมาะสม ( Mean = 3.86 ) และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ พ้ืนท่ีในการจดัเก็บเอกสารมีความเหมาะสม เพียงพอ ( 
Mean = 3.75 ) ตามล าดบั 
         ดา้นการจดัส านักงาน พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัพอใจ ทุกขอ้ โดยประเด็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การตกแต่งส านกังาน สวยงาม ทนัสมยั ( Mean = 3.93 ) รองลงมา คือ ส านกังานแบ่งเป็น
สัดส่วนเหมาะแก่การปฏิบัติงาน ( Mean = 3.68 ) และค่าเฉล่ียต ่ าสุด คือ ความสะดวก และเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ( Mean = 3.63 ) ตามล าดบั 
        ดา้นอุปกรณ์ส านักงาน พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในงานมี
เพียงพอ            ( Mean = 3.96 ) รองลงมา คือ อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการท างานมีการจดัวางเป็นระเบียบ
และสะดวกต่อการใช้งาน ( Mean = 3.95 ) และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆ มี
สภาพดีทนัสมยัเหมาะกบัการใชง้าน            ( Mean = 3.85 ) ตามล าดบั 
        ดา้นอากาศในส านกังาน พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ระดบัอุณหภูมิภายในส านกังาน ( Mean 
= 3.67 ) รองลงมา คือ การถ่ายเทอากาศภายในส านักงาน    ( Mean = 3.57 ) และปริมาณฝุ่ นละอองใน
อากาศภายในส านกังาน ( Mean = 3.57 ) ตามล าดบั 
        ดา้น สี แสง เสียง พบว่า ประเดน็ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ โทนสีท่ีใชใ้นการตกแต่งในส านกังาน ( Mean 
= 3.99 ) รองลงมา คือ ความสว่างความเขม้ของแสงในสถานท่ีท างานเพียงพอต่อการปฏิบติังาน ( Mean = 
3.80 ) และความดงัของเสียงภายในส านกังาน (Mean = 3.80)ตามล าดบั 
        ด้านการรักษาความปลอดภัย  พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การรักษาความปลอดภัยใน
ส านักงานของเจ้าหน้าท่ี ( Mean = 3.96 ) รองลงมา คือ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยภายใน
ส านกังาน ( Mean = 3.89 ) และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือมีการจดัเตรียมอุปกรณ์เม่ือเกิดอนัตรายข้ึนอยา่งเพียงพอ ( 
Mean = 3.70 ) ตามล าดบั 
        การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจของพนกังานต่อการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพภายในองคก์ร บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ผูว้ิจยัได้
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วิเคราะห์ปัจจัยท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ Factor Analysis ผลลพัธ์ท่ี
ออกมาสามารถท าใหก้ลุ่มค าถามท่ีมีความหมายไปในทางเดียวกนั สามารถลดจ านวนค าถามใหน้อ้ยลงท า
ใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถท าไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถจดัแบ่งกลุ่มค าถามท่ีมีปัจจยัร่วมกนัไดแ้ละ
ไดก้ าหนดช่ือใหก้ลุ่มใหม่ทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ 

Factor 1 ช่ือ “ความเหมาะสมของการจดัพ้ืนท่ีและอุปกรณ์ส านกังาน” 
Factor 2 ช่ือ “ความมีระเบียบและการออกแบบภายในส านกังาน” 
Factor 3 ช่ือ “การจดัความปลอดภยัภายในส านกังาน” 
Factor 4 ช่ือ “ความทนัสมยัของอุปกรณ์และการตกแต่งภายในส านกังาน” 

        การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนกังานต่อการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายใน
องค์กร บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ สามารถน ามาสรุปผลการ
วิเคราะห์ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

1.การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานต่อการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ภายในองคก์ร บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ จ าแนกตามเพศ พบว่า 
เพศท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัในดา้นความเหมาะสมของการจดัพ้ืนท่ีและอุปกรณ์
ส านกังาน และดา้นการจดัความปลอดภยัภายในส านกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

2.การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานต่อการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ภายในองคก์ร บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ จ าแนกตามอายุ พบว่า 
อายท่ีุแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัในดา้นการจดัความปลอดภยัภายในส านกังาน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

3.การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานต่อการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ภายในองค์กร บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ าแนกตามระดับ
ต าแหน่งงาน พบว่า ระดบัต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัในดา้นความ
เหมาะสมของการจดัพ้ืนท่ีและอุปกรณ์ส านกังาน และดา้นการจดัความปลอดภยัภายในส านกังาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

4.การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานต่อการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ภายในองค์กร บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ าแนกตามรายได ้
พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัในดา้นความเหมาะสมของการจดัพ้ืนท่ีและ
อุปกรณ์ส านกังาน และดา้นการจดัความปลอดภยัภายในส านกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

5.การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานต่อการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ภายในองค์กร บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ าแนกตามอายุการ
ท างาน พบว่า อายุการท างานท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัในดา้นความเหมาะสมของ
การจดัพ้ืนท่ีและอุปกรณ์ส านักงาน ดา้นความมีระเบียบและการออกแบบภายในส านักงาน ดา้นการจดั
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ความปลอดภยัภายในส านกังาน และดา้นความทนัสมยัของอุปกรณ์และการตกแต่งภายในส านกังาน อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
5.  สรุปผลการศึกษา 
         
         ผลการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของพนกังานต่อการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายใน
องคก์ร บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยั ดงัน้ี  
        1.ดา้นพ้ืนท่ีส านกังาน พบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในพ้ืนท่ีในการจดัเก็บเอกสารมีความ
เหมาะสมเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ถกล นพศรี ไดศึ้กษาในเร่ือง ความพึงพอใจของพนักงานต่อการ
ปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มส านกังานธนาคารออมสินสาขาในสังกดั ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 พบว่า ดา้น
พ้ืนท่ีส านักงานสาขา พนักงานมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในเร่ืองพ้ืนท่ีส านักงานเพียงพอ และถูกใช้
ประโยชน ์
        2.ดา้นการจดัส านกังาน พนกังานมีความพึงพอใจ ส านกังานแบ่งเป็นสัดส่วนเหมาะแก่การปฏิบติังาน 
ซ่ึงสอดคล้องกับ ถกล  นพศรี ได้ศึกษาในเร่ือง ความพึงพอใจของพนักงานต่อการปรับเปล่ียน
สภาพแวดลอ้มส านกังานธนาคารออมสินสาขาในสงักดั ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 พบว่า ส านกังานแบ่งเป็น
สดัส่วนเหมาะแก่การปฏิบติังาน 
        3.ดา้นอุปกรณ์ส านกังาน พบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้างๆ 
มีสภาพดีทนัสมยัเหมาะกบัการใช้งาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ถกล นพศรี ไดศึ้กษาในเร่ือง 
ความพึงพอใจของพนกังานต่อการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มส านกังานธนาคารออมสินสาขาในสังกดั 
ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 พบวา่ ดา้นอุปกรณ์ส านกังาน พนกังานมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ือง อุปกรณ์ 
ส านกังานทนัสมยั ไดม้าตรฐาน 
        4.ดา้น แสง สี เสียง มีความพึงพอใจซ่ึงสอดคลอ้งกบัศิริรวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และ
ชวลิต ประภวานนท์ (2548 : 51) ส่ิงแวดลอ้มในส านกังานประกอบดว้ย เคร่ืองตกแต่ง โต๊ะ เกา้อ้ีท่ีใชใ้น
การท างาน รวมทั้ งแสง สี เสียง และอากาศภายในส านักงาน  เน่ืองจากงานในส านักงานท่ีจะต้องใช้
ความคิด ใช้เวลาในการท างาน  งานบางอย่างต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบและเป็นงานท่ีมีความ
รับผิดชอบสูง ส่ิงเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งอาศยัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างาน 
        5.ดา้นอากาศในส านกังาน พนกังานมีความพึงพอใจ การถ่ายเทอากาศภายในส านกังาน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั วฎัฐิกา สัตยาทิตย ์ไดศึ้กษาบรรยากาศองคก์ารกบัความพึงพอใจของขา้ราชการโรงพยาบาล สุไหงโก-
ลก จงัหวดันราธิวาส พบวา่ สภาพแวดลอ้มของหน่วยงานท่ีสะอาด อากาศถ่ายเทเหมาะสม 
        6.ดา้นการรักษาความปลอดภยั พนกังานมีความพึงพอใจ ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัภายใน
ส านกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ถกล นพศรี ไดศึ้กษาในเร่ือง ความพึงพอใจของพนกังานต่อการปรับเปล่ียน
สภาพแวดลอ้มส านักงานธนาคารออมสินสาขาในสังกดั ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 พบว่า ดา้นการรักษา
ความปลอดภยั พนกังานมีความพึงพอใจในเร่ืองธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี 
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        7.จากการวิเคราะห์ปัจจยัเพ่ือจดักลุ่มค าถามท่ีมีปัจจยัร่วมกนั สามารถแยกค าถามออกเป็น 4 ดา้นหลกั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกับปัจจัยในความพึงพอใจของพนักงานต่อการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ภายในองคก์ร บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี  
          - ความเหมาะสมของการจดัพ้ืนท่ีและอุปกรณ์ส านกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุรัสวดี ราชกุลชยั. ( 2549 
: 140 ) ไดก้ล่าวว่า พ้ืนท่ีในการท างาน บริเวณวางวสัดุควรมีความสอดคลอ้งกบัช่วงของแขนท่ีพนกังาน
หยิบส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ไดใ้นสภาวะท่ีสบายท่ีสุด ทั้งส าหรับงานท่ีนัง่ท า กบัยืนท า 
          - ความมีระเบียบและการออกแบบภายในส านกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุรัสวดี ราชกุลชยั. ( 2549 : 
140 ) การจดัสภาพแวดลอ้มในส านกังานท่ีตอ้งมีการค านึงถึงหลกัการจดัและออกแบบ ส านกังาน เพ่ือใหมี้
ความแปลกใหม่และมีความหลากหลายมากข้ึน ยงัตอ้งมีการค านึงถึง วิสัยทศัน์และพนัธกิจ ต่อเป้าหมาย
ในการจดัและออกแบบส านกังานแบบใหม่ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของพนกังานและสามารถ
อ านวยประโยชนใ์นการท างานใหก้บัพนกังานภายในองคก์ารไดอ้ยา่งดี 
          - การจดัความปลอดภยัภายในส านักงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุรัสวดี ราชกุลชัย. ( 2549 : 140 ) ได้
กล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อสภาพแวดลอ้มในส านกังานมีหลายปัจจยัท่ีเป็นสภาพทางดา้นกายภาพซ่ึงกระทบ
ความรู้สึกของมนุษย ์เช่น การมองเห็น การไดย้ิน และการสัมผสั ส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ความปลอดภยัมา
จากการท างานในสถานท่ีปลอดภยั ท าใหรู้้สึกสะดวกสบายใจในการท างาน  
          - ความทนัสมยัของอุปกรณ์และการตกแต่งภายในส านกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุรัสวดี ราชกุลชยั. ( 
2549 : 140 ) ไดก้ล่าวว่า เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการท างาน การออกแบบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ท างานให้เหมาะสมกบัสภาพสรีระของมนุษย ์จะช่วยให้ท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน การออกแบบ
เคร่ืองมือแต่ละอยา่งตอ้งอาศยัขอ้มลูทางสรีระแต่ละส่วนของร่างกายแตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้  
        1. ดา้นพ้ืนท่ีส านกังาน 
          - บริษทัควรมีพ้ืนท่ีเพ่ือใชใ้นการจดัเกบ็เอกสารอยา่งเพียงพอ    
          - ก าหนดพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการจดัเกบ็เอกสารส าคญัโดยเฉพาะ  
           - ในเอกสารท่ีไม่จ าเป็นตอ้งใชใ้นรูปแบบกระดาษเปล่ียนรูปแบบการจดัเก็บลงใน Hard disk แทน 
เพ่ือลดพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็เอกสาร 
          - เพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีใชจ้ดัเกบ็เอกสารโดยการจดัเกบ็ภายในชั้นวางเอกสาร 
        2. ดา้นการจดัการส านกังาน 
          - ควรมีการจดัพ้ืนท่ีส่วนงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัอยูใ่กลเ้คียงกนัหรือภายในชั้นเดียวกนั 
          - ไม่ควรมีการกั้นหอ้งมากเกินความจ าเป็นเพ่ือความสะดวกในการติดต่อระหวา่งส่วนงาน 
        3. ดา้นอุปกรณ์ส านกังาน 
          - ควรมีการจดบนัทึกการจดัซ้ืออุปกรณ์ส านกังานทุกช้ินใน เช่น วนัท่ีท าการน าเขา้อุปกรณ์และวนัท่ี
เร่ิมใชอุ้ปกรณ์ 
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         - ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ส านกังานท่ีมีการใชง้านแลว้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น ในทุก 1  เดือน  ทุก 3 
เดือน ทุก 1 ปี 
         4. ดา้นอาคารส านกังาน 
          - ควรมีการติดตั้งระบบกรองอากาศภายในอาคารส านกังาน 
          - มีการตรวจสอบค่าฝุ่ นละอองภายในอาคารส านกังานอยา่งสม ่าเสมอ 
          - ควรท าความสะอาดภายในอาคารส านกังานเพ่ือขจดัฝุ่ นละอองภายในอาคารอยา่งสม ่าเสมอ 
          - มีการท ากิจกรรม 5ส เพ่ือเป็นกิจกรรมท าความสะอาดพ้ืนท่ีการท างานประจ าปี 
        5. ดา้นแสง สี เสียง 
          - จดัการติดตั้งแผน่กนัเสียงเพ่ือลดเสียงจากภายนอกอาคารเขา้มายงัภายในอาคาร 
          - มีการเปิดเพลงเพ่ือการผอ่นคลายใหแ้ก่พนกังานเป็นช่วงเวลา 
          - มีการเปล่ียนและท าความสะอาดหลอดไฟท่ีมีอายกุารใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน 
          - เพ่ิมจุดติดตั้งหลอดไฟเพ่ือใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบัการใชง้านของพนกังาน 
        6. ดา้นการรักษาความปลอดภยั 
          - ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัแบบอตัโนมติัเพ่ือใหใ้ชง้านไดท้นัเวลา 
          - แสดงพ้ืนท่ีท่ีจดัเกบ็หรือติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัไวอ้ยา่งชดัเจน 
          - ท าการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัใหเ้พียงพอต่อพ้ืนท่ีใชง้านภายในอาคารส านกังาน 
          - มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัภยัให้พร้อมในการใชง้านอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีการจดบนัทึก
วนัท่ีไดท้ าการติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์นั้นๆดว้ย 
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การแบ่งกลุ่มบุคลากรสถานีวทิยุและโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
โดยอาศัยปัจจยัด้านพฤตกิรรมการออกก าลงักาย 

The segmenting personnel radio and TV stations in Thailand.   
By the factor of exercise behavior.  

นายประสพโชค  มูลสิงห์ 
Prasopchok  Moonlasing 

บทคัดย่อ 

    การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาการแบ่งกลุ่มบุคลากรสถานีวทิยแุละโทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทยโดยอาศยัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออกก าลงักาย  เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 226 คนกลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุต ่า
กวา่ 25 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัการศึกษาปริญญาตรี และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001-19,999 บาท  
ผลสรุปการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกก าลงักาย พบวา่ ผลของการแบ่งของบุคลากรจะสามารถเห็น
ไดช้ดัวา่ การรับรู้หรือความเช่ือดา้นสุขภาพของบุคคล เป็นปัจจยัส าคญัในการกระตุน้หรือจูงใจให้
บุคคลปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ทั้งน้ีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่
กบั  การรับรู้โอกาสเส่ียง  ความรุนแรง  อุปสรรค และการรับรู้ประโยชน์ของการกระท า  ในขณะท่ี
ปัจจยักระตุน้การปฏิบติั  เช่น  การกระตุน้เตือน  การใหข้อ้มูลท่ีชดัเจน   การสร้างความตระหนกัจะ
เป็นส่ิงเนน้ย  ้าใหบุ้คคลปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไดดี้ยิง่ข้ึน 

Abstract 
This Independent Study is intended for educational personnel segmentation radio and TV 

stations in Thailand By the factor of exercise behavior  Data were collected by questionnaire from a 
sample of 226 people found the sample of respondents were mostly males under 25 years, mainly in 
undergraduate education and average income per month from 10,001 to 19,999 baht  Comparison of 
the results revealed that the exercise behavior of the division of personnel can be obviously  Perception 
or belief of a person 's health  An important factor in motivating or persuading a person to practice 
health-promoting behaviors . The possibilities in practice are more or less dependent. Perceived risk of 
violence, threats and perceived benefits of action. While factors such practices promptings .Providing 
clear information Awareness will be emphasized individual behavior to promote better health . 
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1.บทน า 

 สถานีวิทยแุละโทรทศัน์แห่งประเทศไทย เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีบุคลากรตอ้งทุ่มเทในส่วนของ

เวลาต่อการปฏิบติังานอยา่งสูง ส่งผลใหบุ้คากรขององคก์รไม่มีเวลาเหลือพอท่ีจะออกก าลงักาย ส่งผลให้

บุคลากรขององคก์รมีแนวโนม้สูงข้ึนในการขอลาป่วยเพ่ิมข้ึน จากข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ 

สถานีวทิยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในปี 2550 พบว่าบุคลากรมกีารท าเร่ืองขอลาป่วยอยู่ที่ร้อยละ 37 และ

ในปี 2554 พบว่าบุคลากรมแีนวโน้มสูงขึน้ในการท าเร่ืองลาป่วยอยู่ที่ร้อยละ 43 เพิม่ขึน้ร้อยละ6 (ท่ีมา : 

ขอ้มลูจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ สถานีวิทยแุละโทรทศัน์แห่งประเทศไทย) อยา่งไรกต็ามปัญหาท่ี

เกิดข้ึน คือ บุคากรขององคก์รตอ้งใชเ้วลาในการปฏิบติัการท างานสูงตลอดเวลาและมีพฤติกรรมในการ

ออกก าลงักายท่ีลดลง จึงส่งผลใหสุ้ขภาพของบุคลากรแต่ละคนเป็นไปในทิศทางท่ีไม่ดี ส่งผลต่อการ

ปฏิบติังานขององคก์รท่ีจะท าใหมี้ประสิทธิภาพท่ีต ่าลง 

จากเหตุผลและหลกัการดงัท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ นั้นท าใหผู้วิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรม

ในการออกก าลงักายของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย เพ่ือท่ีจะน าลกัษณะการออกก าลงั

กายของบุคลากรมาจ าท าตารางแบ่งเวลาในการออกก าลงักายใหก้บับุคลากร เพ่ือใหบุ้คลากรมีสุขภาพท่ีดี 

และมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบติังานขององค์ไดต้ามมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วของโลกไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ลว้นส่งผลใหป้ระชาชนส่วนใหญ่คร ่าเร่งกบั

การด าเนินชีวิตประจ าวนั ส่งผลให้พฤติกรรมสุขภาพในดา้นต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไปจากเดิมรวมถึงละเลย

ต่อการออกก าลงักาย ทั้งโดยทางตรงและขาดการเคล่ือนไหวในลกัษณะของการออกกงักายประจ าวนั จึง

ท าใหเ้กิดปัญหาสุขภาพในดา้นต่าง ๆ ตามมา 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
  
 ประดิษฐ์ นาทวิชยั (2540) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการออกก าลงักาย
ของครูในจงัหวดัชัยนาท โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการออกก าลงักาย 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะสุขภาพกบัพฤติกรรมการออกก าลงักาย 

ภุชงค์ แพรขาว (2552) มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัศึกษา และ
ศึกษาถึงตวัประกอบท่ีมีผลต่อการออกก าลงักายของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 
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(สมนึก แกว้วิไล) (2552) มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงักาย เปรียบเทียบ 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความรู้ และปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักาย ไดแ้ก่ 
ความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักาย การรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลงกาย การรับรู้อุปสรรคของการออก
ก าลงักาย การรับรู้ภาวะสุขภาพ เป็นตน้ 

การมีภาวะสุขภาพท่ีดีทั้งกายและใจเป็นส่ิงท่ีทุกคนพึงปรารถนา โดยท่ีการมีสุขภาพท่ีดีมิได้

หมายความเพียงแต่การไม่เจบ็ป่วยหรือปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บเท่านั้น หากยงัครอบคลุมถึงการมีสุขภาพท่ี

สมบูรณ์ แขง็แรงของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม (กระทรวงสาธารณสุข , กรมอนามยั ; 2540)  

จากแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี3 (พ.ศ. 2545 – 2549) การออกก าลงักายและเล่นกีฬา

อยา่งสม ่าเสมอเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีสามารถช่วยพฒันาคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพฒันาให้

มีร่างกายแข็งแรงพลานามยัสมบูรณ์ ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ มีสุขภาพจิตท่ีดี มีอารมณ์ท่ีมัน่คง สามารถ

ปรับตวัให้เขา้กบัสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสมเพ่ิมพูนสติปัญญา พฒันาคุณลกัษณะประจ าตวัท่ี

ช่วยเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมยิ่งข้ึน 

 สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั แต่ละวนัคนเราตอ้งรีบเร่งท างานแข่งกบัเวลาให้ไดม้าซ่ึง

เงิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ส าหรับตัวเอง แต่จะมีใครคิดบ้างหรือไม่ว่าหากเราท าแต่งานไม่

ค านึงถึงสุขภาพทั้ งร่างกายและจิตใจของตัวเรา เม่ือเราหักโหมท างานมากท าให้สุขภากายเจ็บป่วย 

สุขภาพจิตก็ป่วยไปดว้ย แมว้่าจะท างานเก็บเงินไวไ้ดม้าก ๆ แต่โรคบางโรคถึงมีเงินรักษาไม่ได ้วิธีท่ีจะ

ส่งเสริมใหเ้รามีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ มีอายุยืนยาว นอกจากเลือกรับประทานอาหารท่ีมี

คุณค่า หลีกเล่ียงสารเสพติดพกัผ่อนเพียงพอ ผ่อนคลายความเครียดโดยหางานอดิเรกท า ตรวจสุขภาพ

ประจ าปี ไปหาแพทยเ์ม่ือมีอาการเจ็บแต่เร่ิมแรกและท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การออกก าลงักายเป็นประจ าเสมอ 

(นยันา เท่ียวภกัดี, 2542) 

3.วธิีการศึกษา 
การเกบ็ข้อมูลรวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้มาจากการเก็บแบบสอบถามของกลุ่ม

ตวัอยา่ง จ านวน 226 คน  

การจัดเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษา การแบ่งกลุ่มบุคลากรสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยโดยอาศัยปัจจัยทางด้าน

พฤติกรรมการออกก าลังกาย  กรณีศึกษา : ข้าราชการ/พนักงานลูกจ้าง สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่ง



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                       966 

 

ประเทศไทย ผูวิ้จยัไดน้ าขอ้มูลตวัอย่างท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้ านวน 226 ชุด ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

แลว้ มาท าการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์เป็นตอนๆดงัน้ี 

 

ยกตัวอย่างการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

จากตารางแสดงถึง กลุ่มตวัอย่างท่ีออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพท่ีดี มีจ านวนมากท่ีสุด 100 คน คิด

เป็นร้อยละ 44.2 รองลงมา คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีออกก าลงักายเพ่ือรักษาหุ่น/รูปร่างดี มีจ านวนทั้งหมด 44 คน 

คิดเป็นร้อยละ 19.5 อนัดบัท่ีสาม คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีออกก าลงักายเพ่ือลดความอว้น มีจ านวนทั้งหมด 43 

คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 อนัดบัท่ีส่ี คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีออกก าลงักายเพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มี

จ านวนทั้งหมด 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 และอนัดบัสุดทา้ย คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีออกก าลงักายเพ่ืออ่ืนๆ มี

จ านวนทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี1. เหตุผลท่ีท าใหท้่านอยากออกก าลงักายคือ 
ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์               37 16.4 
รักษาหุ่น / รูปร่างดี            44 19.5 
เพื่อสุขภาพท่ีดี                               100 44.2 
ลดความอว้น       43 19.0 
อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............. 2 0.9 

รวม 226 100.0 
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ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการออกก าลงักาย  

 
 
ปัจจยัทางด้านพฤตกิรรมการออกก าลงักาย 

 
ระดบัความส าคัญ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ท่านคิดว่าควรมีการวางแผนการออกกก าลงักายหรือเล่น
กีฬาไวล่้วงหนา้หรือไม่  

     

2. ท่านอบอุ่นร่างกายเม่ือเร่ิมตน้และยืดคลายกลา้มเน้ือหลงั
การออกก าลงักายหรือเล่นกีฬาทุกคร้ังหรือไม่ 

     

3. ท่านออกก าลงักายเบาๆหรือเคล่ือนไหวร่างกาย เช่น เดิน
ไปท างาน จะท าใหท่้านรู้สึกออกก าลงักายไปในตวัหรือไม่ 

     

4. ท่านจ าเป็นตอ้งออกก าลงักายหรือเล่นกีฬาจนรู้สึกเหน่ือย
มาก อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 3 วนัๆละ 20 นาทีหรือไม่ 

     

5. ท่านออกก าลงักายเฉพาะกีฬาท่ีท่านชอบหรือไม่      

6. ท่านให้ความส าคัญกับการใช้อุปกรณ์กีฬาเสริมในการ
ก าลงักายของท่าน เช่น รองเทา้ว่ิงตอ้งมีราคาท่ีสูงหรือไม่ 

     

7. ท่านจะออกก าลงักายหรือเล่นกีฬาจนเหง่ือออกทุกคร้ัง
หรือไม่  

     

8. ท่านจะไม่ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา ถ้ามีการเสีย
ค่าใชจ่้ายในการออกก าลงักายหรือเล่นกีฬา 

     

9. ท่านด่ืมเคร่ืองด่ืมชูก าลงัก่อนการออกก าลงักายหรือเล่น
กีฬา เพ่ือท่ีจะมีแรงกระตุน้ในการออกก าลงักายทุกคร้ัง 

     

10. ท่านสามารถออกก าลงักายต่อไปแมมี้ความผิดปกติของ
ร่างกายหรือไม่  
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4.ผลการศึกษาและอภิปราย 
    การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการออกก าลงักายของบุคลากรสถานี

วิทยุและโทรทศัน์แห่งประเทศไทยโดยอาศยัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออกก าลงักาย โดยศึกษาจาก
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 120 ชุด ด าเนินการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เคร่ืองมือท่ี
ใชเ้ป็นแบบสอบถามวิจยัสร้างข้ึน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการส่งแบบสอบถามใหพ้นกังานของสถานี
วิทยุและโทรทศัน์แห่งประเทศไทยและไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหาค่า 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาความสัมพนัธ์ต่างๆโดยใชส้ถิติ t-test independent และ 
F-test การวิจยัคร้ังน้ีก าหนดความส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 

 
การออกก าลงักายในรูปแบบต่างๆของบุคลากร 
 

กลุ่มตวัอย่างท่ีออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพดว้ยวิธีว่ิง มีจ านวนมากท่ีสุด 111 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 

รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพดว้ยวิธีอ่ืนๆ มีจ านวนทั้งหมด 47 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.8 อนัดบัท่ีสาม คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพดว้ยวิธีป่ันจกัยาน มีจ านวนทั้งหมด 40 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.7 และอนัดบัสุดทา้ย คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพดว้ยวิธีเตน้แอโรบิค  มี

จ านวนทั้งหมด 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 

กลุ่มตวัอย่างท่ีออกก าลงักาย 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ มีจ านวนมากท่ีสุด 90 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 

รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีออกก าลงักาย 1 คร้ัง มีจ านวนทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 อนัดบัท่ี

สาม คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีออกก าลงักาย 4 คร้ังข้ึนไป มีจ านวนทั้งหมด 53 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และอนัดบั

สุดทา้ย คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีออกก าลงักายท่ีไม่ไดอ้อกก าลงักายเลย มีจ านวนทั้งหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 

9.7 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้Chi -Square Test พบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศกบัพฤติกรรม

ในการออกก าลงักาย มีค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติของการทดสอบเท่ากบั 0.650 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบั

นยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนด 0.05 แสดงวา่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ จึงสรุปไดว้า่เพศไม่มีผลต่อพฤติกรรมใน

การออกก าลงักาย 
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ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้Chi -Square Test พบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งอายกุบัพฤติกรรม
ในการออม มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติของการทดสอบเท่ากบั 0.005 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีก าหนด 0.05 แสดงวา่มีนยัส าคญัทางสถิติ จึงสรุปไดว้า่อายมีุผลต่อพฤติกรรมในการออกก าลงักาย 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้Chi -Square Test พบว่าความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรส

กบัพฤติกรรมในการออกก าลงักาย มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติของการทดสอบเท่ากบั 0.089 ซ่ึงมีค่านอ้ย

กวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนด 0.05 แสดงว่าไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ จึงสรุปไดว้่าสถานภาพสมรส

ไม่มีผลต่อพฤติกรรมในการออกก าลงักาย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีท่านออกก าลงักายในบ้านพัก  มีจ านวนมากท่ีสุด 91 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 

รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีท่านออกก าลงักายในฟิตเนต มีจ านวนทั้ งหมด 48 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 

อนัดบัท่ีสาม คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีท่านออกก าลงักายในศูนยกี์ฬา มีจ านวนทั้งหมด 47 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 

อนัดบัท่ีส่ี คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีท่านออกก าลงักายในสถานท่ีเรียน/ท่ีท างาน มีจ านวนทั้งหมด 30 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.3 และอนัดบัสุดทา้ย คือ กลุ่มกลุ่มตวัอย่างท่ีท่านออกก าลงักายในท่ีอ่ืนๆ มีจ านวนทั้งหมด 10 

คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 

จากการอา้งอิงของการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงั
กาย เปรียบเทียบ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความรู้ และปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัการออก
ก าลงักาย ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับการออกก าลงักาย การรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลงกาย การรับรู้
อุปสรรคของการออกก าลงักาย การรับรู้ภาวะสุขภาพ การรับรู้ความสามารถแห่งตน แรงสนบัสนุนทาง
สังคม และแรงสนบัสนุนทางส่ิงแวดลอ้มกบัพฤติกรรมการออกก าลงักาย รวมถึงปัจจยัท่ีสามารถร่วมกนั
ในการท านายพฤติกรรมการออกก าลงกายของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 
5.สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง การแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการออกก าลงักายของบุคลากรสถานีวิทยุและโทรทศัน์
แห่งประเทศไทยโดยอาศยัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการออกก าลงักาย สามรถอภิปรายผลการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วน โดยมีวตัถุประสงคก์ารศึกษาคือ 
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 1.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มบุคลากรของบุคลากรสถานีวิทยุและโทรทศันแ์ห่งประเทศไทย 

โดยใชพ้ฤติกรรมการออกก าลงักาย 

2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคลากรสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย และน าไปจดัท าแผนพฒันาสุขภาพใหบุ้คลากรใหม้าดูแลสุขภาพมากข้ึน 

 1.เพือ่ศึกษาการแบ่งกลุ่มบุคลากรของบุคลากรสถานีวทิยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

โดยใช้พฤตกิรรมการออกก าลงักาย  

ผลของการแบ่งของบุคลากรจะสามารถเห็นได้ชัดว่า การรับรู้หรือความเช่ือดา้นสุขภาพของ

บุคคล เป็นปัจจยัส าคญัในการกระตุน้หรือจูงใจให้บุคคลปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ทั้งน้ีความ

เป็นไปไดใ้นการปฏิบติัจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบั  การรับรู้โอกาสเส่ียง  ความรุนแรง  อุปสรรค และการ

รับรู้ประโยชน์ของการกระท า  ในขณะท่ีปัจจยักระตุน้การปฏิบติั  เช่น  การกระตุน้เตือน  การใหข้อ้มูลท่ี

ชดัเจน   การสร้างความตระหนกัจะเป็นส่ิงเนน้ย  ้าใหบุ้คคลปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไดดี้ยิ่งข้ึน 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคลากรสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย และน าไปจดัท าแผนพัฒนาสุขภาพให้บุคลากรให้มาดูแลสุขภาพมากขึน้ 

 จะตอ้งมีความใส่ใจในการรักสุขภาพ ความตั้งใจมีอิทธิพลมาจากเจตคติท่ีมีต่อพฤติกรรมการออก

ก าลังกายนั้ น  และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมท่ีบุคคลนั้ นให้การใส่ใจในการรักสุขภาพ ใน

ขณะเดียวกนัความตั้งใจกระท าพฤติกรรมการออกก าลงักาย ยงัข้ึนกบัความสุขในการของตนเองว่าจะ

สามารถท าพฤติกรรมการออกก าลงักายนั้นไดส้ าเร็จหรือไม่ และรวมถึงการคาดหวงัในผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน

จากการกระท าพฤติกรรมการออกก าลงักายนั้น ๆ      
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ศึกษาความพงึพอใจในการท างาน สภาพแวดล้อมการท างานระหว่างกลุ่มพนักงานของ
บริษทัคนไทย กบักลุ่มพนักงานของบริษทัคนญี่ปุ่ น 

Study the satisfaction in the work. Work environment  to compare the group of 
employees in Thailand and the group of employees of the Japanese. 

สุนนัทรา เอกคัคตาจิต1 และ เวชยนัต ์ช่วยชูวงษ์2 
Sununtra Agakkatajit and Vechayan Choychoowong 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดลอ้มการท างาน
ระหว่างกลุ่มพนักงานของบริษทัคนไทย กบักลุ่มพนักงานของบริษทัคนญ่ีปุ่น จ าแนก ตาม เพศ อาย ุ
การศึกษา เพ่ือวดัระดบัความพึงพอใจ จ านวน 12 ดา้น คือ ความส าเร็จของงาน การยอมรับนบัถือ ลกัษณะ
ของงาน ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ เงินเดือน ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล การบงัคบับญัชา นโยบาย 
และการบริหาร สภาพการท างาน ความมัน่คงในงาน และความเป็นส่วนตวั เกบ็ขอ้มูลเดือน ธนัวาคม 2556 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงควรน าไปเป็นขอ้มลูส าหรับการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาท่ี
มี เพศ อาย ุการศึกษา และประสบการณ์การท างานต่างกนั ใหมี้ความพึงพอใจท่ีสูงข้ึน อยา่งเท่าเทียมกนั 

ค าส าคญั:  ความพึงพอใจในการท างาน, สภาพแวดลอ้มการท างาน, กลุ่มของพนกังานบริษทัคนไทย และ
กลุ่มของพนกังานบริษทัคนญ่ีปุ่น 

Abstract 

The objectives of this research were to study the satisfaction in the work. Work environment   
to compare the group of employees in Thailand and the group of employees of the Japanese according to 
sex, age, education, to measure the level of satisfaction with 12 aspects of job success . Respect , 
responsibility, advancement, type of work, salary , interpersonal relationships . Of command policies 
and working conditions, job security management . And privacy December 2013 data statistically 
significant at the 0.05 level , so it should be used as data for the development of educational personnel 
with gender, age, education and work experience as well. To have higher satisfaction equally. 
Keywords: Satisfaction, Environment, The group of employees in Thailand and The group of employees 
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1. บทน า 

ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาคือในบริษทัทั้งสองบริษทัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และมีการ
ขยายตวั แต่ปัญหาท่ีพบเจอ เร่ืองคน ท่ีท างานในบริษทั ไม่จะเป็นเร่ืองการท างาน เพ่ือนร่วมงาน หัวหนา้
งาน สภาพแวดลอ้มการท างาน และทิศทางของบริษทั  มีหลายรูปแบบ ท าใหง้านท่ีมีการประสานงานกนั
ท างานล่าชา้ หลายสาเหตุ ประกอบกบัการท างาน 1. ความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัการ
ท างานของพนกังาน2. ความพึงพอใจสภาพแวดลอ้มการท างาน โครงสร้างการท างานท่ีมีสายการบงัคบั
บญัชาในการท างานติดต่อประสานงาน ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ระหว่าง หัวหน้างาน ลูกน้องและเพ่ือน
ร่วมงาน 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
1. เพ่ือศึกษาดา้นความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดลอ้มการท างาน   
2. เพ่ือศึกษาดา้นความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดลอ้มการท างาน ท่ีใชจ้ าแนกกลุ่ม

พนกังานของบริษทัคนไทย กบักลุ่มพนกังานของบริษทัคนญ่ีปุ่น 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ผลวิจยัคร้ังน้ีเป็นการทราบถึงความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดลอ้มการท างาน  
2. เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชนใ์นการพฒันา ปรับปรุง และ

เสริมสร้างบรรยากาศการท างานใหต้อบสนองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน บริษทั 
คนญ่ีปุ่น และ พนกังาน บริษทั คนไทย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีปัจจยัคู่ของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory) 

Herzberg (1959, หนา้ 71-79) และคณะไดท้ าการศึกษาเพ่ือหาค าตอบวา่ ประสบการณ์จากการ
ท างานแบบใดท่ีท าใหบุ้คคลเหล่านั้นเกิดความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีเป็นพิเศษ และความรู้สึกท่ีมีต่อ
ประสบการณ์แบบนั้นเป็นไปในทางบวกและทางลบ ซ่ึงค าตอบท่ีไดจ้ากการศึกษาถูกเรียกวา่ ปัจจยัจูงใจ 
(Motivator Factors) และปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) 

ปัจจยัจูงใจ เป็นปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบังานโดยตรง เป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คคลชอบและรักงานท่ีปฏิบติั เป็นการ
กระตุน้ใหเ้กิดความพึงพอใจใหแ้ก่บุคคลในองคก์าร ใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแ้ก่ 

1. ความส าเร็จในการท างานของบุคคล คือ พนกังานตอ้งมีความรู้สึกวา่เขาท างานได ้
ส าเร็จ ซ่ึงอาจจะทั้งหมดหรือบางส่วน 
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2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ คือ พนกังานตอ้งมีความรู้สึกวา่ความส าเร็จของตนเอง 
นั้นมีบุคคลอ่ืนรับรู้ และไดรั้บการยอมรับ 

3. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั คือพนกังานตอ้งมีความรู้สึกวา่ งานท่ีท านั้นมีความ 
น่าสนใจ และน่าท า 

4. ความรับผิดชอบ คือ  พนักงานต้องมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่ิงท่ีจะต้องรับผิดชอบทั้ ง 
ต่อตนเองและต่องาน 

5. ความกา้วหนา้และการ การเจริญเติบโต คือ พนกังานตอ้งรู้สึกวา่ตนเองมีศกัยภาพท่ี 
จะเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีงานรวมถึง ตอ้งตระหนกัวา่เขามีโอกาสเรียนรู้เพ่ิมข้ึนจากงานท่ีท า มีทกัษะหรือ
ความเช่ียวชาญจากการปฏิบติังาน 
ปัจจยัค า้จุน หมายถึง ปัจจยัท่ีจะค ้าจุนใหแ้รงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ 
ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์าร บุคคลในองคก์ารจะเกิดความไม่
ชอบงานข้ึน และปัจจยัท่ีมาจากภายนอกบุคคล ไดแ้ก่ 

1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นท่ีพอใจของ
บุคลากรในการท างาน 

2. โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  นอกจากจะหมายถึง การท่ี บุคคลได้รับ 
การแต่งตั้ งเล่ือนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว  ยังหมายถึงสถานการณ์ ท่ีบุคคลสามารถได้รับ
ความกา้วหนา้ในทกัษะวิชาชีพดว้ย 

3. ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา หมายถึงการติดต่อ สังสรรค์กบัผูบ้งัคบับญัชาโดยทางกาย 
หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัไดแ้ละมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

4. ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หมายถึงการติดต่อสังสรรค ์การแสดงถึงความสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนัสามารถท างานร่วมกนัไดมี้ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี 

5. ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อ การแสดงถึง ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
สามารถท างานร่วมกน และมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี 

6. สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคมท่ีมีเกียรติและ
ศกัด์ิศรี 

7. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจดัการและการบริหารองค์การ  การติดต่อส่ือสาร
ภายในองคก์าร 

8. สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ ชัว่โมงการท างาน 
รวมทั้งลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ อีกดว้ย 

9. ความเป็นอยู่ ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกท่ี ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลท่ีได้รับจากงานใน 
หนา้ท่ีของเขาไม่มีความสุข และพอใจกบัการท างานในแห่งใหม่ 
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10. ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมั่นคงในการ 
ท างาน ความยัง่ยืนของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร 

11. วิธีการปกครองของผู ้บังคับบัญชา หมายถึง  ความสามารถของผู ้บังคับบัญชาในการ 
ด าเนินงานหรือความยติุธรรมในการบริหาร 

ทฤษฎีน้ี เนน้อธิบายและใหค้วามส าคญักบัปัจจยั 2 ประการ ไดแ้ก่ “ตวักระตุน้(motivators) และ 
“การบ ารุงรักษา“ (hygiene) ซ่ึง 2 ปัจจัยดังกล่าวน้ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึง
ผูบ้ริหารองคก์าร ควรพิจารณาเพ่ือน าไปใชป้ระโยชนใ์นการบริหารคนและบริหารงาน 

 

3. ระเบียบวธีิการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรคือพนักงานของบริษัทคนไทยเช่น บริษัท BBB-1 จ ากัด มีจ านวน 2,400 คน  และ
พนักงานของบริษทัคนญ่ีปุ่น บริษทั AAA-1 จ ากดั บริษทั AAA-2 จ ากดัและ บริษทั AAA-3 จ ากดั รวม
ทั้งหมดมีจ านวน 300 คน สาเหตุของการเกิดกลุ่มตวัอย่างน้ีเพราะเป็นเร่ืองธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนภายใน
บริษทั ความพึงพอใจในการท างาน บรรยากาศในการท างาน  กลุ่มตวัอย่าง มาจากตารางส าเร็จรูปของ 
Krejcie and Morgan (1970) โดยน าค่า N จากประชากรมาหาค่า s ท่ีเหมาะสม สามารถให้ผลการวิจยั ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน + 5%  

 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็ขอ้มูลจากพนกังานของคนญ่ีปุ่น คือ บริษทั AAA-1 จ ากดั บริษทั AAA-2 จ ากดัและ 
บริษทั AAA-3 จ ากดั รวมจ านวน 100 คน การเกบ็ขอ้มลูจากพนกังานของคนไทย คือ บริษทั BBB-1 จ ากดั 
จ านวน 100 คน 

 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

รวบรวมขอ้มูลจากการน าแบบสอบถามท่ีไดท้ าข้ึนมาเพ่ือวิจยัเลือกตวัอยา่งพนกังานของบริษทั
คนไทยและพนกังานของบริษทัคนญ่ีปุ่น จ านวน 200 ฉบบั โดยทุกฉบบัมีความครบถว้นสมบูรณ์และ
น าไปใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป โดยประมวลผลขอ้มูลผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติน ามา
ศึกษาความแตกต่างขอ้มูล คือ Discriminant Analysis 
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4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ือง การศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดลอ้มการท างาน 
ระหวา่งกลุ่มพนกังานของบริษทัคนไทยกบักลุ่มพนกังานของบริษทัคนญ่ีปุ่น โดยมีกรอบแนวคิดทฤษฎี
ความพึงพอใจของเฮอร์ซเบิร์ก ประกอบดว้ยความพึงพอใจในการปฏิบติังานจ านวน 12 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความส าเร็จของงาน การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงงาน ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ เงินเดือน 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล การบงัคบับญัชา นโยบายและการบริหาร สภาพการท างาน ความมัน่คงใน
งาน และความเป็นส่วนตวั กลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคลากรท างานในบริษทัคนไทยและบริษทัคนญ่ีปุ่น ค านวณ
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชจ้ากตาราง Determining Sample Size from a Given Population จากจ านวน 
2,700 คน เปรียบเทียบในตาราง ไดข้นาดจ านวน 335 ในท่ีน้ีไดใ้ชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งจ านวนกลุ่มคน 200 
คน โดยกลุ่มพนกังานของบริษทัคนไทยจ านวน 100 คน กบักลุ่มพนกังานของบริษทัคนญ่ีปุ่นจ านวน 100 
คน เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 2 
ระดบั วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

5. สรุปผลการวจิยั การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
จากการวิเคราะห์ขอ้มลูความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดลอ้มการท างาน ระหวา่งกลุ่ม

พนกังานของบริษทัคนไทยกบักลุ่มพนกังานของบริษทัคนญ่ีปุ่น สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ีมีความแตกต่าง
ดงัน้ี 

1.ท่านปฏิบติังานส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด ค่า Sig เท่ากบั 0.000 2.ท่านพอใจในผลงานของท่าน 
ค่า Sig เท่ากบั 0.000 3.ผลงานท่ีปฏิบติัเป็นท่ียอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ค่า Sig เท่ากบั 
0.009 4.ผูบ้งัคบับัญชาให้ความไวว้างใจค่า Sig เท่ากบั 0.005  5.ผูบ้ ังคบับญัชาไดม้อบหมายงานพิเศษ
บ่อยคร้ัง ค่า Sig เท่ากบั 0.016  6.หน่วยงานมีการก าหนดและแบ่งงานเป็นระบบชัดเจน ค่า Sig เท่ากบั 
0.025  7.ท่านตั้ งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน ค่า Sig เท่ากับ 0.000 8.ท่านมีจิตส านึกในความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ค่า Sig เท่ากับ 0.000 9.ท่านได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ค่า Sig เท่ากบั 0.000  10.ไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงข้ึน ค่า Sig เท่ากับ 0.000  11.ผูบ้ ังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการ
ปฏิบติังานดา้นต่างๆ ค่า Sig เท่ากบั 0.040  12.ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุนไดศึ้กษาต่อหรือเขา้รับการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานสม ่าเสมอ ค่า Sig เท่ากับ 0.000  13.ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถค่า Sig เท่ากบั 0.002 14.ท่านไดรั้บเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ค่า Sig 
เท่ากบั 0.000  15.เพ่ือนร่วมงานเขา้ใจ และเห็นใจซ่ึงกนัและกนั ค่า Sig เท่ากบั 0.000  16.เพ่ือนร่วมงานให้
ความช่วยเหลือในเร่ืองการงานและดา้นส่วนตวั ค่า Sig เท่ากบั 0.000  17.หน่วยงานของท่านมีคู่มือระเบียบ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     977 

 

ปฏิบติังานท่ีช่วยใหท่้านปฏิบติังานต่างๆ ไดส้ะดวกข้ึน ค่า Sig เท่ากบั 0.001  18.มีเวลาเพียงพอส าหรับการ
พกัผอ่น ออกก าลงักายและพฒันาศกัยภาพของตนเองเสมอตน้เสมอปลาย ค่า Sig เท่ากบั 0.002  

พนกังานของบริษทัคนไทยกบักลุ่มพนกังานของบริษทัคนญ่ีปุ่นต่างมีการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่าง
กนั ในเร่ืองของการท างานดา้นความพ่ึงพอใจในการท างาน สภาพแวดลอ้มการท างาน ปัญหาทั้งหมด 18 
ขอ้น้ี เกิดจากสถานท่ีท างาน เหมือนกนั เป็นเหตุใหพ้นกังานลาออกจากสถานท่ีท างาน 

 
จากสมการเสน้ตรง(Discriminant Function) สามารถแยกคน 2 กลุ่มได ้บริษทัคนญ่ีปุ่นและ

บริษทัคนไทยดูจากค่า Sig 0.000 สามารถจ าแนกบริษทัคนญ่ีปุ่นมีความแตกต่าง  มีความถูกตอ้ง 100 %  
Hit Ratio จากการวดั จ านวนคน 200 คน บริษทัคนญ่ีปุ่น จ านวน 100 คน บริษทัคนไทย จ านวน 100 คน 
เกณฑม์าตรฐานการเปรียบเทียบ (CPRO) 0.5 ไดเ้กณฑข์ั้นต ่า 0.625 กบั  Hit Ratio 

 
จากตาราง Descriptives มีความแตกต่างกนัของ บริษทัคนญ่ีปุ่นกบับริษทัคนไทย 

1.ท่านปฏิบติังานส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษทัคนญ่ีปุ่น 3.97 (ไดรั้บ
การสนบัสนุน) บริษทัคนไทย 3.51 

2.ท่านพอใจในผลงานของท่าน ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษัทคนญ่ีปุ่น 3.85 (ได้รับการ
สนบัสนุน) บริษทัคนไทย 3.43 

3.ผลงานท่ีปฏิบติัเป็นท่ียอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ดูจากคะแนนช่อง (Mean) 
บริษทัคนญ่ีปุ่น 3.64 (ไดรั้บการสนบัสนุน) บริษทัคนไทย 3.39 

4.ผูบ้ ังคบับญัชาให้ความไวว้างใจ ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษทัคนญ่ีปุ่น 3.59 (ไดรั้บการ
สนบัสนุน) บริษทัคนไทย 3.31 

5.ผูบ้งัคบับญัชาไดม้อบหมายงานพิเศษบ่อยคร้ัง ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษทัคนญ่ีปุ่น 3.31 
(ไดรั้บการสนบัสนุน) บริษทัคนไทย3.04 

6.หน่วยงานมีการก าหนดและแบ่งงานเป็นระบบชัดเจน ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษทัคน
ญ่ีปุ่น 3.41(ไดรั้บการสนบัสนุน) บริษทัคนไทย 3.12 

7.ท่านตั้ งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษัทคนญ่ีปุ่น 4.21 
(ไดรั้บการสนบัสนุน) บริษทัคนไทย 3.76 
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8.ท่านมีจิตส านึกในความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษทัคนญ่ีปุ่น 
4.31 (ไดรั้บการสนบัสนุน) บริษทัคนไทย 3.79 

9.ท่านไดป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ดูจากคะแนน
ช่อง (Mean) บริษทัคนญ่ีปุ่น 4.26 (ไดรั้บการสนบัสนุน) บริษทัคนไทย 3.75 

10.ไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังานให้สูงข้ึน ดูจากคะแนน
ช่อง (Mean) บริษทัคนญ่ีปุ่น 3.67 (ไดรั้บการสนบัสนุน) บริษทัคนไทย 3.15 

11.ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุนในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษทั
คนญ่ีปุ่น 3.48 (ไดรั้บการสนบัสนุน) บริษทัคนไทย 3.23 

12.ผูบ้งัคบับญัชาให้การสนับสนุนไดศึ้กษาต่อหรือเขา้รับการฝึกอบรมศึกษาดูงานสม ่าเสมอ ดู
จากคะแนนช่อง (Mean) บริษทัคนญ่ีปุ่น 3.50 (ไดรั้บการสนบัสนุน) บริษทัคนไทย 2.91 

13.ท่านไดรั้บเงินเดือนเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษทัคน
ญ่ีปุ่น 2.55  บริษทัคนไทย 2.94 (ไดรั้บการสนบัสนุน) 

14.ท่านไดรั้บเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษทั
คนญ่ีปุ่น 2.17  บริษทัคนไทย 2.82 (ไดรั้บการสนบัสนุน) 

15.เพ่ือนร่วมงานเขา้ใจ และเห็นใจซ่ึงกนัและกนั ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษทัคนญ่ีปุ่น 3.51(
ไดรั้บการสนบัสนุน) บริษทัคนไทย 2.86 

16.เพ่ือนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในเร่ืองการงานและดา้นส่วนตวั ดูจากคะแนนช่อง (Mean) 
บริษทัคนญ่ีปุ่น 3.56 (ไดรั้บการสนบัสนุน) บริษทัคนไทย 2.78 

17.หน่วยงานของท่านมีคู่มือระเบียบปฏิบติังานท่ีช่วยให้ท่านปฏิบติังานต่างๆ ไดส้ะดวกข้ึน ดู
จากคะแนนช่อง (Mean) บริษทัคนญ่ีปุ่น 3.55 (ไดรั้บการสนบัสนุน) บริษทัคนไทย 3.14 

18.มีเวลาเพียงพอส าหรับการพกัผอ่น ออกก าลงักายและพฒันาศกัยภาพของตนเองเสมอตน้เสมอ
ปลาย ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษทัคนญ่ีปุ่น 2.88  บริษทัคนไทย 3.33 (ไดรั้บการสนบัสนุน) 

 ในตาราง Descriptive มีความแตกต่างกนั ในเร่ืองของค าถามในช่องของ Mininmum และ 
Maximum มี 1 ถึง 5 แสดงวา่ผูต้อบค าถาม ตอบต่างกนั 

 
จากตาราง Structure Matrix  ดูจากค่าสูงสุด ท่ีใชใ้นการจ าแนกกลุ่ม บริษทัคนญ่ีปุ่น กบั บริษทั

คนไทย  
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1. เพ่ือนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือในเร่ืองการงานและดา้นส่วนตวั .378 

2. ท่านมีจิตส านึกในความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน .350 

3. ท่านไดรั้บเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั -.342 

4. ท่านไดป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ .329 

5. เพ่ือนร่วมงานเขา้ใจและเห็นใจซ่ึงกนัและกนั .312 
 
จากตาราง Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients ดูจากค่าสูงสุด ท่ีใชใ้น

การจ าแนกกลุ่ม บริษทัคนญ่ีปุ่น กบั บริษทัคนไทย 

1. ท่านไดรั้บเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั  -.965 

2. ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุนไดศึ้กษาต่อหรือเขา้รับการฝึกอบรมศึกษาดูงานสม ่าเสมอ  

.700 

3. ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจและมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ  -.678 

4. ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการตดัสินใจ  .592 

5. ท่านมีความพึงพอใจกบัเงินเดือนท่ีไดรั้บ  .579 

 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการวิจยัเร่ือง การศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการท างาน 
สภาพแวดลอ้มการท างาน ระหวา่งกลุ่มพนกังานของบริษทัคนไทยกบักลุ่มพนกังานของบริษทัคนญ่ีปุ่น มี
ขอ้มลูตรงกบั Herzberg (1959, หนา้ 71-79) และคณะไดท้ าการศึกษาเพ่ือหาค าตอบวา่ ประสบการณ์จาก
การท างานแบบใดท่ีท าใหบุ้คคลเหล่านั้นเกิดความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีเป็นพิเศษ และความรู้สึกท่ีมีต่อ
ประสบการณ์แบบนั้นเป็นไปในทางบวกและทางลบ ซ่ึงค าตอบท่ีไดจ้ากการศึกษาถูกเรียกวา่ ปัจจยัจูงใจ 
(Motivator Factors) และปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) 
 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

ประโยชน์ 1. ท าใหท้ราบถึงความพึงพอใจในการท างาน ดา้นบรรยากาศในการท างานของ
พนกังาน 2 บริษทั  2. เพ่ือเป็นขอ้มลูในการพฒันา ปรับปรุง และเสริมสร้างบรรยากาศการท างานให้
ตอบสนองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของสภาพแวดลอ้มการท างานระหวา่งกลุ่มพนกังานของ
บริษทัคนไทย กบักลุ่มพนกังานของบริษทัคนญ่ีปุ่น 
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จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนสภาพแวดลอ้มการท างานของพนกังาน กลุ่มพนกังานของบริษทัคนไทยกบั
กลุ่มพนกังานของบริษทัคนญ่ีปุ่น ความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดลอ้มการ
ท างานนั้น ขนาดขององคก์รหรือโครงสร้างองคก์รไม่มีผล อยูท่ี่การบริหารงานของหวัหนา้งานและ
นโยบายของบริษทั วา่ด าเนินไปในทิศทางใดไม่มีการสร้างการบรรยายงาน เนน้ในเร่ือง จรรยาบรรณ ของ
หวัหนา้งาน และตวัพนกังานวา่มีหนา้ท่ีท างานอยา่งชดัเจน ส่งเสริมการอบรมพนกังานเพ่ือใหรู้้วา่ตวั
พนกังานมีหนา้ท่ีอะไรไม่วา่จะเป็นหวัหนา้งาน หรือพนกังานปฏิบติัการ และแรงจูงใจในการท างานใน
เร่ืองสวสัดิการ และผลตอบแทน  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพงึพอใจของพนักงานกบัปัจจยัด้านความ
จงรักภกัดต่ีอองค์กรรัฐวสิาหกจิ กรณศึีกษา ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ สายงาน

บริหารหนีแ้ละกฎหมาย 
The Relationship between the Satisfaction in the work of Employee and 

the Loyaltyin the Organization of Enterprises at Government Saving 
Bank call of debt management and law 

ธีรวฒัน์ ศรีอนุชาต1และ ฐิติกานต์ สัจจะบุตร2 
TeerawatSrianuchart and ThitikanSatchbut 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษา ปัจจยัดา้นความพึงพอใจของพนกังาน    ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดี
ต่อองคก์ร และศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความพึงพอใจของพนกังานกบัปัจจยัดา้นความ
จงรักภกัดีในองคก์รรัฐวิสาหกิจของพนกังานในธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ สายงานบริหารหน้ีและ
กฎหมาย โดยศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจของพนกังานจ านวน 10 ปัจจยั กบัปัจจยัดา้นความจงรักภกัดี
จ านวน 10 ปัจจยัโดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Samping) จ านวน 208 คน สถิติท่ีจะน ามาใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มลู คือ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ จากการ
วิเคราะห์ขอ้มลูพบวา่ ระดบัความพึงพอใจในปัจจยัดา้นความพึงพอใจของพนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความพึงพอใจท่ีมีต่อความ
มัน่คงในอาชีพการท างาน รองลงมา คือ ความพึงพอใจท่ีมีต่อสวสัดิการในการท างาน และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ ความพึงพอใจต่ออตัราค่าจา้งรายเดือน  และระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบในปัจจยัดา้น
ความจงรักภกัดีต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเป็น 3 อนัดบัแรก คือ 1.ความรู้สึกภูมิใจเม่ือไดย้ินบุคคลอ่ืนกล่าวถึงองคก์รในทางท่ีดี 2.
ความซ่ือสตัยแ์ละจงรักภกัดีต่อองคก์ร 3.ความภาคภูมิใจเม่ือองคก์รมีการพฒันามากข้ึน   และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือไม่คิดจะไปปฏิบติังานท่ีองคก์รอ่ืนแมว้า่จะไดรั้บต าแหน่งท่ีดี ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ ความพึงพอใจของพนกังานมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร  
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของพนักงาน, ความจงรักภักดีต่อองค์กร, ธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้
และกฎหมาย 
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Abstract 
The primary objective of this research was to study the satisfactory factor,  the loyalty in organization 
factor and relation between the satisfactory factor  and  the loyalty in organization factor of Management 
and Law Department, Government saving Bank employees. The satisfactory factor was determine in  10 
aspects. The loyalty in organization Factor was determine in 10 aspects. Finally, This research was also 
conducted to study relation between the satisfactory factor and  the loyalty in organization factor. A 
number of  208 sets of questionnaire were distributed to sample group, Quota Sampling, who were 
working in Management and Law Department, Government saving Bank, and there were 208 
questionnaires completely replied.SPSS Package was employed to analyze collected data statistical tools 
which were used for this research included Mean, Standard Deviation,  Correlation Coefficient. Based 
on the research outcome it reveal that, in The satisfactory Factor, the employees were highly satisfied 
with stable position aspect but lowest satisfied level with wage rate aspect.  And The loyalty in 
organization Factor the employees were highly loyal with To be proud hearing  about organization in 
good way, honesty and Organize Growth but  lowest loyal in denial headhunter.Result for Correlation 
coefficient between the satisfactory factor and  the loyalty in organization factor, is positive. 
 

Keywords: the satisfaction in work employee, the loyalty in organization Enterprises, Government 
Saving Bank call of debt management and law 
 

1. บทน า 
 

การท่ีองค์กรใดองค์กรหน่ึงท่ีมีพนกังานท่ีท างานดว้ยความพึงพอใจและความผูกพนักบัองค์กร
นั้นมีขอ้ดีหลายประการ อาทิ พนกังานมีความตอ้งการท่ีจะทุ่มเทในการท างานหนกัเพ่ือองค์กรท่ีเขารัก 
เพ่ือใหอ้งคก์รมีผลผลิตและผลก าไรเพ่ิมข้ึน อีกทั้งยงัสามารถลดอตัราการลาออกของพนกังานไดด้ว้ยและ
ยงัท าให้พนักงานในองค์กรมีความผูกพันในองค์กรเพ่ิมข้ึนด้วยและจึงส่งผลให้เกิดปัจจัยด้านความ
จงรักภกัดีต่อองค์กร เพ่ือท่ีจะรับรู้ถึงความพึงพอใจของพนกังานกบัความจงรักภกัดีในองค์กรมากน้อย
เพียงใด เพ่ือท่ีจะน าไปพฒันาทั้งพนกังานภายในองคก์ร รวมถึงการพฒันาองคก์รยิ่งข้ึนไป 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจของพนกังานของพนกังานภายในธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ สาย
งานบริหารหน้ีและกฎหมาย 
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2.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์รรัฐวิสาหกิจของพนกังานภายในธนาคารออมสินส านกังาน
ใหญ่ สายงานบริหารหน้ีและกฎหมาย 
3.เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความพึงพอใจของพนกังานกบัปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีใน
องคก์รรัฐวิสาหกิจของพนกังานในธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ สายงานบริหารหน้ีและกฎหมาย 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
1.ผลวิจยัคร้ังน้ีเป็นการทราบถึงความพึงพอใจของพนกังานในการท างานในองคก์รรัฐวิสาหกิจของ
ธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ เพ่ือน าไปพฒันาองคก์รในดา้นของความพึงพอใจในการท างาน และ
ปรับปรุงองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ  
2.เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชนแ์ก่องคก์รโดยใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาพนกังานของธนาคารออมสินเพ่ือเสริมสร้างใหเ้กิดการบริหารท่ีมีคุณภาพและน าไปสู่ความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
3.ผลการศึกษาวิจยั ท าใหท้ราบถึงความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจของพนกังาน เม่ือดูตามตวัแปรต่างๆ ซ่ึง
เป็นขอ้มูลและแนวทางในการน าไปใช้ในระบบองค์กรรัฐวิสาหกิจ ให้มีการพฒันาอย่างเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบนั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 
(Morse,1958)กล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตท่ีปราศจากความเครียดทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของ
มนุษยมี์ความตอ้งการ ถา้ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดกจ็ะนอ้ยลง 
ความพึงพอใจกจ็ะเกิดข้ึน (Vroom,1964)กล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึงผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงใหเ้ป็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้นและทศันคติดา้นลบจะ
แสดงใหเ้ห็นสภาพความไม่พึงพอใจนัน่เอง (Maynard W.Shelly,1975) ไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัความพึง
พอใจ ซ่ึงสรุปไดว้า่ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สึกในทางบวกและ
ความรู้สึกในทางลบ (ปรียากรวงศอ์นุตรโรจน์,2535) ปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึง
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานนั้นมี 3 ประการ คือปัจจยัดา้นคนปัจจยัดา้นงานปัจจยัดา้นการ
จดัการ (Gilmer,1996)ไดแ้ยกองคป์ระกอบของความพึงพอใจในการท างานไว ้10 ประการ คือ ความมัน่คง
ปลอดภยั โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน  บริษทัและการด าเนินงาน ค่าจา้ง  ลกัษณะของงานท่ีท า การบงัคบั
บญัชา ลกัษณะทางสงัคม การติดต่อส่ือสาร สภาพการท างาน ประโยชนเ์ก้ือกลูต่างๆ  
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แนวคิดเกีย่วกบัความจงรักภักดี 
 
     (Alfred Kuhn,1982)ใหค้วามหมายค าวา่ ความจงรักภกัดีเป็นขอ้ผกูมดัทัว่ ๆ ไปท่ีเกิดจากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด
หรือทั้งสองฝ่ายไดต้กลงใจอยา่งแน่วแน่ท่ีจะช่วยใหอี้กฝ่ายหน่ึงประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้
หรือแมก้ระทัง่ในขณะท่ีไม่มีเร่ืองผลประโยชนส่์วนตวัเขา้มาเก่ียวขอ้งกต็าม ความจงรักภกัดี ก่อใหเ้กิด
ความสมัพนัธ์ในแง่ของความร่วมมือท่ีจะน่าไปสู่การรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวความจงรักภกัดีในแง่ท่ีสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงขอ้ผกูมดัสองฝ่าย  (Mowdayและคณะ,1982) เห็นว่าความผกูพนัต่อองคก์าร   คือ การแสดงออก
ท่ีมากกวา่ความจงรักภกัดี  เพราะวา่เป็นความสมัพนัธ์ท่ี แน่นหนาและผลกัดนัใหบุ้คคลเตม็ใจท่ีจะอุทิศ
ตนเอง เพ่ือการสร้างสรรคใ์หอ้งคก์ารอยูใ่นสภาพท่ีดีข้ึน (Barnard,1961:84) กล่าวไวว้า่ความจงรักภกัดีมี
ความส าคญัต่อการบริหารงานในองคก์ารเป็นความเตม็ใจของบุคคล(Individual  Willingness) และเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัในองคก์าร  ความเตม็ใจของบุคคล  อาจจะเรียกช่ือท่ีแตกต่างกนั  เช่น ความจงรักภกัดี ความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ขวญัและก าลงัใจและความเขม้แขง็ เป็นตน้  
 
ทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจและความจงรักภักดี 
 
     ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์ไดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือความตอ้งการทางกาย ความ
ตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการทางสงัคม ความตอ้งการการยกยอ่ง ความตอ้งการใหต้น
ประสบความส าเร็จ ทฤษฏีปัจจยัคู่ของเฮอร์ซเบอร์ก มีปัจจยัสองประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ และ
ความไม่พึงพอใจในการท างาน คือ “ปัจจยัสุขอนามยั”และ“ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ”และทฤษฎี(Hoy & 
Rees,1974) กล่าววา่ ความจงรักภกัดีต่อองคก์รเป็นส่ิงท่ีแสดงออกซ่ึงสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลกบัองคก์ร 
ถา้คนยิ่งมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รสูงมากข้ึนเท่าไร  แนวโนม้ท่ีจะลาออกหรือท้ิงองคก์รไปกจ็ะนอ้ยลง
เท่านั้น องคป์ระกอบของความจงรักภกัดี  ประกอบดว้ย 3มิติ คือพฤติกรรมท่ีแสดงออก(Behavioral 
Aspect) ความรู้สึกและการรับรู้ 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
    (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2542) ความพึงพอใจในการท างานมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงจะใช้
เป็นเคร่ืองมือช้ีบ่งถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงปัจจยั คือปัจจยัดา้นบุคคล
ประสบการณ์ในการท างานมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการท างานบุคคลท่ีท างานบุคคลท่ีท างาน
นานจนมีความรู้ความช านาญในการท างานมากข้ึน ท าใหเ้กิดความพึงพอใจกบังานท่ีท า (นิธิวดี ไต่วลัย์
,2551) พบวา่ ผลการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์าร พบวา่ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน)  กลุ่มแผนงานเชียงใหม่ อยูใ่นระดบั ผกูพนั(Engaged)  โดยพนกังานมี
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ระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นองคก์ารในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
รองลงมาคือดา้นภาวะผูน้ า ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ และดา้นงานตามล าดบั (สุธิดา ม่วงรุ่ง, 2552) 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความมัน่คงในงานและแรงจูงใจในการปฏิบติังานระดบั
มากไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ ความส าเร็จในงาน การยอมรับนบัถือ โอกาสเจริญกา้วหนา้ 
วิธีการบงัคบับญัชา ค่าตอบแทน ชีวิตความเป็นส่วนตวั และพนกังานมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รโดย
รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และพบวา่ค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด
กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ส่วนความส าเร็จในงาน โอกาสเจริญกา้วหนา้นโยบายการบริหารชีวิตความ
เป็นส่วนตวัมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางกบัความจงรักภกัดี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
     พนกังานธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ สายงานบริหารหน้ีและคดี จ านวน 260 คนแบ่งชั้นภูมิใน
ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ สายงานบริหารหน้ีและกฎหมาย ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ฝ่ายงาน คือ ฝ่ายจดัการ
ทรัพยสิ์นรอการขาย (ฝจท.) ฝ่ายพฒันาหน้ีลกูคา้ธุรกิจ(ฝพธ.) ฝ่ายพฒันาหน้ีลกูคา้บุคคล(ฝพบ.) ฝ่ายคดี
(ฝคด.) ฝ่ายบงัคบัคดี(ฝบด.) ฝ่ายนิติการ(ฝนต.) 
     การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคร้ังน้ีอา้งอิงจากตารางของเครจซ่ีและมอร์แกนจะไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 162 คน ซ่ึงจะมีปัญหาในเร่ือง validity ดงันั้นผูวิ้จยัเลือกท่ีจะเก็บขอ้มลูของจ านวน
ประชากรทั้งหมด ซ่ึงจะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง อยูท่ี่ประมาณ 208 คน โดยใชอ้ตัราส่วนเท่ากนัหมดทุกฝ่าย 
จ าแนกตามตารางท่ี 6 ดงัน้ี 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

     การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้(Quota Samping) โดยกลุ่มท่ีจะเลือกนั้นเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอยา่ง
จ ากดั คือ เราก าหนดสดัส่วนในการศึกษาเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะเป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นสายงานเดียวกนัการ
ท างานและแบบงานท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั เป็นกลุ่มงานท่ีมีพนกังานตามจ านวนของโครงสร้างของฝ่าย

ฝ่าย ฝจท. ฝพธ. ฝนต. ฝพบ. ฝบด. ฝคด. รวม 

ประชากร 43 42 36 64 
 

50 25 260 

กลุ่มตวัอยา่ง 34 34 29 51 40 20 208 
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งานนั้นๆโดยการแจกแบบสอบถามตามระยะเวลาท่ีก าหนด และรวบรวมขอ้มลูท่ีเป็นจริงทั้งหมดขั้นตอน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
1.ผูวิ้จยัท าการแจกแบบสอบถามออกไปยงักลุ่มตวัอยา่งจ านวน208ชุดโดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามดว้ย
ตวัเอง 
2. จดัเกบ็รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
3. สามารถรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาจนครบ 208 ชุด 
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม 
5. จดัหมวดหมู่ของขอ้มลูในแบบสอบถาม เพ่ือน าขอ้มลูไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
  
รวบรวมขอ้มูลจากการน าแบบสอบถามท่ีไดท้ าข้ึนมาเพ่ือวิจยักลุ่มตวัอยา่งคืนครบทุกฉบบั จ านวน 208 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 80 โดยทุกฉบบัมีความครบถว้นสมบูรณ์และน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป โดย
ประมวลผลขอ้มลูผา่นโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windowงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรดา้นความพึงพอใจกบัตวัแปรดา้นความจงรักภกัดีซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงปริมาณทั้งคู่ ดงันั้น
เคร่ืองมือทางสถิติท่ีจะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ Correlation Coefficient 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     1.ผลการวิเคราะห์แสดงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ของปัจจัยส่วนบุคคลและ
ขอ้มูลแบบสอบถามแยกตามสายงานพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี จบ
การศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งพนกังานปฏิบติังานระดบั 4-7 อตัราค่าจา้งเงินเดือนระหวา่ง 10,001 - 20,000 
บาท ระยะเวลาปฏิบติังาน 1-5 ปี มากท่ีสุด 
     2.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจของพนกังานและปัจจยัดา้นความจงรักภกัดี
ต่อองค์กรรัฐวิสาหกิจ โดยใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ปัจจยัดา้น
ความพึงพอใจของพนกังานพบว่า ระดบัความพึงพอใจในปัจจยัดา้นความพึงพอใจของพนกังาน โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความพึงพอใจท่ีมี
ต่อความมัน่คงในอาชีพการท างาน รองลงมา คือ ความพึงพอใจท่ีมีต่อสวสัดิการในการท างาน และดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ความพึงพอใจต่ออัตราค่าจ้างรายเดือน ปัจจัยด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร
รัฐวิสาหกิจ พบว่า ระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ ในปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีต่อองค์กรโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเป็น 3 อนัดบัแรก คือ 1.
ความรู้สึกภูมิใจเม่ือไดย้ินบุคคลอ่ืนกล่าวถึงองค์กรในทางท่ีดี 2.ความซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดีต่อองคก์ร 3.
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ความภาคภูมิใจเม่ือองคก์รมีการพฒันามากข้ึนและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือไม่คิดจะไปปฏิบติังานท่ี
องคก์รอ่ืนแมว้า่จะไดรั้บต าแหน่งท่ีดี 
     3.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความพึงพอใจของพนักงานกบัปัจจยั
ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์รรัฐวิสาหกิจพบว่า ปัจจยัดา้นความพึงพอใจของพนกังานมีความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกกบัปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีต่อองค์กร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมุติฐาน และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
1.ดา้นเงินเดือน  
     ไม่มีดา้นใดท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัดา้นเงินเดือน ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดา้นเงินเดือนใน
ระดบัปานกลาง คือ ดา้นความตอ้งการท่ีจะอยูอ่งคก์รตลอดไป และดา้นความปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานใน
องคก์รต่อไป ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดา้นเงินเดือนในระดบัต ่า คือ ดา้นความเตม็ใจในการท างานดา้น
ความอุทิศตนอยา่งมากต่อองคก์ร ดา้นความผกูพนัภายในองคก์รดา้นความรู้สึกเหมือนเจา้ของดา้นความ
ตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รดา้นความสนในเอาใจใส่ภูมิใจในองคก์รดา้นการ
สนบัสนุนองคก์ร ดา้นท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัดา้นการเงิน คือ ดา้นความเช่ือถือไวว้างในองคก์รพร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลือองคก์ร 
2.ดา้นนโยบายการบริหารขององคก์ร 
     ไม่มีดา้นใดท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัดา้นนโยบายการบริหารขององคก์ร ดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัดา้นนโยบายการบริหารขององคก์รในระดบัปานกลาง คือ ดา้นความรู้สึกเหมือนเจา้ของ ดา้นท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัดา้นนโยบายการบริหารขององคก์รในระดบัต ่า คือ ดา้นความเตม็ใจในการท างานดา้น
ความผกูพนัภายในองคก์รดา้นความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รดา้นความสนใน
เอาใจใส่ภูมิใจในองคก์รดา้นการสนบัสนุนองคก์ร ดา้นความเช่ือถือไวว้างในองคก์รพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ
องคก์รดา้นความตอ้งการท่ีจะอยูอ่งคก์รตลอดไป และดา้นความปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานในองคก์รต่อไป 
ดา้นท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัดา้นนโยบายการบริหารขององคก์รคือ ดา้นความอุทิศตนอยา่งมากต่อองคก์ร 
3. ดา้นบรรยากาศในการท างาน  
     ไม่มีดา้นใดท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัดา้นบรรยากาศในการท างาน ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดา้น
บรรยากาศในการท างานในระดบัปานกลาง คือ ดา้นความเตม็ใจในการท างานดา้นความรู้สึกเหมือน
เจา้ของดา้นความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ดา้นความปรารถนาท่ีจะปฏิบติังาน
ในองคก์รต่อไป ดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์กบัดา้นบรรยากาศในการท างานในระดบัต ่า คือ ดา้นความอุทิศตน
อยา่งมากต่อองคก์รดา้นความผกูพนัภายในองคก์รดา้นความสนในเอาใจใส่ภูมิใจในองคก์รดา้นการ
สนบัสนุนองคก์รดา้นความเช่ือถือไวว้างในองคก์รพร้อมท่ีจะช่วยเหลือองคก์ร และดา้นความตอ้งการท่ีจะ
อยูอ่งคก์รตลอดไป  
4.ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
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     ไม่มีดา้นใดท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
ดา้นความมัน่คงในการท างานในระดบัปานกลาง คือ ดา้นความเตม็ใจในการท างานดา้นความอุทิศตนอยา่ง
มากต่อองคก์รดา้นความผกูพนัภายในองคก์รดา้นความรู้สึกเหมือนเจา้ของดา้นความตอ้งการอยา่งแรงกลา้
ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ดา้นความสนในเอาใจใส่ภูมิใจในองคก์ร ดา้นการสนบัสนุนองคก์ร ดา้น
ความเช่ือถือไวว้างในองคก์รพร้อมท่ีจะช่วยเหลือองคก์ร และดา้นความปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานในองคก์ร
ต่อไป ดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์กบัดา้นความมัน่คงในการท างานในระดบัต ่า คือดา้นความตอ้งการท่ีจะอยู่
องคก์รตลอดไป 
5.ดา้นสวสัดิการ 
     ไม่มีดา้นใดท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัดา้นสวสัดิการ ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดา้นสวสัดิการใน
ระดบัปานกลาง คือดา้นความอุทิศตนอยา่งมากต่อองคก์รดา้นความผกูพนัภายในองคก์รดา้นความรู้สึก
เหมือนเจา้ของดา้นความเช่ือถือไวว้างในองคก์รพร้อมท่ีจะช่วยเหลือองคก์ร และดา้นความปรารถนาท่ีจะ
ปฏิบติังานในองคก์รต่อไปดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์กบัดา้นสวสัดิการในระดบัต ่า คือดา้นความเตม็ใจในการ
ท างานดา้นความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รดา้นความสนในเอาใจใส่ภูมิใจใน
องคก์ร ดา้นการสนบัสนุนองคก์รและดา้นความตอ้งการท่ีจะอยูอ่งคก์รตลอดไป 
6.ดา้นการยอมรับนบัถือ  
     ไม่มีดา้นใดท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดา้นการ
ยอมรับนบัถือในระดบัปานกลาง คือดา้นความเต็มใจในการท างานดา้นความอุทิศตนอย่างมากต่อองคก์ร
ดา้นความผกูพนัภายในองคก์รดา้นความรู้สึกเหมือนเจา้ของดา้นความตอ้งการอย่างแรงกลา้ท่ีจะเป็นส่วน
หน่ึงขององคก์รดา้นความสนในเอาใจใส่ภูมิใจในองคก์รดา้นการสนบัสนุนองคก์รดา้นความเช่ือถือไวว้าง
ในองคก์รพร้อมท่ีจะช่วยเหลือองคก์รดา้นความตอ้งการท่ีจะอยูอ่งคก์รตลอดไป และดา้นความปรารถนาท่ี
จะปฏิบติังานในองคก์รต่อไป ไม่มีดา้นใดท่ีมีความสมัพนัธ์กบัดา้นการยอมรับนบัถือในระดบัต ่า   
7.ดา้นความรับผิดชอบ 
     ไม่มีดา้นใดท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัดา้นความรับผิดชอบ ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดา้นความ
รับผิดชอบในระดับปานกลาง คือ ด้านความเต็มใจในการท างานด้านความผูกพันภายในองค์กรด้าน
ความรู้สึกเหมือนเจา้ของดา้นความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รดา้นความเช่ือถือไว้
วางในองค์กรพร้อมท่ีจะช่วยเหลือองค์กรด้านความต้องการท่ีจะอยู่องค์กรตลอดไป และด้านความ
ปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานในองค์กรต่อไป ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดา้นความรับผิดชอบในระดบัต ่า คือ
ดา้นความอุทิศตนอย่างมากต่อองค์กรดา้นความสนในเอาใจใส่ภูมิใจในองค์กร และดา้นการสนับสนุน
องคก์ร 
8.ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน 
     ไม่มีดา้นใดท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน ดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
ดา้นความกา้วหน้าในการท างานในระดับปานกลางคือ ดา้นความเต็มใจในการท างานด้านความรู้สึก
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เหมือนเจา้ของดา้นความตอ้งการอย่างแรงกลา้ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรดา้นความสนในเอาใจใส่
ภูมิใจในองคก์รม ดา้นความเช่ือถือไวว้างในองคก์รพร้อมท่ีจะช่วยเหลือองคก์ร และดา้นความปรารถนาท่ี
จะปฏิบติังานในองค์กรต่อไป ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดา้นความกา้วหน้าในการท างานในระดบัต ่า คือ
ดา้นความอุทิศตนอย่างมากต่อองคก์รดา้นความผกูพนัภายในองค์กรดา้นการสนบัสนุนองค์กร และดา้น
ความตอ้งการท่ีจะอยูอ่งคก์รตลอดไป 
9.ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นในองคก์ร 
     ไม่มีดา้นใดท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัดา้นความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นในองคก์ร ดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในองค์กรในระดบัปานกลางคือดา้นความเต็มใจในการท างานดา้นความ
ผกูพนัภายในองคก์รดา้นความรู้สึกเหมือนเจา้ของดา้นความตอ้งการอย่างแรงกลา้ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์กรด้านการสนับสนุนองค์กร และด้านความปรารถนาท่ีจะปฏิบัติงานในองค์กรต่อไป ด้านท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัดา้นความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นในองคก์รในระดบัต ่า คือดา้นความอุทิศตนอยา่งมากต่อองคก์ร 
ดา้นความสนในเอาใจใส่ภูมิใจในองค์กร ดา้นความเช่ือถือไวว้างในองค์กรพร้อมท่ีจะช่วยเหลือองค์กร 
และดา้นความตอ้งการท่ีจะอยูอ่งคก์รตลอดไป  
10.ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 
     ไม่มีดา้นใดท่ีมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัดา้นดา้นลกัษณะงานท่ีท า ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัดา้น
ลกัษณะงานท่ีท าในระดบัปานกลางคือ ดา้นความเต็มใจในการท างานดา้นความรู้สึกเหมือนเจา้ของดา้น
ความเช่ือถือไวว้างในองคก์รพร้อมท่ีจะช่วยเหลือองคก์ร และดา้นความปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานในองคก์ร
ต่อไป ดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์กบัดา้นลกัษณะงานท่ีท าในระดบัต ่า คือดา้นความอุทิศตนอย่างมากต่อองคก์ร
ดา้นความผกูพนัภายในองคก์รดา้นความตอ้งการอย่างแรงกลา้ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รดา้นความสน
ในเอาใจใส่ภูมิใจในองคก์รดา้นการสนบัสนุนองคก์ร และดา้นความตอ้งการท่ีจะอยูอ่งคก์รตลอดไป 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลการศึกษา 
 
     การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความพึงพอใจของพนกังานกบัปัจจยัดา้นความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รรัฐวิสาหกิจ ของพนกังานในธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ สายงานบริหารหน้ีและ
กฎหมาย เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีทั้งหมด 6 ฝ่ายงาน จ านวน 260 คน 
โดยจะท าการเลือกตวัอยา่งกลุ่มประชากรน้ีดว้ยวิธี การใชก้ารวิจยัอา้งอิงจากตารางเคจซ่ีและมอร์แกน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดใ้ชแ้บบสอบถามท าการสอบถามจากพนกังานธนาคารออมสิน 
ส านกังานใหญ่ สายงานบริหารหน้ีและกฎหมาย โดยกลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะดงัน้ี  
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ฝ่าย        จ านวน  ร้อยละ 

ฝ่ายจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย     34  16.3 
ฝ่ายพฒันาหน้ีลกูคา้ธุรกิจ     34  16.3 
ฝ่ายพฒันาหน้ีลกูคา้บุคคล     51  24.5 
ฝ่ายบงัคบัคดี       40  19.2 
ฝ่ายคดี       20  9.6 
ฝ่ายนิติกรรม       29  13.3 
รวม        208  100.0 

 

งานวจัิยนีว้ตัถุประสงค์ คือ 
 
     1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจของพนกังานของพนกังานภายในธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ 
สายงานบริหารหน้ีและกฎหมายลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามผลท่ีไดรั้บพบวา่ 
พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 25-30 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งพนกังาน
ปฏิบติังานระดบั 4-7 อตัราค่าจา้งเงินเดือนระหวา่ง 10,001 - 20,000บาท ระยะเวลาปฏิบติังาน 1-5 ปี มาก
ท่ีสุด 
     2.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความจงรักภักดีต่อองค์กรรัฐวิสาหกิจของพนักงานภายในธนาคารออมสิน
ส านักงานใหญ่ สายงานบริหารหน้ีและกฎหมายเพ่ือพบว่า ระดบัความพึงพอใจในปัจจยัดา้นความพึง
พอใจของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดไดแ้ก่ ความพึงพอใจท่ีมีต่อความมัน่คงในอาชีพการท างาน รองลงมาไดแ้ก่ ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
สวสัดิการในการท างาน และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่ออตัราค่าจา้งรายเดือน 
     3.เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความจงรักภักดีต่อองค์กรรัฐวิสาหกิจของพนักงานภายในธนาคารออมสิน
ส านกังานใหญ่ สายงานบริหารหน้ีและกฎหมายผลท่ีไดรั้บ พบว่า ระดบัความสอดคลอ้งกบัตวัผูต้อบ ใน
ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ความรู้สึกภูมิใจเม่ือไดย้ินบุคคลอ่ืนกล่าวถึงองค์กรในทางท่ีดีและความ
ซ่ือสตัยแ์ละจงรักภกัดีต่อองคก์ร รองลงมาไดแ้ก่ ความภาคภูมิใจเม่ือองคก์รมีการพฒันามากข้ึน และดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ความไม่คิดจะไปปฏิบติังานท่ีองคก์รอ่ืนแมว้า่จะไดรั้บต าแหน่งท่ีดี 
     4.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความพึงพอใจของพนกังานกบัปัจจยัดา้นความจงรักภกัดี
ในองค์กรรัฐวิสาหกิจของพนักงานในธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ สายงานบริหารหน้ีและกฎหมาย 
พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยความจงรักภักดีในทางบวก โดยดูได้จาก ค่า
สมัประสิทธ์ิความสมัพนัธ์ 
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ข้อเสนอแนะ 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้ ประเดน็ท่ีส าคญัของการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพนกังานส่วน
หน่ึงของธนาคารออมสินเพียงสายงานเดียว โดยเฉล่ียการแจกแบบสอบถามเพียง 80% ของจ านวน
พนกังานในสายงานเดียวเพียงเท่านั้น จึงสามารถวดัไดว้า่พนกังานทั้งหมดในธนาคารออมสิน สายงาน
บริหารหน้ีและกฎหมายมีความพึงพอใจของพนกังานและความจงรักภกัดีต่อองคก์รในระดบัใด 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป น่าจะมีเพ่ิมปัจจยั เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้น
ความจงรักภกัดีต่อองคก์รรัฐวิสาหกิจ พบว่า ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดในดา้นความจงรักภกัดี คือ การไม่คิดจะไป
ปฏิบติังานท่ีองค์กรอ่ืนแมว้่าจะไดรั้บต าแหน่งท่ีดี หรือเพ่ิมค าถามในแบบสอบถาม หรือเพ่ิมสายงานใน
ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่  
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพงึพอใจในการท างาน 
 กบัความผูกพนัทีม่ีต่อองค์กร 

The Level of Job Satisfaction  
The Relationship With Organizational Commitment 

(Case Study : Krung Thai Bank Public Company Limited) 
อมัพวนั ตั้งประเสริฐกจิ 

Ampawan Tangprasertkit 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ือง  “ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานกบัความ
ผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร” กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สายงานบริหารการเงิน กลุ่มวางแผน
ทางการเงิน วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความผูกพนัท่ีมีต่อองค์กร ระดบัความพึงพอใจในการท างาน 
และความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจในการท างานกบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร 
 การศึกษาในคร้ังน้ีใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 
205 ชุด น าเสนอผลการศึกษาดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t (t-test) การ
ทดสอบค่า F (F-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (r)  
 ผลการวิจยัพบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย โดยภาพรวมและรายดา้น
อยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ด้านเพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน สังกดัหน่วยงาน และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กรท่ี
แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัท่ีมีต่อ
องคก์รในระดบัสูง 
 
ค าส าคญั: ความผกูพนัต่อองคก์ร, ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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Abstract 

 The objective of the study “The Level of Job Satisfaction The Relationship With 
Organizational Commitment”  To study The Level of Job Satisfaction , The Level of Organizational 
Commitment and The Level of Job Satisfaction The Relationship With Organizational Commitment 
 This study used a questionnaire to collect data from 205 samples. The data analyzed by using 
The descriptive statistics (frequencies, percentages, means, and standard deviation), t-test, F-test and 
Pearson Correlation. 

For this study we found that, most respondents were female, Aged between 25-34 years old, 
were married status, had upper bachelor degree education, The average income per month from 35,000, 
The duration of working from 5 years, Accounting Department, Senior Office. The level of 
organizational commitment of Krung Thai Bank Public Company Limited employees is high level. 
When considering from highest to lowest means there were sense, the norm of society, and continuity 
respectively, The result of comparing the level of Organizational Commitment showed that Factors were 
the differences between: Sex , Ages, Status, Income, The duration of working, Department, The level of 
position, The organizational commitment was difference. The difference of level of education, The 
organizational commitment was not difference. Factors Affecting Job Satisfaction were affected to 
Organizational Commitment in high level at the significant level of 0.05 

Keyword: Organizational Commitment , Krung Thai Bank Public Company Limited 
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1.บทน า 

     ปัจจุบันสภาพการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ท่ีมีความรุนแรง การอยู่รอดของธนาคารพาณิชย์

จ าเป็นตอ้งสร้างรากฐานมัน่คง ตอ้งมีการปรับตวัและพฒันาองค์กร  รวมทั้งการเสริมสร้างองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ  ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารเป็นหน่ึงท่ีส่ิงส าคญั  เป็นแรงขบัเคล่ือน

องคก์รในการด าเนินธุรกิจใหป้ระสบผลส าเร็จและสามารถเทียบเคียงคู่แข่งไดใ้นอนาคต แต่ละองคก์รต่าง

มีความตอ้งการบุคลากรท่ีมีศกัยภาพในการท างาน ความรู้และความสามารถท่ีจะร่วมกนัพฒันาองคก์ร ซ่ึง

แต่ละบุคคลมีโอกาสตดัสินใจในการเลือกท างานหรือยา้ยงานไปอยู่กบัองคก์รท่ีใหผ้ลตอบแทนดา้นต่างๆ 

ท่ีดีกว่า ความเส่ียงจึงอยู่ท่ีการรักษาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยู่ท างานต่อ ดังนั้น องค์กรจึงตอ้ง

เล็งเห็นคุณค่าและความส าคญัของบุคคลการ รวมทั้งการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีดี เพ่ือให้

บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร รวมทั้งยอมรับในเป้าหมายและพร้อมท่ี

จะปฏิบติังานใหก้บัองค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหบุ้คลากรเกิดความจงรักภกัดี ความผกูพนัต่อ

องคก์ร มีความปรารถนาและมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานอยูใ่นองคก่์อนต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร 
2. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการท างาน 
3.  เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจในการท างานกบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รของพนกังาน  
2. ท าใหท้ราบถึงระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รของพนกังาน  
3. ผลจากการศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจในการท างานกบัความผกูพนัท่ีมี

ต่อองคก์รนั้น สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคก์ร
ใหมี้ประสิทธิภาพ ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความผกูพนั และมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจในการท างาน 

     แนวความคิดของคูเปอร  (Cooper, 1958) กล าวว า “ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง 
การไดท้ างานท่ีสนใจ มีอุปกรณ์ท่ีดีในการปฏิบติังาน การได รับค่าจา้ง เงินเดือนท่ียุติธรรม มีโอกาส
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กา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน รวมทั้งสถานท่ีท างานท่ีเหมาะสม ไดท้ างานกบัผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานท่ี
พึงพอใจ 
 
     ทฤษฎีสองปัจจยั (Herzberg’s Motivation-Hygiene Theory) แบ่งปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการ
ท างาน (Job Satisfaction) และปัจจยัท่ีท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Job Dissatisfaction) เป็น
สองกลุ่ม หรือท่ีเรียกกนัวา่ Two Factors Model ไดแ้ก่ 
 

1. Motivator Factor  ไดแ้ก่ การท างานท่ีทา้ทายความรู้ความสามารถ หน้าท่ีความรับผิดชอบ  การ
ไดรั้บการยอมรับในความส าเร็จ การประสบความส าเร็จ และความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน 
โดยท่ีหากบุคคลใดถึงพร้อมดว้ยปัจจยัทั้ง 5 ประการ ก็จะมีแรงจูงใจในการท างานระดบัท่ีสูงมาก
และน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นเยี่ยม 

2. Hygiene Factor  ไดแ้ก่  สภาพการท างาน นโยบายการท างานขององค์กร การดูแลของหัวหน้า
งาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วม เงินเดือน สถานภาพและความมัน่คงในงาน 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจยัที่มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 
     มีเยอร์และอลัแลน (Meyer & Allen, 1997, p. 539) แบ่งลกัษณะของความผูกพันต่อองค์การเป็น 3 
ลกัษณะ 

     (1) ความผูกพนัในความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพนัท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึก 
เป็นความผูกพนั เเละเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์การ รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การทุ่มเทอุทิศตน
ใหก้บัองคก์าร 

     (2) ความผกูพนัต่อเน่ือง (Continuance Commitment) หมายถึง ความผกูพนัท่ีเกิคข้ึนจากการคิดค านวณ
ของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนตน้ทุนท่ีบุคคลใหก้บัองคก์าร ทางเลือกของบุคคลและผลตอบแทนท่ีบุคคล
ไดรั้บจากองคก์าร โดยจะแสดงออกใน รูปของพฤติกรรมต่อเน่ืองในการท างานของบุคคลว่าจะท างานนั้น
กบัองคก์ารนั้นต่อไปหรือโยกยา้ยเปล่ียนงานท่ีท า 

     (3) ความผูกพนัท่ีเกิดจากมาตรฐานหรือบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึง 
ความผูกพนัท่ีเกิดข้ึนจากค่านิยมวฒันธรรมหรือบรรทดัฐานของสังคมหรือองค์การ เป็นความผูกพนัท่ี
เกิดข้ึนเพ่ือตอบแทนในส่ิงบุคคลไดรั้บจากองคก์าร แสดงออกมาในรูปของ ความจงรักภกัดีของบุคคลต่อ
องคก์าร 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     997 

 

3.วธิีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     ประชากร คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สายงานบริหารการเงิน กลุ่มวางแผนทาง
การเงิน จ านวนทั้งส้ิน 437 คน 
 
     กลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สายงานบริหารการเงิน 5 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่าย
วางแผนและงบประมาณ ฝ่ายการบญัชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และฝ่ายบริหารคุณภาพ
สินเช่ือและข้อมูลลูกค้า จ านวนทั้ งส้ิน 205 คน โดยท าการแบ่งเป็นสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม
หน่วยงานท่ีสงักดั 
 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงประกอบดว้ย 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร   
  ส่วนท่ี 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     การศึกษาน้ีผูจ้ดัท าใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง จากกลุ่มตวัอยา่ง น าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัท าขอ้มูลโดยการ
ก าหนดรหสัและเกณฑก์ารแปลความหมายขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ 
 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

     เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากรสองกลุ่ม โดยใชค่้า t-test  
3. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประชากรตั้งแต่สามกลุ่มข้ึนไป และใชค่้า F-test วิเคราะห์ความ
 แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  
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4. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานกบัความผกูพนัท่ีมีต่อ
 องคก์รโดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (r) 
 

5. ผลการศึกษาและอภิปราย 

1.  ผลการศึกษาขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อย
ละ67.80 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 32.20 อายุระหว่าง 36 – 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ  28.78 
สถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 53.17 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.56 รายได้
ตั้งแต่ 35,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 40.98 ระยะเวลาในการท างาน ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 61.46 สังกัดหน่วยงานฝ่ายการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 38.05 และต าแหน่งงานระดับ
เจา้หนา้ท่ีอาวโุส คิดเป็นร้อยละ 60 
 

2. ผลการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย พบวา่ เม่ือ
พิจารณาโดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นความรู้สึก รองลงมาคือดา้นบรรทดัฐานทาง
สงัคม และดา้นความต่อเน่ือง 

 
2.1 ดา้นความรู้สึก เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความผูกพนัท่ีมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุด คือ พนักงานมีความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
และ หากมีส่ิงใดท่ีเป็นผลกระทบหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัองค์กรของท่าน ท่านพร้อมท่ีจะ
ช้ีแจงให้คนภายนอกได้เข้าใจ และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา  รองลงมา คือ 
พนกังานมีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกบัองค์กรในท ากิจกรรมต่างๆดว้ยความเต็มใจ 
และระดบัความผกูพนัท่ีมีค่าเป็นล าดบัสุดทา้ย คือ พนกังานมีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงขององคก์ร 
 

2.2 ดา้นความบรรทัดฐานทางสังคม เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัเป็นรายข้อ  พบว่า ระดับความ
ผกูพนัท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ พนกังานพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
แก่องค์กร เพ่ือตอบแทนให้กับองค์กรได้มีมีความก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ 
รองลงมา คือ องค์กรท่ีท่านท างานอยู่ให้ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และท่านเช่ือมัน่ว่าการ
ท างานอยู่ท่ีองค์กรน้ี ท าให้ท่านมีความสุขและรักท่ีจะท างานให้กบัองค์กรน้ีต่อไป และ
ระดบัความผกูพนัท่ีมีค่าเป็นล าดบัสุดทา้ย คือ พนกังานยินดีท่ีจะท างานให้กบัองค์กรเพียง
องคก์รเดียวจนเกษียณอาย ุ
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2.3  ดา้นความต่อเน่ือง เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความผกูพนัท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ องค์กรมีความมัน่คงและมีช่ือเสียงยาวนาน การท างานกบัองค์กรมีโอกาส
กา้วหน้า และประสบความส าเร็จไดใ้นระยะยาว รองลงมา คือ แมมี้โอกาสไปท างานกบั
องค์กรอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนไดม้ากกว่า แต่ไม่สามารถเป็นเหตุผลท่ีท าให้ตดัสินใจเปล่ียน
งานได ้และระดบัความผกูพนัท่ีมีค่าเป็นล าดบัสุดทา้ย คือ พนกังานมีความสุขและพอใจกบั
ชีวิตการท างานในปัจจุบนั 

3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย 
  
3.1 ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ รายไดต่้อเดือน 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน สังกดัหน่วยงาน และต าแหน่งงาน พบวา่ ระดบัความผกูพนัต่อ
องค์กรท่ีแตกต่างกนั ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง และดา้นบรรทดั
ฐานทางสงัคม  

3.2 ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รท่ีไม่แตกต่างกนั คือ ระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัความผกูพนั
ต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ทั้ ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านความต่อเน่ือง และด้าน
บรรทดัฐานทางสงัคม  

4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจในการท างานกับความผูกพันท่ีมีต่อ
องคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ทั้ง 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง และดา้นบรรทดัฐานทางสังคม ในทางบวก สามารถ
สรุปผลความผกูพนัต่อองคก์รในแต่ละดา้นไดด้งัต่อไปน้ี 
 
4.1 ดา้นความรู้สึก จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นสถานภาพและความมัน่คงในการท างาน 

ซ่ึงแสดงถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการท างาน ความยัง่ยืนของอาชีพ 
และความมัน่คงขององคก์ร มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ แสดงถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอิสระ มีอ านาจในการรับผิดชอบไดเ้ป็นอย่างดี มีความสัมพนัธ์
กบัความผกูพนัต่อองคก์ร และการไดรั้บการยอมรับในความส าเร็จ แสดงถึง การไดรั้บการ
ยอมรับนับถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชาหรือเพ่ือนร่วมงาน อาจเป็นค ายกย่องชมเชยแสดง
ความยินดี การใหก้ าลงัใจ หรือการแสดงออกใหเ้ห็นถึงการยอมรับในความสามารถเม่ืองาน
ท่ีไดท้ าบรรลุผลส าเร็จ  

4.2 ดา้นความต่อเน่ือง จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านสถานภาพและความมัน่คงในการ
ท างาน ซ่ึงแสดงถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการท างาน ความยัง่ยืนของ
อาชีพ และความมัน่คงขององค์กร มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรมากท่ีสุด 
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รองลงมา คือ ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีไดรั้บ แสดงถึง เงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 
ท่ีไดรั้บตอบแทนจากการท างาน รวมถึงส่ิงท่ีองค์กรมีให้กบัพนักงาน เพ่ือให้ไดรั้บความ
สะดวกสบายและมีความมัน่คงในชีวิต เป็นส่ิงจูงใจให้พนักงานมีขวญัและก าลงัใจท่ีดีใน
การท างาน และความทา้ทายในการท างาน แสดงถึง การท่ีไดรั้บมอบหมายงานใหม่ๆ ท่ีตอ้ง
ใช้ความรู้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มท่ี และพร้อมท่ีจะรับมือกับปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึน  

4.3  ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการ
ท างานนั้น ปัจจยัดา้นสถานภาพและความมัน่คงในการท างาน ซ่ึงแสดงถึง ความรู้สึกของ
บุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการท างาน ความยัง่ยืนของอาชีพ และความมัน่คงขององค์กร 
รองลงมา คือ ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีไดรั้บ แสดงถึง เงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 
ท่ีไดรั้บตอบแทนจากการท างาน รวมถึงส่ิงท่ีองค์กรมีให้กบัพนักงาน เพ่ือให้ไดรั้บความ
สะดวกสบายและมีความมัน่คงในชีวิต เป็นส่ิงจูงใจให้พนักงานมีขวญัและก าลงัใจท่ีดีใน
การท างาน และ ปัจจยัดา้นความทา้ทายในการท างาน แสดงถึง การท่ีไดรั้บมอบหมายงาน
ใหม่ๆ ท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถในการท างานอย่างเต็มท่ี และพร้อมท่ีจะรับมือกับ
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน กบัปัจจยัดา้นหนา้ท่ีความรับผิดชอบ แสดงถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึน
จากการไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอิสระ มีอ านาจในการรับผิดชอบได้
เป็นอยา่งดี มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานทางสงัคมท่ีเท่ากนั  
 

สรุปผลการศึกษา 

จากการวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานกบัความ
ผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย สามารถน าผลมาอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 

 
 การวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย พบวา่ ปัจจยั
ท่ีท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่มีความผกูพนัต่อองคก์รมากท่ีสุด คือ ดา้นความรู้สึก เป็นความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจาก
ความรู้สึก และรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร หากมีส่ิงใดท่ีเป็นผลกระทบหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั
องคก์ร พนกังานพร้อมท่ีจะช้ีแจงให้คนภายนอกไดเ้ขา้ใจ ให้ความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา พนกังานมี
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั และพนักงานมีความพร้อมท่ีจะให้
ความร่วมมือกบัองค์กรในท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ยความเต็มใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาริชาต บวัเป็ง 
(2550) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังาน บริษทั ไดก้ิน อินดสัทร้ีส์ ประเทศไทย จ ากดั 
พบวา่ ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร เป็นความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง 
องค์กรมีความมั่นคงและมีช่ือเสียงยาวนาน  การท างานกับองค์กรมีโอกาสก้าวหน้า และประสบ
ความส าเร็จไดใ้นระยะยาว แมมี้โอกาสไปท างานกบัองคก์รอ่ืนท่ีใหผ้ลตอบแทนไดม้ากกวา่ แต่ไม่สามารถ
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เป็นเหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินใจเปล่ียนงานได ้และพนกังานตดัสินใจท่ีจะท างานให้กบัองคก์รต่อไป โดยไม่
จากองค์กรไปอยู่ท่ีองคก์รอ่ืน และดา้นบรรทดัฐานทางสังคม พนกังานพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือท าส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์แก่องค์กร เพ่ือตอบแทนให้กบัองค์กรไดมี้มีความกา้วหน้าและประสบความส าเร็จ ความ
ผกูพนักบัเพ่ือนร่วมงานและองค์กร เป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้ท่านตดัสินใจท่ีจะท างานให้กบัองค์กรน้ีต่อไป 
องคก์รท่ีท่านท างานอยู่ให้ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และพนกังานเช่ือมัน่ว่าการท างานอยู่ท่ีองคก์รน้ี ท าให้
ท่านมีความสุขและรักท่ีจะท างานใหก้บัองคก์รน้ีต่อไป 

เปรียบเทียบระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานธนาคารกรุงไทย พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนั 
มีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั เพศหญิงมีความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าเพศชาย กลุ่มอายุท่ี
แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มต ่ากว่า 25 ปี, 31 - 35 ปี และตั้ งแต่ 40 ปีข้ึนไป มีระดับความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกนั สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั สถานภาพสมรสมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั พบว่ามีระดบัความผกูพนัต่อองค์กร
ไม่แตกต่างกนั กลุ่มรายไดท่ี้แตกต่างกนั 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีรายไดต้ ่ากว่า 20,000 บาท, 20,000-25,000 
บาท, 25,001-30,000 บาท, 30,001-35,000 บาท และตั้งแต่ 35,000 บาทข้ึนไป พบว่า มีระดบัความผูกพนั
ต่อองค์กรแตกต่างกนั ระยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั พบว่า กลุ่มท่ีมีระยะเวลาการท างาน 1 - 3 ปี, 
ตั้งแต่ 3 - 5 ปี และ 5 ปีข้ึนไป มีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั สังกดัหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั 
พบว่า ฝ่ายการบญัชี และฝ่ายสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั กลุ่ม
ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า ระดบัเจา้หนา้ท่ี, เจา้หนา้ท่ีอาวุโส และหัวหนา้ส่วน/หัวหนา้
ส่วน ผูบ้ริหารงาน มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานกบัความผกูพนัท่ี
มีต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกรุงไทย ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน ทั้งปัจจยัแรงจูงใจ
ภายใน ไดแ้ก่ ความท้าทายในการท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ การไดรั้บการยอมรับในความส าเร็จ 
ความกา้วหน้าในการท างาน และปัจจยัแรงจูงใจภายนอก ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหนา้งานและ
เพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีไดรั้บ และสถานภาพและความ
มัน่คงในการท างาน พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึก ดา้น
ความต่อเน่ือง และดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 สถานภาพและความมัน่คงในการท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในอาชีพการ
ท างาน และความมัน่คงขององคก์ร องคก์รควรส่ิงท่ีสามารถตอบสนองใหไ้ดม้ากท่ีสุด ใหค้วามส าคญักบั
พนักงาน พฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลากรให้ดียิ่งข้ึน ให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หน่ึงขององคก์ร ท าใหส้ามารถสร้างทศันคติท่ีดีในดา้นความรู้สึกใหเ้กิดความภาคภูมิใจและรักองคก์รได ้
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนคตกิบัปัจจยัด้านความพงึพอใจการท างาน 
ของพนักงานสายงานการให้บริการลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
The relationship between attitudes and factors of employee satisfaction  

Of Customer Service Fulfilment, Kasikornbank 
พรพมิล จิตตเศรษฐกุล1 

Pornpimol Jittasedtakul 

บทคดัย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติในการท างานของพนกังาน  (2) ศึกษา
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน  (3) เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานของพนักงานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั  (4) ศึกษาความ สัมพนัธ์ระหว่าง
ทัศนคติในการท างานกับปัจจยัด้านความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือพนักงาน สายงานการ
ให้บริการลูกคา้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) วิธีทดสอบโดยแจกแบบสอบ ถาม 210 ชุด ประเมินผลโดยแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test,  One-Way ANOVA ผลทดสอบ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างกนั ไม่ส่งผลใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานโดยรวมมีความแตกต่าง
กนั ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างาน ระดบัคะแนนเฉล่ียเก่ียวกบัทศันคติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง ส่งผลใหร้ะดบัคะแนนเฉล่ียเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั 
ค าส าคัญ : ทัศนคติ, ความพึงพอใจในการท างาน 

Abstract 
This study aims to ( 1) the degree of opinion about the attitudes of employees, ( 2) the degree of opinion 
about a factor of satisfaction in the work of employees ( 3 ) compare opinions . the factors of satisfaction 
in the work of employees with different personal factors ( 4 ) to study the relationship between attitudes 
to factor in employee satisfaction . The sample consisted of employees Call customer service Bank of 
Thailand (SET ) test method 2 1 0  sets distributed query evaluation by frequency, percentage, mean , 
standard deviation, t-test, One-Way ANOVA results showed that personal factors . That looks different 
No effect on the level of satisfaction in the work as a whole difference . Attitude is related to the factors 
of satisfaction in their work. Average of the overall attitude is high . A result, the average of the factors 
in the overall satisfaction is high as well. 
Keywords: attitudes, satisfaction 
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10290 email: best.j@live.com 
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1. บทน า 
ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาการแข่งขนัแยง่ชิงทรัพยากรบุคคลระหว่างธนาคารพาณิชยมี์ความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน
จากสถิติการลาออกในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2556 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) มีอตัราการลาออกของ
พนกังานสูงถึง 12% ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 และ 2555 ท่ีมีอตัราการลาออกเพียง 4-5% และจากผลการ
ส ารวจอตัราการลาออกของพนกังานเปรียบเทียบกบัธนาคารอ่ืนในช่วงคร่ึงแรกของ ปี2556 พบวา่อตัรา
การลาออกของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) เท่ากบั 8.45% รองจากธนาคารกรุงศรีอยธุยาท่ี
มีอตัราการลาออก 8.80% ธนาคารไทยพาณิชยมี์อตัราการลาออก 7.02% ธนาคารกรุงเทพมีอตัราการ
ลาออก 5% และธนาคารกรุงไทยมีอตัราการลาออก 1.47% (อา้งอิงขอ้มลูจากบทสัมภาษณ์ของรอง
กรรมการผูจ้ดัการธนาคารกสิกรไทย)  ทั้งน้ี ธนาคารพบวา่พนกังานท่ีลาออกส่วนใหญ่จะยา้ยไป
ปฏิบติังานกบัธนาคารคู่แข่งใน ขณะเดียวกนักมี็พนกังานของธนาคารคู่แข่งยา้ยมาปฏิบติั งาน ท่ีธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  จากปัญหาดงักล่าว จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ทศันคติกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน” การศึกษาคร้ังน้ีผูท้  าการศึกษาก าหนด
กลุ่มตวัอยา่งคือพนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสายงานการใหบ้ริการลกูคา้ ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) โดยมีความประสงคท่ี์จะน าผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจ
ในการท างานใหต้รงกบัความตอ้งการของพนกังานมากท่ีสุดโดยคาดหวงัวา่จะท าใหพ้นกังานมีความ
ผกูพนั มีความรักในองคก์ร มีความพยายามท่ี จะปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะ
ช่วยท าใหอ้งคก์รสามารถกา้วไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดต่อไปได ้

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติในการท างานของพนกังานสายงานการใหบ้ริการ
ลกูคา้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานสายงาน
การใหบ้ริการลกูคา้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

3. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานสายงาน
การใหบ้ริการลกูคา้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

4. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติในการท างานกบัปัจจยัความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานสายงานการใหบ้ริการลกูคา้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
สมมตฐิานของการวิจยั 
1. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติในการท างานของพนกังานสายงานการใหบ้ริการลูกคา้

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) อยูใ่นระดบัสูง 
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2. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานสายงานการ
ใหบ้ริการลกูคา้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) อยูใ่นระดบัสูง 

3. ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัท าใหร้ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพึง
พอใจในการท างานของพนกังานสายงานการใหบ้ริการลูกคา้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั 

4. ทศันคติของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน
สายงานการใหบ้ริการลูกคา้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาคร้ังนีค้ือ 

 เพ่ือใหท้ราบวา่ทศันคติของพนกังานสายงานการใหบ้ริการลูกคา้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) กบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานเร่ืองใดบา้งท่ีมีผลท าใหพ้นกังานตดัสินใจยา้ยไปอยูอ่งคก์รอ่ืน
และน าผลการศึกษา ไปปรับปรุงพฒันาใหต้รงกบัความตอ้งการของพนกังานแต่ละกลุ่มซ่ึงจะช่วยเปล่ียน
ทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อความพึงพอใจในการท างาน จากดา้นลบ กลายเป็นดา้นบวก มากข้ึน 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัทัศนคติ 
  ทศันคติก่อตวัเกิดข้ึนมาและเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากปัจจยัหลายประการ  ประกอบดว้ย  การจูง
ใจทางร่างกาย (Biological Motivation) ข่าวสารขอ้มูล (Information) การเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม (Group 
Affiliation) ประสบการณ์ (Experience) ลกัษณะท่าทาง (Personality) (ธงชยั สนัติวงษ,์ 2539) 

 
ทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมการท างาน หากพนักงานมีทัศนคติท่ีดี  หรือทัศนคติด้านบวก (Positive 
affectivity) จะท าให้พนักงานมุ่งสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้กบัองค์การและตนเอง เช่น ทุ่มเทท างานอย่างเต็ม
ก าลงัความ สามารถ แต่ถา้พนกังานมีทศันคติท่ีไม่ดีหรือมีทศันคติดา้นลบ (Negative affectivity) ต่องาน
หรือองค์การ พนกังานจะไม่ตั้งใจท างาน ไม่เห็นคุณค่าของงาน และลาออกจากงานในท่ีสุด ซ่ึงจะส่งผล
กระทบกบัองคก์ารโดยรวม (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2550) 
 
ทศันคติเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ ซ่ึงรวมถึงค่านิยม ประสบการณ์ และบุคลิกภาพส่วนบุคคล ดงันั้น การท า
ความเขา้ใจในโครงสร้างพ้ืนฐานของทศันคติจะช่วยใหส้ามารถเขา้ใจถึงทศันคติว่าเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร และ
สามารถ เปล่ียนแปลงทศันคติไปไดอ้ยา่งไร และส่วนประกอบต่าง ๆ ของทศันคติ ดงัน้ี (วิเชียร วิทยอุดม, 
2551)   

1. โครงสร้างของทศันคติ (Attitude Structure)  ประกอบดว้ย ความพอใจของบุคคล (Person’s 
Affect) ความตระหนกั (Cognition) และ ความตั้งใจ (Intention)  
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2. องคป์ระกอบของทศันคติ (Components of attitude)  ประกอบดว้ย ความรู้สึกหรืออารมณ์
(Affective or Emotional component)  การรับรู้หรือความเช่ือ (Cognitive or Belief Component) และความ
พร้อมท่ีจะกระท าหรือพฤติกรรม (Action Tendency or Behavioral)  

3. ประเภทของทศันคติ (Type of Attitudes) ประกอบดว้ย  ความพอใจในงาน(Job 
satisfaction) 

ความเก่ียวขอ้งกบังาน (Job involvement) ความผกูพนักบัองคก์าร (Organizational commitment)  
4. ความสมัพนัธ์ของทศันคติกบัความพึงพอใจ (Attitude and Job Satisfaction) ทศันคติท่ีแต่

ละบุคคลมีต่องานของตนเป็นผลท่ีไดจ้ากการรับรู้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างาน เช่น รูปแบบของผูบ้งัคบับญัชา ลกัษณะของหวัหนา้งาน นโยบายและกระบวนการปฏิบติังาน 
การรวมกลุ่มท างาน สภาพการท างาน และผลประโยชนพิ์เศษท่ีใหลู้กจา้ง   

5. ลกัษณะส าคญัของทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ มี  5 ประการ คือ ผลตอบแทน 
(Pay) งาน (Job)  โอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง  (Promotion Opportunity)  ผูบ้งัคบับญัชา  (Supervisor)  
และผูร่้วมปฏิบติังาน (Co-worker) 
 
 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงาน  มีอยู ่4 ปัจจยั ดงัน้ี (สุพานี สฤษฎว์านิช, 2549)  
1. ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น ความสามารถ ความตอ้งการ อายงุาน อายตุวับุคลิกภาพ เป็นตน้ 
2. ปัจจยัดา้นงาน เช่น ขอบเขตงานท่ีชดัเจน มีความทา้ทาย มีความหลากหลาย มีความเป็น

อิสระ เป็นตน้ 
3. ปัจจยัดา้นกลุ่มและองคก์าร เช่น เพ่ือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ค่าตอบแทน ผลประโยชน ์

โอกาสกา้วหนา้ โครงสร้างขององคก์าร นโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นตน้ 
4. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างาน เช่น การจดัสถานท่ี อุณหภูมิ แสง เสียง จะช่วย

สร้างบรรยากาศในการท างาน ส่งเสริมการติดต่อส่ือสาร การประสานงานภายในองคก์าร เป็นตน้ 
 
มีปัจจยั 4 อยา่งท่ีจะช่วยยกระดบัความพึงพอใจของพนกังานใหสู้งข้ึน (พิบูล ทีปะปาล, 2550)  

ไดแ้ก่  
1. งานท่ีทา้ทายสติปัญญา (Mentally Challenging Work) พนกังานโดยทัว่ไปชอบงานท่ีมี

โอกาสใชท้กัษะความสามารถอยา่งเตม็ท่ีมีงานใหเ้ลือกท าไดห้ลากหลาย มีอิสรภาพในการท างาน มี
เคร่ืองมือวดัและประเมิน ผลงาน 

2. การใหร้างวลัผลตอบแทนท่ียติุธรรม (Equitable Rewards) พนกังานทุกคนตอ้งการท่ีจะใหมี้
ระบบการจ่ายค่าจา้ง (pay systems) มีนโยบายในการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง (promotion policies) ท่ี
ยอมรับไดว้า่มีความยติุธรรม ชดัเจน  
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3. สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Supportive Working Conditions) พนกังานทุกคนตอ้งการ
ความปลอด ภยั  ตอ้งการความสุขสบายส่วนตวั ตอ้งการความสะดวกในการท างาน ชอบท างานใกลบ้า้น 
สถานท่ีท างานสะอาด มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยั 

4. เพ่ือนร่วมงานท่ีดี (Supportive Colleagues) พนกังานท่ีท างานในองคก์รไม่เพียงแต่มุ่งหวงั
ค่าจา้งท่ีเป็นตวัเงินหรือความส าเร็จของงานเท่านั้น พนกังานจะมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนหากหวัหนา้งานมี
ความเขา้ใจ เป็นมิตร กล่าวชมเชยเม่ือท างานส าเร็จ รับฟังความเห็นของพนกังาน เป็นตน้ 

 
ความพึงพอใจในงานเป็นทศันคติของพนกังานท่ีเอ้ือประโยชนต่์องานความพึงพอใจไดรั้บ

อิทธิพลมาจาก ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นองคก์าร (Organization factor) ปัจจยักลุ่ม (Group factor) ปัจจยั
ของบุคคล (Personal factor)  ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นสาเหตุของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการท างาน ถา้
พนกังานมีความพึงพอใจในการท างานจะส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน และมีอตัราการลาออกและ
การขาดงานในระดบัต ่า และวิธีท่ีพนกังานจะแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจ (How employee can express 
dissatisfaction) มีหลายวิธี เช่น เขา้ร่วมกลุ่มเพ่ือนท่ีไม่พอใจดว้ยกนั ขโมยส่ิงของ ขาดความรับผิดชอบใน
งาน เป็นตน้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2550) 
  
 ทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ทฤษฏีองค์ประกอบสองปัจจัย (The Two-Factor 
Theory) ของ Herzberg  ซ่ึงกล่าวว่า ความพอใจในงานท่ีท าและความไม่พอใจในงานท่ีท าไม่ไดม้าจาก
ปัจจยักลุ่มเดียวกนั แต่มีสาเหตุมาจากปัจจยั 2 กลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจกบัปัจจยัค ้ าจุนดงัน้ี (สมยศ นาวีการ, 
2547) 

1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจในงานใหเ้กิดข้ึน ซ่ึงจะช่วย
ใหบุ้คคลรักและชอบงานท่ีปฏิบติัอยู ่และท าใหบุ้คคลในองคก์ารปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดว้ย 

1.1. ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึงความส าเร็จสมบูรณ์ของงาน
ความสามารถในการแกปั้ญหา ความชดัเจนของงานเป็นความส าเร็จท่ีวดัไดจ้ากการปฏิบติังานไดต้าม
เป้าหมายตามก าหนดเวลา ความ สามารถในการแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน และความพอใจในผลการ
ปฏิบติังาน เป็นตน้ 

1.2. การยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึงการยอมรับหรือเห็นดว้ยกบัความส าเร็จ การ
ไดรั้บการชมเชย ยกยอ่ง ช่ืนชม เช่ือถือ ไวว้างใจในผลการด าเนินงานจาก ผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และบุคคลอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

1.3. ลกัษณะงาน (Work Itself) หมายถึงการลงมือกระท าหรือการท างานเป็นช้ินเป็นอนัมี
การก าหนด เวลาเป็นกิจวตัรหรือยืดหยุน่ได ้ เป็นงานท่ีชวนใหป้ฏิบติัไม่น่าเบ่ือ เป็นงานท่ีส่งเสริมต่อ
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ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ เป็นงานท่ีมีคุณค่า และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ หรือท างานใหเ้สร็จ
ในเวลาอนัสั้น 

1.4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึงมีการจดัล าดบัของการท างานไดเ้อง มีความ
ตั้งใจในการท างาน มีความส านึกในอ านาจหนา้ท่ี และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีอิสระในการ
ปฏิบติังาน เป็นตน้ 

1.5. ความกา้วหนา้ในต าแหน่ง (Advancement) หมายถึงการเปล่ียนแปลงในสภาพบุคคล 
ต าแหน่งงาน สถานท่ีท างาน โอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง ในระดบัท่ีสูงข้ึน โอกาสไดรั้บการพฒันาความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะท่ีเพ่ิมข้ึนในวิชาชีพจากการปฏิบติังาน ตลอดจนโอกาสการศึกษาต่อ อบรม ดูงาน 
เป็นตน้ 

2. ปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีบ่งช้ีถึงความไม่พอใจใน
การปฏิบติั งานและยงัเป็นปัจจยัท่ีช่วยใหบุ้คคลยงัคงปฏิบติังานไดต้ลอดเวลา ประกอบดว้ย 

2.1. เงินเดือน (Salary) หมายถึงผลตอบแทนจากการท างาน เช่น ค่าจา้ง เงินเดือน 
ค่าตอบแทน รวมทั้งสวสัดิการ ประโยชนเ์ก้ือกลูอ่ืนๆตามความเหมาะสมของเงินเดือน และขั้นเงินเดือน 
ตามความเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ 

2.2. ความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน (Interpersonal Relationship) หมายถึงการติดต่อไม่วา่จะ
เป็นกิริยาหรือวาจาท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนั และเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

2.3. ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (Relationship with  Supervisor) หมายถึง การเขา้ถึงผู ้
ใตบ้งัคบั บญัชา ใหค้วามสนิทสนม เป็นกนัเอง  รับฟังขอ้คิดเห็นของพนกังาน และมีความเป็นธรรมกบั
พนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 

2.4. นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration) หมายถึงการจดัล าดบัเหตุการณ์ 
กระบวน การท างาน การจดัระบบงานของผูบ้งัคบับญัชา การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย 

2.5. สภาพการปฏิบติังาน (Working Condition) หมายถึงสภาพการท างานท่ีเป็นกายภาพ 
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม สถานท่ีท างาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้วสัดุอุปกรณ์ ความสะดวกสบายในการท างาน ส่ิง
อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานต่าง ๆ ตลอดจนครอบคลุมไปถึงความสมดุลของปริมาณงานกบั
จ านวนบุคลากร 

2.6. ความมัน่คงในการปฏิบติังาน (Job Security) หมายถึงความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบติังาน
ในดา้นความมัน่คงในต าแหน่ง และความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
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3.วธิีการศึกษา 
 

1.  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนกังานท่ีปฏิบติังานในสายงานการให้บริการลูกคา้ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 5 ฝ่ายงาน ประกอบดว้ย ฝ่ายบริหารการใหบ้ริการลูกคา้, ฝ่าย
บริหารช่องทางธุรกิจบรรษทั, ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ์, ฝ่ายการใหบ้ริการผลิตภณัฑสิ์นเช่ือไม่มีหลกัประกนัและ
ร้านคา้รับบตัร และฝ่ายการให้บริการงานเครดิต   ซ่ึงมีประชากรรวมทั้งส้ิน 455 คน ท าการสุ่มตวัอย่าง
จ านวน 210 ชุด คิดเป็น 46% หรือ 0.46 ของประชากรทั้งหมด โดยก าหนดสัดส่วนของกสุ่มตวัอย่างทั้ง 5 
ฝ่ายงาน ในอตัราท่ีเท่ากนัคือ 46% หรือ 0.46 ของประชากรในฝ่ายงาน (อา้งอิงจ านวนการสุ่มตวัอย่างจาก
ตารางการประเมินของ Krejcie and  Morgan (1970)) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  คือแบบสอบถาม  (Questionnaire) โดยมีประเภทของค าถาม     
แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย  

ส่วนท่ี 1: ค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน 
ต าแหน่งงาน ฝ่ายงาน โดยมีลกัษณะค าถามแบบ เลือกได ้1 ตวัเลือก 

ส่วนท่ี 2:  ค าถามเก่ียวกบัทศันคติของพนกังาน ไดแ้ก่ ความรู้สึก, ความเช่ือ, พฤติกรรม ดา้น
ผลตอบ แทน, งาน, โอกาสในการเล่ือนต าแหน่งงาน, ผูบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมปฏิบติังาน 

ส่วนท่ี 3: ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างาน ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการ
ท างาน, การยอมรับนบัถือ, ลกัษณะงาน, ความรับผิดชอบ, ความกา้วหนา้ในต าแหน่ง, เงินเดือน, 
ความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน,ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา, นโยบายการบริหาร, สภาพการปฏิบติังาน, 
ความมัน่คงในการปฏิบติังาน 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล จากแบบสอบถามท่ีพนกังานสายงานการให้บริการลูกคา้ ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) ตอบ โดยมีความสมบูรณ์ และน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ได ้จ านวน 210 ชุด 

4.  การวิเคราะห์ขอ้มลู  
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย  เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, อายุงาน, 

ต าแหน่งงาน, ฝ่ายงาน โดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ี คิดเป็นค่าร้อยละ 
2. การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติ และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นความพึงพอใจ ใชร้ะดบัความคิดเห็นจะเป็นแบบ Likert Scale โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
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ล าดบัท่ี ระดบั ช่วงคะแนน  

1 ต ่ามาก 1.00 – 1.49  

2 ต ่า 1.50 – 2.49  

3 ปานกลาง 2.50 – 3.49  

4 สูง 3.50 – 4.49  

5 สูงมาก 4.50 – 5.00  

 
3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัทศันคติของพนักงาน โดยใช ้

One-way ANOWA  ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติ t-test  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
5. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในงาน โดยใช้

วิธีการ Correlations  เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างค าถามท่ีเก่ียวกบัทศันคติและปัจจยัดา้นความพึงพอใจ 
โดยมีระดบันยัส าคญั 0.05 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน
สายงานการใหบ้ริการลกูคา้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดัมหาชน สรุปไดด้งัน้ี 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล พนกังานสายงานการใหบ้ริการลูกคา้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง (ร้อยละ 61.9) อายุระหว่าง 25-35 ปี (ร้อยละ 55.2) การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี (ร้อยละ 57.6) อายุงานมากกว่า 6 ปี (ร้อยละ 52.4) ต าแหน่งงานระดบัพนกังานชั้นกลาง (ร้อย
ละ 29.5) และผูช่้วยหวัหนา้ส่วน (ร้อยละ 29.0) เป็นพนกังานของฝ่ายการใหบ้ริการผลิตภณัฑสิ์นเช่ือไม่มี
หลกัประกนัและร้านคา้รับบตัร (ร้อยละ 54.8) 

2.  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉล่ีย 3.56 
คะแนน) โดยทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในงานท่ีอยูใ่นระดบัสูงมี  คือ ผูร่้วมปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 
3.88 คะแนน) และงาน (ค่าเฉล่ีย 3.62 คะแนน) ผูบ้งัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย 3.56 คะแนน) โอกาสในการเล่ือน
ต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย 3.52 คะแนน) ระดบัปานกลาง คือ ผลตอบแทน (ค่าเฉล่ีย 3.21 คะแนน)  

3.  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย 
3.65 คะแนน) ความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจท่ีอยู่ในระดบัสูง คือ ความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.89 คะแนน) 
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ความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.88 คะแนน) และลกัษณะงาน (ค่าเฉล่ีย 3.63 คะแนน) การยอมรับนบั
ถือ (ค่าเฉล่ีย 3.55 คะแนน)  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ และความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.21 คะแนน) ความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้ าจุนท่ีอยู่ในระดบัสูง คือ ความมัน่คงในการปฏิบติังาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.20 คะแนน) ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน (ค่าเฉล่ีย 3.90 คะแนน) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
(ค่าเฉล่ีย 3.63 คะแนน) สภาพการปฏิบติังาน(ค่าเฉล่ีย 3.55 คะแนน) นโยบายการบริหาร (ค่าเฉล่ีย 3.51 
คะแนน)  ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คือ เงินเดือน (ค่าเฉล่ีย 3.22 คะแนน) 

4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในงาน  จากผลการศึกษา
พบว่า ประชากรศาสตร์ หรือปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุงาน ต าแหน่งงาน และฝ่าย
งาน) ท่ีแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในงานท่ีแตกต่างกนั 

5. ทัศนคติของพนักงานมีความสัมพันธ์กับปัจจยัด้านความพึงพอใจในการท างาน จากผล
การศึกษาพบว่า พนกังานใหค้ะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติอยู่ในระดบัสูง ซ่ึงสองคลอ้งกบัคะแนน
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั  

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานสายงานการใหบ้ริการลกูคา้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  พบวา่  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุอายงุาน ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ฝ่ายงาน 
ท่ีมีความแตกต่างกนัไม่ส่งผลใหร้ะดบัปัจจยัความพึงพอใจในการท างานโดยรวมมีความแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานท่ีพนกังานใหค้ะแนนต ่าท่ีสุด เงินเดือน และ
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันคติท่ีพนกังานใหค้ะแนนต ่าท่ีสุดคือ ผลตอบแทน และ
โอกาสกา้วหนา้ในงาน 

 
 จากขอ้มลูส่วนบุคคล พบวา่พนกังานท่ีใหค้ะแนนความคิดเห็นดา้นทศันคติเก่ียวกบั
ผลตอบแทน  และโอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ต ่า และใหค้ะแนนความคิดเห็นปัจจยัดา้นความพึง
พอใจในการท างาน เก่ียวกบัเงินเดือน และความกา้วหนา้ในงาน ต ่า ส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานท่ีมีอายงุาน
ตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป และมีต าแหน่งงานระดบัพนกังานชั้นกลาง และผูช่้วยหวัหนา้ส่วน ส าหรับพนกังานท่ีให้
คะแนนความคิดเห็นดา้นทศันคติเก่ียวกบัผลตอบแทน และโอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน และให้
คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบัเงินเดือน และความกา้วหนา้ในงาน 
สูง จะเป็นพนกังานท่ีมีอายงุานระหวา่ง 1-2 ปี  
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 จากผลการศึกษาจึงสรุปไดว้า่ สาเหตุท่ีพนกังานธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ลาออก 
และไปท างานท่ีธนาคารคู่แข่ง อาจเน่ืองมาจากมีทศันคติดา้นผลตอบแทน และโอกาสกา้วหนา้ในงานไม่ดี 
จึงส่งผลใหไ้ม่พึงพอใจในเงินเดือน แลโอกาสกา้วหนา้ในงาน ท่ีตนเองไดรั้บ ซ่ึงต่างจากพนกังานท่ีมีมีอายุ
งาน 1-2 ปี อยูใ่นต าแหน่งงานท่ีสูง จะมีทศันคติท่ีดี ส่งผลใหมี้ความพึงพอใจในเร่ืองผลตอบแทน และ
โอกาสกา้วหนา้ในงาน 

 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 
 จากผลการศึกษาจะพบวา่ทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รมีความส าคญัมากเพราะเป็นส่ิงท่ี
น าไปสู่ความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ ในการท างานกบัองคก์ร แต่การท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงทศันคติ
ของพนกังานใหเ้ป็นบวก โอกาสจะยากมาก ฉะนั้น ส่ิงท่ีองคก์รควรจะท าเพ่ือรักษาพนกังานท่ีมีความรู้ 
ความสามารถไวก้บัองคก์รคือ พิจารณานโยบายการใหค่้าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบั
สภาพปัจจุบนั และก าหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือนต าแหน่งงาน โดยมีวิธีการวดัผลการด าเนินงานท่ีเป็น
มาตรฐาน และโปร่งใส เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้สึกไดรั้บความเป็นธรรม และมีความพยายามมากข้ึน  
 
 ทั้งน้ีผูท้  าการศึกษาคาดวา่ขอ้เสนอแนะทั้งหมดน้ีจะช่วยท าใหพ้นกังาน ทุ่มเทท างาน มีความ
ผกูพนั มีใจรักองคก์ร ซ่ึงจะน าไปสู่ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ท าใหอ้งคก์รประสพความส าเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว ้และจะช่วยลดปัญหาเร่ืองพนกังานลาออกไปอยู่กบัองคก์รอ่ืน   
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การแบ่งกลุ่มระดับความพงึพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าทีเ่ข้ามา 
ซ้ือสินค้าภายในร้านจ าหน่ายสินค้าของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 

ธิดารัตน์  ปาละกะวงศ์ และ ผศ.ธนุตร์  เอีย่มอร่าม   
Tidarat Palakawong and Assistant Professor Thanoot  Iam-aram  

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1.  เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ
ลกูคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ภายในร้านจ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรัลแจง้วฒันะ 1) ดา้น
สินคา้หรือผลิตภณัฑ ์(Product) 2) ดา้นราคา (Price) 3) ดา้นสถานท่ี (Place) 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 5) ดา้นบุคคล (People) 6) ดา้นกระบวนการ (Process) 7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 2.  เพ่ือศึกษาระดบัการแบ่งกลุ่มลกูคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้จากร้านจ าหน่ายสินคา้ของโครงการ
หลวง สาขาเซ็นทรัลแจง้วฒันะ โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมการตลาด โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ร้านโครงการหลวงสาขาเซ็นทรัลแจง้วฒันะ 
จ านวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบวา่ จากการศึกษา
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นกลุ่มอายรุะหวา่ง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังาน/ลกูจา้งบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน20,001 – 30,000 บาท และใน
ระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมการตลาดของลกูคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ภายในร้านจ าหน่ายสินคา้ของ
โครงการหลวง ในดา้นสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์พบวา่ มีความพึงพอใจสินคา้มีคุณภาพ ค่าเฉล่ีย  
( 4.38 ) ในดา้นราคา พบวา่ มีความพึงพอใจการมีป้ายแสดงราคาสินคา้อยา่งชดัเจน ค่าเฉล่ีย ( 4.49 ) ใน
ดา้นสถานท่ี พบวา่ มีความพึงพอใจดา้นเวลาเปิดใหบ้ริการมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย ( 4.23 ) ในดา้น
ส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจการใหส่้วนลดพิเศษ ค่าเฉล่ีย ( 3.60 ) ในดา้นบุคคล พบว่า มีความพึง
พอใจการตอ้นรับลูกคา้ดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส ค่าเฉล่ีย ( 3.60 ) ในดา้นกระบวนการ พบวา่ มีความพึง
พอใจกระบวนการจดัคิวในการเขา้รับบริการมีความเหมาะสม ( 3.60 ) ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ 
มีความพึงพอใจอุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย ( 3.60 ) ผลการแบ่งกลุ่มโดยใชค้วามพึง
พอใจ สามารถจ าแนก ได ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1คือ กลุ่มลกูคา้ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัต ่า โดยมีสดัส่วน 
คิดเป็นร้อยละ 41.50 ของลูกคา้ทั้งหมด กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มลกูคา้ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัสูง โดยมี
สดัส่วน คิดเป็นร้อยละ 58.50 ของลูกคา้ทั้งหมด ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ 
กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ไม่แตกต่างกนัในเร่ือง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  
อาชีพ รายไดต่้อเดือน เน่ืองจากมีค่า Asymp. Sig. สูงกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ส่วนประสมการตลาด 7Ps 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the satisfaction of customers focusing on buying habit of 
customers at Royal Project held in Central Chaengwattana Branch. This study examined customer’s 
satisfaction by using marketing mix 7Ps, consisted of Product, Price, Place, Promotion, People, Process, 
and Physical Evidence. Then, apply these factors to the research. The participants were 200 customers 
who purchased products from Royal Project at Central Chaengwattana.  
According to the statistics, the majority of participants were female at the ages between 21 – 30 years 
old, with undergraduate degree and work at private company. Most of them earned 20,001 – 30,000 baht 
monthly.  
Based on the statistics, The respondents were had the highest level of satifaction on the quality of the 
products of the Royal Project at 4.38. 
In terms of Price, The respondents had the highest level of satifaction on clarification of the price tag at 
4.49. 
In terms of Place, The respondents had the highest level of satifaction on the appropriateness of opening 
and closing time at 4.23. 
In terms of Promotion, The respondents had the highest level of satifaction on the discount rate at 3.60.  
In terms of People, The respondents had the highest level of satifaction on the quality of service at 3.60.  
In terms of Process, The respondents had the highest level of satisfaction on queuing process at 3.60. 
In terms of Physical Evidence, respondents had the highest level of satisfaction on the temperature of 
the storeat 3.60. 
Based on the study of customer’s satisfaction, the data was collected from 2 groups of sample. In the 
first group, 41.25% reported with low level of satisfaction. In the second group, 58.52% reported with 
high level of satisfaction. The result of this study has shown that the participants in first and second 
groups had no difference in terms of  gender, age, education level, occupation and monthly income 
because Asymp. Sig. was more than the statistic at the level of 0.05.  
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1. บทน า 
             ในประเทศไทย ตลาดสินคา้เพ่ือสุขภาพเกิดข้ึนตั้งแต่ในปี พ.ศ.2533 จากกระแสความต่ืนตวัดา้น
สุขภาพของผูบ้ริโภค ท่ีนิยมการบริโภคอาหารท่ีปลอดภยัและมีประโยชน์ จนท าใหธุ้รกิจจ าหน่ายอาหาร
เพ่ือสุขภาพเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยร้านคา้แรกท่ีเปิดด าเนินการคือ ร้านกรีนการ์เดน จากนั้นในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2535-40 ถือไดว้่าเป็นยุคทองของ ร้านสุขภาพมีร้านคา้ขนาดเลก็จ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร
เพ่ือสุขภาพกระจายไปทัว่ประเทศ ในปัจจุบนัมีจ านวนเกิดข้ึนไม่น้อยกว่า 100 ร้านหน่ึงในนั้นคือ ร้าน
จ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวง  

ร้านจ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวงในอดีตท่ีผ่านมามีจ านวนสาขาอยู่ 20 สาขาซ่ึงในปัจจุบนัมี
จ านวนสาขาอยู่ 35 สาขา ทั่วประเทศ ดงันั้น จึงมีตวัแทนจ าหน่ายเล็งเห็นศกัยภาพของตลาดสินคา้เพ่ือ
สุขภาพ จึงไดเ้ร่ิมก่อตั้ง ร้านจ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวง สาขาแจง้วฒันะ เพ่ิมข้ึนอีก 1 สาขาเม่ือปี 
พ.ศ.2551 โดยเป็นตวัแทนจ าหน่ายและรับสินคา้ของมูลนิธิโครงการหลวงมาจ าหน่ายภายในร้าน โดย
สินคา้ภายในร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวงจะเป็นสินคา้อุปโภคและบริโภคเพ่ือสุขภาพกวา่ 100 
รายการ อาทิ พืชผกัผลไม ้ชา กาแฟ สินคา้หรือผลิตภณัฑแ์ปรรูปตราโครงการหลวงและตราดอยค า และ
สินคา้ OTOP เป็นตน้ โดยสินคา้ดงักล่าวเป็นรายไดห้ลกัของร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวง 
ทั้งน้ี จากการไปส ารวจตลาด ในบริเวณใกลเ้คียงมีผูป้ระกอบการคา้ปลีกขนาดปานกลาง เน้นการขาย
สินคา้อุปโภคบริโภคประจ าวนั  ไดแ้ก่ ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เร่ิมเลง็เห็นศกัยภาพของตลาดจึงไดเ้ร่ิมน า
สินคา้ตราโครงการหลวงและตราดอยค า มาวางจ าหน่ายเช่นกนั โดยในปีแรกมีการวางจ าหน่ายสินคา้
ภายในซูเปอร์มาร์เก็ต จ านวนนอ้ยรายการ ต่อมาเร่ิมมีการน าสินคา้มาวางจ าหน่ายเพ่ิมมากข้ึนกว่าในอดีต 
ซ่ึงท่ีท าใหร้้านคา้จ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวงมียอดจ าหน่ายสินคา้ท่ีลดลง ดงัน้ี 
              
      
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 1 แสดงยอดขายของร้านจ าหน่ายสินคา้โครงการหลวง ปี 2552 ถึง ปี 2556 

การมีคู่แข่งขนัเกิดข้ึนภายในบริเวณใกลเ้คียง ท าใหก้ารแข่งขนัมนัรุนแรงถือเป็นปัญหาของร้านจ าหน่าย
สินคา้โครงการหลวง ซ่ึงหากร้านจ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวงไม่มีการปรับปรุงและพฒันาร้านคา้ให้
ผูบ้ริโภคหันมาใหค้วามสนใจ อาจส่งผลท าใหย้อดขายลดลงอย่างต่อเน่ือง และอาจจะประสบปัญหาการ
ขาดทุนได ้ดงันั้น ร้านโครงการหลวงจึงตอ้งไดรั้บการพฒันาหรือปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดใน
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ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล 
ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ให้ดีข้ึน เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคให้มาเลือกซ้ือ
สินคา้ภายในร้านเพ่ิมมากข้ึน  
 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ภายในร้าน
จ าหน่ายสินค้าของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงจะท าใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
        1.  เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ภายใน
ร้านจ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรัลแจง้วฒันะ 1) ดา้นสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์2) ดา้นราคา 
3) ดา้นสถานท่ี  
4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5) ดา้นบุคคล 6) ดา้นกระบวนการ 7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
        2.  เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้จากร้านจ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวง สาขา
เซ็นทรัล 
แจง้วฒันะ โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
         1.  เพ่ือน าผลจากการศึกษา ไปวางแผน ปรับกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ 
แต่ละกลุ่ม เพ่ือใหล้กูคา้พึงพอใจและกลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  
         2.  เพ่ือน าผลจากการศึกษาไปพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัใหเ้ทียบเท่าหรือสูงกวา่คู่แข่งขนั   

2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ      
         ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกบัการชอบและการไม่ชอบท่ีเป็นผลมาจากการ
เปรียบเทียบสินคา้ท่ีไดรั้บกบัส่ิงท่ีเขาคาดหวงัว่าควรจะเป็น ถา้คุณภาพของสินคา้มนัต ่ากว่าท่ีเขาคาดหวงั
เขาก็ไม่พอใจ แต่ถา้คุณภาพของสินคา้มนัตรงกบัท่ีเขาคาดหวงัลกูคา้จะมีความรู้สึกพึงพอใจ แต่ถา้คุณภาพ
ของสินคา้มนัมากวา่ส่ิงท่ีเขาคาดหวงัไวล้กูคา้จะมีความรู้สึกพอใจมาก ( Philip Kotler, 2009:164) 
แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 7Ps) (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ 2541:35 - 36 )หมายถึง ตวั
แปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย
เคร่ืองมือต่อไปน้ี 
 1.  ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้พึงพอใจ
ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย และผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน ์(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลกูคา้  
 2.  ราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวั ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลกูคา้ ผูบ้ริโภคจะ 
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เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา เขาก็
ตดัสินใจซ้ือ  
 3.  การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้าง
ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายท าการขาย (Personal selling) และการ
ติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Nonpersonal selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจ
เลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือต้องใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน 
[Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์  คู่
แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองส่งเสริมท่ีส าคญั ดงัน้ี 3.1  การโฆษณา 3.2  การขายโดยใช้
พนกังานขาย 3.3  การส่งเสริมการขาย 3.4  การใหข่้าวและการ 
ประชาสมัพนัธ์ 3.5 กำรตลำดทำงตรง  
 4.  การจดัจ าหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พ่ือ
เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย ก็คือ
สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และ
การเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 4.1  ช่องทำงกำรจดั 4.2  การ
สนบัสนุนการ 
กระจายตวัสินคา้สู่ 4.3  การกระจายตวัสินคา้ หรือการสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด  

5. ดา้นบุคคล  หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบับุคคลทั้งหมดท่ีมีส่วนร่วมในการน าเสนอบริการ (ใหก้บั
ลูกคา้) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกคา้ ซ่ึงบุคคลในท่ีน้ีจะรวมถึงพนกังานของกิจการ ลูกคา้ (ท่ีมาใช้
บริการ) และลกูคา้อ่ืน ๆ ท่ีร่วมอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มของการบริการนั้นดว้ย 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการให้บริการ ระเบียบ 
รวมทั้งวิธีการท างานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการสร้างและการน าเสนอบริการใหก้บัลูกคา้ 

7. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ
สถานท่ีท่ีลูกคา้และกิจการมีปฏิสัมพนัธ์กนั และองคป์ระกอบท่ีจบัตอ้งไดต่้าง ๆ ซ่ึงท าหนา้ท่ีช่วยอ านวย
ความสะดวกหรือส่ือสารบริการนั้น 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากรและขนาดตวัอย่าง 

ประชากรท่ีท าการศึกษา หมายถึง จ านวนลูกคา้ท่ีเดินผ่านบริเวณหนา้ร้านจ าหน่ายสินคา้ของโครงการ
หลวง สาขาเซ็นทรัลแจง้วฒันะ โดยเฉล่ียประมาณวนัละ 1,285 คน หรือคิดเป็นจ านวน 9,000 คน ต่อ
สัปดาห์ และมีแนวโนม้ท่ีลูกคา้จะเดินเขา้มาซ้ือสินคา้ภายในร้านต่อสัปดาห์ คิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของ
ลกูคา้ท่ีเดินผา่นบริเวณ 
หนา้ร้านทั้งหมด มีจ านวน 9,000 × 5% = 450 คน (ท่ีมา : สถิติรายงานจ านวนลูกคา้ท่ีเดินผ่านบริเวณหนา้
ร้าน (พฤศจิกายน 2556) 
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การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง  
 โดยใชก้ารก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan สามารถให้ผลวิจยั ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ±5% ซ่ึงไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 210 คน ทั้งน้ี ผูศึ้กษามีขอ้จ ากดั
ทางดา้น งบประมาณ และดา้นเวลา สัดส่วนของตวัเลขในการรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจึงมีจ านวน
ทั้งส้ิน 200 คน  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยมีการก าหนดตัวอย่างในแต่ละวนัโดยแบ่ง
รายละเอียด ดงัน้ี  

1. วนัจนัทร์ และวนัองัคาร วนัละ 20 ชุด  3. วนัศุกร ์วนัละ 30 ชุด 
2. วนัพุธ และวนัพฤหสับดี วนัละ 25 ชุด  4. วนัเสาร ์และวนัอาทิตย ์ วนัละ 30 ชุด 
การก าหนดเวลาท่ีใช้ในการรวบรวม ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556  โดย

แบ่งเป็น 
ช่วงเวลา ดงัน้ี 1) ช่วงเชา้ ในเวลา 11.00 – 13.00 น. 2) ช่วงบ่าย ในเวลา 14.00 – 17.00 น. 3) ช่วงเยน็  
ในเวลา 18.00 – 21.00 น. 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ Cluster Analysis โดยมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 
 ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดตวัแปรที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม 
การเลือกโดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งเป็นตวัแปรเชิงปริมาณท่ีเป็นคุณลกัษณะของส่ิง
ท่ีจะน ามาแบ่งกลุ่ม โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี เช่น อายุ รายได ้ราคาสินคา้ 
หรือเป็นตวัเลขท่ีน ามาค านวณได ้เช่น ระดบัความพึงพอใจ (1-5 คะแนน) เป็นตน้ 
 ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบการวจิยั 
 2.1 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 1) จ านวนกลุ่มยอ่ยท่ีตอ้งการจากการแบ่งกลุ่ม  2) ขนาด
ของกลุ่มยอ่ยท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีตอ้งการจากการแบ่งกลุ่ม 
 2.2 การก าหนดวิธีการวดั ระหว่างห่าง ระหว่างส่ิงท่ีตอ้งการแบ่งกลุ่ม คือ Squared Euclidean Distance
  
 2.3 การแปลขอ้มูลใหเ้ป็นค่ามาตรฐาน คือ ป้องกนัปัญหาการใชม้าตรวดัค าตอบท่ีต่างกนัส าหรับแต่ละ
ค าถาม 
 ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดวธีิการแบ่งกลุ่ม 
 3.1 วิธี Hierarchical เร่ิมจากใหข้อ้มลูทุกรายการมีกลุ่มเป็นของตวัเอง (แต่ละกลุ่มมีขอ้มลู 1 รายการ)   
โดยน าขอ้มูล 2 รายการท่ีมีระยะห่างจากกนันอ้ยท่ีสุดใหเ้หลือเพียงกลุ่มเดียวแต่เปล่ียนเป็นมี 2 รายการอยู่
ภายใน จากนั้นท าซ ้ าอีกคร้ังเพ่ือยุบขอ้มูลรายการท่ี  2 หรือรวบกลุ่มย่อยท่ีมีหลายรายการให้เขา้เป็นกลุ่ม
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เดียวกนั โดยใช้ระยะห่างเป็นเกณฑ์ (ใช้ Ward’s Alforithms ในการค านวณระยะห่างระหว่างกลุ่มย่อย) 
โดยท าซ ้ าเร่ือยๆ จนทุกรายการถูกรวมไวใ้นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียว โดยการเลือกจ านวนกลุ่ม ให้พิจารณาใน
แต่ละขั้ นตอนของการยุบรวม เป็นการยุบรวมกลุ่มย่อยท่ีมีระยะห่างระหว่างกัน (Agglomeration 
Coefficient) เป็นเท่าใด โดยค านวณเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลง Coefficient ในแต่ละขั้นท่ีมีการยุบรวม 
และเลือกใชจ้ านวนกลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัการยบุรวมในขั้นอ่ืนๆ  

3.2 วิธี Partitioning โดยก าหนดจ านวนกลุ่มท่ีตอ้งการโดยใชผ้ลจากการท า Hierarchical และใชว้ิธี k-
means  
ในการก าหนด จุดเร่ิมตน้และจดัขอ้มลูแต่ละรายการลงแต่ละกลุ่ม 
 ขั้นตอนที่ 4 การอธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม 
 โดยการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มส าหรับแต่ละตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ และการน า
ขอ้มูลหรือตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการแบ่งกลุ่ม มาเปรียบเทียบเช่นกนัว่ากลุ่มท่ีไดมี้ความแตกต่างใน
ประเดน็เหล่าน้ีเพ่ิมเติม จากนั้นการตั้งช่ือแต่ละกลุ่มตามความแตกต่างท่ีพบขา้งตน้ 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง การแบ่งกลุ่ม ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ภายในร้านจ าหน่ายสินคา้
ของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรัลแจง้วฒันะ” ผูวิ้จยัเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 
 ตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี 
(Frequency)  
ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
      ชาย 58 29 
      หญิง 142 71 
อายุ   
     ต  ่ากวา่ 20 ปี 10 5 
     21 – 30 ปี 57 28.50 
     31 – 40 ปี 53 26.50 
     41 – 50 ปี 49 24.50 
     51 – 60 ปี 21 10.50 
     มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 10 5 
ระดบัการศึกษา   
   ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ 4 2 
   มธัยมศึกษาตอนตน้/ปวช. 15 7.50 
   มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 26 13 
   ปริญญาตรี 121 60.50 
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   ปริญญาโท 34 17 
อาชีพ   
   คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 45 22.50 
   พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 80 40 
   ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 45 22.50 
   นกัเรียน/นกัศึกษา 17 8.50 
   อ่ืนๆ (แม่บา้น) 13 6.50 
รายได้ต่อเดอืน   
   ต  ่ากวา่ 10,000  บาท 25 12.50 
   10,001 – 20,000  บาท 39 19.50 
   20,001 – 30,000  บาท 41 20.50 
   30,001 – 40,000  บาท 39 19.50 
   40,001 – 50,000  บาท 21 10.50 
   50,000 บาทข้ึนไป 35 17.50 

หมายเหตุ: เพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29 ช่วงอายมุากท่ีสุด คือ  21 – 
30 ปี ร้อยละ 28.50 และมีช่วงอายุน้อยท่ีสุด คือ ต ่ากว่า 20 ปี และมากกว่า 60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5 
ตามล าดบั 
ระดบัการศึกษามากท่ีสุด คือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.50 และระดบัการศึกษาท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ  
ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ คิดเป็นร้อยละ 2 และมีอาชีพมากท่ีสุด คือ เป็นเป็นพนกังาน/ลกูจา้งบริษทัเอกชน  
คิดเป็นร้อยละ 40 และมีอาชีพนอ้ยท่ีสุด คือแม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 6.50 และมีรายไดต่้อเดือนมากท่ีสุด คือ     
20,001 – 30,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 20.50 และมีอาชีพนอ้ยท่ีสุด คือ 40,001 – 50,000  บาท คิดเป็นร้อย
ละ 10.50 
ตารางที่  2  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยการวิเคราะห์หา
ค่าเฉล่ีย  
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ด้านสินค้าหรือผลติภณัฑ์ Mean Std. 
1.สินคา้มีคุณภาพ 4.38 .646 
2.สินคา้ภายในร้านมีความหลากหลาย 4.22 .674 
3.มีการรับคืนสินคา้ 3.78 .998 
4.มีสินคา้จ าหน่ายหลายขนาด รูปแบบ รุ่น  4.02 .736 

ด้านราคา   
1.มีการต่อรองราคา 3.52 1.125 
2.ราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.95 .738 
3.มีป้ายแสดงราคาสินคา้อยา่งชดัเจน 4.49 .792 
4.ราคาสินคา้ภายในร้านเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณมีความเหมาะสม  4.04 .726 

ด้านสถานที่ Mean Std. 

1.เวลาเปิดให้บริการมีความเหมาะสม 4.05 .810 
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2.เวลาปิดให้บริการมีความเหมาะสม 3.97 .743 
3.มีการจดัเรียงสินคา้เป็นระเบียบท าให้ง่ายในการคน้หา 3.81 1.001 
4.สถานท่ีตั้งร้าน หาง่าย สะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ 3.83 .927 
5.สภาพภายในร้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดน่ามอง 3.75 .946 

ด้านการส่งเสริมการตลาด   
1.การให้ส่วนลดพิเศษส าหรับสมาชิก 3.60 1.066 
2.การให้ของแถมแก่ลูกคา้ 3.41 1.038 
3.การจดัรายการสินคา้ลดราคาพิเศษ 3.57 1.082 
4.มีการประชาสมัพนัธ์ ขอ้มูล ข่าวสารการลดราคาสินคา้  
การจดัโปรโมชัน่พิเศษ 

3.38 1.015 

ด้านบุคคล   
1.พนกังานให้ความรู้และค าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้ไดอ้ยา่งดี 3.99 .848 
2.การดูแลเอาใจใส่ของพนกังานมีความเหมาะสม 3.87 .812 
3.การตอ้นรับลูกคา้ดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส 4.03 .868 
4.การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 3.96 .810 

ด้านกระบวนการ   
1.ขั้นตอนในการช าระเงินมีความรวดเร็ว 4.14 .777 
2.อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้มีความเหมาะสม 3.80 .770 
3.ระบบการจดัคิวในการเขา้รับบริการมีความเหมาะสม 3.99 .836 
4. การบริการห่อของขวญัตามเทศกาลต่างๆ 3.91 .822 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ   
1.บรรยากาศภายในร้านมีความเหมาะสม 3.93 .844 
2.ความสวา่งภายในร้านมีความเหมาะสม 3.96 .742 
3.อุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม 4.04 .785 
4.การตกแต่งร้านมีความทนัมยั 3.68 .901 

จากตารางที่ 2 สรุปไดว้า่ ดา้นสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์พบวา่ ลกูคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ พึงพอใจสินคา้มีคุณภาพ
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 รองลงมาคือ สินคา้ภายในร้านมีความหลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22  ใน
ดา้นราคา พบวา่ 
ลูกค้าท่ีเขา้มาซ้ือสินค้าพึงพอใจการมีป้ายแสดงราคาสินคา้อย่างชัดเจนมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49 
รองลงมา คือ 
 ราคาสินคา้ภายในร้านเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ดา้นสถานท่ี 
พบว่า ลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้พึงพอใจเวลาเปิดให้บริการมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 
รองลงมาคือ เวลาปิด 
ใหบ้ริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ดา้นส่งเสริมการตลาด พบว่า ลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ พึง
พอใจการใหส่้วนลดพิเศษมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 รองลงมาคือ การจดัรายการสินคา้ลดราคาพิเศษ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 
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ดา้นบุคคล พบว่า ลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้พึงพอใจการตอ้นรับลูกค้าดว้ยความยิ้มแยม้แจ่มใสมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 รองลงมาคือ พนักงานให้ความรู้และค าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้ได้อย่างดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.99 ดา้นกระบวนการ 
 พบว่า ลูกค้าท่ีเข้ามาซ้ือสินค้า พึงพอใจขั้นตอนในการช าระเงินมีความรวดเร็ว ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 
รองลงมาคือ  
กระบวนการจดัคิวในการเขา้รับบริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
พบว่า ลูกคา้ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ พึงพอใจอุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 
รองลงมาคือ ความสวา่งภายในร้านมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 
ตารางที่ 3  แสดงจ านวนกลุ่ม และค่าท่ีไดจ้ากตาราง Agglomeration Schedule 

 จ านวนกลุ่ม  Coefficients เปอร์เซ็นต์การวดั 
1 5771.000 0 
2 4347.649 0.327384023 
3 3736.093 0.163688773 

 จากตารางที่ 3 พบว่าเปอร์เซ็นต์การวดัมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนและลดลง ดงันั้นการแบ่งกลุ่ม
ของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถจ าแนกไดเ้พียง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี1 กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจใน
ระดบัต ่า  
และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มลกูคา้ ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัสูง  
ผลการการวิเคราะห์แบบ K-mean จากผลการท า ANOVA และน าตัวแปรที่มีค่าความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิต ิ(Sig.) ที่ระดบัต า่กว่า 0.05 และค่าเฉลีย่ของแต่ละกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างเกีย่วกบัความพึง
พอใจในส่วนประสมการตลาด ทั้ง 7 ด้าน ดงันี้ กลุ่มที่1 ดา้นสินคา้ พบวา่ มีความพึงพอใจสินคา้มีคุณภาพ 
ค่าเฉล่ีย ( 4.06 ) ดา้นราคา พบวา่ มีความพึงพอใจป้ายแสดงราคาสินคา้ชดัแจน ค่าเฉล่ีย (3.90) ดา้นสถานท่ี 
มีความพึงพอใจเวลาเปิดใหบ้ริการมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย ( 3.66) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความพึง
พอใจการจดัรายการสินคา้ลดราคาพิเศษ ค่าเฉล่ีย ( 2.87) ดา้นบุคคล มีความพึงพอใจการตอ้นรับลกูคา้ดว้ย
ความยิ้มแยม้แจ่มใส ค่าเฉล่ีย (3.41 ) ด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจขั้นตอนการช าระเงินมีความ
รวดเร็ว ค่าเฉล่ีย ( 3.61) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจอุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม 
ค่าเฉล่ีย (3.57) และกลุ่มที่ 2 ดา้นสินคา้ พบวา่ มีความพึงพอใจสินคา้มีคุณภาพ ค่าเฉล่ีย (4.61) ดา้นราคา มี
ความพึงพอใจป้ายแสดงราคาสินคา้ชดัเจน ค่าเฉล่ีย (4.56) ดา้นสถานท่ีมีความพึงพอใจเวลาปิดใหบ้ริการมี
ความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย (4.32) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับ
สมาชิก ค่าเฉล่ีย (4.19) ด้านบุคคล มีความพึงพอใจการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย ค่าเฉล่ีย (4.47) ด้าน
กระบวนการ มีความพึงพอใจขั้นตอนการช าระเงินมีความรวดเร็ว ค่าเฉล่ีย (4.51) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
มีความพึงพอใจบรรยากาศภายในร้านมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย (4.39) นอกจากน้ีน ากลุ่มลกูคา้ท่ีจ าแนกได้
เป็น 2 กลุ่ม น ามาไขวก้บัขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างดว้ยตาราง Crosstab พบว่าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ดว้ยการท า Chi-
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square Test ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน พบว่า 
กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ไม่แตกต่างกนัในเร่ือง เพศ เน่ืองจากมีค่า Asymp. Sig. 0.735 ซ่ึงสูงกว่าค่านยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และไม่แตกต่างกันในเร่ือง อายุ เน่ืองจากมีค่า Asymp. Sig. 0.341 ซ่ึงสูงกว่าค่า
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไม่แตกต่างกนัในเร่ือง ระดบัการศึกษา เน่ืองจากมีค่า Asymp. Sig. 
0.129 ซ่ึงสูงกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไม่แตกต่างกนัในเร่ือง อาชีพ เน่ืองจากมีค่า Asymp. 
Sig. 0.195 ซ่ึงสูงกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และไม่แตกต่างกันในเร่ือง รายได้ต่อเดือน 
เน่ืองจากมีค่า Asymp. Sig. 0.409 ซ่ึงสูงกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน/ลูกจา้ง
บริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท  
ส่วนที่ 2  ส่ิงที่ค้นพบจากลกัษณะกลุ่มตวัอย่าง ในระดบัความพงึพอใจของลูกค้าที่เข้ามา 
ซ้ือสินค้าภายในร้านจ าหน่ายสินค้าของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ สรุปได้ดงันี ้
ด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ พบว่า มีความพึงพอใจสินคา้มีคุณภาพ ค่าเฉล่ีย ( 4.38 ) ด้านราคา พบวา่ มีความ
พึงพอใจการมีป้ายแสดงราคาสินคา้อย่างชดัเจน ค่าเฉล่ีย ( 4.49 ) ด้านสถานที่ พบว่า มีความพึงพอใจดา้น
เวลาเปิดใหบ้ริการมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย ( 4.23 ) ด้านส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจการใหส่้วนลด
พิเศษ ค่าเฉล่ีย ( 3.60 )  
ด้านบุคคล พบว่า มีความพึงพอใจการต้อนรับลูกค้าด้วยความยิ้มแยม้แจ่มใส  ค่าเฉล่ีย ( 3.60 ) ด้าน
กระบวนการพบว่า มีความพึงพอใจกระบวนการจดัคิวในการเขา้รับบริการมีความเหมาะสม ( 3.60 ) ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ 
พบวา่ มีความพึงพอใจอุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย ( 3.60 ) 
ส่วนที่ 3 ผลการแบ่งกลุ่มโดยใช้ความพงึพอใจ สามารถจ าแนกลูกค้า ได้ 2 กลุ่ม สรุปได้ 
ดงันี ้กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มลกูคา้ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัต ่า มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 41.50  
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มลกูคา้ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัสูง มีสดัส่วน คิดเป็นร้อยละ 58.50   
ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ในด้านความพึงพอใจที่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
สรุปได้ดงันี ้ 
กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ไม่แตกต่างกนัในเร่ือง เพศ เน่ืองจากมีค่า Asymp. Sig. 0.735 ซ่ึงสูงกว่าค่านยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และไม่แตกต่างกันในเร่ือง อายุ เน่ืองจากมีค่า Asymp. Sig. 0.341 ซ่ึงสูงกว่าค่า
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไม่แตกต่างกนัในเร่ือง ระดบัการศึกษา เน่ืองจากมีค่า Asymp. Sig. 
0.129 ซ่ึงสูงกวา่ค่านยัส าคญั 
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ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไม่แตกต่างกนัในเร่ือง อาชีพ เน่ืองจากมีค่า Asymp. Sig. 0.195 ซ่ึงสูงกว่าค่า
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และไม่แตกต่างกนัในเร่ือง รายไดต่้อเดือน เน่ืองจากมีค่า Asymp. Sig. 
0.409 ซ่ึงสูงกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
ข้อเสนอแนะ  
1. ดา้นสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์สินคา้ท่ีจ าหน่ายภายในร้านจ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวง  
ไม่ควรมีสินคา้ท่ีหมดอายุวางอยู่ในชั้นวางจ าหน่ายสินคา้ ทั้งน้ีหากผูบ้ริโภคซ้ือไปโดยมิไดดู้วนัหมดอาย ุ
ทางร้านควรรับสินคา้คืน และเปล่ียนสินคา้ใหม่ใหล้กูคา้ทนัที โดยตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ว่าซ้ือจากร้าน
จ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวง  
2. ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด สินคา้ท่ีจ าหน่ายภายในร้านจ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวง
จะมีป้ายราคาแสดงอย่างชดัเจน ทางร้านสามารถลดราคาให้ลูกคา้ไดใ้นรูปแบบสมาชิก ลด 5 %หรือจดั
โปรโมชัน่ลดราคาสินคา้แลว้แต่ความเหมาะสม ซ่ึงจะสามารถส่งเสริมการตลาดไปไดอี้กดว้ย  
 3.ดา้นบุคคล ควรมีการเขา้ถึงผูบ้ริโภค โดยมีพนกังานตอ้นรับคอยสอบถามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมา
ซ้ือสินคา้ภายในร้าน และใหค้ าแนะน าต่างๆ ตามความเหมาะสม 4. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ เน่ืองดว้ย
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
ในการเลือกซ้ือสินคา้ไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ตระกร้าใส่สินคา้ เพ่ิมเติม  
ข้อแนะน าในการวิจัยคร้ังต่อไป 1.ควรศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้สินคา้ภายในร้าน
จ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวง 2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความคาดหวงัและการรับรู้ท่ีมีต่อร้านร้าน
จ าหน่ายสินคา้ของโครงการหลวง 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน กบั 
อายุการท างานในองค์กร กรณศึีกษา : บริษทั โกร เอส ทิเมช่ัน จ ากดั 
The relationship between satisfactions factor in performance with 
period in working.  Case Study: Grow Estimation Company 

นิสารัตน์ รอดฉิม1 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวณิี เพชรสว่าง2 

Nisarat  Rodchim   and  Pawinee  Petchsawang 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กบัอายุการท างานในองค์กร

ของบุคลากร บริษทั โกร เอสทิเมชัน่ จ ากดั  2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
กบัอายุการท างานในองคก์รของบุคลากร บริษทั โกร เอสทิเมชัน่ จ ากดั  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ บุคลากร
ระดับปฏิบัติการ บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จ ากัด  จ านวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก คือดา้นการประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน
ของบุคคล รองลงมาคือ การได้รับการยอมรับนับถือ และน้อยท่ีสุดคือ ด้านความรับผิดชอบ โดยพนักงานระดับ
ปฏิบติัการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายกุารท างานในองคก์รท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั 
และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
,ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ,ดา้นความกา้วหนา้ ,ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ,ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ และ
ดา้นความมัน่คงในงานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, อายุการท างานในองค์กร, ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน กับอายกุารท างานในองค์กร 

Abstract 
The purpose of this study was two - fold., 1. To study the level of job performance satisfaction with period in working 2. To study the 
relationship between satisfactions factor in performance with period in working of Grow estimation. In this study, 100 employees of 
Grow estimation were provided for the sampling distribution. The results showed that the Employees were satisfied with the overall 
performance.  The level when considering the top level is found in the work success between respect is a minor. And minimal The 
responsibility .By employees with personal factors for different period in working. Satisfied in practice. Overall,  difference. 
Considering the company was. And to be respected. Satisfaction in performing different. Statistically significant level at .05. 
Keywords: of job performance satisfaction, period in working,  The relationship between satisfactions 
factor in performance with period in working 
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  จ. กรุงเทพฯ 10400 email: nisarat.rodchim@gmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทน า 
จุดเร่ิมตน้ของการศึกษาประเดน็ความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบติังานขององคก์ร  คือ  

บุคลากรเป็นส่วนส าคญัในการปฏิบติังานในองคก์ร ซ่ึงความพึงพอใจเป็นตวัแปรส าคญัในการท างานให้
เกิดประสิทธิภาพ  ซ่ึงในองคก์รมีบุคลากรท างานร่วมกนั  มีปัจจยัอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนั  เม่ือตอ้งมาท างาน
ร่วมกนัมกัจะมีปัญหาต่างๆเกิดข้ึน  ตามทฤษฎีจูงใจของ   Herzberg  เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจูงใจจาก
การท างาน  ดา้นเร่ืองของอายกุารท างานในองคก์รหรือประสบการณ์ในการท างานท่ีมีการร่วมงานกบั
องคก์รในระยะเวลาหน่ึง มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจต่องานของบุคคลท่ีท างานนานจนมีความรู้
ความช านาญในงานมากข้ึนท าใหเ้กิดความพึงพอใจกบังานท่ีท า (อา้งอิงจาก Harrell. 1964 : 260-273) 
บริษทั โกร เอสทิเมชัน่ จ ากดั  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจประเมินราคาทรัพยสิ์น และใหค้ าปรึกษา
เก่ียวกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์  ทุกประเภท  บริษทัฯ มุ่งเนน้งานดา้นการประเมินทรัพยสิ์นบนมาตรฐาน 
และจรรยาบรรณในการประเมินมลูค่าทรัพยสิ์นในระดบัสากลเป็นหลกั และวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
คือ เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นอายกุารท างานในองคก์รและปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของบุคลากรในการปฎิบติังาน และเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นอายกุาร
ท างานในองคก์รกบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กรณีศึกษา  บริษทั  โกร  เอสทิเมชัน่  จ ากดั 
ส่วนดา้นประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ คือ ผลจากงานวิจยัจะท าใหรั้บรู้ถึงความพึงพอใจของบุคลากรใน
องคก์ร  เพ่ือจะไดมี้การสร้างความพึงพอใจใหก้บับุคลากรซ่ึงน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ  และ
คณะผูบ้ริหารสามารถน าผลการศึกษาน้ีไปใชพิ้จารณาเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงพฒันารูปแบบ
การด าเนินการของบริษทัฯใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
     ( จิตติภา ขาวอ่อน , 2547 ) ไดก้ล่าววา่ ความส าคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  คือ  
กระบวนการในการท างานของบุคลากรขององคก์ารจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ผูบ้ริหารองคก์ารตอ้ง
สามารถเขา้ใจความตอ้งการของบุคลากรและผสมผสานความตอ้งการนั้นใหเ้ขา้กบัจุดมุ่งหมายของ
องคก์ารในขณะเดียวกนักส็ามารถท าใหบุ้คลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานซ่ึงจะท าใหบุ้คลากรมี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความกระตือรือร้นและปรารถนาท่ีจะท างานใหบ้รรลุ
เป้าหมายขององคก์าร ความพึงพอใจเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหค้นท างานส าเร็จ คนท่ีมีความพึงพอใจจะ
ส่งผลใหง้านนั้นประสบผลส าเร็จ และไดผ้ลดีกวา่คนท่ีไม่มีความพึงพอใจในการท างาน 
     (วิศณีย ์วรรณกลู , 2548)   ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจในการท างานเขา้ใจถึงปัจจยัดา้นบุคคล ดา้นงาน 
ดา้นการจดัการ ดา้นการปฏิบติังาน การบริหาร ดา้นสวสัดิการ มีผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจ ส่วนความไม่พึงพอใจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการปฏิบติังาน เช่น ประสิทธิภาพของการท างาน
ลดนอ้ยลง ขาดความรับผิดชอบในงาน มีการขาดงาน การลา การลาออก เป็นตน้ 
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     (มนชยั อรพิมพ ์ , 2550)  ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อ
การท างานในทางบวก ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มการท างาน กระบวนการท างาน ความสมัพนัธ์กบับุคคลใน
หน่วยงาน และค่าตอบแทน ซ่ึงมีผลต่อบุคคลท าใหเ้กิดแรงกระตือรือร้นต่อการท างาน มีขวญัก าลงัใจท่ีดี
มุ่งมัน่ สร้างสรรคใ์หก้บัองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยด้านอายุการท างานในองค์กร 
     นายวชิระ เสือบวั  และ  น.ส.นภาพร โสมกลุ. 2555  ( ฮาร์เรล (มจัฉรี โอสถานนท.์ 2539 : 40-41 ; 
อา้งอิงจาก Harrell. 1964 : 260-273) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานไวด้งัน้ี 
     ประสบการณ์ จากการศึกษาในงานวิจยัพบวา่ ประสบการณ์ในการท างาน มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความพึง
พอใจงานของบุคคลท่ีท างานนานจนมีความรู้ความช านาญในงานมากข้ึนท าใหเ้กิดความพึงพอใจกบังานท่ี
ท า 
ทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
     ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory)  
ปัจจยัตวัจูงใจ(MotivateFactor) เก่ียวกบังานท่ีมีผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างานมีอยู่ 5 ประการคือ  
1. การประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคลหมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างานไดเ้สร็จส้ิน
ประสบผลส าเร็จอยา่งดี สามารถแกปั้ญหาต่างๆเก่ียวกบังาน และรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนความส าเร็จ
สมบูรณ์ของงาน  ความสามารถในการแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน และความพอใจในผลการปฏิบติังาน  
2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือหมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือจากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคล
อ่ืนๆท่ีมาขอค าปรึกษา ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปการยกยอ่งชมเชย การใหก้ าลงัใจ การแสดงความยินดี 
3.ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั หมายถึง งานนั้นน่าสนใจ ตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์หรือเป็นงานท่ีมี
ลกัษณะท าตั้งแต่ตน้จนจบโดยล าพงั ซ่ึงก าหนดเวลา เป็นงานท่ีชวนใหป้ฏิบติัไม่น่าเบ่ือ ส่งเสริมต่อ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รวมทั้งสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
4. ความรับผิดชอบ หมายถึง การจดัล าดบัของการท างานไดเ้อง ความตั้งใจ ความส านึกในอ านาจหนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบ ตลอดจนอิสระในการปฏิบติังาน การไดรั้บมอบหมายใหดู้แลงานใหม่ๆ และมี
อ านาจอยา่งเตม็ท่ี 
5. ความกา้วหนา้หมายถึง ผลหรือการมองเห็นการเปล่ียนแปลงในสภาพของบุคคล หรือต าแหน่ง ใน
สถานท่ีท างาน โอกาสในการเล่ือนต าแหน่งหรือระดบัท่ีสูงข้ึน และมีโอกาสไดรั้บการพฒันาความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ 
ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีอยู่ 7 ประการ คือ  
1. นโยบายและการบริหารงานหมายถึง ความสามารถในการจดัล าดบัเหตุการณ์ต่างๆของการท างาน ซ่ึง
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงนโยบายของหน่วยงาน การจดัระบบงาน การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย 
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2. การควบคุมบงัคบับญัชา หมายถึง สภาพการปกครองบงัคบับญัชางานของผูบ้ริหารระดบัสูง ในเร่ืองการ
วิเคราะห์ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน การกระจายงาน การมอบหมายอ านาจ ความยติุธรรม  
3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล หมายถึง การมีปฏิสมัพนัธ์ของบุคคลกบัคนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา 
เพ่ือนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การร่วมมือปฏิบติังาน การช่วยเหลือ การสนบัสนุน และการ
ปรึกษาหารือ  
4. สภาพแวดลอ้มในการท างานหมายถึง สภาพทางกายภาพของาน เช่น แสง เสียง อากาศ รวมทั้งลกัษณะ
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ  
5. เงินเดือน และสวสัดิการหมายถึง ผลตอบแทนจากการท างาน เช่น ค่าจา้ง เงินเดือน รวมทั้งสวสัดิการ 
ประโยชนเ์ก้ือกลูอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ  
6. ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบติังานในดา้นความมัน่คงในต าแหน่ง  
7. สถานภาพในการท างานหมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับและนบัถือของสงัคม สถานภาพของบุคคลใน
สงัคมท่ีมีวิชาชีพเดียวกนั หรือเป็นการรับรู้จากบุคคลวิชาชีพอ่ืน ท่ีท าใหบุ้คคลรู้สึกต่องาน ใหคุ้ณค่าแก่
งานท่ีปฏิบติั 
ผลงานวิจยัที่เกีย่วกบัความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน 
เพญ็ทิยา ปิยะมิตร (2555) : การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาลเลิดสิน  
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ความพึงพอใจใน
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ดา้น การประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล ความรับผิดชอบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความมัน่คงในงานพึงพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่ 
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัความกา้วหนา้ นโยบายและการบริหารงาน การ
ควบคุมบงัคบับญัชา เงินเดือนและสวสัดิการ สถานภาพในการท างาน 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากรท่ีจะศึกษา  คือ  บุคลากรระดบัปฏิบติัการบริษทั  โกร  เอสทิเมชัน่  จ ากดั เป็นพนกังาน

ฝ่ายประเมินมลูค่าทรัพยสิ์น  และฝ่ายสนบัสนุนประเมิน (มีฝ่ายการเงินและการบญัชี และฝ่ายระบบ
สารสนเทศรวมอยูด่ว้ย)  มีเพศชาย  และหญิง  มีอายตุั้งแต่  21  –  46  ปี  กลุ่มตวัอยา่ง  ในองคก์รมีบุคลากร
จ านวน  105  คน  เป็นคณะผูบ้ริหาร  5  ท่าน  จะไม่เกบ็ขอ้มลู เน่ืองจากคณะผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนด
นโยบายและแผนงานขององคก์ร  แต่หวัขอ้วิจยัท่ีไดท้ าการศึกษาเป็นการเก็บขอ้มลูจากระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ และปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรระดบัปฎิบติัการ  จึงคงเหลือ
จ านวนท่ีจะใชเ้กบ็ขอ้มลู    100  คน  ผูว้ิจยัจะจดัเกบ็ขอ้มลูในการวิจยัในรูปแบบของการส่งแบบสอบถาม
ออนไลน ์(Google Drive) จดัส่งไปทาง     E-Mail ขององคก์ร การสุ่มตวัอยา่งเลือกการเลือกตวัอยา่งแบบ
โควตา้ (Quota  Sampling ) เกบ็ขอ้มลู 100  คน 
การวิเคราะห์ขอ้มลู 
1.ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
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2.การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานแต่ละดา้น ทั้ง 2 ขอ้มูลไดท้ าการวิเคราะห์
ดว้ยวิธีการทางสถิติได้แก่ วิธีแจกแจงความถ่ี , หาค่าร้อยละ , ค่าคะแนนเฉล่ีย และ ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน   
สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
1. ทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ใชก้ารทดสอบ t-test  
2. ทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One – way Analysis of Variance) 
3.ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05   จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ 
และการแปลความหมายโดยจะใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale เป็นแบบก าหนด 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่ง    เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
การทดสอบสมมุติฐานโดยระหว่างตวัแปรตน้ และตัวแปรตามโดยใช้สถิติ  t-test , และ Anovaโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จ      รูปทางสถิติในการวิเคราะห์  โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     จากสมมุติฐานท่ีก าหนดการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั โกร เอสทิเมชัน่ 
จ ากดั สามารถสรุปผลการศึกษาและการอภิปรายผล ดงัน้ี 

1.1 ดา้นการประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล พบวา่ บุคลากรท่ีมีความพึงพอใจกบั
การประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานส่วนบุคคล ไดมี้ความภาคภูมิใจกบัผลงานท่ีท าไดส้ าเร็จมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด เพราะบุคลากรท่ีประกอบอาชีพในธุรกิจประเมินอสงัหาริมทรัพยต์อ้งใชค้วามสามารถในการ
วิเคราะห์ ซ่ึงตอ้งใชท้กัษะความรู้ความช านาญ ตามหลกัจรรยาบรรณดว้ย บุคลากรส่วนใหญ่จึงพึงพอใจ
กบัเร่ืองดงักล่าวมากสุด ส่วนความพึงพอใจท่ีเก่ียวกบัการไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา พบวา่
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด เพราะวา่ ต าแหน่งงานท่ีมีความแตกต่างกนั อาจท าใหเ้กิดความห่างเหินในการพบปะพดูคุย
กนั ส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยัของ 
Herzberg ท่ีกล่าววา่การประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล คือการท่ีบุคคลสามารถท างานได้
เสร็จส้ินตามวตัถุประสงค ์ สามารถแกปั้ญหาต่างๆเก่ียวกบังานได ้ ความชดัเจนของงานสามารถวดัไดจ้าก
การปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย ตามก าหนดเวลา และความพอใจในงาน เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานท่ีมีผลท า
ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดในการท างาน 
 1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ พบวา่บุคลากรท่ีมีความพึงพอใจกบัการไดรั้บการยอมรับนบัถือ
ในเร่ืองงานของท่านไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด เพราะเพ่ือนร่วมงานมีความ
ใกลชิ้ดกนั และท างานท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั จึงสามารถรับรู้ไดว้า่เพ่ือนร่วมงานท างานเป็นอยา่งไร จึงมี
การชมเชยเพ่ือใหก้ าลงัใจกนัและกนั ส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวมากท่ีสุด ส่วน
ความพึงพอใจท่ีเก่ียวกบังานของท่านไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา พบวา่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด เพราะวา่ 
บรรทดัฐานความส าเร็จของงานของผูบ้งัคบับญัชาสูงกวา่ผลงานท่ีเราไดท้ าส าเร็จออกมา การยอมรับจึงมี
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ค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุดในดา้นน้ี ส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg  ท่ีกล่าววา่การไดรั้บการยอมรับนบัถือจากบุคคลในองคก์รหรือบุคคล
อ่ืนๆท่ีมาขอค าปรึกษา ซ่ึงแสดงออกในรูปแบบการยกยอ่งชมเชย การใหก้ าลงัใจ หรือการแสดงความยินดี 
การแสดงออกท่ีท าใหเ้ห็นถึงการยอมรับในความสามารถเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเก่ียวกบังานท่ีท าใหเ้กิดความ
พึงพอใจสูงสุดในการท างาน 

1.3 ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั พบวา่การมีอิสระในการตดัสินใจในการท างาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
เพราะการท่ีบุคลากรไดมี้การปฏิบติังานนอกสถานท่ี ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีอิสระ สามารถตดัสินและ
แกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง ส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวมากท่ีสุด ส่วนความพึงพอใจ
ท่ีเก่ียวกบังานท่ีท่านท าเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถมีค่าเฉล่ียต ่าสุด เพราะวา่  การประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรัพยมี์รูปแบบท่ีจ ากดัตามสถาบนัการเงินต่างๆ จึงตอ้งมีการท าตามอยา่งเคร่งครัด ส่งผลให้
บุคลากรส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg ท่ี
กล่าววา่ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั น่าสนใจ ตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทา้ทายใหล้งมือท า หรือเป็น
งานท่ีมีลกัษณะท าตั้งแต่ตน้จนจบ ซ่ึงก าหนดระยะเวลา เป็นงานท่ีปฏิบติัแลว้ไม่น่าเบ่ือ เป็นงานท่ีส่งเสริม
ต่อความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ รวมทั้งสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานท่ีมีผล
ท าใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดในการท างาน 

1.4 ดา้นความรับผิดชอบ พบวา่ หวัหนา้งานของท่านมอบหมายงานใหม่ๆใหท่้านปฏิบติั มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะการมอบหมายงานใหม่ๆใหเ้ราปฏิบติั จะท าใหเ้ราพฒันาความสามารถใหก้บัตวัเรา
เอง รวมถึงทา้ทายความสามารถในการท่ีปฏิบติังานใหม่ๆ ส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้น
ดงักล่าวมากท่ีสุด ส่วนความพึงพอใจท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบและปริมาณงานของท่านมีความเหมาะสม
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด เพราะวา่ บริษทั โกร เอสทิเมชัน่ จ ากดั เป็นองคก์รท่ีมีขนาดเลก็ แต่มีปริมาณงานท่ีมาก จึง
อาจท าใหเ้กิดปริมาณงานท่ีมาก ส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ของวิศณีย ์ วรรณกลู (2548) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจในการท างานเขา้ใจถึงปัจจยั
ดา้นบุคคล ดา้นงาน ดา้นการจดัการ ดา้นการปฏิบติังาน การบริหาร ดา้นสวสัดิการ มีผลท าใหเ้กิดความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจ ในการท างาน ส่วนความไม่พึงพอใจในการท างานจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังาน เช่น ประสิทธิภาพของการท างานลดนอ้ยลง ขาดความรับผิดชอบในงาน มีการขาดงาน การลา 
การลาออก เป็นตน้ 

1.5 ดา้นความกา้วหนา้ พบวา่ บุคลากรมีความพึงพอใจกบัความกา้วหนา้ในเร่ืองความกา้วหนา้ใน
การท างานของท่านข้ึนอยู่กบัผลงานและความสามารถ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะในการเล่ือนต าแหน่ง จะ
มีการประเมินผลงานตามความสามารถของบุคลากรเพราะเป็นมาตรฐานท่ีทุกองคก์รไดป้ฏิบติัและยอมรับ  
ดงันั้นจึงส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวมากท่ีสุด ส่วนเร่ืองความพึงพอใจในเร่ืองการ
สนบัสนุนจากหวัหนา้งานใหมี้การเล่ือนต าแหน่งงานมีค่าเฉล่ียต ่าสุด เพราะองคก์รเป็นองคก์รท่ีมีขนาด
เลก็ มีสายการบงัคบับญัชาท่ีนอ้ย จึงไม่มีการจดัล าดบัต าแหน่งมากนกั ส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึง
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พอใจในดา้นดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg ท่ีกล่าววา่ผลงานการ
เปล่ียนแปลงในสภาพของบุคคล หรือต าแหน่ง ในสถานท่ีท างาน โอกาสในการเล่ือนต าแหน่งหรือระดบัท่ี
สูงข้ึน และมีโอกาสไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะท่ีเพ่ิมข้ึนในวิชาชีพจากการปฏิบติังาน 
ตลอดจนโอกาสการศึกษาต่อ อบรม ดูงาน เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานท่ีมีผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดใน
การท างาน 

1.6 ดา้นนโยบายและการบริหารงาน พบวา่ องคก์รของท่านมีการด าเนินงานตามนโยบายท่ีได้
ก าหนดไว ้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะ บริษทั โกร เอสทิเมชัน่ จ ากดั มีการด าเนินตามนโยบายท่ีไดก้ าหนด
ไว ้ ตามท่ีทางคณะผูบ้ริหารไดว้างเป้าหมายไว ้ ส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวมาก
ท่ีสุด ส่วนเร่ืองความพึงพอใจในเร่ืององคก์รของท่านมีนโยบายท่ีชดัเจนในการบริหาร มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
เพราะทางองคก์รเป็นองคก์รขนาดเลก็ นโยบายในการบริหารจึงยงัไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร ท าใหค้วามพึง
พอใจในเร่ืองดงักล่าวมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวมากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ของจิตติภา ขาวอ่อน (2547 ) ไดก้ล่าววา่ ความส าคญัของความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน  คือ  กระบวนการในการท างานของบุคลากรขององคก์ารจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ผูบ้ริหาร
องคก์ารตอ้งสามารถเขา้ใจความตอ้งการของบุคลากรและผสมผสานความตอ้งการนั้นใหเ้ขา้กบั
จุดมุ่งหมายขององคก์ารในขณะเดียวกนักส็ามารถท าใหบุ้คลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานซ่ึงจะ
ท าใหบุ้คลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความกระตือรือร้นและปรารถนาท่ีจะ
ท างานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร ความพึงพอใจเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหค้นท างานส าเร็จ คนท่ีมีความ
พึงพอใจจะส่งผลใหง้านนั้นประสบผลส าเร็จ และไดผ้ลดีกวา่คนท่ีไม่มีความพึงพอใจในการท างาน 

1.7 การควบคุมบงัคบับญัชาพบวา่ หวัหนา้งานของท่านมีความรู้ ความสามารถ มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด เพราะหวัหนา้ตอ้งเป็นคนท่ีสอนงานใหก้บัลูกนอ้ง มีการถ่ายทอดงานใหม่ๆ ซ่ึงมีความใกลชิ้ด 
องคก์รเนน้ในเร่ืองการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวมาก
ท่ีสุด ส่วนเร่ืองความพึงพอใจในเร่ืองหวัหนา้งานของท่านมอบหมายงานดว้ยความยติุธรรมมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
เพราะวา่ บริษทั โกร เอสทิเมชัน่ จ ากดั เป็นองคก์รท่ีมีขนาดเลก็ แต่มีปริมาณงานท่ีมาก การมอบหมายงาน
จากหวัหนา้อาจมีการดูถึงความสามารถของแต่ละคนวา่มีขีดความสามารถในการท างานอยา่งไร จึงอาจ
เป็นการล าเอียงในการมอบหมายงานได ้ท าใหค้วามพึงพอใจในเร่ืองดงักล่าวมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีสองงปัจจยัของ Herzberg  ท่ีกล่าววา่การควบคุมบงัคบับญัชา สภาพการปกครองบงัคบับญัชา
งานของผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานท่ีมีผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างานปัจจยัท่ี
เก่ียวกบังานท่ีมีผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดในการท างาน 

1.8 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลพบวา่ หวัหนา้และเพ่ือนร่วมงานของท่านมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ
ท่าน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะวา่ บริษทั โกร เอสทิเมชัน่ จ ากดั เป็นองคก์รท่ีมีขนาดเลก็ มีจ านวนบุคลากร
นอ้ย มีวฒันธรรมในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  บุคลากรจึงมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ส่งผลใหบุ้คลากร
ส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวมากท่ีสุด ส่วนเร่ืองความพึงพอใจในเร่ืองความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริหารมี
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ค่าเฉล่ียต ่าสุด เพราะวา่ ต าแหน่งงานท่ีมีความแตกต่างกนัมาก จึงมีช่องวา่งในเร่ืองมนุษยสมัพนัธ์กบั
ผูบ้ริหาร ส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มน
ชยั อรพิมพ ์ (2550) ท่ีกล่าววา่ ความสมัพนัธ์กบับุคคลในหน่วยงาน ซ่ึงมีผลต่อบุคคลท าใหเ้กิดแรง
กระตือรือร้นต่อการท างาน มีขวญัก าลงัใจท่ีดีมุ่งมัน่ สร้างสรรคใ์หก้บัองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.9 สภาพแวดลอ้มในการท างานพบวา่ ท่ีจอดรถมีเพียงพอต่อจ านวนพนกังานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

เพราะวา่ ทางองคก์รมีการประมลูชั้นท่ีจอดรถส าหรับบุคลากรในองคก์รท่ีส านกังานใหญ่ และท่ีสาขา

ต่างจงัหวดัมีการตั้งส านกังานข้ึน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีส่วนตวั จึงมีเน้ือท่ีในการจอดรถเพียงพอ ส่งผลใหบุ้คลากร

ส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวมากท่ีสุด ส่วนเร่ืองความพึงพอใจในเร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชใ้นส านกังานมี

ความครบถว้นเพียงพอต่อการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด เพราะวา่ อุปกรณ์ส านกังานมีไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการของบุคลากร บางอุปกรณ์มีการช ารุดท่ียงัไม่ไดรั้บการซ่อมแซม ส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึง

พอใจในดา้นดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเพญ็ทิยา ปิยะมิตร เร่ือง การศึกษาความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาลเลิดสิน ไดส้รุปผลงานวิจยัวา่ ทางองคก์รควรมีแนวทาง

ในการปรับปรุงสวสัดิการในทุกดา้น เช่น ท่ีจอดรถ ใหก้บับุคลากรในองคก์รใหมี้ความเพียงพอ 

1.10 เงินเดือน และสวสัดิการ พบวา่ ท่านคิดวา่กิจกรรมต่างๆท่ีทางองคก์รจดัให ้ เช่น งานเล้ียง
ประจ าปี มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะ ทางองคก์รมีวฒันธรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
ทางองคก์รมีการจดัเล้ียง เน่ืองในโอกาสต่างๆ เช่น วนัเกิดท่านผูบ้ริหาร งานเล้ียงปิดไตรมาส เป็นตน้ 
ส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวมากท่ีสุด ส่วนเร่ืองความพึงพอใจในเร่ืองสวสัดิการท่ี
ท่านไดรั้บมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียต ่าสุด เพราะวา่ บริษทั โกร เอสทิเมชัน่ จ ากดั เป็นองคก์รท่ีมีขนาด
เลก็ เร่ืองของสวสัดิการเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่ไม่มีสิทธิพิเศษอ่ืน ส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึง
พอใจในดา้นดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นายวชิระ เสือบวั  และ  น.ส.นภาพร โสมกลุ. 
2555  ( ฮาร์เรล (มจัฉรี โอสถานนท.์ 2539 : 40-41 ; อา้งอิงจาก Harrell. 1964 : 260-273) ไดก้ล่าววา่ ระดบั
เงินเดือน จากงานวิจยัหลายเล่ม พบวา่เงินเดือนมีส่วนในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
เงินเดือนท่ีมากพอแก่การด ารงชีพตามสถานภาพ ท าใหบุ้คคลไม่ตอ้งด้ินรนมากนกัท่ีจะไปท างานเพ่ิมนอก
เวลาท างาน และเงินเดือนยงัเก่ียวขอ้งกบัการสามารถหาปัจจยัอ่ืนท่ีส าคญัแก่การด ารงชีวิตอีกดว้ย ผูท่ี้มี
เงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในการท างานสูงกวา่ผูท่ี้มีเงินเดือนต ่า 

1.11 ความมัน่คงในงานพบวา่ งานท่ีท่านท ามีความมัน่คง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะงานท่ีปฏิบติั
อยูเ่ป็นงานท่ีมีรายไดใ้นระดบัท่ีสามารถเล้ียงดูครอบครัวได ้ และสามารถต่อยอดทกัษะของตวัเองได ้ จาก
การฝึกอบรมการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมระดบัชั้นในการเป็นผูป้ระเมิน ส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึงพอใจใน
ดา้นดงักล่าวมากท่ีสุด ส่วนเร่ืองบริษทั โกร เอสทิเมชัน่ จ ากดั เป็นองคก์รท่ีมีความมัน่คง มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
เพราะวา่ องคก์รเป็นองคก์รขนาดเลก็ จึงอาจยงัมีระบบท่ีไม่เสถียรภาพ และมีการแข่งขนัทางการตลาดกบั
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องคก์รท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ส่งผลใหบุ้คลากรส่วนใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg ท่ีกล่าววา่ ความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบติังานในดา้นความมัน่คง
ในต าแหน่ง และความปลอดภยัในการปฏิบติังานเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานท่ีมีผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจ
สูงสุดในการท างาน 

1.12 สถานภาพในการท างานพบวา่ ท่านคิดวา่อาชีพของท่านเป็นท่ียอมรับของคนในสงัคม มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะวา่ งานท่ีปฏิบติัอยูเ่ป็นงานท่ีสุจริต ทุกคนในสงัคมยอมรับ ส่งผลใหบุ้คลากรส่วน
ใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวมากท่ีสุด ส่วนเร่ืองวนัและเวลาในการท างานของท่านเป็นเวลาท่ีเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด เพราะวา่ เน่ืองจากปริมาณงานท่ีมาก จึงมีการท างานล่วงเวลาเพ่ิมเติม ส่งผลใหบุ้คลากรส่วน
ใหญ่พึงพอใจในดา้นดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg ท่ีกล่าววา่ 
สถานภาพในการท างานหมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับและนบัถือของสงัคม มีเกียรติและมีศกัด์ิศรี 
สถานภาพของบุคคลในสังคมท่ีมีวิชาชีพเดียวกนั หรือสถานภาพของวิชาชีพในสายตาของสงัคมท่ีมี
วิชาชีพต่างกนั หรือเป็นการรับรู้จากบุคคลวิชาชีพอ่ืน ท่ีเป็นองคป์ระกอบท าใหบุ้คคลรู้สึกต่องาน ให้
คุณค่าแก่งานท่ีปฏิบติั 

5.  สรุปผลการศึกษา   
จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไดพ้บวา่ดา้นการประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล เม่ือ

จ าแนกตาม อาย ุ อายกุารท างานในองคก์ร และเงินเดือน แตกต่างกนั ผูวิ้จยัขอเสนอแนะวา่ควรมีการ
ตรวจสอบกระบวนการท างานต่าง ๆ ของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ และมีการวดัผลจากผลงานท่ีแต่
ละคนไดท้ าอยา่งชดัเจน ควรมีการส่งเสริมการเติบโตตามสายงาน และมีการมอบหมายงานใหม่ๆเพ่ือเป็น
การเพ่ิมทกัษะ และหลีกเล่ียงการท างานท่ีซ ้ าซาก เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรให้
เพ่ิมข้ึนสูงสุด 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไดพ้บวา่ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ เม่ือจ าแนกตาม อาย ุ อายกุารท างานในองคก์ร และเงินเดือน แตกต่างกนั ผูวิ้จยัขอเสนอแนะวา่ควรมี
การน าผลงานของบุคลากรท่ีมีความโดดเด่นในสายงานนั้นๆภายในองคก์รน ามาชมเชย เพ่ือสร้างความ
ภาคภูมิใจในการท างานใหบุ้คคลนั้นๆ และรวมไปถึงการเป็นตวัอยา่งท่ีดีของบุคลากรคนอ่ืนๆในองคก์ร 
เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใหเ้พ่ิมข้ึนสูงสุด 

ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไดพ้บวา่ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
เม่ือจ าแนกตาม อาย ุอายกุารท างานในองคก์ร และเงินเดือน แตกต่างกนั ผูวิ้จยัขอเสนอแนะว่าควรมีการให้
โอกาสกบับุคลากรในการมีอ านาจในการตดัสินใจในระดบัหน่ึงกบัปัญหาท่ีสามารถตดัสินใจเองได ้ โดย
ไม่ตอ้งรอการตดัสินใจจากผูบ้งัคบับญัชาก่อน จะท าใหบุ้คลากรมีความรู้สึกวา่ ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
ผลงานช้ินนั้นๆ จะท าใหบุ้คลากรมีความภาคภูมิใจและท าผลงานออกมาไดดี้ท่ีสุด เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรใหเ้พ่ิมข้ึนสูงสุด 
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ดา้นความรับผิดชอบ จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไดพ้บวา่ดา้นความรับผิดชอบ เม่ือจ าแนกตาม 
เงินเดือน แตกต่างกนั แต่เม่ือจ าแนกในดา้นอ่ืนๆ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั ผูวิ้จยัขอเสนอแนะวา่ ควรมี
การมอบหมายงานใหม่ๆใหบุ้คลากรไดป้ฏิบติัในสายงาน เพ่ิมความรับผิดชอบใหก้บับุคลากรท่ีเหมาะสม
กบังานใหม่ท่ีจะมอบหมายใหป้ฏิบติั เพ่ือใหท้ราบถึงระบบการท างานของแผนก รับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
และการแกไ้ขปัญหาท่ีถกูตอ้ง ทั้งปัญหาเฉพาะหนา้ และปัญหาท่ีตอ้งอาศยัระยะเวลาในการแกไ้ขในระยะ
ยาว เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใหเ้พ่ิมข้ึนสูงสุด 

ดา้นความกา้วหนา้ จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไดด้า้นความกา้วหนา้ เม่ือจ าแนกตาม เพศ อาย ุอายุ
การท างานในองคก์ร เงินเดือน และแผนกท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนั ผูวิ้จยัขอเสนอแนะวา่ควรมีการ
ประเมินผลงานตามความสามารถของบุคลากรในระยะเวลาท่ีทางองคก์รเห็นสมควร แลว้น าเสนอต่อคณะ
ผูบ้ริหาร เพ่ือเพ่ิมความกระตือรือร้นในการท างาน และสร้างสรรคผ์ลงานของตนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
อาจมีเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินเดือน หรือการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง ซ่ึงเป็นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งาน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใหเ้พ่ิมข้ึนสูงสุด 

ดา้นนโยบายและการบริหารงาน จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไดพ้บวา่ดา้นนโยบายและการ
บริหารงาน เม่ือจ าแนกตาม เพศ อาย ุ เงินเดือน แผนกท่ีปฏิบติังาน และสาขาท่ีปฏิบติังาน แตกต่างกนั 
พบวา่มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ผูวิ้จยัขอเสนอแนะวา่องคก์รควรมีนโยบายท่ีชดัเจนและเป็น
รูปธรรม ควรจดัท าในรูปแบบของการบนัทึกเอกสาร และมีการเผยแพร่ใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รไดรั้บ
ทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั ถา้มีการใหบุ้คลากรในองคก์รมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการตั้งนโยบายดว้ย จะยิ่งท าใหบุ้คลากรทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมและอยากท่ีจะปฏิบติัตาม
นโยบายมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใหเ้พ่ิมข้ึนสูงสุด 

ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไดพ้บวา่ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ผูวิ้จยัขอเสนอแนะวา่ ควรมีการมอบหมายงานท่ีมีการ
บนัทึกเป็นเอกสารลายลกัษณ์อกัษร เป็นขั้นตอนท่ีสามารถส่งต่อมอบหมายงาน และมีหลกัฐานในการ
มอบหมายงาน ถา้งานเกิดความผิดพลาดจะไดส้อบถามผูท่ี้ท างานช้ินนั้นโดยตรง บุคคลนั้นจะมีความ
เขา้ใจในรายละเอียดของตวังานนั้นมากกวา่ และใหมี้การประสานงานต่อกบัลกูคา้ หรือสถาบนัการเงินได ้
เป็นการมอบอ านาจในการเปล่ียนแปลงในงานนั้นๆใหก้บับุคลากร ซ่ึงเป็นการเพ่ิมอ านาจในการตดัสินใจ 
เป็นการเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใหเ้พ่ิมข้ึนสูงสุด 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไดพ้บวา่ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล เม่ือจ าแนกตาม อาย ุ อายกุารท างานในองคก์ร และเงินเดือน แตกต่างกนั ผูวิ้จยัขอเสนอแนะวา่
องคก์รควรใหบุ้คลากรซ่ึงอยูต่่างแผนก หรือต่างสาขา ไดมี้การติดต่อประสานงานกนัใหค้รบทุกคน เพ่ือ
แกปั้ญหาในเร่ืองของบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีน้ีเป็นหลกั อาจมีการขาด ลา ทุกคนในแผนกจะไดมี้การ
ประสานงานต่อได ้ และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อต่างแผนก ต่างสาขา ซ่ึงทุกคนจะมีการพดูคุย 
รู้จกัช่ือ และต าแหน่งงาน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใหเ้พ่ิมข้ึนสูงสุด 
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ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไดพ้บวา่ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน เม่ือจ าแนกตาม เพศ อาย ุแผนกท่ีปฏิบติังาน และสาขาท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนั ผูว้ิจยัขอเสนอแนะ
วา่องคก์รควรมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ส านกังานใหเ้พียงพอต่อความจ าเป็นของบุคลากรในองคก์ร เช่น 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ท่ีทุกแผนกตอ้งใชง้าน และมีการส ารองวสัดุต่างๆท่ีจ าเป็นไว ้ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ ์
เป็นตน้  เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใหเ้พ่ิมข้ึนสูงสุด 

ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไดพ้บวา่ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ เม่ือ
จ าแนกตาม เพศ อายกุารท างานในองคก์ร เงินเดือน แผนกท่ีปฏิบติังาน และสาขาท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนั 
ผูวิ้จยัขอเสนอแนะวา่ควรมีการประเมินผลงานของบุคลากรอยู่สม ่าเสมอ  
มีการใหค่้าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม ส่งผลใหมี้ขวญัก าลงัใจในท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความมัน่คงทางการเงิน เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ซ่ึงเป็นการเพ่ือเพ่ิมความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใหเ้พ่ิมข้ึนสูงสุด 

ดา้นความมัน่คงในงาน จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไดพ้บวา่ดา้นความมัน่คงในงาน เม่ือจ าแนก
ตาม อาย ุอายกุารท างานในองคก์ร และเงินเดือน แตกต่างกนั พบวา่มีความพึงพอใจในระดบัมากผูว้ิจยัขอ
เสนอแนะวา่องคก์รควรส่งเสริมใหมี้การเล่ือนระดบัขั้นต าแหน่งงานใหมี้การเติบโตตามสายงาน เพ่ิมความ
รับผิดชอบในการท างาน ซ่ึงเป็นการเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใหเ้พ่ิมข้ึนสูงสุด 

ดา้นสถานภาพในการท างาน จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไดพ้บวา่ดา้นสถานภาพในการท างานมี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ผูวิ้จยัขอเสนอแนะวา่ องคก์รในการท าธุรกิจการประเมิน
มลูค่าทรัพยสิ์น เป็นอาชีพท่ีทุกคนรู้จกัเม่ือการท าธุรกรรมกบัทางสถาบนัการเงินต่างๆ จึงเป็นอาชีพท่ี
ยอมรับในสังคม และลกูคา้ทัว่ไปกมี็การใชบ้ริการ เป็นอาชีพท่ีสุจริต และมีจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ จึงควรมีการโฆษณา หรือเผยแพร่องคก์รใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของคนในสงัคม เป็นการเพ่ือเพ่ิมความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใหเ้พ่ิมข้ึนสูงสุด 
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The relationship between demographic factors on employee satisfaction 

in a case study of Giffarine skyline Unity Co.,Ltd. 
อรนลนิ  พานิชย์1 และ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ2 

Onnalin  Panich and Dr. Piraphong Foosiri 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของพนกังาน บริษทั กิฟฟารีน สกาย
ไลน์ ยนิูต้ี จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดบัการศึกษา สถานภาพ จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว ต าแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการท างาน และประเภทของพนกังาน เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความ
พึงพอใจในการท างานของพนักงาน ประกอบดว้ย  ปัจจยัค ้ าจุนและปัจจยัจูงใจ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน เป็นการวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Research) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังาน บริษทั  กิฟฟารีน สกายไลน์ ยู
นิต้ี จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ านวน 181 คน ก าหนดโดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie, 
R.V.,and Morgan) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
จ านวน 60 ขอ้ ตอน ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้าสถิติ t-test และความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทดสอบ
ค่าเฉล่ียความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ประชากรศาสตร์, ความสัมพันธ์, กิฟฟารีน, ธุรกิจขายตรง 
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Abstract 
This study aims To study the demographic factors of Employees Giffarine Skyline Unity Co., Ltd. 
(Head Office) , including gender, age, religion , education status, number of family members working 
time position. And types of employees To study the factors of satisfaction, employee motivation factors 
and hygiene factors. To study the relationship between demographic factors and factors of employee 
satisfaction. The research survey (Survey Research) samples used in the study are employees Giffarine 
Skyline Unity Co., Ltd. (Headquarters ) of 181 given by the square of crepe the Regency and Morgan 
(Krejcie. , RV, and Morgan) used in this study was a questionnaire (Questionnaire) were divided into 3 
sections, 60 items on the researcher collected data. And statistical data analysis computer program. The 
statistics used in data analysis were percentage , mean and standard deviation. And tested hypotheses 
using statistical t-test and ANOVA (One-Way ANOVA) statistically and the average difference is a 
mold hold by scheffe significant at 0.05 level. 

Keywords: Satisfaction, Demographic, Relationship, Giffarine,  

บทน า  

     ท่ามกลางสภาวะท่ีธุรกิจมีการแข่งขนัสูงและมีการยื่นขอเสนอพิเศษให้กบัพนกังาน โดยบริษทัคู่แข่ง 
บริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรักษาพนักงานเหล่าน้ีไว ้ยิ่งเป็นพนักงานท่ีท างานมาเป็นเวลานานจึงตอ้ง
พยายามท่ีจะรักษาไวใ้ห้ถึงท่ีสุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีบริษทัตั้งไว ้เพ่ือประกอบการตดัสินใจก าหนด
นโยบาย วางแผนพฒันาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่อง
ต่างๆให้ดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จ ทั้งน้ีจึงตอ้งมีการส ารวจความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงาน ในท่ีสุดผู ้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน ์ยนิูต้ี 
จ ากดั (ส านกังานใหญ่) เพ่ือรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการของพนกังาน เพ่ือรับรู้ระดบัความพึงพอใจใน
การท างานของพนกังาน เพ่ือน าผลการวิจยัน้ีไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันา และเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการบริหารงาน 
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน 

ทบทวนวรรณกรรม 

     (ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์  ,2538) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรต้นด้านประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษาอาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน ลกัษณะงาน ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญั และ ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยา
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และสังคม วฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้นขอ้มูลดา้นประชากรจะ
สามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิภาพต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัจะ
มีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั 

     ความพึงพอใจในการท างานนบัว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการบริหารงานอีกประการหน่ึงหากความพึง
พอใจเกิดข้ึนท่ีใดแลว้ ท่ีนัน่จะเตม็ไปดว้ยความตั้งใจในการท างาน การใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงาน และ
มีบรรยากาศท่ีดีในการในปฏิบติังาน ดงันั้นการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานจึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหาร
จะตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาในระยะยาว จึงมีผูใ้หค้วามสนใจและไดก้ล่าวถึง
ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานไวห้ลายความหมายและมีความหมายท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึง
ผูวิ้จยัจะไดน้ าเสนอดงัต่อไปน้ี 

        (กาญจนา,2546) กล่าวว่าความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม 
ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลนั้นมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกต
จากการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นและ ตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการของบุคคล จึงจะท าให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน 

     ทฤษฎีของเฮอร์สเบิร์ก (Hertzberg’s Two-Factors Theory) เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผูศึ้กษาน ามาใชใ้นการ
ท าการศึกษาน้ี (สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ, 2542) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท า งานแบ่งออกเป็น 
2 ปัจจยั คือ หน่ึง ปัจจยัจูงใจ สอง ปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัสุขอนามยั องคป์ระกอบของปัจจยัมีลกัษณะดงัน้ี 

        1. ปัจจยัจูงใจ (motivation factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานโดยตรงและยงัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลใน
การสร้างความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความพอใจและเป็นแรงจูงใจให้
บุคคลในองคก์ารปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

        1.1 ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน (Achievement) คือ การท่ีบุคคลสามารถแก้ปัญหาและรู้จักการ
ป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึน เม่ือผลงานส าเร็จจะเกิดความรู้สึกพอใจในความส าเร็จของงาน 

        1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) คือการไดรั้บการยอมรับนับถือจากบุคคลต่างๆเช่น 
ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน ผูม้าขอค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนบัถือน้ีอาจอยูใ่น
รูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีท าให้เห็นถึงการ
ยอมรับในความสามารถจะท าใหผู้ป้ฏิบติังานชอบและรักงาน 

        1.3 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั (Work itself) คือ เป็นงานท่ีน่าสนใจตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ทา้ทายใหล้งมือท าเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คคลอยากท างาน 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1042 

 

        1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด เป็นปัจจยั
จูงใจใหบุ้คคลอยากท างาน 

        1.5 ความกา้วหนา้ (Advancement) คือ การไดรั้บการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึนของบุคคลใน
องค์กร การมีโอกาสไดศึ้กษาหาความรู้เพ่ิมเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรมจะเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลอยาก
ท างาน 

        2. ปัจจยัค ้ าจุน (Hygiene factors) เป็นปัจจยัท่ีจะคงไวซ่ึ้งแรงจูงใจ ในการท างานของบุคคลท่ีมีอยู่
ตลอดเวลาถา้ไม่มีหรือไม่สอดคลอ้งกบัความปรารถนาของบุคคลในองคก์ารแลว้จะ 

ก่อให้เกิดความไม่ชอบงานข้ึน แต่ถา้ปัจจยัค ้ าจุนดี ก็ยงัไม่ส่งผลให้คนรักงานหรือเกิดแรงจูงใจในการ
ท างานเป็นเหมือนสุขอนามยั ซ่ึงถา้รักษาไดไ้ม่ดีกจ็ะเกิดปัญหา ปัจจยัค ้าจุนน้ี มีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

        2.1 เงินเดือน (Salary) และการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานเป็นท่ีพอใจของบุคคลท่ีท างาน 

        2.2 โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility of growth) การท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้
ในอนาคตน้ี นอกจากจะหมายถึงการท่ีบุคคลไดรั้บต าแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ยงัหมายถึงการท่ีบุคคล
สามารถไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวิชาชีพอีกดว้ย 

        2.3 ความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา ผูใ้ต้บังคับบัญชา และ เพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal relation 
superior subordinate and peers) หมายถึง การติดต่อไม่วา่จะเป็นกิริยาหรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนั
ดีต่อกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการท างาน 

        2.4 ต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน (Status) หมายถึง การเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคม ความมีเกียรติ
และศกัด์ิศรี เป็นส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีช่วยใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน 

        2.5 นโยบายและการบริหาร (Company policy administration) หมายถึง การจดัการและบริหารงาน
ขององคก์ร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 

        2.6 สภาพการท างาน (Working conditions) ไดแ้ก่ สภาพทางกายภาพของการท างาน เช่น แสง เสียง 
อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมทั้งลกัษณะส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ เป็นส่ิงท่ีช่วยให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจต่องาน 

        2.7 ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal life) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี หรือไม่ดีอนัเป็นผลท่ีไดรั้บจากงานใน
หน้าท่ีของผู ้ปฏิบัติงาน เช่น ผู ้ปฏิบัติงานถูกแต่งตั้ งไปท างานในท่ีท างานแห่งใหม่ซ่ึงห่างไกลจาก
ครอบครัว ท าใหไ้ม่มีความสุขจึงเกิดความไม่พอใจในการท างานในท่ีท างานแห่งใหม่ได ้
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        2.8 ความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน (Security) ไดแ้ก่ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานความมัน่คง
ในการท างาน หรือความมัน่คงขององคก์รยอ่มมีผลต่อการปฏิบติังาน 

        2.9 วิธีการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision technical) หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาใน
การด าเนินงาน การนิเทศงานและความยุติธรรมในการบริหาร ยอ่มมีอิทธิพลต่อการท างานของบุคลากรใน
หน่วยงานหรือองคก์ร 

วธิีการศึกษา 

     ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานในบริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิต้ี จ ากดั (ส านักงาน
ใหญ่) จ านวนพนกังานประจ ารวมทั้งส้ิน 340 คน [ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั กิฟฟารีน สกาย
ไลน์ ยูนิต้ี จ ากดั เดือน สิงหาคม 2556] กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ พนักงาน บริษทั กิฟฟารีน 
สกายไลน์ ยูนิต้ี จ ากดั โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie, 
R.V.,and Morgan D.W. (1970)  :  607-610,อ้างถึงใน สุจิตรา บุณยรัตพันธ์ุ. 2534: 176-177.)ท่ีค่าระดับ
ความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือน 0.05 จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 181 คน การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูวิ้จยั
ไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่ม ตวัอย่างท่ีเป็นพนกังาน บริษทั กิฟฟารีน สกาย
ไลน์ ยูนิ ต้ี จ ากัด (ส านักงานใหญ่) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยน า
แบบสอบถามไปแจกให้ กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลจ านวน 181 คน แบบสอบถามด้วยตนเองได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จ านวน 181 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

     ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใชว้ิธีทางสถิติท่ี
น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

        1. ขอ้มูลปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลของของพนกังาน น ามาวิเคราะห์โดยการหา ค่าความถ่ี และค่าร้อย
ละ (Percentage) 

        2. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิต้ี จ ากัด 
(ส านกังานใหญ่) วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

        3. หาความสัมพนัธ์หระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานบริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิต้ี จ ากดั (ส านกังานใหญ่) จ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential) ไดแ้ก่ ค่าสถิติ t-test และความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.0 
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ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือแนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปรายผล 

     การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังาน บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ ยนิูต้ี จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของ
พนกังาน บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ ยนิูต้ี จ ากดั (ส านกังานใหญ่) พบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน104 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 โดยมีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ซ่ึงมี
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 81.2 มีต าแหน่งพนกังาน จ านวน 111 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.3 มีเงินเดือน 10, 000-15,000 บาท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 มีระยะเวลาในการ
ท างาน 5-8 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 เป็นพนกังานประจ า จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 81.2 
โดยมีระดบัความพึงพอใจในการท างาน โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ  ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นลกัษณะของงานท่ี
ท า ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน ส่วนดา้น
ความส าเร็จในงานท่ีท า ด้านสวัสดิการ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
ความกา้วหนา้ในงานท่ีท า ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นค่าตอบแทน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง
หนา้ท่ี 

     การเปรียบเทียบศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีความพึง
พอใจในการท างาน ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนัมีความ
พึงพอใจในการท างาน ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พนกังานท่ีมีการศึกษาต่างกนั
มีความพึงพอใจในการท างาน ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พนกังานท่ีมีต าแหน่ง
ต่างกนัมีความพึงพอใจในการท างาน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายขอ้
พบว่ามีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั จึงท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่  (Scheffé) พบว่า พนักงานท่ีมีต าแหน่ง
ผูจ้ดัการฝ่ายมีความพึงพอใจในการท างาน ดา้นความมัน่คงและปลอดภยั แตกต่างกบัพนกังานท่ีมี
ต าแหน่งผูบ้ริหารฝ่าย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนพนกังานท่ีมีต าแหน่งผูอ้  านวยการ
ฝ่ายและต าแหน่งพนกังาน มีความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนั  พนกังานท่ีมีเงินเดือนต่างกนั
มีความพึงพอใจในการท างาน ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า
มีความแตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ดา้นนโยบายและการบริหารงาน  จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) ไม่พบรายคู่ใดท่ีมีความพึงพอใจในการ
ท างานแตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างานต่างกนัมี
ความพึงพอใจในการท างาน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่ามี
ความแตกต่างกนั คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาการ  จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
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โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) ไม่พบรายคู่ใดท่ีมีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกัน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ประเภทพนกังานต่างกนัมีความพึงพอใจในการท างาน ไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

      

     ผลการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิต้ี จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) ผูวิ้จัยขอน าเสนอการอภิปรายผลการวิจัยเป็นรายด้านดังน้ี ด้านนโยบายและการ
บริหารงาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะบริษทัฯมี
นโยบายการบริหารงาน มีการจดัการงานอย่างชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์รท่ีตั้งไว ้ตลอด
ถึงการติดต่อส่ือสารกนัระหว่างภายในและภายนอกองคก์รเป็นไปอย่างมีระบบและทัว่ถึง เพราะองคก์รมี
การตรวจสอบและควบคุมอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัการผิดพลาดของขอ้มูลท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารกนั ดา้น
การปกครองบงัคบับญัชา ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในการท างาน ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ
พนักงานยงัไม่ได้รับค าปรึกษาในการท างานจากผูบ้ังคับบัญชา และค าแนะน าในการปฏิบัติตัวของ
พนักงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน 
ทั้งน้ี เป็นเพราะบริษทัฯใส่ใจต่อสภาพแวดลอ้มท่ีพนกังานตอ้งท างานอยู ่ตลอดจนวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้
ส านักงานท่ีมีความเหมาะสมและทนัสมยั ให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและสามารถตอบสนองการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ด้านค่าตอบแทน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ท างาน ทั้งน้ี เป็นเพราะบริษทัฯมีการเร่ิมเงินเดือนค่อนขา้งต ่ากว่าตลาดแรงงาน และปริมาณเงินเดือนท่ี
ปรับข้ึนไม่เพียงพอต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ดา้นสวสัดิการ ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีความพึง
พอใจในการท างาน ทั้งน้ี เป็นเพราะบริษทัฯไม่มีการรับภาระค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัแบบฟอร์มพนกังาน ดา้น
ความมัน่คงและความปลอดภยั ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจในการท างาน ทั้งน้ี เป็นเพราะ
บริษทัฯไม่มีหน้ีสินและไม่เคยกูย้ืมเงิน ท าให้พนกังานมีความมัน่ใจในเสถียรภาพขององคก์ร และไดรั้บ
การดูแลเม่ือเกษียณอายุ ด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ผลการศึกษาพบว่า 
พนกังานมีความพึงพอใจในการท างาน ทั้งน้ี เป็นเพราะพนกังานในบริษทัมีการช่วยเหลือ สนบัสนุน การ
รับฟังความคิดเห็น ของผูบ้งัคบับญัชาการและเพ่ือร่วมงาน ดา้นความความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี ผล
การศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน ทั้ งน้ี อาจเป็นเพราะเกณฑ์การเล่ือนขั้น เล่ือน
ต าแหน่ง ยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจของพนกังาน อีกทั้งยงัขาดการสนบัสนุนของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นต าแหน่ง
หนา้ท่ีในหน่วยงาน ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในการท างาน ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะพนกั
ยงัไม่พึงพอใจในต าแหน่งหน้าท่ีของตนเองในปัจจุบัน เพราะการมีต าแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงข้ึนจะท าให้มี
เงินเดือนและสวสัดิการมากข้ึนดว้ย ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีความพึงพอใจ
ในการท างาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดา้นความส าเร็จในงานท่ีท า 
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะพนักงานยงัไม่เห็น
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ความส าคญัของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เม่ือเกิดปัญหาจึงไม่รีบแกไ้ข บางคร้ังไดรั้บความช่วยเหลือจาก
พนกังานอาวโุสกว่า จึงไม่มีความภูมิใจเม่ืองานเสร็จ ดา้นการยอมรับนบัถือ ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมี
ความพึงพอใจในการท างาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสืบเน่ืองมาจากความความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี ท่ียงั
ขาดการสนบัสนุนของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นลกัษณะของงานท่ีท า ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีความพึง
พอใจในการท างาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถท่ีมีอย่างเต็มท่ี และมีส่วนร่วม
ในการจดัระบบงานในหน่วยงานของตนเอง  ดา้นความรับผิดชอบ ผลการศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจใน
การท างาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานมีอิสระในการออกแบบการท างาน ซ่ึงจะตอ้งมีความรับผิดชอบสูง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดา้นความกา้วหนา้ของงานท่ีท า ผลการศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจในการ
ท างาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีการใหพ้นกังานเรียนรู้ท่ีหน่วยงานอ่ืนๆ และมีโอกาสในการฝึกอบรม 

     แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป คือ ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน 
บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ ยนิูต้ี จ ากดั (ส านกังานใหญ่) เพ่ือจะไดท้ราบขอ้มูลเบ้ืองตน้และเป็นแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน และควรศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองของค่าตอบแทน
และสวสัดิการเพ่ิมเติม เพ่ือจะท าให้ทราบว่าระดบัความพึงพอใจของพนักงานในเร่ืองดงักล่าวจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด ซ่ึงอาจจะมีความพึงพอใจท่ีเพ่ิมมากข้ึน หรือลดลง รวมทั้งยงัจะเป็นแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาให้มีประสิทธิภาพต่อไป เพราะพนักงานมีความตอ้งการในเร่ืองค่าตอบแทนในการ
ท างานไม่เหมือนกนั 
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ความแตกต่างในด้านความพงึพอใจในการท างานระหว่างพนักงานไทย 
ในบริษทัคนไทยกบัพนักงานไทยในบริษทัญีปุ่่น 

The difference in work satisfaction of Thai employee who works in 
Thai Company and Japanese Company 

อาภารัตน์ สมแรง1และ ดร. สุทธาวรรณ จีระพนัธุ2 

Aparat Somrang and Dr.Suthawan Chirapanda 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาความแตกต่างในดา้นความพึงพอใจในการท างานระหว่างพนกังานไทยในบริษทัคนไทยกบั
พนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่น รวมถึงวฒันธรรมองคก์รของบริษทัทั้งสองสัญชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน
ของพนกังานไทยในองคก์ร โดยไดท้ าการศึกษาในกลุ่มธุรกิจการขนส่งทางอากาศ ดงันั้นจึงไดท้ าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างในพ้ืนท่ีเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ซ่ึงใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มรวม 156 ชุด จากนั้น ท าการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดย
ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์คือ Discriminant Analysis ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในการ
ท างานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ในเร่ือง งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความน่าสนใจ, สวสัดิการ
บริการบริษทัโดยรวมมีความเหมาะสม และ อาคาร สถานท่ีเป็นสดัส่วนชดัเจน 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, วัฒนธรรมองค์กร, การขนส่งทางอากาศ, เขตปลอดอากร 

Abstract 
This research studied about the difference in work satisfaction of Thai employee who works in Thai 
company and Japanese company; include with the difference in culture that effect to work satisfaction of 
Thai employee in those companies. The sample of this research is the employee who works in Logistics 
business that located at Free Zone, Suvarnabhumi Airport. This research had applied the survey research 
method where questionnaires were used as a tool. The Microsoft office program was used to analyze the 
data. The statistics use for data analysis is frequency, percentage, standard deviation, and compare the 
differential by Discriminant Analysis. The result of this research showed that the sample of 2 groups is 
different in 3 filed. There are the jobs that you are handling is interesting, The welfare in your company 
is suitable and The work place is certainly proportion. 
Keywords: Satisfaction, Culture, Logistics, Free Zone 
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1. บทน า 
 
     ส าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยยุคปัจจุบัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า นอกจากบริษทัท่ีมี
เจา้ของเป็นคนไทยและบริหารงานจดัการโดยคนไทยแลว้ ยงัมีบริษทัขา้มชาติอีกมากมายท่ีไดเ้ขา้มามี
บทบาทส าคญัในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ภาค
เทคโนโลยี หรือ ภาคการบริการ เรามกัจะพบว่ามีชาวต่างชาติเป็นเจา้ของ ซ่ึงอ านาจในการบริหารจดัการ
ตกอยูก่บับริษทัแม่ ท่ีเป็นบริษทัขา้มชาติในต่างประเทศ (ถือหุน้ขา้งมาก / ขา้งนอ้ย หรือถือหุน้โดยทางตรง 
/ ทางออ้ม) เจา้ของธุรกิจขา้มชาติท่ีเราพบเห็นอยูท่ัว่ไป เช่น ชนชาติญ่ีปุ่น เกาหลี จีน อเมริกา เยอรมนั เป็น
ตน้ และการเขา้มามีบทบาทของบริษทัขา้มชาติในประเทศไทยน่ีเองท่ีส่งผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้
ส าหรับพนกังานไทย เพราะถึงแมจ้ะเป็นบริษทัของชาวต่างชาติก็จริง แต่พนกังานของบริษทัส่วนใหญ่คือ
พนกังานไทยท่ีเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รในบริษทันั้นๆ 
     เม่ือกล่าวถึงธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศท่ีตอ้งมีการขนยา้ยสินคา้จากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศ
หน่ึงนั้น กิจกรรมหน่ึงซ่ึงถือว่ามีความส าคญัท่ีท าใหธุ้รกิจการคา้ระหวา่งประเทศขบัเคล่ือนไปได ้นัน่ก็คือ 
กิจกรรมการขนส่ง (Logistic) นัน่เอง  โดยกิจกรรมการขนส่งอาจมีไดห้ลายเส้นทาง ทั้งทางถนน 
(Truck) ทางรถไฟ (Train) ทางทะเล (Sea) ทางอากาศ (Air) โดยจะใชก้ารขนส่งดว้ยทางใดนั้นข้ึนอยู่กบั
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัของเวลาระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย   แต่เน่ืองจากเวลาเป็นอุปสรรคส าคญัในการขนส่ง
สินคา้ทั้งทางทะเลและทางถนน ส าหรับสินคา้บางประเภทแลว้เวลาท่ีใชใ้นการขนส่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งใชใ้ห้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การขนส่งสินคา้ทางอากาศจึงมีบทบาทส าคญัในการขนส่ง
สินคา้ท่ีตอ้งการแข่งกบัเวลาและลดความเสียหายท่ีมีสาเหตุจากการขนส่งนอ้ยท่ีสุด  
     โดยปกติแลว้การศึกษาดา้นการบริหารธุรกิจจะกล่าวถึง ทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการ 
หรือท่ีเรียกว่า 4Ms ไดแ้ก่ Man: บุคคล Money: เงิน Material: วตัถุดิบ และ Method: วิธีการ โดยทรัพยากร
เหล่าน้ีจะมีอยู่ในแต่ละองคก์รในปริมาณท่ีจ ากดัและแตกต่างกนั ดงันั้นองคก์รท่ีสามารถจดัสรรทรัพยากร
ท่ีมีอยูใ่นอตัราส่วนท่ีเหมาะสมจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชนสู์งสุดต่อองคก์ร โดย
ทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุดคือ “คน หรือทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource) เพราะถึงแมว้่าองค์กรจะมี
เงินทุนมาก มีวตัถุดิบท่ีดีและมีราคาท่ีถูกกวา่คู่แข่งขนั มีวิธีการและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพียงใด ถา้องคก์ร
ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และทศันคติเหมาะสมเขา้มาท าหนา้ท่ีในองคก์ร ก็อาจส่งผล
ให้องค์กรขาดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ขาดศกัยภาพในการแข่งขนัและการพฒันา อาจส่งผลถึง
ความลม้เหลวในการด าเนินงานขององคก์รในระยะยาว (ณฐัพนัธ์ เขจรนนัทน,์2547) 
     จากค ากล่าวท่ีว่า “ความพึงพอใจในการท างานของบุคคลในองค์กร” มีผลต่อความส าเร็จของงานและ
องค์กรนั้นเป็นอย่างมาก” ของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543: 124) ไดอ้ธิบายว่า องค์กรใดก็ตามหาก
บุคลากรในองคก์รไม่มีความพึงพอใจในการท างาน กจ็ะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหผ้ลงานและการปฏิบติังาน
ตกต ่า คุณภาพงานลดลง มีปัญหาทางดา้นวินยั แต่ในทางตรงขา้มหากองคก์รมีบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจ
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ในการท างานสูง จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้ นองค์กรจึงควรท่ีจะต้องพิจารณาว่าปัจจัย
อะไรบา้ง ท่ีมีส่วนส าคญัในการสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วม สร้างความผกูพนั สร้างขวญัและก าลงัใจให้
เกิดแก่บุคลากร ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจในการท่ีจะส่งเสริมใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือสร้างความส าเร็จใหแ้ก่องคก์รอยา่งเตม็ท่ีต่อไป 
     ดงันั้นในการประกอบธุรกิจใดก็ตาม หากบุคลกรขององค์กรมีความพึงพอใจในการท างานก็จะส่งผล
ดา้นบวกต่อการท างาน สร้างภาพพจน์ท่ีดีให้แก่องค์กร ท าให้งานมีประสิทธิภาพและด าเนินไปไดด้ว้ยดี 
นอกจากน้ีความพึงพอใจในการท างานของพนักงานยงัเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารองคก์รอีกดว้ย ซ่ึงจะส่งผลอยา่งยิ่งในการท าใหอ้งคก์รนั้นประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององคก์รท่ีตั้งไว ้ 
     จากท่ีกล่าวไวใ้นล าดบัแรกว่า ในปัจจุบนับริษทัขา้มชาติไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อคนไทยโดยตรง โดยเฉพาะพนกังานไทยท่ีเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์กรนั้นๆ และหน่ึงในจ านวนนั้นก็คือตวัผูท้  าการวิจยัเอง ซ่ึง ณ ปัจจุบันไดมี้โอกาสร่วมงานอยู่กับ
องค์กรท่ีมีเจา้ของธุรกิจเป็นชนชาติญ่ีปุ่น และก่อนหน้าน้ี ผูวิ้จยัก็ไดมี้โอกาสหาประสบการณ์ในการ
ท างานภายในองค์กรท่ีมีเจ้าของธุรกิจเป็นคนชนชาติไทย เช่นกัน เน่ืองจากความแตกต่างด้านภาษา 
วฒันธรรม และสงัคม ของผูบ้ริหาร 2 ชนชาติ (ไทย และ ญ่ีปุ่น) ยอ่มส่งผลใหว้ฒันธรรมต่างๆ ในองคก์รมี
ความแตกต่างกนั ส าหรับตวัผูวิ้จยัเอง ผูวิ้จยัไดมี้โอกาสสัมผสัและเรียนรู้ถึงวฒันธรรมเหล่านั้น พร้อมกบั
พบว่าหากพิจารณาในเร่ืองของความพึงพอใจในการท างาน ในฐานะของพนกังานไทยคนหน่ึง บริษทัคน
ไทยและบริษทัญ่ีปุ่นมีความแตกต่างกนัในหลายดา้น และมีจุดท่ีไดเ้ปรียบ เสียเปรียบแตกต่างกนัไป ซ่ึง 
ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจและตอ้งการศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานของพนกังานไทยใน
บริษทัคนไทย กบั พนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่น รวมถึงคน้หาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานท่ีใช้
ในการจ าแนกกลุ่มพนกังานไทยในบริษทัคนไทย กบั พนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่น ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทาง
ใหแ้ก่ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทั้งในองคก์รของบริษทัคนไทย และองคก์รของบริษทั
ญ่ีปุ่นไดท้ราบถึงความไดเ้ปรียบ-เสียเปรียบขององคก์รของตน รวมถึงน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
และส่งเสริมความพึงพอใจในการท างานใหแ้ก่พนกังานไทยท่ีท างานภายในองคก์รของตน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความหมายของความพงึพอใจในการท างาน และวฒันธรรมองค์การ 
 
     ความพึงพอใจในการท างานเป็นความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่องานของตน ค าว่าทศันคติต่องาน (Job attitudes) 
อาจใชแ้ทนกนัไดก้บัความพึงพอใจในการท างาน ทศันคติทางบวกท่ีมีต่องาน เทียบไดก้บัความพึงพอใจ
ในการท างานและทศันคติทางลบท่ีมีต่องาน เทียบไดก้บัความไม่พึงพอใจในท างาน (Vroom, 1964 อา้งใน
อารี เพชรผดุ, 2530) 
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     ความพึงพอใจในการท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวก ความเป็นสุขของ
บุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างาน มีขวัญและก าลังใจ ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและความเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
(ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน,์ 2543) 
     วฒันธรรมองค์การ คือวิถีชีวิตของกลุ่มคนในองค์การหน่ึงๆท่ีประพฤติปฏิบัติกนัอย่างต่อเน่ืองจน
กลายเป็นลกัษณะเฉพาะของกลุ่มคนนั้นๆ และเป็นพ้ืนฐานส าคญัท่ีจะทาให้องค์การดาเนินอย่างราบร่ืน
และยัง่ยืน (เทียนชยั ไชยเศรษฐ, 2552) 
     วฒันธรรมองค์การ หมายถึงระบบความเขา้ใจร่วมกนั (Shared Meaning) ระหว่างสมาชิกองค์การว่า
ควรประพฤติปฏิบติัอยา่งไร (พิทยา บวร, 2540) 
 

2.2 ลกัษณะวฒันธรรมองค์กรแบบไทยและลกัษณะวฒันธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่ น 
 
     จากการศึกษาวฒันธรรมองคก์รทั้งในส่วนของวฒันธรรมองคก์รแบบไทย และวฒันธรรมองคก์รแบบ
ญ่ีปุ่น ท าใหท้ราบถึงลกัษณะวฒันธรรมของแต่ละองคก์ร ดงัต่อไปน้ี 
     ลกัษณะของวฒันธรรมองค์กรแบบไทย สามารถสรุปได้ดังน้ี วฒันธรรมท่ีเป็นระบบครอบครัว, 
วฒันธรรมท่ีมีการใชร้ะบบอุปถมัน์, วฒันธรรมแบบนบัถือความมีอาวโุส, วฒันธรรมการเคารพผูมี้อ  านาจ 
/ ต าแหน่งหนา้ท่ี, วฒันธรรมการท างานในกลุ่มพวกพอ้ง, วฒันธรรมความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล, วฒันธรรม
การรักษาใบหนา้หรือศกัด์ิศรี, วฒันธรรมกบัการรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี, วฒันธรรมท่ีมีฐาน
ของเหตุผลค่อนขา้งต ่า, วฒันธรรมเก่ียวกบัการเรียนรู้งานในระดบัต ่า (เพช็รี รูปะวิเชตร์, 2554) 
     ลกัษณะของวฒันธรรมองคก์รแบบญ่ีปุ่น สามารถสรุปไดด้งัน้ี วฒันธรรมท่ียึดระบบอาวโุส, วฒันธรรม
ท่ีให้ความส าคญักบับุคลากรในองค์กร, วฒันธรรมการตัดสินใจแบบกลุ่ม, วฒันธรรมท่ีเน้นคุณภาพ, 
วฒันธรรมการเนน้ใหบุ้คลากรเรียนรู้และพฒันา, วฒันธรรมการหมุนเวียนเปล่ียนงาน, วฒันธรรมการวาว
แผนในระยะยาว, วฒันธรรมท่ีมีความยืดหยุน่, วฒันธรรมการใหข้องขวญั  (เพช็รี รูปะวิเชตร์, 2554) 
 

2.3 ทฤษฎสีองปัจจัย (Two-Factor Theory) 
 

     Herzberg และคณะ (1959 อา้งในธงชยั สมบูรณ์, 2549) ไดศึ้กษาพบวา่ ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจ
ในการท างานมี 2 ปัจจยั คือ 
     1.  ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพ่ือจูงใจให้คนชอบและรัก
งานท่ีปฏิบัติ เป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะปัจจัยท่ีสามารถตอบสนองความต้องการภายในบุคคลได้ด้วย ได้แก่ 
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ความส าเร็จในการท างานของบุคคล, การได้รับการยอมรับนับถือ, ลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ, ความ
รับผิดชอบ, และความกา้วหนา้ 
     2.  ปัจจยัค ้าจุน (Maintenance Factor) หรืออาจจะเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า ปัจจยัสุขอนามยั หมายถึง ปัจจยั
ท่ีจะค ้าจุนใหแ้รงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
บุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบข้ึน และปัจจยัท่ีมาจากภายนอกตวับุคคล ไดแ้ก่ เงินเดือน, โอกาสท่ี
จะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต, ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา, สถานะของอาชีพ, นโยบายและการ
บริหารงาน, สภาพการท างาน, ความเป็นส่วนตวั, ความมัน่คงในงาน และวิธีการปกครองบงัคบับญัชา 
3. วธิีการศึกษา 
 
     การวิจยัน้ี มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ พนกังานไทยใน
บริษทัคนไทย ภายในพ้ืนท่ีเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ (กรณีศึกษา 3 บริษทั 
ไดแ้ก่ บ.ทรานส์แอร์คาร์โก ้จ ากดั, บ.ทวัร์รอแยลแอร์คาร์โก ้จ ากดั และ บ.ซีทีไอโลจิสติกส์ จ ากดั) ซ่ึงมี
ขนาดประชากรทั้งส้ิน 100 คน จากนั้นท าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ Krejci 
and Morgan ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน + 5% ท าให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 
80 คน ส่วนพนักงานไทยในบริษทัคนญ่ีปุ่น ภายในพ้ืนท่ีเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.
สมุทรปราการ (กรณีศึกษา 3 บริษทั ไดแ้ก่ บ.เอน็เอน็อาร์โกลบอลโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั, บ.เอน็
วายเคโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ บ.เอ็นอีซีลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด) ซ่ึงมีขนาด
ประชากรทั้ งส้ิน 95 คน จากนั้นท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ Krejci and 
Morgan ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน + 5% ท าให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 76 
คน รวมกลุ่มตวัอย่าทั้ง 2 กลุ่ม เป็น 156 คน โดยจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามบริษทัท่ี
ปฏิบติังานตามตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงค่า จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามบริษทัท่ีปฏิบติังาน 
 

บริษทัท่ีปฏิบติังาน 
จ านวน

ประชากร 
จ านวนตวัอยา่ง 

บ.ทรานส์แอร์คาร์โก ้จ ากดั 

ไทย 

40 32 

บ.ทวัร์รอแยลแอร์คาร์โก ้จ ากดั  20 16 

บ.ซีทีไอโลจิสติกส์ จ ากดั 40 32 

  รวม 100 80 

บ.เอน็เอน็อาร์โกลบอลโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ญ่ีปุ่น 

30 24 

บ.เอน็วายเคโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  50 40 

บ.เอน็อีซีลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 15 12 

  รวม 95 76 

รวม 156 

 
เม่ือท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามพร้อมทั้ งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้วน า
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งหมด ไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
และด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดย วิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี
และหาค่าร้อยละ ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจ วิเคราะห์ความแตกต่างดา้น
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างดว้ย Chi-Square Test เปรียบเทียบความแตกต่างในดา้นความพึง
พอใจในการท างานของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม โดยวิธี Discriminant Analysis 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอย่าง โดยการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ พบว่า เม่ือ
วิเคราะห์ดา้นเพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 90 คน คิดเป็น 57.69 % เม่ือวิเคราะห์ดา้น
อายุ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 36 ปีข้ึนไป มีจ านวน 72 คน คิดเป็น 46.16%  เม่ือวิเคราะห์ดา้นระดบั
การศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมีจ านวน 89 คน คิดเป็น 57.05%  
เม่ือวิเคราะห์ดา้นประสบการณ์ท างานในองคก์ร กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานในองคก์ร 5 
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ปีข้ึนไป มีจ านวน 88 คน คิดเป็น 56.41% และ เม่ือวิเคราะห์ดา้นต าแหน่งงาน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ปฏิบติังานอยูใ่นต าแหน่ง Operation มีจ านวน 60 คน คิดเป็น 38.46%  
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในการท างานในแต่ละดา้น โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นดงัต่อไปน้ี 
     ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยภาพรวม กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 3.688 
และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.698 
     ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยภาพรวม กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 
3.340 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.856 
     ดา้นความรับผิดชอบในงาน โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างทั้ งสองกลุ่มมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 
4.008 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.631 
     ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน โดยภาพรวม กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
เท่ากบั 3.462 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.862 
     ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ โดยภาพรวม กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 
3.258 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.866 
     ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน โดยภาพรวม กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 
3.425 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.918 
     ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน โดยภาพรวม กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจเท่ากบั 3.754 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.838 
     ดา้นความมัน่คงในงาน โดยภาพรวม กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 3.579 
และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.820 
     ดา้นวฒันธรรมองคก์ร โดยภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 3.765 และ
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.787 
 
     ผลการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว แสดงผลดงักราฟและตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงค่า Mean Square, F และ ค่า Significant ของค าถามท่ีมีค่า Significant นอ้ยกวา่ 0.05 

 
      
จากตารางท่ี 1 สามารถน ามาเขียนกราฟเพ่ือแสดงถึงความแตกต่างของค าถามในแต่ละขอ้ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 
 
รูปที่ 1 กราฟแสดงแสดงค่าเฉล่ียของความถึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างระหว่างพนกังานไทยใน
บริษทัคนไทย กบัพนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่น  
     เม่ือเสน้ท่ีน ้าเงิน คือ ขอ้ค าถามท่ีวา่ งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความน่าสนใจ 
     เสน้สีเทา คือ ขอ้ค าถามท่ีกล่าววา่ อาคาร สถานท่ี เป็นสดัส่วนชดัเจน 
     และเสน้สีเขียว คือ ขอ้ค าถามท่ีกล่าววา่ สวสัดิการ บริการ บริษทัโดยรวมมีความเหมาะสม 

ความพึงพอใจในการท างาน 
Mean 
Square 

F Sig. 

งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความน่าสนใจ 4.370 8.131 .005 
.538 

  
สวสัดิการบริการบริษทัโดยรวมมีความเหมาะสม 12.073 17.668 .000 

.683 
  

อาคาร สถานท่ีเป็นสดัส่วนชดัเจน 3.984 6.746 .010 
.591 
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     จากตารางท่ี 1 และ กราฟท่ี 1 สามารถอธิบายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
     ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั : เร่ืองงานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความน่าสนใจ แสดงค่า Significant = 
0.005 หมายถึง ปัจจยัน้ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
     ด้านเงินเดือนและสวสัดิการ : เร่ืองสวสัดิการบริการบริษัทโดยรวมมีความเหมาะสม แสดงค่า 
Significant = 0.000 หมายถึง ปัจจยัน้ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างทั้งสอง
กลุ่มแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
     ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน : เร่ืองอาคาร สถานท่ีเป็นสัดส่วนชดัเจน แสดงค่า Significant = 0.010 
หมายถึง ปัจจยัน้ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหร้ะดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
     ส่วนในดา้นอ่ืนๆ นั้นไม่มีความแตกต่างกนั เน่ืองจากแสดงค่า Significant สูงกวา่ 0.05 
     ผลการท า Chi-Square Test สรุปไดด้งัน้ี เพศ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.116 อายุ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.793 ระดบั
การศึกษา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.196 ประสบการณ์ท างาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.593 และต าแหน่งงาน มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0985 เม่ือพิจารณาจากค่า significant ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม 
พบว่าผลการวิจยัใหค่้า significant มากกว่า 0.05 ในทุกดา้น ดงันั้น จึงถือว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั 
     ผลการท า Discriminant Analysis พบว่าขอ้ค าถามท่ีให้ค่า Coefficient สูงสุดส าหรับงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ 
ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน โดยแสดงค่า Coefficient เท่ากับ 0.912 ซ่ึงถือเป็นค าถามท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุด 
     ผลการวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม  
     การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม พบว่า ค่า Wils' Lambda มีค่า 0.544 มีค่า Sig เท่ากบั 0 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 ท าให้
ความสามารถในการจ าแนกกลุ่มของสมการเส้นตรงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และมีค่าความถูกตอ้ง (Hit ratio) 
เท่ากบั 80.8% ท าใหส้มการเสน้ตรงท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีสามารถพยากรณ์จ าแนกกลุ่มคนไดใ้นระดบัดีและมี
ความถูกต้องในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ และผลการวิจัยน้ี ได้ค่า Cutting point เท่ากับ -0.04662 
หมายความว่า หากไดค่้า Y มากกวา่ -0.04662  ผูต้อบแบบสอบถามนั้นจะถกูจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มพนกังานไทย
ในบริษทัคนไทย แต่หากค่า Y นอ้ยกวา่ -0.04662 ผูต้อบแบบสอบถามนั้นจะถกูจดัใหอ้ยู่ในกลุ่มพนกังาน
ไทยในบริษทัญ่ีปุ่น ซ่ึงสมการเสน้ตรงดงักล่าวแสดงดงัต่อไปน้ี 
Y = - 0.627 - 0.391(Q1) + 0.540(Q2) +0.272(Q3) + 0.308(Q4) - 0.255(Q5) - 0.288(Q6) – 0.086(Q7) + 

0.158(Q8) - 0.185(Q9) + 0.579(Q10) + 0.178(Q11) - 0.906(Q12) + 0.075(Q13) - 0.667(Q14) + 

0.980(Q15) - 0.045(Q16) - 0.045(Q17) + 0.010(Q18) + 0.284(Q19) - 0.196(Q20) - 1.089(Q21) - 

0.037(Q22) + 0.786(Q23) - 0.057(Q24) - 0.079(Q25) - 0.246(Q26) + 0.345(Q27) + 0.100(Q28) + 
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0.076(Q29) - 0.011(Q30) - 0.330(Q31) + 0.459(Q32) + 0.402(Q33) + 0.360(Q34) - 0.158(Q35) + 

0.485(Q36) -0.476(Q37) + 0.125(Q38) + 0.029(Q39) + 0.092(Q40)  

     โดย Q1 – Q40 คือค าถามความพึงพอใจในแบบสอบถามจากขอ้ 1 – ขอ้ 40 ตามล าดบั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการทดสอบค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจในการท างาน 
     ผลการทดสอบค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจในการท างาน ระหว่างพนกังานไทยในบริษทัคนไทย
กบัพนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่น พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัจาก
ขอ้ค าถาม 3 ขอ้ค าถาม ดงัต่อไปน้ี ขอ้ค าถามท่ีหน่ึง งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความน่าสนใจ โดยพนกังาน
ไทยในบริษทัคนไทยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ เท่ากบั 3.89 ในขณะท่ีพนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจ เท่ากบั 3.55 ดา้นขอ้ค าถามท่ีสอง สวสัดิการบริการบริษทัโดยรวมมีความเหมาะสม โดย
พนกังานไทยในบริษทัคนไทยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ เท่ากบั 3.08 ในขณะท่ี พนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่น
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ เท่ากบั 3.63 และขอ้ค าถามท่ีสาม อาคาร สถานท่ีเป็นสดัส่วนชดัเจน โดยพนกังาน
ไทยในบริษทัคนไทยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ เท่ากบั 3.68 ในขณะท่ีพนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจ เท่ากบั 3.36 
     ผลการท าการทดสอบความเป็นอิสระต่อกนั  
     ผลการท าการทดสอบความเป็นอิสระต่อกนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน 
ทางดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างานในองคก์ร และต าแหน่งงาน 
     ผลการท า Discriminant Analysis  
     ผลการท า Discriminant Analysis พบว่า ข้อค าถามท่ีมีความส าคัญท่ีสุดส าหรับงานวิจยัน้ีคือ ท่านมี
โอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 
      
     ขอ้เสนอแนะ 
     ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัเพ่ือการน าไปใช ้
     1.  จากผลการวิจยัเร่ืองการศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการท างาน ระหวา่งพนกังานไทย
ในบริษทัคนไทยกบัพนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่นนั้น พบวา่ กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีระดบัความพึงพอใจ
แตกต่างกนัมากท่ีสุดในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ โดยมีความแตกต่างกนัดว้ยขอ้ค าถามท่ีว่า สวสัดิการ
บริการบริษทัโดยรวมมีความเหมาะสม ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานไทยในบริษทัคนไทยมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจ เท่ากบั 3.08 ส่วนพนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 3.63 ซ่ึงแตกต่างกนัอยู่
เท่ากับ 0.56 โดยพนักงานไทยในบริษทัคนไทยมีความพึงพอใจน้อยกว่าพนักงานไทยในบริษทัญ่ีปุ่น 
ดงันั้นบริษทัคนไทยควรพิจารณาสวสัดิการของพนกังานให้เหมาะสมกบัสภาพการท างานปัจจุบนั และ
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ทดัเทียมกบับริษทัอ่ืนในธุรกิจประเภทเดียวกนั เช่น เร่ืองค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล กองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ เบ้ียขยนั เป็นตน้ 
     2.  จากผลการวิจยัในดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั พบว่า ขอ้ค าถามท่ีกล่าวว่า งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมี
ความน่าสนใจ ส่งผลต่อความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการท างานของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม โดย
ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานไทยในบริษทัคนไทยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ เท่ากบั 3.89 ส่วนพนกังานไทยใน
บริษทัญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 3.55 ซ่ึงแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 0.34 โดยพนกังานไทยในบริษทั
คนไทยมีความพึงพอใจสูงกว่าพนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่น ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาในบริษทัญ่ีปุ่นควรเพ่ิม
ความน่าสนใจในงานให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม้ากข้ึน เช่น มีการปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ร่วมกนั ในส่วนของงานท่ีปฏิบติั เช่น เร่ืองปัญหาท่ีเกิดจากการท างาน โดยหาทางออก และหาแนวทางใน
ป้องกนัปัญหาร่วมกนั หรืออาจมีการกระตุน้ให้พนักงานมีความสนใจในงานเพ่ิมข้ึนโดยการให้รางวลั / 
ของขวญั เม่ือพนกังานสามารถท างานไดส้ าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้เป็นตน้ 
     3.  ผลจากการวิจยัในดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน พบว่า ขอ้ค าถามท่ีกล่าวว่า อาคาร สถานท่ี เป็น
สดัส่วนชดัเจน ส่งผลต่อความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการท างานของกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่ม  โดย
ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานไทยในบริษทัคนไทยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ เท่ากบั 3.68 ส่วนพนกังานไทยใน
บริษทัญ่ีปุ่นมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 3.36 ซ่ึงแตกต่างกนัอยู่เท่ากบั 0.32 โดยพนกังานไทยในบริษทั
คนไทยมีความพึงพอใจสูงกว่าพนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่น ดงันั้นแผนกท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองอาคารสถานท่ี 
ของบริษทัคนญ่ีปุ่นควรหันกลบัมาดูแลทางดา้นน้ีอย่างเอาจริงเอาจงัข้ึน เน่ืองจากอาคาร และ สถานท่ี
ท างาน ท่ีเป็นระเบียบชดัเจน ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัพนกังานในขณะท างาน
ซ่ึงจะส่งผลใหพ้นกังานท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
     ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
     1.  เน่ืองจากงานวิจยัฉบับน้ีได้ท าการศึกษากลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มจากสาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เท่านั้น ดงันั้นหากมีผูส้นใจจะท าการวิจยัคร้ังต่อไป ผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนะใหมี้การศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 
กลุ่มในแผนกอ่ืนๆ ดว้ย ซ่ึงอาจจะท าใหพ้บความแตกต่างในดา้นความพึงพอใจในการท างานระหวา่งกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มไดช้ดัเจนข้ึน 
     2.  หากมีผูส้นใจจะท าการวิจยัในคร้ังต่อไปเพ่ือศึกษาความแตกต่างในดา้นความพึงพอใจในการท างาน
ระหวา่งพนกังานไทยในบริษทัคนไทยกบัพนกังานไทยในบริษทัญ่ีปุ่น ควรจะท าการศึกษาเปรียบเทียบใน
ธุรกิจอ่ืนดว้ย 
     3.  ควรมีการศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการท างานระหว่างพนกังานไทยในบริษทัคน
ไทยกบัพนกังานไทยในบริษทัขา้มชาติอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากบริษทัขา้มชาติญ่ีปุ่นดว้ย เพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
ของแต่ละบริษทัท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการท าการวิจยัไดรั้บทราบถึงขอ้มูลความพึงพอใจดงักล่าวแลว้
น ามาใชป้รับเปล่ียนเพ่ือใหพ้นกังานในบริษทัของตนมีความพึงพอใจในการท างานมากข้ึน 
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ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน  
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

Factors Influencing Organizational Commitment: 
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นัชชา  ไหลน าเจริญ1และภูษิต วงศ์หล่อสายชล2 

Natcha Lainumcharoen and Phusit Wonglorsaichon 
  

บทคดัย่อ 
   การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทัซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ศึกษาปัจจัยท่ี มี
ความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัของพนกังานและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังาน ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณาและเชิงอนุมาน ประชากร
ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนักงานบริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 819 คน  สามารถ
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างได ้262 คน ท าการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และน ามาขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติวิเคราะห์แบบ t-test,  วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์แบบ One-way ANOVA และ Correlation 
Coefficient หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 พบว่าพนกังาน
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ปัจจยัดา้นรายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั และผลจากการวิเคราะห์ความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนกังานบริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) พบว่าปัจจยัทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ลกัษณะองค์กร และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการ
ปฏิบติังาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รทั้งดา้นพฤติกรรมการแสดงออกและดา้นทศันคติ  
 
ค าส าคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร, พฤติกรรมการแสดงออก, ทัศนคติ 
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Abstract 
 

The purposes of this study were: 1) to examine the organizational commitment of employee. 2) To 
examine the factors affecting to organizational commitment. 3) To examine the relationship between 
personal factors and factors affecting the organizational commitment. This study has been analyzed with 
descriptive and inferential data. The population in this study was 819 staffs of Synnex (Thailand) Public 
Company Limited and the sample are 262 staffs. Collect data with questionnaire and analysis with 
computer statistical package program and the statistical tool were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and reliability analysis by t-test for statistical analysis. Analyze inferential data with One-way 
ANOVA and Correlation Coefficient at the 0.01 and 0.05 levels. Result showed that most of the sample 
size is the organization commitment was in the high every factors cause to the organization. The 
personal difference factors that effect to difference organizational commitment except the average 
income of employee. And 4 factors that consist of personal characteristics, job description, unique of 
organization and experience have related to the organizational commitment with behavior and attitude.     
 
Keywords: Organizational Commitment, Behavior, Attitude 
 
 

1. บทน า 
 
     บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คอมพิวเตอร์ โดยภาพรวมทางธุรกิจปัจจุบนันั้นไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม
ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากสินคา้ท่ีทางบริษทัจ าหน่ายนั้น ถือไดว้า่เป็นสินคา้ส้ินเปลืองหรือนอกเหนือจาก
ปัจจยั 4 หากสภาพเศรษฐกิจฝืดเคืองหรือมีอตัราการจบัจ่ายใชส้อยนอ้ย อาจไดรั้บผลกระทบโดยตรง ซ่ึง
คนส่วนมากจะเลง็เห็นความส าคญัของการใชจ่้ายไปกบัส่ิงของท่ีจ าเป็น อีกทั้งผลกระทบจากการพฒันา
เทคโนโลยีท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบโดยตรงกบัธุรกิจ ทั้งในเร่ืองของการเร่งพฒันาสินคา้ให้
รวดเร็วเท่าทนัเทคโนโลยี และการระบายสินคา้ท่ีคงคา้งในคลงัสินคา้ท่ีเป็นสินคา้ท่ีตกรุ่นไปแลว้ อีกทั้ง
ผลกระทบท่ีเกิดมาจากค่านิยมการใชสิ้นคา้ไอทีในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไป โดยมีความจ าเป็นในการ
พฒันาปรับปรุงสินคา้และการบริการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหท่้วงทนัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป  
ซ่ึงการบริหารใหบ้ริษทัประสบความส าเร็จนั้น นอกจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอกแลว้ บริษทัยงั
พบปัญหาภายในท่ีเกิดจากการท่ีทรัพยากรบุคคลมีการปรับเปล่ียนหมุนเวียนไปตลอดเวลา พนกังานท่ีมีอยู่
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จึงท างานไดไ้ม่ต่อเน่ือง บริษทัจึงมีการมุ่งเนน้การแกไ้ขจากภายในสู่ภายนอกโดยการปรับปรุง พฒันา 
หรือเห็นความส าคญัของทรัพยากรบุคคลก่อนเป็นอนัดบัแรก  
          ผูว้ิจยัจึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าผลงานวิจยัมาร่วมมือกนัหาแนวทางปรับปรุงและพฒันารูปแบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ิมสร้างความผกูพนั ความจงรักภกัดี ต่อองคก์รท่ีจะ
ส่งผลใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร และเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใหพ้ฒันาควบคู่ไป
กบัเป้าหมายขององคก์ร บริษทัไดป้ระสบปัญหาดา้นอตัราการลาออกของพนกังานท่ีเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
รวมถึงอายงุานเฉล่ียของพนกังานท่ีลดนอ้ยลงเร่ือยๆ จึงใหค้วามส าคญัของความผกูพนัของพนกังานท่ีมี
ต่อองคก์ร เพราะหากพนกังานไม่มีความผกูพนักบัองคก์รก็จะมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความไม่มีแรงจูงใจ
ในการท างาน เกิดความเบ่ือหน่าย ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ เช่นการขาดงาน การมาท างานไม่ตรงต่อเวลาไม่มี
ความรับผิดชอบในงานท่ีท า ไม่มีความพยายามท่ีจะท างานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ความเห็นแก่ตวั มีทศันคติท่ีไม่ดี ส่งผลใหผ้ลงานท่ีออกมา ไม่ดีตามไปดว้ย จนกระทัง่เกิด
การลาออกจากงานในท่ีสุด โดยไดท้ าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานเพ่ือน าผลงานวิจยัมาปรับใชใ้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและ
น าปัจจยัท่ีไดจ้ากการศึกษามาเสริมสร้างความผกูพนัของพนกังานบริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ใหมี้มากยิ่งข้ึน ทั้งดา้นการบริหารงานของฝ่ายบริหาร แต่ละแผนก รวมทั้งดา้นการเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์ของพนกังานแต่ละแผนกท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมต่างๆร่วมกนั อีกทั้งเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพฒันา ปรับปรุง บริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้
พนกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์รและส่งผลใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความผูกพนั 
 
     Steers and Porter (1979) ความผกูพนัต่อองคก์ร คือ ความรู้สึกผกูพนัระหวา่งพนกังานกบัองคก์ร ท่ีเกิด
จากพนกังานรู้สึกว่าตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร และมีส่วนร่วมกบัองคก์ร ซ่ึงพนกังานท่ีมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ร จะมีลกัษณะ 3 ประการ คือ 
     (1) การเขา้เป็นสมาชิกขององค์กร (Organization Entry) เป็นขั้นตอนแรกท่ีบุคคลเลือกเขา้เป็นสมาชิก
ในองคก์รใดองคก์รหน่ึง เรียกวา่ขั้นท่ีหน่ึง (First Stage) 
     (2) การมีความผูกพนัต่อองค์กร (Organization Commitment) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลตดัสินท่ีจะผูกพนั
ลึกซ้ึงกบัองค์กร โดยความผูกพนัต่อองค์กรจะเน้นท่ีขอบเขตของความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนักบัเป้าหมายขององคก์ร ค่านิยมในการเป็นสมาชิกในองคก์ร และความตั้งใจท่ีจะท างานหนกัเพ่ือ
ความส าเร็จโดยรวมของเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงความรู้สึกเช่นน้ีท าให้ความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างไป
จากความเก่ียวพนักบัองคก์รหรือความเป็นสมาชิกขององคก์ร  โดย Steers และ Porter พบว่า พนกังานท่ีมี
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ความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูง จะมีการขาดงานและลาออกจากงานในระดบัท่ีต ่า แนวโนม้เอียงท่ีจะมี
ส่วนร่วมกบัองค์กร ส่วนพนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กรในระดบัต ่าจะน ามาซ่ึงผลการปฏิบติังานใน
ระดบัท่ีต ่าและมีความโนม้เอียงท่ีจะถอยห่างจากองคก์ร มีการขาดงานและลาออกจากงานสูง 
     (3) การขาดงานและการลาออกของพนักงาน (Absenteeism and Turnover) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของ
กระบวนการเก่ียวพนักบัองคก์ร เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลตดัสินใจท่ีจะอยูก่บัองคก์รหรือออกจากองคก์ร 
     นอกจากน้ี Steers and Porter (1982) ยงัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ 
ลกัษณะส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และระยะเวลาปฎิบติังาน     
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน ประกอบดว้ยความชดัเจนของงาน ความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน งานท่ีมี
ลกัษณะทา้ทาย และงานท่ีมีลกัษณะทา้ทาย   
ลักษณะองค์กร ประกอบดว้ย การกระจายอ านาจในองค์กร การมีส่วนร่วมเป็นเจา้ขององคก์ร และขนาด
ขององคก์ร 
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย ความคาดหวงัท่ีจะได้รับการตอบสนองจาก 
ความรู้สึกต่อองคก์รวา่องคก์รเป็นท่ีพ่ึงพาได ้และความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร 
 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความผูกพนั 
   ขวญัเมอืง ไตรนุช : ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัในองคก์ร กรณีศึกษา บริษทั เวสเทิร์นดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จ ากดั ไดใ้ห้ระดบัความส าคญัในระดบัมากเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลดา้นลกัษณะงานและ
ดา้นความสัมพนัธ์ ความผูกพนัต่อองค์กรดา้นพฤติกรรมหรือความต่อเน่ือง ดา้นทศันคติหรือความรู้สึก 
และวฒันธรรมองค์กรก็อยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์กร 
ประกอบดว้ยระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัท าใหร้ะดบัความส าคญัของความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั
ไปดว้ย และผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองคก์รคือ จุดมุ่งหมายขององค์กร ลกัษณะ
งาน คุณภาพชีวิต และโอกาสท่ีไดรั้บ 
   นพวรรณ เล้าเกร็จ และ ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์  : ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและ
พฤติกรรมการท างานของบริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด(มหาชน) พบว่า พนักงานบริษัททรู วิชั่นส์ จ ากัด 
(มหาชน) มีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัส่วนบุคคลทุกดา้นมีผลต่อความผูกพนั 
ปัจจยัลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นปัจจยัประสบการณ์ใน
การท างานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบักบัพฤติกรรมการท างาน 
   เนตรนภา นันทพรวิญญู : ศีกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 26-30 ปี ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดร้ะหว่าง 10,001-15,000 บาท มีอายุงาน 6-10 ปี 
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมาก ทั้ง 4 ดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ดา้นความคาดหวงัท่ี
จะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร รองลงมาคือดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทเพ่ือองคก์ร และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กร ผลการเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์กร
ของพนกังานบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัท่ีท าให้
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั เซ็นทรัล รีเทลแตกต่างกนัไดแ้ก่ สถานภาพ รายได ้และอายงุาน 
   เบ็ญจพร  ธาราภูม ิ:  ศึกษาหวัขอ้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนักบัองคก์รของลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน 
ศูนยวิ์จยัพืชสวนจนัทบุรี พบว่าระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของลกูจา้งชัว่คราวรายเดือนในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยลูกจา้งชัว่คราวรายเดือนเพศชายมีระดบัความผูกพนัมากกว่าเพศหญิง ลูกจา้งชัว่คราวราย
เดือนกลุ่มอายุ 36 ปีข้ึนไปและระยะเวลาในการปฏิบติังาน 3-6 ปี มีระดบัความผกูพนัมากท่ีสุด และลกูจา้ง
ชั่วคราวรายเดือนสถานภาพแต่งงานมีระดับความผูกพนัต่อองค์กรมากกว่าสถานภาพโสด ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความผกูพนักบัองคก์รของลูกจา้งชัว่คราวรายเดือนข้ึนอยู่กบั 2 ใน 8 ตวัแปรบ่งช้ี คือ ความเป็น
อิสระในการท างานและความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัต่อองคก์ร 
 

3. วธิีการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย  
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 819 คน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษทัซินเน็คฯ, 2556) 
     กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) โดยใช้สูตรค านวนตามตางรางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1996: 607-10) 
โดยใช้ระดับค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 95%  ค่าความคาดเคล่ือนท่ี 0.05 วิธีการศึกษาควรประกอบด้วย
ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการวิเคราะห์ขอ้มลู 
      
3.2 การสุ่มตัวอย่าง  
   การวิจัยคร้ังน้ีใช้การสุ่มตัวอย่างไปยงัแต่ละหน่วยงานของทั้ งบริษัทซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงมีประชากรทั้งหมด 819 คน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษทัซินเน็คฯ, 2556) โดยใชวิ้ธีสุ่มแบ่ง
แบบชั้น (Stratified Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีแจกแบบสอบถามให้แต่ละหน่วยงานจ านวน 
262 คน 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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1. ท าการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองจ านวน 40 ชุด (Pre-test) เพ่ือท าการทดสอบความเท่ียงของ
เคร่ืองมือโดยใชวิ้ธีหาค่าสมัประสิทธ์ิ Alpha และ Cronbarch โดย มีค่าดงัน้ี 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิ Alpha และ Cronbarch ของแต่ละตวัแปร 
ประเภทของตวัแปร Cronbach's Alpha 
ค าถามดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 0.733 
ค าถามดา้นลกัษณะท่ีเก่ียวกบังาน 0.858 
ค าถามดา้นลกัษณะขององคก์ร 0.723 
ค าถามดา้นประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน 0.871 

 
2. ท าการแจกแบบสอบถามโดยจ าแนกตามหน่วยงานดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 

Sampling) ดงัตารางท่ี 1 
3. ติดตามเกบ็แบบสอบถามท่ีแจกให ้และแยกเกบ็ขอ้มลูเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 
4. ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้แลว้บนัทึกขอ้มลูเพ่ือท าการวิเคราะห์ 

     
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิเคราะห์ตามขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มลูในส่วนท่ี 1 ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณา ประกอบดว้ยขอ้มลูท่ีเป็นปัจจยั 
ส่วนบุคคลและขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน ทั้งดา้นลกัษณะ
ส่วนบุคคล ลกัษณะท่ีเก่ียวกบังาน ลกัษณะองคก์ร และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน วิเคราะห์
โดยใชค่้าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. วิเคราะห์ขอ้มลูในส่วนท่ี 2 ซ่ึงเป็นขอ้มลูท่ีใช ้วิธีการของลิเคิร์ท แบ่งออกเป็น 5 ระดบั  
      2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การทดสอบ
สมมติฐานลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัดว้ยการวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ t-test 
(2 ตวัเลือก)  
     2.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานความผกูพนัต่อองคก์รทั้งดา้นพฤติกรรมการ
แสดงออก และดา้นทศันคติของสมาชิกในองคก์ร แตกต่างตามลกัษณะส่วนบุคคล ดว้ยการวิเคราะห์แบบ 
one-way ANOVA 
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     2.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์กรกบัความผูกพนัต่อองค์กรดา้นพฤติกรรมการแสดงออกและทัศนคติของคนใน
องคก์ร ดว้ยการวิเคราะห์แบบ Correlation Coefficient 

 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     การวิจยัคร้ังน้ีไดวิ้จยัจากพนกังานบริษทัซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 262 คน จาก
พนกังานทั้งหมด 819 คน ใชวิ้ธีสุ่มแบ่งแบบชั้น โดยท าจากวิจยัผา่นแบบสอบถามท่ีผูจ้ยัสร้างข้ึน โดยกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.9 และเพศชาย 48.1 ส่วนมากอายุระหว่าง 31-35 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 29.8 โดยท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ท่ีปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.7 และมี
สถานภาพโสดมากกว่าสมรส คิดเป็นร้อยละ 66.8 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัมีอายุงานไม่เกิน 5 ปี ซ่ึง
คิดเป็นร้อยละ 44.7  ดงัตารางท่ี 2  
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
จ านวน 

(N=262) 
ร้อยละ 

เพศ หญิง 136 51.9 
อาย ุ 31-35 ปี 78 29.8 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 138 52.7 
สถานภาพ โสด 175 66.8 
รายได ้ 20,001-30,000 บาท 97 37 
อายงุาน นอ้ยกวา่ 5 ปี 117 44.7 

 
   โดยน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ ทางสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวั
แปรตาม สรุปผลวิจยัไดด้งัน้ี 
 
     1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และอายุงาน ของพนกังานมี
ความผกูพนัต่อองคก์รทั้งดา้นพฤติกรรมการแสดงออก และดา้นทศันคติของสมาชิกในองคก์ร ไม่แตกต่าง
กนั ในขณะท่ี รายได้เฉล่ียต่อเดือนของพนักงานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรทั้ งด้าน
พฤติกรรมการแสดงออก และดา้นทศันคติของสมาชิกในองคก์ร แตกต่างกนั  
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ตารางที่ 2 ความผูกพนัต่อองค์กรดา้นพฤติกรรมการแสดงออกและทศันคติของสมาชิกในองค์กร จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความผูกพนัต่อองค์กร N Mean S.D. 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

ด้านพฤตกิรรมการแสดงออก 

1. นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 15 3.98 0.62 b.g. 7.48 5 1.5 3.52 0.004 

2. 10,001-20,000 บาท 51 3.79 0.55 w.g. 108.78 256 0.42     

3. 20,001-30,000 บาท 97 3.44 0.59 total 116.26 261       

4. 30,001-40,000 บาท 68 3.51 0.74             

5. 40,001-50,000 บาท 23 3.62 0.84             

6. 50,000 บาทข้ึนไป 8 3.83 0.64             

ด้านทัศนคตขิองสมาชิกในองค์กร 

1. นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 15 4 0.42 b.g. 4.73 5 0.95 3.58 0.004 

2. 10,001-20,000 บาท 51 3.91 0.51 w.g. 67.67 256 0.26     

3. 20,001-30,000 บาท 97 3.61 0.5   72.4 261       

4. 30,001-40,000 บาท 68 3.77 0.55             

5. 40,001-50,000 บาท 23 3.85 0.48 total           

6. 50,000 บาทข้ึนไป 8 3.97 0.6             

 
    2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่การไดรั้บการพฒันาทกัษะ
และความสามารถเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนอยู่ เสมอ (Mean=3.68, 
S.D.=0.87) เป็นปัจจยัท่ีมนัอิทธิพลมากท่ีสุด และระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัดา้นลกัษณะท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานพบว่า พนักงานจะเกิดความพึงพอใจเม่ือไดป้ฏิบติังานจนประสบความส าเร็จ (Mean=
3.87, S.D.=0.97)  เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด และส าหรับจากการวิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความผกูพนัดา้นลกัษณะองคก์รมากท่ีสุดคือ วฒันธรรมองคก์รหรือ TEAMWORK เป็นวฒันธรรมองคก์ร
ท่ีพนกังานพึงพอใจและพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน (Mean=3.73, S.D.=0.88) และสุดทา้ยคือ จากการวิเคราะห์
ระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันด้านประสบการณ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานพบว่า ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุดคือการท่ีพนักงานตั้ งใจท่ีจะปฏิบัติงานกับองค์กรน้ีแลว้ คิดว่าได้รับผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม (Mean=3.43, S.D.=0.88)   
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     3. ผลจากการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) พบว่าปัจจัยทั้ ง 4 ด้าน ซ่ึงประกอบไปด้วย ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกับงาน 
ลกัษณะองคก์ร และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รทั้ง
ดา้นพฤติกรรมการแสดงออกและดา้นทศันคติท่ีมีต่อองคก์รของกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 

 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
     จากการวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่ององค์กรของพนักงานบริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) พบวา่พนกังานมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีมี
อิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั และผลจากการวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) พบว่าปัจจยัทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงประกอบไปดว้ย ลกัษณะส่วน
บุคคล ลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับงาน ลักษณะองค์กร และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรทั้งดา้นพฤติกรรมการแสดงออกและดา้นทศันคติ ซ่ึงสรุปไดด้งั
ตาราง  
 
ตารางที่ 2 แสดงการอภิปรายผลการศึกษากบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผลงาน ช่ืองานวจิัย ผลการศึกษา ปัจจยัที่มอีทิธิพล  
นพวรรณ เล้าเกร็จ และ 
ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน ์
(2552)  

ปั จ จัย ท่ี มี ผ ล ต่ อ ค วาม
ผูกพัน ต่ ออ งค์ ก รและ
พฤติกรรมการท างานของ
บริษัท  ทรู วิชั่นส์ จ ากัด
(มหาชน)  

สอดคลอ้ง ปัจจัยด้านลักษณะส่วน
บุคคลปัจจัยลกัษณะงาน 
ปัจจยัดา้นประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บจากการปฏิบัติงาน
ของพนักงานนั้นมีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ร 

เบญ็จพร  ธาราภูมิ(2548)  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันกับ อ งค์ ก รของ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรี 

สอดคลอ้ง ดา้นลกัษะงาน ความเป็น
อิสระในการท างาน  
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ตารางที่ 2 แสดงการอภิปรายผลการศึกษากบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขวญัเมือง ไตรนุช (2554)  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ผู ก พั น ใ น อ ง ค์ ก ร  : 
กรณี ศึกษา บ ริษัท  เวส
เทิ ร์นดิจิตอล (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

แตกต่าง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและ
ระดบัการศึกษา  

เนตรนภา นันทพรวิญญู 
(2551)  

ความผูกพันต่อองค์การ
ข อ งพ นั ก ง าน บ ริ ษั ท 
เซ็ น ท รั ล  รี เท ล  ค อ ร์
ปอเรชัน่ จ ากดั 

แตกต่าง ปัจจยัดา้นความคาดหวงัท่ี
จะได้รับการตอบสนอง
จากองคก์ร 

 
  
   ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
     1. ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ในดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรท่ีแตกต่างกนั จะ
เห็นไดว้่าพนักงานให้ความส าคญักบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานซ่ึงเห็นถึงความส าคญัของ
รายได ้ในดา้นของผูบ้ริหารหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีการพิจารณารายไดข้องพนกังานท่ีแตกต่างกนั 
เพ่ือท าการพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีตอ้งมีการน าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รทั้ง 4 
ดา้นมาพิจารณาสมัพนัธ์กนัดว้ย  
     2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานมากท่ีสุดอนัดบัแรกคือลกัษณะท่ีเก่ียวกบังาน จะเห็น
ได้ว่าพนักงานได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานหรืองานท่ีได้รับมาเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในการ
ปฏิบติังานต่อองค์กร ดง้นั้นหากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะสร้างความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังาน ควรเนน้ปัจจยัดา้นลกัษณะงานให้งานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นมีความชดัเจน มีความเป็นอิสระใน
การปฏิบติังาน และเป็นงานท่ีมีลกัษณะทา้ทาย จะท าใหพ้นกังานส่วนใหญ่จะมีความผกูพนัต่อองคก์รมาก
ข้ึน รองลงมาคือปัจจยัดา้นลกัษณะขององค์กร การกระจายอ านาจในองค์กร การมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ
องคก์ร และขนาดองคก์รมีผลอยา่งยิ่งในการสร้างความผกูพนัใหก้บัพนกังาน 
 
     ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
     จากงานวิจยัท่ีผูวิ้จยัไดศึ้กษามาน้ีมีขอ้เสนอแนะว่า ควรศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รในดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเช่น ปัจจยัดา้นการรับรู้และความคาดหวงั ซ่ึงปัจจยัทั้ง 2 ดา้นน้ี กเ็ป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัต่อการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ร เน่ืองจากในการปฏิบติังานในองคก์รนั้นประกอบไป
ดว้ยหลายปัจจัยและหลายดา้น ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกของพนักงาน ดังนั้นการท่ีองค์กรทุกองค์กรได้มี
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การศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังานในองคก์รอย่างต่อเน่ืองจะท าใหพ้นกังาน
เกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการท างาน และส่งผลใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จสืบไป 
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The relationship between the factors in terms of the work characteristics 
with organizational commitment of employee Case Study: of  

Kasikornbank Public Company Limited 
ปิยาภรณ์ เพิม่สิน และวนิิจฉัย รังสิธนานนท์ 

Piyapornphermsin 

บทคดัย่อ 
การคน้ควา้น้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นลกัษณะงานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ร กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทยและศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย สาขาส านักพหลโยธิน จ านวน200 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป้นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ Independent Sample (t-test) ส าหรับตวัแปรสอง
กลุ่ม และใชส้ถิติ One-Way ANOVA (F-test) ในการทดสอบสมมติฐานส าหรับตวัแปรมากกว่าสอง การ
วิเคราะห์เก่ียวกับระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เพ่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย 3 ล าดบั 
มากท่ีสุดคือ ดา้นความรู้สึก รองลงมาคือดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม และดา้นความต่อเน่ือง 
ค าส าคัญ: ปัจจัยด้านลกัษณะงาน, ความผูกพันต่อองค์กร 

Abstract 

The objectives of this independent study were to study The relationship between the factors in terms of 
the work characteristics withorganizational commitment of employee Case Study: of  Kasikornbank 
Public Company Limitedand to study the level of the organization commitment of employee 
ofKasikornbank Public Company Limited. The sample group was 200 persons of employee. The 
questionnairs were used as the data collection instrument . The statistics used for analysis were 
Percentages, Mean and Standard Deviation. Hypotheses were tests by Independent sample (t-test) for 
two groups of variables, and used One-Way ANOVA (F-test) for testing hypotheses which had variables  
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  จ. กรุงเทพฯ email:keep-story@windowslive.com 
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more than two groups. From this study, the organizational commitment of employees of Kasikornbank 
Public Company Limited found that employee of Kasikornbank Public Company Limited had the 
organization commitment in the most level. When considering from highest to lowest means, they were 
senses, the norm of society, and continuity respectively. 
Keywords:the factors in terms of the work characteristics ,  organizational commitment 

1.บทน า 
 
ธนาคารกสิกรไทย  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี  8 มิถุนายน พ.ศ. 2488  ดว้ยทุนจดทะเบียน  5 ลา้นบาท  และพนกังาน
ชุดแรกเร่ิมเพียง 21 คน  มีอาคารซ่ึงเป็นสาขาส านักถนนเสือป่าในปัจจุบันเป็นท่ีท าการแห่งแรก การ
ด าเนินงานของธนาคารประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี เพียง 6 เดือน หรือเพียงงวดบญัชีแรกท่ีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2488 มียอดเงินฝากสูงถึง 12 ลา้นบาท มีสินทรัพย ์15 ลา้นบาท  
จากจุดท่ีเร่ิมตน้จนถึงวนัน้ี ธนาคารกสิกรไทยเติบโตอย่างมัน่คง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556  มีทุนจด
ทะเบียน 30,486 ลา้นบาท มีสินทรัพยจ์ านวน 2,225,152 ลา้นบาท เงินรับฝากจ านวน 1,467,058 ลา้นบาท 
เงินให้สินเช่ือจ านวน 1,390,135 ล้านบาท มีสาขาและส านักงานย่อยในประเทศ จ านวน 897 สาขา 
แบ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 301 สาขา และส่วนภูมิภาคจ านวน 596 สาขา มีสาขาและส านกังาน
ตวัแทนต่างประเทศจ านวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาลอสแองเจลิส สาขาฮ่องกง สาขาหมู่เกาะเคยแ์มน สาขา
เซินเจ้ิน สาขาเฉิงตู ส านกังานผูแ้ทนกรุงปักก่ิง ส านกังานผูแ้ทนนครเซ่ียงไฮ ้ส านกังานผูแ้ทนเมืองคุนหมิง 
ส านักผูแ้ทนงานกรุงโตเกียว และส านกังานผูแ้ทนกรุงย่างกุง้ สาขาและส านกังานผูแ้ทนในต่างประเทศ
เหล่าน้ี ใหบ้ริการและส่งเสริมความสะดวกต่างๆ ดา้นการคา้ การเงินระหวา่งประเทศไทยและประเทศคู่คา้
ทัว่โลก ตลอดระยะเวลากว่า 68 ปีท่ีผ่านมา  ธนาคารมุ่งมัน่ในการพฒันาองค์กรและพฒันาผลิตภณัฑท์าง
การเงินใหม่อย่างสม ่าเสมอ  เพ่ือให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ ภายใตค้  าขวญัของธนาคารท่ีว่า “บริการทุก
ระดบัประทบัใจ” 
ธนาคารมีนโยบายปฏิบติักบัพนกังานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และยึดถือปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
หา้มการเลือกปฏิบติัหรือกีดกนัแรงงาน หา้มการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคาม อนัเน่ืองมาจากความแตกต่าง
ดา้นเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติสิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ หรือความพิการ ยึด
แนวทางการสร้างสมดุลในชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างาน รณรงคใ์หพ้นกังานเห็นความส าคญัของการ
รักษ์สุขภาพ และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานและองค์กร โดยค านึงให้สอดคลอ้งกบัความ
สนใจของพนกังานและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางสงัคมอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
ความผูกพนัต่อองคก์รจะเกิดข้ึนโดยท่ีองค์กรตอ้งเช่ือมโยงให้สมาชิกมีความรู้สึกของผูท้  างานท่ีแสดงว่า
ตนเป็นส่วนหน่ึงหรือเป็นหน่ึงเดียวกบัองค์กร มีทศันคติท่ีดี มีความซ่ือสัตยแ์ละมีค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกบั
บุคคลอ่ืนในองค์กร พร้อมท่ีจะทุ่มเทก าลงักายและใจท่ีจะท างานเพ่ือใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย โดยความ
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ผกูพนัขององคก์รเป็นเร่ืองเตม็ใจท่ีบุคคลยินดีท่ีจะทุ่มเทก าลงัและความจงรักภกัดี ใหแ้ก่ระบบสงัคมท่ีเป็น
สมาชิกอยู ่ 
ทางฝ่ายพิจารณาเครดิต ไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัการลาออกและการยา้ยงานของพนกังาน ส่วนหน่ึงเกิด
จากสภาพการณ์ปัจจุบนั ท่ีมีการแข่งขนัอย่างรุนแรง ท าให้ประสบกบัปัญหาพนกังานมีทางเลือกมากข้ึน 
ท าใหมี้การลาออกอยา่งต่อเน่ือง มีผลท าใหธ้นาคารสูญเสียบุคลากรท่ีส าคญั ขาดบุคลากรท่ีมีความช านาญ
ในหน้าท่ี ท่ีมีความสามารถ เสียค่าใช้จ่ายในการสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม และพฒันาบุคลากร เป็น
อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ดงันั้นผูบ้ริหารของธนาคารจึงมีหนา้ท่ีในการบริหารงานท่ีท าให้
เกิดขวญัและก าลงัใจในการท างาน สร้างแรงใจและสร้างความผูกพนัข้ึนในองค์การ เพ่ือให้บุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถขององคก์ารสามารถปฏิบติังานร่วมกบัองคก์ารไดน้านท่ีสุดเท่าท่ีองคก์ารตอ้งการ 
จากขอ้มูลน้ีท าใหท้ราบถึงสภาพปัญหาส่วนหน่ึงของการท างานภายในธนาคาร ความผกูพนัขององคก์ารก็
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วน ท าให้ธนาคารสามารถท่ีจะรักษาพนกังานท่ีธนาคารตอ้งการให้อยู่ร่วมงาน และ
ธนาคารสามารถวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม  

โดยงานวิจยัเล่มน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือ 1.)ศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงาน  2.)เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความ
ผกูพนัต่อองคก์ร 3.) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ประโยชน์ของงานวิจยัเล่มน้ีคือ 1.) เพ่ือให้ทราบถึงระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย 2.) เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกสิกร
ไทย 3.) สามารถน าผลวิจยัท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการน าเสนอต่อผูบ้ริหารเพ่ือท่ีจะได้ร่วมมือกันหา
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
อนัจะช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์รและลดจ านวนการลาออกของพนกังาน 

 
2.ทบทวนวรรณกรรม 
 
1. แนวคิดเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์กร 

(ธีระ วีระธรรมสาธิต 2532) ไดนิ้ยาม ความผูกพนัต่อองค์กรนั้น โดยเน้นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของ
สมาชิกองคก์รนั้น ในรูปของความสม ่าเสมอของพฤติกรรมเม่ือสมาชิกองคก์รมีความผกูพนัต่อองคก์ร  ก็
จะมีการแสดงออกในรูปพฤติกรรม 

(Steers, 1977) กล่าวว่า ความผกูพนัต่อองคก์ร หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
มีความเต็มใจ เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือองค์กร และปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กรนั้ น
ตลอดไป นอกจากน้ีความผกูพนัต่อองคก์รยงัเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิผลขององคก์รในลกัษณะหน่ึง 
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 (Aleen and Mayer , 1990) กล่าวว่า พนักงานท่ีมีความผูกพนัต่อองค์กรจะมีลกัษณะเป็นบุคคลท่ีอยู่กับ
องค์กรไม่ว่าจะเป็นอย่างไร มาท างานสม ่าเสมอ ทุ่มเทในการท างาน ปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทั และมี
เป้าหมายร่วมกบัองคก์ร 

อเลนและเมเยอร์ มีแนวคิดท่ีวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง ความผูกพันท่ีเกิดข้ึนจาก
ความรู้สึกภายในส่วนบุคคล เป็นความรู้สึกผูกพนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองค์กร รู้สึกว่าตนเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์ร เตม็ใจท่ีจะทุ่มเมและอุทิศตนใหก้บัองคก์ร 

2.ความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความต่อเน่ือง (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพนัท่ีเกิดข้ึน 
จากการคิดค านวณของบุคคลท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของการลงทุนท่ีบุคคลให้กบัองค์กร และผลตอบแทนท่ี
บุคคลไดรั้บจากองคก์ร โดยจะแสดงในรุปของพฤติกรรมต่อเน่ืองในการท างานวา่จะท างานอยูก่บัองคก์ร
นั้นต่อไปหรือจะโยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีท างาน 

3.ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment) หมายถึง ความรู้สึกท่ี
เกิดข้ึนจากค่านิยมหรือบรรทดัฐานของสงัคม เป้นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองแทนส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บ
จากองคก์ร แสดงออกในรูปของความจงรักภกัดีของบุคคลต่อองคก์ร 

2.  ปัจจยัที่เกีย่วข้องกบัความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร 

(โสภา ทรัพยม์ากอุดม 2533) ไดก้ าหนดปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ดงัน้ี 

1.ปัจจยัลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฎิบติังานในองคก์ร 

2.ปัจจยัลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ีทา้ทาย ลกัษณะงานท่ีหลากหลายความประจกัษใ์นงาน ความมี
อิสระในงาน ผลป้อนกลบัของงาน โอกาสกา้วหนา้ในงาน ลกัาระงานท่ีตอ้งสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน 

3.ปัจจยัประสบการณ์จากการท างาน ไดแ้ก่ ทศันคติตนต่องาน ทศันคติของกลุ่มต่อองคก์ร ความรู้สึกวา่ตน
มีความส าคญัต่อองคก์ร 

(Steers 1984 )ไดส้รุปตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารไว ้3 กลุ่มดงัน้ีคือ 

1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู ้ปฏิบัติงาน (Personal Characteristics) อันได้แก่ อายุเพศ วุฒิการศึกษา 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการท างานเป็นตน้ 
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2.  ลกัษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึง ลกัษณะของงานท่ีผูป้ฏิบติังานรับผิดชอบอยู ่ไดแ้ก่ งาน
ท่ีมีความทา้ทาย ความกา้วหนา้ในงาน การมีส่วนร่วมในการบริหารงานงานท่ีมีโอกาสปฏิสังสรรคก์บัผูอ่ื้น 
และผลป้อนกลบัของงาน เป็นตน้ 

3.  ประสบการณ์จากการท างานในองคก์ารนั้น (Work Characteristics) ไดแ้ก่ทศันคติของกลุ่มต่อองคก์าร 
ความเช่ือถือไดข้ององคก์าร ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร เป็นตน้ 

3.วธิีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1. ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารกสิกรไทยสาขาส านกัพหลโยธิน สาย
งานบริหารความเส่ียง 3แผนก คือ ฝ่ายนโยบายและบริหารความเส่ียงเครดิต ฝ่ายกฎหมาย และฝ่าย
พิจารณาเครดิต จ านวนทั้งส้ิน 235 คน 

2. กลุ่มตวัอย่าง (Sample) ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารกสิกรไทยจ านวน 200 คน โดยเปิด
ตารางของ Krejcieและ Morgan และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ดงัน้ี 

2.1 จ าแนกพนกังานธนาคารกสิกรไทยออกเป็น 3 แผนก อยูภ่ายใตส้ายงานบริหารความเส่ียง 

2.2 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งพนกังานธนาคารกสิกรไทย ออกตามสดัส่วน 

2.3 ท าการสุ่มตวัอย่าง ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการตามสะดวก(Convenience Samplingโดย
เนน้ท่ีความสมคัรใจของพนกังาน เพ่ือให้ไดจ้ านวนพนกังานผูต้อบแบบสอบถามตามท่ีก าหนด
ไว ้

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

1.ผูวิ้จยัไดข้อความอนุเคราะห์จากผูบ้ริหารฝ่าย เพ่ือขอเกบ็รวบรวมขอ้มลูของพนกังาในฝ่าย 

2.จากนั้นผูวิ้จยัจึงแจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวนทั้งหมด 200 ฉบบั  

3.น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบสอบถาม  

4.น าไปด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาไดท้ าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นจ านวน 
200 ฉบบั 

2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวเ้พ่ือเตรียมน าไปด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
ตามลกัษณะของค าถาม ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงานและระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานท่ีมีต่อธนาคารกสิกรไทย น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าสถิติ ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเฉล่ีย
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบั
การบรรยาย และสรุปผลการศึกษา  

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัระดบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อธนาคารกสิกรไทย น า
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าสถิติ ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยาย และสรุปผลการศึกษา 
โดยแปลความหมายตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

ส่วนท่ี 4  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รโดย

ใชก้ารทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation analysis) 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
ผลการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพ่ือใหท้ราบถึงระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกสิกรไทย  

2. เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารกสิกรไทย  

3. สามารถน าผลวิจยัท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการน าเสนอต่อผูบ้ริหาร เพ่ือท่ีจะไดร่้วมมือกนัหาแนวทางใน
การปรับปรุงและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อนัจะช่วย
ส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร และลดจพนวนการลาออกของพนกังาน 
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ข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงานผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ท่ีมี
ต่อปัจจยัลกัษณะงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงองคก์ารจะตอ้งหาแนวทางขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

1.ความกา้วหนา้ของงาน 

ผูบ้ริหารควรมอบส่ิงจูงใจท่ีทาใหพ้นกังานประสบความสาเร็จในชีวิต ตามจุดมุ่งหมายของแต่ละ
บุคคล เช่น ส่งเสริมในเร่ืองการดูงาน การฝึกอบรมนอกสถานท่ีเก่ียวกบัความรู้ ทักษะ และวิทยาการ
สมยัใหม่ ในอตัราส่วนท่ีเป็นธรรมเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากรในองค์การ 
หรืออาจสนบัสนุนใหมี้การศึกษาต่อในสาขาท่ีเอ้ือต่อการทางาน และการเปล่ียนแปลงตาแหน่งงานอีกทั้ง
ควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีสิทธ์ิเล่ือนตาแหน่งงานดว้ยความยติุธรรม อยง่เป็นระบบและชดัเจน 

2. ลกัษณะงานท่ีทา้ทาย 

องคก์ารควรท่ีจะมีการหมุนเวียนหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน (Job Rotation) เพ่ือไม่ให้เกิดความเบ่ือ
หน่าย โดยการสลบัหมุนเวียนการทางานเพ่ือให้พนักงานแต่ละคนมีความถนัดท่ีหลากหลายสามารถทา
งานไดห้ลายหนา้งาน เพ่ือช่วยลดปัญหาเร่ืองความซา้ซากจาเจ น่าเบ่ือ และเป็นการเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และสามารถเลือกปฏิบติังานไดต้ามความสนใจ ตามเทคนิคการทางานท่ีเหมาะสมกบั
หนา้ท่ีงานนั้น 

3.ความมีอิสระในการท างาน  

ควรให้พนักงานมีโอกาสเสนอส่ิงใหม่ๆท่ีเป็นความคิดริเร่ิมในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และควรให้พนักงานไดมี้โอกาสก าหนดวิธีการท างาน ก าหนดเป้าหมาย 
วตัถุประสงคด์ว้ยตนเอง และสามารถใชวิ้จารณญาณของตนเองในการแกปั้ญหาการปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ี
รับผิดชอบ ควรมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบติังานใหมี้ความยืดหยุ่นไดต้าม
ลกัษณะการปฏิบติังานจริง โดยไม่ตอ้งรอค าสั่งจากหน่วยงานท่ีเหนือกวา่ ท าใหพ้นกังานสามารถตดัสินใจ
ไดด้ว้ยตนเองโดยอิสระพนกังานจะมีความมัน่ใจในการปฏิบติังานเพ่ือธนาคารกสิกรไทย 

4.ความชดัเจนของงาน  

ควรใหมี้การปรับปรุงกฎ ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
เกิดความรวดเร็ว ความคล่องตวัท่ีเอ้ืออ านวยต่อในการปฏิบติังาน ควรมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบใหช้ดัเจน โดยค านึงถึงการจดัคนใหเ้หมาะสมกบังาน ตามความตอ้งการ ความรู้ความสามารถ 
ความสนใจ ความถนดัและมีความช านาญเขา้ใจในวิธีการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีการปฏิบติังาน  
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5.ความหลากหลายของงาน 

 ควรให้พนักงานมีโอกาศใช้ความรู้ความสามารถหลายดา้น จึงเป็นงานท่ีท้าทาย ซ่ึงเป็นแรง
กระตุน้และส่งเสริมภาพพจนข์องผูป้ฏิบติังานไดล้กัษณะงานท่ีมีควาหลากหลาย เป็นส่ิงจูงใจท่ีดี ท าใหไ้ม่
รู้สึกเบ่ือหน่าย และตอ้งการปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามความคาดหวงั 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะพนกังานธนาคารกสิกรไทย ในสายบริหารความเส่ียง 3 ฝ่ายเท่านั้น 
ผลการศึกษาจึงอยูใ่นขอบเขตจ ากดัเท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาพนกังานในกลุ่มสาย
งานอ่ืนๆทั้งหมดภายใตโ้ครงสร้างธนาคารกสิกรไทยทั้งหมด เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีถูกตอ้งและชดัเจน
มากยิ่งข้ึน 

2. การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เช่น วฒันธรรมองค์การบรรยากาศองค์การ ท่ีอาจมี
ความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ว่าแต่ละปัจจยัมีผลกระทบแตกต่างกนัอย่างไร เพ่ือขอบเขตของ
ผลการศึกษาท่ีกวา้งข้ึน 

3. ควรท าการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยน าปัจจยัท่ีพบว่ามีความแตกต่างกนัมาศึกษาเพ่ิมเติมอีกคร้ัง หลงัจาก
ท่ีองคก์ารไดมี้การนาผลการศึกษามาปรับปรุงแลว้ เพ่ือใหไ้ดท้ราบถึงความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

การอภิปรายผลการวจิัย 

 จากการวิจยัเร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ผูวิ้จยัไดท้ าการอภิปรายผลการวิจยัโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 การวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นดา้นลกัษณะงาน พบว่า ระดบัความคิดเห็นดา้นลกัษณะ
งานภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้นความชัดเจนของงานมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ท่ีสุด และปัจจยัท่ีพนกังานมีความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 อนัดบัคือ ท่านไดรั้บมอบ
อ านาจอยา่งเพียงพอท่ีจะสามารถตดัสินใจในการปฎิบติังานในความรับผิดชอบของท่าน  ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ี
ท่านปฏิบติัอยู่มีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และท่านมีโอกาศไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมอบรม ดู
งาน สมัมนา และศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ 

การวิเคราห์เก่ียวกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน พบว่า ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนักงานภาพรวมอยู่ใน ระดบัมากท่ีสุด และปัจจยัท่ีท าให้พนกังานรู้สึกว่ามีความผูกพนักบัองค์กร
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มากท่ีสุด 3 อนัดบัคือ อนัดบัหน่ึงคือ ท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดก้า้วเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของธนาคาร
กสิกรไทย ท่านมีความรู้สึกว่าเพ่ือนร่วมงานเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของท่าน และท่านมีความยินดี
และพร้อมเสมอท่ีจะตอบแทนบุญคุณธนาคารกสิกรไทยดว้ยการท าทุกอย่างเพ่ือใหธ้นาคารกา้วหนา้และ
ประสบความส าเร็จ ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมแลว้ ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึกมีระดบัความผูกพนั
ของพนกังานมากท่ีสุด 

 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร พบว่า ปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร มี 3ปัจจยั คือ ดา้นความรู้สึก ดา้นความต่อเน่ือง ดา้น
บรรทดัฐานทางสงัคม 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพงึพอใจในการปฏบิัติงาน กบัปัจจัยส่วนบุคคล
ของพนักงานระดับปฏบิัติการ (True Coffee) กรณศึีกษา: บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จ ากดั 
The relationship between satisfactions factor in performance with personal 

factors of operation employees (True Coffee) Case Study: True Lifestyle Retail 
Company Limited 

ธนรรจิตร จันทร์เชิดผล1 และ ผศ.ดร.ภาวณิ ีเพชรสว่าง2 

Thanunjit Chancherdpol and Pawinee Petchsawang 
บทคดัย่อ 

     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ ร้าน ทรู คอฟฟ่ี 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ร้าน ทรู คอฟฟ่ี 3.
เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กับปัจจยัส่วนบุคคลของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ร้าน ทรู คอฟฟ่ี  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ร้าน ทรู คอฟฟ่ี จ านวน 178 คน ผลการวิจยัพบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล รองลงมาคือ ดา้นการประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ จ าแนก
ตาม เพศ อายุ ประเภทพนักงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกนั ส่วนพนักงานระดับ
ปฏิบติัการท่ีมี ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, ปัจจัยส่วนบคุคลของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

Abstract 

     The purposes of this research are 1.To study the satisfactions factor in performance of operation 
employees of True Coffee 2.To study the personal factors of operation employees of True Coffee 3.To 
study the relationship between satisfactions factor in performance with personal factors of operation 
employees of True Coffee. In this study, 178 employees of True Coffee were provided for the sampling 
distribution. The results showed that the Employees were satisfied with the overall performance. Result  
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of the research employee satisfaction in the operation in an overview of the level of income, and when 
you consider that it is found in a level is that the more the relationship between the person and the 
second is that the success of the work of the person in front. The working environment in the 
satisfaction of the performance of operational level employees classified by gender, age and type of 
employees and the operation period is no different. The operational level staff with education position 
and income satisfaction in the performance of different statistically significant at Level 0.05 

Keywords: Job performance satisfaction, Personal Factors of operation employees  

1. บทน า 
     โดยปกติ คุณค่าของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีไม่อาจจบัตอ้ง และไม่สามารถใชห้ลกัเกณฑก์ าหนดคุณค่า 
เช่นเดียวกบัวตัถุอ่ืนไดแ้ต่กไ็ดรั้บการยอมรับวา่เป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีมีทั้งคุณค่าและเกียรติภูมิ 
ดงันั้นองคก์ารทางธุรกิจจึงยกค าขวญัท่ีวา่ “มนุษยเ์ป็นทรัพยากรอนัมีคุณค่าสูงสุดขององคก์าร” และเป็น
กลไกส าคญัในการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นอนาคตแมว้า่องคก์ารจะมีเงินทุนมากมีวตัถุดิบ
ท่ีดีและมีราคาถกูกวา่คู่แข่งขนั มีวิธีการผลิตและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพียงใดถา้องคก์ารขาดบุคคลท่ีมี
ความรู้ทกัษะ ความสามารถ และทศันคติเหมาะสม มาท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้ชแ้ละบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมี
ประสิทธิภาพแลว้กอ็าจส่งผลถึงความลม้เหลวขององคก์ารในระยะยาวได ้
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544: 7)  ดงันั้น เม่ือองคก์รตอ้งการใหพ้นกังานมีความพอใจในการ
ท างาน และใหพ้นกังานปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพและทุ่มเทใหก้บัองคก์รอยา่งเต็มท่ี ผูบ้ริหารจะตอ้งพยายาม
หาวิธีการท่ีจะท าใหบุ้คลากรแสดงศกัยภาพอยา่งแทจ้ริง โดยการสร้างสมดุลระหวา่งงานและชีวิตของ
บุคคล เพ่ือใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี เพราคุณภาพชีวิตการท างานจะใหค้วามส าคญักบัผล
ของงานท่ีมีต่อบุคคล และประสิทธิภาพขององคก์ร (ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2551: 98)  

     ร้าน ทรู คอฟฟ่ี เกิดข้ึนจากการท่ีบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้ร้าน TRUE SHOP และ 
TRUE MOVE SHOP ซ่ึงเป็นร้านท่ีใหบ้ริการดา้นการช าระเงินค่าโทรศพัทบ์า้น มือถือ ค่าอินเตอร์เน็ตราย
เดือน เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละวนันั้นมีคนใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก โดยมีระบบเรียกคิวและใหผู้ใ้ชบ้ริการนัง่
รอเพ่ือท่ีจะท าธุรกรรมของตนเอง “กลุ่มเป้าหมายของทรู คือกลุ่ม Young Working Adult ไม่ได้มองท่ี 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (demographic) หมายความถึง Young / Working / Adult young น่ีหมายถึง
อาจจะ young at heart หรืออาจจะเป็นนักเรียนก็ได ้Working ก็คือ คนท างาน และ Adult คือเป็นผูใ้หญ่ 
เพราะฉะนั้น ไม่วา่ใคร ถา้เขา้มาใน community ของเราก็จะเห็นไดว้่ามาทั้งครอบครัวได ้เหมือนดิสนียแ์ลนด ์
เป็นท่ี ท่ีไม่ เป็นพิษเป็นภัย (ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์  Assistant to President /CEO True Corporation,
สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2550 อา้งใน นิลาวรรณ มีเดช, 2549: 124) 
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     วสัิยทัศน์ของบริษทั คือ คุณค่าความเป็นทรู ท่ีแสดงออกในชีวิตประจ าวนัและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงประกอบดว้ย สร้างสรรค ์เอาใจใส่  กลา้คิดกลา้ท า เช่ือถือได ้
     พนัธกจิของกลุ่มทรู คือ การน าความรู้ ขอ้มลู ข่าวสาร สาระและความบนัเทิงต่างๆ รวมทั้งความ
สะดวกสบายเพ่ือคนไทยทัว่ประเทศตลอดจนเยาวชนของชาติ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างคุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ 
ลกูคา้ องคก์ร และพนกังาน   

     ปัจจุบนั บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล ์รีเทล จ ากดั เป็นบริษทัท่ีด าเนินร้าน ทรู คอฟฟ่ี มีทั้งหมด  60  สาขา โดย
แบ่งประเภทพนกังานเป็น 2 ประเภท คือ พนกังานประจ า และพนกังานชัว่คราว ปัญหาหลกัๆทางดา้น
ทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั ทรู ไลฟ์สไตล ์รีเทล จ ากดั ในส่วนของ ร้าน ทรู คอฟฟ่ี คือ พนกังานลาออก
เป็นจ านวนมาก ตอ้งรับสมคัรพนกังานใหม่เขา้มาอยูต่ลอดเวลา ท าใหเ้สียเวลาและเสียบุคลากรท่ีตอ้งมา
สอนงานใหม่ ท าใหง้านไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตารางที่ 1 อตัราการลาออก ของพนักงานระดบัปฏิบัตกิาร True coffee ปี 2555 

ปี 2555 

ประเภทพนักงาน อตัราการลาออก (%) 

พนกังานประจ า 7.26% 

พนกังานชัว่คราว 66.61% 

รวม 25.11% 

ท่ีมา: อา้งอิงจาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2556 

     ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบัประเภทพนกังาน 

ร้าน ทรู คอฟฟ่ี กลุ่มพนกังานประจ า และ กลุ่มพนกังานชัว่คราว ซ่ึงผลการศึกษาจะท าใหอ้งคก์ร สามารถน ามา

พฒันาและปรับปรุงสภาพการท างาน และการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั เพื่อเสริมสร้างความพึง

พอใจในการปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังานระดบัปฏิบติัการ ท าใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพ่ือลดอตัราการลาออกของพนกังาน อนัจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจขององคก์รต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

     1.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ร้าน ทรู คอฟฟ่ี 

     2.เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ร้าน ทรู คอฟฟ่ี 

     3.เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน

ระดบัปฏิบติัการ ร้าน ทรู คอฟฟ่ี 
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ขอบเขตของการศึกษา 

     การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กบัประเภท

พนกังาน (ร้าน ทรู คอฟฟ่ี)  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

     1. ขอบเขตดา้นประชากร คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล ์รีเทล จ ากดั (ร้าน ทรู คอฟฟ่ี) 

เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 300 คน เป็นพนกังานประจ า 215 คน และ พนกังานชัว่คราว 85 

คน (อา้งอิงจาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, 2556) 

     2. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ทรู คอฟฟ่ี สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 

     3. ขอบเขตดา้นเน้ือหาของการศึกษา คือ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

ประกอบดว้ย ดา้นการประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะ

ของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นการควบคุมบงัคบั

บญัชา ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นเงินเดือน และสวสัดิการ ดา้นความ

มัน่คงในงาน และดา้นสถานภาพในการท างาน 

ค านิยามศัพท์ 

     1.ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ทศันคติ ความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ร งานท่ีท าอยู ่และสภาพแวดลอ้ม

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน สามารถปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจและมีประสิทธิภาพ มีความพอใจเม่ืองานนั้น

ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนความรู้สึกเกิดข้ึน จากการไดรั้บการตอบสนองทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  

     2.ประเภทพนกังาน หมายถึง ประเภทของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ท่ีปฏิบติังานใน ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ทรู 

คอฟฟ่ี มี 2 ประเภท คือ พนกังานประจ า และ พนกังานชัว่คราว 

     3.พนกังานประจ า หมายถึง พนกังาน ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ทรู คอฟฟ่ี ท่ีสถานประกอบการจา้งใหท้ างานเป็น

ประจ า และเตม็เวลา โดยไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้ง สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลูต่างๆ เป็นการตอบแทนการ

ท างาน  ซ่ึงรวมถึงพนกังานท่ีผา่นระยะเวลาการทดลองปฏิบติังาน ครบตามเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยบริษทัตกลง

วา่จา้งไวเ้ป็นประจ า 

     4.พนกังานชัว่คราว หมายถึง พนกังานร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ทรู คอฟฟ่ี ท่ีบริษทัจา้งไวเ้พื่อปฏิบติังานมี

ระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดการจา้ง โดยเง่ือนไขการวา่จา้งจะเป็นไปตามท่ีระบุในสญัญาจา้งนั้นๆ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

     1. จากผลการศึกษาจะไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ร้าน ทรู 

คอฟฟ่ี สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาอตัราการลาออกของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

     2. สามารถน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายเพื่อพฒันาองคก์รและพฒันา

บุคลากร เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานต่อองคก์ร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory)  

1. ปัจจยัที่เป็นตวัจูงใจ (Motivate Factor) หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบั

งานท่ีมีผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างานมีอยู ่5 ประการคือ  

     1. การประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างานไดเ้สร็จส้ิน

ประสบผลส าเร็จอยา่งดี สามารถแกปั้ญหาต่างๆเก่ียวกบังาน และรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนความส าเร็จ

สมบูรณ์ของงาน ความสามารถในการแกปั้ญหา การมองเห็นผลงาน ความชดัเจนของงานเป็นความส าเร็จ

ท่ีวดัไดจ้ากการปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย ตามก าหนดเวลา ความสามารถในการแกปั้ญหาในการ

ปฏิบติังาน และความพอใจในผลการปฏิบติังาน  

     2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือจากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคล

อ่ืนๆท่ีมาขอค าปรึกษา ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปการยกยอ่งชมเชย การใหก้ าลงัใจ การแสดงความยินดี การ

แสดงออกท่ีท าใหเ้ห็นถึงการยอมรับในความสามารถ  

     3. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั หมายถึง งานนั้นน่าสนใจ ตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทา้ทายใหล้ง

มือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะท าตั้งแต่ตน้จนจบโดยล าพงั การลงมือกระท าหรือการท างานเป็นช้ินเป็น

อนั ซ่ึงก าหนดเวลาเป็นกิจวตัร หรือยืดหยุน่ได ้อาจมีการสร้างสรรคง์านไม่วา่เป็นงานง่ายหรืองานยาก เป็น

งานท่ีชวนใหป้ฏิบติัไม่น่าเบ่ือ เป็นงานท่ีส่งเสริมต่อความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เป็นงานท่ีมีคุณค่า รวมทั้ง

สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ หรือท างานใหเ้สร็จในเวลาอนัสั้น  

     4. ความรับผิดชอบ หมายถึง การจดัล าดบัของการท างานไดเ้อง ความตั้งใจ ความส านึกในอ านาจหนา้ท่ี 

และความรับผิดชอบ ตลอดจนอิสระในการปฏิบติังาน การไดรั้บมอบหมาย ใหดู้แลงานใหม่ๆ และมี

อ านาจอยา่งเตม็ท่ี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด  

     5. ความกา้วหนา้ หมายถึง ผลหรือการมองเห็นการเปล่ียนแปลงในสภาพงบุคคล หรือต าแหน่ง ใน

สถานท่ีท างาน โอกาสในการเล่ือนต าแหน่งหรือระดบัท่ีสูงข้ึน และมีโอกาสไดรั้บการพฒันาความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะท่ีเพ่ิมข้ึนในวิชาชีพจากการปฏิบติังาน ตลอดจนโอกาสการศึกษาต่อ อบรม ดูงาน 

2. ปัจจยัค า้จุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพ่ือป้องกนัไม่ให้

บุคคลไม่พอใจในการท างาน มีอยู ่7 ประการ คือ  

     1. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง ความสามารถในการจดัล าดบัเหตุการณ์ต่างๆของการท างาน 

ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงนโยบายของหน่วยงาน การบริหารงาน การจดัระบบงานของผูบ้งัคบับญัชา การเปิด
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โอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 

     2. การควบคุมบงัคบับญัชา หมายถึง สภาพการปกครองบงัคบับญัชางานของผูบ้ริหารระดบัสูง ในเร่ือง

การวิเคราะห์ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน การกระจายงาน การมอบหมายอ านาจ ความยติุธรรม  

     3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล หมายถึง สภาพความสมัพนัธ์ การมีปฏิสมัพนัธ์ของบุคคลกบัคนอ่ืนๆ 

ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่างๆ การร่วมมือปฏิบติังาน การ

ช่วยเหลือ การสนบัสนุน และการปรึกษาหารือ  

     4. สภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของาน เช่น แสง เสียง อากาศ รวมทั้ง

ลกัษณะส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ  

     5. เงินเดือน และสวสัดิการ หมายถึง ผลตอบแทนจากการท างาน เช่น ค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน 

รวมทั้งสวสัดิการ ประโยชนเ์ก้ือกลูอ่ืนๆตามความเหมาะสมของเงินเดือนและขั้นเงินเดือน ตามความ

เหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ  

     6. ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบติังานในดา้นความมัน่คงในต าแหน่ง และ

ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

     7. สถานภาพในการท างาน หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับและนบัถือของสังคม มีเกียรติและมีศกัด์ิศรี 

สถานภาพของบุคคลในสังคมท่ีมีวิชาชีพเดียวกนั หรือสถานภาพของวิชาชีพในสายตาของสงัคมท่ีมี

วิชาชีพต่างกนั หรือเป็นการรับรู้จากบุคคลวิชาชีพอ่ืน ท่ีเป็นองคป์ระกอบท าใหบุ้คคลรู้สึกต่องาน ให้

คุณค่าแก่งานท่ีปฏิบติั 

 

3. วธิีการศึกษา 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล ์รีเทล 

จ ากดั เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน (อา้งอิงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล, 2556) 

     กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา โดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ±5% จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 178 คนจาก ประชากร

ทั้งหมด 300 คน 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ช ้แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยสร้างข้ึนจากการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานงานของ

พนกังาน 

     การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูวิ้จยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มลูของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล ์รี
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เทล จ ากดั โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยน าแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่ม

ตวัอยา่งกรอกขอ้มลูจ านวน 178 คน      

     การวิเคราะห์ขอ้มลูผูว้ิจยัน าขอ้มลูมาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใชใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติท่ี

น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

     1. การวิเคราะห์แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งถามใชวิ้ธีการแจกแจง

ค่าความถ่ี (Frequency) โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  

     2. การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และการแปรผล โดยใชวิ้ธีหาค่าเฉล่ีย (Mean) 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานจ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล โดย

ใชค่้า (t-test) และความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยค่า Significance Level ตอ้งนอ้ยกวา่ 

.05 และเม่ือพบความแตกต่าง จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ ของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method)  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา โดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan, 1970) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ±5% จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 

178 คนจาก ประชากรทั้งหมด 300 คน 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     ผลการวิจยั พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 20 – 25 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานประจ า มีต าแหน่ง Contract Staff มีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 15,000 

บาท และส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบติังาน 1 – 2 ปี 

ปัจจยัด้านความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานระดับปฏิบัตกิาร 

     จากการวิจยั พบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มี

ระดบัความพึงพอใจเรียงล าดบัจากมากสุดไปหานอ้ยสุด คือ ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นการ

ประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล ดา้นสภาพในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นความมัน่คงในงาน 

ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ และดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานระดบัปฏิบัตกิาร 
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     สมมตฐิาน พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ี

แตกต่างกนั 

โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดงัน้ี 

     ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ต่างกนั พบวา่ มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

     ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุต่างกนั พบวา่ พนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 20 – 25 ปี มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ดา้นการประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคลและดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

แตกต่างกบั พนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 26 – 31 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พนกังานท่ีมีอายุ

ระหวา่ง 20 – 25 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน แตกต่างกบั 

พนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 32 – 37 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    

     ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ต่างกนั พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษานอ้ยกวา่ปริญญาตรี มี

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นการประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล ดา้นการไดรั้บการ

ยอมรับนบัถือและดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล แตกต่างกบั พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี

และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา

นอ้ยกวา่ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา แตกต่างกบั พนกังาน

ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นการประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล แตกต่างกบั 

พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

     ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประเภทพนกังาน ต่างกนั พบวา่ มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานใน ดา้นการ

ประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

     ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงาน ต่างกนั พบวา่ มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานใน ดา้นการประสบ

ผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา และ

ดา้นความมัน่คงในงาน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

     ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั พบวา่ มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวม

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นการประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล ดา้น

การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้น

นโยบายและการบริหาร ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้น

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน และดา้นสภาพในการท างาน แตกต่างกนั อยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

     ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาในการท างาน ต่างกนั พบว่า พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน นอ้ย

กวา่ 1 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นการประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล แตกต่าง

กบั พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 5 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ พนกังานท่ีมี

ระยะเวลาในการท างาน นอ้ยกวา่ 1 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

แตกต่างกบั พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 3 – 4 ปี และมีระยะเวลาในการท างาน 5 ปีข้ึนไป อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

     ผลการวิจยั พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัในดา้น ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั โดยดา้น
ระดบัการศึกษา พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ จะมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีสูงกวา่ 
ดา้นต าแหน่งงาน พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานสูงกวา่ จะมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีสูงกวา่ 
ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ จะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
มากกวา่ ส่วน พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัในดา้น เพศ อาย ุประเภทพนกังาน 
และระยะเวลาในการท างาน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
     จากผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กบัประเภทพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) กรณีศึกษา: บริษทั ทรู ไลฟ์สไตล ์รีเทล จ ากดั พบวา่ ปัจจยัดา้นระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงันั้น ผูศึ้กษาจึง
น าผลจากการศึกษามาเป็นขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
     1.1 จากผลการวิจยั พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) แตกต่างกนั ทางบริษทั ทรู ไลฟ์สไตล ์รีเทล จ ากดั ควรใหก้าร
สนบัสนุนพนกังานดา้นการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสกา้วหนา้ในงาน เช่น การจดัฝึกอบรมเพ่ิมพูนทกัษะใน
ดา้นต่างๆ ใหแ้ก่พนกังานระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี เพ่ือใหมี้พนกังานมีโอกาสในการพฒันาตนเอง และน า
ความรู้ความสามารถมาใชใ้นการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
     1.2 จากผลการวิจยั พบวา่ ต าแหน่งงานท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) แตกต่างกนั ทางบริษทั ทรู ไลฟ์สไตล ์รีเทล จ ากดั ควรพิจารณา
ใหมี้การเล่ือนต าแหน่งใหแ้ก่พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประวติัการท างานท่ีดี รวมทั้ง ก าหนด
คุณสมบติัของพนกังานท่ีมีสิทธ์ิในการเล่ือนต าแหน่งอยา่งชดัเจน มีระบบและยติุธรรม เพ่ือเป็นการ
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ส่งเสริมและสร้างขวญัก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน ซ่ึงจะท าใหพ้นกังานเกิดความมัน่ใจในความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีอีกดว้ย  
     1.3 จากผลการวิจยั พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) แตกต่างกนั ทางบริษทั ทรู ไลฟ์สไตล ์รีเทล จ ากดั ควรมี
นโยบายเพ่ิมผลตอบแทนการท างานและรายไดข้องพนกังาน ใหเ้พียงพอต่อการครองชีพในปัจจุบนั ทั้ง
ของพนกังานประจ า และพนกังานชัว่คราว เช่น การปรับฐานเงินเดือน ปรับค่าจา้งรายชัว่โมงใหเ้พ่ิมข้ึน 
เป็นตน้ รวมไปถึงการเพ่ิมสวสัดิการของพนกังาน เช่น ค่าประกนัภยัดา้นอุบติัเหตุ ค่าท างานล่วงเวลา 
    1.4 บริษทัควรใหค้วามส าคญัในดา้นการประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล  และดา้นการ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ เช่น ดา้นการประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของบุคคล บริษทัควรมีการ
ประเมินและยกย่องชมเชยพนกังานท่ีมีผลการท างานดี เพ่ือใหพ้นกังานเกิดความภาคภูมิใจ ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ บริษทัควรมีนโยบายใหผู้บ้งัคบับญัชา มีการหมุนเวียนงานภายในร้าน เพ่ือใหเ้กิดความ
หลากหลายในงาน และความเท่าเทียมกนั รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสในการทา้ทายความรู้ความสามารถ
ของพนกังาน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป  

     1.1 ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพ่ิมเติม เช่น สถานภาพ 

สาขาท่ีปฏิบติังาน จ านวนผูป้ฏิบติังานในร้านสาขา เป็นตน้  

     1.2 ควรมีการติดตามผลความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นระยะ เน่ืองจากความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานมีปัจจยัท่ีส่งผลให ้ความรู้สึก ทศันคติ เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
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การแบ่งกลุ่มพนักงาน โดยใช้ปัจจัยด้าน ระดับความส าคญัของสวสัดิการ 
กรณศึีกษา:  โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวทิ 

The classifications of employees Using factors Significant levels of welfare 
Case Study: Sheraton Grande Sukhumvit. 

เสาวลกัษณ์  ชาตรี1 

saowaluk  chartree 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ     1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นระดบัความส าคญัของสวสัดิการ       โรงแรมเชอ
ราตนั แกรนด ์ สุขมุวิท  2.เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มพนกังานของโรงแรมเชอราตนั แกรนด ์ สุขมุวิท โดยใช้
ปัจจยัดา้นระดบัความส าคญัของสวสัดิการ โดยใชวิ้ธีวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง
พนกังานโรงแรมเชอราตนั แกรนด ์สุขมุวิท จ านวน  243  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของสวสัดิการท่ีพนกังานตอ้งการใหจ้ดัข้ึนในโรงแรมเชอราตนั 
แกรนด ์ สุขมุวิท ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง พนกังานส่วนใหญ่มีอายุ
ระหวา่ง 26-35 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทางดา้นสถานภาพพบวา่ ประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส ดา้นอายกุารท างานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายกุารท างาน 1-5 ปี มีเงินเดือนอยูใ่นระดบั 
20,001-30,000 บาท ส าหรับต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนัของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คือต าแหน่ง 
HOUSEKEEPING และประสบการณ์การท างานในโรงแรมอ่ืนๆก่อนมาร่วมงานกบัโรงแรมเชอราตนั แก
รนด ์ สุขมุวิท ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี เม่ือพิจารณารายดา้นแต่ละดา้นของความส าคญั
ดา้นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ความปลอดภยัและความมัน่คง 
ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการการยกยอ่งหรือการยอมรับจากผูอ่ื้นและตนเอง ความตอ้งการ
ประสบความส าเร็จ และความตอ้งการดา้นสงัคม พนกังานโรงแรมเชอราตนั แกรนด ์สุขมุวิท ท่ีมี เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายกุารท างาน ต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนั ประสบการณ์การท างาน
ในโรงแรมอ่ืนๆก่อนมาร่วมงานกบัโรงแรมเชอราตนั แกรนด ์สุขมุวิท  ท่ีแตกต่างกนั มีการใหค้วามส าคญั
ของสวสัดิการไม่แตกต่างกนั และระดบัเงินเดือนท่ีแตกต่างกนั มีการใหค้วามส าคญัของสวสัดิการมีความ
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ: สวัสดิการ 
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Abstract 
 

This research purpose 1) To study the critical factors of welfare. Sheraton Grande Sukhumvit, 2) For the 
study classified employees of the Sheraton Grande Sukhumvit using factors significant levels of welfare. 
Using survey research to gather data from a sample of Sheraton Grande Sukhumvit 243 people. Tools 
used for data collection was a questionnaire about the level of importance of the benefits that employees 
need to be held in the Sheraton Grande Sukhumvit. The results showed that the The majority of 
employees are female. Employees were aged between 26-35 years, with a bachelor's degree, status 
found Population and sample were marital status, the age working the majority work 1-5 years, salary 
level in 20 001-30 000 baht, position responsible for the current majority is HOUSEKEEPING position 
and work experience in the hotel before joining Sheraton Grande Sukhumvit. Most working experience 
1-5 years. When the each side of the importance of basic needs. In the order mean from high to low is 
Safety Needs, Physiological Needs, Esteem  Needs, Self-actualization Needs and Social Needs. The 
staff at the Sheraton Grande Sukhumvit gender, age, education, marital status, age work, position 
responsible for current, work experience in the hotel before joining Sheraton Grande Sukhumvit 
different The importance of welfare is no different, And salary level is different The importance of 
welfare is different, at the 0.05 level of significance. 
 

Keyword: Welfare 
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1. บทน า 

     ในการใหบ้ริการนั้นแรงงานจดัไดว้า่เป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัในการด าเนินกิจการขององคก์ร
เน่ืองจากแรงงานเป็นผูใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ในการใหบ้ริการและการท างาน
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

     ในการท่ีจะใหแ้รงงานท างานใหมี้ประสิทธิภาพและเลือกท่ีจะอยูใ่นองคก์รใหน้านท่ีสุดนั้น โดยปกติจะ
ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของสวสัดิการ และ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากองคก์ร หากแรงงานไม่ไดรั้บ
สวสัดิการ และ ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแลว้อาจจะเป็นเหตุใหเ้กิดปัญหาต่อองคก์ร เช่น ท าใหง้านการ
บริการนั้นมีคุณภาพต ่า มีการขาดงาน ซ่ึงท าใหแ้รงงานไม่สามารถท่ีจะอยูก่บัองคก์รไดจ้นตอ้งลาออกจาก
สถานประกอบการไป ซ่ึงถา้องคก์รขาดแรงงานซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการใหบ้ริการไปอาจจะส่งผลต่อการ
ด าเนินการนั้นได ้ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรใหค้วามสนใจแก่ปัจจยัดงักล่าวเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึน 

     นอกจากค่าตอบแทนซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีแรงงานใชใ้นการตดัสินใจเลือกท่ีจะท างานแลว้สวสัดิการท่ี
จะไดรั้บจากองคก์รยงัเป็นอีกปัจจยัท่ีแรงงานใชป้ระกอบในการตดัสินใจเลือกท่ีจะท างาน ซ่ึงสวสัดิการท่ี
ไดรั้บอาจเป็น โบนสั, เบ้ียขยนั, กองทุนส ารองเล้ียงชีพ, ยนิูฟอร์ม และอาหารฟรี 3 ม้ือ เป็นตน้ 

     ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาวา่พนกังานโรงแรมเชอราตนั แกรนด ์ สุขมุวิท นั้นใหร้ะดบั
ความส าคญัของสวสัดิการ ท่ีนอกเหนือจากท่ีทางโรงแรมเชอราตนั แกรนด ์สุขมุวิท จดัใหแ้ละท่ีไดรั้บจาก
โรงแรมเชอราตนั แกรนด ์ สุขมุวิท มากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อผูป้ระกอบการของโรงแรมฯ 
เพ่ือท่ีจะน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบสวสัดิการของโรงแรมฯเพ่ือลดปัญหาทางดา้นแรงงานท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

     1.   เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นระดบัความส าคญัของสวสัดิการ โรงแรมเชอราตนั แกรนด ์สุขมุวิท 
      2.  เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มพนกังาน  ของโรงแรมเชอราตนั แกรนด ์ สุขุมวิท โดยใชปั้จจยัดา้นระดบั
ความส าคญัของสวสัดิการ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. เพ่ือใหท้ราบถึงระดบัความส าคญัของสวสัดิการ  ท่ีพนกังานในโรงแรมเชอราตนั แกรนด ์ สุขมุวิท 
ใหค้วามส าคญั  
      2. เพ่ือน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง  และ บริหารสวสัดิการภายในโรงแรมเชอราตนั  
แกรนด ์สุขมุวิท 
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     3.  เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจในสวสัดิการและพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานตลอดจนเป็นส่ิงจูงใจให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน  

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบัสวสัดกิาร 
 
     ความหมายของสวสัดกิาร 
     ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัท ์(2545, หนา้ 266) กล่าววา่ สวสัดิการเป็นส่ิงท่ีองคก์ารหรือนายจา้งเป็นผูจ้ดัใหแ้ก่
บุคลากร เช่น ท่ีอยูอ่าศยั ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล อาหารกลางวนั และวนัหยดุพิเศษ เป็นตน้ ซ่ึง
เป็นการจดัหาในส่ิงท่ีนอกเหนือจากค่าจา้งท่ีจ่ายใหโ้ดยตรง โดยถือเสมือน เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของนายจา้ง ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีองคก์ารสมควรปฏิบติั เพ่ือธ ารงรักษา และจูงใจบุคคลท่ีมีความสามารถให้
ร่วมงานกบัองคก์าร 
     สมพงษ ์ จุย้ศิริ (2526, หนา้ 354) ไดใ้หค้วามหมายของสวสัดิการวา่เป็นการตอบแทนในการปฏิบติังาน
อนัเป็น  ส่วนนอกเหนือจากเงินเดือน ไดแ้ก่การอนุญาตใหล้าศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม การลาหยดุเน่ืองจาก
เจบ็ป่วยโดยไดรั้บเงินเดือนเต็ม การไดรั้บโบนสั บ าเหน็จบ านาญเงินสงเคราะห์ และเงินทางดา้นอ่ืนๆ เช่น  
ค่ารักษาพยาบาล              ค่าเล่าเรียน ค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะเดินทาง และ ค่าล่วงเวลาเป็นตน้ อาจเรียกรวมๆ
วา่ เป็นรายไดพิ้เศษ (Extra Income) ท่ีองคก์ารจ่ายใหท้ั้งทางตรง และ ทางออ้มเพ่ิมเติมจากเงินเดือนและ
ค่าจา้งประจ า  ท่ีไดรั้บซ่ึงช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีมีพลงักาย ก าลงัใจปฏิบติังานใหเ้ป็นผลดีแก่องคก์ารยิ่งข้ึน 
     จึงสรุปไดว้า่ สวสัดิการคือส่ิงท่ีองคก์ารจดัใหบุ้คลากรในองคก์ารเพ่ือบริการหรือใหป้ระโยชนแ์ก่
บุคลากร นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจา้ง เป็นแรงจูงใจใหเ้กิดก าลงัใจในการปฏิบติังาน มีบทบาทใน
ดา้นการบ ารุงขวญั การสร้างความจงรักภกัดีใหก้บัหน่วยงาน สร้างพฤติกรรมการเป็นพนกังานท่ีดีใน
องคก์าร แต่ส าหรับนายจา้งแลว้มิใช่วา่จะไม่ไดรั้บประโยชนใ์ดๆ แต่กลบัไดผ้ลประโยชนท์างออ้มนัน่คือ 
ประสิทธิภาพการท างาน และประสิทธิผลของผลผลิต 
 
     แนวคิดเกีย่วกบัสวสัดกิาร 
กิตติพงษ ์เหล่านิพนธ์ (2542, หนา้ 34-36) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการท่ีดี คือ  
           1.  ตอ้งตอบสนองตอ้ความตอ้งการ  
           2.  มีประสิทธิภาพและค ุุมค าต อการจดัสวสัดิการ  
           3.  มีความเสมอภาค มีความยติุธรรม จดัเพ่ือคนส่วนใหญ่  
           4.  หลกัประชาธิปไตย  
           5.  ค านึงถึงงบประมาณ  
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           6.  การบริการตอ้งสะดวกคล่องตวั  
           7.  หลกัความเท่าเทียมแห่งค่าจา้ง  
           8.  หลกัแห่งความรับผิดชอบร่วมกนั  
           9.  ตอ้งเป็นการพฒันาบุคลิกภาพใหปั้จเจกชน สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นโดยส่วนรวมได ้
2.2 ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัสวสัดิการ 
     สุรางครั์ตน ์ วศินารมณ์ (2540, หนา้ 5 ) ไดน้ าทฤษฎีล าดบัขั้นของมาสโลวม์าเปรียบเทียบกบัรูปแบบ
สวสัดิการในองคก์ารไดด้งัน้ี 
ตารางที่ 1  ตารางเปรียบเทียบความตอ้งการพ้ืนฐานตามแนวคิดของมาสโลว ์กบัประเภทสวสัดิการ 
 
ล าดบัขั้น ลกัษณะความตอ้งการของมนุษย ์ ประเภทสวสัดิการ 

1 ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท า ง ด้ า น ร่ า ง ก า ย 
(Physiological Needs) 

อาหาร น ้ าด่ืม สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
การรักษาพยาบาล 

2 ความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety 
Needs) 

อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน การ
ประกันชี วิต เงินชดเชย เงินทดแทน  การ
รักษาพยาบาล 

3 ความตอ้งการดา้นสงัคม (Social  Needs) การนันทนาการ การกีฬา งานงานสังสรรค์
ประจ าปี 

4 ความต้องการการยกย่องหรือการยอมรับ
จากผูอ่ื้นและตนเอง (Esteem Needs) 

การจกักิจกรรมเพ่ือประกาศเกียรติคุณในวาระ
ต่างๆ 

5 ความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดใน
ชีวิต (Self - actualization Needs) 

ทุนการศึกษา การศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 
ท่ีมา : (สุรางครั์ตน ์วศินารมณ์, 2540, หนา้ 5) 

3. วธิีการศึกษา 
     การวิจยัคร้ังน้ีประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานของโรงแรมเชอราตนั แกรนด ์
สุขมุวิท (จ านวน 610 คน ขอ้มลูไดม้าจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ) โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน ( Krejcie, R.V.,and Morgan D.W.  (1970))  ท่ีสามารถใหผ้ลการวิจยั 
ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน  243  คน        
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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     การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มลู โดยผูวิ้จยัไดรั้บการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ในการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งของพนกังานทุกแผนกในโรงแรมเชอราตนั แก
รนด ์สุขมุวิท โดยน าแบบสอบถามแยกจ านวนชุดออกเป็นแต่ละแผนกแลว้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ท าการแจกจ่ายไปยงัแผนกต่างๆ และใหห้วัหนา้แต่ละแผนกน ามาส่งท่ีฝ่ายทรัพยาการบุคคลตามวนัท่ี
ก าหนด ผูวิ้จยัจึงจะสามารถไปรับแบบสอบถามจากฝ่ายทรัพยาการบุคคลได ้ซ่ึงผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบโควตา้(Quota Sampling) ดงัน้ี 

ตารางที่2   สรุปแผนการเกบ็ขอ้มลู : โรงแรมเชอราตนั แกรนด ์สุขมุวิท 

ว/ด/ป แผนก/ฝ่าย 
จ านวนแบบสอบถาม 

(ชุด) 
รวมแบบสอบถาม 

(ชุด) 

6 ม.ค. 57 

HOUSEKEEPING 
LAUNDRY 
CULINARY 
HUMAN RESOURCES 
TRAINING 

42 
19 
38 
2 
1 

102 

7 ม.ค. 57 

F&B   ADMIN 
F&B   SERVICE 
BUSINESS   CENTER 
FITNESS & SPA 

4 
39 
1 
8 

52 

8 ม.ค. 57 

STEWARDING 
FRONT   OFFICE 
INFORMATION  SYSTEM 

11 
21 
1 

33 

9 ม.ค. 57 

ADMINISTRATION 
SAEFTY & SECURITY 
PURCHASING 
RESERVATIONS 

2 
11 
2 
2 

17 

10 ม.ค. 57 

ENGINEER 
SALES & MARKETING 
MARKETING COMMUNICATIONS 
EVENTS SALES & SERVICES 
ACCOUNTING 

20 
7 
2 
5 
5 

39 

รวม 243 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ผูว้ิจยัน าขอ้มลูมาประมวลผลและวิเคราะห์ดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใชว้ิธีทางสถิติท่ี
น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 

      1.   ขอ้มลูคุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ
(Percentage) 
      2.  ความส าคญัของสวสัดิการ    ท่ีพนกังานตอ้งการใหจ้ดัข้ึน ในโรงแรมเชอราตนั แกรนด ์ สุขมุวิท 
วิเคราะห์ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean=X̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของระดบัความส าคญัของสวสัดิการ 
      3.  เปรียบเทียบความส าคญัของสวสัดิการในดา้นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน 5 ขั้น ตามทฤษฎีมาสโลว์
โดยการหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
      4.   ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้มลูทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อระดบัความส าคญัของสวสัดิการ 
ท่ีพนกังานตอ้งการใหจ้ดัข้ึนในโรงแรมเชอราตนั แกรนด ์สุขุมวิท  จ าแนกตาม  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
สถานภาพ อายุการท างาน ระดบัเงินเดือน ต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ และ ประสบการณ์การท างานใน
โรงแรมอ่ืนๆก่อนมาร่วมงานกับโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท  โดยใช้สถิติไคสแควร์ ทดสอบ
สมมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่  
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย  
     ผลจากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท  ส่วนใหญ่เป็น
พนกังานเพศหญิงมากกว่าพนกังานเพศชาย มีพนกังานเพศหญิงจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00  มี
กลุ่มอายรุะหวา่ง 26-35 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00  ทางด้านสถานภาพพบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ  51.00  ส าหรับดา้นอายกุารท างานกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
มีอายุการท างาน1-5 ปี  จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีเงินเดือนอยู่ใน
ระดบั 20,001-30,000 บาท จ านวน 117 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.00  ส าหรับต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบใน
ปัจจุบนัของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือต าแหน่ง HOUSEKEEPING จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00   
ทางดา้นประสบการณ์การท างานในโรงแรมอ่ืนๆก่อนมาร่วมงานกบัโรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สุขุมวิท 
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 
     การวิจยัคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาระดบัความส าคญัของสวสัดิการ      ท่ีพนักงานตอ้งการให้จดัข้ึน ใน
โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สุขุมวิท  โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยภาพรวมทั้ง 5 ดา้น พบว่าระดบัความส าคญัของสวสัดิการโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นแต่ละดา้นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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     4.1 ดา้นความตอ้งการทางดา้นร่างกาย   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญัอยา่งยิ่ง    โดยมีค่าเฉล่ีย 4.20 
     4.2 ดา้นความปลอดภยัและความมัน่คง   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญัอยา่งยิ่ง    โดยมีค่าเฉล่ีย 4.42      
     4.3 ดา้นความตอ้งการดา้นสงัคม   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก    โดยมีค่าเฉล่ีย 3.50 
     4.4 ดา้นความตอ้งการการยกย่องหรือการยอมรับจากผูอ่ื้นและตนเอง   โดยภาพรวมอยู่ในระดบัส าคญั
มาก    โดยมีค่าเฉล่ีย 3.97 
     4.5 ดา้นความตอ้งการประสบความส าเร็จ   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก    โดยมีค่าเฉล่ีย 3.85 
 
     การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของสวสัดิการ      ท่ีพนกังานตอ้งการใหจ้ดั
ข้ึน ในโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท  โดยการหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) สรุปไดด้งัน้ี  
ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ของทั้ง 2 
กลุ่ม 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย 
- อ าห าร  3 ม้ื อ  ส าห รับ พ นั ก ง าน  โด ย ไ ม่ มี    
ค่าใชจ่้าย อยู่ในระดบัส าคัญอย่างยิง่ 
- น ้าด่ืม/น ้าอดัลมท่ีสะอาด อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างานให้มีแสง
สว่าง/อุณหภูมิ ท่ีเหมาะสมต่อการท างาน อยู่ใน
ระดบัส าคัญมาก  
- การจ าหน่ายสินคา้ราคาถูกใหแ้ก่พนกังาน Garage 
sale อยู่ในระดบัส าคัญปานกลาง 
- การให้การรักษาของห้องพยาบาล / พยาบาลใน
กรณีท่ีพนกังานไดรั้บอุบติัเหตุก่อนส่งต่อเพ่ือรักษา 
อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- การซ่อมแซมชุดยูนิฟอร์มส าหรับพนักงานเม่ือ
ช ารุด อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- แสงสว่างในหอ้งลอ็คเกอร์ ส าหรับพนกังานอยู่ใน
ระดบัส าคัญมาก 

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย 
- อ าห าร  3 ม้ื อ  ส าห รับ พ นั ก ง าน  โด ย ไ ม่ มี    
ค่าใชจ่้าย อยู่ในระดบัส าคัญอย่างยิง่ 
- น ้ าด่ืม/น ้ าอดัลมท่ีสะอาด อยู่ในระดับส าคัญอย่าง
ยิง่ 
- การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างานให้มีแสง
สว่าง/อุณหภูมิ ท่ีเหมาะสมต่อการท างาน อยู่ใน
ระดบัส าคัญอย่างยิง่ 
- การจ าหน่ายสินคา้ราคาถูกใหแ้ก่พนกังาน Garage 
sale อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- การให้การรักษาของห้องพยาบาล / พยาบาลใน
กรณีท่ีพนกังานไดรั้บอุบติัเหตุก่อนส่งต่อเพ่ือรักษา 
อยู่ในระดบัส าคัญอย่างยิง่ 
- การซ่อมแซมชุดยูนิฟอร์มส าหรับพนักงานเม่ือ
ช ารุด อยู่ในระดบัส าคัญอย่างยิง่ 
- แสงสวา่งในหอ้งลอ็คเกอร์ ส าหรับพนกังาน อยู่ใน
ระดบัส าคัญมาก 
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2. ความปลอดภัยและความมัน่คง 
- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์,เคร่ืองจกัร มีความ
ปลอดภยั อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- การจดัให้มีการฝึกอบรม ส่งเสริมความปลอดภยั 
อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- สญัญาณเตือนภยักรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  อยู่ในระดับ
ส าคัญมาก 
- เงินช่วยเหลือเพ่ือการฌาปนกิจ กรณีพนักงาน
เสียชีวิต อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- เงินช่วยเหลือเพ่ือการฌาปนกิจ กรณี บิดา,มารดา  
ของพนกังานเสียชีวิต อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- ค่ารักษาพยาบาล บิดา มารดา ของพนกังาน อยู่ใน
ระดบัส าคัญมาก 
- รถรับส่งพนกังานรอบดึก อยู่ในระดบัส าคัญมาก 

2. ความปลอดภัยและความมัน่คง 
- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์,เคร่ืองจกัร มีความ
ปลอดภยั อยู่ในระดบัส าคัญอย่างยิง่ 
- การจดัให้มีการฝึกอบรม ส่งเสริมความปลอดภยั 
อยู่ในระดบัส าคัญอย่างยิง่ 
- สัญญาณเตือนภยักรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อยู่ในระดับ
ส าคัญอย่างยิง่  
- เงินช่วยเหลือเพ่ือการฌาปนกิจ กรณีพนักงาน
เสียชีวิต อยู่ในระดบัส าคัญอย่างยิง่ 
- เงินช่วยเหลือเพ่ือการฌาปนกิจ กรณี บิดา,มารดา  
ของพนกังานเสียชีวิต อยู่ในระดบัส าคัญอย่างยิง่ 
- ค่ารักษาพยาบาล บิดา มารดา ของพนกังาน อยู่ใน
ระดบัส าคัญอย่างยิง่ 
- รถรับส่งพนกังานรอบดึก อยู่ในระดบัส าคญัอย่างยิง่ 

3. ความต้องการด้านสังคม 
- งานสงัสรรคป์ระจ าปี อยู่ในระดบัส าคญัปานกลาง 
- การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในโรงแรม อยู่ใน
ระดบัส าคญัปานกลาง 
- การจัดให้มีวนัครอบครัวท่ีพนักงานสามารถพา พ่อ
,แม่,พ่ี,น้อง มารับประทานอาหารไดใ้นราคาพนักงาน 
อยู่ในระดบัส าคญัปานกลาง 
- การจดัตั้งชมรมนวดสมุนไพรเพ่ือผ่อนคลายส าหรับ
พนกังาน อยู่ในระดบัส าคญัปานกลาง 
- การใหข้องขวญัวนัเกิด อยู่ในระดบัส าคญัปานกลาง 
- การจดัสมัมนานอกสถานท่ีเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์กบั
พนกังาน อยู่ในระดบัส าคญัปานกลาง 
- ความทนัสมยัของคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต ส าหรับ
พนักงาน ในช่วงเวลาหลงัเลิกงาน อยู่ในระดับส าคัญ
ปานกลาง 

3. ความต้องการด้านสังคม 
- งานสงัสรรคป์ระจ าปี อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- การจดัให้มีการแข่งขนักีฬาภายในโรงแรม อยู่ใน
ระดบัส าคัญมาก 
- การจดัให้มีวนัครอบครัวท่ีพนักงานสามารถพา 
พ่อ,แม่,พ่ี,น้อง มารับประทานอาหารได้ในราคา
พนกังาน อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- การจัดตั้ งชมรมนวดสมุนไพรเพ่ือผ่อนคลาย
ส าหรับพนกังาน อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- การใหข้องขวญัวนัเกิด อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- ก า ร จั ด สั ม ม น าน อ ก ส ถ าน ท่ี เ พ่ื อ ส ร้ า ง
ความสมัพนัธ์กบัพนกังาน อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต 
ส าหรับพนักงาน ในช่วงเวลาหลังเลิกงาน อยู่ใน
ระดบัส าคัญมาก 
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4. ความต้องการการยกย่องหรือการยอมรับจาก
ผู้อืน่และตนเอง 
- ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน อยู่
ในระดบัส าคัญมาก 
- ค าช่ืนชมยินดีจากผูบ้งัคบับญัชา อยู่ในระดบัส าคัญ
มาก 
- การจัดกิจกรรมตามเทศกาล โดยให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับ
ส าคัญมาก 
- รางวลั I’CARE Awards อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- การจดัพิธีมอบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น
แห่งปี อยู่ในระดบัส าคัญปานกลาง 
- การจัดประชุมเพ่ือได้พบปะและแสดงความ
คิดเห็นกบัผูบ้ริหาร (BGG) อยู่ในระดับส าคัญปาน
กลาง 
- การจดัให้มีโครงการ “แบ่งปันความรู้จากเพ่ือนสู่
เพ่ือน (Shared Talent) อยู่ในระดบัส าคัญปานกลาง 

4. ความต้องการการยกย่องหรือการยอมรับจาก
ผู้อืน่และตนเอง 
- ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน อยู่
ในระดบัส าคัญอย่างยิง่ 
- ค าช่ืนชมยินดีจากผูบ้งัคบับญัชา อยู่ในระดบัส าคัญ
อย่างยิง่ 
- การจัดกิจกรรมตามเทศกาล โดยให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับ
ส าคัญอย่างยิง่ 
- รางวลั I’CARE Awards อยู่ในระดับส าคัญอย่าง
ยิง่ 
- การจดัพิธีมอบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น
แห่งปี อยู่ในระดบัส าคัญอย่างยิง่ 
- การจัดประชุมเพ่ือได้พบปะและแสดงความ
คิดเห็นกบัผูบ้ริหาร (BGG) อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- การจดัให้มีโครงการ “แบ่งปันความรู้จากเพ่ือนสู่
เพ่ือน (Shared Talent) อยู่ในระดบัส าคัญมาก 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1103 

 

5. ความต้องการประสบความส าเร็จ 
- การฝึกอบรมต่างแผนก เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพใน
การท างาน อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- ก า ร พั ฒ น า ต น เอ ง  โ ด ย ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น
ระบบ eLearning อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- การพัฒนาตนเอง โดยจัดให้มีการศึกษาต่อใน
ระดบั ปวส. แบบทวิภาคี โดยจดัการเรียนการสอน 
ณ สถานท่ีท างาน อยู่ในระดบัส าคัญปานกลาง 
- การพัฒนาตนเอง โดยจัดให้มีการศึกษาต่อใน
ระดบั ปริญญาตรี แบบทวิภาคี โดยจดัการเรียนการ
สอน ณ สถานท่ีท างาน อยู่ในระดบัส าคัญปานกลาง 
- ภาษาท่ีท าให้พนกังานเพ่ิมศกัยภาพในการท างาน
เพ่ือประสบความส าเร็จ (ภาษาองักฤษ,ภาษาญ่ีปุ่น) 
อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- การไปดูงานโรงแรมในประเทศท่ีอยู่ในเครือ
เดียวกนักบัโรงแรม อยู่ในระดบัส าคัญปานกลาง 
- การไปดูงานโรงแรมในประเทศท่ีไม่ได้อยู่ใน
เครือเดียวกันกับโรงแรม อยู่ในระดับส าคัญปาน
กลาง 
- การไปดูงานโรงแรมในต่างประเทศท่ีอยู่ในเครือ
เดียวกนักบัโรงแรม อยู่ในระดบัส าคัญปานกลาง 
- การไปดูงานโรงแรมในต่างประเทศท่ีไม่ไดอ้ยู่ใน
เครือเดียวกันกับโรงแรม อยู่ในระดับส าคัญปาน
กลาง 

5. ความต้องการประสบความส าเร็จ 
- การฝึกอบรมต่างแผนก เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพใน
การท างาน อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- ก า ร พั ฒ น า ต น เอ ง  โ ด ย ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น
ระบบ eLearning อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- การพัฒนาตนเอง โดยจัดให้มีการศึกษาต่อใน
ระดบั ปวส. แบบทวิภาคี โดยจดัการเรียนการสอน 
ณ สถานท่ีท างาน อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- การพัฒนาตนเอง โดยจัดให้มีการศึกษาต่อใน
ระดบั ปริญญาตรี แบบทวิภาคี โดยจดัการเรียนการ
สอน ณ สถานท่ีท างาน อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- ภาษาท่ีท าให้พนกังานเพ่ิมศกัยภาพในการท างาน
เพ่ือประสบความส าเร็จ (ภาษาองักฤษ,ภาษาญ่ีปุ่น) 
อยู่ในระดบัส าคัญอย่างยิง่ 
- การไปดูงานโรงแรมในประเทศท่ีอยู่ในเครือ
เดียวกนักบัโรงแรม อยู่ในระดบัส าคัญอย่างยิง่ 
- การไปดูงานโรงแรมในประเทศท่ีไม่ได้อยู่ใน
เครือเดียวกนักบัโรงแรม อยู่ในระดบัส าคัญอย่างยิง่ 
- การไปดูงานโรงแรมในต่างประเทศท่ีอยู่ในเครือ
เดียวกนักบัโรงแรม อยู่ในระดบัส าคัญมาก 
- การไปดูงานโรงแรมในต่างประเทศท่ีไม่ไดอ้ยู่ใน
เครือเดียวกนักบัโรงแรม อยู่ในระดบัส าคัญมาก 

 
     จากขอ้มูลในตารางท่ี 3  ผูวิ้จยัไดท้ าการตั้งช่ือกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์
ตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัต่อไป ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1   ช่ือ เป็นบุคคลท่ีตอ้งการผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
              กลุ่มท่ี 2   ช่ือ เป็นบุคคลท่ีตอ้งการผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน  
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5.  สรุปผลการศึกษา 
     จากผลการวิจยัพบวา่ พนกังานของโรงแรมเชอราตนั แกรนด ์สุขุมวิท    มีการใหร้ะดบัความส าคญัของ
สวสัดิการในทุกดา้นเฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัมากโดยทั้งส้ิน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวจิยัไปใช้ 
 1. จากผลการวิจยัดา้นความตอ้งการทางดา้นร่างกายท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการ จึงเสนอวา่โรงแรมฯควร
พิจารณาสวสัดิการท่ีช่วยเหลือการออมให้กับพนักงาน ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นหลกัประกนัให้กบัพนักงานเม่ือ
เกษียณอาย ุ
 2. จากผลการวิจยัดา้นความปลอดภยัและความมัน่คงท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการ จึงเสนอว่าโรงแรมฯ
ควรมีการพิจารณาสวสัดิการท่ีเอ้ือต่อความปลอดภยัในการท างาน และความมัน่คงของครอบครัวของ
พนกังาน อาทิเช่น การใหส้วสัดิการค่ารักษาพยาบาล บิดา มารดา ของพนกังาน ในกรณีท่ีพนกังานไม่มีขอ้
ผกูพนัใดๆ 
 3. จากผลการวิจยัดา้นความตอ้งการดา้นสังคมท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการ   จึงเสนอว่านอกเหนือจาก
ค่าตอบแทน ท่ีเป็นปัจจยัภายนอกกคื็อ  เงินเดือนและโบนสัต่างๆแลว้ ค่าตอบแทนท่ีเป็นปัจจยัภายใน เช่น 
ค าชมเชย ความไวว้างใจ การพกัผ่อนกิจกรรมท่ีช่วยใหพ้นกังานผ่อนคลายก็ควรส่งเสริมใหเ้กิดข้ึนเพ่ือให้
พนกังานเกิดขวญัก าลงัใจในการท างานเพ่ิมข้ึน 
 4.  จากผลการวิจยัดา้นความตอ้งการการยกย่องหรือการยอมรับจากผูอ่ื้น และตนเองท่ีเก่ียวกบั
สวสัดิการ จึงเสนอว่าโรงแรมฯควรเปิดรับฟังความคิดเห็นจากพนกังานในระดบัปฏิบติัการ โดยเนน้ให้
เกิดเป็นวฒันธรรมองค์กรให้เกิดการส่ือสารแบบสวนทางกนั หรือ จากบนลงล่างและล่างข้ึนบน เพ่ือให้
ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือน ามาแกไ้ข และเพ่ือใหพ้นกังานเกิดขวญัก าลงัใจในการท างานเพ่ิมข้ึน  
 5.  จากผลการวิจยัดา้นความตอ้งการประสบความส าเร็จท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการ จึงเสนอวา่โรงแรมฯ
ควรมีการสนับสนุนพนักงานทางด้านภาษาท่ีท าให้พนักงานเพ่ิมศักยภาพในการท างานเพ่ือประสบ
ความส าเร็จและยงัเป็นการเพ่ิมความสามารถ ทกัษะ ของพนกังานในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1.    นอกจากปัจจยัทางดา้นสวสัดิการท่ีไดรั้บต่อประสิทธิภาพในการท างานแลว้   ควรจะศึกษา
ดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ปัจจยัค่าจา้งและสวสัดิการประเภทใดท่ีจูงใจและสามารถธ ารงรักษาพนกังานใหอ้ยู่
กบัโรงแรมฯ ไดน้านท่ีสุด ความต่อเน่ืองในการท างานเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 2.   ควรมีการศึกษาและพฒันารูปแบบนโยบายดา้นค่าจา้ง และสวสัดิการใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกิจในแต่ละช่วงดว้ย 
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ความแตกต่างด้านการบริหารจดัการรถขนส่งสินค้ามีชีวติและรถขนส่งสินค้าทั่วไป 
Managerial differences Between Truck for Lively Goods and General 

Goods  
ธงไชย ปรัชญบริรักษ์1 และ ณฐัพนัธ์ บัววราภรณ์2 

Thongchai Pratchayaborirak and Nattapan Buavaraporn 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัเร่ืองการศึกษาความแตกต่างดา้นการบริหารจดัการระหวา่งกลุ่มรถขนส่งสินคา้ทัว่ไปและรถขนส่ง
สินคา้มีชีวิตประเภทสัตวปี์ก มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นการบริหารจดัการการขนส่งสินคา้
มีชีวิต และรถขนส่งสินคา้ทัว่ไปดว้ยรถบรรทุกและเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจ าแนกกลุ่มรถขนส่ง
สินคา้มีชีวิตและรถขนส่งสินคา้ทัว่ไปของบริษทักรณีศึกษา โดยอาศยัแนวความคิดเร่ืองมาตรฐานคุณภาพ
การบริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุก โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซ่ึง แบ่งเป็น 4 ดา้น 
คือ ดา้นผลตอบแทนหรือตน้ทุน, ดา้นการบริหารทรัพยากรรถขนส่ง, ดา้นการปฏิบติังานขนส่ง และดา้น
ลกัษณะการด าเนินงานซ่ึงเก็บขอ้มูลจากผูข้บัข่ีซ่ึงประจ ารถบรรทุก ซ่ึงเก็บตวัอย่างประชากรทั้ง 2 กลุ่ม 
รวม 118 คนั ท าการเก็บขอ้มูลในจงัหวดัต่างๆโดยวิธีโควตา้ พบว่าในดา้นต่างๆท่ีน ามาพิจารณานั้นรถ
ขนส่งทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ยกเวน้ปัจจยัเร่ืองค่าใชจ่้ายดา้นค่าธรรมเนียมเฉล่ียราย
เดือน และจ านวนการเกิดอุบติัเหตุเฉล่ีย นอกจากน้ียงัมีลกัษณะการด าเนินงานดา้นการขนส่งท่ีไม่แตกต่าง
กนัเน่ืองจากการขนส่งสินคา้ในปัจจุบนั ลว้นให้ความส าคญักบัการให้บริการดา้นขนส่งอย่างมีคุณภาพ 
อยา่งไรกต็าม แมว้่าการบริหารทรัพยากรรถขนส่งทั้ง 2 จะสามารถรวมการบริหารจดัการทรัพยากรใหเ้กิด
ความสารถทางการแข่งขนัเน่ืองจากองค์กรมีความประหยดัเน่ืองจากจ านวนรถขนส่งขององค์กรได ้แต่
องคก์รกค็วรแยกการท างานใหช้ดัเจนในส่วนของการบริหารจดัการรถขนส่งทั้ง 2 กลุ่ม เน่ืองจากรถขนส่ง
ทั้ง 2 กลุ่มยงัมีการด าเนินงานในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  
ค าส าคัญ: มาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก,  รถขนส่งสินค้าท่ัวไป,  รถขนส่งสินค้า
มีชีวิต 

 

Abstract 
This study describes the managerial differences between trucks for lively goods and general goods, and 
is to identify the factors affecting to the managerial issues for coping with two-groups of trucks for 
transportation. Based on a handbook for quality development for truck transportation published by  
1
 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10290 Email: pr.thongchai@gmail.com 

2
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1108 

 
 

 
Department of land transport of Thailand, the study focuses on 4 viewpoints which are 1. Cost and 
Return, 2. Management of truck utilization, 3. Operation in transportation, 4. Characteristics of the 
operations that each driver thinks of. Using the past operational data for analyzing, 118 samples in 5 
different areas show the significant differences in several factors such as Cost and Return, Management 
for truck utilization and characteristics of the operations. However, there are some factors which are 
indifferent in nature of the works for transportation. This leads to the strategically classification for the 
two-groups of truck transportation which is blended in the company at present.          
 
Keywords: Managerial Difference, Truck, Lively goods, General goods 
 
 

1. บทน า 
 
     บริษทักรณีศึกษาเป็นผูใ้ห้บริการขนส่งสัตวปี์กรายใหญ่ของไทย มีปริมาณรถขนส่งไก่ใหญ่ซ่ึงเป็น
กลุ่มการขนส่งสินคา้มีชีวิตเป็นจ านวนมากถึง 70 % ของปริมาณรถขนส่งทั้งหมด โดยการขนส่งสินคา้มี
ชีวิตประเภทน้ีถือเป็นธุรกิจหลกัขององคก์ร ต่อมาบริษทัมีการขยายกิจการเพ่ิมเติมในส่วนของการขนส่ง
สินคา้ทั่วไป เม่ือธุรกิจมีขนาดใหญ่ข้ึน การด าเนินงานให้เหมาะสมกบัธรรมชาติของธุรกิจรวมถึงการ
จดัการดา้นการด าเนินงานเร่ิมมีบทบาทส าคญัในการบริหารกลุ่มยานพาหนะ 2 กลุ่ม ซ่ึงมีลกัษณะการ
ด าเนินงานท่ีคลา้ยคลึงกนัแต่แตกต่างกนัในดา้นของกระบวนการบริหารจดัการ เน่ืองจากการให้บริการ
ขนส่งสัตวปี์กมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากการให้บริการขนส่งสินคา้ทัว่ไปไม่มากก็นอ้ย และยงัไม่เคยมี
การศึกษาใดท่ีระบุถึงความแตกต่างในการบริหารจดัการธุรกิจดงักล่าว  
 
     การศึกษาคร้ังน้ีอาศยัแนวความคิดตามมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุก โดย
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มาใชศึ้กษาความแตกต่างในการบริหารจดัการการขนส่งสินคา้
ของรถบรรทุกสินคา้ทั้ง 2 กลุ่ม จะช่วยใหอ้งคก์รเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มยานพาหนะ 2 กลุ่มน้ี
เป็นอย่างดี อีกทั้งยงัสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้นดา้นการบริหารจดัการ รวมถึงการ
วางกลยุทธ์ในการด าเนินงานต่อไป เพ่ือให้องค์กรสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการรถ
ขนส่งสินคา้ทั้งสองกลุ่มไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ภายใตก้ารด าเนินงานรถขนส่งสินคา้ทั้งสองกลุ่มร่วมกนัของ
บริษทักรณีศึกษา โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะช่วยใหผู้ป้ระกอบการมองเห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มรถขนส่งทั้ง
สองกลุ่มขององคก์รไดอ้ย่างชดัเจน และสามารถปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงาน 
หรือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการขยายธุรกิจ หรือวางกลยุทธ์เพ่ือหลีกเล่ียงผลเสียท่ีอาจเกิด
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ในระยะยาว หากธุรกิจมีการขยายตวั หรือตลาดมีการเปล่ียนแปลงโดยผูป้ระกอบการไม่เขา้ใจถึงความ
แตกต่างของการขนส่งสินคา้แต่ละชนิดกอ็าจท าใหเ้กิดภาวะขาดทุนจากการด าเนินงานได ้ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
      
     คู่มือพฒันามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก (กรมการขนส่งทางบก, 2553) ถกูจดัท าข้ึน
เพ่ือเป็น 
แนวทางในการเพ่ิมขีดความสามารถผูป้ระกอบการไทยใหพ้ร้อมต่อการเปิดเสรีการคา้บริการขนส่ง และ
เพ่ือยกระดบัคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบการขนส่งในภาพรวม ใหผู้ป้ระกอบการขนส่งสามารถ
ใหบ้ริการไดเ้หนือกวา่ความคาดหวงัของลกูคา้ สามารถรักษาและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด รวมถึงเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัซ่ึงจะสร้างผลก าไรและการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนใหก้บัองคก์ร แบ่งออกเป็น 4 
ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผลตอบแทนหรือตน้ทุน, ดา้นการบริหารทรัพยากรรถขนส่ง, ดา้นการปฏิบติังานขนส่ง 
และดา้นลกัษณะการด าเนินงานซ่ึงเก็บขอ้มลูจากผูข้บัข่ีซ่ึงประจ ารถบรรทุกคนัท่ีท าการเกบ็ขอ้มลู ซ่ึงแบ่ง
พิจารณาดงัแสดง 
 

 

 
 

รปูท่ี 1: แสดงองคป์ระกอบธุรกจิขนสง่ทัง้ 4 ดา้นซึง่น ามาใชพ้จิารณาความแตกต่าง 

 
ซ่ึงตวัช้ีวดัทาง ธุรกิจขนส่งสินคา้ สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
     อตัราการว่ิงขนส่ง คือ อตัราส่วนระหว่างระยะทางท่ีรถท าการว่ิงขนส่งสินคา้และก่อให้เกิดรายได ้ต่อ
ระยะทางท่ีรถว่ิงขนส่งสินคา้ทั้งหมดรวมระยะทางว่ิงเปล่า สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
                 อตัราการว่ิงขนส่ง (%)  =                              ( 1 ) 
 

ธุรกิจขนส่ง 

ดา้นผลตอบแทนหรือตน้ทุน 

 ดา้นการบริหารทรัพยากรรถขนส่ง 

 ดา้นการปฏิบติังานขนส่ง 

 ดา้นลกัษณะการด าเนินงาน 

 

ระยะทาง (กิโลเมตร) ว่ิงขนส่งสินคา้ท่ีน ามาซ่ึงรายได ้× 100 
ระยะทาง (กิโลเมตร) ของการว่ิงทั้งหมดรวมระยะทางเท่ียวเปล่า 
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สมการ (1) แสดงการค านวณอตัราการว่ิงขนส่ง 
 
        อตัราการบรรทุก คือ อตัราส่วนระหวา่งน ้าหนกัท่ีบรรทุกสินคา้ไดจ้ริง ต่อน ้าหนกัสูงสุดท่ีรถสามารถ
บรรทุกได ้สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
                                       อตัราการบรรทุก (%)  =                              ( 2 ) 
 
 
สมการ (2) แสดงการค านวณอตัราการบรรทุก 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
     ตน้ทุนการประกอบการ: รถโดยสารประจ าทาง VS รถบรรทุกในประเทศไทย (สถาบนัวิจยัเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย, ฉบับท่ี  84, 2553) ท าการเปรียบเทียบการบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งของ
รถบรรทุกและรถโดยสาร พบว่า ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ดว้ยรถตูบ้รรทุกทั้งหมดยงัด าเนินการหรือใช้
รถบรรทุกไม่เตม็ประสิทธิภาพ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะไดรั้บผลประโยชนเ์พ่ิมข้ึนหากมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมมาก
ข้ึนเพราะจะท าใหต้น้ทุนเฉล่ียต่อกิโลเมตรถูกลงกว่าเดิม นอกจากน้ีพบว่า มีผูป้ระกอบการเป็นส่วนนอ้ย
มากท่ีใหบ้ริการขนส่งเกินกวา่ระดบัท่ีมีประสิทธิภาพฉะนั้นการเพ่ิมปริมาณธุรกิจโดยการเพ่ิมกิโลเมตรท า
การ ด้วยจ านวนรถบรรทุกท่ีผูป้ระกอบการมีอยู่อาจไม่เหมาะสมนัก เพราะจะท าให้ต้นทุนเฉล่ียต่อ
กิโลเมตรเพ่ิมข้ึน และในส่วนผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกประเภทอ่ืนๆ เช่น รถกระบะ
บรรทุกขนาดต่างๆ รถบรรทุกวตัถุอนัตราย, รถบรรทุกของเหลว, และรถบรรทุกเฉพาะกิจ พบว่า ส่วน
ใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการประกอบการ ซ่ึงแสดงผลในทิศทางท่ีคลา้ยคลึงกบักรณีของรถพ่วงและรถ
ก่ึงพ่วง สรุปไดว้่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัประกอบการไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพมากนกั เน่ืองจากตน้ทุน
ต่อกิโลเมตรท าการยงัอยู่ในระดบัท่ีสูง และยงัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพไดโ้ดยเพ่ิมปริมาณธุรกิจหรือ
ระยะทางกิโลเมตรท าการเพ่ือท าใหต้น้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยลดลง     
 
     โครงการศึกษาความเป็นไปไดข้องการซ้ือรถในธุรกิจให้บริการขนส่งสินคา้ กรณีศึกษา: บริษทัธัญญ
ทิพย ์เอก็ซ์เพรส จ ากดั (สมศกัด์ิ พรพนัธ์, 2553) ศึกษาตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ลอ้
ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงดีเซล และเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) พบว่า รถท่ีใชเ้ช้ือเพลิงดีเซล ในช่วง 6 ปี จะไม่
คุม้ทุนเพราะมีตน้ทุนเช้ือเพลิงท่ีสูง แต่หากปรับเปล่ียนไปใชก๊้าซธรรมชาติอดัแลว้จะมีโอกาสไดก้ าไรมาก
ข้ึน โดยรถท่ีใช้เช้ือเพลิงดีเซลมีอตัราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายของรถน้อยกว่า 1 และไม่สมควรลงทุน 
ในขณะท่ีรถท่ีใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติอดัมีผลตอบแทนต่อค่าใชจ่้ายเท่ากบั 1.13 และอตัราผลตอบแทน

น ้าหนกั (ตนั) ท่ีบรรทุกสินคา้ไดจ้ริง × 100 
น ้าหนกั (ตนั) สูงสุดท่ีรถสามารถบรรทุกได ้
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จากโครงการมีค่าเท่ากบั 47.045 % ซ่ึงสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยท่ี์ร้อยละ 10 คุม้ค่าต่อ
การลงทุน 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีเป็นรถขนส่ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มรถขนส่งเฉพาะกิจท่ีท าการรับจา้งขนส่งสตัว์
ปีกเท่านั้นไม่รับจา้งขนส่งสินคา้ประเภทอ่ืน และรถขนส่งทัว่ไปท่ีท าการขนส่งสินคา้เบด็เตลด็ตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ จ านวนทั้งส้ิน 118 ตวัอยา่ง มาใชเ้ป็นตวัแทนของขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาความแตกต่าง
ต่างของรถขนส่งจ านวน 140 คนั  โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารเทียบสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งต่อขนาดของ
ประชากร (Krejcie and Morgan, 2513)  คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของประชากรรถขนส่งท่ีบริษทักรณีศึกษา
ใหบ้ริการแก่ลกูคา้อยูใ่นปัจจุบนั และครอบคลุมขอ้มูลในส่วนประชากรรถขนส่งสินคา้ทัว่ไปของบริษทั
ทั้งหมด ซ่ึงการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) เน่ืองจากรถขนส่ง
สินคา้ทั้ง 2 กลุ่ม มีการด าเนินการอยูพ้ื่นท่ีท่ีต่างกนัในหลายจงัหวดั เช่น นครราชสีมา, ชลบุรี, ลพบุรี, 
สระบุรี และกาญจนบุรี ซ่ึงขอ้มลูของประชากรรถขนส่งในแต่ละพ้ืนท่ี จะใหข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนั โดยจะ
ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรกลุ่มยอ่ยในแต่ละพ้ืนท่ี ดงัแสดง 
 
 

กลุ่มรถขนส่ง 
จ านวนประชากรรถขนส่งในแต่ละจงัหวดั (แบบโควตา้) 

รวม 
นครราชสีมา ชลบุรี ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี 

รถขนส่งสินคา้ทั้งหมด 77 64 35 26 24 226 
รถขนส่งสินคา้มีชีวิต 14 13 12 10 10 59 
รถขนส่งสินคา้ทัว่ไป 14 13 12 10 10 59 

 
 

ตารางที่ 1: แสดงพ้ืนท่ีท่ีท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรกลุ่มยอ่ย 
 
     โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาจะเป็นแบบฟอร์มส าหรับเก็บขอ้มลูการท างานท่ีผา่นมาในอดีต ของรถ
ขนส่งทั้ง 2 กลุ่ม วตัถุประสงคข์องการน าขอ้มลูการด าเนินงานในอดีตมาใชก้เ็พ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีสามารถ
อธิบายภาพรวมดา้นการบริหารจดัการในแต่ละกลุ่มของรถขนส่ง ดงัน้ี  
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1. ดา้นผลตอบแทนหรือตน้ทุน 
1. ก าไรสุทธิเฉล่ียต่อเดือน: ใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี ของก าไรสุทธิเฉล่ียต่อเดือน 
2. ค่าใชจ่้ายเฉล่ียรายเดือนท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานขบัรถ: ใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี ท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังาน

ขบัรถ  
3. อายกุารใชง้านโดยเฉล่ียของรถขนส่งแต่ละคนั: ใชร้ะยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  เป็นขอ้มลู

อา้งอิงเพ่ือประมาณการอายกุารใชง้านโดยเฉล่ียของรถบรรทุกขนส่งแต่ละคนัท่ีผูป้ระกอบการ
คาดหวงัไว ้ โดยคิดระยะเวลาท่ีท าใหก้ระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีรวมกนัมีค่าเท่ากบัเงินสด
จ่ายลงทุนในตอนเร่ิมแรก 

4. ค่าธรรมเนียมเฉล่ียรายเดือน (ต ารวจ, ขนส่ง, ค่าปรับ ฯลฯ ): ใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี  
5. ค่าเส่ือมราคารายเดือน: ใชวิ้ธีเสน้ตรงโดยคาดการณ์อายกุารใชง้านของรถขนส่งท่ี 7 ปี  
 

2. ดา้นการบริหารทรัพยากรรถขนส่ง 
1. ค่าบ ารุงรักษาเฉล่ียต่อเดือน: ใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี ของค่าบ ารุงรักษาเฉล่ียต่อเดือน 
2. ระยะทางว่ิงขนส่งสินคา้เฉล่ียต่อเดือน: ใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี ของระยะทางการขนส่ง 
3. อตัราการว่ิงขนส่ง 

 
3. ดา้นการปฏิบติังานขนส่ง 

1. มลูค่าความเสียหายของสินคา้และตวัรถกรณีเกิดอุบติัเหตุ: ใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี คิดเป็น
ค่าเสียหายรวมต่อรถขนส่งและทรัพยสิ์นเม่ือเกิดอุบติัเหตุ แลว้จึงค านวณเป็นร้อยละของรายได้
ต่อปี 

2. จ านวนการเกิดอุบติัเหตุเฉล่ียต่อปี: ใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี 
3. น ้าหนกัสินคา้เฉล่ียต่อเดือน: ใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี ของบริษทักรณีศึกษา 
4. อตัราการบรรทุก  

ระยะเวลาเฉล่ียในการขนส่งสินคา้แต่ละคร้ัง: ใชข้อ้มลูการด าเนินงานยอ้นหลงั 1 ปี 
4. ลกัษณะการด าเนินงานซ่ึงเก็บขอ้มลูจากผูข้บัข่ีซ่ึงประจ ารถบรรทุกคนัท่ีท าการเก็บขอ้มลู 

1. แกไ้ขปัญหาฉุกเฉินดว้ยความรวดเร็ว 
2. จดัส่งสินคา้ถกูสถานท่ีและตรงตามเวลานดัหมาย 
3. ขนส่งสินคา้ตามเสน้ทางท่ีลูกคา้ก าหนด 
4. การดูแลสินคา้ดว้ยความระมดัระวงัตลอดการขนส่ง 
5. ด าเนินการจดัส่งสินคา้ตามขอ้สญัญาทุกประการ 
6. บริการดว้ยความน่าเช่ือถือ และสามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา 
7. ความรวดเร็วในการส่งสินคา้ใหถึ้งปลายทาง 
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8. จ านวนของสินคา้เม่ือส่งมอบ 
9. จดัส่งสินคา้ไดโ้ดยไม่เสียหาย 
10. รับผิดชอบเม่ือท าใหสิ้นคา้เสียหาย 

 โดยการวิเคราะห์ขอ้มลูความแตกต่างระหวา่งกลุ่มรถขนส่งสินคา้มีชีวิต และกลุ่มรถขนส่งสินคา้
ทัว่ไปจะใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) โดยจะท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของประชากรทั้ง 2 กลุ่มโดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็น
อิสระต่อกนั (Independent-Sample T-test) ซ่ึงจะวิเคราะห์ความแตกต่างใน 3 ส่วน ดงัน้ี  

1. รายละเอียดทัว่ไปเก่ียวกบัรถบรรทุกท่ีท าการเกบ็ขอ้มลู  
2. ขอ้มลูเก่ียวกบัการบริหารจดัการรถขนส่งสินคา้ท่ีประจ าอยูใ่นแต่ละพ้ืนท่ี  
3. ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะการด าเนินงานซ่ึงเกบ็ขอ้มลูจากผูข้บัข่ีซ่ึงประจ ารถบรรทุกคนัท่ีท าการเกบ็

ขอ้มลู 

4.ผลการศึกษา และอภิปราย 
ผลการศึกษาพบวา่รถขนส่งสินคา้ทั้ง 2 กลุ่มมีบางปัจจยัท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ีเป็น
เพราะลกัษณะการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั แต่กย็งัมีบางปัจจยัท่ีรถขนส่งทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผล
การศึกษา แบ่งสรุปเป็นความแตกต่างทั้ง 4 ดา้น คือ  

1. ดา้นผลตอบแทนหรือตน้ทุน 
2. ดา้นการบริหารทรัพยากรรถขนส่ง 
3. ดา้นการปฏิบติังานขนส่ง 
4. ดา้นลกัษณะการด าเนินงาน 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ปัจจยัทีน่ ามาศึกษา 
ขนส่ง 
สินคา้ 

ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด 
ความ 

แตกต่าง 

1. ด้านผลตอบแทนหรือต้นทุน 

1. ก าไรสุทธิเฉล่ีย / เดือน (บาท) 
มีชีวิต 42,457.67 36,634.60 - 51,710.80 

√ 
ทัว่ไป 64,931.65 54,100.00 - 74,704.90 

ปัจจยัทีน่ ามาศึกษา 
ขนส่ง 
สินคา้ 

ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด 
ความ 

แตกต่าง 

1. ด้านผลตอบแทนหรือต้นทุน (ต่อ) 

2. ค่าใชจ่้ายเฉล่ียท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานขบัรถ / เดือน     
    (บาท) 

มีชีวิต 15,871.33 10,206.10 - 20,583.75 
√ 

ทัว่ไป 20,466.91 18,773.82 - 25,698.00 
3. อายกุารใชง้านเฉล่ียของรถขนส่งแต่ละคนั (ปี) มีชีวิต 4.22 3.51 - 4.93 √ 
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ทัว่ไป 5.18 4.2 - 7.72 

4. ค่าธรรมเนียมเฉล่ีย / เดือน (บาท) 
มีชีวิต 2,020.27 1,550.00 - 2,800.00 

- 
ทัว่ไป 1,947.95 1,623.00 - 2,241.15 

5. ค่าเส่ือมราคาเฉล่ีย / เดือน (บาท) 
มีชีวิต 19,207.07 16,198.25 - 25,993.32 

√ 
ทัว่ไป 29,927.16 25,000.00 - 41,071.43 

2. ด้านการบริหารทรัพยากรรถขนส่ง 

1. ค่าบ ารุงรักษาเฉล่ีย / เดือน (บาท) 
มีชีวิต 20,917.18 12,300.00 - 26,215.00 

√ 
ทัว่ไป 17,531.54 14,607.00 - 20,170.32 

2. ระยะทางว่ิงขนส่งสินคา้เฉล่ีย / เดือน (กิโลเมตร) 
มีชีวิต 4,384.13 3,593.12 - 5,688.19 

√ 
ทัว่ไป 7,142.48 5,951.00 - 8,217.54 

3. อตัราการว่ิงขนส่งสินคา้ (%) 
มีชีวิต 45.73 43.00 - 49.74 

√ 
ทัว่ไป 90.35 84.89 - 98.37 

3. ด้านการปฏบิัตงิานขนส่ง 

1. มลูค่าความเสียหายของสินคา้และตวัรถ 
   กรณีเกิดอุบติัเหตุ (% ของรายได ้/ ปี) 

มีชีวิต 1.223 0.07 - 2.37 
√ 

ทัว่ไป 0.674 0.19 - 1.14 

2. จ านวนการเกิดอุบติัเหตุเฉล่ีย / ปี (คร้ัง) 
มีชีวิต 0.107 0.00 - 0.67 

- 
ทัว่ไป 0.186 0.00 - 3.34 

3. น ้าหนกัสินคา้เฉล่ีย / เดือน (ตนั) 
มีชีวิต 23.136 21.83 - 24.71 

√ 
ทัว่ไป 41.978 24.09 - 49.43 

4. อตัราการบรรทุก (%) 
มีชีวิต 92.545 87.32 - 98.84 

√ 
ทัว่ไป 98.801 93.26 - 99.97 

5. ระยะเวลาเฉล่ียในการขนส่ง / คร้ัง (ชม) 
มีชีวิต 4.285 3.82 - 4.77 

√ 
ทัว่ไป 6.087 3.53 - 7.49 

4. ด้านลกัษณะการด าเนินงาน 

1. แกไ้ขปัญหาฉุกเฉินดว้ยความรวดเร็ว 
มีชีวิต 4.81 4 - 5 

√ 
ทัว่ไป 4.58 4 - 5 
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 ปัจจยัที่น ามาศึกษา 
ขนส่ง 
สินคา้ 

ค่าเฉล่ีย 
ค่าต ่าสุด  

 -  
ค่าสูงสุด 

ความ 

แตกต่าง 

4. ด้านลกัษณะการด าเนินงาน (ต่อ) 

2. จดัส่งสินคา้ถกูสถานท่ีและตรงตามเวลานดัหมาย 
มีชีวิต 4.78 4 - 5 

- 
ทัว่ไป 4.71 4 - 5 

3. ขนส่งสินคา้ตามเสน้ทางท่ีลกูคา้ก าหนด 
มีชีวิต 4.44 4 - 5 

√ 
ทัว่ไป 3.27 2 - 4 

4. การดูแลสินคา้ดว้ยความระมดัระวงัตลอดการขนส่ง 
มีชีวิต 4.80 4 - 5 

√ 
ทัว่ไป 4.42 4 - 5 

5. ด าเนินการจดัส่งสินคา้ตามขอ้สญัญาทุกประการ 
มีชีวิต 5.00 5 - 5 

- 
ทัว่ไป 5.00 5 - 5 

6. บริการดว้ยความน่าเช่ือถือ และสามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา 
มีชีวิต 5.00 5 - 5 

- 
ทัว่ไป 5.00 5 - 5 

7. ความรวดเร็วในการส่งสินคา้ใหถึ้งปลายทาง 
มีชีวิต 3.59 3 - 5 

√ 
ทัว่ไป 4.83 4 - 5 

8. จ านวนของสินคา้เม่ือส่งมอบ 
มีชีวิต 4.98 3 - 5 

√ 
ทัว่ไป 4.59 4 - 5 

9. จดัส่งสินคา้ไดโ้ดยไม่เสียหาย 
มีชีวิต 5.00 5 - 5 

- 
ทัว่ไป 4.95 4 - 5 

10. รับผิดชอบเม่ือท าใหสิ้นคา้เสียหาย 
มีชีวิต 5.00 5 - 5 

√ 
ทัว่ไป 3.90 3 - 5 

 
ตารางที่ 2: แสดงความแตกต่างในแต่ละปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาในรถขนส่งทั้ง 2 กลุ่ม 
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การศึกษาคร้ังน้ีอา้งอิงแนวความคิดเร่ืองการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการขนส่งดว้ยรถบรรทุก โดย
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซ่ึงกระบวนการหลกัของธุรกิจขนส่ง แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  
ดา้นผลตอบแทนหรือตน้ทุน, ดา้นการบริหารทรัพยากรรถขนส่ง, ดา้นการปฏิบติังานขนส่ง และดา้น
ลกัษณะการด าเนินงานของพนกังานขบัข่ี ซ่ึงองคป์ระกอบดงักล่าวถูกน ามาใชศึ้กษาความแตกต่างระหวา่ง
กลุ่มรถขนส่งทั้งสองประเภทของบริษทักรณีศึกษา ท่ีปัจจุบนัยงัไม่มีการแบ่งแยกอยา่งชดัเจน โดยสามารถ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 
รถขนส่งสินค้าทั้ งสองชนิดมีก าไรสุทธิเฉล่ียท่ีแตกต่างกัน โดยกลุ่มรถขนส่งสินค้ามีชีวิตมีรายได้ท่ี

ค่อนขา้งแน่นอน ไดรั้บว่าจา้งในลกัษณะของสัญญาวา่จา้งท่ีมีการต่อสัญญาแบบปีต่อปี มีการ ขนส่ง
สินคา้จากตน้ทางไป 

1. ยงัปลายทาง และตอ้งตีรถเปล่ากลบัมายงัตน้ทาง จึงมีตน้ทุนการขนส่งเป็น 2 เท่าของท่ีควรจะเป็น 
แตกต่างจากรถขนส่งสินคา้ทัว่ไป ท่ีแมจ้ะไม่มีงานรับจา้งประจ าแต่อาศยัการบริหารจดัการเท่ียวเปล่า
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชร้ถขนส่ง ส่งผลใหร้ถขนส่งสินคา้ทัว่ไปมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียต่อเดือนสูง
กวา่รถขนส่งสินคา้มีชีวิต  

 
2. ก าไรสุทธิของรถขนส่งทั้ ง 2 กลุ่มท่ีแตกต่างกันส่งผลให้รถมีระยะเวลาคืนทุนท่ีแตกต่างกัน ซ่ึง

งานวิจยัน้ีพบว่าในช่วง 5 ปี รถขนส่งสินคา้มีชีวิตจะเร่ิมคุม้ทุน และในช่วง 6 ปี รถขนส่งสินคา้ทัว่ไป
จะเร่ิมคุ้มทุน ซ่ึงใกลเ้คียงกับงานวิจยัเร่ืองโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการซ้ือรถในธุรกิจ
ใหบ้ริการขนส่งสินคา้ กรณีศึกษา: บริษทั ธญัญทิพย ์เอก็ซ์เพรส จ ากดั (2553) ท่ีพบว่ารถเทรลเลอร์ท่ี
ใช้เช้ือเพลิงดีเซล ในช่วง 6 ปี จะไม่คุม้ทุนเพราะมีตน้ทุนของราคาน ้ ามนัดีเซลท่ีสูงและ ถา้เป็นรถ
เทรลเลอร์ท่ีปรับเปล่ียนไปใชแ้ก๊ส NGV แลว้จะพบว่ามีโอกาสไดก้ าไรมากข้ึน ซ่ึงหากพิจารณาดา้น
ผลตอบแทนหรือตน้ทุนพบว่ารถขนส่งสินคา้ทัว่ไปมีผลตอบแทนหรือตน้ทุน สูงกว่ากลุ่มรถขนส่ง
สินคา้มีชีวิต แต่รถขนส่งทั้งสองมีการเสียค่าธรรมเนียมเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

 
3. ดา้นการบริหารทรัพยากรรถขนส่ง พบว่ารถขนส่งสินคา้มีชีวิตมีค่าบ ารุงรักษาเฉล่ียต่อเดือนสูงกว่ารถ

ขนส่งสินคา้ทัว่ไป มีระยะทางการว่ิงขนส่งสินคา้ต่อเดือนต ่ากว่า และไม่สามารถบริหารจดัการการ
ขนส่งสินคา้เท่ียวเปล่าไดส่้งผลให้อตัราการว่ิงขนส่งสินคา้ต ่ากว่ารถขนส่งสินคา้ทัว่ไป กล่าวคือ รถ
ขนส่งสินคา้ทัว่ไปมีการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่รถขนส่งสินคา้มีชีวิต และมี
ตน้ทุนต่อกิโลเมตรท าการอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 

 
4. ดา้นการปฏิบติังานขนส่ง พบวา่เม่ือเกิดอุบติัเหตุรถขนส่งสินคา้มีชีวิตจะมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า

รถขนส่งสินค้าทั่วไป ซ่ึงจากข้อมูลพบว่ารถขนส่งทั้ งสองมีอตัราการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละปีไม่
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แตกต่างกนั ดงันั้นหากปริมาณรถขนส่งทั้ง 2 มีปริมาณใกลเ้คียงกนั เม่ืออยู่ในระหว่างการปฏิบติังาน 
รถขนส่งสินคา้มีชีวิตมีโอกาสท าใหอ้งคก์รสูญเสียรายไดม้ากกว่ารถขนส่งสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ียงั
พบวา่รถขนส่งสินคา้ทั้ง 2 กลุ่ม หากมีการบรรทุกสินคา้เตม็อยา่งเต็มประสิทธิภาพแลว้รถขนส่งสินคา้
มีชีวิตจะมีน ้ าหนกับรรทุกน้อยกว่ารถขนส่งสินคา้ทัว่ไป และใชร้ะยะเวลาในการขนส่งน้อยกว่ารถ
ขนส่งสินคา้ทัว่ไปอีกดว้ย ซ่ึงระยะเวลาในการขนส่งท่ีนอ้ยกว่าน้ีเองอาจจะช่วยลดความเส่ียงของการ
เกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนได ้

 
5. ดา้นลกัษณะการด าเนินงานเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากพนกังานประจ ารถขนส่งแต่ละคนั ซ่ึงลกัษณะของการ

ขนส่งสินคา้ท่ีแตกต่างกนัของรถขนส่งสินคา้ทั้ง 2 กลุ่มน้ีเอง พนกังานขบัรถไดส้ะทอ้นขอ้มูลใหเ้ห็น
ว่า รถขนส่งทั้ง 2 กลุ่ม มีความคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของงานใหบ้ริการดา้นขนส่ง คือ การจดัส่งสินคา้
ถูกสถานท่ีและตรงตามเวลานัดหมาย, การจัดส่งสินค้าตามข้อสัญญา, การให้บริการด้วยความ
น่าเช่ือถือ และสามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา รวมถึงการจดัส่งสินคา้โดยท่ีสินคา้ไม่เสียหาย ซ่ึงลกัษณะ
ดงักล่าวเป็นความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของงานบริการขนส่งสินคา้ท่ีผูป้ระกอบการทัว่ไปจ าเป็นตอ้งมี  

 
6. ดา้นลกัษณะการด าเนินงาน พบว่ามีลกัษณะส าคญับางประการท่ีพนกังานประจ ารถขนส่งสินคา้ในแต่

ละกลุ่มให้ความส าคญัแตกต่างกนั กล่าวคือ พนกังานประจ ารถขนส่งสินคา้มีชีวิตจะให้ความส าคญั
กบัการแกไ้ขปัญหาฉุกเฉินดว้ยความรวดเร็ว, การขนส่งสินคา้ตามเส้นทางท่ีลูกคา้ก าหนด, การดูแล
สินคา้ดว้ยความระมดัระวงัตลอดการขนส่ง, การใชค้วามเร็วในการขนส่งสินคา้ให้ถึงปลายทาง, การ
ตรวจจ านวนของสินคา้เม่ือส่งมอบ และความรับผิดชอบเม่ือท าใหสิ้นคา้เสียหาย มากกว่าเม่ือเทียบกบั
พนักงานขบัรถขนส่งสินคา้ทัว่ไป อย่างไรก็ตามพบว่าความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนกรณีของพนักงาน
ขนส่งสินคา้มีชีวิตก็ไม่ไดส่้งผลต่อการเพ่ิมรายไดแ้ต่อย่างใดเม่ือเทียบกบัพนกังานขบัรถขนส่งสินคา้
ทัว่ไป ทั้งน้ีเพราะพนกังานขบัรถขนส่งสินคา้ทัว่ไปจะไดค่้าตอบแทน 2 เท่ียวในการขนส่งสินคา้เท่ียว
ขากลบัดว้ย ในขณะท่ีรถขนส่งสินคา้มีชีวิตจะเกิดการว่ิงเท่ียวเปล่า จึงไดรั้บค่าตอบแทนเพียง 1 เท่ียว
ของการขนส่งสินคา้ 
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สมศกัด์ิ พรพนัธ์ (2553), โครงการศึกษาความเป็นไปไดข้องการซ้ือรถในธุรกิจใหบ้ริการขนส่งสินคา้ 

กรณีศึกษา: บริษทั ธญัญทิพย ์ เอก็ซ์เพรส จ ากดั, วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 

 
กลัยา  วานิชยบ์ญัชา (2551) การวิเคราะห์ขอ้มลูหลายตวัแปร. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: บริษทั ธรรมสาร 

จ ากดั. 
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การประเมนิความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลอืกเช่า 
ห้องพกัรายเดือนในซอยพญานาค เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

โสภณ รัตนพงศ์อ าไพ1 และ ดร.ธีริน วาณิชเสนี2 

Sopon Ratanapongampi and Dr. Teerin Vanichseni 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เช่าหอ้งพกัแบบรายเดือน ภายในซอยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2. เพ่ือคน้หาองค์ประกอบย่อยของ

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอ้งพกัแบบรายเดือน ผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยใช้เคร่ืองมือท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัต่อส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ(7P)ในการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือน จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 

ตวัอยา่ง ท่ีพกัอาศยัในหอ้งพกัรายเดือนในซอยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่ง

แบบโควตา้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 114 คน มีอายุระหว่าง 21-25 ปี มาก

ท่ีสุด มีสถานภาพโสดเกือบทั้งหมด นอกจากน้ีมีอาชีพพนักงานบริษทัมากท่ีสุด รองลงมาคือ นักเรียน/

นกัศึกษาและมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาคือระดบัปริญญาโท มีรายไดต่้อเดือน 10,001 

– 20,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อ

ปัจจยัโดยรวมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจพกัห้องพกัรายเดือนอยู่ในระดบัส าคญั และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัโดยเฉล่ียมากท่ีสุดใกลเ้คียงกนั 3 ปัจจยัเรียงจากมากไป

นอ้ย คือ ปัจจยัดา้นบุคคล, ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ, ปัจจยัดา้นท่ีตั้งหรือช่องทางจดัจ าหน่าย กลุ่ม

ปัจจยัรองลงมาท่ีมีระดบัความส าคญัโดยเฉล่ียใกลเ้คียงกนั คือ ปัจจยัดา้นราคา, ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ, 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั และปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัโดยเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด โดยอยูใ่นระดบัมีความส าคญั 

 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
 
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: pon78987@hotmail.com 

2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทน า 
ท่ีอยู่อาศยัถือเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานประการหน่ึงในการด ารงชีวิตของมนุษยท่ี์ทุกสังคมไม่

สามารถขาดไปได ้โดยท่ีอยู่อาศยัเป็นองค์ประกอบส าคญัประการหน่ึงในการพฒันาคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคม นั้นคือ นอกจากจะใชเ้ป็นท่ีก าบงัเพ่ือการพกัอาศยัแลว้ ยงัเป็นเคร่ืองแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอยู่
ท่ีดี รวมทั้งการยอมรับทางสังคมดว้ย โดยท่ีอยู่อาศยันั้นเปรียบเหมือนสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงเกียรติยศ และสถานภาพทางสงัคมเศรษฐกิจของผูอ้ยูอ่าศยัดว้ย โดยตอบสนองความตอ้งการของ
ผูท่ี้ยา้ยจากภูมิล าเนาเดิมมาพกัอาศยัเพ่ือความสะดวกในการเดินทางไปท างานหรือไปยงัสถานศึกษา  และ
การท่ีมีท่ีพกัท่ีมีบรรยากาศดี มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี อาจประกอบด้วยปัจจยัหลายอย่างเช่น มีความสงบ 
เรียบร้อย และมีความปลอดภยั น้ีอาจช่วยส่งเสริมการท างานหรือการศึกษาเล่าเรียนประสบผลส าเร็จได้
ดว้ยดี ดงันั้นจึงไดเ้กิดแนวคิดในการสร้างท่ีอยู่อาศยัให้กบักลุ่มคนเหล่านั้น ซ่ึงท่ีอยู่อาศยัท่ีมีรองรับนั้นมี
หลายรูปแบบ เช่น  หอ้งแบ่งใหเ้ช่า อพาร์ทเมน้ต ์และหอพกั 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องเช่าแบบรายเดือน ใน
ซอยพญานาคน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ หอ้งเช่าแบบรายเดือน ว่ามีปัจจยั
เร่ืองใดท่ีจะเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจบริการน้ีใหมี้การพฒันาในแนวทางท่ีดีข้ึน รวมไปถึงทราบเหตุ
ของปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนระหว่างการบริการเพ่ือจะไดน้ ามาเป็นแนวทางและหาทางแกไ้ขต่อไป เพ่ือให้
ธุรกิจใหเ้ช่าหอ้งพกัแบบรายเดือนน้ีมีการเติบโตมากข้ึน 

อตัราการเติบโตของธุรกิจประเภทน้ีมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ โดยสังเกตไดจ้ากจ านวนหอพกัหรื
ออพาทเมนต์ท่ีมากข้ึนทุกปี เน่ืองจากต าแหน่งท่ีตั้งเป็นเขตชุมชนท่ีมีผูค้นพลุกพล่าน, ผูค้นมีก าลงัซ้ือสูง, 
ไม่ไกลจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์  อีกทั้ง
โรงเรียนอย่างเตรียมอุดมศึกษา รวมไปถึงห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ เช่น MBK Center, Siam Center, 
Siam Paragon และยงัใกลจ้ากตลาดราชเทวีท าให้หาซ้ืออาหารไดง่้าย และรวมถึงมีการคมนาคมขนส่งท่ี
สะดวกมีสถานีรถไฟฟ้าราชเทวีท่ีหน้าปากซอยพญานาคและยงัไม่ไกลจากจุดเช่ือมต่อการคมนาคมท่ี
ส าคญัอยา่งอนุเสาวรียช์ยัสมรภูมิ และยงัสามารถเดินทางออกไดท้ั้งทางถนนเพชรบุรี และถนนพญาไท 

ปัญหาขององคก์รท่ีเก่ียวเน่ืองมาจากการท่ีผูพ้กัอาศยัมีอตัราการหมุนเวียนท่ีค่อนขา้งสูง นั้นคือมี
อตัราการยา้ยออกหลงัจากครบก าหนดการเขา้พกัตามสญัญา(ระบุตามสญัญาคือ 3 เดือน) ไดไ้ม่นานมีอตัรา
ค่อนขา้งสูง โดยประมาณ 1 ถึง 2 หอ้งต่อเดือน 

ขอ้มูลดงักล่าว อาจเป็นสัญญาณท่ีบ่งบอกว่าองค์กรน้ีควรปรับปรุงหรือควรมีการปรับเปล่ียน
อะไรบางอยา่ง ถา้หากปัญหาน้ียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขนั้นอาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต เน่ืองจาก
ท่ีระบุไวข้า้งตน้วา่สภาพการแข็งขนักมี็แนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนเร่ือยๆ ผูวิ้จยัจึงไดมี้แนวความคิดท่ีจะศึกษาใน
หวัขอ้เร่ืองการประเมินปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้พกัหอ้งเช่าแบบรายเดือนภายในซอยพญานาค เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ ไม่เพียงเท่านั้นยงัไดศึ้กษาไปถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยออก
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และเม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญัเหล่าน้ีจากงานวิจยัแลว้ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะสามารถน าไปใชใ้น
การพฒันาและปรับปรุงห้องพกัรายเดือนหรือสามารถน าไปวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือเพ่ืมศกัยภาพในการ
แข่งขนัใหสู้งข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกัแบบรายเดือน ภายใน

ซอยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

2. เพ่ือคน้หาองคป์ระกอบยอ่ยของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอ้งพกั

แบบรายเดือน ภายในซอยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

     1. เม่ือไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงค์องค์กรก็จะทราบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใดบา้งท่ีลูกคา้

หรือผูเ้ช่าห้องพักแบบรายเดือนมองว่าเป็นส่ิงส าคัญ และท าให้องค์กรทราบด้วยว่าส่ิงใดคือจุดแข็ง, 

จุดอ่อนท่ีหอพกัมีบา้ง 

    2. การหาสาเหตุของปัญหา ในบางคร้ังปัญหาอาจเป็นไดจ้ากหลายสาเหตุ, หลายประเดน็จนท าใหม้อง

ไม่ออกวา่สาเหตุของปัญหาอยู่ท่ีใด ดงันั้นขอ้มลูจากรายงานฉบบัน้ีจะเป็นตวัท่ีช่วยระบุปัญหา 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสมการตลาด 

Philip Kotler ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1.   ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้ง
มอบใหแ้ก่ลกูคา้และลกูคา้จะไดรั้บผลประโยชนแ์ละคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

2.   ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
บริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลกูคา้จะตดัสินใจซ้ือ  

 3.   ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอ
บริการให้แก่ลูกคา้ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึง
จะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

4.   ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม
การใชบ้ริการและเป็นกญุแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 
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5.   ดา้นบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้
สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 

6.   ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลกูคา้ 

7.   ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการ ท่ี
น าเสนอให้กับผูใ้ช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความ
ประทบัใจ 

2.2 แนวคิดที่เกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค  
ฮานนา และว๊อชเน๊ียก ( Hanna & Wozniak, 2001) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า

เป็นการศึกษาถึงวิธีการท่ีบุคคลใช้ ในการเลือก ซ้ือ ใช ้และท้ิงสินคา้และบริการ เพ่ือตอบสนองความจา
เป็นและความตอ้งการส่วนบุคคล  

เฉทซ์ และมิททอล (Sheth, & Mittal, 2004) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็นกิจ
จกรรมทั้งในเชิงจิตวิทยาและกายภาพของผูบ้ริโภค ซ่ึงก่อให้เกิดผลคือการตดัสินใจและการกระท าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายเงิน ซ้ือและใช ้และท้ิงสินคา้หรือบริการต่าง ๆ 

3. วธิีการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองโดยใชแ้บบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 200 

ตวัอยา่ง โดยใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีการน้ีเน่ืองจากเช่ือ

วา่แต่ละกลุ่มยอ่ยของกลุ่มตวัอยา่งจะใหข้อ้มลูท่ีแตกต่างกนั โดยสดัส่วนการเกบ็ขอ้มลูในแต่ละกลุ่มนั้น

ผูวิ้จยัไดส้ดัส่วนมาจากการส ารวจตามตารางท่ี 3.1 ซ่ึงแสดงจ านวนหอ้งพกัท่ีไดม้าจากการส ารวจและ

สอบถามหอพกัต่างๆ นัน่คือ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจะแปรผนัตามจ านวนของคนในแต่ละหอพกั(จ านวน

คนในหอพกัมากก็จะเกบ็ขอ้มลูมากตามสดัส่วนจ านวนคน) เช่น หอพกัขนาดเลก็ท่ีมี 12 หอ้งพกั ค านวน

หาประชากรไดโ้ดยเอาอตัราส่วนของจ านวนคนต่อหอ้ง 1.73 มาคูณแลว้คูณดว้ย 33.65% นั้นคือ 12 x 

1.73 x 33.65% = 7 คน เป็นตน้ โดยจากการค านวนแลว้จะไดจ้ านวนตวัอยา่งในแต่ละหอพกัตามตารางท่ี 

3.3 และในงานวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดเ้ลือกพ้ืนท่ีท่ีจะเกบ็ขอ้มลูคือ ในซอยพญานาค เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจยัน้ีไดจ้ดัอยูใ่นกรอบท่ี 5 นั้นคือ การวิจยัเพ่ือการประเมิน/วดัผล ดา้นระดบัความส าคญัท่ี

เป็นปัจจยัในการตดัสินใจเลือกหอ้งพกัรายเดือนของลูกคา้ท่ีเช่าหอ้งพกัแบบรายเดือน โดยใชข้อ้มลูดา้น

ส่วนผสมการตลาดเป็นตวัวดั ส่วนเคร่ืองมือทางสถิติท่ีจะถูกน ามาใชใ้นการวิเคราะห์กรอบท่ี 5 คือ Factor 
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Analysis โดยกรอบน้ีใชเ้พ่ือตรวจสอบความสัมพนัธ์ท่ีมีระหว่างกนัในกลุ่มตวัแปรทั้งหมด และพยายาม

อธิบายความสมัพนัธ์ท่ีพบโดยสมมุติใหต้วัแปรเหล่าน้ีมีองคป์ระกอบพ้ืนฐานบางอยา่งร่วมกนั โดย

องคป์ระกอบร่วมกนัเรียกวา่ Factor และเป็นเทคนิคท่ีไม่ก าหนดตวัแปรตน้หรือตวัแปรตามแต่เป็นเทคนิค

ท่ีน าตวัแปรทั้งหมดมาวิเคราะห์พร้อมๆกนั โดยในขั้นตอนการก าหนดวิธีการการแยก factor โดยใชว้ิธี 

Principal Components Analysis และในขั้นตอนการเลือกจ านวน Factor ท่ีน ามาพิจารณาโดยใชเ้กณฑ ์

Latent Root Criterion  

สาหรับข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือ ส าคญัอย่างยิ่ง ส าคญั ส าคญัปานกลาง ไม่ส าคญั และไม่ส าคญั
อยา่งยิ่ง โดยแต่ละระดบักาหนดเกณฑใ์หค้ะแนนดงัน้ี  
ระดบัคะแนน     ความหมาย  

1  ไม่ส าคญัอยา่งยิ่ง 

2  ไม่ส าคญั 

3  ส าคญัปานกลาง 

4  ส าคญั 

5  ส าคญัอยา่งยิ่ง 
และใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) เพ่ือแปลผลตามระดบัคะแนน ดงัน้ี(มลัลิกา 

บุนนาค, 2537, หนา้ 29 อา้งอิง ยทุธดนยั ธารงรัตน,์ 2551, หนา้ 33-34 )  
4.21 – 5.00 หมายถึง มีความส าคญัอยา่งยิ่ง 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความส าคญั 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความส าคญัปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง ไม่มีความส าคญั 

 1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่มีความส าคญัอยา่งยิ่ง 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย  
การวิเคราะห์การสร้างตัววัดผลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามกบั

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอ้งพกัแบบรายเดือน ซ่ึงตั้งอยูใ่น ซอยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

พบว่าค่า Loading ของในแต่ละกลุ่มค าถามมีค่ามากกว่า 0.5 ทั้งหมดและมีกลุ่มค าถามถูกจดักลุ่ม

เป็นกลุ่มทั้งหมด 6 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ผูท้  าวิจยัไดต้ั้งช่ือให ้Factor น้ีคือ งานบริการแกนหลกั ซ่ึงประกอบดว้ย  

28. ท่านไดใ้หค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของหอพกั 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1124 

 
 

22. ท่านใหค้วามส าคญักบัความเอาใจใส่ของพนง.รักษาความสะอาด 

21. ท่านใหค้วามส าคญักบัความเอาใจใส่ของพนง.รักษาความปลอดภยั 

23. ท่านใหค้วามส าคญักบัการท่ีผูดู้แลหอ้งพกัสามารถดูแลหอ้งพกัใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบได ้

เช่น หา้มปราม, ตกัเตือน หอ้งพกัท่ีท าเสียงดงั เป็นตน้ 

25. ท่านใหค้วามส าคญักบัการท่ีไม่ถกูรบกวนจากมลพิษดา้นเสียง หรือ อากาศ 

29. ท่านไดใ้หค้วามส าคญักบัความสะอาดของหอพกั 

20. ท่านใหค้วามส าคญักบัอธัยาศยัและบุคลิคภาพของพนง.หรือผูดู้แลหอ้งพกั 

กลุ่มท่ี 2 ผูท้  าวิจยัไดต้ั้งช่ือให ้Factor น้ีคือ โครงสร้างราคาต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ย 

8. ท่านใหค้วามส าคญักบัอตัราค่าน ้าท่ีหอพกัตั้งไว ้

9. ท่านใหค้วามส าคญักบัอตัราค่าไฟท่ีหอพกัตั้งไว ้

7. ท่านใหค้วามส าคญักบัค่าเช่ารายเดือนท่ีหอพกัตั้งราคาข้ึนมา 

10. ท่านใหค้วามส าคญักบัเงินประกนัท่ีทางหอพกัเรียกเกบ็ตอนแรกเขา้ 

กลุ่มท่ี 3 ผูท้  าวิจยัไดต้ั้งช่ือให ้Factor น้ีคือ ท าเลท่ีตั้งของหอพกั ซ่ึงประกอบดว้ย 

14. ท่านให้ความส าคัญกับระยะทางจากหอพักถึงส่ิงอ านวยความสะดวกด้านคมนาคม เช่น 

รถไฟฟ้าBTS, ท่ารถตูอ้นุเสาวรีย ์

12. ท่านใหค้วามส าคญักบัระยะทางจากหอพกัไปยงัตลาดหรือสถานท่ีขายส่ิงอุปโภคบริโภค 

15. ท่านใหค้วามส าคญักบัความสะดวกในการเดินทางไปท่ีท างานหรือสถานศึกษา 

13. ท่านใหค้วามส าคญักบัระยะทางจากหอพกัหอพกัถึงศูนยก์ารคา้หรือสถานบงัเทิง 

11. ท่านใหค้วามส าคญักบัระยะทางจากหอพกัไปยงัท่ีท างาน หรือสถานศึกษา 

กลุ่มท่ี 4 ผูท้  าวิจยัไดต้ั้งช่ือให ้Factor น้ีคือ ดา้นการโฆษณา ซ่ึงประกอบดว้ย 

18. ท่านคิดวา่ใบปลิวโฆษณาหอพกัมีความส าคญัต่อลกูคา้รายใหม่จะไดรู้้จกัหอพกั 

19. ท่านคิดวา่การโฆษณาหอพกัลงในส่ือส่ิงพิมพมี์ความส าคญัต่อลกูคา้รายใหม่จะไดรู้้จกัหอพกั 

17. ท่านคิดวา่ป้ายโฆษณาหอพกัมีความส าคญัต่อลกูคา้รายใหม่จะไดรู้้จกัหอพกั 

กลุ่มท่ี  5 ผู ้ท าวิจัยได้ตั้ งช่ือให้ Factor น้ี คือ บริการท่ีจอดรถและการควบคุมกฏระเบียบต่างๆ ซ่ึง

ประกอบดว้ย 

24. ท่านไดใ้หค้วามส าคญักบัการมีจอดรถอยา่งเพียงพอ 

31. ท่านไดใ้หค้วามส าคญักบัความเดด็ขาดในการด าเนินการตามกฎระเบียบของหอพกั 

กลุ่มท่ี 6 ผูท้  าวิจยัไดต้ั้งช่ือให ้Factor น้ีคือ ดา้นบริการเสริมต่างๆและการตกแต่ง ซ่ึงประกอบดว้ย 
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4. ท่านใหค้วามส าคญักบัความใหม่ของอาคารท่ีท่านเขา้พกั 

5. ท่านใหค้วามส าคญักบับริการดา้น Internet 

6. ท่านใหค้วามส าคญักบับริการดา้น ซกัรีด 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัววดัผล 6 ด้านและข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอ้งพกัแบบรายเดือน ซ่ึงตั้งอยูใ่นซอยพญานาค 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ กบัตวัวดัผล 6 ดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจหอ้งพกัแบบรายเดือน ซ่ึง

ตั้งอยูใ่นซอยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 ดา้นบริการเสริมต่างๆและการตกแต่ง เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอ้งพกัแบบ
รายเดือน ซ่ึงตั้งอยูซ่อยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 งานบริการขั้นพ้ืนฐาน, โครงสร้างราคาต่างๆ, ท าเลท่ีตั้งของหอพกั, ดา้นการโฆษณา, บริการท่ี
จอดรถและการควบคุมกฏระเบียบต่างๆ เพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอ้งพกัแบบราย
เดือน ซ่ึงตั้งอยูซ่อยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุ กบัตวัวดัผล 6 ดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอ้งพกัแบบรายเดือน 

ซ่ึงตั้งอยูใ่นซอยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 งานบริการขั้นพ้ืนฐาน, โครงสร้างราคาต่างๆ, ดา้นการโฆษณา, ดา้นบริการเสริมต่างๆและการ
ตกแต่ง อายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอ้งพกัแบบรายเดือน ซ่ึงตั้งอยูซ่อยพญานาค เขตราช
เทวี กรุงเทพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 

  ท าเลท่ีตั้งของหอพกั, บริการท่ีจอดรถและการควบคุมกฏระเบียบต่างๆ  อายท่ีุแตกต่างกนั ไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจเช่าหอ้งพกัแบบรายเดือน ซ่ึงตั้งอยูซ่อยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพ กบัตวัวดัผล 6 ดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจห้องเช่าพกัแบบราย

เดือน ซ่ึงตั้งอยูใ่นซอยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 งานบริการขั้นพ้ืนฐาน, โครงสร้างราคาต่างๆ, ดา้นการโฆษณา, ดา้นบริการเสริมต่างๆและการ
ตกแต่ง อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอ้งพกัแบบรายเดือน ซ่ึงตั้งอยูซ่อยพญานาค เขตราช
เทวี กรุงเทพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 ท าเลท่ีตั้งของหอพกั, บริการท่ีจอดรถและการควบคุมกฏระเบียบต่างๆ  อาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่
มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอ้งพกัแบบรายเดือน ซ่ึงตั้งอยูซ่อยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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4. ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษา กบัตวัวดัผล 6 ดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าห้องพกั

แบบรายเดือน ซ่ึงตั้งอยูใ่นซอยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 งานบริการขั้นพ้ืนฐาน, โครงสร้างราคาต่างๆ, ท าเลท่ีตั้งของหอพกั, บริการท่ีจอดรถรวมการ
ควบคุมกฏระเบียบต่างๆ และดา้นบริการเสริมต่างๆรวมการตกแต่ง ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
การตดัสินใจเช่าหอ้งพกัแบบรายเดือน ซ่ึงตั้งอยูซ่อยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 ดา้นการโฆษณา ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอ้งพกัแบบราย
เดือน ซ่ึงตั้งอยูซ่อยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 

5. ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับรายไดต่้อเดือน กับตวัวดัผล 6 ด้านท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเช่า

หอ้งพกัแบบรายเดือน ซ่ึงตั้งอยูใ่นซอยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 งานบริการขั้นพ้ืนฐาน, ท าเลท่ีตั้งของหอพกั, ดา้นการโฆษณา, บริการท่ีจอดรถรวมการควบคุม
กฏระเบียบต่างๆ และดา้นบริการเสริมต่างๆรวมการตกแต่ง รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าหอ้งพกัแบบรายเดือน ซ่ึงตั้งอยูซ่อยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบันยัส าคญั .05 

 โครงสร้างราคาต่างๆ  ระดบัรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอ้งพกั
แบบรายเดือน ซ่ึงตั้งอยูซ่อยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 
การประเมินความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกเช่าห้องพกัรายเดือนในซอย

พญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ไดใ้ช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ หรือ 7P 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการ และ 
ลกัษณะทางกายภาพ โดยผลท่ี 

ไดจ้ากการศึกษาพบว่ามีความสอดคลอ้งกบัปัจจัยทางการตลาดของธุรกิจบริการ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าห้องเช่ารายเดือนมีค่าเฉล่ียความส าคญัอยู่ในระดบั 

ส าคญั เป็นอนัดบั 1 คือ ปัจจยัดา้นบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รุ่งศกัด์ิ จงคุม้วงศ์ (ปี 2551) ท่ีศีกษาเร่ืองใน

หัวขอ้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ต์แบบรายเดือน ซ่ึงตั้งอยู่ใน

เขตเทศบาลนครภูเก็ต และ นิมนต์พร ผลดี (ปี 2553) ได้ศึกษาในหัวข้อปัจจัยท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการ

ตดัสินใจเช่าห้องพกัรายเดือนในอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทราสาคร เม่ือพิจารณาระดบัความส าคญั

เป็นรายดา้นไดด้งัต่อไปน้ี 

 ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจยัเป็นอนัดับแรก คือ ความ

สะอาดของหอพกั ซ่ีงสอดคลอ้งกบันิตยา ปินตาสี (ปี 2547) ท่ีไดท้ าการศึกษาในหวัขอ้เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเลือกเช่าหอพกัรายเดือนของนกัศึกษาสถาบนัราชภฏัล าปาง แต่ไม่สอดคลอ้งกบั รุ่งศกัด์ิ จงคุม้วงศ ์(ปี 

http://202.28.199.2/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=99966&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2545&date_end=2556&limit_lang=on&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=7&maxid=12
http://202.28.199.2/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=99966&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2545&date_end=2556&limit_lang=on&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=7&maxid=12
http://202.28.199.2/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=87801&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2545&date_end=2556&limit_lang=on&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=2&maxid=12
http://202.28.199.2/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=87801&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2545&date_end=2556&limit_lang=on&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=2&maxid=12
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2551) ท่ีศีกษาเร่ืองในหัวขอ้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ตแ์บบ

รายเดือน ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเป็นอนัดบั

แรก คือ ความกวา้งของห้องพกั และ นิมนต์พร ผลดี (ปี 2553) ไดศึ้กษาในหัวขอ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าใน

การตดัสินใจเช่าห้องพกัรายเดือนในอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทราสาคร พบว่า ความแข็งแรงของ

อาคาร เป็นปัจจยัเป็นอนัดบัแรกท่ีมีความส าคญัสูงสุด 

 ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเป็นอนัดบัแรก คือ ค่าเช่า

หอ้งพกัรายเดือนของหอพกั ซ่ีงสอดคลอ้งกบั รุ่งศกัด์ิ จงคุม้วงศ ์(ปี 2551) ท่ีศีกษาเร่ืองในหวัขอ้ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ต์แบบรายเดือน ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร

ภูเก็ต และ นิมนตพ์ร ผลดี (ปี 2553) ไดศึ้กษาในหวัขอ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการตดัสินใจเช่าหอ้งพกัราย

เดือนในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวดัสมุทราสาคร แต่ไม่สอดคล้องกับ นิตยา ปินตาสี (ปี 2547) ท่ีได้

ท าการศึกษาในหวัขอ้เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัรายเดือนของนกัศึกษาสถาบนัราชภฏัล าปาง 

พบวา่ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเป็นอนัดบัแรก คือ อตัราค่าน ้า,ค่าไฟ  

ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเป็นอนัดบั

แรก คือ ระยะทางจากท่ีพกัถึงท่ีท างาน หรือสถานศีกษาซ่ีงสอดคลอ้งกบั นิตยา ปินตาสี (ปี 2547) ท่ีได้

ท าการศึกษาในหวัขอ้เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัรายเดือนของนกัศึกษาสถาบนัราชภฏัล าปาง 

และนิมนตพ์ร ผลดี (ปี 2553) ไดศึ้กษาในหัวขอ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการตดัสินใจเช่าหอ้งพกัรายเดือน

ในอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทราสาคร แต่ไม่สอดคลอ้งกบั รุ่งศกัด์ิ จงคุม้วงศ ์(ปี 2551) ท่ีศีกษาเร่ือง

ในหวัขอ้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ตแ์บบรายเดือน ซ่ึงตั้งอยูใ่น

เขตเทศบาลนครภูเก็ต พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีเป็นอนัดบัแรก คือ สามารถ

โอนเงินค่าเช่าเขา้บญัชี  

ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเป็นอนัดบั

แรก คือ ส่วนลดพิเศษส าหรับค่าเช่ารายเดือนท่ีทางหอพกัเสนอให ้ซ่ีงสอดคลอ้งกบั รุ่งศกัด์ิ จงคุม้วงศ์ (ปี 

2551) ท่ีศีกษาเร่ืองในหัวขอ้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ตแ์บบ

รายเดือน ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลนครภูเก็ต แต่ไม่สอดคลอ้งกบันิตยา ปินตาสี (ปี 2547) ท่ีไดท้ าการศึกษา

ในหัวขอ้เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัรายเดือนของนกัศึกษาสถาบนัราชภฏัล าปาง และ นิมนต์

พร ผลดี (ปี 2553) ไดศึ้กษาในหัวขอ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการตดัสินใจเช่าห้องพกัรายเดือนในอ าเภอ

กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทราสาคร ซ่ึงพบว่าปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัเป็น

อนัดบัแรก คือ การบอกต่อจากคนรู้จกั ทั้งคู่ 

http://202.28.199.2/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=99966&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2545&date_end=2556&limit_lang=on&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=7&maxid=12
http://202.28.199.2/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=99966&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2545&date_end=2556&limit_lang=on&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=7&maxid=12
http://202.28.199.2/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=99966&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2545&date_end=2556&limit_lang=on&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=7&maxid=12
http://202.28.199.2/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=99966&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2545&date_end=2556&limit_lang=on&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=7&maxid=12
http://202.28.199.2/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=87801&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2545&date_end=2556&limit_lang=on&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=2&maxid=12
http://202.28.199.2/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=87801&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2545&date_end=2556&limit_lang=on&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=2&maxid=12
http://202.28.199.2/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=99966&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2545&date_end=2556&limit_lang=on&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=7&maxid=12
http://202.28.199.2/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=99966&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2545&date_end=2556&limit_lang=on&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=7&maxid=12
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http://202.28.199.2/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=99966&query=Array&s_mode=Array&date_field=date_create&date_start=2545&date_end=2556&limit_lang=on&limited_lang_code=tha&order=&order_by=title&order_type=ASC&result_id=7&maxid=12
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 ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัเป็นอนัดับแรก คือ 

ความเอาใจใส่ของพนง.รักษาความปลอดภยั ซ่ีงสอดคลอ้งกบั สรัญญา สุขเพ่ิม (ปี 2556) ไดศึ้กษาใน

บทความช่ือความตอ้งการของนิสิตต่อการบริการดา้นหอพกันิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาความตอ้งการของนิสิตต่อการบริการดา้นหอพกันิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร แต่ไม่สอดคลอ้งกบั

นิตยา ปินตาสี (ปี 2547) ท่ีไดท้ าการศึกษาในหัวขอ้เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเช่าหอพกัรายเดือนของ

นกัศึกษาสถาบนัราชภฏัล าปาง และ นิมนต์พร ผลดี (ปี 2553) ไดศึ้กษาในหัวขอ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าใน

การตดัสินใจเช่าห้องพกัรายเดือนในอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทราสาคร ซ่ึงพบว่าปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัเป็นอนัดบัแรก คือ เจา้ของมีความน่าเช่ือถือ และ ผูดู้แลห้องพกั

สามารถดูแลหอ้งพกัใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ ตามล าดบั 

ปัจจยัด้านกระบวนการบริการ ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยเป็น

อนัดบัแรก คือ ความปลอดภยัของหอพกั ซ่ีงสอดคลอ้งกบั สรัญญา สุขเพ่ิม (ปี 2556) ไดศึ้กษาในบทความ

ช่ือความตอ้งการของนิสิตต่อการบริการดา้นหอพกันิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

ความตอ้งการของนิสิตต่อการบริการดา้นหอพกันิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร แต่ไม่สอดคลอ้งกบั แต่ไม่

สอดคลอ้งกบั รุ่งศกัด์ิ จงคุม้วงศ ์(ปี 2551) ท่ีศีกษาเร่ืองในหวัขอ้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ตแ์บบรายเดือน ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลนครภูเกต็ และ และ นิมนตพ์ร ผลดี (ปี 

2553) ไดศึ้กษาในหัวขอ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการตดัสินใจเช่าห้องพกัรายเดือนในอ าเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมุทราสาคร ซ่ึงพบว่าปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเป็นอนัดบัแรก คือ 

แกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที ทั้งคู่ 

ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัเป็นอนัดบั

แรก คือ การท่ีไม่ถูกรบกวนจากมลพิษดา้นเสียง หรือ อากาศ ซ่ีงสอดคลอ้งกบั นิมนต์พร ผลดี (ปี 2553) 

ไดศึ้กษาในหวัขอ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการตดัสินใจเช่าหอ้งพกัรายเดือนในอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัส

มุทราสาคร แต่ไม่สอดคลอ้งกบั นิตยา ปินตาสี (ปี 2547) ท่ีไดท้ าการศึกษาในหัวขอ้เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเลือกเช่าหอพกัรายเดือนของนกัศึกษาสถาบนัราชภฏัล าปาง ซ่ึงพบว่าปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

ให้ความส าคญักบัปัจจยัเป็นอนัดบัแรก คือ  ความสวยงามของอาคาร และไม่สอดคลอ้งกบั รุ่งศกัด์ิ จงคุม้

วงศ์ (ปี 2551) ท่ีศีกษาเร่ืองในหัวข้อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์

ทเมน้ต์แบบรายเดือน ซ่ึงตั้ งอยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ซ่ึงพบว่าปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญักบัปัจจยัเป็นอนัดบัแรก คือ  มีร้านคา้จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในดา้นต่างๆเพ่ือน าไปเป็นแนวทางใน
การวางแผน และปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด ของผูป้ระกอบการธุรกิจห้องพกัให้เช่าแบบรายเดือน 
ดงัต่อไปน้ี  

1. การวางแผนกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการควรใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑห์รือ
บริการในดา้นขนาดของหอ้งพกั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสะอาดของหอ้งพกั โดยหอ้งพกัควรจะมีในส่วน
ของระเบียง เพ่ือเป็นท่ีระบายอากาศ และสามารถใชเ้ป็นท่ีตากเส้ือผา้ได ้ในส่วนของความสะอาด ควรมี
การดูแลท าความสะอาดทั้งพ้ืนท่ีภายในหอ้งพกัและพ้ืนท่ีใชส้อยร่วมกนั โดยตอ้งมีการท าความสะอาด
ทุกๆ ส่วนของพ้ืนท่ีภายในอาคารใหมี้ความสะอาดอยูเ่สมอ ในส่วนของการบริการเสริมอยา่ง Internet ราย
เดือนถือเป็นอีกเร่ืองท่ีมีความส าคญัในยคุปัจจุบนัท่ีทุกระดบัราคาหอ้งพกัควรมี 

ส าหรับกลุ่มหอพกัรายเดือนท่ีก าหนดราคา มากกว่า 6,000 บาท ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวก
พ้ืนฐานเหมือนกลุ่มราคานอ้ยกว่า 6,000 บาท แต่ควรมีส่ิงท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมาอย่างเช่น ขนาดห้องพกัท่ีควร
ใหญ่กว่าหอ้งพกัระดบัราคาต ่ากวา่ 6,000 บาท และเฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งพกัตอ้งมีความครบครันซ่ึงเป็น
ส่ิงลกูคา้มีความคาดหวงัเพ่ิมข้ึนตามราคา 

2. การวางแผนกลยทุธ์ดา้นราคา ควรใหค้วามส าคญักบัการตั้งราคาตามกลุ่มของลกูคา้เป้าหมาย 
โดยการวิเคราะห์กลุ่มลกูคา้เป้าหมายแต่ละกลุ่ม นอกจากน้ีผูป้ระกอบการควรท าการเปรียบเทียบราคากบั
คู่แข่งขนับริเวณใกลเ้คียง เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางดา้นราคา หลกัเกณฑก์ารตั้งราคา แลว้น ามาปรับให้
เหมาะสมกบัธุรกิจของตนเองโดยค านึงถึงการตั้งราคาทุกดา้นทั้ง ราคาค่าเช่าต่อเดือน อตัราค่าน ้า, ไฟต่อ
หน่วย รวมไปถึงเงินประกนัท่ีทางหอพกัเรียกเกบ็ตอนแรกเขา้ ลว้นแลว้แต่มีความส าคญัทั้งส้ิน 

3. การวางแผนกลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัสูงสุดกบั 
ท่ีตั้งของอพาร์ทเมน้ต ์เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัอยา่งระยะทางถึงท่ีท างานหรือ
สถานศึกษาอยา่งมาก รวมไปถึงระยะทางจากหอพกัถึงส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นคมนาคม เช่น รถไฟฟ้า
BTS, ท่ารถตูอ้นุเสาวรีย ์ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการวางแผนกลยทุธ์ดา้นราคาอยา่งมาก 

4. การวางแผนกลยุท ธ์ด้านการส่งเส ริมการตลาด  ผู ้ประกอบการควรท าการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้ของธุรกิจ เช่น ป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ แผ่นพบั ใบปลิว 
โบรชัวร์ ลงโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต นอกจากน้ีควรมีประชาสัมพนัธ์ให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ ควรมีการให้
ส่วนลดส าหรับลูกคา้ท่ีพกัอาศยัมาเป็นเวลานานและไม่เคยผิดนดัช าระเงิน ส าหรับหอพกัใหม่อาจสร้าง
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น มีส่วนลดใหห้อ้งพกัท่ีสามารถชกัชวนคนรู้จกัยา้ยมาอยูใ่หม่ได ้เน่ืองจากมี
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนไม่นอ้ยใหค้วามส าคญักบัคนรู้จกัเป็นผูแ้นะน า เป็นตน้ 
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5. การวางแผนกลยุทธ์ด้านบุคคลหรือพนักงานในทุกๆต าแหน่ง ถือเป็นส่ิงส าคัญมากท่ี
ผูป้ระกอบการควรเลง็เห็นเพ่ือน ามาสร้างความแตกต่างดา้นการบริการของพนกังานโดยการสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าให้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน และสามารถดึงลูกค้ากลบัมาใช้บริการอีกหรืออาจมีการ
ชกัชวนคนรู้จกัมาพกัดว้ย น้ีถือเป็นการประชาสัมพนัธ์อีกทางหน่ึง โดยเนน้การฝึกอบรมใหพ้นกังานรู้ถึง
ความส าคญัของงานบริการ เน้นให้พนักงานมีความรู้ ทักษะในการบริการ มีพนักงานให้บริการอย่าง
เพียงพอ พนักงานความสุภาพ พนักงานมีความเป็นมิตร และสนใจในงานบริการ ผูใ้ห้บริการจึงควรมี
หวัใจของการบริการ มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ ถึงแมว้า่ธุรกิจอพาร์ทเมน้ตใ์หเ้ช่าแบบ
รายเดือน พนกังานมีงานท่ีตอ้งปฏิบติัไม่มากนกั แต่การบริการท่ีเป็นเลิศ ย่อมมีความไดเ้ปรียบกว่าคู่แข่ง
ขนั นอกจากดา้นงานบริการแลว้ การท่ีผูดู้แลหอ้งพกัสามารถดูแลหอ้งพกัใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบได ้เช่น 
หา้มปราม,ตกัเตือน หอ้งพกัท่ีท าเสียงดงั เป็นตน้ กเ็ป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีไม่สามารถมองขา้มได ้

6. การวางแผนกลยุทธ์ด้านกระบวนการ  ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นความปลอดภยัและดา้นความสะอาด โดยอาจน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วย 
เช่น ในเร่ืองของการเข้า-ออก อาจมีการใช้ระบบคียก์าร์ดเพ่ือรักษาความปลอดภัยในเบ้ืองต้น ไม่ให้
บุคคลภายนอกท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคา้เขา้ไปภายในได ้หรือการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด เพ่ือควบคุมในเร่ืองของ
ความปลอดภยัซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ไดด้ว้ย โดยกระบวนการจดัการดา้นต่างๆ ควรมี
ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว 

7. การวางแผนกลยุทธ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการควรวางแผนกลยุทธ์ลกัษณะทาง
กายภาพโดยใหค้วามส าคญักบัการท่ีไม่ถูกรบกวนจากมลพิษดา้นเสียง หรือ อากาศ ความสวยงามของตวั
อาคารหอพกัเม่ือมองจากภายนอกก็มีความส าคญัเช่นกนั ดงันั้นในกรณีท่ีอาคารหอพกัใหเ้ช่าเร่ิมเก่าหรือดู
ทรุดโทรม ควรมีการบ ารุงรักษา เช่น ท าการทาสีใหม่ รวมไปถึวการจดัตกแต่งตวัอาคารใหมี้บรรยากาศดี 
น่าอยูอ่าศยั มีการจดัสวนท่ีสวยงาม มีบริเวณท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ ในกรณีเร่ืองท่ี
จอดรถจะมีความส าคญัต่อห้องพกัท่ีมีระดบัราคาสูงกว่า 6,000 บาท หรืออีกนยัหน่ึงก็คือท่ีจอดรถอย่าง
เพียงพอมีผลต่อการวางแผนกลยทุธ์ดา้นราคาไม่นอ้ย 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ผูวิ้จยัขอเสนอแนะเพ่ือการวิจยัในธุรกิจห้องพกัแบบรายเดือนในคร้ังต่อไป โดยควรขยาย

ขอบเขตการศึกษาใหมี้ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

1. ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆเพ่ิมเติมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจของลกูคา้ต่อการ
ตดัสินใจเช่าอพาร์ทเมน้ตแ์บบรายเดือน เพ่ือจะไดท้ราบวา่ นอกเหนือจากส่วนประสมทางการตลาดแลว้ 
ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั การตดัสินใจเช่าหอ้งพกัแบบรายเดือน เช่น ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
สงัคม ดา้นเทคโนโลยี และ การเมือง เป็นตน้  
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2. ควรศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีกวา้งมากข้ึนเพ่ือจะไดมี้ประโยชนต่์อผูป้ระกอบธุรกิจหอ้งพกัแบบราย
เดือนหรือผูท่ี้ตอ้งการเขา้สูธุ้รกิจน้ีในวงกวา้งมากข้ึน 

3. ควรศึกษาลกูคา้เป้าหมายเฉพาะกลุ่มใหม้ากข้ึน เช่น กลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นนกัศึกษา กลุ่มนกัธุรกิจ 
หรือพนกังานบริษทัเอกชน เป็นตน้ 
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การประเมินความพงึพอใจ ในการใช้ระบบ Intranet ของพนักงาน 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ชวการ มีนาภา1 และ พฤทธ์ิ เทศจีบ2 

Chavakarn Menapa and Pharit Thetchip 
  

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้งานระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของ
พนกังาน 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) ต่อการใช้
งานของพนกังานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ 3) เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีสามารถใชใ้นการประเมินความ
พึงพอใจของระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) โดยใช้วิธีวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งพนกังานท่าอากาศยานท่ีปฏิบติังานอยู่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ านวน 331 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการเขา้ไปใชร้ะบบอินทราเน็ต
นอ้ยกวา่ 3 คร้ังต่อวนัจ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 โดยในการใชง้านระบบอินทราเน็ตในภาพรวมมี
ความพึงพอใจในระดับสูงในด้านข้อมูลข่าวสาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) และ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บการใชง้านระบบอินทราเน็ต โดยสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินความพึง
พอใจโดยแบ่งกลุ่มจากค าถามทั้งหมดออกเป็น 4 กลุ่ม และสามารถก าหนดช่ือใหก้ลุ่มใหม่ทั้งหมด 4 กลุ่ม 
คือ 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2) ความสะดวกในการใช้งานระบบ Intranet 3) 
องค์ประกอบและการออกแบบของระบบ Intranet ในการใชง้าน 4) การบ ารุงรักษาและการอ านวยความ
สะดวกในการใชง้านระบบ Intranet 
 
ค าส าคัญ: ความพงึพอใจ, อินทราเน็ต, Intranet 
 
 
 
1
 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: chavakarn.m@airportthai.co.th 

1
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัขอ้มูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินธุรกิจ หรืออาจกล่าวไดว้่า 
เป็นหวัใจของการแข่งขนัในทุกๆ ธุรกิจ และยงัขบัเคล่ือนองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขนั โดยน า
เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ท่ีหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจในการใช้งานภายในองค์กร คือระบบ
เครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) โดยการอาศัยเทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์มาช่วยในการท างาน ท าให้
ความส าคญัระบบอินทราเน็ต (Intranet) เขา้มาเป็นองคป์ระกอบหน่ึงขององคก์ร เพ่ือใหต้อบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพัฒนาให้เป็นศูนยก์ลาง
ทางการบินของภูมิภาคเอเชีย โดยมีนโยบายและเป้าหมายชดัเจนท่ีจะพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการของให้
ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 10 ท่าอากาศยานท่ีมีคุณภาพการบริการดีท่ีสุดในโลก ซ่ึงสามารถรองรับผู ้
เดินทางทั่วโลกได้มากกว่าปีละ  40 ล้านคน ท าให้ต้องมีการบริหารงานท่ีรวดเร็วและต้องมีการ
ติดต่อส่ือสารกนัมากข้ึน ซ่ึงไดมี้การน าระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ระบบหลกั ไดแ้ก่ ระบบ AIMS 
(Airport Information Management System) และระบบ  MIS (Management Information System) เข้ามา
เป็นศูนยก์ลางท่ีช่วยในการบริหารและจดัการกิจการท่าอากาศยานในดา้นต่างๆ และเช่ือมต่อกบัระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ ทั้งภายในท่าอากาศยานและภายนอก 
     การด าเนินงานจะเน้นระบบการส่ือสารภายในองค์กร ระบบอินทราเน็ต (Intranet) จึงเป็นส่ิงส าคญั
อย่างมากในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งในดา้นเทคนิค การเรียนรู้งานผ่านเวบ็ (Web) หรือ E-Learning 
การพฒันาทกัษะในการท างานของบุคลากรในองคก์ร แต่ปัจจุบนัพนกังานไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือในการ
ใชร้ะบบอินทราเน็ต โดยพนกังานไม่สามารถบรรลุกิจกรรมท่ีองคก์รวางไวไ้ด ้
     จากประเด็นดังกล่าว พนักงานยงัไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการใช้ระบบอินทราเน็ต ซ่ึงระบบ
อินทราเน็ตมีความส าคญัเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการพฒันาขอ้มลูภายในองคก์ร และเป็นประโยชนต่์อการใชง้าน
ภายในองค์กรของผู ้วิจัยด้วยและเห็นควรศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบ
อินทราเน็ตในการใช้งานดา้นต่างๆ เพ่ือท่ีจะเป็นประโยชน์ต่องานท่ีท าและรวมไปถึงภาพลกัษณ์ของ
องคก์รดว้ย 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     1. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใชง้านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของพนกังานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
     2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) ต่อการใชง้านของพนกังานท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 
     3. เพ่ือวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีสามารถใช้ในการประเมินความพึงพอใจของระบบเครือข่ายอินทราเน็ต 
(Intranet) 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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     1. เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงและพฒันาขอ้มูลภายในอินทราเน็ต (Intranet) ใหมี้ประโยชน์และตรง
กบั 
ความตอ้งการของผูใ้ชม้ากข้ึน 
     2. เพ่ือน าไปแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการใชง้านระบบอินทราเน็ต (Intranet) 
     3. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามท่ีกลุ่มค าถามมีปัจจยัร่วมกนั 
 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดเกีย่วกบัระบบอนิทราเน็ต (Intranet) 
     จุฬาภรณ์ สุนทรลิปิกร (2539) กล่าวว่าอินทราเน็ต เกิดจากการผสมระหว่างค าสองค าเขา้ดว้ยกนั คือ ค า
ว่า Inter หมายถึง ภายในและค าว่า network หมายถึง เครือข่าย รวมความแลว้ อินทราเน็ต คือ ระบบ
เครือข่ายภายใน ซ่ึงอาศยัเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตมาประยกุตใ์ชใ้นเครือข่าย 
     ศิริกลุ ปัญญาดิลก (2547)ไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องระบบอินทราเน็ต ไวด้งัน้ี 
     1. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารและประชาสมัพนัธ์เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นแก่คนกลุ่มต่าง ๆภายในองคก์ร 
     2. เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกลุ่มต่างๆ ภายในองคก์ร ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย 
     3. เพ่ือเป็นช่องทางติดต่อส่ือสารในการช้ีแจง แกไ้ขความเขา้ใจผิดระหวา่งกลุ่มต่างๆ ภายในองคก์ร 
     4. เพ่ือลดขั้นตอนในการติดต่อส่ือสาร และประสานงานกนัระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆในองคก์ร 
     5. เพ่ือเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆ ภายในองคก์ร 
     6. เพ่ือเป็นช่องทางในการใหค้วามรู้ในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
     7. เพ่ือเป็นการใหค้วามบนัเทิงในยามวา่งแก่บุคลากรในองคก์ร 
     อรอุมา ศรีรัตนะ (2548) กล่าวถึงการใหบ้ริการในระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ประกอบดว้ย  
     1. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics Mail)  
     2. การขนถ่ายแฟ้มขอ้มลู (File Transfer Protocol-FTP)  
     3. เวบ็เพจ (Webpage)  
     4. กระดานข่าวอิเลก็ทรอนิกส์ (Web Board)  
     5. กลุ่มท างาน (Works groups)  
     6. วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Videoconference)  
     7. โปรแกรมประยกุตอ์อนไลน ์(Application Online)  
     8. บริการคน้หาขอ้มลู (Search Engine) 
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แนวคิดเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 
     ด ารง วฒันา (2539) ไดใ้ห้ความหมายของระบบสารสนเทศ หมายถึง การน าขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ี
รวบรวมมาประมวลผล โดยผ่านกระบวนการท่ีประกอบดว้ย ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ คน ฐานขอ้มูล และ
วิธีการ 
     ไพโรจน ์คชชา (2540) ไดใ้หค้วามหมายของระบบสารสนเทศวา่ เป็นกระบวนการจดัเกบ็และรวบรวม
ขอ้มลูปัจจุบนั ใหท้นัต่อเหตุการณ์และการใชง้าน 
     วิเศษศกัด์ิ โคตรอาษา (2542) ไดใ้หค้วามหมายของระบบสารสนเทศไวว้า่เป็นกระบวนการประมวลผล
ขอ้มูลข่าวสารให้เป็นข่าวสารท่ีมีประโยชน์สูงสุด เพ่ือเป็นข้อสรุปท่ีใช้สนับสนุนการบริหารและกา
ตดัสินใจ ระบบสารสนเทศจึงเป็นระบบท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึน เพ่ือปฏิบติัการเก่ียวกบัขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
        1. รวบรวมขอ้มลูทั้งภายใน ภายนอกซ่ึงจ าเป็นต่อหน่วยงาน 
        2. จดักระท าเก่ียวกบัขอ้มลูเพ่ือใหเ้ป็นสารสนเทศท่ีพร้อมจะใชป้ระโยชนไ์ด ้
        3. จดัใหมี้ระบบเกบ็เป็นหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกต่อการคน้หาและน าไปใช ้
        4. มีการปรับปรุงขอ้มลูเสมอเพ่ือใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีถกูตอ้งทนัสมยัตลอดเวลา 
     ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากลุ (2549, หนา้ 25-26) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของสารสนเทศ มีลกัษณะดงัน้ี 
        1. มีความแม่นย  า และมีความคลาดเคล่ือนของขอ้มลูนอ้ย 
        2. มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม สมบูรณ์ เพ่ือใหผู้ใ้ชส้ามารถใชป้ระกอบการตดัสินใจได ้
        3. ใหค้วามหมายของสารท่ีจะส่งไปชดัเจน ไม่ก ากวม สามารถเขา้ใจไดท้นัที 
        4. ใชเ้วลาไม่มากในการจดัเตรียมขอ้มูล ตั้งแต่การน าเขา้ขอ้มูล ประมวลผล และผลลพัธ์ท่ีไดร้วดเร็ว
ทนัต่อเวลา 
        5. เป็นขอ้มลูสารสนเทศท่ีไดรั้บการกลัน่กรองมาแลว้ไม่ใชม้าจากข่าวลือ 
        6. ค่าใชจ่้ายในการผลิตสารสนเทศไม่สูงจนเกิน เหมาะสมและคุม้ค่ากบัราคา 
        7. สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งกบัผูใ้ชห้ลายกลุ่ม ในเร่ืองเดียวกนัได ้
        8. สามารถใชไ้ดก้บัผูใ้ชห้ลายกลุ่มตามสถานการณ์ต่างๆ มีความยืดหยุน่ 
        9. มีความเหมาะสม และสมัพนัธ์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งการตดัสินใจ 
        10. มีความรวดเร็วในการใชง้าน สะดวกในการเรียกใช ้
        11. มีความปลอดภยัใชง้านไดก้บัผูท่ี้มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูหรือสารสนเทศนั้น 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     ไพบูลย์ จงพิพัฒน์วณิชย์ (2549) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบ
อินทราเน็ต ของขา้ราชการกรมศุลกากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นเทคโนโลยีการส่ือสาร
และปัจจยัดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ มีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการใชร้ะบบอินทราเน็ต 
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     ชินวตัร จรรจลานิมิต (2549) ไดท้ าการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบอินทราเน็ต กรณีศึกษา
พนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใชร้ะบบอินทราเน็ตของธนาคารฯ ไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลยีการส่ือสาร และเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
     รจเรข ปัญญาธีระ (2552) ไดศึ้กษาความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใชร้ะบบอินทราเน็ต เพ่ือ
การส่ือสารในการปฏิบติังานภายในองค์กรของบริษทั  ทีโอที จ ากดั (มหาชน) กรณีศึกษา: ฝ่ายขายและ
บริการลูกค้านครหลวงท่ี  3.1 พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของการใช้ระบบ
อินทราเน็ตเพ่ือการส่ือสารภายในองคก์ร อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่า มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใชร้ะบบอินทราเน็ตแตกต่างกนั 
 

3. วธิีการศึกษา 
     โดยการวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างจากตารางของ Krejcie และ Morgan (1970) สามารถใหผ้ลวิจยั ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ±5% ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 331 คน เก็บขอ้มูล
ในช่วงเดือนธันวาคม 2556 โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจแบบวดัผลคร้ังเดียว (Cross-sectional study) และให้ผูต้อบเป็นผูก้รอก
แบบสอบถามเอง (Self-administered questionnaire) ซ่ึงค าถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม 2) พฤติกรรมการใชง้านระบบอินทราเน็ต 
3) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบอินทราเน็ต และ 4) ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบอินทราเน็ต โดย
ใชเ้คร่ืองมือทางสถิติค่าร้อยละวดัผลในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการ
ใช้งานระบบอินทราเน็ต ใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานวดัผลความพึงพอใจ นอกจากน้ีไดใ้ช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ผ่านเคร่ืองมือ Factor Analysis ในการการวิเคราะห์
องค์ประกอบ และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกันในกลุ่มตัวแปรทั้ งหมด และพยายามอธิบาย
ความสัมพนัธ์ท่ีพบโดยสมมติใหต้วัแปรเหล่านั้นมีองคป์ระกอบพ้ืนฐานบางอยา่งร่วมกนั เพ่ือลดจ านวนตวั
แปรท่ีมีองคป์ระกอบร่วมกนัใหอ้ยูใ่นรูปแบบ Factor ใหม่ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 และเพศ
ชายจ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 มีอายุงานอยู่ในช่วง 1-3 ปี มากท่ีสุดจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.5 รองลงมาอายุงานช่วง 7-9 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญา



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1137 

 
 

ตรีมากท่ีสุด จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5  และมีลกัษณะการปฏิบติังาน Day Work(8.00 – 17.00 
น.) เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 97.6 
พฤตกิรรมการใช้งานระบบอนิทราเน็ต  
     ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการเขา้ไปใชร้ะบบอินทราเน็ตนอ้ยกว่า 3 คร้ังต่อวนัมาก
ท่ีสุด จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 ช่วงเวลาท่ีใชง้านระบบอินทราเน็ตระหว่างท างานมากท่ีสุด 
จ านวน 198 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 59.8 และใชบ้ริการระบบอินทราเน็ตของบริษทัฯ เพ่ือประโยชน์ดา้นปฏิบติังานมากท่ีสุด จ านวน 
170 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 
ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบอนิทราเน็ต 
     ผลการประเมินความพึงพอใจ ในการใชร้ะบบ Intranet ของพนกังานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผูว้ิจยัได้
สรุปผลระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบอินทราเน็ต เป็นรายดา้น 8 ดา้นดงัน้ี 
     1. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ผูใ้ชร้ะบบอินทราเน็ตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.50 
     2. ดา้นระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-document) ผูใ้ชร้ะบบอินทราเน็ตมีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู ่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.53 
     3. ดา้นไปรษณียอิ์เลคทรอนิกส์ (e-Mail) ผูใ้ชร้ะบบอินทราเน็ตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.44 
     4. ดา้น AOT Time Attendance ผูใ้ชร้ะบบอินทราเน็ตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.35 
     5. ดา้นข่าวประชาสัมพนัธ์ และประกาศต่างๆ ผูใ้ชร้ะบบอินทราเน็ตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดบั 
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.43 
     6. ดา้น AOT Service การบริการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ดว้ยตวัเอง ผูใ้ชร้ะบบอินทราเน็ตมีความพึงพอใจ 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.32 
     7. ดา้นประโยชน์การใชง้านระบบอินทราเน็ต ผูใ้ชร้ะบบอินทราเน็ตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.53 
     8. ดา้นอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ผูใ้ชร้ะบบอินทราเน็ตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.35 
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การวเิคราะห์ปัจจยัที่ใช้ในการประเมนิความพงึพอใจ 
     ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจโดยแบ่งกลุ่มค าถามออกเป็น 4 ดา้น 1) ดา้น
ขอ้มูลข่าวสาร 2) ดา้นการใชง้านในระบบย่อยต่างๆในระบบอินทราเน็ตประกอบดว้ย ระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์  
(e-document), ไปรษณียอิ์เลคทรอนิกส์ (e-Mail), AOT Time Attendance, ข่าวประชาสมัพนัธ์และประกาศ
ต่างๆ และAOT Service การบริการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ดว้ยตวัเอง 3) ดา้นประโยชน์การใช้งานระบบ
อินทราเน็ต และ 4) ดา้นอ านวยความสะดวกในการใชง้าน 
     หลงัจากใชว้ิธีการวิเคราะห์ Factor Analysis ผลลพัธ์ท่ีออกมาสามารถท าใหก้ลุ่มค าถามท่ีมีความหมาย
ไปในทางเดียวกนั สามารถจดัแบ่งกลุ่มค าถามท่ีมีปัจจยัร่วมกนัไดแ้ละไดก้ าหนดช่ือใหก้ลุ่มใหม่ทั้งหมด 4 
กลุ่ม คือ 
     Factor 1 ช่ือ “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน” 
     Factor 2 ช่ือ “ความสะดวกในการใชง้านระบบ Intranet” 
     Factor 3 ช่ือ “องคป์ระกอบและการออกแบบของระบบ Intranet ในการใชง้าน” 
     Factor 4 ช่ือ “การบ ารุงรักษาและการอ านวยความสะดวกในการใชง้านระบบ Intranet” 
     จากผลการวิจยั “ การประเมินความพึงพอใจ ในการใช้ระบบ Intranet ของพนักงานท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ”  
มีประเดน็ท่ีน ามาอภิปราย ดงัน้ี 
     1. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ความสะดวกสบายในการคน้หาขอ้มูล และขอ้มูลท่ีไดต้รงประเด็นท่ีตอ้งการ 
ส าหรับการใชร้ะบบอินทราเน็ตของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงยงัตอ้งปรับปรุง
ใหเ้กิดความพึงพอใจในการใชง้านระบบในใหเ้พ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิเศษศกัด์ิ โคตรอาษา (2542) 
ท่ีกล่าวว่าระบบสารสนเทศท่ีดีต้องเป็นกระบวนการประมวลผลข้อมูลข่าวสารให้เป็นข่าวสารท่ีมี
ประโยชนสู์งสุด ตอ้งมีการจดัระบบใหเ้ป็นหมวดหมู่ เพ่ือใหง่้ายต่อการคน้หาและน าไปใช ้
     2. ดา้นระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-document) ภายในรูปแบบของตวัระบบนั้นส่ิงท่ียงัตอ้งมีการ
ปรับปรุงให้เกิดการใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ในดา้นการใชสี้สันท่ีน่าสนใจ ความแม่นย  าของขอ้มูล 
และการแสดงสถานะในการด าเนินงานของเอกสารท่ีมีความชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศา
กุล (2549) กล่าวถึงลกัษณะสารสนเทศ ว่าต้องมีเน้ือหาท่ีครอบคลุม ไม่จ าเป็นต้องตีความหมายของ
ขอ้ความ สามารถเขา้ใจไดท้นัที และมีความรวดเร็วในการใชง้าน สะดวกในการเรียกใช ้
     3. ด้านไปรษณียอิ์เลคทรอนิกส์ (e-Mail), AOT Time Attendance, ข่าวประชาสัมพนัธ์และประกาศ
ต่างๆ และ AOT Service การบริการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ดว้ยตวัเอง ภายในระบบการใชง้านระดบัความ
พึงพอใจของพนกังานอยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากต าแหน่งจุดเช่ือมโยงไม่ชดัเจนเกิดความไม่สะดวก
ในการใช้งาน ระบบมีการแสดงผลข้อมูลล่าช้า ความไม่ชัดเจนของข้อความ ซ่ึงจะต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงระบบใหส้ามารถใชง้านใหไ้ดมี้ประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลอ้งกบัศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากลุ (2549) 
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กล่าวถึงลกัษณะสารสนเทศ วา่ตอ้งมีเน้ือหาท่ีครอบคลุม ไม่จ าเป็นตอ้งตีความหมายของขอ้ความ สามารถ
เขา้ใจไดท้นัที และมีความรวดเร็วในการใชง้าน สะดวกในการเรียกใช ้
     4. ดา้นอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ระดบัความพึงพอใจของพนกังานอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล (2549) ในเร่ืองท่ีว่าลกัษณะของสารสนเทศตอ้งมีความรวดเร็วใน
การใชง้าน สะดวกในการเรียกใช ้
     5. จากการวิเคราะห์ปัจจยัเพ่ือจดักลุ่มค าถามท่ีมีปัจจยัร่วมกนั สามารถแยกค าถามออกเป็น 4 ดา้นหลกั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัในการประเมินความพึงพอใจในการใชร้ะบบ Intranet ของพนกังานท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ดงัน้ี 
        - ปัจจยัดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพของการใชร้ะบบอินทราเน็ต เพ่ือการส่ือสารในการปฏิบติังานภายในองคก์รของบริษทั ทีโอ
ที จ ากดั (มหาชน) กรณีศึกษา: ฝ่ายขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 3.1 ของรจเรข ปัญญาธีระ (2552) ท่ี
พิจารณาดา้นประโยชน์จากการใช้งานเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานความสะดวกในการใช้งาน
ระบบ   
        - ปัจจยัดา้นการบ ารุงรักษาและการอ านวยความสะดวกในการใชง้านระบบ Intranet จะสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชร้ะบบอินทราเน็ต กรณีศึกษาขา้ราชการกรมศุลกากร
ในเขตกรุงเทพมหานครของไพบูลย ์จงพิพฒัน์วณิชย ์(2549) และเร่ืองความพึงพอใจในการใช้ระบบ
อินทราเน็ต กรณีศึกษาพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ชินวตัร จรรจลา
นิมิต (2549) ท่ีพิจารณาปัจจยัดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์  
      6. จากการจดักลุ่มปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจในการใชร้ะบบ Intranet ของพนกังานท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในประเด็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรจเรข ปัญญาธีระ (2552) พบวา่เพศท่ีแตกต่างกนัท่ีมี
ผลความพึงพอใจแตกต่างกนัดว้ย 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     การติดต่อส่ือสารภายในองคก์รในปัจจุบนั ไดน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชเ้พ่ือใหส้ะดวก รวดเร็ว 
และประหยดั ซ่ึงไดน้ าระบบอินทราเน็ตมาใชเ้ป็นศูนยก์ลางท่ีช่วยในการบริหารงาน และจดัการกิจกรรม
ต่างๆ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็เป็นหน่ึงในนั้น ท่ีไดน้ าระบบอินทราเน็ตมาใช้ภายในองค์กร และได้
พฒันาระบบอินทราเน็ตเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการใช้งานของพนักงาน จะมีระบบย่อย
ต่างๆ เพ่ือใหง่้ายต่อการใชง้าน แต่จากการประเมินความพึงพอใจระบบอินทราเน็ตของพนกังานท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิพบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงยงัตอ้งปรับปรุงระบบใหส้ามารถ
ตอบสนองการใชง้านของพนกังานให้ไดใ้นระดบัสูงสุดเพราะเป็นระบบท่ีพฒันาเพ่ือการปฏิบติังานของ
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พนกังานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเฉพาะ ทั้งน้ีจากผลการวิจยัเห็นว่าควรปรับปรุงระบบอินทราเน็ต 
ดงัน้ี 
     1. ควรปรับปรุงระบบย่อยต่างๆ ท่ีใชง้านร่วมกบัอินทราเน็ตให้สามารถตอบสนองต่อการใชง้านของ
พนกังานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
         1.1 ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-document) 
               - การใชสี้สนัเพ่ือใหรู้ปแบบการใชง้านไดง่้ายข้ึน 
         1.2 ไปรษณียอิ์เลคทรอนิกส์ (e-Mail) 
               - ใชสี้สนัท่ีโดดเด่นเพ่ือใหรู้ปแบบการใชง้านน่าสนใจยิ่งข้ึน 
               - การรับ-ส่งขอ้มลูล่าชา้และปรับปรุงการแสดงผลขอ้มลูใหร้วดเร็วมากข้ึน  
               - ระบบไม่สามารถรองรับการท างานจากอุปกรณ์ท่ีหลากหลายไดต้ามตอ้งการ 
          1.3 AOT Time Attendance 
               - ขอ้มลูท่ีแสดงตอ้งมีความทนัสมยัตลอดเวลา 
               - การเขา้ถึงระบบไม่สะดวก 
           1.4 ข่าวประชาสมัพนัธ์ และประกาศต่างๆ 
               - การเขา้ถึงระบบไม่สะดวก 
               - การใชง้านมีความยุง่ยาก 
           1.5 AOT Service การบริการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ดว้ยตวัเอง 
               - การเขา้ถึงระบบไม่สะดวก 
               - ขอ้มลูท่ีไดรั้บยงัขาดความชดัเจน 
     2. ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ในระบบอินทราเน็ตตอ้งใหท้นัสมยัตลอดเวลา 
     3. เพ่ิมจ านวนอุปกรณ์ใหเ้พียงพอต่อการใชง้านของพนกังาน 
     4. ควรเพ่ิมการประชาสมัพนัธ์ใหพ้นกังานใชร้ะบบอินทราเน็ตใหม้ากข้ึน 
     ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 
     1. ควรวิจยัเพ่ิมเติมไปยงัท่าอากาศยานต่างๆ ของบริษทัฯ ดว้ย 
     2. การศึกษาในคร้ังน้ีเนน้ในภาพรวมของระบบอินทราเน็ต ดงันั้นควรศึกษาเจาะจงไปในแต่ละระบบ
ยอ่ยๆ  
เพ่ือจะไดเ้พ่ิมประสิทธิภาพในการใชง้านใหม้ากท่ีสุด 
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แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานระดบัปฏิบัตกิาร บริษัทเชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

Work Motivation of Employees in Chevrolet Sales (Thailand) Limited. 

ผกาวด ีพุตด า1 และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ2 

Pakawadee Phutdam and Suthawan Chirapanda 

บทคัดย่อ 

     การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั เชฟโร

เลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มพนกังานโดยใชปั้จจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานระดบัปฏิบติัการ บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

พนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 108 คน และเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ย

วิธีการสุ่มแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล แบบสอบถามวดัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ F-test ชนิดวิเคราะห์ทางเดียว (One Way 

Anova) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ผลวิจยัพบว่า พนกังานบริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มี

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมของพนักงานอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นแต่ละดา้นโดย

เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นลกัษณะ

ของงาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานและ ดา้นผลตอบแทนและ

สวสัดิการ พนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมี เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานไม่แตกต่างกนักนั และ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายงุาน ระดบัต าแหน่ง และ

รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานมีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 
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Abstract 

     The purposes of this research were to study work motivation of employees in Chevrolet Sales (Thailand) Ltd. 

and were to study cluster analysis work motivation of employees in Chevrolet Sales (Thailand) Ltd. The samples 

were 108 employees of in Chevrolet Sales (Thailand) Ltd. who were derived through a stratified random 

sampling. A set of questionnaires concerning work motivation was delivered to collect data. The questionnaires 

consisted of two parts, namely demographic characteristics, work motivation. Then, the data was statistically 

analyzed to find out percentage, mean, standard deviation as well as t-test and F-test or One-Way ANOVA 

comparison at the level of 0.05.The findings revealed that :The employees of Chevrolet Sales (Thailand) Ltd. had 

work motivation at a high level, as a whole. However, the analysis of individual aspects revealed that they had a 

high level of work motivation, i.e. interpersonal relationships, work achievement, work features, work 

environment and career advancement and security, interest and welfare provision. Employees of different gender 

no difference in work motivation. In contrast, employees of different age, education level, marital status, revealed 

and income had different work motivation at a significant level of 0.05. 

 

Keywords: Motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



1. บทน า 
     ปัจจุบันน้ี ระบบเศรษฐกิจโลกเปล่ียนแปลงมากข้ึน ทุกประเทศจึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมในด้านความรู้
ความสามารถของบุคลากร เพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัใหร้ะบบเศรษฐกิจพร้อมท่ีจะรองรับกบักระแสของการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ อยูต่ลอด การด าเนินงานขององคก์รจะบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไวไ้ดน้ั้น ยอ่มมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ
ดว้ยกัน แต่ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง คือ ทรัพยากรบุคคล “บุคคล” ท่ีพร้อมท่ีจะท างานอย่างเต็มก าลงั
ความสามารถให้กบัองค์กร แต่หากบุคลากรขององค์กรนั้นๆ ขาดความรู้ ความสามารถ ก็จะท าให้การบริหารงาน
ประสบความส าเร็จไดย้าก การท่ีพนกังานในองคก์รจะปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งอาศยัแรงจูงใจใน
การปฏิบติังาน โดยแรงจูงใจในการปฏิบติังานนั้นอาจเกิดจากลกัษณะนิสัยส่วนบุคคล การท่ีองค์กรจะสามารถน า
ศกัยภาพของแต่ละบุคคลออกมาไดอ้ยา่งเต็มท่ีนั้น ยอ่มตอ้งใชก้ลยทุธ์ จิตวิทยา หรือตอ้งใชแ้รงจูงใจ ซ่ึงแรงจูงใจเป็น
สาเหตุท่ีส าคญัและเป็นส่ิงจ าเป็นกบัองค์กร เน่ืองจากแรงจูงใจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยเ์พ่ือ
ไปสู่เป้าหมายท่ีท าให้มนุษยแ์สดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาในเชิงบวก และเชิงลบ จึงท าผูว้ิจยัสนใจศึกษาเน่ืองจาก 
เร่ืองของแรงจูงใจในการท างานเป็นเร่ืองท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีผูบ้ริหารองค์กรควรให้ความสนใจและควรตระหนักว่า 
แรงจูงใจของพนกังานส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน  
     บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัรถยนต์ โดยมีพนักงานประจ า
ทั้งส้ิน 142 คน ปัญหาหลกัๆ คือ ปัญหาทางดา้นทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัฯ เกิดจากการท่ีพนกังานลาออกบ่อยและ 
 เป็นจ านวนมาก ทางบริษทัฯกมี็นโยบายเปิดรับพนกังานใหม่อยูต่ลอดเวลา จึงท าใหง้านท่ีออกมาไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

ปี จ านวนพนกังานทั้งหมด จ านวนพนกังานท่ีลาออก % 

2553 163 คน 12 คน 7.36% 

2554 159 คน 14 คน 8.80% 

2555 161 คน 15 คน 9.31% 

ม.ค. - ก.ย. 2556 152 คน 10 คน 6.57% 

                                                         ท่ีมา : (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล , 2556) บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศ) จ ากดั      
     ดว้ยเหตุดงักล่าว ท าใหผู้วิ้จยัเห็นความส าคญัและมีความสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานบริษทัฯ ซ่ึงผลจากการศึกษาคร้ังน้ีจะท าให้บริษทัสามารถน ามาพฒันาและปรับปรุงสภาพการ
ท างานรวมถึงดา้นการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัฯ เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเพ่ือให้พนักงานในบริษัทมีความตั้ งใจในการท างานมากข้ึนตลอด
จนกระทัง่เกิดความจงรักภกัดีอนัจะเป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจและความกา้วหนา้ของบริษทัต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
     2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มพนกังานโดยใชปั้จจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ  



บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
     1. สามารถน าผลการวิจยัในคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนในการเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
เพ่ือรักษาพนกังานท่ีมีความรู้และความสามารถใหอ้ยูคู่่กบับริษทั 
     2. สมารถทราบถึงระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
     3. น าความรู้ท่ีศึกษาไดม้าใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนเพ่ือใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบติัของพนกังานในบริษทั 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
1. ทฤษฎีองค์ประกอบสองปัจจยั (The Two-Factor Theory) 
     ทฤษฎีท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการท างาน และความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรคือทฤษฎีปัจจยั
คู่ (two-factor theory) ของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg อา้งถึงใน ณัฐเดชจนัทรางศุ, 2547, หนา้ 12) ในเร่ืองปัจจยัจูงใจ 
(motivation factors) และปัจจยัสุขอนามยั (hygiene factor) 
     ปัจจัยจูงใจเป็นองค์ประกอบ  หรือปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง กับการปฏิบัติงานโดยตรงเป็นปัจจยัท่ีจูงใจบุคลากรใน
หน่วยงานให้เกิดความพอใจ ซ่ึงไดแ้ก่ 1. ความส าเร็จของงาน 2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3. ความกา้วหน้าใน
ต าแหน่งการงาน 4. ลกัษณะของงาน 
     ปัจจยัสุขอนามยัเป็นองคป์ระกอบท่ีไม่เก่ียวกบัตวังานโดยตรงแต่มีความเก่ียวโยงกบัการปฏิบติังานเป็นปัจจยัท่ี
ไม่ใช่ส่ิงจูงใจแต่สามารถท าให้บุคลากรพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีจะปฏิบติังาน ซ่ึงไดแ้ก่ 1. การบงัคบับญัชา 2. 
นโยบายการบริหาร 3. สภาพการท างาน 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 5. เงินเดือน 6. ความมัน่คงในงาน 7. ชีวิต
ส่วนตัว ปัจจัยทั้ ง 2 ปัจจัยน้ี  เป็นส่ิงท่ีคนท างานต้องการเพราะเป็นแรงจูงใจในการท างานปัจจัยจูงใจเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีท าใหค้นเกิดความสุขในการท างาน ส่วนปัจจยัสุขอนามยัท าหนา้ท่ีเป็นตวัป้องกนัมิใหค้นเกิด
ความทุกข์หรือความไม่พึงพอใจในการท างานข้ึน เม่ือใดก็ตามท่ีคนไดรั้บการตอบสนองปัจจยัชนิดน้ีอย่างเพียงพอ
แลว้ จะไม่มีความไม่พึงพอใจในการท างานแต่มิไดห้มายความว่า ความพึงพอใจจะเกิดข้ึน ความพึงพอใจจะเกิดข้ึน
เม่ือปัจจยัจูงใจไดใ้จไดรั้บการตอบสนองการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จนั้นนอกจากผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัการ
จดัการทรัพยากรแลว้ ยงัต้องรู้จักการจูงใจคนในองค์การให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไวด้ว้ย (วิชยั โถสุวรรณจินดา, 2535) 

3. วธิีการศึกษา 
     การวิจยัคร้ังน้ีประชากรกท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยตางรางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1996) โดยใช้
ระดบัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และมีการคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 108 คน  
 
 
 



การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่ม ตวัอย่างของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling) โดยน าแบบสอบถามไปแจกให้ กลุ่มตวัอยา่งของพนกังานในการกรอกขอ้มูลจ านวน 108 คน และขอรับ
คืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง ใน 1 สปัดาห์ สามารกใชว้นัแบ่งการเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้ดงัน้ี 
ตารางที่1 สรุปแผนการเกบ็ขอ้มลู (ใน 1 สปัดาห์ สามารกใชว้นัแบ่งการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้ดงัน้ี) 

วนัท่ีใชใ้นการเกบ็
แบบสอบถาม 

แผนกในการเกบ็แบบสอบถาม จ านวน  
(คน) 

รวมจ านวน(คน) 
/ วนั 

วนัจนัทร์ HR (ฝ่ายบุคคล) 
Purchasing (ฝ่ายจดัซ้ือ) 
Customer Service (แผนกดูแลลกูคา้ร้องเรียน) 
IT (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

3 คน 
6 คน 

11 คน 
3 คน 

 
 
 

= 23 คน 

วนัองัคาร Finance (แผนกบญัชี-การเงิน) 
Marketing (ฝ่ายการตลาด) 

14 คน 
8 คน 

 
= 22 คน 

วนัพุธ Import – Export (ฝายน าเขา้ – ฝ่ายส่งออก) 
PR (ฝ่ายประชาสมัพนัธ์) 

17 คน 
5 คน 

 
= 22 คน 

วนัพฤหสับดี Sales (ฝ่ายขาย) 
Franchise (แผนกพฒันาเครือข่าย) 

14 คน 
6 คน 

 
= 20 คน 

วนัศุกร์ After Sales (แผนกบริการหลงัการขาย) 20 คน = 20 คน 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
     ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใชว้ิธีทางสถิติท่ีน ามาใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 
     1. ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage) 
     2. แรงจูงใจในการปฏิบติังานของของพนักงานระดบัปฏิบติัการ บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
วิเคราะห์ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean=X ̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดบั
ความคิดเห็นของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
     3. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั โดยการหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
     4. ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ
สมรส อายุงาน ระดบัต าแหน่ง และรายได  ้โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ทดสอบสมมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ * ระดบั
นยัส าคญั < 0.05  
 
 



4. ผลการศึกษาและอภิปราย  
Agglomeration Schedule 

 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster First Appears Next 

Stage  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
 1 50 71 .000 0 0 3 #DIV/0! 

2 53 60 .000 0 0 6 #DIV/0! 
3 1 50 .000 0 1 5 #DIV/0! 
4 36 93 .459 0 0 16 1.5 
5 1 62 1.147 3 0 8 0.93668 
6 43 53 2.221 0 2 24 0.527594 
7 100 101 3.393 0 0 12 0.501618 
8 1 49 5.095 5 0 22 0.354318 
9 72 74 6.900 0 0 15 0.304638 
10 97 106 9.002 0 0 26 0.293123 
11 92 94 11.640 0 0 22 0.253186 
12 98 100 14.587 0 7 39 0.206226 
13 39 44 17.596 0 0 51 0.17913 
14 70 80 20.748 0 0 35 0.15296 
15 72 73 23.921 9 0 20 0.142652 
16 36 77 27.333 4 0 23 0.140252 
17 13 79 31.167 0 0 60 0.124452 
18 56 102 35.046 0 0 25 0.127602 
19 91 107 39.518 0 0 32 0.11323 
20 68 72 43.992 0 15 75 0.102799 
21 81 82 48.515 0 0 28 0.096737 
22 1 92 53.208 8 11 34 0.090043 
23 36 95 57.999 16 0 42 0.088528 
24 43 66 63.133 6 0 37 0.097042 
25 56 96 69.260 18 0 73 0.09014 
26 97 105 75.503 10 0 89 0.082766 
27 33 61 81.752 0 0 62 0.082301 
28 51 81 88.480 0 21 46 0.082075 
29 75 83 95.742 0 0 53 0.07883 



30 38 88 103.290 0 0 57 0.073257 
31 45 99 110.856 0 0 43 0.069014 
32 52 91 118.507 0 19 46 0.066948 
33 48 85 126.441 0 0 39 0.063762 
34 1 35 134.503 22 0 86 0.061605 
35 70 76 142.789 14 0 84 0.05815 
36 54 104 151.092 0 0 73 0.055619 
37 43 103 159.496 24 0 81 0.054584 
38 31 67 168.202 0 0 66 0.053643 
39 48 98 177.224 33 12 42 0.050996 
40 40 42 186.262 0 0 54 0.049116 
41 37 41 195.410 0 0 55 0.050504 
42 36 48 205.279 23 39 52 0.050265 
43 28 45 215.598 0 31 69 0.047883 
44 25 26 225.921 0 0 58 0.047809 
45 64 89 236.722 0 0 89 0.045991 
46 51 52 247.609 28 32 62 0.044505 
47 55 57 258.629 0 0 61 0.043303 
48 15 63 269.829 0 0 71 0.04186 
49 84 87 281.124 0 0 64 0.040387 
50 69 108 292.477 0 0 88 0.03894 
51 39 58 303.866 13 0 69 0.039722 
52 32 36 315.937 0 42 70 0.039033 
53 16 75 328.268 0 29 74 0.039523 
54 40 46 341.243 40 0 93 0.038379 
55 37 86 354.339 41 0 92 0.037406 
56 14 34 367.594 0 0 85 0.036778 
57 27 38 381.113 0 30 92 0.03585 
58 24 25 394.776 0 44 94 0.034934 
59 20 78 408.567 0 0 77 0.033833 
60 10 13 422.390 0 17 65 0.032949 
61 17 55 436.307 0 47 66 0.033061 
62 33 51 450.732 27 46 70 0.033243 



63 7 12 465.715 0 0 80 0.032505 
64 21 84 480.854 0 49 76 0.032645 
65 8 10 496.551 0 60 81 0.033552 
66 17 31 513.211 61 38 79 0.033302 
67 19 22 530.302 0 0 83 0.032636 
68 6 47 547.609 0 0 82 0.032467 
69 28 39 565.388 43 51 80 0.032504 
70 32 33 583.766 52 62 83 0.031611 
71 15 65 602.219 48 0 75 0.030782 
72 9 29 620.757 0 0 91 0.030583 
73 54 56 639.742 36 25 78 0.030394 
74 16 90 659.186 53 0 76 0.030933 
75 15 68 679.576 71 20 93 0.03045 
76 16 21 700.270 74 64 97 0.029677 
77 5 20 721.052 0 59 94 0.029135 
78 54 59 742.060 73 0 102 0.028624 
79 17 18 763.301 66 0 88 0.028357 
80 7 28 784.946 63 69 90 0.02768 
81 8 43 806.674 65 37 101 0.028215 
82 6 30 829.434 68 0 87 0.028318 
83 19 32 852.922 67 70 103 0.027861 
84 2 70 876.685 0 35 99 0.027828 
85 11 14 901.081 0 56 96 0.027126 
86 1 4 925.523 34 0 90 0.027363 
87 3 6 950.849 0 82 91 0.026833 
88 17 69 976.363 79 50 99 0.026511 
89 64 97 1002.247 45 26 97 0.032065 
90 1 7 1034.384 86 80 95 0.032953 
91 3 9 1068.470 87 72 98 0.032468 
92 27 37 1103.161 57 55 96 0.032425 
93 15 40 1138.931 75 54 103 0.033994 
94 5 24 1177.649 77 58 95 0.037634 
95 1 5 1221.968 90 94 100 0.036795 



96 11 27 1266.931 85 92 101 0.03698 
97 16 64 1313.782 76 89 104 0.040497 
98 3 23 1366.987 91 0 100 0.043374 
99 2 17 1426.279 84 88 104 0.044456 
100 1 3 1489.686 95 98 106 0.048746 
101 8 11 1562.303 81 96 102 0.047755 
102 8 54 1636.911 101 78 106 0.045671 
103 15 19 1711.670 93 83 105 0.055604 
104 2 16 1806.846 99 97 105 0.078752 
105 2 15 1949.138 104 103 107 0.184746 
106 1 8 2309.233 100 102 107 0.482743 
107 1 2 3424.000 106 105 0 

      จากการท า Cluster Analysis ด้วยวิธี Hierarchical จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในแบ่งกลุ่มจากผลการวิจยัคร้ังน้ีมี

จ านวน 2 กลุ่ม โดยพิจารณาการแบ่งกลุ่มจาก Agglomeration Schedule แลว้น ามาค านวณหาอตัราการเปล่ียนแปลง

ของค่า Coefficients เพ่ือใหไ้ดเ้กณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม โดยค านวณเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงในแต่ละขั้นท่ีมีการยุบ

รวมกนั และเลือกใชจ้ านวนกลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงอย่างมาก เม่ือเทียบกบัการยบุรวมตวักนัในขั้น

อ่ืนๆ จึงไดค่้าของเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนอยูท่ี่ 0.482743 

    ผลจากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานเพศหญิงมากกว่าพนักงานเพศชาย มีพนักงานเพศ

หญิงจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 61 และมีพนกังานเพศชายจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 39 มีวุฒิการศึกษาส่วน

ใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี อยู่ในช่วงอายไุม่เกิน 30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีระดบัต าแหน่งงานอยู่ในระดบั

พนกังานปฏิบติัการ ดา้นลกัษณะของงาน พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่มีอายุงานนอ้ยกว่า 3 ปี และมี

รายไดร้ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท  

     การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงผลการ

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยภาพรวมทั้ง 6 ดา้น พบวา่ เม่ือพิจารณารายดา้นแต่ละดา้นสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     4.1 ดา้นความส าเร็จของงานในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 4.02  

     4.2 ดา้นลกัษณะของงานในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 3.96 

     4.3 ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 3.96 

     4.4 ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.09 

     4.5 ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 3.59 

     4.6 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 3.88 



     การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั เชฟโร

เลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยการหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) สรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์โดยหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ของทั้ง 2 กลุ่ม 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 

กลุ่มที่ 1 
(n=41) 

กลุ่มที่ 2 
(n=67) 

ค่าเฉล่ีย  ค่าเฉล่ีย  

ด้านความส าเร็จของงาน   

การปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 4.59 3.94 

การท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ 4.51 4.06 

การไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบั บญัชามอบหมายงานส าคญัใหป้ฏิบติั  4.44 3.16 

ผูบ้งัคบับญัชาแสดงความช่ืนชม ยินดีต่อความส าเร็จในงานท่ีท่านรับผิดชอบ  4.56 3.69 

ด้านความส าเร็จของงาน   

งานท่ีรับผิดชอบมีความทา้ทาย และอยากท่ีจะท า  4.32 3.52 

ลกัษณะงานมีความเหมาะสม ตรงกบัความถนดั ความรู้ และความสามารถท่ีท่านมี  4.46 3.70 

ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงานของท่าน  4.37 3.78 

งานท่ีท่านไดป้ฏิบติัมีความส าคญั  4.63 3.73 

งานท่ีท่านไดป้ฏิบติัมีเกียรติ  4.59 3.81 

งานท่ีรับผิดชอบอยู ่ท าใหท่้านมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นงานใหม่ๆ อยูเ่สมอ  4.41 3.42 

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน   

ระบบการพิจารณาเล่ือนขั้นหรือเล่ือนต าแหน่งมีความเป็นธรรม  4.37  3.54  

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานข้ึนอยูก่บัความรู้ ความ สามารถ และความรับผิดชอบของท่าน  4.49  3.79  

พนกังานทุกคนไดรั้บโอกาสและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานอยา่งเสมอภาค  4.24  3.57  

บริษทัใหก้ารสนบัสนุนกบัท่านในเร่ืองของ การพฒันา การฝึกอบรม และการศึกษาต่ออยา่ง
ต่อเน่ือง  

4.44 3.06 



แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 

กลุ่มที่ 1 
(n=41) 

กลุ่มที่ 2 
(n=67) 

ค่าเฉล่ีย  ค่าเฉล่ีย  

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล   

ผูบ้งัคบับญัชามีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีต่อท่าน  4.54  3.96  

เม่ือท่านมีปัญหาในการปฏิบติังานผูบ้งัคบั บญัชาใหค้ าแนะน าและคอยช่วยเหลือท่านเป็นอยา่ง
ดี  

4.49  3.90  

เพ่ือนร่วมงานของท่านมีความเป็นมิตร และคอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี  4.39  3.54  

ท่านมีความร่วมมือในการท างานกบัเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือใหง้านส าเร็จ  4.63  3.97  

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นกบัเพ่ือนร่วมงานในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  4.68  3.79  

ผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่ต่อท่าน  4.46  3.78  

ด้านผลตอบแทนและสวสัดกิาร   

ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม กบัความรู้ ความสามารถ และงานท่ีท่านไดรั้บ  4.41  3.39  

บริษทัฯ มีการพิจารณาปรับเงินเดือน/ค่าตอบแทนใหท่้านอยา่งสม ่าเสมอ  4.37  3.16  

สวสัดิการท่ีทางบริษทัจดัใหมี้ความเหมาะสม  4.29  3.10  

บริษทัฯ มีการพิจารณาปรับปรุงสวสัดิการใหท่้านอยา่งสม ่าเสมอ  4.27  3.03  

ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัตงิาน   

สถานท่ีท่านท างานอยูมี่สภาพส่ิงแวดลอ้มสะอาดสวยงาม  4.44  3.73  

สถานท่ีท่ีท่านท างานอยูมี่บรรยากาศท่ีเหมาะแก่การท างาน  4.44  3.73  

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งพอเพียง     4.49  3.72  

เคร่ืองมือ และอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการท างานมีประสิทธิ ภาพ  4.49  3.75  

สถานท่ีในการท างานมีความปลอดภยั  4.24  3.60  

ระยะทางในการเดินทางมีความเหมาะสมกบัท่ีท างาน  3.73  3.24  

      
จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 ผูวิ้จยัไดต้ั้งช่ือกลุ่มทั้ง 2 กลุ่มเพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั
ต่อไป ดงัน้ี  กลุ่มท่ี 1: กลุ่มท่ีใหค้วามส าคญักบัแรงจูงใจในการท างานครบถว้น 
                                   กลุ่มท่ี 2: กลุ่มท่ีไม่มีแรงจูงใจในการท างาน ท างานไปวนัๆ เขน็เท่าไหร่กไ็ม่ข้ึน 



     ผลการทดสอบสมมติฐานผลการทดสอบสมมติฐานดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนัตามปัจจยัพ้ืนฐาน
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อายงุาน ระดบัต าแหน่งและรายได ้ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า เพศ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้ส่วนอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุงาน ระดับต าแหน่ง และรายได้ท่ีแตกต่างกัน 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานมีความแตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.  สรุปผลการศึกษา 
     ในปัจจุบนัแรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญัส าหรับพนกังานภายในบริษทั ซ่ึงหลงัจากท่ีมีการวิเคราะห์
ขอ้มูลแลว้พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ข้อเสนอแนะ 
     1.  ดา้นความส าเร็จของงาน ควรใหค้วามส าคญัต่อการวางแผนงานก่อนเร่ิมปฏิบติังาน และมีการติดตามผลเป็น       
ประจ า เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคใ์นการท างาน และใหมี้การแกไ้ขใหท้นัต่อเหตุการณ์ 
     2. ดา้นลกัษณะของงาน ควรใหมี้การปรับเปล่ียนวิธีการท างานตามสถานการณ์ มีการเพ่ิมและลดปริมาณของการ
ท างานซ่ึงจะช่วยลดปัญหาทางดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีน่าเบ่ือและไร้ความหมายของพนักงาน โดยจะใช้
เทคนิค 3 อย่าง คือ การหมุนเวียนงาน การเพ่ิมงาน และการขยายงานให้แก่พนกังาน ทั้งน้ี การออกแบบงานท่ีดีจะ
ช่วยลดปริมาณคนลาออก ลดค่าใชจ่้ายในการสรรหาและความสูญเสีย เน่ืองจากการขาดความต่อเน่ืองในการท างาน 
เน่ืองจากปัจจุบันมีพนักงานลาออกบ่อย และต้องรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามาอยู่ตลอดเวลา ท าให้งานไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบติังานขาดความคล่องตวั งานสะดุด ดงันั้นกระบวนการ ท างานท่ีดีจะช่วยลด 
การซบัซอ้นของงาน ลดความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานท่ีปฏิบติังานต่อเน่ืองหรือเก่ียวขอ้งกนั 
     3. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ควรมีกระบวนการพิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งท่ีชัดเจน 
ผูบ้ริหารระดบัสูงควรมีหลกัการในการประเมินผลงาน พนกังานท่ีมีความเสมอภาคและเป็นมาตรฐาน  ควรสร้าง
โอกาสใหพ้นกังานเท่าเทียมกนั รวมถึงโอกาสท่ีจะเติบโตกา้วหนา้ข้ึนไปสู่ต าแหน่งระดบัสูงภายในบริษทั 
     4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ควรสร้างบรรยากาศในการท างานเพ่ือสร้างความพึงพอใจในการท าหนา้ท่ี
ของพนกังาน บริษทัควรมีกิจกรรมท่ีเป็นการสร้างความสามคัคีใหแ้ก่พนกังาน ซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ 
ปฏิบติังานไดร้ะดบัหน่ึง 
     5. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ผูบ้ริหารควรแจง้แก่พนกังานทุกคนใหท้ราบถึงผลตอบแทนและสวสัดิการท่ี
จะไดรั้บเม่ือเขา้มาปฏิบติังานในบริษทัและควรเหมาะสมกบัต าแหน่งของพนกังาน ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมการพฒันาการ
ท างานของบุคลากรทั้ งองค์การ ควรมีการพิจารณาและปรับเงินเดือนเป็นประจ า ให้โบนัสเม่ือถึงปลายปีให้กับ
พนกังานท่ีมีประวติัการท างาน ผลการท างานท่ีดีเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานมีความตั้งใจในการท างาน
เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
     6. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ควรมีการจดัระเบียบสถานท่ีท างานใหดี้กวา่เดิม เพ่ือความสะดวกในการ
ประสานงานระหว่างกนั ควรจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบติังานเพ่ิมมากข้ึน จดัสถานท่ีท างาน
ใหมี้สภาพแวดลอ้มสะอาด สวยงาม สร้างบรรยากาศในการท างานใหมี้ความปลอดภยั  



ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
     1. ควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน เพ่ือจะไดท้ราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในสงักดัท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี เพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันาองคก์ารต่อไป 
     2. ควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกับบริษัทอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจในประเภท
เดียวกนั เพ่ือน าผลท่ีไดม้าพฒันาองคก์ารต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา การแบ่งกลุ่มลูกคา้ ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 
โดยใชเ้กณฑร์ะดบัความพึงพอใจดา้นส่วนผสมทางการตลาด ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการให้บริการ โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 200 ชุด และสถิติท่ีใช้
วิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐานใชค่้าสถิติ หรือค่า
ความแปรปรวน มาวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม จากผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชน ส่วนมากพอมีความพึงพอใจดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคา ดา้นบุคคล และไม่พอใจดา้น
กระบวนการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ค าส าคัญ: ธนาคารออมสิน ,ส านักพลโยธิน ,ความพึงพอใจ ,การบริการลกูค้า ,พฤติกรรม ,การแบ่งกลุ่ม 

Abstract 
This research is aiming to study the personal loan customer segmentation by using the marketing- mix 
satisfaction scale for operation measuring on the government saving bank, Phahonyothin branch to 
improve the services, these sample size consist of 200 of the target customers. The survey was used and 
data collecting toll and statistic applied in analyzing data was percentage, average mean, and standard 
deviation. Chi-square and ANOVA are used for hypothesis testing for cluster analysis. The research 
found that the most personal loan customers are satisfy in product and services, prices and customer 
interpersonal, but unsatisfied in service process and promotion. 
Keywords: The Government Saving Bank, Phahonyothin Place, Customer Satisfaction, Customer 
Service, Customer Behavior, Cluster Analysis 
1
 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ จ. กรุงเทพฯ 10400 email: wunkkm@hotmail.com 

2 อาจารยท่ี์ปรึกษา และหวัหนา้สาขาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการคา้ จ. กรุงเทพฯ 10400 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1157 

 
 

1. บทน า 
 
     ธนาคารออมสินก่อตั้งข้ึน โดยพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6  ผูท้รงริเร่ิมดา้นการ
ออม ต่อมาทรงเร่ิมตราพระราชบญัญติัคลงัออมสินตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2456 ธนาคารเป็นสถาบนัการเงิน
ท่ีมั่นคงเพ่ือการออม และเป็นผูน้ าในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและลูกค้ารายย่อยมุ่งมั่นท่ีจะ
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย ยึดมัน่ในความซ่ือสตัย ์สุจริต เช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน สังคมให้มั่นคงและยัง่ยืน มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการด าเนินงาน ตั้ งแต่การจัดหา
ทรัพยากร อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง ตรงตามกบัความตอ้งการของลูกคา้
ทุกกลุ่ม ดงันั้น จึงไดมี้การศึกษา  การแบ่งกลุ่มลูกคา้ ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน โดย
ใชเ้กณฑร์ะดบัความพึงพอใจดา้นส่วนผสมทางการตลาด ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 
     ทั้งน้ีในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ โดยใชเ้กณฑร์ะดบัความ
พึงพอใจดา้นส่วนผสมทางการตลาด และศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มท่ีใช้บริการในเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชน เพ่ือจะไดท้ราบแนวทางในการแกปั้ญหา แลว้น าขอ้มูลจากการส ารวจและ
ความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มมาปรับปรุงและพฒันากระบวนการในการใหบ้ริการท่ีดีกว่าเดิม ซ่ึงจะ
ส่งผลใหธ้นาคารขยายฐานลกูคา้ เพ่ิมยอดสินเช่ือมากข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     คณิต ดวงหัสดี (2537) ให้ความหมายไวว้่า ความพึงพอใจเกิดจากการถูกตอบสนองจากส่ิงท่ีตอ้งการ
และส่ิงท่ีไดรั้บสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชริณี เดชจินดา (2539) บอกไวว้่าความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือ
ความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง  
     ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ไวด้งัน้ี  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้คือ ส่ิงท่ี
ผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์นั้น ๆ 
โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ไดใ้นการมาใช้
บริการ 

2. ด้านราคา (Price)  หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า
(Value)  ของบริการกบัราคา ( Price )  ของบริการนั้น แลว้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคาการ
ให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชัดเจนและง่ายต่อการจ าแนกดว้ยจิตใจ และการ
ตอบสนองเชิงพฤติกรรม ท่ีเกิดข้ึนล่วงหนา้ ขณะใชสิ้นคา้หรือบริการ และภายหลงักิจกรรมนั้น 
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3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการ
น าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลกูคา้ในคุณค่าและคุณประโยชนข์องบริการท่ีน าเสนอ 
ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location)  และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion)  เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคัญในการติดต่อส่ือสารให้
ผูใ้ชบ้ริการ  โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการและ
เป็นกญุแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ เช่น การจดัโปรโมชัน่ โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 

5. ด้านบุคคล (People)  หรือ พนักงาน (Employee)  เป็นส่ิงส าคัญ ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าได้ เหนือคู่แข่งเป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร   

6. ด้านการสร้าง และ น าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation )  ให้กบั
ลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพ่ือสร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้าท่ีไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยนและการ
ใหบ้ริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีลกูคา้ควรไดรั้บ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบ วิธีการ และขั้นตอนในการ
ปฎิบติังานดา้นการบริการ  ท่ีสามารถน าเสนอให้กบัผูบ้ริโภคหรือมาใชบ้ริการไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น 
รวดเร็ว และท าใหเ้กิดความประทบัใจ 
     ทฤษฏีดงักล่าวสรุปไดว้่าปัจจยัทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด พนกังานใหบ้ริการ กระบวนการใหบ้ริการและลกัษณะทางกายภาพสามารถท าให้
เกิดแรงจูงใจในตัวลูกคา้ ท าให้เกิดการตดัสินใจท่ีจะเลือกใช้บริการของธนาคาร โดยการก าหนดการ
ปรับปรุงพฒันาสินคา้และบริการ ตลอดจนขั้นตอนการท างานเพ่ือตรงตามความตอ้งการและความพึง
พอใจสูงสุด 
    

3. วธิีการศึกษา 
 
     ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีขอบเขตดา้นวิธีการศึกษาความพึงพอใจ และความตอ้งการดา้นปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือ ดงัน้ี 
     ปัจจัย ดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของขนาดตวัอย่าง เช่น เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส จ านวน
สมาชิกในครอบครัว รายได ้รายจ่ายหรือหน้ีสิน  

     ปัจจัยที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม (ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 
โดยใช้เกณฑ์ระดับความพึงพอใจด้านส่วนผสมทางการตลาด) ประกอบด้วยความพึงพอใจใน 7 ด้าน 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เช่น พ่อคา้ แม่คา้ พนกังานบริษทั หน่วยงาน
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ต่าง ๆ และลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาค ร้ังน้ี  คือ  จ านวน 200 ตัวอย่าง โดยผู ้ศึกษาได ้ก าหนดกลุ่มต ัวอย่างโดย ใชร้ะดบัค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และมีการคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 200 ตวัอยา่ง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลของประชาชนจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ของการศึกษา เร่ืองการแบ่งกลุ่มลกูคา้ ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชน โดยใชเ้กณฑร์ะดบัความพึงพอใจดา้นส่วนผสมทางการตลาด กรณีศึกษาธนาคารออมสิน 
สาขาส านักพหลโยธิน ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ มีขั้นตอนดงัน้ี 

     1.การสร้างชุดค าถามในการสอบถาม 
     แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะประกอบดว้ยชุดค าถาม 3 ส่วน ดงัน้ี  
     ส่วนท่ี  1  และส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย ค าถามเก่ียวกบั เพศ อายุ รายได ้รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา สถานภาพทางการ
สมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ลกัษณะของกิจการของผูป้ระกอบการ การกู้
เงินและปัญหาในการกูเ้งินโครงการธนาคารประชาชน 
     ส่วนท่ี  3  แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ธนาคาร
ออมสิน สาขาส านักพหลโยธิน สร้างมาตรวดัความคาดหวงัเป็นแบบช่วง (Interval Scale) แบบ Rating 
Scale โดยจะแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ พอใจอย่างยิ่ง พอใจ เฉย ๆ ไม่พอใจ ไม่พอใจอย่างยิ่ง และน าขอ้มูลมา
จ าแนกการใหค้ะแนน 
     2. การแกไ้ข/ปรับปรุงและจดัท าแบบสอบถามจ านวน 200 ชุดเพ่ือเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
     3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ด าเนินการโดย แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มแม่คา้/พ่อคา้ ท่ีมาใชบ้ริการ
สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน โดยวิธีสะดวก (Convenience 
Sampling) ซ่ึงไดมี้ค าช้ีแจงรายละเอียดของแบบสอบถาม เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจตรงตามวตัถุประสงค ์และ
ขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด ใหล้กูคา้เป้าหมาย ท่ีเขา้รับบริการและรอรับกลบั  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ความพึงพอใจเกิดจากการถกูตอบสนองจากส่ิงท่ีตอ้งการและส่ิงท่ีไดรั้บสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ คณิต 
ดวงหสัดี (2537) และ ชริณี เดชจินดา (2539) ว่าความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บ
การตอบสนอง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
ในการมาใชบ้ริการในส่วนของสินเช่ือเพ่ือประชาชนกบัธนาคารออมสินสาขาส านกัพโหลโยธิน เช่นกนั ผู ้
มาใชบ้ริการไดรั้บการตอบสนองต่อความคาดหวงั ตามความตอ้งการของลกูคา้  
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     จากการวิเคราะห์ การท า Anova จากค าถามแต่ละค าถามท่ีวดันยัส าคญัของตวัแปรท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลโดยมี
ค่า Significant จากแบบสอบถามท่ีมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไวต้ ่ากว่า 0.05 แสดง
วา่มีตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 

     ด้านสินค้าและบริการ 

- เกณฑก์ารก าหนดคุณสมบติัผูค้  ้าประกนัมีความง่าย เช่น รายได ้
- วงเงินท่ีอนุมติัตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
- ธนาคารมีความมัน่คง 
- ธนาคารมีความน่าเช่ือถือ 
- ธนาคารมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการ 

     ด้านการส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษณา ผา่นส่ือโทรทศันมี์การน าเสนอขอ้มลูเขา้ใจง่าย ชดัเจน 
- การโฆษณา ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่นนิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณา 
- การจดับูธประชาสมัพนัธ์ตามสถานท่ีหน่วยงานต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีดี 
- การใหอ้ตัราดอกเบ้ียพิเศษ 
- การจดัโครงการเพ่ือมอบสิทธิพิเศษใหล้กูคา้ 
- การจดัโปรโมชัน่มอบของสมนาคุณใหล้กูคา้ 
- การจดัส่งขอ้มลูข่าวสารใหก้บัลกูคา้ 

     ด้านบุคคล 
- พนกังานบริการ ดว้ยความสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส 
- พนกังานใหค้วามเสมอภาคในการใหบ้ริการ 
- พนกังานมีความรู้ในการน าเสนอสินเช่ือ 
- พนกังานมีความกระตือรือร้น พร้อมอ านวยความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ 
- พนกังานมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลกูคา้ 

จากเกณฑ์ระดับความพึงพอใจด้านส่วนผสมทางการตลาดข้างต้น เพ่ือเป็นการพัฒนา
กระบวนการในการท างาน ขั้นตอนการให้บริการ ดงันั้น ธนาคาจึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุง และเพ่ือให้กลุ่ม
ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการมาใชบ้ริการ เพ่ือท่ีจะท าให้สามารถเพ่ิมลูกคา้และสามารถขยายฐานลูกคา้
ใหไ้ดม้ากกวา่เดิม ดงัน้ี 

     ด้านการส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษณา ผา่นส่ือโทรทศันย์งัไม่มีความเขา้ใจง่ายและชดัเจน 
- การโฆษณา ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ยงัไม่สามารถกระตุน้ใหลู้กคา้เป้าหมายพึงพอใจ 
- การจดับูธประชาสมัพนัธ์ตามสถานท่ีหน่วยงานต่างๆ ยงัเขา้ถึงไม่ครบ 
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- การจดัส่งขอ้มลูข่าวสารใหก้บัลกูคา้ 

     ด้านกระบวนการ 
- ระยะเวลาในการอนุมติัเงินสินเช่ือยงัมีความล่าชา้  
- ขั้นตอนในการขอใชบ้ริการสินเช่ือมีความยุง่ยาก  
- การอธิบายหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขในการขอใชบ้ริการสินเช่ือยงัไม่ชดัเจน  
- เอกสารขอใชบ้ริการยงัมีความยุง่ยาก 

 จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริโภคท่ีตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคาร
ประชาชน จากกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ส่วนมากเป็นเพศชาย 
มีจ านวน 102 คน  (คิดเป็นร้อยละ 51.00%) อายุ 40 – 49 ปี มีจ านวน 91 คน (คิดเป็นร้อยละ 45.50%) 
ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 52 คน (คิดเป็นร้อยละ 26%) รายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 20,000 
บาทต่อเดือน (คิดเป็นร้อยละ 56%) ลกัษณะของกิจการเป็นร้านคา้ มีจ านวน 122 คน (คิดเป็นร้อยละ 61%) 
สถานท่ีประกอบการ ส่วนมากเป็นเจา้ของ 90 คน (คิดเป็นร้อยละ 45%) และปัญหาการกูเ้งิน ดา้นการ
อนุมติัเงินชา้ มีจ านวน 97 คน (คิดเป็นร้อยละ 48.50%)  

5.  สรุปผลการศึกษา 
     การศึกษาวิจยั เร่ืองการแบ่งกลุ่มลูกคา้ ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน โดยใชเ้กณฑ์
ระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนผสมทางการตลาด กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน ผูว้ิจยั
สามารถน ามาอธิบายเพ่ือสรุปผลจากการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์โดยเปรียบเทียบผลงานวิจยั
จากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งได ้ดงัน้ี 
จากการการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มของลกูคา้ไดเ้ป็น 2 กลุ่มตามความพึงพอใจ ดงัแสดงในตาราง 

ปัจจยัที่เกีย่วข้อง 
กลุ่ม 1 

94 คน (47%) 
กลุ่ม 2 

106 คน (53%) 

สินคา้และบริการ พอใจอยา่งยิ่ง พอใจ 
ดา้นราคา พอใจอยา่งยิ่ง พอใจ 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย พอใจ พอใจ 
ดา้นส่งเสริมการตลาด พอใจอยา่งยิ่ง เฉยๆ 
ดา้นบุคคล พอใจอยา่งยิ่ง พอใจ 
ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พอใจ พอใจ 
ดา้นกระบวนการ พอใจ ไม่พอใจ 
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     จากตารางพบว่าลูกคา้ในกลุ่มท่ี 1 ใช้เกณฑ์ระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนผสมทางการตลาด ผลจาก
การศึกษา เป็นกลุ่มระดบัความพึงพอใจอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นสินคา้และบริการ  ดา้นราคา ดา้น
บุคคล คือ ความน่าเช่ือถือของธนาคาร วงเงินกูท่ี้ไดรั้บ และอตัราดอกเบ้ียของธนาคาร   
     จากตารางพบว่าลูกคา้ในกลุ่มท่ี 2 ใช้เกณฑ์ระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนผผสมทางการตลาด ผลจาก
ศึกษา เป็นกลุ่มระดบัความพึงพอใจเฉยๆ ไดแ้ก่ ระดบัความพึงพอใจดา้นส่งเสริมการตลาด และไม่พอใจ 
คือ ระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือมีความรวดเร็ว ความยากง่ายของเอกสาร ขั้นตอนในการขอใชบ้ริการ
สินเช่ือไม่ยุง่ยาก ดงันั้นควรจะมีการปรับปรุงทั้ง 2 ส่วนน้ีก่อน 

ขอ้เสนอแนะส าหรับองคก์ร 

     จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ส่วนใหญ่ 
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตั้งแต่ 10,001 – 20,000 บาท ดงันั้นลกูคา้
มีความตอ้งการเงินลงทุนมาก  

     จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนส่วนมากเป็น
ร้านค้า รองลงมาเป็นแผงค้า ธนาคารควรจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การแบ่งกลุ่มลกูคา้ยงัไม่เหมาะสม ควรแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามความตอ้งการ
มากกวา่ความพึงพอใจในแต่ละดา้น 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

     ผลการศึกษาคร้ังน้ีท าใหท้ราบถึงเกณฑร์ะดบัความพึงพอใจดา้นส่วนผสมทางการของลกูคา้ แต่ละกลุ่ม
ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ดงัน้ี 

1. ท าให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของผูม้าใชบ้ริการ และแบ่งกลุ่มลูกคา้ว่ามีระดบัความพึงพอใจดา้น
ส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และน าข้อมูลท่ีไดไ้ปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพฒันาการท างานและการบริการใหดี้ยิ่งข้ึน 

2. ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน าไปเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการวางแผน การก าหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขในการ
ใหสิ้นเช่ือของธนาคารและเพ่ือเป็นการเพ่ิมยอดลกูคา้ 
     กลยุทธ์ส าหรับลูกคา้ในกลุ่มท่ี 1 ใชเ้กณฑ์ระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนผสมทางการตลาด เป็นกลุ่ม
ระดบัความพึงพอใจและตอ้งปรับปรุงดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่การเพ่ิมช่องทางในการช าระเงินกู ้
เช่น 
     ลกูคา้สามารถช าระค่าสินคา้และบริการไดท่ี้หา้งบ๊ิกซี โลตสั เคา้เตอร์เซอร์วิส เพราะกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้ไป
ใชบ้ริการท่ีสาขาอาจตอ้งการเวลาท่ีสะดวกรวดเร็ว และจะตอ้งมีขั้นตอนในการท างานให้รวดเร็วเพ่ือทนั
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ ลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นออก เช่นกรณีขอ้มูลเงินฝากท่ีเปิดบญัชีกบัสาขานั้นอยู่
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แลว้กไ็ม่จ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูใหม่ (ท่ีอยู ่เลขบตัร ขอ้มลูส่วนบุคคล ) ยกเวน้เบอร์โทรศพัท ์ถา้หากไม่เกิน 
1 ปี หรือยงัมีการเดินบญัชีอยู ่และขั้นตอนในการอนุมติัเงินกูเ้ช่น ควรจะมีการตรวจสอบเอกสารของลูกคา้
ท่ีมายื่นกู้ประจ าทุกวนั หรือเวน้วนัเพ่ือไม่ให้เกิดจ านวนเอกสารของลูกค้าเพ่ิมข่ึนสะสม หรือข้อมูล
เครดิตบูโรลูกคา้ก็ควรจะส่งใหเ้ครดิตแห่งชาติตรวจก่อน และพนกังานควรจะมีการใชแ้จงรายละเอียดให้
ชดัเจน เรียงล าดบัเอกสารท่ีประกอบค าขอกูใ้หล้กูคา้อยา่งชดัเจนเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
     กลยุทธ์ส าหรับลูกคา้กลุ่มท่ี 2 ใชเ้กณฑร์ะดบัความพึงพอใจดา้นส่วนผผสมทางการตลาด  ท่ีตอ้งท าคือ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรจะมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจดัโปรโมชัน่มอบของสมนาคุณใหก้บั
ลูกคา้เป็นระยะ ๆ คือ เช่นกูสิ้นเช่ือมาแลว้ครบ 1 ปี ส่งตามวนั เวลาท่ีก าหนด อตัราดอกเบ้ียจาก 0.75 ปรับ
ลดเหลือ 0.50 ยื่นค าขอกูสิ้นเช่ือในพ้ืนท่ีจดัประชาสัมพนัธ์ใหก้ระเป๋าคาดเอว/ กระเป๋าสะพาย/ ผา้กนัเป้ือน 
เป็นตน้ 
     กลยุทธ์ด้านกระบวนการ ในการท างาน ขั้นตอนการท างานของธนาคารโดยปกติแลว้ลูกคา้ท่ีเขา้ไป
ติดต่อยื่นค าขอกูท่ี้สาขาจ านวนมาก ดงันั้นในการขอใชบ้ริการสินเช่ือยงัมีขั้นตอนยุง่ยาก ควรจะลดขั้นตอน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารของการขอกู ้การอนุมติัสินเช่ือก็ควรปรับใหร้วดเร็วยิ่งข้ึน เน่ืองจากจ านวนลกูคา้
ท่ีมาใชบ้ริการจ านวนมาก  
     ดังนั้ นกลยุทธ์ของลูกค้าทั้ ง 2 กลุ่ม จะเห็นว่าด้านของกระบวนการท างาน เป็นส่ิงท่ีทั้ ง 2 ต้องการ 
ธนาคารควรรีบ ปรับปรุงพฒันาใหร้วดเร็วซ่ึงจะท าหมี้จ านวนลูกคา้เพ่ิมข้ึน 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงความตอ้งการของลูกคา้ว่าลูกคา้ใหค้วามส าคญักบัแต่ละปัจจยัอย่างไรเพ่ือน ามา
ปรับปรุงบริการให้ตอบสนองความตอ้งการท่ีแท้จริงของลูกค้าได้อย่างถูกตอ้ง แต่เน่ืองจากปัจจุบันมี
ผลกระทบดา้นสภาพแวดลอ้มทางการเมือง ตลอดจนระยะเวลาการเกบ็ขอ้มลูควรมากข้ึนกวา่เดิม  

2. ควรมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจในแต่ละปัจจยัของการปล่อยสินเช่ือกบัผลิตภณัฑท์างการเงิน
ของธนาคารอ่ืนเพ่ือน ามาพฒันากลยุทธ์ ปรับปรุงกระบวนการ หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขต่าง ๆ ในส่วนท่ีธนาคาร
ออมสินยงัไดรั้บความพึงพอใจต ่ากว่าคู่แข่ง มาเป็นจุดขายเพ่ือรักษาฐานลูกคา้และเพ่ิมลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
ใหม้ากข้ึน  

3. ควรมีการส ารวจความตอ้งการของลูกคา้ตอ้งการอะไร คู่แข่งอยู่ตรงใหน และเราอยู่ตรงใหน แลว้
น ามาก าหนดกลยทุธ์ในการพฒันาสินเช่ือเพ่ือใหไ้ดจ้ านวนลูกคา้ตรงตามกบัความตอ้งการ 

ปัญหา ขอ้จ ากดั และอุปสรรคในการวิจยัคร้ังน้ี 
        1. ขอ้จ ากดัในการท างานวิจยัคร้ังน้ีค่อนขา้งมีขอ้จ ากดัดา้นเวลา เน่ืองดว้ยผูศึ้กษา ใชเ้วลาในการศึกษา 
เก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงอาจจะตรงกบัเวลาท างานประจ า และนอกเวลาท างานประจ าเพราะขอ้มูลตอ้งรวบ
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รวบจาก กลุ่มลกูคา้ช่วงเวลาเปิดร้าน ท าใหใ้ชเ้วลาเยอะและการศึกษาตอ้งท าช่วงเวลาเรียนเท่านั้น จึงท าให้
เกิดปัญหาหลายๆ อยา่งข้ึน ในกระบวนการท าวิจยัคร้ังน้ี  
        2. ในการท าวิจยัคร้ังน้ีอาจจะตอ้งใชเ้วลาในการศึกษามากกว่าน้ี ทั้งในทางทฤษฎีและวิธีการต่างๆ 
ประกอบกบัการศึกษาการท าวิจยัดว้ยตวัเองตอ้งใชเ้วลาจากการติดต่อเจรจาเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล ซ่ึงบุคคลท่ีจะ
ให้ขอ้มูลมีความแตกต่างกนัท าให้เกิดความล่าช้า และการศึกษาวิจยัอาจท าให้เกิดความไม่ถูกตอ้งหรือ
ผิดพลาดบา้ง 
 3. งบประมาณในการท าวิจยั เช่นการจดัท าข้อมูลด้านเอกสารค่อนข้างสูง ท าให้มีไม่เพียงพอใน
การศึกษาขอ้มลู 
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ระดบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารธนชาต  
ที่ปฏิบัตงิานประจ าสาขา สังกดัส านักงานเครือข่ายกรุงเทพฯ 2 

Level of satisfaction in the workplace 
Case study: Staff of Thanachart Bank working in BKK2 zone 

วภิาพร บุญนาค1 และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ2 

Wipaporn Boonnark and Suthawan Chirapan 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารธนชาต ท่ี
ปฏิบติังานประจ าสาขา สังกดัส านกังานเครือข่ายกรุงเทพฯ2 และเพ่ือจ าแนกประชากรตามระดบัความพึง
พอใจในการท างาน โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานธนาคารธนชาตท่ีประจ าสาขา สังกดัส านกังานเครือข่าย
กรุงเทพฯ 2 จ านวน 200 คน ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น
ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุการท างาน 
รายได ้และต าแหน่งงาน ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนท่ีใชว้ดัความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงอา้งอิงทฤษฎีล าดบัขั้น
ความตอ้งการ 5 ขั้นของมาสโลว ์คือ ดา้นกายภาพ ดา้นความปลอดภยัและมัน่คง การมีส่วนร่วมในสังคม 
การยอมรับนบัถือ และการบรรลุในส่ิงท่ีหวงัและตั้งใจ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างสามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม โดยทั้ง 2 กลุ่มมีระดบัความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณา
รายกลุ่ม พบว่าระดบัความพึงพอใจดา้นกายภาพ ดา้นความปลอดภยัและมัน่คงอยูใ่นระดบันอ้ย ในขณะท่ี
ระดบัความพึงพอใจดา้นการมีส่วนร่วมในสงัคม และการยอมรับนบัถือ อยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีระดบัความ
พึงพอใจการบรรลุในส่ิงท่ีหวงัและตั้งใจ อยู่ในระดบัปานกลาง อย่างไรก็ตามพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไม่มี
ผลต่อระดบัความพึงพอใจในการท างาน ในขณะท่ีเงินเดือน และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลต่อ
ระดบัความพึงพอใจในการท างาน 
 
ค าส าคัญ: ระดับความพึงพอใจ, ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน), ล  าดับขั้นความต้องการพืน้ฐาน 5 ขั้น 
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Abstract 
     The purpose of this research is to classify the level of satisfaction in the workplace by using Staff of 
Thanachart Bank working in BKK2 zone as the population. The sample of this study is 200 employees 
working in the interested area. The instrument used in this research is divided into 2 main parts which  
are 1. General data of respondent 2. Level of satisfaction for working at Thanachart bank in a form of  
scaled questionnaires which applies the theory of Maslow’s hierarchy of needs. The result of the study 
indicates that the sample is classified into 2 groups. And the two groups have a medium satisfaction 
level in the workplace. And each of them is quite unsatisfied according to the safety needs while the 
satisfaction level of belong needs of the 2 groups are in nearly maximum level; however, the 2 groups 
satisfy at medium level according to Self-actualization. Moreover, the general data of respondent; such 
as sex, age, status and education, does not affect to the level of satisfaction according to Maslow’s 
hierarchy of needs; but salary and position have the influence to the level of satisfaction 
 
Keywords: Level of satisfaction, Thanachart bank, Maslow’s hierarchy of needs 
 

1. บทน า 
 
     ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นสถาบนัการเงินท่ีใหบ้ริการดา้นการเงินแบบครบวงจรโดยมี
เป้าหมายหลกัเพ่ือมุ่งเนน้การสร้างสรรคค์วามเป็นเลิศทางดา้นการบริการใหต้รงตามความตอ้งการของ
ลกูคา้ ปัจจุบนัธนาคารธนชาตมีอตัราการเติบโตเป็นอยา่งดี จากเดิมมี 356 สาขา และหลงัจากท าการซ้ือ
กิจการธนาคารนครหลวงไทยเพ่ิมเป็น 629 สาขาทัว่ประเทศ ซ่ึงทรัพยากรบุคคลถือเป็นหวัใจหลกัท่ีส าคญั
ท่ีขบัเคล่ือนใหธ้นาคาร เติบโตอยา่งมัน่คง และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีองคก์รตั้งไว ้ แต่ในช่วง
ตั้งแต่ปี 2554-2556 ท่ีผา่นมา พบวา่อตัราการลาออกของพนกังานสงักดัส านกังานเครือข่ายกรุงเทพฯ 2 มี
อตัราการลาออกสูงสุด และพนกังานท่ีลาออกเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถและช านาญในการท างาน 
ส่งผลใหธ้นาคารขาดบุคคลากรในการใหบ้ริการลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ท าใหล้กูคา้เกิดการร้องเรียน ส่งผล
ต่อภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือขององคก์ร ประกอบกบัการสรรหาพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้
มาทดแทนพนกังานท่ีลาออกก็ไม่สามารถท าไดโ้ดยทนัที ดงันั้นการทราบถึงระดบัความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังานจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง เม่ือพนกังานมีความพึงพอใจในการท างาน การขาดงาน การ
ลางาน การมาท างานสาย กจ็ะไม่เกิดข้ึนในหน่วยงานขององคก์ร ซ่ึงขอ้มลูการลาออกในอดีตแสดงไดด้งัน้ี  
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สงักดั 2554 2555 2556 (Q1-Q3) 

 สงักดั ส านกังานเครือข่ายกรุงเทพฯ 1 (ตน้สน) 11.41 14.93 12.98 

 สงักดั ส านกังานเครือข่ายกรุงเทพฯ 2 (มาบุญครอง) 36.92 27.6 29.79 

 สงักดั ส านกังานเครือข่ายกรุงเทพฯ 3 (รัชดาภิเษก) 12.08 15.26 11.51 

 สงักดั ส านกังานเครือข่ายกรุงเทพฯ 4 (บางนา) 12.75 13.96 14.45 

 สงักดั ส านกังานเครือข่ายกรุงเทพฯ 5 (งามวงศว์าน) 13.42 14.29 15.05 

 สงักดั ส านกังานเครือข่ายกรุงเทพฯ 6 (ธนบุรี) 13.42 13.96 16.22 

ยอดรวม 100 100 100 
 

ตารางที่ 1:  แสดงเปอร์เซ็นตข์องอตัราการลาออกในแต่ละสงักดัของธนาคารธนชาต จ ากดั    (มหาชน) 
ที่มา: จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2556 
     จากขอ้มูลขา้งตน้ จึงน าไปสู่การศึกษาระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารธนชาต 
ท่ีปฏิบติังานอยู่ในพ้ืนท่ีดงักล่าว เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผูบ้ริหารในการปรับปรุงการบริหารงานบุคคล ของ
พนกังาน ใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัระดบัความพึงพอใจในการท างาน และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการท างาน และเพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกบุคคลกรเพ่ือสอดคลอ้งกับวฒันธรรมการ
ด าเนินงานขององคก์ร ทั้งน้ีเพ่ือรักษาพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถในการท างานใหอ้ยู่กบัองค์กรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและพฒันาองค์กรต่อไป โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความพึง
พอใจในการท างานของพนักงานธนาคารธนชาต ท่ีปฏิบติังานประจ าสาขา สังกดัส านักงานเครือข่าย
กรุงเทพฯ2(มาบุญครอง) และเพ่ือแบ่งประชากรตามระดบัความพึงพอใจในการท างาน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูล
ให้แก่ผูบ้ริหารในการปรับปรุงการบริหารงานบุคคล ของพนักงานธนาคาร ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัระดบัความพึงพอใจในการท างานเพ่ือก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน และเป็น
แนวทางในการคดัเลือกบุคลากรเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์การด าเนินงานขององคก์ร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพงึพอใจ   ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์(Hierarchy of Need Theory) 
โดยมาสโลว ์(Abraham H. Maslow) เป็นนกัจิตวิทยาท่ีมีช่ือเสียงไดพ้ฒันาทฤษฎีความตอ้งการของบุคคล
ข้ึนโดยใหค้วามสนใจกบัความตอ้งการของบุคคลซ่ึงสร้างความกดดนัและแรงขบัในการแสดงพฤติกรรม
โดยมาสโลว ์ไดต้ั้งสมมติฐานเก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้3 ขอ้ 
1. มนุษยย์่อมมีความตอ้งการอยู่เสมอและไม่มีท่ีส้ินสุดเม่ือความตอ้งการใดความตอ้งการหน่ึงไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้กจ็ะมีความตอ้งการใหม่เกิดข้ึน 
2. ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่ท าให้เกิดพฤติกรรมหรือท่ีเรียกว่า ลดแรงขับต่อ
พฤติกรรมลง (Drive Reduction) 
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3. ความตอ้งการของมนุษยน์ั้นจะเรียงล าดบักนัตามความส าคญัจากความตอ้งการระดบัต ่า (Lower Needs) 
ไปสู่ความตอ้งการระดบัสูง (Higher Needs) สามารถแบ่งล าดับขั้นความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 
ระดบัต่อไปน้ี 
 
ล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎีของมาสโลว ์ ( ณฎัฐพนัธ์ ขจรนนัทน.์ 2551: 84 )      
     ล  าดบัขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของชีวิตท่ี
มนุษยทุ์กคนจะตอ้งไดรั้บเพ่ือด ารงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติไดแ้ก่อาหารน ้าอากาศการพกัผอ่นและเส้ือผา้เป็น
ตน้ซ่ึงบุคคลจะตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานจากรายไดป้กติท่ีเขาไดรั้บจากการท างาน 
     ล  าดบัขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety/Security Needs) มนุษยจ์ะตอ้งการความ
มัน่คงแน่นอนและความปลอดภยัในชีวิตทั้ งในด้านเศรษฐกิจและดา้นอารมณ์ความรู้สึกโดยบุคคลจะ
แสวงหาความมัน่คงใหแ้ก่ตวัเองและครอบครัวดงัจะเห็นไดว้า่มนุษยพ์ยายามสร้างและสะสมหลกัประกนั
ในการด ารงชีวิตในรูปแบบต่างๆโดยสมาชิกขององค์การจะพิจารณาความมัน่คงในงานต าแหน่งและ
สถานะขององคก์ารซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละการใชจ่้ายของครอบครัวของเขา 
     ล  าดับขั้นท่ี 3 ความต้องการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Belonging Needs) มนุษย์เป็นสัตวส์ังคมท่ี
ตอ้งการมีปฏิสัมพนัธ์และความผกูพนักบับุคคลอ่ืนตลอดจนไดรั้บการยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคม
ดงันั้นเม่ือความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตไดรั้บการตอบสนองและไดห้ลกัประกนัว่าเขาสามารถ
จะด ารงชีวิตไดอ้ย่างปลอดภยัเขาก็จะเขา้เป็นสมาชิกในสังคมโดยเฉพาะการยอมรับและการสนับสนุน
ทางดา้นจิตใจจากภายในองคก์ารซ่ึงนบัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกเป็นสมาชิกกลุ่ม 
     ล  าดับขั้นท่ี 4 ความต้องการการยอมรับนับถือ  (Esteem Needs) เป็นความต้องการท่ีจะมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเองซ่ึงเกิดจากการยกย่องและนบัถือจากบุคคลอ่ืนโดยความรู้สึกภาคภูมิใจของบุคคลจะมา
จากช่ือเสียงเกียรติยศและการช่ืนชมจากสังคมดงัท่ีเราจะเห็นไดจ้ากบุคคลท่ีมีหน้าท่ีการงานและรายได้
มัน่คงมีต าแหน่งหนา้ท่ีและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของกลุ่มโดยจะเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือใหไ้ดรั้บ
การยอมรับและช่ืนชมจากบุคคลอ่ืนซ่ึงองค์การจะตอ้งจดัต าแหน่งงานในส านกังานหรือความรับผิดชอบ
ในงานเพ่ือใหบุ้คคลเกิดความภาคภูมิใจ 
    ล  าดับขั้นท่ี 5 ความต้องการบรรลุในส่ิงท่ีตั้งใจ (Needs of Self Actualization) แต่ละบุคคลจะมีความ
ตอ้งการท่ีจะกระท าในส่ิงท่ีตนเองสนใจเพ่ือใหไ้ดใ้ชศ้กัยภาพหรือตระหนกัถึงศกัยภาพของตนอยา่งเต็มท่ี
อาจจะกล่าวไดว้่าความตอ้งการบรรลุในส่ิงท่ีตั้งใจถือเป็นความปรารถนาท่ีบุคคลอยากจะเป็นอย่างอ่ืน
นอกจากท่ีเป็นอยู่เพ่ือให้บรรลุถึงความพอใจและเขา้ใจตนเอง” ซ่ึงจะเป็นความตอ้งการขั้นสุดทา้ยและ
สูงสุดของบุคคลจากแนวความคิดในทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวท่ี์วา่ความตอ้งการขั้นตน้ๆ
มาก่อนถา้ยงัไม่ไดส้นองความตอ้งการระดบัตน้ๆความตอ้งการระดบัสูงข้ึนไปจะยงัไม่เกิด 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     การวจิยัจะด าเนินการโดยใชแ้บบสอบถามเชงิส ารวจ (Survey Research) เพื่อหาระดบัความพงึพอใจใน
การท างานในแต่ละด้าน  ของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ปฏิบัติงานประจ าสาขา สงักัด
ส านกังานเครอืขา่ยกรุงเทพฯ2  
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานในธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ปฏิบติังานประจ าสาขา 
สงักดัส านกังานเครือข่ายกรุงเทพฯ 2 จ านวนประชากร ทั้งหมด 529 คน (ขอ้มลูจากทรัพยากรบุคคลกลาง 
ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2556)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานในธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีปฏิบติังานประจ าสาขา โดยสงักดัส านกังานเครือข่ายกรุงเทพฯ 2 โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยตางรางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan:1970) โดยใชร้ะดบัค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 95% และมีการคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 226 คน แต่เน่ืองดว้ยขอ้
จดัดา้นเวลาในการรวบรวมขอ้มลู ผูวิ้จยัจึงไดล้ดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 200 คน 
 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     3.2.1 ผูวิ้จยัเลือกวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบบโควตา้ (Quota Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มกลุ่มตวัอย่างจาก
พนกังานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ท่ีปฏิบติังานประจ าสาขา สงักดัส านกังานเครือข่ายกรุงเทพฯ 2  
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ล าดบั ช่ือสาขา 
N 

(คน) 
n 

(คน) 
 

ล าดบั ช่ือสาขา 
N 

(คน) 
n 

(คน) 
1 สาขาจามจุรี สแควร์ 10 4 27 สาขาราชด าริ 9 3 

2 สาขาจารุเมือง 8 3 

 
 
 
 

28 สาขาราชวงศ ์ 8 3 

3 สาขาเจริญกรุง 17 8 3 29 สาขาราชวตัร์ 8 3 

4 สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ 30 11 30 สาขาโรงพยาบาลวชิยัยทุธ 8 3 

5 สาขาตลาดหมอชิต 10 4 31 สาขาเล่งเน่ยยี ่ 7 3 

6 สาขาถนนบูรพา (พาหุรัด) 10 4 32 สาขาเวิง้นครเขษม 8 3 

7 สาขาถนนพระสุเมรุ (บางล าพ)ู 10 4 33 สาขาสนามเป้า 7 3 

8 สาขาถนนเพาะพานิช (ราชวงศ)์ 10 4 34 สาขาสยามดิสคฟัเวอร่ี 9 3 

9 สาขาถนนมงักร 8 3 35 สาขาสยามพารากอน 16 6 

10 สาขาท่าพระจนัทร์ 9 3 36 สาขาสยามสแควร์ 10 4 

11 สาขาเทียนกวัเทียน 7 3 37 สาขาสวนลุมพินี (ถนนสารสิน) 10 4 

12 สาขานางเลิ้ง 8 3 38 สาขาสะพานควาย 11 4 

13 สาขาบางล าพ ู 10 4 39 สาขาสามยา่น 6 2 

14 สาขาบ ารุงเมือง 11 4 40 สาขาสามแยก 8 3 

15 สาขาโบ๊เบ๊ 11 4 41 สาขาส าเพง็ 8 3 

16 สาขาโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ 11 4 42 สาขาส่ีกัก๊พระยาศรี 10 4 

17 สาขาปากคลองตลาด 7 3 43 สาขาส่ีแยกเฉลิมบุรี (เยาวราช) 10 4 

18 สาขาพลบัพลาไชย 7 3 44 สาขาสุทธิสาร 10 4 

19 สาขาพหลโยธิน ซอย 6 10 4 45 สาขาอนุวงศ ์ 10 4 

20 สาขาพหลโยธิน ซอย 9 9 3 46 สาขาออลซีซัน่ส์เพลส 10 4 

21 สาขาพาหุรัด 5 2  47 สาขาอาคารสยามกิตต์ิ 11 4 

22 สาขามนัน่ีปาร์ค 16 6  48 สาขาอินเดีย เอม็โพเร่ียม 10 4 

23 สาขามาบุญครอง 16 6  49 สาขาเอม็บีเค เซ็นเตอร์ 16 6 

24 สาขาเยาวราช 10 4  50 ส านกัสวนมะลิ 43 16 

25 สาขาราชด าเนิน 9 3  รวม  529 200 
26 สาขาราชด าเนินกลาง 6 2 

 

ตารางที่2: การเลือกตวัอยา่งแบบแบบโควตา้ (Quota Sampling) 
 

3.2.2 ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 200 คน 

3.2.3 เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม 

3.2.4 ตรวจดคูวามสมบรูณ์ในการตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
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 3.2.5 น าแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด มาท าการบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร์ โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  
     เคร่ืองมือทางสถิติท่ีผูว้ิจยัน ามาใชว้ิเคราะห์คือ Cluster Analysis มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
3.5.1 ก าหนดตวัแปรยอ่ยเชิงปริมาณท่ีจะใชใ้นการแบ่งกลุ่ม 
3.5.2 ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ระยะห่าง 
3.5.3 แบ่งกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอนคือ Hierarchical เพ่ือเลือกจ านวนกลุ่ม 
3.5.4 อธิบายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มท่ีตอ้งน าขอ้มูลส่วนตวัมาช่วยในการแปรผล รวมทั้งการตั้งช่ือ

กลุ่มยอ่ย 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
Agglomeration Schedule 

 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster First Appears 

Next Stage  
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

 
1 106 148 1.498 0 0 31 1.095935 
2 18 44 3.141 0 0 135 0.522886 
3 17 43 4.783 0 0 133 0.343352 
4 16 42 6.425 0 0 133 0.324081 
5 123 144 8.507 0 0 37 0.250398 
6 30 31 10.637 0 0 157 0.200255 
7 4 5 12.767 0 0 110 0.188529 
8 142 143 15.174 0 0 38 0.162412 
9 184 185 17.639 0 0 107 0.143294 

10 131 152 20.167 0 0 46 0.141947 
11 133 154 23.029 0 0 87 0.126149 
12 125 146 25.934 0 0 115 0.117526 
13 137 138 28.982 0 0 41 0.108448 
14 35 37 32.125 0 0 54 0.097838 
15 9 11 35.268 0 0 76 0.092615 
16 85 169 38.535 0 0 42 0.085124 
17 108 129 41.815 0 0 68 0.081243 
18 126 147 45.212 0 0 132 0.078914 
19 128 149 48.780 0 0 73 0.075372 
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20 40 77 52.457 0 0 59 0.070719 
21 136 199 56.166 0 0 43 0.066422 
22 130 151 59.897 0 0 106 0.063956 
23 38 96 63.728 0 0 40 0.060276 
24 158 159 67.569 0 0 92 0.058582 
25 165 174 71.527 0 0 71 0.058207 
26 73 74 75.691 0 0 96 0.055186 
27 135 156 79.868 0 0 79 0.052891 

 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster First Appears 

Next Stage  
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

 
28 124 145 84.092 0 0 115 0.05033 
29 118 139 88.324 0 0 123 0.048052 
30 100 121 92.569 0 0 78 0.04787 
31 106 127 97.000 1 0 42 0.045868 
32 63 64 101.449 0 0 77 0.046372 
33 163 164 106.153 0 0 107 0.046572 
34 132 153 111.097 0 0 101 0.045628 
35 171 192 116.166 0 0 146 0.043669 
36 87 150 121.239 0 0 68 0.041922 
37 111 123 126.322 0 5 62 0.040485 
38 122 142 131.436 0 8 78 0.040182 
39 161 173 136.717 0 0 137 0.039094 
40 38 95 142.062 23 0 92 0.038945 
41 117 137 147.595 0 13 56 0.038092 
42 85 106 153.217 16 31 85 0.03675 
43 136 157 158.847 21 0 144 0.036567 
44 51 67 164.656 0 0 158 0.035583 
45 46 62 170.515 0 0 130 0.034416 
46 131 140 176.383 10 0 143 0.033562 
47 83 104 182.303 0 0 155 0.033054 
48 175 196 188.329 0 0 126 0.032385 
49 52 68 194.428 0 0 114 0.031606 
50 79 80 200.573 0 0 147 0.030973 
51 29 36 206.786 0 0 152 0.03023 
52 167 168 213.037 0 0 63 0.029655 
53 90 134 219.354 0 0 74 0.029083 
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54 28 35 225.734 0 14 152 0.028753 
55 110 119 232.224 0 0 94 0.028375 
56 116 117 238.814 0 41 93 0.02766 
57 76 81 245.419 0 0 135 0.027171 
58 54 75 252.087 0 0 82 0.026872 
59 40 98 258.862 20 0 113 0.026263 
60 82 103 265.660 0 0 136 0.02569 
61 189 190 272.485 0 0 142 0.02576 
62 102 111 279.504 0 37 116 0.025779 
63 166 167 286.710 0 52 151 0.025408 

 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster First Appears 

Next Stage  
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

 
64 19 45 293.994 0 0 104 0.025721 
65 172 193 301.556 0 0 146 0.025525 
66 78 99 309.253 0 0 125 0.025099 
67 178 179 317.015 0 0 121 0.024738 
68 87 108 324.858 36 17 168 0.024425 
69 162 177 332.792 0 0 141 0.023937 
70 195 200 340.758 0 0 160 0.0236 
71 165 176 348.800 25 0 117 0.02315 
72 50 66 356.875 0 0 90 0.023087 
73 107 128 365.114 0 19 148 0.022664 
74 90 180 373.389 53 0 101 0.022588 
75 84 105 381.823 0 0 132 0.022164 
76 9 12 390.286 15 0 118 0.022492 
77 48 63 399.064 0 32 105 0.022396 
78 100 122 408.002 30 38 98 0.022122 
79 114 135 417.028 0 27 156 0.022093 
80 60 61 426.241 0 0 130 0.021925 
81 120 141 435.586 0 0 119 0.021665 
82 53 54 445.023 0 58 96 0.021548 
83 181 186 454.612 0 0 95 0.021404 
84 182 194 464.343 0 0 121 0.02105 
85 22 85 474.117 0 42 153 0.02099 
86 58 59 484.069 0 0 139 0.020679 
87 133 155 494.079 11 0 138 0.020399 
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88 183 198 504.158 0 0 141 0.020136 
89 88 109 514.310 0 0 106 0.020343 
90 24 50 524.772 0 72 154 0.019957 
91 55 56 535.245 0 0 114 0.020691 
92 38 158 546.320 40 24 144 0.020452 
93 115 116 557.493 0 56 162 0.020043 
94 97 110 568.667 0 55 123 0.0198 
95 181 197 579.927 83 0 145 0.019416 
96 53 73 591.186 82 26 128 0.019189 
97 170 191 602.531 0 0 126 0.019062 
98 100 101 614.016 78 0 147 0.018719 
99 32 86 625.510 0 0 124 0.018611 

 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster First Appears 

Next Stage  
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

 
100 1 27 637.151 0 0 183 0.018309 
101 90 132 648.816 74 34 157 0.018283 
102 69 70 660.679 0 0 163 0.018148 
103 26 39 672.669 0 0 140 0.018186 
104 19 20 684.902 64 0 136 0.017952 
105 47 48 697.197 0 77 167 0.017882 
106 88 130 709.664 89 22 122 0.0176 
107 163 184 722.155 33 9 170 0.017318 
108 91 112 734.661 0 0 138 0.017264 
109 7 33 747.344 0 0 182 0.017303 
110 4 6 760.276 7 0 161 0.017051 
111 187 188 773.239 0 0 142 0.016938 
112 3 10 786.337 0 0 150 0.016668 
113 40 89 799.443 59 0 140 0.01643 
114 52 55 812.578 49 91 158 0.016377 
115 124 125 825.886 28 12 151 0.016148 
116 102 113 839.223 62 0 165 0.016632 
117 160 165 853.180 0 71 137 0.01657 
118 2 9 867.317 0 76 159 0.016381 
119 41 120 881.525 0 81 156 0.016208 
120 49 65 895.813 0 0 154 0.016124 
121 178 182 910.257 67 84 145 0.015944 
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122 25 88 924.770 0 106 173 0.015915 
123 97 118 939.488 94 29 143 0.015759 
124 23 32 954.293 0 99 148 0.016263 
125 78 93 969.813 66 0 149 0.0165 
126 170 175 985.815 97 48 174 0.016486 
127 13 14 1002.067 0 0 150 0.016244 
128 53 71 1018.345 96 0 169 0.016468 
129 92 94 1035.115 0 0 163 0.016223 
130 46 60 1051.908 45 80 167 0.016569 
131 21 34 1069.336 0 0 164 0.016315 
132 84 126 1086.783 75 18 153 0.016328 
133 16 17 1104.528 4 3 170 0.01628 
134 8 15 1122.510 0 0 161 0.016387 
135 18 76 1140.904 2 57 171 0.016207 

 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster First Appears 

Next Stage  
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

 
136 19 82 1159.395 104 60 155 0.015958 
137 160 161 1177.897 117 39 166 0.015892 
138 91 133 1196.615 108 87 171 0.016133 
139 57 58 1215.920 0 86 169 0.016552 
140 26 40 1236.046 103 113 176 0.016799 
141 162 183 1256.810 69 88 174 0.016538 
142 187 189 1277.596 111 61 172 0.016627 
143 97 131 1298.838 123 46 173 0.016928 
144 38 136 1320.825 92 43 162 0.016776 
145 178 181 1342.983 121 95 160 0.016622 
146 171 172 1365.306 35 65 166 0.016656 
147 79 100 1388.047 50 98 180 0.016487 
148 23 107 1410.932 124 73 185 0.016287 
149 72 78 1433.912 0 125 179 0.016123 
150 3 13 1457.030 112 127 159 0.016147 
151 124 166 1480.556 115 63 172 0.015966 
152 28 29 1504.194 54 51 175 0.015758 
153 22 84 1527.897 85 132 164 0.015913 
154 24 49 1552.210 90 120 168 0.016124 
155 19 83 1577.238 136 47 181 0.015997 
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156 41 114 1602.469 119 79 179 0.016242 
157 30 90 1628.496 6 101 165 0.017096 
158 51 52 1656.337 44 114 176 0.017287 
159 2 3 1684.970 118 150 186 0.017133 
160 178 195 1713.839 145 70 184 0.017101 
161 4 8 1743.148 110 134 183 0.016919 
162 38 115 1772.641 144 93 175 0.01664 
163 69 92 1802.138 102 129 178 0.016473 
164 21 22 1831.824 131 153 181 0.0168 
165 30 102 1862.599 157 116 177 0.017336 
166 160 171 1894.888 137 146 184 0.017443 
167 46 47 1927.941 130 105 190 0.01829 
168 24 87 1963.203 154 68 185 0.018279 
169 53 57 1999.089 128 139 178 0.019696 
170 16 163 2038.463 133 107 180 0.019591 
171 18 91 2078.397 135 138 177 0.019915 

 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster First Appears 

Next Stage  
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

 
172 124 187 2119.788 151 142 188 0.019982 
173 25 97 2162.145 122 143 187 0.02164 
174 162 170 2208.933 141 126 189 0.021457 
175 28 38 2256.331 152 162 191 0.022355 
176 26 51 2306.770 140 158 192 0.021937 
177 18 30 2357.374 171 165 182 0.022435 
178 53 69 2410.262 169 163 190 0.022083 
179 41 72 2463.487 156 149 193 0.022019 
180 16 79 2517.731 170 147 193 0.022322 
181 19 21 2573.931 155 164 188 0.021973 
182 7 18 2630.488 109 177 187 0.025003 
183 1 4 2696.259 100 161 186 0.027125 
184 160 178 2769.395 166 160 189 0.02698 
185 23 24 2844.115 148 168 194 0.027676 
186 1 2 2922.829 183 159 197 0.027278 
187 7 25 3002.558 182 173 191 0.0281 
188 19 124 3086.928 181 172 197 0.030516 
189 160 162 3181.128 184 174 198 0.031896 
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190 46 53 3282.595 167 178 196 0.034161 
191 7 28 3394.732 187 175 192 0.045232 
192 7 26 3548.283 191 176 194 0.04449 
193 16 41 3706.148 180 179 195 0.051222 
194 7 23 3895.983 192 185 195 0.056189 
195 7 16 4114.894 194 193 196 0.072936 
196 7 46 4415.018 195 190 198 0.072279 
197 1 19 4734.130 186 188 199 0.079661 
198 7 160 5111.256 196 189 199 0.090143 
199 1 7 5572.000 197 198 0 

  

     จากการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในแบ่งกลุ่มจากผลการวิจยั

คร้ังน้ีมีจ านวน 2 กลุ่ม โดยพิจารณาการแบ่งกลุ่มจาก Agglomeration Schedule แลว้น ามาค านวณหาอตัรา

การเปล่ียนแปลงของค่า Coefficients เพ่ือให้ได้เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม โดยค านวณเปอร์เซ็นต์การ

เปล่ียนแปลงในแต่ละขั้นท่ีมีการยุบรวมกนั และเลือกใชจ้ านวนกลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลง

อยา่งมาก เม่ือเทียบกบัการยบุรวมตวักนัในขั้นอ่ืนๆ จึงไดค่้าของเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนอยูท่ี่ 0.090143 

4.1 สรปุไดว้่าประชากรตวัอยา่งทัง้ 2 กลุ่มมลีกัษณะเฉพาะกลุ่มทีส่ าคญัดงันี้  

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

- มีความพึงพอใจกบัเพ่ือนร่วมงานภายในหน่วยงาน ระดบัปาน
กลาง 

- มีความพึงพอใจกบัเพ่ือนร่วมงานภายนอกหน่วยงาน ระดบัด ี 
- เพ่ือนร่วมงานรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่างๆของ

ท่าน ระดบัปานกลาง 
- เม่ือท่านเกิดปัญหาในการปฏิบติังานเพ่ือนร่วมงานจะ

ช่วยเหลือท่านไดเ้ป็นอยา่งดี ระดบัด ี
- ไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ระดบัปานกลาง 
- เพ่ือนร่วมงานของท่านมีความรับผิดในงานท่ีท า ระดบัด ี
- ไดรั้บการยกยอ่งและชมเชย ในผลงานจากบริษทั ระดบัด ี
- ท่านรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหบ้ริษทัประสบ

ความส าเร็จ ระดบัด ี
- งานท่ีท่านท ามีคุณค่าและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทั ระดบั

ด ี

- มีความพึงพอใจกบัเพ่ือนร่วมงานภายในหน่วยงาน 
ระดบัปานกลาง 

- มีความพึงพอใจกบัเพ่ือนร่วมงานภายนอกหน่วยงาน 
ระดบัปานกลาง 

- เพ่ือนร่วมงานรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ
ต่างๆของท่าน ระดบัด ี

- เม่ือท่านเกิดปัญหาในการปฏิบติังานเพ่ือนร่วมงานจะ
ช่วยเหลือท่านไดเ้ป็นอยา่งดี ระดบัปานกลาง 

- ไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ระดบัด ี
- เพ่ือนร่วมงานของท่านมีความรับผิดในงานท่ีท า ระดบั

ปานกลาง  
- ไดรั้บการยกยอ่งและชมเชย ในผลงานจากบริษทั ใน

ระดบัดมีาก 
- ท่านรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหบ้ริษทัประสบ
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4.1 สรุปไดว้า่ประชากรตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมีลกัษณะเฉพาะกลุ่มท่ีส าคญัดงัน้ี (ต่อ) 

 

     ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจใน
การท างาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ และการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ในขณะท่ีเงินเดือน และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ
ในการท างานท่ีแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ปฏิบัติงานประจ า
สาขา ท่ีสังกดัส านกังานเครือข่ายกรุงเทพฯ 2 พบว่าโดยภาพรวม มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยระดบัความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ดา้นการยอมรับนบัถือยูใ่นระดบัมาก ดา้นการบรรลุ

- ไดรั้บโล่รางวลัชมเชยเม่ือปฏิบติังานดี ระดบัด ี
- ไดรั้บโล่รางวลัชมเชยเม่ือปฏิบติังานดี ระดบัดมีาก 

ความส าเร็จ ในระดบัดมีาก 
- งานท่ีท่านท ามีคุณค่าและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทั 

ระดบัดมีาก 
- ไดรั้บโล่รางวลัชมเชยเม่ือปฏิบติังานดี ระดบัดมีาก 
- ไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้ทาย ระดบัด ี

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

- งานของท่านไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ระดบัด ี
- ไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้ทาย ระดบัด ี
- ได้ รับการคัด เลือกให้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเก่ียวกับ

ความสามารถในการปฏิบติังาน ระดบัดมีาก 
- ประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน ระดบัด ี
- งานท่ีท่านท าส่งผลใหอ้งคก์รประความส าเร็จ ระดบัด ี
- ไดรั้บมอบหมายให้แสดงศกัยภาพในการท างานอยา่งเต็มท่ี 

ระดบัด ี
- งานท่ีท าตรงกบัความสามารถและส่ิงท่ีตั้งใจ ระดบัน้อย 

- งานของท่านไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ระดับ
ดมีาก 

- ไดรั้บมอบหมายงานท่ีทา้ทาย ระดบัด ี
- ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเก่ียวกับ

ความสามารถในการปฏิบติังาน ระดบัด ี
- ประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน ระดบัดมีาก 
- งานท่ีท่านท าส่งผลใหอ้งคก์รประความส าเร็จ ระดบัด ี
- ไดรั้บมอบหมายให้แสดงศกัยภาพในการท างานอยา่ง

เตม็ท่ี ระดบัดมีาก 
- งานท่ีท าตรงกบัความสามารถและส่ิงท่ีตั้งใจ ระดบั

น้อย 
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ในส่ิงท่ีหวงัและตั้งใจอยู่ในระดบัมาก ดา้นการมีส่วนร่วมในสังคมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นท่ีมี
ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นกายภาพและดา้นความปลอดภยัและความ ตามล าดบั 
 

5.1 ข้อเสนอแนะ 
     1. การ Morning Talk เน่ืองจากพนกังานกลุ่มท่ี 1 มีลกัษณะชอบท างานคนเดียว ไม่ชอบท างานเป็นทีม 
และพนกังานในกลุ่ม 2 มีลกัษณะเป็นคนท่ีคิดวา่ตวัเองมีความสามารถและเพ่ือนร่วมงานยอมรับเพราะ
เพ่ือนร่วมงานรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในระดบัดีมาก แต่ตวัพนกังานเองกเ็ฉยๆกบัเพ่ือน
ร่วมงานเพราะคิดวา่ตวัเองเก่งอยูแ่ลว้ ดงันั้น แนวทางน้ีจึงสามารถแกไ้ขปัญหาร่วมกนัได ้ เพราะในทาง
ปฏิบติั พนกังานประจ าสาขาทุกคนตอ้งคอยช่วยเหลือกนั เนน้ท างานเป็นทีม ดงันั้นการเพ่ิมระดบัความพึง
พอใจใหพ้นกังาน ทางธนาคารควรมีนโยบายการบริหารงานในระดบัปฏิบติัการในเร่ืองของ Morning 
Talk ในตอนเชา้เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วม โดยท่ีทุกคนสามารถเป็นผูน้ าในการ Morning Talk เพ่ือ
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองราวท่ีเกิดในแต่ละวนัท่ีผา่นมา และยงัสร้างความสามคัคีในกลุ่มพนกังาน โดย
ใหทุ้กคนผลดักนัน า Morning Talk เพ่ือฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้าม  
     2. การเปิดกล่องรับฟังความคิดเห็นของพนกังานในทุกสาขาของธนาคาร 
     3. มีการมอบรางวลั ประกาศเกียรติคุณพนกังานท่ีท างาน 10 ปี 15 ปี 20 ปี หรือมากกวา่ เพ่ือเป็นการให้
ความส าคญักบัพนกังาน และเพ่ิมระดบัความพึงพอใจใหพ้นกังานรู้สึกภูมิใจท่ีไดร่้วมงานกบัองคก์ร 
     4. มีกิจกรรมท่ีสร้างความสมัพนัธ์ของพนกังานและพนกังานกบัผูบ้ริหาร  
     5. การคดัสรรบุคลากรเขา้มาท างานให้ตรงกบัวฒันธรรมของของเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ
องคก์ร 
 

5.2 ข้อเสนอแนะการท ารายงานคร้ังต่อไป 
 

      การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ท าให้มีข้อจ ากัดส าหรับการ
วิเคราะห์ เพ่ือใหไ้ดก้ารวิเคราะห์ท่ีถูกตอ้งและครอบคลุมมากยิ่งข้ึนและขอ้มูลใกลเ้คียงความเป็นจริงมาก
ท่ีสุด การวิจยัคร้ังต่อไปควรใชวิ้ธีเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ควบคู่ไปกบัแบบสอบถาม 
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การศึกษาทัศนคตขิองพนักงานต่อความรับผดิชอบต่อสังคม(ซีเอสอาร์) 
ของบริษทั เสนา ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั(มหาชน)  

Examine the attitudes of staff towards corporate social responsibility 
(CSR) of  Sena Development Plc. Limited  

เรวดี  พงศ์ไชยยง1และ ทองทิพภา วริิยะพนัธ์ุ2 

 Raewadee  Phongchaiyong and Thongtippha Viriyapan 

บทคดัย่อ 

      การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติของพนกังานต่อความรับผิดชอบต่อสงัคม(ซีเอสอาร์)
ของบริษทั เสนา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน)โดยศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของ
พนักงานกับความคิดเห็นต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม โดยมีพนักงานจ านวน 180 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิง
พรรณนา และวิเคราะห์หาค่าสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด(มหาชน)กับการรับรู้เร่ืองความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและปัจจยัดา้นคุณลกัษณะองคก์รกบัการปฏิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ One-Way 
ANOVA(t-test)วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างดา้นลกัษณะส่วน     
     ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานส่วนใหญ่ อยู่ใน
ระดบัปานกลางถึงมาก ขณะท่ีผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและความคิดเห็นต่อ
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า อายุ,อายุงาน และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็น
ของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสงัคม  
     ส าหรับขอ้เสนอแนะในการด าเนินกลยุทธ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม(CSR) ทาง
องค์กรควรก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือดา้นการบริหารพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรู้ความ
เขา้ใจอยา่งทัว่ถึงและถูกตอ้ง นอกจากการมุ่งเนน้พฒันาใหมี้ความสามารถดา้นทกัษะความรู้ ความช านาญ
แลว้ ตอ้งสามารถน าความรู้ความสามารถไปใช ้เพ่ือใหเ้กิดประโยชนแ์ก่สงัคมและส่ิงแวดลอ้มต่อไป 
ค าส าคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

____________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email : rae_ph@hotmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 

mailto:rae_ph@hotmail.com
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Abstract 
           This study aimed to examine the attitudes of staff towards corporate social responsibility (CSR) 
of companies Sena Development Plc. Limited (the Company) by studying the relationship between the 
employee's personal opinion on the concept of social responsibility. And the best practice on social 
responsibility. By applying the philosophy of sufficiency economy. The data collected by questionnaire 
With a staff of 180 people, the bulk sample. Analyze data with descriptive statistics. And the statistical 
analysis with statistical software packages. And analyze the relationship between personal factors of 
Employees Sena Development Plc. Limited (the Company) with perception about corporate social 
responsibility (CSR) and organizational factors and features to best practice on social responsibility. By 
the application of Sufficiency Economy. By testing the hypothesis by using One-Way ANOVA (t-test), 
one-way ANOVA. To analyze the different nature.  
     The results showed that the On the concept of social responsibility of most employees. In moderate 
to very While the results of the analysis of the relationship between personal factors and reviews for the 
concept of social responsibility were: age, years of service and position different affect on the concept of 
social responsibility.  
     For feedback on the implementation of strategies to social and environmental responsibility (CSR) 
should be given to the organization as a managerial employee. In addition to focusing on the 
development Skills knowledge. The expert Organizations reconcile portrayals of the people with great 
features. Be able to use. To provide benefits to society and the environment. 
Keywords: Corporate Social Responsibility(CSR),Sufficiency Economy  
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1. บทน า 

     การผลกัดนัแนวคิด CSR ให้เกิดข้ึนในองค์กรธุรกิจขนาดเล็กมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง หากองค์กร
ธุรกิจขนาดเล็กไดรั้บการบ่มเพาะและขดัเกลาไปในทางท่ีดีนั้น เศรษฐกิจของประเทศจะถูกขบัเคล่ือนไป
ในทิศทางท่ีดีเช่นเดียวกนั ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาทศันคติของพนกังานต่อความรับผิดชอบต่อสังคม(ซี
เอสอาร์)ของบริษทั เสนา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) โดยผลการศึกษาจะท าใหท้ราบถึงความคิดเห็นท่ี
สะทอ้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั เสนา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั(มหาชน)ซ่ึงนอกจากจะเป็น
ประโยชน์ทางดา้นความรู้ใหก้บัตวัผูศึ้กษาเองตลอดจนเผยแพร่ความรู้เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมไปยงั
องค์กรธุรกิจอ่ืนๆแล้ว ย ังเป็นข้อสนเทศให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุนส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจนเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานในการวิจยัของผูท่ี้
สนใจต่อไป 
     การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการคือ 1. เพ่ือศึกษาระดบัทศันคติของพนกังานต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม(ซี เอสอาร์)ของบริษัท เสนา ดี เวลลอปเม้นท์ จ ากัด(มหาชน) 2. เพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั เสนา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน)กบัความ
คิดเห็นต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและ 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของ
พนกังานบริษทั เสนา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน)กบัการปฏิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ประโยชน์ท่ีไดรั้บคือ 1.สามารถน าผลการวิจยัทศันคติของพนกังานเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม(ซี
เอสอาร์)ของบริษทั เสนา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั(มหาชน)มาประเมินประสิทธิผลในการจดักิจกรรมใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆขององค์กร เพ่ือน าไปปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 2.
สามารถน าผลการวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั เสนา ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั(มหาชน)กบัความคิดเห็นต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม มาปรับปรุงแนวทางการจดักิจกรรม
ด้านต่างๆขององค์กร เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวข้องตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมและใส่ใจในการ
รับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน และ 3.สามารถน าผลการวิจยัมาปรับปรุงพฒันาแนวทางการก าหนดกลยุทธ์
การตลาดขององคก์ร เพ่ือเสริมสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
      1.แนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสถาบนัธุรกิจเพ่ือสังคม (Corporate Social 
Responsibility Institute: CSRI) การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม ประกอบดว้ย 2 มิติ ส าคญั 
ดงัน้ี 
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    1.1 มิติภายใน 
1) การจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีความรับผิดชอบ 
2) สุขภาวะและความปลอดภยัในการท างาน 
3) การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง 
4) การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในกิจการ 
5) ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ 
     1.2 มิติภายนอก 
1) การจดัการกบัคู่คา้และหุน้ส่วนกิจการท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
2) การดูแลผูบ้ริโภค 
3) ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกลเ้คียง 
4) ความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม 
     ส าหรับการปฏิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบดว้ย 
1) หลกัความพอประมาณ (น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได)้ 
2) หลกัความมีเหตุผล (การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งมีเหตุมีผล) 
3) หลกัภูมิคุม้กนั (มีความสามารถในการแข่งขนั) 
4) หลกัความรู้ 
5)หลกัคุณธรรม 
2.งานวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของพนกังานบริษทั อ าพลฟดูส์โพรเซสส่ิง จ ากดั ต่อมาตรฐานสากลวา่ดว้ย
ความรับผิดชอบต่อสงัคม(ฉณัภุรั์ตน ์วสุอารีย,์2552)  
3. งานวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมของพนกังาน บริษทั เทเลคอมเอเชียคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัในเครือ(พชัรี นิวฒัเจริญชยักลุ,2546) 
4. งานวิจยัเร่ือง ทศันะของผูบ้ริหารสถานประกอบการธุรกิจส่งออกท่ีมีต่อแนวคิดมาตรฐานความ
รับผิดชอบทางสงัคมSA8000ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(กสุุมา จารุมาศ,2544)  
 
      ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีพบว่า
โดยรวม มีค่าเฉล่ียปานกลางเท่ากบั 2.997 ดา้นการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมพบว่าโดยรวม มี
ค่าเฉล่ียปานกลางเท่ากบั 3.284 ดา้นการต่อตา้นการทุจริตโดยรวม มีค่าเฉล่ียปานกลางเท่ากบั 3.415 ดา้น
การเคารพสิทธิมนุษยชนโดยรวม มีค่าเฉล่ียมากเท่ากบั 3.451 ดา้นการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มี
ค่าเฉล่ียมากเท่ากบั 3.516 ดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคโดยรวม มีค่าเฉล่ียมากเท่ากบั 3.479  ดา้นการ
ร่วมพฒันาชุมชนและสังคมการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยรวมมีค่าเฉล่ียมากเท่ากบั 3.408 และดา้นนวตักรรม
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และการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม มีค่าเฉล่ียปานกลางเท่ากบั 
3.386 
    ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงพอ ดา้นหลกัความพอประมาณโดยรวม มีค่าเฉล่ียมากเท่ากบั 3.463 ดา้นหลกัความมี
เหตุผล โดยรวม มีค่าเฉล่ียมากเท่ากบั 3.482 ดา้นหลกัภูมิคุม้กนัโดยรวม มีค่าเฉล่ียมากเท่ากบั 3.464 ดา้น
หลกัความรู้โดยรวม มีค่าเฉล่ียมากเท่ากบั 3.425 และดา้นหลกัคุณธรรม โดยรวม มีค่าเฉล่ียปานกลาง
เท่ากบั 3.394 
 

3. วธิีการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
     3.1.1 ในการศึกษาคร้ังน้ีประชากรท่ีศึกษา คือ พนักงานของบริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด
(มหาชน) จ านวนทั้งส้ิน 328 ราย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2555) ซ่ึง ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง
ของ Krejcie and Morgan ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษาเท่ากบั 180 คน 
3.2 วิธีเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Data Collection) 
     ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนคือขอ้มูลทุติยภูมิไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร บทความ  
หนงัสืองานวิจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตและขอ้มูลปฐมภูมิ  
เป็นข้อมูลท่ีได้จากการใช้แบบสอบแบบตอบด้วยตนเอง (Self-Administered  Questionnaire)   เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการเก็บขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 180 คน  ขอ้มูลท่ีได้
น ามาวิเคราะห์โดยใชค่้าความถ่ี (Frequency)  ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)สรุปและอภิปรายผล
ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา  
3.3 การวิเคราะห์ขอ้มลู (Data Analysis) 
     3.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
     1) ข้อมูลปัจจัยด้านคุณลักษณะองค์กรโดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถ่ี(Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) 
     2) ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและขอ้มลูการการปฏิบติัตามแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
     3.3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
     วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท เสนา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด
(มหาชน)กบัความรับผิดชอบต่อสังคมและปัจจยัดา้นคุณลกัษณะองคก์รกบัการปฏิบติัตามแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสงัคมโดยการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยการทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ 
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โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA(t-test)วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างดา้น
ลกัษณะ 

 

4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
      4.1 ความคิดเห็นต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก 
     4.2  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความคิดเห็นต่อแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม พบว่าอายุ, อายุงาน และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นต่อแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
     4.3  ขอ้เสนอแนะจากการท าผลการวิจยัไปใช ้ 
      ผลการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี ผูบ้ริหารองคก์รสามารถน าไปปรับปรุงแนวทางการก าหนดนโยบาย เพ่ือ
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรภายในองคก์รเกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม
มากข้ึน โดยเฉพาะการถ่ายทอดจากระดบัผูบ้ริหารสู่ระดบัปฏิบติังาน เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรภายในองค์กรต่อไป ตลอดจนการสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับสามารถน าความรู้
ความสามารถของตนไปใช ้เพ่ือใหเ้กิดประโยชนแ์ก่สงัคมและส่ิงแวดลอ้มได ้ 
     4.4 ขอ้เสนอแนะเพ่ือวิจยัในอนาคต 
                 1) ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ-เชิงประมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงค าตอบท่ี
ได้รับอาจไม่ครอบคลุมปัญหาทั้ งหมด ดังนั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพ
เพ่ิมเติมเพ่ือใหไ้ดค้  าตอบและรายละเอียดเชิงลึกมากข้ึน (In-Dept- Interview)  
                2) ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆท่ีจะใช้ในการวิจยัให้หลากหลายมากยิ่งข้ึน เพ่ือสามารถอธิบายถึง
ทศันคติของพนกังานต่อความรับผิดชอบต่อสงัคม (ซีเอสอาร์) ไดล้ะเอียดและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
                3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติกบัพฤติกรรมของพนกังานต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
(ซีเอสอาร์)ในเชิงลึกมากข้ึน เพ่ือประโยชน์ท่ีสมบูรณ์ในการสนองตอบนโยบายของบริษทัไดช้ดัเจน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์รมากข้ึน 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจในการท างานกบัการตดัสินใจลาออก 
ของพนักงานระดบัปฏบิัตกิารบริษทั ทีควิเอม็ อนิชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ 

The Relationship between Job Motivation and Making Resignation  
of employee TQM Insurance Broker 

วจิิตรา คูรศิริกุล1 และ เอือ้จิต ทศันะภาคย์2 
Vichittra  Kurasirikul and Uachit Thasnapark 

  

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจในการท างาน กบัการตดัสินใจ
ลาออกของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือ
ศึกษาระดบัจูงใจในการท างาน 2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจลาออก
ของพนักงาน 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจในการท างานกบัการตดัสินใจลาออกของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ 
จ านวน 200 ชุด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย One Way ANOVA และค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ แบบเสน้ตรง 
ค าส าคัญ: ปัจจัยจูงใจในการท างาน, การตัดสินใจลาออกของพนักงาน 

Abstract 
The purpose of this research is to study relations between factors that affecting motivation at work and 
making resignation for group of operation employee in TQM Insurance Broker. The Objectives are 1) to 
study the factors that affecting motivation at work 2) to study relations between personal factors and 
making resignation for group of operation employee 3) to study relations between factors that affecting 
motivation at work and making resignation for group of operation employee. This research was the 
quantitative research by using the questionnaires as a tool. The samples were Operation employee in 
TQM insurance Broker at Head Quarter Office in Bangkok around 200 people. In data analysis the 
Computer program was used. The research analyzed by descriptive statistics including percentage, 
mean, One Way ANOVA and Linear Correlation Coefficient.  
Keywords: Job Motivation, Making Resignation 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
2 หวัหนา้สาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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1. บทน า 
 

บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั ประกอบธุรกิจประเภทตวัแทนขายประกนั โดยจะเป็น
ตวัแทนขายประกนัประเภท ประกนัภยัรถยนต,์ ประกนัภยัพิบติั, ประกนัชีวิต, ประกนัอุบติัเหตุ, ประกนั
โรคมะเร็ง และประกนัอคัคีภยั เป็นบริษทัของไทยท่ีก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2496 กลยุทธ์ในการขายประกนั 
ใชก้ลยทุธ์ Direct Sale, Direct Mail, Below the Line และ Telesales ปัจจุบนั มีพนกังานรวมแลว้กวา่ 2,000 
คน มีศูนยป์ระสานงานทัว่ประเทศรวมแลว้กวา่ 70 สาขา 

จากประสบการณ์ท่ียาวนาน รวมทั้งการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ท าใหบ้ริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรค
เกอร์ จ ากดั ข้ึนมาเป็นแนวหนา้ของบริษทัโบกเกอร์ประกนั จากการพฒันาใน 4 มิติ จะเห็นว่าบริษทัให้
ความส าคญัในเร่ืองของพนกังาน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีบริษทัจะขาดไม่ได ้หากมีจ านวนพนกังานไม่เพียงพอ จะ
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างาน ท าใหบ้ริษทั สูญเสียค่าใชจ่้าย และโอกาสทางธุรกิจ เสียค่าใชจ่้ายใน
การฝึกอบรมพนกังานใหม่ เสียค่าใชจ่้ายในสวสัดิการพนกังาน พนกังานลาออกกลางคนั ท าใหอ้าจสูญเสีย
ลกูคา้ได ้และ พนกังานลาออกไปบริษทัคู่แข่ง อาจท าใหเ้สียลกูคา้ได ้ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผูวิ้จยัคิดว่าจากเหตุผลดังกล่าว ผูวิ้จยัเห็นว่าพนักงานมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อ
กระบวนการท างานและคุณภาพของงานอยา่งยิ่ง 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาระดบัจูงใจในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรค

เกอร์ จ ากดั  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจลาออกของพนักงานระดับ

ปฏิบติัการ บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจในการท างานกบัการตดัสินใจลาออกของพนกังานระดบั

ปฏิบติัการ บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั 
ขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุม 
พนักงานระดับปฏิบัติการ ของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด ส านักงานใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. น าผลจากการศึกษามาวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงการจดัการทรัพยากรบุคคลเพ่ือแกไ้ขปัญหา

ของการลาออก 
2. น าผลจากการศึกษาท่ีได้มาพัฒนากลยุทธ์เพ่ือป้องกันและรักษาบุคลากรในองค์กรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถใหค้งอยูใ่นองคก์ร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจในงาน 
 

  ทฤษฏีล าดบัขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Needs Hierarchy Theory)  
ทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Needs Hierarchy Theory) ทฤษฏีน้ีจะแสดงถึง

ล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นล าดบัขั้นจากต ่าสุดไปยงัสูงสุด เม่ือความตอ้งการในระดบัหน่ึงไดรั้บ
การตอบสนองจะมีความตอ้งการอ่ืนๆในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไปโดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นดงัน้ี 

1. ความต้องการของร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความอยู่รอด 
ปัจจยั 4 เช่น อาหาร น ้า ความอบอุ่น ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค การนอน การพกัผอ่น และยงัครอบคลุมไปยงั
ความตอ้งการอ่ืนๆ ท่ีตอบสนองต่อร่างกาย 

2. ความตอ้งการความมัน่คงหรือความปลอดภยั (Safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะเป็นอิสระจาก
อนัตราย ความรู้สึกมัน่คง ปกป้องให้ปลอดภยัจากการถูกคุมคามทางร่างกายและอารมณ์ การมีชีวิตรอด
และความกลวัต่อความสูญเสียหนา้ท่ีการงาน ทรัพยสิ์นหรือท่ีอยูอ่าศยั 

3. ความตอ้งการทางดา้นสงัคม ดา้นการยอมรับ (Social needs) เป็นความตอ้งการดา้นความรัก การเป็น
เจา้ของ มิตรภาพ ใหบุ้คคลอ่ืนและสงัคมยอมรับ เช่น การเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนร่วมงาน 

4. ภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) ซ่ึงแบ่งออกเป็น ปัจจยัท่ีเกิดจากภายนอกและภายใน ดงัน้ี 
ปัจจยัภายใน    ปัจจยัภายนอก 
- การเคารพตวัเอง    - สถานภาพ 
- ความเป็นอิสระ    - การไดรั้บรางวลั 
- การประสบความส าเร็จ    - ความสนใจ 

5. ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต (Need for self - actualization) เป็นความตอ้งการในระดบัสูงสุด
ของบุคคล เป็นความปรารถนาท่ีจะสามารถประสบความส าเร็จ เพ่ือท่ีจะมีศกัยภาพ และบรรลุความส าเร็จ
ในส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ความตอ้งการเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการจูงใจใหพ้นกังานท างาน อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการ
ตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ีจะท าใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการท างานในท่ีสุด 

 
ทฤษฎีสองปัจจยัของ Frederick Herzberg (Herzberg’s two factors Theory) 
Herzberg ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีส่วนช่วยให้เกิดความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในการท างาน เม่ือ

ไดผ้ลการศึกษาแลว้น ามาวิเคราะห์และจดัเรียงล าดบั โดยแบ่งออกเป็นประสบการณ์ท่ีท าใหเ้กิดเจตคติใน
ดา้นดีและไม่ดี ซ่ึง Herzberg เรียกว่า ปัจจยัจูงใจหรือแรงจูงใจ (Motivator Factory) และปัจจยัดา้นค ้าจุน
อนามยั (Hygiene Factory) 
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ปัจจยัจูงใจหรือแรงจูงใจ (Motivator Factor) ปัจจยัเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกทางบวก
กบังานท่ีปฏิบติัและเก่ียวขอ้งกบัเน้ืองานท่ีปฏิบัติเอง ซ่ึงบุคคลจะไดรั้บการจูงใจหรือแรงจูงใจให้เพ่ิม
ผลผลิตดว้ยปัจจยัเหล่าน้ี ปัจจยัจูงใจประกอบดว้ย ความส าเร็จในการท างาน การยอมรับนับถือลกัษณะ
ของงาน ความรับผิดชอบ และความกา้วหน้า ปัจจยัเหล่าน้ี Herzberg เช่ือว่าเป็นตวัหนุนก าลงัให้มนุษย์
ท างานหนกัข้ึน เป็นตวัก าหนดให้บุคคลมีท่าทีต่อความรู้สึกอย่างไรต่องานท่ีเขาท าปัจจยัเหล่าน้ีจะท าให้
บุคคลเกิดความพอใจในงานท่ีท าถา้เขามีส่ิงเหล่าน้ี และจะรู้สึกไม่พึงพอใจถา้ไม่มีส่ิงเหล่าน้ี 

ปัจจยัค ้าจุนอนามยั (Hygiene Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือสมัพนัธ์ความรู้สึกในทางลบกบังานท่ี
ปฏิบัติ และเก่ียวข้องกบัสภาพแวดลอ้มท่ีพวกเขาท างาน ปัจจยัค ้ าจุนหรือปัจจยัอนามยัประกอบด้วย 
นโยบายและการบริหารงาน การปกครองบงัคบับญัชา สถานภาพของอาชีพ สถานภาพการท างาน ความ
เป็นส่วนตัว เงินเดือน โอกาสท่ีจะได้รับความกา้วหน้าในอนาคตความมัน่คงปลอดภัยในการท างาน 
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน เป็น
ปัจจยัท่ีจะน าไปสู่ความไม่พอใจ ถา้ขาดส่ิงเหล่าน้ี แต่ถึงมีก็ไม่ไดช่้วยให้เกิดความพอใจข้ึนมากนกัเพราะ
บุคคลอาจรู้สึกว่าถึงอย่างไรก็มีอยู่แลว้และเป็นเพียงขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ท่ีป้องกนัไม่ให้คนเกิดความไม่พึง
พอใจในงานท่ีท าอยูเ่ท่านั้นเอง 

 
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (McClelland's Need Theory) 
ดกัลาส แมคเกร์เกอร์ (Douglas McGregor) (อา้งถึงใน อภิสิทธ์ิ อนนัตนาถรัตน, 2539) ไดแ้สดงความ

คิดเห็น โดยใหท้ศันะว่าการจูงใจเพ่ือใหค้นท างานพึงพอใจนั้น แบ่งมุมมองท่ีผูจ้ดัการมีต่อพนกังานเป็น 2 
กลุ่ม คือ 

ทฤษฏี X มีมุมมองที่เป็นทางลบต่อพนักงาน 1) พนกังานไม่ชอบท างาน และจะหาทางหลีกเล่ียงเม่ือมี
โอกาส 
2)  เน่ืองจากพนกังานไม่ชอบท างาน จึงมีการบงัคบั ควบคุม หรือข่มขู่ดว้ยมาตรการลงโทษ 3) พนกังานจะ
หลีกเล่ียงการรับผิดชอบและตอ้งการค าช้ีแนะ 4) พนกังานส่วนมากจะให้ความส าคญักบัความมัน่คง ไม่
ตอ้งการเปล่ียนแปลง และไม่มีความทะเยอะทะยาน 

ทฤษฏี Y มมุีมมองที่เป็นทางบวกต่อพนักงาน 1) พนกังานมีทศันะต่อการท างานไม่แตกต่างไปจากการ
พกัผอ่น หรือเห็นงานเป็นเร่ืองสนุก 2) พนกังานสามารถท างานดว้ยตนเอง ควบคุมตนเองได ้โดยไม่ตอ้งมี
มาตรการลงโทษ 
3) พนักงานสามารถเรียนรู้ท่ีจะมีความรับผิดชอบและแสวงหาความรับผิดชอบ 4) พนักงานสามารถ
ตดัสินใจอยา่งสร้างสรรค ์
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการลาออก 
 

พอร์ตเตอร์ ลอวเ์ลอร์ ทรี และแฮคแมน (Porter, Lawler III, & Hackman, 1965) ไดแ้บ่งการลาออกเป็น 
4 ประเภท คือ 

1. การลาออกท่ีเกิดจากความประสงค์ของบุคคล (Voluntary Individual-initiated Turnover) หมายถึง 
การท่ีบุคคลตดัสินใจไม่ท างานในองคก์ารเดิมอนัเน่ืองมาจากความตอ้งการของบุคคลเอง โดยท่ีไม่ไดถู้ก
บงัคบัจากใคร 

2.การลาออกท่ีเกิดจากความประสงคข์ององคก์าร (Voluntary Organization-Initialed 
Turnover) หมายถึง การท่ีองค์การตดัสินใจให้บุคคลส้ินสภาพการเป็นสมาชิกขององค์การ เน่ืองจาก

ความไม่มีประสิทธิภาพของบุคคลนัน่เอง 
3.การลาออกท่ีไม่ได้เกิดจากความประสงค์ของบุคคล (Involuntary Individual- initiated Turnover) 

หมายถึง การท่ีบุคคลตดัสินใจไม่ท างานองคก์ารเดิม อนัเน่ืองมาจากแรงกดดนัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของ
บุคคลเองเช่น ยา้ยงานตามสามี คลอดบุตร ถึงแมว้่าบุคคล ตอ้งการท างานอยู่กบัองคก์ารในขณะท่ีองคก์าร
เองกต็อ้งการใหบุ้คคลท างานอยูก่บัองคก์ารเช่นเดียวกนั 

4.การลาออกท่ีไม่ไดเ้กิดจากความประสงคข์ององคก์าร (Involuntary Organization-Initiated Turnover) 
หมายถึง การท่ีองค์การไดรั้บแรงกดดนัจากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความจ าเป็นตอ้งลดจ านวนพนักงานลง 
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งปลดพนกังานออก 

มอบเลย ์(อา้งอิงใน ภราดี บุตรศกัด์ิศรี, 2540) ใหค้วามหมายวา่ การลาออกคือการส้ินสุดสภาพการเป็น
สมาชิกขององค์การ โดยเป็นการแยกจากองค์การอย่างเด็ดขาดไม่ใช่การสับเปล่ียน หรือโยกยา้ยใน
องคก์าร ซ่ึงการส้ินสภาพการเป็นสมาชิกแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. การลาออกโดยสมคัรใจคือการส้ินสภาพการเป็นสมาชิกองคก์าร โดยพนกังานเป็นผูจ้ดัการเอง 
2. การลาออกโดยไม่ตั้งใจ คือการส้ินสภาพการเป็นสมาชิกองคก์ารโดยองคก์ารเป็นผูจ้ดัการ และหมาย

รวมถึงเกษียณอาย ุและเสียชีวิต 
 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ 

จ ากดั สาขากรุงเทพ (ส านกังานใหญ่) จ านวน 2,781 คน  
 
กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั 
ผูวิ้จยัไดค้  านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรโดยใชต้ารางส าเร็จรูปท่ีมีนกัวิจยั

ได้ท าการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม (Optimum Sample Size) จากขนาดของประชากร 
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(Population Size) ท่ีมี ของ Krejcie & Morgan ซ่ึงตารางของ Krejcie & Morgan สร้างจากสูตรการสุ่มแบบ
ง่าย (Simple Random Technique) ท่ีมีการคืน (with Replacement) ใชก้บัมาตรวดัอตัราส่วน (proportion) มี
ความเช่ือมัน่ในการสุ่ม 95% (Alpha = 0.05) และมีความคลาดเคล่ือนในการสุ่มไม่เกิน +/- 5% 

 เม่ือเทียบกบัตารางของ Krejcie & Morgan แลว้จะไดข้นาดตวัอย่างท่ีใชใ้นการงานวิจยั
คร้ังน้ีเท่ากบั 322 คน แต่เน่ืองดว้ยระยะเวลาในการส ารวจมีจ ากดั จึงขอลดขนาดของงานวิจยัเหลือ 200 คน 
และไม่ผิดหลกัเกณฑเ์คร่ืองมือทางสถิติ ดงัน้ี 

 Linear Correlation Coefficient ไดก้ าหนดวา่ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีมากกวา่ 30 
คนข้ึนไป เม่ือก าหนดใหข้นาดของงานวิจยัเหลือ 200 คน จึงสามารถท าได ้

 One-Way ANOVA ได้ก าหนดว่า จะต้องมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 20 เท่าของ
จ านวนตวัเลือกท่ีมากท่ีสุดในบรรดาค าถามเชิงลกัษณะท่ีใช้ในการวิเคราะห์  ซ่ึงตวัเลือกท่ีมากท่ีสุดใน
งานวิจยัคือ 5 ตวัเลือก ดงันั้นมากกวา่ 20 เท่า ของ 5 ตวัเลือกคือ 100 คน เม่ือก าหนดใหข้นาดของงานวิจยั
เหลือ 200 คน จึงสามารถท าได ้

การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
ผูศึ้กษาวิจยัจะสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชท้ฤษฏีความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดย ใชว้ิธีการ

เลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยแบ่งตามกลุ่มของแผนกต่างๆในบริษทั แจกแบบสอบถาม
ท าการสอบถามกบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั สาขากรุงเทพ 
(ส านกังานใหญ่) ใหค้รบตามจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 200 ชุด 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

รายไดต่้อเดือน ไดม้าแจกแจงเป็นความถ่ี (Frequency) และน าเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือศึกษา
ถึงลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

ส่วนท่ี 2 แรงจูงใจในการท างานการตัดสินใจลาออก วิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการลาออกของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ แบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนการตดัสินใจลาออกของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ ปัจจยัดา้น ความกา้วหนา้-การเล่ือนต าแหน่ง, ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั, ความ
มัน่คงในหนา้ท่ีการงาน, การเจริญเติบโตในงานท่ีท า, ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน, ความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา, เงินเดือนและสวสัดิการ โดยใชเ้คร่ืองมือ 

- วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยจะจบัคู่ท่ีตอ้งการศึกษา
ความสมัพนัธ์ ทั้งหมด 4 คู่ คือ 1) ตวัแปรดา้นอาย ุกบั ตวัแปรดา้นการตดัสินใจลาออกของพนกังาน 2)ตวั
แปรดา้นต าแหน่งงาน กบั ตวัแปรดา้นการตดัสินใจลาออกของพนกังาน 3) ตวัแปรดา้นรายไดต่้อเดือน กบั 
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ตวัแปรดา้นการตดัสินใจลาออกของพนกังาน 4) ตวัแปรดา้นระยะเวลาในการท างาน กบั ตวัแปรดา้นการ
ตดัสินใจลาออกของพนกังาน  

- ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ แบบเสน้ตรง (Linear Correlation Coefficient)  ทดสอบความสมัพนัธ์
ระหวา่ง ปัจจยัจูงใจในการท างานกบัการตดัสินใจลาออกของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

โดยก าหนดสมมุตฐิานทางสถิตดิังนี ้

สมมติฐานท่ี 1 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคลในดา้นต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการ
ตดัสินใจลาออกจากบริษทัแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลาออกของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

สมมติฐานท่ี 1 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคลในดา้นต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีระดบั
การตดัสินใจลาออกจากบริษทัแตกต่างกนั 

จากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันคือ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี Telemarketing เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล สินไหมและส ารวจอุบติัเหตุ ปฏิบติัการ และเจา้หนา้ท่ี การเงิน/บญัชี มีระดบั
ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีเป็นการตดัสินใจลาออกในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัจูงใจในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลาออกของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการ 

จากกลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีปัจจยัการท างานแตกต่างกนัอย่างนอ้ย 2 กลุ่ม จะมีการตดัสินใจลาออกจากงานท่ี
แตกต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ปัจจยัจูงใจในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจลาออกของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

1. พนกังานส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.5 มีอาย ุ21 – 25 ปี ร้อยละ 39.5 มี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 72.5 มีอายงุาน 1 – 2 รายไดต่้อเดือน 15,001 - 20,000 บาท และระยะเวลา
ท างาน 1 – 2 ปี ร้อยละ 29 
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2. ปัจจยัในการท างานส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นแลว้แลว้ พบวา่ 
ปัจจยัจูงใจในการท างานท่ีอยูใ่นระดบัมากซ่ึงเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นบริษทัจะเติบโตข้ึนได้
อีก ดา้นมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสามารถท างานกบัเพ่ือนร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี  ดา้น
บริษทัมีความมัน่คง ดา้นสามารถท างานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นอยา่งดี ดา้นสามารถท างานไดส้ าเร็จ
ตรงตามเป้าหมาย ดา้นสามารถปรึกษาปัญหาทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวักบัเพ่ือนร่วมงานได ้ดา้นมัน่ใจ
วา่จะสามารถปฏิบติังานในบริษทัไดน้านเท่าท่ีตอ้งการ ดา้นผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมในการ
เสริมทกัษะการท างาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชาใหโ้อกาสและรับฟังความคิดเห็น ดา้นงานท่ีท าเป็นงานท่ีถนดั
และไดแ้สดงความรู้ความสามารถ ดา้นมีโอกาสไดพ้ฒันาทกัษะในการท างาน ดา้นงานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ี
น่าสนใจ ดา้นงานท่ีท าเปิดโอกาสใหไ้ดส้ร้างสรรคผ์ลงานอยา่งเตม็ท่ี ดา้นไดรั้บการส่งเสริมในการศึกษา
ความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือน ามาใชใ้นการท างาน และดา้นมีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ส่วนปัจจยั
จูงใจในการท างานท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี  ดา้นมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วม
อบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะท่ีจ าเป็น ดา้นสวสัดิการท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งและลกัษณะงาน ดา้น
สวสัดิการท่ีไดรั้บเพียงพอต่อความตอ้งการ ดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัความสามารถ ดา้น
เงินเดือนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัปริมาณงาน  

3. การตดัสินใจลาออกของพนกังานส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาในแต่ละ
ดา้นแลว้ พบวา่การตดัสินใจลาออกดา้นหากไดรั้บการเสนองานจากบริษทัอ่ืน จะลาออกทนัที ดา้นรู้สึก
อยากเปล่ียนงาน แต่ไม่มัน่ใจกบับริษทัใหม่วา่จะดีกวา่บริษทัท่ีท างานอยู ่ดา้นไม่ตอ้งการลาออกและไม่มี
เป้าหมายท่ีชดัเจนในการท างาน ดา้นรู้สึกเบ่ือและไม่อยากมาท างาน แต่ยงัไม่ตอ้งการลาออก ดา้นมีการ
วางแผนท่ีจะลาออกจากบริษทั แต่ยงัไม่ไดห้างานใหม่ และดา้นมีการวางแผนท่ีจะลาออกจากบริษทัท่ี
ท างานอยู ่แต่ยงัไม่ไดห้างานใหม่  

4. จากการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นต าแหน่งงานส่วนใหญ่มีความสมัพนัธ์กบั
การลาออกของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การตดัสินใจลาออกของพนกังานท่ีมีค่า
แตกต่างกนัระหวา่ง 2 กลุ่มข้ึนไปดงัน้ี ดา้นรู้สึกเบ่ือและไม่อยากมาท างานท่ีบริษทั แต่ยงัไม่ตอ้งการลาออก 
ดา้นรู้สึกอยากเปล่ียนงาน แต่ไม่มัน่ใจกบับริษทัใหม่วา่จะดีกว่าบริษทัท่ีท างานอยู ่ดา้นหากไดรั้บการเสนอ
งานจากบริษทัอ่ืน จะลาออกจากท่ีท างานปัจจุบนัทนัที ดา้นตอ้งการลาออกจากบริษทั แมว้า่จะยงัไม่ไดง้าน
ท่ีบริษทัใหม่ และดา้นมีการวางแผนท่ีจะลาออกจากบริษทัท่ี แต่ยงัไม่ไดห้างานใหม่ ส่วนการตดัสินใจ
ลาออกท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งงานคือ ดา้นไม่ตอ้งการลาออกและไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการ
ท างาน 

จากการทดสอบสมมติฐานปัจจยัจูงใจในการท างานส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัลาการลาออกของ
พนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การตัดสินใจลาออกของพนักงานท่ีมีค่าแตกต่างกัน
ระหว่าง 2 กลุ่มข้ึนไป โดยเรียงจากการตดัสินใจลาออกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัจูงใจในการท างานมาก
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ไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นการวางแผนท่ีจะลาออกจากบริษทั แต่ยงัไม่ไดห้างานใหม่ ดา้นหากไดรั้บการเสนองาน
จากบริษทัอ่ืน จะลาออกทนัที ดา้นตอ้งการลาออก แมว้่ายงัไม่ไดง้านท่ีบริษทัใหม่ ดา้นรู้สึกเบ่ือและไม่
อยากมาท างาน แต่ยงัไม่ตอ้งการลาออก ดา้นรู้สึกอยากเปล่ียนงาน แต่ไม่มัน่ใจกบับริษทัใหม่ว่าจะดีกว่า
บริษทัท่ีท างานอยู ่และดา้นไม่ตอ้งการลาออกและไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการท างาน 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้ารายย่อยโดยใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการซ้ือน า้แขง็ซอง 
กรณศึีกษา โรงน า้แขง็พชัิยวฒัน์ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

Retail customer segmentation based on purchase behaviors  
Case study of an ice factory Amphoe Mueang Nakhon Pathom  

อญัญกาญจน์ พชัิยยุทธ1 และ อุทยั รัตน์วจิิตต์เวช2 

Aunyakarn  Pichaiyuth and Uthai Ratwichitwach 

บทคดัย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มลูกคา้รายย่อยในการเลือกซ้ือน ้ าแข็ง
ซอง เพ่ือศึกษาปัญหาของกลุ่มลูกคา้รายย่อยในการเลือกซ้ือน ้ าแข็งซองและเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้
รายย่อยโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือน ้ าแข็งซอง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มลูกคา้ราย
ย่อยท่ีเลือกซ้ือน ้ าแข็งซองจากโรงน ้ าแข็งพิชยัวฒัน์ ดว้ยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบก าหนดโควตา้ ท าการ
เลือกตวัอย่างจ านวน 217 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม ผลการศึกษา
พบว่าพฤติกรรมการซ้ือมียอดสั่งซ้ือน ้ าแข็งโดยเฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มียอดสั่งซ้ือน ้ าแข็ง
โดยเฉล่ียจากโรงงานน ้ าแข็งจ านวน 2 ซอง/วนั มียอดสั่งซ้ือน ้ าแข็งจากโรงงานน ้ าแข็งมาเป็นระยะ
เวลานาน 1 – 3 ปี มียอดความถ่ีในการซ้ือน ้ าแข็งจากโรงงานน ้ าแข็ง  2 คร้ังต่อวนั มีช่วงเวลาในการซ้ือ
น ้ าแข็งจากโรงงานน ้ าแข็งช่วงสาย (09.01 – 12.00 น.) การศึกษาปัญหาของกลุ่มลูกค้ารายย่อย ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ลูกคา้ไดน้ ้ าแข็งในปริมาณน้อย ดา้นราคา ราคาไม่เหมาะสมกบัปริมาณ ดา้นการจดัจ าหน่าย 
ไดรั้บบริการชา้ ดา้นการจดัจ าหน่าย พนกังานผูใ้ห้บริการไม่มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี การแบ่งกลุ่มลูกคา้ราย
ยอ่ยโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือน ้าแขง็ซอง สามารถแบ่งไดท้ั้งหมด 3 กลุ่ม และสามารถตั้งช่ือกลุ่ม
ทั้ง 3 กลุ่มเพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัต่อไป ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 ยอดสั่งซ้ือ
น ้าแขง็โดยเฉล่ียต ่าและจ านวนนอ้ยเพ่ิงเร่ิมใชป้ริการจดัซ้ือตอนกลางวนั กลุ่มท่ี 2 ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็สูงและ
ซ้ือเป็นจ านวนมากใชป้ริการเป็นเวลานานจดัซ้ือตอนเชา้มาก กลุ่มท่ี 3 ยอดสั่งซ้ือน ้าแขง็ปานกลางค่อนขา้ง
สูง ซ้ือปานกลางใชบ้ริการมาไม่มากไม่นอ้ยจดัซ้ือตอนเยน็ถึงค ่า 
ค าส าคัญ: กลุ่มลกูค้ารายย่อย, น า้แขง็ซอง, พฤติกรรมการซ้ือ, ปัญหา, การแบ่งกลุ่ม 
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Abstract 
The research in this study is for the purposes of buying behavior of retail customers to buy ice envelope The 
sample used in the study group is a group of customers who buy retail ice ice envelope from the barn, 
Feuilletons how to select a sample with a quota sample of 217 cases to select The study found that respondents 
behavior in the purchase order amount per month average ice 15,001-25,A total of 000 Baht order number of 
ice cubes from the factory with an average 2 holster/day total purchase order from the factory ice cubes, and a 
long period of time is 1 - 3 years of purchase, frequency of the ice cubes from the factory 2 times per day(09.01 
- 12:00 pm The problem of education retail customers the Products they have ice in small quantities price price 
is not suitable for the amount of the distribution is available on the slow distribution The group can be divided 
into retail customers by using these factors on the behavior of purchasing ice case can be divided into 3 groups, 
and be able to set the name of the group and group 3 to lead to the Strategic Objectives of the group are as 
follows: The following research. Purchase ice and low average number of at least have recently started to use 
the default group to purchase the day of the 2 high order ice and buy a lot of it for a long time to use the default 
purchasing group 3 in the morning. Use a moderate buy. Buy no more evening to dinner. 
 

Keywords: Consumer market, ice packs, ice behavior, problems, segmentation. 

 

1. บทน า 

 
     การด ารงชีวิตของประชาชนแทบทุกคนลว้นท่ีจะตอ้งพ่ึงพาต่อความจ าเป็นในการใชป้ระโยชน์จาก
ความเยน็ของน ้าแขง็เพ่ือการบริโภค การท าน ้าแขง็จึงกลายเป็นธุรกิจท่ีสามารถเติบโตไดอี้กมาก ในเขต
จงัหวดันครปฐมประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเล้ียงสัตว์เพ่ือการบริโภค และมีปริมาณการ
ขยายตัวของธุรกิจเพ่ิมข้ึนจ านวนมาก ส่งผลให้อัตราการบริโภคน ้ าแข็งสูงข้ึนตามไปด้วย ธุรกิจ
อุตสาหกรรมน ้าแข็งซองจึงเกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม ความคาดหวงัและความ
ตอ้งการจากน ้าแข็งย่อมแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มผูบ้ริโภค ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาพฤติกรรมการ
ซ้ือน ้ าแข็งซองของลูกค้ารายย่อยเพ่ือน าไปแบ่งกลุ่ม ว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ
น ้าแข็งซองเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการส าหรับกลุ่มลูกคา้รายย่อยต่อไป 

โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มลูกคา้รายย่อยในการ
เลือกซ้ือน ้าแข็งซอง  เพ่ือศึกษาปัญหาของกลุ่มลูกคา้รายย่อยในการเลือกซ้ือน ้าแข็งซองและเพ่ือศึกษา
การแบ่งกลุ่มลูกคา้รายย่อยโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือน ้ าแข็งซอง ประโยชน์ของผลงานวิจยั
นั้น เพ่ือน าผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มไปใชใ้นการประกอบการตดัสินใจในการวางแผน
หรือปรับปรุงกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้รายย่อยแต่ละกลุ่มท่ี
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เลือกซ้ือน ้ าแข็งซองจากโรงน ้ าแข็งพิชยัวฒัน์ อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ให้ไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด เพ่ือศกัยภาพท่ีเหนือคู่แข่งต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 โมเดล “S-R Theory”  
 1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) เป็นเหตุจูงใจท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือสินคา้ ส่ิงกระตุน้สามารถเกิด
ทั้ งจากภายในร่างกาย และส่ิงกระตุ้นจากภายนอกร่างกาย ซ่ึงส่ิงกระตุ้นภายนอกเป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายสินคา้หรือบริการจะตอ้งให้ความส าคญัเพราะเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดเหตุจูงใจให้ซ้ือหรือเกิดความ
ตอ้งการสินคา้หรือบริการนั้นไม่วา่จะเป็นดา้นเหตุผลหรือดา้นจิตวิทยา (อารมณ์) ของผูบ้ริโภค 
 2. กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) คือ ส่ิงท่ีผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายไม่
สามารถคาดคะเนหรือทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคไดเ้ปรียบเสมือนกล่องด าของผูบ้ริโภคซ่ึง
ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายจะตอ้งมีความพยายามในการศึกษาและจดัส่วนประสมทางการตลาดให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค หรือผูซ้ื้อ
อาจไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัต่างๆดงัต่อไปน้ี 
     2.1 ลกัษณะของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้ออาจไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัแวดลอ้มต่างๆอาทิ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ดา้นการเมือง ดา้นสังคม ดา้นประเพณีและวฒันธรรมตลอดจนดา้นปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างยิ่ง
ในการก าหนดลกัษณะของผูซ้ื้อ 
     2.2 กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่างๆ อาทิ การรับรู้ความตอ้งการ 
(ปัญหา) การคน้หาขอ้มลูการประเมินผลทางเลือกการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
 3. การตดัสินใจของผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase decision) หรือการตอบสนองของผูซ้ื้อ 
(Buyer’s Response) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคสามารถแยกออกเป็นประเดน็ต่างๆดงัน้ี 
     3.1 การเลือกผลิตภณัฑ ์เช่น การเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารจากผูจ้  าหน่ายโดยผูบ้ริโภคจะเลือก
รายการอาหารและผูผ้ลิตและจ าหน่าย เป็นตน้ 
     3.2 การเลือกตราสินคา้ เช่น ในกรณีท่ีมีผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลายผูบ้ริโภคอาจเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารจากผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายจากตราสินคา้ท่ีไดย้ินมาจากบุคคลอ่ืน 
    3.3 การเลือกผูจ้  าหน่าย เช่นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากผูจ้  าหน่ายท่ีมีการดูแลเอาใจใส่และมีการ
บริการท่ีดี 
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    3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ เช่น การเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารในขณะท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายมาถึงขณะ
ก าลงัจดัจ าหน่ายหรือเสร็จจากการจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้รายอ่ืนๆ 
    3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ เช่น การเลือกปริมาณอาหารตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค เป็น
ตน้ 
 
 
แนวคิดเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด  
     ปัจจุบนัในการท าการตลาดส่ิงแรกท่ีนกัการตลาดจะตอ้งก าหนดให้แน่ชดัเพ่ือให้สามารถวางแผนกล
ยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมายของตนวา่เป็นกลุ่มใด จากนั้นก็ท าการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่ากลุ่มเป้าหมายมี
ลกัษณะอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรท าใหเ้ราทราบว่าเราควรจะส่งมอบคุณค่าท่ีเหนือกว่าใหแ้ก่ลูกคา้อนั
เป็นหวัใจของการตลาดอย่างไรจึงจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการท่ีน าเสนอและ
เกิดการซ้ือซ ้า 
     การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดตาม
พฤติกรรมการซ้ือและการใช้สินคา้แต่ละบริการต่างๆ เช่น โอกาสในการซ้ือ ผลประโยชน์ท่ีตอ้งการ 
สถานะของผูใ้ช ้อตัราการใชแ้ละสถานภาพความซ่ือสตัย ์เป็นตน้ 
 
 2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
     การศึกษาของ พิมพ์พรรณ เอ่ียมบุตรลบ (2553)  เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าแข็งจากโรง
น ้าแขง็ธรรมศาลา ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ าแข็งจากโรงน้าแข็งธรรมศาลา การวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ผูท่ี้ซ้ือน ้าแข็งทั้งประเภทคา้ส่งท่ีรับน ้าแข็งจากโรงนา้แข็งธรรมศาลา โดยตรงแลว้ขายน ้าแข็ง
ต่อให้กบัผูค้า้ปลีกและประเภทคา้ปลีกท่ีรับน ้ าแข็งจากโรงน ้ าแข็งธรรมศาลาโดยตรงและขายน ้ าแข็งต่อ
ใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย รวมทั้งหมด 115 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามการวิจยั ผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าแข็งโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยผูซ้ื้อน ้าแข็งใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2 ดา้น คือดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นกระบวนการ ระดบั
มาก 3 ดา้น ประกอบไปดว้ย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากรหรือผูข้ายและดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ ระดบัปานกลาง 2 ดา้นประกอบไปดว้ยดา้นราคาและดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นทศันคติท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือน ้ าแข็งจากโรงน ้ าแข็งธรรมศาลา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยผูซ้ื้อ
น ้าแข็งให้ความส าคญั ในดา้นความเช่ือถือไวว้างใจในโรงน ้ าแข็งธรรมศาลามากท่ีสุด ให้ความส าคญัใน
ดา้นการใชบ้ริการ ของโรงน ้าแข็งธรรมศาลา อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามส าคญัในดา้นความรู้และ
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ความเขา้ใจ เก่ียวกบัโรงน ้ าแข็งธรรมศาลานอ้ยท่ีสุด ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัคร้ังน้ีคือผูป้ระกอบการ
น ้าแขง็ ควรใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของนา้แขง็ท่ีผลิตไดโ้ดยผูป้ระกอบการควรจะผลิตน ้าแขง็ใหมี้ขนาด 
มาตรฐาน ท่ีมีลกัษณะใสไม่ขุ่น และควรจะรักษามาตรฐานของการผลิตน ้ าแข็งให้คงอยู่ต่อไปเพราะ 
น ้าแขง็ถือเป็นหวัใจหลกัของการประกอบธุรกิจ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี คือ ลูกคา้รายย่อยผูเ้ลือกซ้ือน ้าแข็งซองจากโรงน ้าแข็งพิชยัวฒัน ์อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม จากรายงานขอ้มูลของโรงน ้าแข็งพิชยัวฒัน์ ประจ าปี 2556 พบว่ามีจ านวนลูกคา้รายย่อย
ทั้งหมด 494 ราย ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% ระดบัความคลาดเคล่ือน ±5% จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 217 ราย การเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา้ตามสดัส่วนของอาชีพ  
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งโดยแบ่งสดัส่วนตามอาชีพ 

   อาชีพ    จ านวนสัดส่วน (ร้อยละ)  จ านวนกลุ่ มตัวอย่าง 
(ราย) 
ผูป้ระกอบการเล้ียงสุกร      46       100 
ผูป้ระกอบการเล้ียงเป็ด    18.4        40 
ผูป้ระกอบการเล้ียงไก่    27.6        60 
ผูป้ระกอบการเล้ียงปลา     4.6        10 
ผูป้ระกอบการคา้ขายผกัหรือผลไม ้    3.4         7 
รวม      100       217 
 
การวิเคราะห์ขอ้มลู  

1. วิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ค่าสถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  
2. วิเคราะห์ขอ้มลูพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้าแขง็ซอง ค่าสถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  
3. วิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาในการเลือกซ้ือน ้ าแข็งซอง ค่าสถิติท่ีใช้ คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ

  
4. วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มลกูคา้รายยอ่ยโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือน ้าแข็งซอง ดว้ยวิธีการ

วิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) ค่าสถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูเ้ลือกซ้ือน ้าแข็งซอง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30 ปี ระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001 - 25,000 บาท มีอาชีพ ผูป้ระกอบการเล้ียงสุกรและผูป้ระกอบการคา้ขายผกัหรือผลไม ้
     การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้ าแข็งซอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มียอดสั่งซ้ือ
น ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มียอดซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็โดยเฉล่ียจ านวน 2 ซอง 
/ วนั สั่งซ้ือน ้ าแข็งจากโรงงานน ้ าแข็งมาเป็นระยะเวลานาน 1 – 3 ปี มียอดความถ่ีในการซ้ือน ้ าแข็งจาก
โรงงานน ้ าแข็ง 2 คร้ังต่อวนั มีช่วงเวลาในการซ้ือน ้ าแข็งจากโรงงานน ้ าแข็งช่วงสาย (09.01 – 12.00 น.) 
นอกจากโรงน ้าแขง็พิชยัวฒันแ์ลว้ยงัเลือกซ้ือน ้าแขง็จากโรงน ้าแขง็พิชยัยทุธ (ซอย 7)  
     สาเหตุในการเลือกซ้ือน ้าแข็งซองจากโรงงานพิชยัวฒัน์ ลูกคา้พอใจมากท่ีมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ อยู่
ในพ้ืนท่ีท่ีเขา้ถึงง่าย สะดวก สงัเกตเห็นชดัเจน และพอใจปานกลาง ในดา้นโรงงานสะอาด ถกูสุขลกัษณะ 
น ้าแข็งใสสะอาดปราศจากตะกอนและส่ิงปนเป้ือน ราคาต ่ากว่าโรงน ้าแขง็ทัว่ไป มีการเพ่ิมปริมาณน ้าแข็ง
ใหล้กูคา้ในช่วงฤดูร้อน พนกังานใหบ้ริการดี มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี มีส่วนลดในกรณีท่ีซ้ือในปริมาณมาก  
     ขอ้มูลปัญหาในการเลือกซ้ือน ้าแข็งซอง การศึกษาปัญหาของกลุ่มลูกคา้รายย่อย ดา้นผลิตภณัฑ ์ลูกคา้
ไดน้ ้าแขง็ในปริมาณนอ้ย ดา้นราคา ราคาไม่เหมาะสมกบัปริมาณ ดา้นการจดัจ าหน่าย ไดรั้บบริการชา้ ดา้น
การส่งเสริมการตลาด พนกังานผูใ้หบ้ริการไม่มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มลูกคา้รายย่อยโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือน ้ าแข็งซอง สามารถ
แบ่งไดท้ั้งหมด 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมการซ้ือน ้าแขง็ซองของประชากรตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 

ประชากรกลุ่มที่ 1 ระดบั 

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท  

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 15,000 บาท  

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท  

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท  

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท  

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 45,000 บาทข้ึนไป  

ระดบัมาก  

ระดบันอ้ย  

ระดบันอ้ย  

ระดบันอ้ย  

ระดบันอ้ย  

ระดบันอ้ย  

- โดยเฉล่ียซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็จ านวน 1 ซอง/วนั  

- โดยเฉล่ียซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็จ านวน 2 ซอง/วนั  

ระดบัมาก  

ระดบันอ้ย  
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- โดยเฉล่ียซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็จ านวน 3 ซอง/วนั  

- โดยเฉล่ียซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็จ านวน 4 ซอง/วนั  

- โดยเฉล่ียซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็จ านวนมากกวา่ 5 ซอง  

ระดบันอ้ย  

ระดบันอ้ย  

ระดบันอ้ย  

- ซ้ือน ้าแขง็มาเป็นระยะเวลา นอ้ยกวา่ 1 ปี   

- ซ้ือน ้าแขง็มาเป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี  

- ซ้ือน ้าแขง็มาเป็นระยะเวลา 4 – 6 ปี  

- ซ้ือน ้าแขง็มาเป็นระยะเวลา มากกวา่ 7 ปี  

ระดบัมาก  

ระดบันอ้ย  

ระดบันอ้ย  

ระดบันอ้ย  

- ความถ่ีในการซ้ือน ้าแขง็ 1 คร้ังต่อวนั  

- ความถ่ีในการซ้ือน ้าแขง็ 2 คร้ังต่อวนั  

- ความถ่ีในการซ้ือน ้าแขง็ 3 คร้ังต่อวนั  

ระดบัมาก 

ระดบันอ้ย  

ระดบันอ้ย  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงเชา้ (06.00 – 09.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงสาย (09.01 – 12.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงบ่าย (12.01 – 15.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงเยน็ (15.01 – 18.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงค ่า (18.00 – 21.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงดึก (21.01 - 24.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ไม่แน่นอน  

ระดบันอ้ย  

ระดบัปานกลาง 

ระดบัมาก  

ระดบัปานกลาง 

ระดบัปานกลาง 

ระดบันอ้ย  

ระดบัปานกลาง  

 

ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมการซ้ือน ้าแขง็ซองของประชากรตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2 

ประชากรกลุ่มที่ 2 ระดบั 

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท  

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 15,000 บาท  

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท  

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท  

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท  

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 45,000 บาทข้ึนไป  

ระดบันอ้ย  

ระดบัปานกลาง  

ระดบัปานกลาง  

ระดบัมาก  

ระดบัปานกลาง  

ระดบัปานกลาง  
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- โดยเฉล่ียซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็จ านวน 1 ซอง/วนั  

- โดยเฉล่ียซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็จ านวน 2 ซอง/วนั  

- โดยเฉล่ียซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็จ านวน 3 ซอง/วนั  

- โดยเฉล่ียซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็จ านวน 4 ซอง/วนั  

- โดยเฉล่ียซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็จ านวน มากกวา่ 5 ซอง  

ระดบันอ้ย  

ระดบัปานกลาง  

ระดบัปานกลาง  

ระดบัมาก  

ระดบัมาก  

- ซ้ือน ้าแขง็มาเป็นระยะเวลา นอ้ยกวา่ 1 ปี   

- ซ้ือน ้าแขง็มาเป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี  

- ซ้ือน ้าแขง็มาเป็นระยะเวลา 4 – 6 ปี  

- ซ้ือน ้าแขง็มาเป็นระยะเวลา มากกวา่ 7 ปี  

ระดบัปานกลาง  

ระดบัปานกลาง  

ระดบัปานกลาง  

ระดบัมาก  

- ความถ่ีในการซ้ือน ้าแขง็ 1 คร้ังต่อวนั  

- ความถ่ีในการซ้ือน ้าแขง็ 2 คร้ังต่อวนั  

- ความถ่ีในการซ้ือน ้าแขง็ 3 คร้ังต่อวนั  

ระดบัปานกลาง  

ระดบัมาก  

ระดบัปานกลาง  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงเชา้  (06.00 – 09.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงสาย (09.01 – 12.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงบ่าย (12.01 – 15.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงเยน็ (15.01 – 18.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงค ่า (18.00 – 21.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงดึก (21.01 - 24.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ไม่แน่นอน  

ระดบัมาก  

ระดบัมาก  

ระดบัปานกลาง  

ระดบันอ้ย  

ระดบันอ้ย  

ระดบันอ้ย  

ระดบันอ้ย  

 

ตารางที่ 4 แสดงพฤติกรรมการซ้ือน ้าแขง็ซองของประชากรตวัอยา่งกลุ่มท่ี 3 

ประชากรกลุ่มที่ 3 ระดบั 

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท  

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 15,000 บาท  

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท  

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท  

ระดับ ป าน กล าง

ระดบัมาก  

ระดบัมาก  

ระดับ ป าน กล าง
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- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท  

- ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 45,000 บาทข้ึนไป  

ระดบัมาก  

ระดบัมาก  

- โดยเฉล่ียซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็จ านวน 1 ซอง/วนั  

- โดยเฉล่ียซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็จ านวน 2 ซอง/วนั  

- โดยเฉล่ียซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็จ านวน 3 ซอง/วนั  

- โดยเฉล่ียซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็จ านวน 4 ซอง/วนั  

- โดยเฉล่ียซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็จ านวนมากกวา่ 5 ซอง  

ระดับ ป าน กล าง

ระดบัมาก  

ระดบัมาก  

ระดับ ป าน กล าง

ระดบัปานกลาง  

- ซ้ือน ้าแขง็มาเป็นระยะเวลา นอ้ยกวา่ 1 ปี   

- ซ้ือน ้าแขง็มาเป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี  

- ซ้ือน ้าแขง็มาเป็นระยะเวลา 4 – 6 ปี  

- ซ้ือน ้าแขง็มาเป็นระยะเวลา มากกวา่ 7 ปี  

ระดบันอ้ย  

ระดบัมาก  

ระดบัมาก  

ระดบัปานกลาง  

- ความถ่ีในการซ้ือน ้าแขง็ 1 คร้ังต่อวนั  

- ความถ่ีในการซ้ือน ้าแขง็ 2 คร้ังต่อวนั  

- ความถ่ีในการซ้ือน ้าแขง็ 3 คร้ังต่อวนั  

ระดบันอ้ย  

ระดับ ป าน กล าง

ระดบัมาก  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงเชา้ (06.00 – 09.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงสาย (09.01 – 12.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงบ่าย (12.01 – 15.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงเยน็ (15.01 – 18.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงค ่า (18.00 – 21.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ช่วงดึก (21.01 - 24.00 น.)  

- ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็ไม่แน่นอน  

ระดบันอ้ย  

ระดบันอ้ย  

ระดบันอ้ย  

ระดบัมาก  

ระดบัมาก  

ระดบันอ้ย  

ระดบัมาก  

 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรตวัอย่างทั้ง 3 กลุ่ม จึงไดต้ั้งช่ือกลุ่มประชากรตวัอย่างทั้ง 3 

กลุ่ม ตามพฤติกรรมการซ้ือน ้าแขง็ซอง ดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1 ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็โดยเฉล่ียต ่าและจ านวนนอ้ย เพ่ิงเร่ิมใชบ้ริการ จดัซ้ือช่วงกลางวนั  
กลุ่มท่ี 2 ยอดสัง่ซ้ือน ้าแขง็สูงและซ้ือเป็นจ านวนมากใชบ้ริการเป็นเวลานาน จดัซ้ือช่วงเชา้มาก  
กลุ่มท่ี 3 ยอดสัง่ซ้ือน ้าแข็งปานกลางค่อนขา้งสูง ซ้ือปานกลาง ใชบ้ริการมาไม่มากไม่นอ้ย จดัซ้ือ

ช่วงตอนเยน็ถึงค ่า 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
              การวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ของผูเ้ลือกซ้ือน ้าแขง็ซอง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายนุอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 30 ปี ระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีอาชีพ ผูป้ระกอบการเล้ียงสุกรและผูป้ระกอบการคา้ขายผกัหรือผลไม ้
             การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือน ้าแขง็ซอง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มียอดสั่งซ้ือ
น ้าแขง็โดยเฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มียอดซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็โดยเฉล่ียจ านวน 2 ซอง 
/ วนั สั่งซ้ือน ้ าแข็งจากโรงงานน ้ าแข็งมาเป็นระยะเวลานาน 1 – 3 ปี มียอดความถ่ีในการซ้ือน ้ าแข็งจาก
โรงงานน ้าแขง็ 2 คร้ังต่อวนั มีช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็ช่วงสาย (09.01 – 12.00 น.) 
             การวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาในการเลือกซ้ือน ้าแข็งซอง การศึกษาปัญหาของกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ลูกคา้ไดน้ ้ าแข็งในปริมาณน้อย ดา้นราคา ราคาไม่เหมาะสมกบัปริมาณ ดา้นการจดัจ าหน่าย 
ไดรั้บบริการชา้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด พนกังานผูใ้หบ้ริการไม่มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี 
             การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มลกูคา้รายยอ่ยโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือน ้าแขง็ซอง สามารถแบ่งได้
ทั้งหมด 3 กลุ่ม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สั่งซ้ือน ้ าแข็งโดยเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี ต ่ากว่า 5,000 บาท ในกลุ่มท่ี 1 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือน ้าแข็งจากโรงงานน ้าแขง็โดยเฉล่ียจ านวน 2 ซอง / วนั ในกลุ่มท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่สั่งซ้ือน ้ าแข็งจากโรงงานน ้ าแข็งมาเป็นระยะเวลานาน 4 – 6 ปี ในกลุ่มท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือน ้ าแข็งจากโรงงานน ้าแข็งอยู่ท่ี 3 คร้ังต่อวนั ในกลุ่มท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ช่วงเวลาในการซ้ือน ้าแขง็จากโรงงานน ้าแขง็อยูท่ี่ช่วงเวลาค ่า (18.00 – 21.00น.) ในกลุ่มท่ี 3 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการท าวจิยั  

 ด้านผลิตภัณฑ์  พบปัญหา ไดรั้บน ้าแข็งในปริมาณนอ้ย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จึงควรปรับปรุงใน
ส่วนการผลิตและการบริหารจดัการปริมาณของน ้ าในซองน ้ าแข็งให้มีมาตรฐาน อยู่ในระดบัเดียวกนัทุก
ซอง และวางแผนพยากรณ์ยอดขายน ้ าแข็งในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือให้มีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
ไม่มากเกินไป เพ่ือลดการละลายของน ้าแขง็ 

 ด้านราคา พบปัญหา ราคาสินคา้ไม่เหมาะสมกบัปริมาณท่ีไดรั้บ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เป็นปัญหา

ท่ีต่อเน่ืองจากการท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีผูซ้ื้อไดรั้บนั้นไม่ไดม้าตรฐาน จึงได้รับน ้ าแข็งในปริมาณน้อย จึงตอ้ง

ปรับปรุงน ้าแขง็ใหมี้ขนาดท่ีมีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ เม่ือเปรียบเทียบกบัราคา

ท่ีตอ้งจ่าย 
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 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบปัญหา ไดรั้บบริการช้า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ควรเพ่ิมจ านวน

พนักงานให้เพียงพอต่อการบริการ เพ่ือรองรับลูกคา้ให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  มีการจดัล าดบัคิว 

ก่อน – หลงั ในการรับบริการใหก้บัลกูคา้ทราบ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบปัญหา พนกังานผูใ้ห้บริการไม่มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี อยู่ในระดบั

มากท่ีสุด ควรอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจ แก่พนกังาน ก าหนดกฎระเบียบในการปฏิบติังาน บทลงโทษ 

อย่างเคร่งครัด เพ่ิมช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกค้าหรือกล่องรับความคิดเห็น จัดงานหรือ

กิจกรรมประจ าปีเพ่ือสร้างความสนิทสนมความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูคา้ 

 พฤตกิรรมการซ้ือของกลุ่มลูกค้ารายย่อยในการเลอืกซ้ือน า้แข็งซอง 

 กลุ่มที่  1 กลุ่มลูกค้าท่ีเพ่ิงเร่ิมใช้บริการ ต้องใช้โปรแกรมท่ีเพ่ิมคุณค่าให้แก่ลูกค้า เช่น การ

รับประกนัสินคา้ หรือการใหค้ะแนนสะสมในการซ้ือแต่ละคร้ัง เพ่ือใหล้กูคา้ซ้ือประจ า 

 กลุ่มที่  2 เป็นกลุ่มท่ีลูกค้ามีก าลังการซ้ือสูง และใช้บริการมาเป็นระยะเวลานาน จึงควรให้

ความส าคญักบัลูกคา้ในกลุ่มน้ีมากเป็นพิเศษ หากซ้ือในปริมาณมากควรมีส่วนลดหรือเครดิตให้ รวมถึง

สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ จดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ ให้ลูกคา้รู้สึกประทับใจ เพ่ิมจ านวน

พนกังานในช่วงเชา้ใหเ้พียงพอต่อการบริการท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน   

 กลุ่มที่  3 กลุ่มลูกค้าท่ีมีก าลังซ้ือในระดับปานกลาง ใช้บริการมาไม่มากไม่น้อย ควรรักษา

มาตรฐานการใหบ้ริการท่ีดีสม ่าเสมอ เพ่ือใหเ้กิดความพึงใจ และซ้ือต่อในระยะยาว 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1. คู่แข่งรายใหญ่ท่ีส าคญัของโรงงานน ้ าแข็งซองในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม มีจ านวน

ทั้งส้ิน 2 แห่ง เพ่ือให้สามารถก าหนดกลยุทธ์ให้เป็นผูน้ าตลาด จึงควรมีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับคู่แข่ง 

วิเคราะห์ SWOT เพ่ือน าขอ้มลูมาเปรียบเทียบ ประกอบการตดัสินใจในการสร้างกลยทุธ์ทางการแข่งขนัให้

มีประสิทธิผลมากข้ึน  

2. ควรท าการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ลือกซ้ือน ้ าแขง็ซองจากโรงงาน เพ่ือใหท้ราบวา่ลูกคา้ให้

ความส าคญักบัปัจจยัใดบา้งในการเลือกซ้ือน ้ าแขง็ ช่วยใหมี้แนวทางในการปรับปรุงการบริการท่ีตรงประเด็นมาก

ยิง่ข้ึน ทราบวา่ส่ิงใดควรไดรั้บการแกไ้ข ก่อน – หลงั   
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเทีย่วกบัปัจจัยทีใ่ช้ในการ
ตัดสินใจเลอืกห้องพกั    ของลูกค้าในเขตอ าเภอปราณบุรี จังหวดัประจวบครีีขนัธ์ 

วศินี พูลผล1 และ ดร.ธีริน วาณิชเสนี2 

Wisanee Punpon and Dr.Teerin Vanichseni 

บทคดัย่อ 

การศึกษาอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกบัปัจจยัท่ีใช้
ในการตดัสินใจเลือกหอ้งพกัของลกูคา้ในเขตอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาคือ นกัท่องเท่ียวท่ีตดัสินใจเลือกหอ้งพกัในเขตอ าเภอปราณบุรี จ านวน200 คน โดยเกบ็รวบรวม
ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวภาพรวม ส่วนใหญ่
นักท่องเท่ียวเคยท่องเท่ียวในอ าเภอปราณบุรี ตนเองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว 
วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเท่ียว/พกัผ่อน และเดินทางมาท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุดตามเทศกาลเป็น
ตน้ ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดภาพรวม ส่วนใหญ่มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน มี
การก าหนดราคาห้องพกัอย่างชัดเจน และหลายช่องทางให้ติดต่อเป็นตน้ ปัจจยัส่วนบุคลด้านอาชีพท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
.05 
ค าส าคัญ:พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว,ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

Abstract 
Independent study aimed to investigate the relationship between the behavior of the factors used 
in deciding to stay in Pranburi. PrachuapKhiri Khan Province The samples used in the study of 
the decision to stay in Pranburi, a total of 200 people by collecting information from the user 
query. The results showed that the Behaviour Overview Most visitors never travel in Pranburi. 
Influence their decision to visit . Purpose of visit / stay .And traveling during the holiday season 
and so on. Level the overall marketing mix .Most security standards. Room rates are defined 
clearly. And multi-channel contact etc.. Personal and professional factors , different factors affect 
different market . Overall, no difference . Statistically significant at .05 
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1.บทน า 
การท่องเท่ียวถือว่าเป็นรายไดห้ลกัของประเทศ ท าให้เกิดท าให้เกิดประโยชน์กบัธุรกิจหลาย

ประเภท เช่น ธุรกิจเก่ียวกบัท่ีพกั ธุรกิจเก่ียวกับการเดินทาง และการขนส่ง ธุรกิจอาหาร เป็นตน้ ส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุดของธุรกิจท่องเท่ียว คือท าใหเ้กิดรายไดแ้ละท าใหเ้กิดอาชีพ ส่งผลให้เกิดผลในทิศทางท่ีดีทาง
เศรษฐกิจ   

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศไทย ซ่ึงเป็นประตูสู่
ภาคใตข้องประเทศและยงัเป็นทางผ่านท่ีส าคญัส าหรับนักเดินทาง อ าเภอปราณบุรีเป็นอ าเภอหน่ึงท่ีมี
ช่ือเสียงในดา้นการท่องเท่ียวอีกทั้งยงัเป็นท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวหรือนกัเดินทางและยงัมีการด าเนินธุรกิจ
หลากหลายประเภท แต่ธุรกิจท่ีพกัท่ีเป็นท่ีสนใจของนักลงทุนและเติบโตอย่างต่อเน่ือง   ธุรกิจท่ีพกัมี
ความส าคญักบัการท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดแ้ละสร้างอาชีพท่ีส าคญั  ส าหรับธุรกิจหอ้งพกัขนาด
เล็กท่ีมีจ านวนห้องพกัตั้งแต่ 10-20 ห้อง เป็นธุรกิจบริการดา้นท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวเพ่ือใชเ้ป็นท่ี
สถานท่ีพกัแรม เน่ืองจากลูกคา้ตอ้งการความสะดวกสบายจากการเขา้พกั ราคาถูก ท่ีจอดรถสะดวกสบาย 
สถานท่ีปลอดภยั บรรยากาศในหอ้งพกัน่าอยู ่และความรวดเร็วจากการบริการ การขยายของธุรกิจประเภท
น้ี เพ่ือรองรับส าหรับกลุ่มนักท่องเท่ียว  ทั้งน้ีการท่ีลูกคา้จะเลือกซ้ือบริการห้องพกัตอ้งข้ึนอยู่กบัหลายๆ
ดา้น เช่น รายได ้รสนิยมของลูกคา้ สถานท่ี จุดหมายท่ีลูกคา้ตอ้งการจะเดินทางต่อ จะตอ้งท าใหลู้กคา้เกิด
ความประทบัใจในดา้นการบริการท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว มีส่ิงอ านวยความสะดวก และมีประสิทธิภาพ ลูกคา้
ยอ่มปรารถนาท่ีจะกลบัมาบริการอีกคร้ัง  

ในปัจจุบนัมีการขนัแข่งท่ีสูงข้ึนในดา้น คุณภาพของหอ้งพกั ความสะดวกสบาย ท าเล ท่ีตั้ง ราคา  
การให้บริการท่ีรวดเร็ว ส่ิงอ านวยความสะดวก  มีการปรับปรุงดา้นบริการต่างๆ โดยมีการให้บริการท่ี
แตกต่างกนั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ทั้งน้ีธุรกิจท่ีพกัจะตอ้งมีการพฒันาและมีการปรับกล
ยุทธ์ในการด าเนินการธุรกิจเพ่ือให้พร้อมรับการแข่งขนัและการกระตุน้เพ่ิมยอดการเขา้พกั และปรับปรุง
คุณภาพในการให้บริการอย่างสม ่าเสมอ ทั้ งน้ีจากปัญหาท่ีท่ีเกิดข้ึนทางผูวิ้จัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกบัปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกหอ้งพกัของ
ลูกคา้ใน อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  เพ่ือจะน าไปพัฒนาแกไ้ขและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริการแก่ลกูคา้และใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อหอ้งพกัในเขตอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
2.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกท่ีพกัในระหวา่งการเดินทางเขต
อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3.เพ่ือศึกษาสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้
ในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัในระหวา่งการเดินทางเขตอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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2.ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว 

(ณัฏฐา สมบูรณ์ศิริ และคณะ 2554) ไดนิ้ยาม พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว โดยใชค้ าถาม7ค าถามท่ีนิยมใช้
คน้หาลกัษณะของพฤติกรรมผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 6Wsและ1H 

ตารางท่ี 1 ใช้ในการแสดงค าถาม 7 ค าถาม เพ่ือแสดงค าตอบ 7 ประการ เก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค
รวมทั้งการใชก้ลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ค าถาม (6Wและ1H) ค าตอบท่ีตอ้งการทราบ (7 Os) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมา(Occupants) 
1.ประชากรศาสตร์ 
2.ภูมิศาสตร์ 

กลยุทธ์การตลาด(4Ps)ประกอบด้วย
ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และการ
ส่ ง เส ริม ก ารต ล าด ท่ี เห ม าะส ม กั บ
กลุ่มเป้าหมาย 

2.ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(What does the consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผู ้บ ริโภคต้องการซ้ือ(Object)ส่ิงท่ี
ผู ้บ ริโภคต้องก ารจากผ ลิตภัณฑ์ คื อ
ตอ้งการคุณสมบติัหรือองค์ประกอบของ
ผ ลิ ตภัณฑ์  (Product Component) แ ละ
ค ว าม แ ต ก ต่ า ง ท่ี เห น่ื อ ก ว่ า คู่ แ ข่ ง
(Competitive Differentiation) 

ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ( Product 
Strategies) ประกอบดว้ย 
1.ผลิตภณัฑห์ลกั 
2.รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่การบรรจุ
ภณัฑ์ ตราสินคา้ รูปแบบบริการ คุณภาพ 
ลกัษณะนวตักรรม 
3.ผลิตภณัฑค์วบ 
4.ผลิตภณัฑค์าดหวงั 
5.ศักยภาพผลิตภัณฑ์  ความแตกต่ าง
ทางการแข่งขนั 

3.ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ  
(Why does the consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
(Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อสนอง
ความตอ้งการของเขาทางดา้นร้างก่ายและ
จิตวิทยาซึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือคือ 
1.ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทางจิตวิทยา 
2.ปัจจยัทางสงัคม และวฒันธรรม 
3.ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

1.ก ล ยุ ท ธ์ ด้ าน ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ( Product 
Strategies) 
2.ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร ต ล า ด 
(Promotion Strategies) 
ประกอบดว้ยกลยทุธ์การโฆษณาการขาย
โดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย 
ประชาสมัพนัธ์ 
3.กลยทุธ์ดา้นราคา (Price Strategies) 
4.กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(DistributionChannel Strategies) 
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4.ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 
(Who participates in the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organizations)  มี อิ ท ธิ พ ล ใ น ก า ร
ตดัสินใจซึงประกอบดว้ย 
1.ผูริ้เริม 2. ผูมี้อิทธิพล  
3.ผูต้ดัสินใจซ้ือ 4.ผูซ้ื้อ  
5. ผูใ้ช ้

กลยทุธ์ท่ีใชก้นัมากคือ 
การโฆษณา และกลยุทธ์การส่งเสริม
ก ารตล าด  (Advertising and Promotion 
Strategies) โดยใชห้ลุมอิทธิพล 

5.ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่นช่วง
เดือนใดของปี หรือ ช่วงฤดูใดของปี ช่วง
วนัใดของเดือนช่วงเวลาใดของโอกาส
พิเศษ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มากคือการส่งเสริมการตลาด 
( Promotion Strategies)  เ ช่ น  ท า ก า ร
ส่งเสริมการตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคล้อง
กบัโอกาสในการซ้ือ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the consumer buy?) 

แหล่งหรือสถานท่ีจ าหน่าย (Outlets) เช่น 
ส านกังานตวัแทนจ าหน่าย ฯลฯ 

ก ล ยุ ท ธ์ ช่ อ ง ท าง ก า ร จั ด จ าห น่ า ย 
(Distribution Channel Strategies) บ ริษัท
น าผ ลิ ตภัณฑ์ สู่ ตล าด เป้ าห ม ายโด ย
พิจารณาวา่จะผา่นคนกลางอยา่งไร 

7.ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ(Operations) 
ประกอบดว้ย 
1.การรับรู้ปัญหา 
2.การคน้หาขอ้มูล 
3.การประเมินผลทางการเลือก 
4.ตดัสินใจซ้ือ 
5.ความรู้สึกหลงัซ้ือ 

กลยุทธ์ ท่ี ใช้กันมาก คือ กลยุทธ์ การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategies) 
ประกอบด้วยการโฆษณาการขายโดยใช้
พนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การให้
ข่าว การประชาสมัพนัธ์การตลาดทางตรง 
เช่น พนกังานขายจะก าหนดวตัถุประสงค์
ในการขายให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
ในการตดัสินใจซ้ือ 

 

2.2 แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัการตัดสินใจ  

 (วชัรี วงศ์ศิริวฒัน์2539: 470) ไดนิ้ยาม การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือหรือปฏิเสธ
ผลิตภณัฑ์ เป็นช่วงขอ้เท็จจริงขอ้สุดทา้ยส าหรับนกัการตลาดซ่ึงช้ีความส าคญัว่า กลยุทธ์การตลาด
ฉลาด มองการณ์ไกลและมีประสิทธิผลหรือช้ีวา่มีการวางแผนท่ีและมีการผิดพลาด ดงันั้นนกัการ
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ตลาดจะสนใจพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค เม่ือผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือมากกวา่หน่ึงทางเลือกข้ึนไป
การตดัซ้ือวา่จะไม่ซ้ือก็เป็นทางเลือกเช่นเดียวกนั 

2.3 แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิทีพ่กัแรม 

(เพียงพิศ เรือนแปง 2551) ไดก้ล่าวว่า แนวคิดเก่ียวกบัการบริการและหลกัการบริการว่า การบริการเป็น
การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผูอ่ื้นจะตอ้งยึดหลกัถือปฏิบติั มิใช่ว่าการให้
ความร่วมหรือ การท าประโยชน์ต่อผูอ่ื้นจะเป็นไปตามใจของเรา ดงันั้นหลกัการให้บริการมีขอ้ควรค านึง
ดงัน้ี 
1.สอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ การใหบ้ริการตอ้งค านึงถึงผูรั้บบริการเป็นหลกั จะตอ้ง
น าความตอ้งการของผูรั้บบริการมาก าหนดในการใหบ้ริการแมว้่าจะเป็นการใหค้วามช่วยเหลือท่ีเราเห็นว่า
ดี และเหมาะสมแก่ผูรั้บบริการเพียงใด แต่ถา้ผูรั้บบริการไม่สนใจไม่ใหค้วามส าคญั การบริการนั้นกอ็าจจะ
ไร้ค่า 
2.ท าให้ผูรั้บบริการเกิดความพอใจคุณภาพ คือ ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกัเบ้ืองตน้ เพราะฉะนั้นการ
บริการจะตอ้งมุ่งเนน้ใหผู้รั้บบริการเกิดความพอใจและถือเป็นหลกัส าคญัในการประเมินผลการใหบ้ริการ 
ไม่ว่าเราจะตั้งใจบริการมากมายเพียงใด แต่ก็เป็นเพียงดา้นปริมาณ แต่คุณค่าของการบริการวดัดว้ยความ
พึงพอใจของลกูคา้ 
3.ปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถว้น การให้บริการซ่ึงจะสยองความใต้องการและความพอใจของ
ผูรั้บบริการท่ีเห็นไดช้ดัคือการปฏิบติัท่ีตอ้งมีการตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ครบถว้น เพราะ
ถา้หากมีขอ้ผิดพลาดขาดตกบกพร่องแลว้ ก็ยากท่ีจะท าให้ลูกคา้พอใจ แมจ้ะขออภยัก็ไดรั้บเพียงความ
เมตตา 
4.เหมาะแก่สถานการณ์ การให้บริการท่ีรวดเร็ว ส่งสินคา้ หรือให้บริการตรงตาม ก าหนดเวลาเป็นส่ิง
ส าคญั ความล่าชา้ไม่ทนัก าหนด ท าใหเ้ป็นการบริการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ นอกจากการส่งสินคา้
ทนัก าหนดแลว้ ยงัจะตอ้งพิจารณาถึงความเร่งรีบของลกูคา้และสนองตอบใหร้วดเร็วก่อนก าหนดดว้ย  
(รวีวรรณเพช็รคง 2551) ไดก้ล่าวา่ แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) คือส่ิงท่ีเสนอขายโดธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ส าหรับบริการเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีตัวตน 
(Intangible Product) 

2.ราคา (Price) คือคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปแบบของเงิน ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญับ่งบอกถึงคุณภาพท่ีจะไดรั้บ
ผูบ้ริโภคจะท าการเปรียบเทียบราคาระหวา่งคุณค่าของผลิตภณัฑเ์พราะราคาคือตน้ทุนของลกูคา้ 
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3.การจดัจ าหน่าย (Place) คือโครงสร้างกิจกรรม อนัเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีตั้ง การเคล่ือนยา้ยสินคา้ และการ
ก าหนดท าเลท่ีตั้ง เพ่ือใหถึ้งการเขา้ถึงผูบ้ริโภค 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจเก่ียวกบัสินคา้ 
บริการหรือความคิดต่อบุคคล เพ่ือจูงใจ (Persuade) เพ่ือให้เกิดความต้องการเพ่ือเตือนความทรงจ า 
(Remind) ในอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือการติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกัวานขาย
ท าการขาย (Personal Selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (NON-Personal Selling) เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือตอ้งใช้หลกัในการเลือกใช้
เคร่ืองมือแบบประสมประสานกบั (Integrated Marketing Communication : IMC )โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกบัลกูคา้ ผลิตภณัฑค์ู่แข่ง โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั 

5.บุคคล (People) คือ บุคคลทั้งหมดในองคก์รท่ีใหบ้ริการ ไดแ้ก่เจา้ของกิจการ ผูบ้ริหารพนกังานทุกระดบั 
บุคคลดงักล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของการใหบ้ริการ 

6.กระบวนการ (Process) คือการส่งมอบคุณภาพในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 
กระบวรการให้บริการเป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคัญมากต้องอาศัยพนักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพหรือเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัท าใหเ้กิดกระบวนการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจาก
การใหบ้ริการมกัประกอบดว้ยหลายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนตอ้งประสานเช่ือมโยงกนัอย่างดี หากมีขั้นตอน
ใดไม่ดีแมแ้ต่ขั้นตอนเดียวยอ่มท าใหบ้ริการไม่เป็นท่ีประทบัใจแก่ลูกคา้ 

7.ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือส่วนประสมขององค์การท่ีลูกคา้ทนัสมยัไดจ้ากลกัษณะ
ทางกายภาพ ไดแ้ก่ อาคารของธุรกิจบริการ เคร่ืองมือ และ อุปกรณ์ การตกแต่งสถานท่ีเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใช้
เป็นเคร่ืองหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ ลูกคา้อาศยัลกัษณะทางกายภาพเป็นปัจจยั หน่ึงในการ
เลือกใชบ้ริการ ลกัษณะทางกายภาพแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกนัทั้งในดา้นใหค้วามส าคญั การออกแบบ การ
จดัวาง เป็นความประทบัใจคร้ังแรกในส าหรับลกูคา้ท่ีใชบ้ริการคร้ังแรก      

3.วธิีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1. ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศึกษา นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตอ าเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากจ านวนนักท่องเท่ียว 409 คน (รายงานสถิติการท่องเท่ียว
ภายในประเทศประจ าปี พ.ศ.2554 (ภาคตะวนัตก) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา)  
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2. นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จากจ านวน
นกัท่องเท่ียว 200 คน สดัส่วนของกลุ่มประชากรจากการประเมินโดย Krejcie and Morgan (1970) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.ผูวิ้จยัไดข้อความร่วมมือจากนกัท่องเท่ียวใหต้อบแบบสอบถาม เพ่ือขอเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
2.จากนั้นแจกแบบสอบถามใหจ้ากนกัท่องเท่ียว จ านวนทั้งหมด 200 คน 
3.น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบสอบถาม 
4.น าไปด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์กรอบท่ี 3 คือ Correlation , Anova 
การจดักระท าขอ้มลูปละการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาไดท้ าการตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้นจ านวน 200 
ฉบบั 

2.ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวเ้พ่ือเตรียมน าไปด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ตาม
ลกัษณะของค าถาม ดงัน้ี 
 

ตอนท่ี1 การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ  
ตอนท่ี2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดน า

ขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าสถิติ ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 
deviation) โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยาย และสรุปผลการศึกษา ซ่ึงก าหนด
คะแนนค าตอบของแบสอบถาม ดงัน้ี  

ระดบัความส าคญั    คะแนน 
ไม่ส าคญัอยา่งยิ่ง    ก าหนดให ้1 คะแนน 
ส าคญันอ้ย     ก าหนดให ้2 คะแนน 
ส าคญัปานกลาง    ก าหนดให ้3 คะแนน 
ส าคญัมาก    ก าหนดให ้4 คะแนน 
ส าคญัมากท่ีสุด    ก าหนดให ้5 คะแนน 

ตอนท่ี3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกบัปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกห้องพกั
ของลูกคา้ในเขตอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพ รายได ้โดยใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมี 2 กลุ่ม (t-test) 
และมากกวา่ 2 กลุ่ม (F-test) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
จากการศึกษาขอ้มลูส่วนบุคคล พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีอาย ุ21-30 ปี มีสถานภาพโสด 

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทั และมีรายได ้10,001-20,000 บาท ซ่ึงสอดคล้องกับ
นางสาวณัฎฐา สมบูรณ์ศิริ และคณะ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบว่า 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงจะชอบเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวมีความสะดวกสบาย เป็นสถานท่ีพกัผ่อน
หย่อนใจ ซ่ึงมีอายุ 23 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 191 คน 
คิดเป็นร้อยละ47.75 เน่ืองจากค่านิยมของสังคมไทยให้ความส าคญักบัการศึกษาเป็นอย่างมาก มีความรู้
มากข้ึน อาชีพ/ลกูจา้งพนกังานบริษทั จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 มีราได ้5,000-10,000 บาท 

จากการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียว พบว่า ส่วนใหญ่เคยมาท่องเท่ียวในอ าเภอปราณบุรี มี
ตนเองท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางมาในอ าเภอปราณบุรีท่องเท่ียว/
พกัผ่อน ส่วนใหญ่ท่านเดินทางมาท่องเท่ียวช่วงวนัหยุดตามเทศกาล  เลือกสถานท่ีพกัประเภทบงักะโล/ รี
สอร์ท ไดรั้บขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอปราณบุรีจากอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงสอดคล้องกับนางสาวณัฎฐา 
สมบูรณ์ศิริ และคณะ พบว่า พฤติกรรมนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะมาท่องเท่ียว/พกัผ่อน คิดเป็นร้อยละ 
87.70 รวมถึงพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเดินทางมายงัอ าเภอสวนผึ้งดว้ยรถยนต์ส่วนบุคคล คิด
เป็นร้อยละ86.25 เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวจะเดินทาง
มาดว้ยรถยนต์พาหนะอ่ืน ประหยดัเวลามากกว่า และแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี มีท่ี
จอดรถคอยใหบ้ริการโดยไม่ตอ้งเสียค่าบริการและมีท่ีจอดรถเพียงส าหรับจ านวนนกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียว 

5.สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกบัปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือก
หอ้งพกัของลกูคา้ในเขตอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 จากการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจยั 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0  ซ่ึงมีอายุ 21-30 ปี จ านวน 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 มีสถานภาพโสด จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 67 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
133 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 มีอาชีพพนักงานบริษทั จ านวน 61 คน ร้อยละ 30.5 และมีรายได้ 10,001-
20,000 บาท จ านวน 112 คน ร้อยละ 56  

จากการส ารวจขอ้มูลพบว่า พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เคยมาท่องเท่ียวในอ าเภอปราณบุรี 
คิดเป็นร้อยละ 94.0  มีตนเองท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 39.0 มีวตัถุประสงค์ใน
การเดินทางมาในอ าเภอปราณบุรีท่องเท่ียว/พักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 56.0 ส่วนใหญ่ท่านเดินทางมา
ท่องเท่ียวช่วงวนัหยุดตามเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 57.5 ท่านเลือกสถานท่ีพกัประเภทบงักะโล/ รีสอร์ท คิด
เป็นร้อยละ 48.0ท่านไดรั้บขอ้มลูแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอปราณบุรีจากอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 46.5  
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จากการส ารวจขอ้มูลพบวา่ ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกหอ้งพกัของลูกคา้ในเขตอ าเภอปราณ
บุรีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะหอ้งพกั ส่วนใหญ่มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีได้
มาตรฐาน คะแนนเฉล่ีย 3.46 ดา้นราคา ส่วนใหญ่มีการก าหนดราคาหอ้งพกัอยา่งชดัเจน คะแนนเฉล่ีย 3.27
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่วนใหญ่มีหลายช่องทางให้ติดต่อ คะแนนเฉล่ีย 2.85 ด้านการส่งเสริม
การตลาด ส่วนใหญ่มีการลดราคาเม่ือพักระยะยาว คะแนนเฉล่ีย 3.02 ด้านการบริการ ส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการแกปั้ญหา คะแนนเฉล่ีย 3.43  ดา้นกระบวนการบริการ ส่วนใหญ่มีค่าบริการต่างๆ ได้
หลายวิธี เช่น เงินสด บตัรเครดิต โอนเงินผ่านธนาคาร คะแนนเฉล่ีย 2.92 และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ส่วนใหญ่มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย คะแนนเฉล่ีย 3.45 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกบัปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจ
เลือกหอ้งพกัของลูกคา้ในเขตอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แสดงใหเ้ห็นว่าลกัษณะส่วนบุคคล
ของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและปัจจยัทางการตลาดมีความส าคญัและเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชห้อ้งพกั
ของนักท่องเท่ียว ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจห้องพกัและภาครัฐท่ีตอ้งการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอ าเภอ
ปราณบุรี จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  จะต้องพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลควบคู่ไปกับพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวกบัปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกห้องพกัของลูกคา้ในเขตอ าเภอปราณบุรีเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั ทั้งน้ีผูวิ้จยัขอเสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าทีใ่ช้บริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ โดยใช้ความพงึพอใจด้าน 
ส่วนประสมทางการตลาดกรณศึีกษา ร้านออดการช่าง 

Segmenting customer service motorcycle repair. The satisfactionA case study of 
the marketing mix sound technician. 

ทิพวรรณ  แซ่อุ้ย1  และ ดร.อนุฉัตร ช ่าชอง2 

Tippawan  Saeoui and Dr.Anuchat  Chamchong 

บทคดัย่อ 
วิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้โดยใชค้วามพึงพอใจในการใชบ้ริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค ์

และเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการเข้ารับบริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ ร้านออดการช่าง จงัหวดันครศรีธรรมราชจ านวน 
200 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) มีรูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (survey 
research) จากการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ พบว่า เกณฑก์ารตดัสินใจความพึงพอใจในการใชบ้ริการประกอบดว้ยปัจจยั 7 
ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ และ
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ส่วนการวิเคราะห์แบบ Cluster Analysis พบว่า ผูบ้ริโภคสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 
กลุ่มท่ีพึงพอใจมากในปัจจยัทั้ง 7 ดา้น  และกลุ่มท่ี  2 มีกลุ่มท่ีพึงพอใจปานกลางในปัจจยัทั้ง 7 ดา้น 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ 

Abstract 
This research aims to study segmentation using demographic factors, user satisfaction, motorcycle 
repair. And to investigate the level of satisfaction in the service, repair motorcycle. Using a 
questionnaire as a tool to collect information from consumers who use the service. Bell, mechanics shop 
Nakhon Si Thammarat province, 200 people were used in the analysis is a quantitative research. 
(Quantitative research) is a survey research (survey research) Exploratory factor analysis of the decision 
criteria satisfaction of the service consists of the seven aspects: product, price, distribution channels. The 
promotion of physical and human resources to the process. Cluster Analysis The analysis found that 
consumers can be classified into two groups: group 1, group satisfaction in all seven factors, and Group 
2 is the group of the seven factors had moderate satisfaction. 
Keywords : Satisfaction 
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1.บทน า 

รถจกัรยานยนตห์รือรถมอเตอร์ไซค ์ คือ ยานพาหนะสองลอ้ท่ีใชเ้คร่ืองยนตห์รือมอเตอร์ในการ
ขบัเคล่ือน ประเภทของจกัรยานยนตข้ึ์นอยูก่บัลกัษณะการออกแบบใชง้าน เช่น ระยะทางสภาพจราจร การ
ท่องเท่ียว กีฬา และการแข่งขนั ทุกวนัน้ีรถมอเตอร์ไซคถื์อว่าเป็นปัจจยัท่ี 5 ของคนเราไม่ว่าจะเป็นคนใน
กรุงเทพ คนท่ีอยู่ต่างจงัหวดั คนทุกสาขาอาชีพ จ าตอ้งพ่ึงพารถมอเตอร์ไซค์ เพ่ือใชเ้ป็นพาหนะในการ
สัญจรไปมา และเม่ือมีการใชง้านรถมอเตอร์ไซคม์ากก่อใหเ้กิดการสึกหรอของอุปกรณ์ต่างของรถ จึงท า
ใหเ้กิดร้านขายอะไหล่ หรือร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซคต์ามแหล่งชุมชนต่างๆ ข้ึน  

ร้านออดการช่างเป็นร้านท่ีมีลูกคา้ประจ าและลูกคา้ทัว่ไป จากการให้บริการท่ีผ่านมาทางร้าน
ตอ้งการท่ีจะเพ่ิมจ านวนลูกคา้รายใหม่ให้เพ่ิมข้ึน และลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการมีการเขา้รับบริการในการซ่อม
แตกต่างกนั ทางร้านจึงอยากทราบขอ้มลูเพ่ือแบ่งกลุ่มลกูคา้ และวดัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้รับ
บริการ เพราะร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ในพ้ืนท่ีเดียวกนัก็มีจ านวนร้านอ่ืนท่ีลูกคา้ก็สามารถท่ีจะใชบ้ริการได ้
ทางร้านจึงอยากทราบขอ้มูลของลูกคา้ในการเขา้รับบริการเพ่ือจะไดรั้บรู้ถึงขอ้มูลและน ามาใชใ้นก าหนด
กลยทุธ์ การวางแผนบริหารจดัการใหดี้ข้ึน โดยน าขอ้มลูท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันาการบริการดา้นการซ่อม 
 
วตัถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มลกูคา้โดยใชค้วามพึงพอใจในการใชบ้ริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค ์ 
  2.  เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการเขา้รับบริการซ่อมรถ
มอเตอร์ไซค ์
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  เพ่ือใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชใ้นการประเมินผลการท างานและการใหบ้ริการ 
  2.  เพ่ือให้ผูป้ระกอบธุรกิจน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงการให้บริการซ่อมรถ
มอเตอร์ไซคใ์หต้รงกบักลุ่มลกูคา้ 
  3.  เพ่ือน าขอ้มลูท่ีใชใ้นการวางแผนการบริหารจดัการใหดี้ข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
โกวิท มหันชัย (2546) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจ

ต่อบริการดา้นสินเช่ือของธนาคารท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก เรียงล าดบั คือ 16 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และมีความพึง
พอใจท่ีมีค่าเฉล่ียในระดับปานกลางได้แก่ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
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กิตติมา ศักดิ์นาวีพร (2549) ไดท้าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้การ
บริการหลงัการขายของลกูคา้ บริษทั สมุทรสงคราม ฮอนดา้คาร์ จากดั การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกใชก้ารบริการหลงัการขายของลกูคา้ บริษทั สมุทรสงคราม ฮอนดา้
คาร์ จากดั 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชก้ารบริการหลงัการขายของลูกคา้ 
บริษัท สมุทรสงคราม ฮอนด้าคาร์ จากัด จาแนกตามคุณลักษณะประชากรศาสตร์ 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหลงัการขายของลูกคา้ 
บริษทั สมุทรสงคราม ฮอนดา้คาร์ จากดั ผลการวิจยัพบว่า 1) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการหลงัการขายของลกูคา้ บริษทั สมุทรสงคราม ฮอนดา้คาร์ จากดั พบวา่มีผูม้าใชบ้ริการเป็นประจา มี
จานวน 149 คน และมีผูม้าใชบ้ริการเป็นบางคร้ังมีจานวน 101 คน 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจเลือกใชก้ารบริการหลงัการขายของลูกคา้ บริษทั สมุทรสงคราม ฮอนดา้คาร์ จากดั พบว่ามีความ
แตกต่างกนัในดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหลงัการขาย ไดแ้ก่ดา้นอายุ อาชีพ รายได ้และการศึกษา 
ส่วนทางเพศไม่มีความแตกต่างกนัดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหลงัการขาย 3) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหลงัการขายของลูกคา้ บริษทั สมุทรสงคราม 
ฮอนดา้คาร์ จากดั พบวา่โดยภาพรวมส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ 

ปิยะบุตร มกราพันธ์ุ (2553)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการร้านซ่อม
และตกแต่งรถยนต์ภายในจงัหวดันครสวรรค์ แนวคิดความพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการเขา้ซ่อมและ
ตกแต่งรถยนต ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีประกอบอาชีพท่ีรายไดค้งท่ีและอาชีพท่ีรายไดไ้ม่คงท่ี กลุ่ม
ตัวอย่างผู ้บริโภคท่ีประกอบอาชีพรายได้มีความพอใจมากในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ บุคลากรและ
กระบวนการใหบ้ริการ ส่วนกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบอาชีพรายไดไ้ม่คงท่ีมีความพึงพอใจมากในปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการขายบุคลากรและดา้นกระบวนการให้บริการ การศึกษากลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคสรุปไดว้่า
จากการเลือกใช้บริการร้านซ่อมและตกแต่งรถยนต์ของผูบ้ริโภคภายในจังหวดันครสวรรค์นั้ นให้
ความส าคญักบัปัจจยับุคคลากรท่ีใหบ้ริการและกระบวนการใหบ้ริการมากท่ีสุด  

สมหมาย เปียถนอม (2549)  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการจาก
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม การวดัความพึงพอใจของนกัศึกษา โดยรวมแลว้ความพึงพอใจของนกัศึกษา
ในการได้รับการบริการจากมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ทั้ งการบริการดา้นวิชาการ การบริการดา้น
กิจการนกัศึกษา การบริการดา้นอาคารสถานท่ี อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าระดบัความพึงพอใจ การวิจยัคร้ัง
น้ีท าให้ทราบขอ้มูลปัญหาท่ีชดัเจน เพ่ือใชใ้นการด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงประเด็นมากยิ่งข้ึน 
และการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการไดรั้บการบริการจากมหาลยัเป็นประโยชน์อย่างมาก 
เพราะท าให้มองเห็นทศันคติและมุมมองท่ีจ าเป็นส าหรับการวางแผนพฒันาปรับปรุงการให้บริการอย่าง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง  

อสิสราภรณ์ สุองัคะ (2544)  ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลกูคา้ในการใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาสาขาจากกลุ่มตัวอย่าง 7 สาขา 
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ประกอบดว้ย สาขาพลบัพลาไชย สาขาซอยอารีย ์สาขาสีลม สาขาบางแค สาขาบางนา สาขารามอินทรา 
และสาขาวิภาวดีรังสิต โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการ ผล
การศึกษาพบว่า ในดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารส่วนใหญ่ใชบ้ริการเดือนละ 1-5 คร้ัง สาขาท่ีใช้
บ่อยท่ีสุดคือ สาขาซอยอารีย ์ประเภทธุรกรรมท่ีมาติดต่อกบัธนาคารมากท่ีสุดคือ การฝากเงิน ในดา้นความ
พึงพอใจ ดา้นบริการมีความน่าเช่ือถือในระดบัความพึงพอใจมาก ดา้นการท างาน ดา้นปฏิกิริยาระหว่าง
พนกังานและลกูคา้ และดา้นการประเมินผลงานจดัอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 

  
3.วธิีการศึกษา         

ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซต ์ร้าน
ออดการช่าง จงัหวดันครศรีธรรมราช ขอ้มูลผูเ้ขา้ใชบ้ริการในแต่ละเดือนจากการสอบถามเจา้ของกิจการ 
มีจ านวนลกูคา้ต่อเดือนจ านวน 400 คน 

กลุ่มตัวอย่าง การก าหนดขนาดตวัอย่างโดยดูจากตารางของ Krejcie and Morgan จะได ้N = 400 
จะได ้S = 196 จึงก าหนดตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีจึงใชจ้ านวน 200 ตวัอย่าง เพ่ือลดความคลาดเคล่ือน
และเพ่ือความเหมาะสม โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มลู 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล การศึกษาในคร้ังน้ีขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เป็นขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary 
data) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบัผูท่ี้มาใช้บริการในร้านออดการช่าง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ในช่วงเวลาท าการของทางร้านคือ วนัจนัทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น. – 18.00 น. โดย
มีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาท่ีสุ่มจากประชากรท่ีเดินทางมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 – เดือน
ธนัวาคม 2556 คือเดือนท่ีจะท าการแจกแบบสอบถาม จ านวน 200 ชุด โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
การเก็บขอ้มูลจะเก็บขอ้มูลจะเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างในวนัจนัทร์ - วนัเสาร์ เวลา 8.30 น. - 18.00 น. เป็น
ระยะเวลา 2 สปัดาห์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชก้ารแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) คือ เคร่ืองมือ
ในการแบ่งกลุ่มส่ิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คน สินคา้ บริษทั ฯลฯ โดยแต่ละส่ิงท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนัจะมีความ
คลา้ยคลึงกนั และจะแตกต่างจากส่ิงอ่ืนๆ ท่ีอยูค่นละกลุ่มกนั วตัถุประสงคข์อง Cluster Analysis คือการจดั
กลุ่มส่ิงต่างๆ โดยใชคุ้ณลกัษณะของส่ิงต่างๆ เหล่านั้น ดงันั้น การจดักลุ่มของ Cluster Anualysis ก็คือการ
คน้หากลุ่ม “ตามธรรมชาติ” ท่ีถกูก าหนดโดยขอ้มลูท่ีน ามาวิเคราะห์ 
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4.ผลการศึกษาและอธิปราย 
  
ผลการศึกษา 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามข้อมูลทางประชากรสาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซ่อม
รถมอเตอร์ไซค์ ร้านออดการช่าง  
 ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนของครัวครัว ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปร้อยละ 
ซ่ึงจากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน สามารถแสดงขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดด้งัน้ี 
 เพศ ร้อยละ 100 แบ่งเป็น กลุ่ม 1 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.5 เป็นเพศหญิงจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และกลุ่ม 2 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 เป็นเพศหญิงจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
 อายุ ร้อยละ 100 แบ่งเป็น กลุ่ม 1 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 45 - 54 ปี จ านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมา คือ ช่วงอายรุะหว่าง 25 - 34 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 อาย ุ
35 - 44 ปี จ านวน 19 คน ร้อยละ 9.5 อายุ 55 ปีข้ึนไป จ านวน 15 คน ร้อยละ 7.5 นอ้ยกว่า 25 ปี จ านวน 9 
คน ร้อยละ 4.5 และกลุ่ม 2 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีอายอุยู่ระหวา่ง 25 - 34 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25 รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 45 - 54 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 อายุ 35 – 44 ปี จ านวน 
21 คน ร้อยละ 10.5 นอ้ยกวา่ 25 ปี จ านวน 7 คน ร้อยละ 3.5 อาย ุ55 ปีข้ึนไป จ านวน 7 คน ร้อยละ 3.5  
 สถานภาพ ร้อยละ 100 แบ่งเป็น กลุ่ม 1 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่สถานภาพสมรส จ านวน 47 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 รองลงมาโสด จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 หมา้ยจ านวน 10 ร้อยละ 5 หย่า
จ านวน 4 คนร้อยละ 2  และกลุ่ม 2 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่สถานภาพสมรส จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.5 รองลงมาโสด จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25 หมา้ยจ านวน 7 คน ร้อยละ 3.5 หย่าจ านวน 6 คน 
ร้อยละ 3.0 
 ระดับการศึกษา ร้อยละ 100 แบ่งเป็น กลุ่ม 1 กลุ่มผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนปลาย ปวช. เป็นจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมามธัยมตอนตน้ จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11 อนุปริญญา ปวส. จ านวน 18 ร้อยละ 9 ปริญญาตรีจ านวน 17 ร้อยละ 8.5 ประถมศึกษา
หรือไม่ได้ศึกษาจ านวน 7 คน ร้อยละ 3.5  และกลุ่ม 2 กลุ่มผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา 
อนุปริญญา ปวส. เป็นจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 รองลงมาปริญญาตรี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.5 มธัยมศึกษาตอนปลาย ปวช. จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 มธัยมศึกษาตอนตน้ 17 ร้อยละ 8.5 
ประถมศึกษาจ านวน 5 คน ร้อยละ 2.5 ปริญญาโทข้ึนไป จ านวน 2 คนร้อยละ 1 
 อาชีพ ร้อยละ 100 แบ่งเป็น กลุ่ม 1 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรจ านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8 พนักงาน



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1224 

 
 

บริษัทเอกชนจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 นักเรียน นักศึกษาจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 
ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 พ่อบา้น แม่บา้น จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4 รับจา้ง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และกลุ่ม 2 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11 
ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5พนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.5 นกัเรียน นกัศึกษาจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 รับจา้ง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.5 พ่อบา้น แม่บา้น จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ร้อยละ 100 แบ่งเป็น กลุ่ม 1 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีระดบัรายไดต่้อ
เดือนน้อยกว่า 15,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และรองลงมาอยู่ 15,000 – 25,000 บาท 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 รายได ้25,001 – 35,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5 รายได้
มากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4 รายได ้35,000 – 45,000 บาท จ านวน  6 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.2   และกลุ่ม 2 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีระดบัรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท จ านวน 
47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และรองลงมาอยู่ 15,000  – 25,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
รายได ้25,001 – 35,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7 รายได ้35,000 – 45,000 บาท จ านวน  5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.5 รายไดม้ากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
 รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ร้อยละ 100 แบ่งเป็น กลุ่ม 1 กลุ่มผูใ้ช้บริการส่วน
ใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือนของครอบครัวน้อยกว่า 40,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19 
รองลงมารายได ้40,000 – 50,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 รายไดค้รอบครัวมากกว่า 70,000 
บาทข้ึนไป จ านวน 13 คน ร้อยละ 6.5 รายไดค้รอบครัว 50,001 – 60,000 บาทจ านวน 13 คน ร้อยละ 6.5 
รายไดค้รอบครัว 60,001 – 70,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และกลุ่ม 2 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วน
ใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือนของครอบครัวน้อยกว่า 40,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
รองลงมารายได ้40,000 – 50,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5รายไดค้รอบครัวมากกวา่ 70,000 
บาทข้ึนไป จ านวน 16 คน ร้อยละ 8 รายได้ครอบครัว 50,001 – 60,000 บาทจ านวน 14 คน ร้อยละ 7 
รายไดค้รอบครัว 60,001 – 70,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
 
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการเข้ารับบริการซ่อม
รถมอเตอร์ไซค์ ร้านออดการช่าง 
 กลุ่ม 1 คือ กลุ่มพึงพอใจมาก จะพอใจในการบริการมาก ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การท่ีมีการ
ใหบ้ริการซ่อมไดทุ้กประเภท อะไหล่ท่ีน ามาใหบ้ริการมีคุณภาพ มีใหเ้ลือกหลายยี่หอ้ มีอะไหล่เพียงพอใน
การให้บริการ มีอุปกรณ์ครบครัน ความละเอียดของการซ่อม พิถีพิถนัของการซ่อม ดา้นราคา คือ มีการ
แบ่งราคาตามประเภทของการให้บริการต่างๆ ชัดเจน ราคาเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพ ราคา
เหมาะสมถูกกว่าร้านอ่ืน ราคาเหมาะสมกบับริการท่ีท่านไดรั้บ มีการประมาณราคาก่อนซ่อมท่ียุติธรรม 
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ราคาในการเข้าใช้บริการตามท่ีได้รับรู้ ณ. วนัท่ีประเมิน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ ท าเลท่ีตั้ ง
เหมาะสมใกลต้ลาด ท าเลท่ีตั้ งเหมาะสมใกลแ้หล่งชุมชน ป้ายร้านสะดุดตามองเห็นชัดเจน สามารถ
เดินทางมาไดส้ะดวก ขนาดพ้ืนท่ีเพียงพอต่อการเขา้ใชบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการขาย คือ การมีส่วนลด
ในการให้บริการส าหรับลูกคา้ประจ า การรับประกนัหลงัการให้บริการตามระยะเวลาท่ีก าหนด ความ
น่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ ดา้นบุคลากร คือ ช่างจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ ช่างมีความกระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ ช่างมีความช านาญ ช่างมีมนุษยส์มัพนัธ์และอธัยาศยัท่ีดี ช่างสามารถใหค้วามรู้เก่ียวกบัส่ิง
ท่ีลูกคา้สงสัยได ้ความสุภาพของช่าง (การพูดจา กริยา มารยาท) การตอ้นรับความเป็นกนัเองของช่าง การ
ตอ้นรับความเป็นกนัเองของเจา้ของร้าน และดา้นกายภาพ คือ บรรยากาศภายในร้านดี ภายในร้านหอม 
ภายในร้านสวยงาม เคร่ืองมืออุปกรณ์จดัวางเหมาะสม มีพ้ืนท่ีการใหบ้ริการมีการตกแต่งเหมาะสมกบัการ 
ความสะอาดของสถานท่ีตามลกัษณะของร้านซ่อม ความกวา้งของสถานท่ีในการใหบ้ริการ มีความรวดเร็ว
ในการให้บริการตามลกัษณะงาน มีช่างท่ีสามารถให้ขอ้มูลหรือช่วยเหลือในการให้บริการได ้มีการให้
ขอ้มลูใหค้ าแนะน าท่ีดีแก่ผูใ้ชบ้ริการ การใหบ้ริการมีการบอกระยะเวลาในการใหบ้ริการชดัเจน ระยะเวลา
ในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม การส่งมอบรถตรงตามเวลาท่ีนดัหมาย 
 กลุ่ม 2 คือ กลุ่มพึงพอใจปานกลาง จะพอใจในการบริการน้อย ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การ
ใหบ้ริการซ่อมไดทุ้กประเภท มีอุปกรณ์ครบครัน ความละเอียดของการซ่อม พิถีพิถนัของการซ่อม อะไหล่
ท่ีน ามาให้บริการมีคุณภาพ มีให้เลือกหลายยี่ห้อ มีอะไหล่เพียงพอในการให้บริการ ดา้นราคา คือ ราคา
เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพ และมีความพึงพอใจ กบัการบริการ มีการแบ่งราคาตามประเภทของ
การให้บริการต่างๆ ชดัเจน ราคาเหมาะสมถูกกว่าร้านอ่ืน อะไหล่ท่ีน ามาให้บริการมีคุณภาพ มีให้เลือก
หลายยี่ห้อ มีอะไหล่เพียงพอในการให้บริการ ราคาเหมาะสมกบับริการท่ีท่านไดรั้บ มีการประมาณราคา
ก่อนซ่อมท่ียติุธรรม ราคาในการเขา้ใชบ้ริการตามท่ีไดรั้บรู้ ณ. วนัท่ีประเมิน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
คือ ท าเลท่ีตั้งเหมาะสมใกลต้ลาด ท าเลท่ีตั้งเหมาะสมใกลแ้หล่งชุมชน สามารถเดินทางมาไดส้ะดวก ขนาด
พ้ืนท่ีเพียงพอต่อการเขา้ใช้บริการ  ดา้นการส่งเสริมการขาย คือ การมีส่วนลดในการให้บริการส าหรับ
ลูกคา้ประจ า การรับประกนัหลงัการให้บริการตามระยะเวลาท่ีก าหนด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ 
ป้ายร้านสะดุดตามองเห็นชดัเจน ความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ ดา้นบุคลากร คือ ช่างจ านวนเพียงพอต่อ
การให้บริการ ช่างมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ช่างมีความช านาญ ช่างมีมนุษยส์ัมพนัธ์และ
อธัยาศัยท่ีดี ช่างสามารถให้ความรู้เก่ียวกับส่ิงท่ีลูกค้าสงสัยได  ้ความสุภาพของช่าง (การพูดจา กริยา 
มารยาท) การต้อนรับความเป็นกนัเองของช่าง การตอ้นรับความเป็นกันเองของเจา้ของร้าน และดา้น
กายภาพ  คือ บรรยากาศภายในร้านดี และระดบัความรู้สึกเฉยๆ กบัการบริการ ดา้นกายภาพ คือ ภายใน
ร้านหอม ภายในร้านสวยงาม เคร่ืองมืออุปกรณ์จัดวางเหมาะสม มีพ้ืนท่ีการให้บริการมีการตกแต่ง
เหมาะสมกับการ ความสะอาดของสถานท่ีตามลกัษณะของร้านซ่อม ความกวา้งของสถานท่ีในการ
ใหบ้ริการ มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการตามลกัษณะงาน มีช่างท่ีสามารถใหข้อ้มูลหรือช่วยเหลือในการ
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ให้บริการได้ มีการให้ขอ้มูลให้ค าแนะน าท่ีดีแก่ผูใ้ช้บริการ การให้บริการมีการบอกระยะเวลาในการ
ใหบ้ริการชดัเจน ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม การส่งมอบรถตรงตามเวลาท่ีนดัหมาย 
อภิปรายผล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษา การแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค ์โดยใช้
ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด กรณีศึกษา ร้านออดการช่าง จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัขอ
อภิปรายผลดงัน้ี 
 จากการศึกษา การแบ่งกลุ่มประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว โดยมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยการบริโภคน ามาสรุปผลการวิจยัออกมาได ้ 2 กลุ่ม ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงกลุ่ม 1 
และกลุ่ม 2 มีเพศชายเป็นผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่และรองลงมาเพศหญิง ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรส่วน
ใหญ่ และรองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท รองลงมารายไดอ้ยู ่
15,000 – 25,000 บาท  
 จากการศึกษา ระดบัความพึงพอใจ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ โดยใชท้ฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาด 7P’s กลุ่มตวัอย่างโดยส่วนใหญ่จะมีระดบัทศันคติต่อปัจจยัดา้นความพึงพอใจทั้ง 2 กลุ่ม
แตกต่างกนัโดยกลุ่มท่ี 1 พึงพอใจมาก และกลุ่มท่ี 2 พึงพอใจปานกลาง 

5. สรุปผลการศึกษา 
สรุป และข้อเสนอแนะ   
 ส าหรับองคก์ร จากการศึกษาคร้ังน้ีได ้กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 2 กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มดว้ยความพึง
พอใจ ไดก้ลุ่มผูบ้ริโภค 2 กลุ่มคือ กลุ่มพึงพอใจมาก และกลุ่มพึงพอใจปานกลาง สามารถน าขอ้มูลลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายจากการแบ่งกลุ่มความพึงพอใจ ไปวางแผนก าหนดกลยทุธ์เพ่ือใหส้ามารถเพ่ิมลกูคา้ และเม่ือ
บรรลุวตัถุประสงคล์กูคา้กลุ่มเป้าหมายและยอดขายกจ็ะเพ่ิมข้ึน 
 ผูป้ระกอบการน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการพัฒนางานด้านการบริการ
โดยเฉพาะการให้บริการทั้ ง 7 ด้านอย่างครบถว้น คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ โดยเน้น
ประโยชนสู์งสุดแก่ลกูคา้โดยใชก้ลยทุธ์ดงัน้ี 
 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ 1 กลุ่มพึงพอใจมาก กลุ่มลูกคา้เป็นเพศชายจ านวน 49 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 24.5 และเป็นเพศหญิงจ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.5 โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 
45 - 54 ปี จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 25 - 34 ปี จ านวน 23 ราย คิด
เป็นร้อยละ 11.5 มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย,ปวช. เป็นจ านวน 24 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมามธัยมตอนตน้ จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 ประกอบอาชีพเกษตรกร
จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.5 รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 และมี
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ระดบัรายไดส่้วนใหญ่อยู่ในระดบันอ้ยกว่า 15,000 บาท จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.5 และรองลงมา
อยู ่15,000 – 25,000 บาท จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.5 จากการศึกษาพบวา่ผูท่ี้ใชบ้ริการซ่อมรถส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และรองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ซ่ึงการท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากคน
ต่างจงัหวดันิยมใชร้ถมอเตอร์ไซค์ในการใชง้านไปจ่ายตลาดหรือใช้เพ่ือความคล่องตวั และคนในพ้ืนท่ี
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการเพ่ิมความ
พึงพอใจควรเนน้การท าให้เป็นลูกคา้ประจ าดว้ยส่วนลดคร้ังต่อไป และการรักษาระดบัการบริการให้ดี
ยิ่งข้ึน 
 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ 2 กลุ่มพงึพอใจปานกลาง กลุ่มลูกคา้เป็นเพศชายจ านวน 76 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 38.0 และเป็นเพศหญิงจ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายอุยู่
ระหวา่ง 25 - 34 ปี จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมา คือ ช่วงอายรุะหวา่ง 45 - 54 ปี จ านวน 25 
ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อนุปริญญา,ปวส. เป็นจ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 
21.5 รองลงมาปริญญาตรี จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรจ านวน 30 ราย คิด
เป็นร้อยละ 15 รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 และมีระดบัรายไดส่้วน
ใหญ่อยูใ่นระดบันอ้ยกวา่ 15,000 บาท จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.5 และรองลงมาอยู ่15,000 – 
25,000 บาท จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 จากการศึกษาพบวา่ผูท่ี้ใชบ้ริการซ่อมรถส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร และรองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ซ่ึงการท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากคนต่างจงัหวดั
นิยมใชร้ถมอเตอร์ไซคใ์นการใชง้านไปจ่ายตลาดหรือใชเ้พ่ือความคล่องตวั และคนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะ
ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการเพ่ิมความพึงพอใจ
ควรเนน้การใหบ้ริการดา้นการซ่อมท่ีมีคุณภาพ และเนน้ระดบัการบริการใหดี้ยิ่งข้ึน 
 
 กลยุทธ์ที่เน้นทั้ง 2 กลุ่มลูกค้า ทั้งกลุ่มพงึพอใจมาก และกลุ่มพงึพอใจปานกลาง 
 1. กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ ประชาสัมพนัธ์ จุดเด่นการให้บริการ ซ่อมไดทุ้กประเภท ความ
พิถีพิถนัของการซ่อม เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจลกูคา้ ควรเลือกใชอ้ะไหล่ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสร้างความพอใจใหล้กูคา้
ในระยะยาว ในเร่ืองอายุการใชง้าน โดยจะท าให้เกิดความภกัดีในสินคา้และบริการ และเกิดการแนะน า
แบบปากต่อปาก ท าใหไ้ดรั้บความเช่ือถือและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ 
 2. กลยุทธ์ด้านราคา ใช้การตั้ งราคาเท่ากับร้านอ่ืนๆ โดยใช้จุดเด่นด้านคุณภาพงานซ่อม 
อะไหล่ท่ีมีคุณภาพ มากกวา่จะเนน้ราคาท่ีถกูกวา่ร้านอ่ืนแต่เนน้ท่ีคุณภาพงานซ่อม 
 3. กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท าเลอยู่ใกลต้ลาดขนาดพ้ืนท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
ป้ายร้านควรมีขนาดมองเห็นไดช้ดั 
 4. กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย การมีส่วนลดพิเศษใหลู้กคา้ประจ า และการรับประกนังาน
ซ่อมหลงัการใหบ้ริการตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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 5. กลยุทธ์ดา้นบุคลากร การสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างานและ
พนกังาน โดยส่งเสริมสนบัสนุน ให้ไดรั้บโอกาสดา้นการศึกษา การฝึกอบรม การสัมมนา สร้างแรงจูงใจ
ในการให้บริการ ปรับเปล่ียนวฒันธรรมการให้บริการ เพราะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสามารถพฒันาการ
ให้บริการไดอ้ย่างย ัง่ยืน เพ่ือให้ผูใ้ห้บริการเกิดค่านิยมในการท างานท่ีดี โดยอาจก าหนดหลกัการปฏิบติั 
ไดแ้ก่ การปลกูฝัง ค่านิยมในการท างานใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ 
 6. ด้านกายภาพ การสร้างบรรยากาศภายในตกแต่งให้สดช่ืน เคร่ืองมืออุปกรณ์จดัวางให้
เหมาะสม  
 7. ด้านกระบวนการให้บริการ การให้ข้อมูลให้ค าแนะน างานซ่อมท่ีดีแก่ผูใ้ช้บริการ การ
ประมาณระยะเวลาในการซ่อมใหลู้กคา้อย่างชดัเจน ระยะเวลาในการซ่อมมีความเหมาะสมตามลกัษณะ
งานซ่อมนั้นๆ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี อาจจะมีขอบเขตในการศึกษาท่ีจ ากดัในหลาย ๆ ดา้น ดงันั้น ถา้หากมี
โอกาสหรือมีผูส้นใจศึกษาวิจยัในลกัษณะน้ี ผูวิ้จยัมีขอ้แนะน าเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีไดท้ าการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใช้บริการร้านออดการช่าง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช คร้ังต่อไปควรศึกษาแนวทางท่ีส าคญัเพ่ือปรับปรุงการบริการดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ ท่ีมีความเห็นดว้ยในระดบัเฉยๆ ใหเ้พ่ิมข้ึนจนอยู่ในระดบัเห็นดว้ย เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง และสามารถ
รักษามาตรฐานของการท างานท่ีท าไวใ้หมี้ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนต่อไป 
 2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการประสบควบคู่กนัไป
ดว้ยเพ่ือทางผูบ้ริหารร้านบริการซ่อมจะไดน้ าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไปปรับปรุงและแกไ้ขได้
อย่างถูกจุด ถูกวิธีเพ่ือการบริการท่ีดีข้ึนของร้าน สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการให้
ไดม้ากท่ีสุด 
 3. ควรมีการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาใช้บริการแต่ละประเภทอย่างเป็นสัดส่วนและอาจเพ่ิม
การสัมภาษณ์ลูกคา้มาประกอบดว้ยเพ่ือใหไ้ดรั้บขอ้มลูท่ีแทจ้ริงและหลากหลายมากยิ่งข้ึน เพ่ือจะไดท้ราบ
ขอ้มลูและความตอ้งการของบริการแต่ละประเภทท่ีชดัเจนเพ่ิมข้ึน 
 4. ควรมีการศึกษาวิจยั ปัจจยัในดา้นอ่ืน ๆ ทั้งปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ เพราะว่ามีปัจจยัหลายอย่างท่ีเป็นตวัก าหนดประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 
เช่น วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ความรอบรู้ในงาน เทคโนโลยี เป็นตน้ 
 5. ควรศึกษาแนวทางท่ีส าคญัเพ่ือปรับปรุงการใหบ้ริการเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจลกูคา้ท่ีมีความ
พึงพอใจปานกลางให้เพ่ิมข้ึนอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก มากท่ีสุด และสามารถรักษามาตรฐานของการ
ท างานท่ีท าไวใ้หมี้ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนต่อไป 
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การแบ่งกลุ่ม ผู้บริโภคที่ตดัสินใจเลอืกซ้ือที่พกัอาศัยหรือซ้ือแล้ว 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Cluster Analysis of Consumer who seeking for the residence or who are 
the owner of residence in Bangkok and Vicinities 

ดารินทร์ พุ่มยีสุ่่น1 และอาจารย์ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์2 

       Darin Poomyeesoon and Thanita Kongrerk  

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 4P’s ท่ีสนใจเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัหรือซ้ือแลว้ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชว้ิธี Cluster Analysis ในการแบ่งกลุ่ม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ใชต้วัอยา่งจ านวน 200 ชุด ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ เพศหญิงและชายในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษา
ปัจจยัท่ีมาเก่ียวขอ้งคือ ลกัษณะส่วนบุคคล เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดส้ถานภาพสมรส และปัจจยัทางดา้น
ส่วนผสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีและช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลไปท าการประมวลผล โดย
ใชโ้ปรแกรมสาเร็จรูป ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยก าหนดระดบั
นยัส าคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05  ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการสนใจเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัหรือซ้ือแลว้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในดา้นระดบั
ความส าคญั ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบั ส าคญัมากถึงมาก
ท่ีสุด จากการใชค้ าถามในการแบ่งกลุ่มพบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามจะสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 
1 กลุ่มท่ีเห็นระดบัความส าคญัของส่วนส่วนผสมทางการตลาดท่ีสนใจเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัหรือซ้ือแลว้ในเข
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระดบัความส าคญั มาก กลุ่มท่ี 2กลุ่มท่ีเห็นระดบัความส าคญัของส่วนผสมทางการตลาดท่ี
สนใจเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัหรือซ้ือแลว้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระดบัความส าคญั ปานกลาง ผลการทดสอบ
ความแตกต่างของค าถามดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่มีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการทดสอบความแตกต่างของค าถามดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่ม, ส่วนประสมทางการตลาด 
 
1
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2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: thanita_kon@utcc.ac.th 
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Abstract 
The purpose of the research is to study the level of importance of Marketing Mix factors toward  
decision making in  who seeking for the residence or who are the owner of residence in Bangkok and 
Vicinities.  The methodology of this research is  Cluster Analysis. The samples of this research is 200 
samples. The instrument of the study is the questionnaires technique analyzing by using SPSS program 
to analyze descriptive statistics such as frequency,  percentage and  standard deviation and Inference 
statistics is  One-way ANOVA with significance of statistic at 0.05 level. The result of the study found 
that the group of the sample said that the level of importance of marketing mix (Product, Price, Place 
Distribution, Promotion are  high  and  very high.  After using Cluster analysis the sampling group, they 
are divided into 2 groups the first group that is high level of importance of marketing mix factors and 
The second group is moderate level of importance of marketing mix factors 
The result of   study found that the testing the level of importance of  Marketing mix  with the question 
with Product, Price , Place, Promotion  have significance of statistic at 0.05 level 
 
Keywords: Cluster Analysis, Marketing Mix 
 

1. บทน า 
 
     ท่ีอยู่อาศยั เป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับมนุษย ์เป็นสินทรัพยท่ี์สามารถซ้ือ ขาย และนอกจาก
การใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อนหรือพกัอาศยั ท่ีอยู่อาศยัสามารถใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นการลงทุนท าธุรกิจต่าง ๆ ท่ีอยู่
อาศยัจึงกลายเป็นปัจจยัหลกัท่ีทุกคนปราถนาท่ีจะสนองตอบความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและ
สร้างความมัง่คงในครอบครัว ท าไมท่ีอยูอ่าศยัถกูแปรสภาพอยูใ่นรูปแบบธุรกิจท่ีนอกจากการสร้างข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน ในสภาวะปัจจุบนัท่ีสังคมเมืองหลวงท่ีทุกชีวิตลว้นมีแต่ความเร่งรีบ
และแข่งขนั ความนิยมในเร่ืองของท่ีพกัอาศยัจึงแตกต่างกนัไปตามสถานะของแต่ละบุคคลประเภทท่ีอยู่
อาศยัจึงมีลกัษณะแตกต่ากนัไปตามสถานะของแต่ละบุคคลประเภทของท่ีพกัอาศยัจะมีลกัษณะ เช่น บา้น
เด่ียว ทาวน์เฮา้ส์ คอนโดมีเนียม ปัจจยัอ่ืนท่ีส าคญัในการเลือกท่ีพกัอาศยั คือ เร่ืองการยอมรับในสังคม 
เพราะท่ีพกัอาศยัเป็นเคร่ืองบ่งช้ีฐานะและแสดงถึงรสนิยมของแต่ละคนถึงเป็นค่านิยมของผูบ้ริโภคท่ีมีเพ่ิม
มากข้ึนในทุกวนัน้ี ปัญหาการเพ่ิมประชากรเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
ในปัจจุบนักรุงเทพมหานครมีประชากรในวยัท างานจ านวน 3,916,065 คนคร่ึงปีแรกเพ่ิมข้ึน 85,316 คน 
(ตารางท่ี 1) ในขณะท่ีประชากรในวยัท างานเม่ือท างานไดร้ะยะเวลาหน่ึงมีการงานท่ีมัน่คงผูบ้ริโภคเกิด
ความตอ้งการท่ีจะซ้ือท่ีพกัอาศยัเป็นของตนเองท าใหค้วามตอ้งการซ้ือท่ีพกัอาศยัเพ่ิมข้ึนแต่การเลือกซ้ือท่ี



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1232 

 
 

พกัอาศยัผูซ้ื้อตอ้งพิจารณาปัจจยัดา้นต่างๆอยา่งถ่ีถว้นอาทิเช่นการคมนาคมสาธารณูปโภคหา้งสรรพสินคา้
โรงเรียนโรงพยาบาลจะตอ้งใกลแ้หล่งชุมชนใกลถ้นนใหญ่หรือใกลท่ี้ท างานและท่ีส าคญัคือสถานะทาง
การเงินของตนเองและครอบครัวเพราะท่ีพกัอาศยัเป็นสินทรัพยท่ี์มีราคาสูง 
ตารางท่ี 1 ประชากรในวยัแรงงานผูมี้งานท าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประชากรผูมี้งานท า            2555            2556 ผลต่าง 

กทม 3,865,939 3,916,065 50,126 

สมุทรปราการ 782,774 792,924 10,150 

นนทบุรี 536,352 543,307 6,955 

ปทุมธานี 460,949 466,926 5,977 

นครปฐม 583,261 590,824 7,563 

สมุทรสาคร 350,513 355,058 4,545 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 6,579,788 6,665,104 85,316 
ท่ีมา : กรมการจดัหางานกองวิจยัตลาดแรงงาน 

 
     เม่ือพิจารณาจากราคาบา้นเด่ียว ทาวนเ์ฮาส์ คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีท่ีพกั
อาศยัสร้างเสร็จและจดทะเบียนใหม่คร่ึงปีแรกเพ่ิมข้ึน 51,400 หน่วยตารางท่ี 2จะเห็นไดว้่าการเพ่ิมของ
ประชากรในวยัท างานสูงกว่าการจดทะเบียนสร้างท่ีพกัอาศยัในช่วงเวลาเดียวกนั ดา้นอสังหาริมทรัพย์
ระดบัราคาของท่ีพกัอาศยัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองผลจากค่าแรงท่ีท่ีสูงข้ึนประกอบกบัปัญหาการจารจรในเขต
กรุงเทพมหานครก็ยงัไม่สามารถแก้ไขได้นอกจากน้ีปัญหาท่ีพบคือการก่อสร้างโครงการบ้านเด่ียว
คอนโดมิเนียมจะต้องได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพสูงโครงสร้างได้มาตรฐานเป็นส่ิงส าคัญในการท่ี
ผูบ้ริโภคต้องการเลือกซ้ือท่ีพักอาศัยซ่ึงจากข้อมูลในงานมหกรรมบ้านและคอนโดคร้ังท่ี 27 พบว่า
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือคอนโดเป็นอนัดบั 1 หรือคิดเป็น 41% ความตอ้งการซ้ือบา้นเด่ียวเป็นอนัดบั 2 
หรือคิดเป็น 36% ความตอ้งการซ้ือบา้นทาวน์เฮา้ส์เป็นอนัดบั 3 หรือคิดเป็น 16% จากความส าคญัขา้งตน้
สรุปได้ว่าประชากรในวยัท างานท่ีเพ่ิมข้ึนและการเลือกซ้ือท่ีพกัอาศัยต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆด้าน
ประกอบกบัการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพยมี์ตน้ทุนท่ีสูงข้ึนท าให้ระดบัราคาท่ีพกัอาศยัมีแนวโนม้เพ่ิม
สูงข้ึนการเลือกลงทุนในอสังหาหริมทรัพยท่ี์ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัหลกัใน
การท่ีจะประสบความส าเร็จในธุรกิจดงันั้นผูป้ระกอบการมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบถึงความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคจากการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและการใหค้วามส าคญัต่อส่วนผสมทางการตลาดของ
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ผูบ้ริโภคเพ่ือท่ีจะสามารถน าไปเป็นขอ้มลูส าหรับการวางแผนหรือตดัสินใจลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะ
ใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนมากท่ีสุด      
     จากความส าคญัข้างต้นสรุปไดว้่าประชากรในวยัท างานท่ีเพ่ิมข้ึนและการเลือกซ้ือท่ีพกัอาศัยต้อง
พิจารณาปัจจยัหลายๆ ดา้นประกอบกบัการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพยมี์ตน้ทุนท่ีสูงข้ึนท าใหร้ะดบัราคาท่ี
พกัอาศัยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนการเลือกลงทุนในอสังหาหริมทรัพยท่ี์ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัหลกัในการท่ีจะประสบความส าเร็จในธุรกิจดังนั้นผูป้ระกอบการมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคจากการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและการใหค้วามส าคญั
ต่อส่วนผสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคเพ่ือท่ีจะสามารถน าไปเป็นขอ้มลูส าหรับการวางแผนหรือตดัสินใจ
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุนมากท่ีสุด 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ส่วนผสมทางการตลาด 
 
     ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547) กล่าวว่าส่วนผสมทางการตลาด (the marketing mix) ของธุรกิจทัว่ไป
ประกอบด้วยสินค้า (product) ราคา (price) สถานท่ีจ าหน่าย (place) และการส่งเสริมการจ าหน่าย 
(promotion) 
     ธงชยั สนัติวงษ ์(2540) กล่าวว่าส่วนผสมทางการตลาดหมายถึงการผสมท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งดีเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนัของการก าหนดราคาการส่งเสริมการขายผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายและระบบการจดัจ าหน่ายไดมี้
การจดัการออกแบบเพ่ือใชส้ าหรับการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ 

 
3. วธิีการศึกษา 
 
    ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่ประชากรผูมี้งานท าในกรุงเทพมหานครท่ีสนใจเลือกซ้ือท่ีพกั
อาศยัหรือซ้ือแลว้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาไดแ้ก่  ประชากรผูมี้งานท าตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป  ทั้งเพศชายและเพศหญิง   
และท างานในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง  ดงัน้ี 
     การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี  ก าหนดโดยการใชต้ารางของ Krejcie & Morgan  
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การวิจยัน้ี มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม เร่ืองการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสนใจเลือกซ้ือท่ีพกั
อาศยัหรือซ้ือแลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม เม่ือท าการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้น าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์
ทั้งหมด ไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตและด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดย วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ ศึกษา
ความส าคญัของกลุ่มตวัอย่าง โดยหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ือวิเคราะห์ระดบัความส าคญั จากนั้นเปรียบเทียบการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคสนใจเลือกซ้ือท่ีอยู่
อาศัยหรือซ้ือแลว้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล งานวิจยัน้ีจะใช้ วิธี Cluster Analysis และใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์แปรผลขอ้มลู 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     งานศึกษาครังน้ีไม่สามารถอธิบายจ าเพราะกลุ่มท่ีพักอาศัยในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีเลือกการวิเคราะห์การ

แบ่งกลุ่มควรแยกการศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง ดงันั้น คร้ังหนา้ควรเพ่ิมขั้นตอนการแบ่งกลุ่มผูวิ้จยัผูศึ้กษา

ก่อนท่ีจะเขา้ขั้นตอน การท าวิจยัเร่ืองการจ าแนกกลุ่มตวัแปรดว้ยเทคนิค (Cluster Analysis) 

     ควรมีการศึกษาความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัของประชากรในการเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยั ไดแ้ก่ บา้นเด่ียว ทาวน์

เฮา้ส์ คอนโดมิเนียม โดยศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัทางดา้น วฒันธรรม สังคม และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ

ควรศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ื้อในการเลือกซ้ือท่ีพอัาศยัดว้ยรายละเอียดประเด็น ในเชิงลึกมากข้ึนเพ่ือ

ประโยชนท่ี์สมบูรณ์ในการตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อไดช้ดัเจนมากข้ึน 

     จากการศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีพกัอาศยัหรือซ้ือแลว้ในเขต
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล สามารถอภิปรายผลจากการศึกษาโดยเปรียบเทียบผลวิจยัจากทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
     1. การศึกษาพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัอาศยั ประกอบดว้ย ลกัษณะการเลือกความส าคญัของปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ สอดคลอ้งกบัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีการตดัสินใจการเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสถานท่ีการจดั
จ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่าอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั แสดงว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัมีความทนัสมยั มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถาม ท่ีก าลงัเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัท่ีใหค้วามส าคญัของปัจจยัท่ีมากท่ีสุดคือ ปัยจยัเม่ือเทียบกบัดา้น
สถานท่ีและการจดัจ าหน่ายและดา้นราคาจะไดใ้นสดัส่วนท่ีเท่ากนั เช่น ท าเลท่ีตั้งของส านกังานขายในการ
ติดต่อสะดวกในการเดินทาง ส่ือโครงการเวบ็ไซค์ให้เขา้ชมและมีขอ้มูลท่ีสามารถดึงดูดความสนใจได ้
ท าเลท่ีตั้งของโครงการอยูใ่กลร้ะบบขนส่ง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใตดิ้น แอร์พอร์ตลิงก ์ 
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     2. การจ าแนกกลุ่มตวัแปรดว้ยเทคนิค (Cluster Analysis) ของการตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัในแขตก

รุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล โดยเนน้การแบ่งกลุ่มในเร่ืองผูท่ี้สนใจเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเมพ

มหานคร และ ปริมณฑล ประกอบไปดว้ยลกัษณะ การตดัสินใจเลือกซ้ือ การมองท าเลทีเลือกท่ีอยู่อาศยั 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีแตกต่าง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผูท่ี้เลือกท่ีอยู่อาศัยใน

กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล แตกต่าง จากการศึกษาไดแ้บ่งกลุ่มผูท่ี้ตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมฑล ส ารวจมาว่ากลุ่มท่ีเลือกมากท่ีสุดกรุงเทพมหานครเป็นบา้นเด่ียว ส่วนพ้ืนท่ี

ปริมณฑลจะเป็นคอนโดมิเนียมจากผลท่ีออกมาสามารถแบ่งออกได ้2 กลุ่มคือ ผูต้อบแบบสอบถามเลือก

ในกรุงเทพมหานครจ านวนท่ีมากกวา่ 133 คน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกในปริมณฑล 67 คน ดงันั้นจาก

ภาพยงัแสดงถึงทั้ ง 2 กลุ่ม ว่าอยู่ในระดับความส าคัญคือ กลุ่มท่ี 1 ให้ระดับความส าคญัส่วนผสมทาง

การตลาด ระดับความส าคัญมาก และ กลุ่มท่ี 2 ให้ระดับความส าคัญส่วนผสมทางการตลาด ระดับ

ความส าคญัปานกลาง   

  

                                   
     จากภาพโดยสามารถก าหนดจ านวนกลุ่มหรือจ านวน Cluster ท่ีตอ้งการคือ 2 กลุ่ม มีช้ือกลุ่มดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1  เนน้ผลิตภณัฑเ์นน้ของดีมีคุณภาพ 
        กลุ่มท่ี 2  เนน้ท าเลท่ีตั้งความสะอาด             
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5.  สรุปผลการศึกษา 
     ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม เร่ืองการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสนใจเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัหรือซ้ือ
แลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม ดงัน้ี 
     จากการศึกษา การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสนใจเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัหรือซ้ือแลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล พบว่า บุคคลส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ีเลือกท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครเป็นจ านวน
มาก เป็นการสะดวกในการเดินทางในเมืองท่ีคล่องตวั ลกัษณะท่ีอยู่อาศยัท่ีผูบ้ริโภคเลือกมากท่ีสุด เป็น
บา้นเด่ียว รองลงมา ทาวน์เฮา้ส์ และ คอนโดมิเนีย ตามล าดบั ส่วนดา้นความส าคญัของปัจจยัท่ีผูบ้ริโภค
เลือกมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี รองลงมาดา้นราคา และ ดา้นผลิตภณัฑ์ จ านวนท่ีนอ้ยท่ีสุด ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 
     ดา้นผลิตภณัฑ ์จากการศึกษา พบว่า ความน่าเช่ือถือท่ีท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ ให้ความส าคญั
มากท่ีสุด ความเช่ือมัน่ถือวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญั ซ่ึงเนน้ถึงเร่ือง มีการรับประกนัคุณภาพไม่ต ่ากว่า 1 ปีนบัจาก
วนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจความมีช่ือเสียงของบริษทัเจา้ของโครงการ ท่ีพกัอาศท่ีั
ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ ให้ความส าคญัมากท่ีสุด เน้นเร่ือง ราคาคุม้ค่าเม่ือเทียบกบโครงการอ่ืน 
ราคาเม่ือเทียบกบัพ้ืนท่ีใชส้อย ราคาเหาะกบัสภาพแวดลอ้ม ราคาเหมาะสมกบัท าเลท่ีตั้ง ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ จ านวนเงินจอง/ดาวน์  มีการจดัสินเช่ือจากสถานบนัการเงินท่ีหลากหลายและอตัราดอกเบ้ียต ่า 
เป็นกลยุทท์างดา้นราคาท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตอ้งตดัสินใจในการเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัใหเ้หมาะสมกบัราคาใหดี้
ท่ีสุด 
     ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย จากการศึกษา พบว่า ความน่าเช่ือถือท่ีท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ ให้
ความส าคญัมากท่ีสุด เนน้เร่ือง ท าเลท่ีตั้งส านกังานขายในการติดต่อสะดวกในการเดินทาง โครงการมีเวบ็
ไซคใ์หเ้ขา้ชมและมีขอ้มูลท่ีสามารถ ดึงดูดความสนใจได ้ท าเลท่ีตั้งของโครงการอยู่ใกลร้ะบบขนส่ง เช่น 
รถไฟฟ้า รถไฟใตดิ้น แอร์พอร์ตลิงก ์เป็นตน้ 
     ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด จากการศึกษา พบว่า ความน่าเช่ือถือท่ีท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจ 
ให้ความส าคัญมากท่ีสุด เน้นเร่ือง การมอบส่วนลดพิเศษ การจัดตกแต่งส่วนหย่อมบริเวณบ้านฟรี 
โปรแกรมการส่งเสริมทางการตลาดโดยรวม การใหค้ าแนะน าของพนกังานขาย การโฆษณาทางโทรทศัน ์
วิทยุ ทางนิตยสารและส่ิงพิมพ ์การจดับูธ ตามสถานท่ีต่างๆ เช่นศูนยก์ารคา้ มุ่งเน้นการสร้างอิทธิผลต่อ
ผูบ้ริโภคเพ่ือเกิดการจูงใจใหเ้กิดการซ้ือของผูบ้ริโภค วตัถุประสงคท์างดา้นธุรกิจ เนน้การสร้างอุปสงคใ์น
การตลาด 
     จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มท่ี 1 ซ่ึงมีลกัษณะ
ทัว่ไปดงัน้ี ส่วนใหญ่จบการศึกษา ปริญญาตรี มีรายได ้20,000 – 40,000 บาทต่อเดือน โดยใหค้วามส าคญั 
ทางดา้นส่วนผสมทางการตลาด หากผูล้งทุนเลือกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มท่ี 1 ผูล้งทุนควรสร้างท่ีพกัอาศยัเป็น
บา้นเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกบา้นเด่ียวโดยเนน้ทางดา้นเดินทางท่ีอาจจะตอ้งมีรถ
ส่วนตวัในการเขา้ออกหมู่บา้นไดร้วดเร็วและในส่วนบริเวณท่ีมีตอ้งศกัยภาพสูง เช่น เส้นทางคมนาคมท่ี
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สะดวกและรวดเร็วและสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยัมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบคนั และราคาควคอยู่ใน
ระดบัต ่าเม่ือเทียบกบัราคาในตลาด 
     จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มท่ี 2 
ซ่ึงมีลกัษณะทัว่ไปดงัน้ี ส่วนใหญ่จบการศึกษา ปริญญาตรี มีรายได ้20,000 – 40,000 บาทต่อเดือน โดยให้
ความส าคญั ทางดา้นส่วนผสมทางการตลาด หากผูล้งทุนเลือกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มท่ี  2 ผูล้งทุนควรสร้างท่ี
พกัอาศยัท่ีเป็นคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเน้นมุมมมองถึงระยะการเดินทางงระหว่าง
คอนโดมิเนียมมีการบริการส าหรับรถรับส่งผูบ้ริโภค หรือ ระยะทางจะท่ีพกัอาศยัไม่ไกลจากการเดินทาง
ไปยงัขนส่งมวลชนตอ้งสะดวกต่อคมนาคม 
     หากพิจารณาถึงวตัถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสนใจเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัหรือซ้ือ
แลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ผูบ้ริโภคสนใจเลือกซ้ือท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
และ ปริมณฑล แต่จากการศึกษาพบวา่ สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งได ้2 กลุ่ม 
หากพิจารณาถึงวตัถุประสงค์ของการศึกษา ปัจจยัทางการตลาด 4P’s ของผูบ้ริโภคท่ีสนใจเลือกซ้ือท่ีพกั
อาศยัหรือซ้ือแลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล แต่จากการศึกษาพบวา่ สามารถใหค้วามส าคญั
ส่วนผสมทางการตลาด โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยั เม่ือเปรียบเทียบในสัดส่วนท่ีเท่ากนั
ทางดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายและดา้นราคา เป็นตน้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรท่ีจะมีการเก็บตวัอย่างมากกว่า 400 ชุด เน่ืองจากเกิดผลกระทบเหตุการณ์บา้นเมือง จึงท าให้
ไม่สามารถเกบ็ไดต้ามท่ีก าหนดไว ้

งานศึกษาคร้ังน้ีไม่สามารถอธิบายจ าเพราะกลุ่มท่ีพกัอาศยัในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีเลือกการวิเคราะห์การ
แบ่งกลุ่มควรแยกการศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง ดงันั้น คร้ังหนา้ควรเพ่ิมขั้นตอนการแบ่งกลุ่มผูวิ้จยัผูศึ้กษา
ก่อนท่ีจะเขา้ขั้นตอน การท าวิจยัเร่ืองการจ าแนกกลุ่มตวัแปรดว้ยเทคนิค (Cluster Analysis) 
ควรมีการศึกษาความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของประชากรในการเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยั ไดแ้ก่ บา้นเด่ียว ทาวน์
เฮา้ส์ คอนโดมิเนียม โดยศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัทางดา้น วฒันธรรม สังคม และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ
ควรศึกษาความพึงพอใจของผูซ้ื้อในการเลือกซ้ือท่ีพอัาศยัดว้ยรายละเอียดประเด็น ในเชิงลึกมากข้ึนเพ่ือ
ประโยชนท่ี์สมบูรณ์ในการตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อไดช้ดัเจนมากข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจยัด้านความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลอืกซ้ือครีมชีสตราอมิพเีรียล 

Cluster Analysis of Consumer by using the Level of Importance of  
Marketing Mix Factors toward  decision making in  buying Cream 

Cheese of Imperial Brand in Bangkok 
                                                                               วศิรุต อยู่ชูชัยมงคล1 และ ดร.อนุฉัตร ช ่าชอง2 

                                                         Visarut Yuchuchaimongkol and Dr. Anuchat Chamchong  

บทคดัย่อ 

     การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ืออิมพีเรียลครีสชีส  ในการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชต้วัอยา่ง
จ านวน 200 ชุด ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ เพศหญิงและชายในเขตกรุงเทพมหานคร 
การศึกษาปัจจยัท่ีมาเก่ียวขอ้งคือ ลกัษณะส่วนบุคคล เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดส้ถานภาพ
สมรส และปัจจยัทางด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจยัด้าน สินคา้ ปัจจยัดา้น ราคา ปัจจยัดา้น 
สถานท่ี ปัจจัย   ส่งเสริมการตลาด และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือครีมชีสในดา้น
ระดบัความส าคญัของค าถามดา้นผลิตภณัฑ ์ ค าถามในดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจ าหน่าย  ค าถามดา้น
การส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบั ส าคญัมาก ถึง มากท่ีสุดจากการใชค้ าถามในการแบ่งกลุ่มพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามจะสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มแรกว่ากลุ่มท่ีเห็นระดบัความส าคญั
ของส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือครีมชีส มาก โดยกลุ่มน้ีใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหวา่ง 26-30 ปี การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ท างานเป็นพนกังานเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทและส่วนใหญ่เป็นคนโสด กลุ่มท่ีสองจะเป็นกลุ่มท่ีเห็นระดบัความส าคญั
ของส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือครีมชีสปานกลาง โดยกลุ่มน้ีใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง 26-30 ปี การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ท างานเป็นพนกังานเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ รายได้
เฉล่ียต่อเดือนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาทและส่วนใหญ่เป็นคนโสด ผลการทดสอบความ
แตกต่างของค าถามดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่มี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่ม, ส่วนประสมทางการตลาด, ครีมชีส,  
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Abstract 
     The purpose of the research is to study the level of importance of Marketing Mix factors toward 
decision making in buying Cream Cheese of Imperial brand.  The methodology of this research is 
Cluster Analysis. The sample of this research is 200 samples. The instrument of the study is the 
questionnaires technique analyzing by using SPSS program to analyze descriptive statistics such as 
frequency, percentage and standard deviation and Inference statistics is  One-way ANOVA with 
significance of statistic at 0.05 level. 
The result of the study found that the group of the sample said that the level of importance of marketing 
mix Product, Price, Place, Promotion are high  and  very high.  After using Cluster analysis the sampling 
group, they are divided into  2 groups the first group that is high level of importance of marketing mix 
factors is Female Single age between 26-30 years old ,  the level education is bachelor degree who work 
in private company or state enterprises , average income more than 30,000 per month Bath. The second 
group is  moderate level of importance of marketing mix factors is Female Single age between 26-30 
years old ,  the level education is bachelor degree who work in private company or state enterprises , 
average income 10,001 – 15,000  per month Bath. 
The result of   study found that the testing the level of importance of  Marketing mix  with the question 
with Product, Price , Place, Promotion  have significance of statistic at 0.05 level 
Keywords: Cluster Analysis, Marketing Mix, Cream Cheese, 
 
 

1. บทน า 
      ในประเทศไทยครีมชีสท่ีวางจ าหน่ายส่วนใหญ่น าเขา้จากต่างประเทศโดยบริษทัท่ีมีช่ือเสียง โดยคู่แข่ง
รายหลกัในสินคา้ชนิดน้ีจะมีอยู่4รายหลกัคือฟิลาเดลเฟียโดยคราฟทฟ์ูดส์(ไทยแลนด)์ส่วนแบ่งการตลาด
เป็นยอดขายท่ีเกิน 55 ตัน มูลค่า 32 ลา้นบาทส าหรับในตลาด B2C ไม่รวมท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตและ
ไฮเปอร์มาร์เก็ต ความส าเร็จท่ีส าคญัท่ีคือการมีผลิตภณัฑท์ั้งปลีกและขายส่งขนาด 2 กิโลกรัม และขนาด 
250 กรัมซ่ึงสามารถคลอบคลุมทุกตลาด มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 38%  แองเค่ล เป็นครีมชีสท่ีน าเขา้
จากต่างประเทศ นอกจากน้ี แองเค่ลยงัมีช่ือเสียงในเนยและชีสในตลาดคา้ปลีก แคโรไลน์ ครีมชีสเป็นแบ
รนด์ทอ้งถ่ินและผลิตในประเทศไทยผูบ้ริโภคชาวไทยจะคุน้เคยกบัแบรนด์น้ีมีจ าหน่ายขายทั้ง B2B และ 
B2C ตลาด แอล & ไวร์  ครีมชีสท่ีท าในสหรัฐอเมริกาจะมีขนาดเพียง 1.36 กิโลกรัม ผูบ้ริโภคชาวไทยจะ
รู้จกัแอล & ไวร์ เป็นแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงท่ีน าเขา้วางจ าหน่ายในประเทศไทย อย่างไรก็ตามช่องทางการจดั
จ าหน่ายของของสินคา้ชนิดน้ียงัไม่ไดข้ยายไปทุกช่องเหมือนยี่ห้ออ่ืนๆ โดยทัว่ไปจะขายในเร้านเบเกอร่ี  
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มูลค่าการตลาดของสินคา้มีมูลค่าประมาณ 80 ลา้นบาท ซ่ึงยงัอยู่ยงัช่วงขั้นเติบโตดงัในส่วนของบริษทั
KCGยงัไม่มีสินคา้ชนิดวางตลาดในประเทศมีเพียงแต่น าเขา้สินคา้ชนิดน้ีจากต่างประเทศมาท าตลาดจึง
เป็นช่องทางโอกาสของทางบริษทัท่ีตอ้งการส่วนแบ่งการตลาดน้ีจึงตอ้งการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคคน
ไทยเพ่ือน ามาใชส้ร้างกลยทุธ์ทางการตลาดมาท าการตลาดสินคา้ชนิดน้ีทางบริษทัวางแผนท่ีจะผลิตสินคา้
ครีมชีสตราอิมพีเรียลในตลาดสินค้าชนิดน้ี ดังนั้น จึงต้องการศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีต่ออิมพี
เรียลครีสชีสเพ่ือสร้างส่วนแบ่งการตลาดในสินค้าประเภทน้ี โดยต้องการท าเก็บข้อมูลผูบ้ริโภคเพ่ือ
แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ือน ามาสร้างส่วนผสมทางการตลาดท่ีทางท่ีเหมาะสม ซ่ึงการวิจยัฉบบัน้ีจะสามารถให้
ค าตอบในแนวทางเพ่ิมโอกาสในการขยายส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมมากข้ึน จุดประสงค์ของงานวิจยัน้ีเพ่ือ
แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้อิมพีเรียลครีมชีสโดยใชปั้จจยัดา้นความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดต่อ
การเลือกซ้ือครีมชีสตราอิมพีเรียล และเพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาด 4P’s ของผูบ้ริโภคท่ีสนใจเลือกซ้ือ
ครีมชีสตราแบนดอิ์มพีเรีลในเขตกรุงเทพมหานคร ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการวิจยั ศึกษาขอ้มูลของปัจจัย
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการซ้ือสินคา้ครีมชีสเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของ
บริษทัเพ่ือน าผลการวิจัยท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีไปเป็นข้อมูลส าหรับในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดของ
อิมพีเรียลครีมชีส 
 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     ส่วนประสมทางการตลาด (Kotler, 2000)ไดวิ้เคราะห์ว่านักการตลาดใช้เคร่ืองมือทางการตลาดเพ่ือ
ตอบสนองกบักลุ่มเป้าหมายเคร่ืองมือเหล่าน้ีเรียกวา่ส่วนผสมทางการตลาดค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหส้ามารถ
จดักลยุทธ์ การตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม ส่ิงท่ีจะสนอง
ความตอ้งการของลูกค้าได ้มีอยู่ 4 ประการ คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด ทั้ ง 4 ประการจะต้องสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้สนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งกลมกลืน  

1.ผลิตภณัฑ ์            
ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ อาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้จะตอ้งพิจารณา
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แนวความคิดดา้นผลิตภณัฑ ์ตอ้งรู้วา่ส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคแบบ
ใด คุณสมบติัผลิตภณัฑ ์ลกัษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวะ ความงาม ความทนทาน รูปร่างรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นลักษณะเด่นเป็นพิเศษกว่าสินค้าอ่ืนผลประโยชน์ท่ีได้รับจาก
ผลิตภณัฑ์ เป็นผลประโยชน์ท่ีผลิตภณัฑ์มีต่อลูกคา้ มี 2 ดา้นคือ ผลประโยชน์โดยหน้าท่ีของผลิตภณัฑ ์
และผลประโยชน์ทางดา้นอารมณ์ โดยทัว่ไปเจา้ของผลิตภณัฑม์กัใชต้ราสินคา้ มาจ าแนกสินคา้ใหเ้ห็นว่า
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แตกต่างจากสินคา้ของคนอ่ืนและท าให้ผูบ้ริโภคจดจ าสินคา้ไดง่้าย ตราสินคา้มีส่วนส าคญัมากท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคหันกลบัมาซ้ือสินคา้ของเราในโอกาสหนา้อีก การท าบรรจุภณัฑ ์เป็นส่ิงท่ีหุ้มห่อสินคา้ อาจท า
หน้าท่ีในการบรรจุ หุ้มห่อ รวมทั้ งส่ือสารทางการตลาด โดยบรรจุภัณฑ์จะเป็นตัวท่ีช่วยสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ ในบางกรณีบรรจุภณัฑจ์ะช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ใหก้บัผลิตภณัฑซ่ึ์งอาจท าใหล้กูคา้ยินดีท่ีจะจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึนได ้
 2.   ราคา  
ราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดเพียงอย่างเดียวท่ีท าให้เกิดรายไดมี้องค์ประกอบหลกัในการก าหนด
ราคาต ่าสุดคือ ต้นทุนการผลิต และองค์ประกอบในการก าหนดราคาสูงสุดคือ คุณค่าในสายตาของ
ผูบ้ริโภค วิธีการก าหนดราคา มี 3 ประเภท คือ 1. พิจารณาจากตน้ทุน     2.พิจารณาจากลูกคา้3.พิจารณา
จากคู่แข่งขนั การก าหนดราคาเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัมากในการบริหารธุรกิจ ในการก าหนดราคาจะตอ้งมี
ความชดัเจนในเร่ืองวตัถุประสงค์ของการก าหนดราคา เช่น ลดราคาเพ่ือสกดัคู่แข่ง ตั้งราคาต ่าเพ่ือไม่ให้
เสียโอกาสในการไดลู้กคา้ใหม่ ลดราคาเพ่ือไล่ตามคู่แข่ง ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงคือ การท าให้ลูกคา้
ยอมรับในการเปล่ียนแปลงราคาประเด็นส าคญัของราคาไม่ไดอ้ยูท่ี่ตั้งไวท่ี้ราคาเท่าไหร่ หากแต่ข้ึนกบัการ
เปรียบเทียบระหว่างราคาของสินคา้ กบัคุณค่าของสินคา้ท่ีมีต่อผูบ้ริโภค หากลูกคา้รู้สึกว่าสินคา้มีคุณค่า
มากกวา่ราคาเขากจ็ะยินดีซ้ือสินคา้ในราคาท่ีก าหนด 
3.  ช่องทางการจดัจ าหน่า  
มีความหมายครอบคลุมในเร่ือง การน าสินคา้จากผูผ้ลิตไปถึงมือผูบ้ริโภค การควบคุมปริมาณสินคา้ การ
ขนส่ง การติดต่อส่ือสาร จนกระทัง่เร่ืองประเภทของร้านจ านวนของร้าน โกดงั การกระจายทางกายภาพ 
วิธีการกระจายสินคา้  
4.การส่งเสริมการตลาด 
หมายถึง ความพยายามทั้งส้ินท่ีจะส่งเสริมให้การตลาดบรรลุเป้าหมายได ้ท าใหลู้กคา้มาซ้ือสินคา้ สนใจ
สินคา้ของเรา ลูกคา้เปล่ียนพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกบัสินคา้และรักษาไวไ้ม่ใหเ้ปล่ียนแปลง การส่งเสริม
การตลาดประกอบไปดว้ย การแจง้ข่าวสารขอ้มูล การโนม้นา้วชกัจูงใจ การเตือนความจ า ประกอบไปดว้ย 
การโฆษณา, การส่งเสริมการขาย, การขายโดยใชพ้นกังาน, การประชาสัมพนัธ์, การพูดแบบปากต่อปาก 
การโฆษณา เป็นการส่ือสารแบบทางเดียว ท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับตลาดแบบมวลชน มีลกัษณะเป็นการ
เสนอข่าวสาร ท าให้เกิดการรับรู้ สร้างสรรค์ความรู้สึกท่ีดีต่อสินคา้ และท าสร้างการเรียนรู้เร่งเร้าให้เกิด
การซ้ือ การส่งเสริมการขาย เป็นการส่ือสารทางเดียวเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีน่าสนใจเฉพาะอย่าง ท าให้เกิด
แรงจูงใจระยะสั้น ๆ มีวตัถุประสงค์ท าให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้และแนะวิธีการใชสิ้นคา้  การขายดว้ย
พนกังานขาย เป็นการส่ือสารสองทางท่ีมีคุณภาพสูงโดยผา่นการพดูคุยหรือช้ีแนะการใชสิ้นคา้ต่อผูบ้ริโภค
แต่ละคนโดยตรง มีลกัษณะเป็นการเสนอข่าวสารขอ้มูลพิเศษให้กบัผูท่ี้จะเป็นลูกคา้ การประชาสัมพนัธ์ 
เป็นการส่ือสารทางเดียวเก่ียวกบัข่าวสารในเชิงพาณิชยข์องสินคา้ผา่นส่ือสาธารณะมีลกัษณะเป็นการเสนอ
ข่าวผลิตภณัฑใ์หม่ การประเมินผลิตภณัฑ ์มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดการรับรู้ การเรียนรู้ การเปล่ียนแปลง
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ทัศนคติและสนับสนุนการตัดสินใจ การพูดปากต่อปาก เป็นการส่ือสารสองทาง มีลกัษณะเป็นการ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงทัศนคติและ 
สนบัสนุนการตดัสินใจ การพูดแบบปากต่อปากมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมาก โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีราคาสูง
และสินคา้ท่ีไม่มีรูปร่าง 
     การแบ่งกลุ่มทางการตลาด 
ประกอบไปด้วยการแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีมีบุคลิกลกัษณะ พฤติกรรม หรือความ
ตอ้งการท่ีชดัเจน เป้าหมายของการแบ่งกลุ่มการตลาดคือการแยกลูกคา้ออกเป็นกลุ่มท่ีมีความแตกต่างจาก
กลุ่มอ่ืนๆอยา่งชดัเจนโดยมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัเป็นอย่างมากกบัสมาชิกคนอ่ืนๆในกลุ่มดงันั้นประเด็ด
ท่ีมี ความส าคญัคือ กลุ่มตลาดจะตอ้งมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อย่างเพียงพอ นอกจากน้ีการแบ่งกลุ่ม
ยงัตอ้งเกิดจากบุคลิกลกัษณะของลูกคา้จ านวนหน่ึงท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการด าเนินทางการตลาดของ
องคก์ร สามารถแบ่งกลุ่มออกไดเ้ป็น ตามพ้ืนท่ี ตามเขต บริเวณพ้ืนท่ี จงัหวดั ประเทศ  แบ่งตามกลุ่มตาม
พ้ืนฐานของอายุ ขนาดครอบครัว การด าเนินชีวิต เพศ รายไดอ้าชีพ และประการสุดทา้ย แบ่งตามจิตวิทยา 
ซ่ึงผูบ้ริโภคจะแบ่งกลุ่มโดยพ้ืนฐานการใชชี้วิตประจ าวนับุคลิกและค่านิยม การแบ่งกลุ่มทางการตลาดจะ
ด าเนินการตามขั้นตอนคือตอ้งท าความเขา้ใจคุณประโยชนท่ี์ลูกคา้แสวงหา ขั้นตอนไปตอ้งมีการแบ่งกลุ่ม
ตลาดและการพฒันากลุ่มลูกค้าต้นแบบตามคุณประโยชน์ในมุมมองลูกค้าและมีการค้นหาตัวแปรท่ี
สามารถสังเกตได ้เช่น ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ และสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
คุณประโยชนไ์ดอ้ย่างชดัเจนท่ีสุด เพ่ือใหส้ามารถระบุสมาชิกในแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างแม่นย  ากญุแจส าคญัใน
การเลือกตลาดเป้าหมายคือ หารเขา้ใจความแตกต่างซ่ึงตอ้งเก็บขอ้มูลและน ามาเปรียบเทียบกบัคู่แข่งว่า
ใครมีโอกาสจะประสบความส าเร็จมากท่ีสุดในการบริหารกลุ่มตลาดในแต่ละกลุ่ม ขั้นตอนในการแบ่ง
ส่วนตลาด ขั้นตอนท่ี 1 การแบ่งส่วนตลาด ขั้นตอนท่ี 2 เลือกตลาดเป้าหมาย การขั้นตอนท่ี 3 พฒันาส่วน
ประสมทางการตลาด ลักษณะของการแบ่งส่วนตลาดท่ีดีต้องมีดังน้ี   ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอ 
(Substantiality) ตอ้งสามารถวดัค่าออกมาได ้(Measurability) ตอ้งสามารถเขา้ถึงตลาดได ้(Accessibility)
 ตอ้งมีการตอบสนอง (Responsiveness) ตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 1. ตวัแปร
ทางประชากรศาสตร์ (Demographic variable) 2. ตวัแปรทางภูมิศาสตร์ (Geographic variable) 3. ตวัแปร
ทางจิตวิทยา (Psychographic variable) ประกอบดว้ย วิถีการด าเนินชีวิต (Life Style)  ลกัษณะบุคลิกภาพ 
(Personality Characteristic) ตวัแปรทางพฤติกรรม (Behavioristic variable) ประกอบดว้ย ผลประโยชน์ท่ี
ลกูคา้แสวงหา (Benefit sought)  อตัราการใช ้(Usage rate)  ความซ่ือสตัย ์(Brand Loyalty)  
การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Market Selection) คือ การเลือกส่วนตลาดหน่ึงส่วน หรือ มากกว่านั้น 
เป็นเป้าหมาย ส าหรับการใชส่้วนประผสมทางการตลาดและการใชท้รัพยากรของธุรกิจ ปัจจยัท่ีใชใ้นการ
ประเมินความน่าสนใจ (Attractiveness) ของแต่ละส่วนตลาด คือ ขนาดของส่วนตลาด  อั ต ร า ก า ร
เจริญเติบโต อตัราความเส่ียง จ านวนคู่แข่งขนัผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บและทิศทางของส่วนตลาดนั้น 
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3. วธิีการศึกษา 
     ประชากรท่ีท าการศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรทั้งชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
จ านวนประชากรจ านวน 6,846,000 คน(ประมาณการประชากร จ าแนกตามเพศ และจังหวดั จากข้อ
สมมติฐานภาวะเจริญพันธ์ุระดับปานกลาง) ปี พ.ศ. 2543 - 2563  รายปี ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาไดแ้ก่   ทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ
16ปีข้ึนไปท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร การวิจยัน้ีจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie 
and Morgaก าหนดให้สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี
ยอมรับได ้5% และระดบัความเช่ือมัน่ 95% สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างกบัประชากรท่ีมี
ขนาดเลก็ไดต้ั้งแต่ 10 ข้ึนไป จากการใชต้ารางจะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 384 ชุดซ่ึงจะใช ้การใชจ้ านวน
ตวัอย่าง 200 ชุดน้ีเพ่ือท่ีจะป้องกนัการผิดเง่ือนไขในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ จึงมีการ
วางแผนแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีจ านวนตวัอย่าง 30 ตวัอย่าง แลว้เม่ือน า
ขนาดของกลุ่มย่อยท่ีเล็กท่ีสุดคูณกบัจ านวนกลุ่ม 6 กลุ่มจะได ้180 ตวัอย่างซ่ึงตอ้งหลกัของKrejcie and 
Morga แลว้ไม่เกิน 200 ตวัอย่างซ่ึงจะไม่ผิดเง่ือนไขของการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ การเก็บรวบรวม
ขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ีอาศยัวิธีการเลือกสุ่มตวัอยา่ง  โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi 
Stage Sampling) ดงัน้ีใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample  Random Sampling)  โดยอาศัยวิธีการจับ
สลากเลือกกลุ่มการปกครองท่ีจะน ามาใชเ้ป็นตวัแทนในการเก็บขอ้มูล  จากกลุ่มการปกครองทั้งหมด 6 
โซน 50 เขต  แลว้ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling)  โดยการก าหนดว่าจะเก็บ
แบบสอบถามทั้งหมด 200 คน  ใน 6 เขตการปกครองซ่ึงเป็นตวัแทนในการเก็บขอ้มูล  โดยจะท าการเก็บ
ขอ้มูล ดงัน้ีเขตปทุมวนั  50 ชุด เขตเขตบางกะปิ  30ชุด เขตเขตมีนบุรี   30ชุด  เขตเขตวฒันา  30 ชุด เขต
บางขุนเทียน  30 ชุด เขตบางกอกใหญ่  30ชุดจากนั้ นใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 
(Convenience Sampling)  เป็นการเลือกสุ่มตวัอย่างเพ่ือตอบแบบสอบถามตามความสะดวกในสถานท่ี
ต่างๆ   หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เกตการวิเคราะห์ขอ้มลูเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ี
ใช้ในงานวิจยัน้ีจะใช้ วิธี Cluster Analysis และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์แปรผล
ขอ้มลู 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     สรุปผลการศึกษา การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชปั้จจยัดา้นความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดต่อการเลือกซ้ือครีมชีสตราอิมพีเรียล จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 200 คน ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มลูสถิตเชิงพรรณนาของแบบสอบถาม 
และขอ้มลูสถิติเชิงอนุมานของแบบสอบถาม ผูวิ้จยัสรุปผลการวิจยัดงัน้ี 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสถิตเชิงพรรณนาโดยใชปั้จจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า
กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 26-30 ปี การศึกษาในระดบัปริญญา
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ตรี ท างานเป็นพนกังานเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาทและส่วนใหญ่
เป็นคนโสด ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมานของแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั
กบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือครีมชีสในดา้นระดบัความส าคญัของค าถามดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ค าถามในดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจ าหน่าย      ค าถามดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบั ส าคญัมาก 
ถึง มากท่ีสุด จากการใชค้ าถามในการแป่งกลุ่มพบวา่กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามจะสามารถแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 2 กลุ่มดังน้ี กลุ่มแรกว่ากลุ่มท่ีเห็นระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือครีมชีส มาก โดยกลุ่มน้ีใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี การศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ท างานเป็นพนักงานเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทและ
ส่วนใหญ่เป็นคนโสด กลุ่มท่ีสอง จะเป็นกลุ่มท่ีเห็นระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือครีมชีสปานกลาง โดยกลุ่มน้ีใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี การศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี ท างานเป็นพนกังานเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 15,000 บาทและส่วนใหญ่เป็นคนโสด 
     ผลการทดสอบความแตกต่างของค าถามดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจ าหน่าย  ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด พบวา่มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 อภิปรายผล  
ประเด็นส าคญัท่ีไดพ้บจากผลการวิจยัในเร่ืองน้ี สามารถน ามาอภิปายเพ่ือสรุปและเปรียบเทียบกบังานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน ามาอา้งอิงไดด้งัน้ี 
1. จากการผลการวิจยั พบวา่มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวฒันพร เฉลิมลาภอศัดร 2555 กรวฒัน์ พินทุ
สมิต 2554 ชุติภรณ์ กอเกียรติธ ารงค์ 2551 และ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2549 ท่ีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีพบว่า ผูต้อบแบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่
ในวยัท างานท่ีจบปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000  – 30,000 บาท และสถานภาพโสดท่ีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
2. จากการผลการวิจยั ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือครีมชีส  พบว่าสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ วฒันพร เฉลิมลาภอศัดร 2555 กรวฒัน์ พินทุสมิต 2554 
กรวฒัน์  ชุติภรณ์ กอเกียรติธ ารงค ์2551 นางสาวสุทธิลกัษณ์ ชีพสัตยากร 2553 โดยผลจากงานวิจยัแสดง
ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นระดบัความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการ
จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัส าคญัมากถึงมากท่ีสุด  

5.  สรุปผลการศึกษา 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ีจึงสามารถน าขอ้มูลจากงานวิจยัฉบบัน้ีไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของ

กลุ่มเป้าหมายของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ครีมชีงานวิจยัฉบบัน้ีซ่ึงเป็นสองกลุ่มใหญ่ และ

ท าแผนการตลาดของกลุ่มท่ีหน่ึง ท าบรรจุภณัฑมี์คุณภาพมีลกัษณะท่ีเป็นสินคา้พรีเม่ียม มีลกัษณะท่ีแน่น
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หนา มิดชิด และแขง็แรง สีสันสวยงาม ท่ีลูกคา้สามารถท่ีจะเกบ็สินคา้ไวไ้ดน้านข้ึน การก าหนดราคา ควร

ก าหนดราคาท่ีใกลเ้คียงกบัสินคา้ท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ การวางจ าหน่าย การวางจ าหน่ายใน แฟมมิร่ี

มาร์ท 7-11  ท็อป,  มาร์เก็ตเพสท  เซ็นทรัล, เดอะ มอล , ดิ เอ็มโพเร่ียม เทสโก ้โลตสั, บ๊ิกซี ร้าน วตัสัน, 

บู๊ทส์ และควรมีการจดัท าแผนการส่งเสริมการขาย ดงัน้ี การจดัรายการ ซ้ือสินคา้ในราคาพิเศษในช่วง

ระยะเวลามีการส่งเสริมการขาย มีพนักงานขายไปประจ าแต่ช่องทางการจดัจ าหน่ายเพ่ือสาธิตหรือให้

ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการขายในรูปแบบ แจกสินคา้ตวัอยา่งการใชก้ารส่งเสริม

การขายในรูปแบบของแถม เช่น กล่องเก็บรักษาครีมชีส  การใชบ้ตัรสะสมแตม้เพ่ือแลกครีมชีสฟรี เพ่ือ

เพ่ิมความถ่ีในการซ้ือมีการท าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ โดยใช้ส่ือ ทาง นิตยสาร ของผูห้ญิง เช่น คลีโอ 

แพรว และการซ้ือส่ือโฆษณาท่ีกลุ่มเป้าหมายติดตามการโฆษณาครีมชีสผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต แผนการ

ตลาดของกลุ่มท่ีสอง ท าบรรจุภณัฑมี์คุณภาพมีลกัษณะท่ีเป็น มีขนาดบรรจุท่ีใหเ้ลือกเลือกขนาดตามความ

ตอ้งการบริโภค กลยทุธ์ทางดา้นราคา ควรก าหนดราคาเป็นท่ีสามารถแข่งขนัในตลาดได ้ การวางจ าหน่าย 

การวางจ าหน่ายใน แฟมมิร่ีมาร์ท 7-11  ท็อป,  มาร์เก็ตเพสท  เทสโก ้โลตสั, บ๊ิกซี ร้าน วตัสัน, บู๊ทส์ และ

ควรมีการจดัท าแผนการส่งเสริมการขาย ดงัน้ีการจดัรายการมีพนกังานขายไปประจ าแต่ช่องทางการจดั

จ าหน่ายเพ่ือสาธิตหรือให้ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ตอ้งการทดลองชิมผลิตภณัฑ์ใหม่ เม่ือมี

ผลิตภณัฑ์ใหม่ออกมาในแต่ละคร้ัง ท าให้เกิดความน่าสนใจกบัลูกคา้ แต่ดว้ยความท่ีเห็นแต่หนา้ตาของ

ผลิตภณัฑล์ูกคา้จึงยงัไม่กลา้ท่ีจะซ้ือ  จึงการจดัสาธิตการท าอาหารท่ีใชค้รีสชีสและใหแ้จกชิมตวัอย่าง การ

ส่งเสริมการขายในรูปแบบ แจกสินคา้ตวัอยา่งการใชก้ารส่งเสริมการขายในรูปแบบของแถม การท าคูปอง

เพ่ือซ้ือสินคา้ในราคาพิเศษ มีการท าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ โดยใช้ส่ือ ทาง นิตยสาร ของผูห้ญิง เช่น 

นิตยสาร คาวาอ่ี  เพ่ือเป็นการให้ขอ้มูลและกระตุน้ให้มีความสนใจในผลิตภณัฑแ์ละการซ้ือส่ือโฆษณาท่ี

กลุ่มเป้าหมายติดตามการโฆษณาครีมชีสผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต เช่น เว็บ Sanook, M Thaiข้อเสนอแนะ

ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

  เพ่ือเป็นการท าใหง้านวิจยัมีความถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน ผูวิ้จยัจะขอเสนอแนะ

ให้มีการวิจยัดงัน้ีควรมีการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ ความถ่ีของซ้ือ และความตอ้งการการ  ส่ือสารส่วน

ประสมทางการตลาดของครีมชีส ศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคของผลิตภณัฑค์รีมชีส โดย

เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑท์ดแทนประเภทอ่ืน ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพียงการวิจยัเชิงปริมาณ ควรมีการวิจยั

เชิงคุณภาพ ผสมผสานดว้ย จะท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีสมบูรณ์และชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโดยใช้ปัจจัยด้านความพงึพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ กรณศึีกษา ร้าน U-Cup Coffee อ าเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง 

The Customer Segmentation by using the satisfaction factors toward the service 
marketing mix A Case study of U-Cup Coffee in Ban Chang, Rayong 

ปัญญดา ศานติ์สุทธิกุล1 และ ดร. อนุฉัตร ช ่าชอง2 

Panyada Sansudthikul and Dr.Anuchat Chamchong  

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ของ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้าน U-Cup Coffee อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 2) ศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้าน U-Cup 
Coffee อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ไดร้วบรวมขอ้มูลจากผูม้าใชบ้ริการ 
จ านวน 200 คน ในช่วงเดือน ธันวาคม 2556 – เดือนมกราคม 2557 โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิธีการ
เลือกตัวอย่างจะใช้วิธีการเลือกแบบโควตา้ (Quota Sampling) และน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้
โปรแกรมทางสถิติ คือ Cluster Analysis  
 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี ผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในช่วงอายรุะหว่าง 21 - 30 ปี มีวุฒิ
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน และมีรายไดร้ะหว่าง 15,001 – 20,000 บาท ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการในภาพรวมอยู่ในระดบั เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ละ
ดา้น พบว่า 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ ความสะอาดของเคร่ืองด่ืม 2) ดา้นราคา มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัความ
พึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีป้ายบอกราคาท่ีชัดเจน (เมนู) 3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ท าเลท่ีตั้งของร้านสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ 4) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การจดั
กิจกรรมเน่ืองในโอกาสพิเศษ 5) ดา้นบุคคล มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มารยาทของพนกังานในการใหบ้ริการ 6) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีป้ายช่ือหนา้ร้าน ท าให้ทราบ
ถึงช่ือร้านท่ีชดัเจน 7) ดา้นกระบวนการ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีระดบัความ
พึงพอใจมากท่ีสุดคือความถูกตอ้งในการคิดช าระเงิน  
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ความพึงพอใจ, การแบ่งกลุ่ม 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: pinkko_ko@hotmail.com 

2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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Abstract 
 The objectives of this study are: 1 )  To analyze all factors that affected the customers' satisfaction 
toward the service marketing mix 7  P's of U-Cup Coffee in Ban Chang, Rayong. 2) To analyze the U-
Cup Coffee's classification of customers in Ban Chang, Rayong. The researchers collected data from 
200 customers between December 2013 and January 2014 and using a questionnaire to collect data. 
 We used Quota Sampling method to get sampling data, then used Cluster Analysis technique to 
analyze the sampling data. The results can be summarized as follows: Most of respondents are female, 
whom were aged between 2 1  and 3 0 .  Most of them hold a Bachelor's degree. They were private 
employees and had monthly income between 15 ,001  and 20 ,000  baht. The respondents were highly 
satisfied toward the service marketing mix in most of all aspects, which can be classified by aspect as: 
1) Product Factor; most of all customers had high satisfaction in this aspect, mainly about cleanliness of 
products. 2) Price Factor; most of all customers had high satisfaction in this aspect, mainly about clearly 
price tag (Menu). 3 )  Place Factor; most of all customers had high satisfaction in this aspect, mainly 
about convenient location. 4 )  Promotion Factor; most of all customers had high satisfaction in this 
aspect, mainly about the event on special occasions. 5 ) People Factor; most of all customers had high 
satisfaction in this aspect, mainly about the employee's courtesy. 6) Physical Environment Factor; most 
of all customers had high satisfaction in this aspect, mainly about clearly nameplate of the shop. 7 ) 
Process Factor; most of all customers had high satisfaction in this aspect, mainly about accurate 
payment. 
 
Keywords: Service Marketing Mix Factors, Satisfaction, Cluster Analysis 
 

1. บทน า 
 
     จากสถานการณ์การเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจร้านกาแฟ ภายในอ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ก็ได้
มีการขยายตวัของธุรกิจน้ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในก่อนหน้าน้ีมีธุรกิจร้านกาแฟเพียง 3 ร้าน แต่ปัจจุบนัมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนอีก ไดแ้ก่ ร้าน U-Cup Coffee ร้าน Rainbow Coffee ร้าน Coffee Today และ ร้าน ญ Coffee ซ่ึงท า
ใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ในจ านวนน้ี มีร้านกาแฟท่ีมีคนในทอ้งถ่ินเป็นเจา้ของ ช่ือร้าน U-Cup Coffee ซ่ึง
เป็นร้านกาแฟสไตล ์อิตาเลียน ตั้งอยูริ่มถนนสุขมุวิท อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ตรงขา้มป้ัม ปตท. โดย
เจ้าของมีความช่ืนชอบกาแฟเป็นทุนเดิม ได้เข้าฝึก อบรม ศึกษาหลักสูตรบาริสต้า และได้รับ
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ประกาศนียบตัร ของสถาบนั K2 ร้านเปิดเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2554 ซ่ึงร้านเปิดไดป้ระมาณ 2 ปี ร้านเปิด
ใหบ้ริการทุกวนัจนัทร์-ศุกร์ 7:00 - 20:00 น. และวนัเสาร์-อาทิตย ์8:00 - 18:00 น.  
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้ ช้ีใหเ้ห็นวา่ธุรกิจร้านกาแฟมีแนวโนม้และโอกาสในการเจริญเติบโตข้ึน
อย่างต่อเน่ือง เพราะรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนหลายๆกลุ่มเร่ิมเปล่ียนไป และมีการขยายตวัของธุรกิจ
น้ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงท าให้เกิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน และยงัส่งผลให้ยอดขายมีอตัราการเติบโตท่ีชา้ลง (ดงัรูปท่ี 1) 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 7P’s ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้าน U-Cup Coffee อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 2) เพ่ือศึกษาการ
แบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้าน U-Cup Coffee อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง โดยใชปั้จจยัดา้นความพึง
พอใจท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 1) เพ่ือน าผลจากการศึกษาไปปรับปรุงคุณภาพการ
บริการของร้าน U-Cup Coffee อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและกลบัมา
ใชบ้ริการอย่างต่อเน่ือง 2) เพ่ือน าผลจากการศึกษาไปวางแผน ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ลูกคา้พึงพอใจและส่งผลท าให้ร้าน U-Cup Coffee อ าเภอบา้น
ฉาง จงัหวดัระยอง มีประสิทธิภาพและเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขนั 
 

 
 

รูปที่ 1 กราฟแท่งแสดงยอดขายแต่ละเดือนของร้าน U-Cup Coffee ปี 2556 
ท่ีมา: ขอ้มลูจากร้าน U-Cup Coffee  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีความพงึพอใจของลูกค้า 
 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2541, 45) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นระดบัความรู้สึกของ
ลูกคา้ท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบติัผลิตภณัฑก์บัการคาดหวงัของลูกคา้ 
ระดบัความพอใจของลูกคา้จะเกิดความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ จากผลิตภณัฑ์และความคาดหวงั
ของบุคคล ทั้งน้ี การคาดหวงัของลกูคา้ (Expectation) เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อ  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2541, 35) ไดก้ล่าววา่ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปร
ทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงมกัใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ในกลุ่มเป้าหมาย ส่วน
ประสมทางการตลาดประกอบดว้ยเคร่ืองมือ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหพึ้ง
พอใจ ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก ็
 2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ท่ีลูกคา้ท่ีตอ้งการสินคา้ตอ้งจ่ายแลกเปล่ียนกบัสินคา้
หรือบริการนั้น ๆ การก าหนดสินคา้เกิดจากการตั้งเป้าหมายทางการคา้ว่าตอ้งก าไรตอ้งการขยายส่วนครอง
ตลาด  
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) มีหลกัเกณฑ์ท่ีควรค านึงถึง 2 ประการ คือ การเขา้ถึงได ้และ
ความพร้อมท่ีจะให้บริการได้ ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านการเลือกท าเลท่ีตั้ งส าหรับการให้บริการ 
(Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้
ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการและ
เป็นกญุแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ การส่งเสริมทางการตลาดอาจท าได ้4 แบบดว้ยกนั ซ่ึงเรียกว่า
ส่วนประสมในการติดต่อส่ือสาร Communication Mix ซ่ึงประกอบดว้ย การโฆษณา การขายโดยใชบุ้คคล 
การส่งเสริมการขาย และการใหข่้าวสารและประชาสมัพนัธ์  
 5. ด้านบุคคล (People) หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวกับบุคคลทั้ งหมดท่ีมีส่วนร่วมในการน าเสนอบริการ 
(ให้กบัลูกคา้) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกคา้ ซ่ึงบุคคลในท่ีน้ีจะรวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกค้า 
(ท่ีมาใชบ้ริการ) และลกูคา้อ่ืน ๆ ท่ีร่วมอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มของการบริการนั้นดว้ย 
 6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบั
การใหบ้ริการสถานท่ีท่ีลูกคา้และกิจการมีปฏิสมัพนัธ์กนั และองคป์ระกอบท่ีจบัตอ้งไดต่้าง ๆ ซ่ึงท าหนา้ท่ี
ช่วยอ านวยความสะดวกหรือส่ือสารบริการนั้น 
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 7. ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการใหบ้ริการ ระเบียบ 
รวมทั้งวิธีการท างานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการสร้างและการน าเสนอบริการใหก้บัลูกคา้ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการของร้าน U-Cup Coffee และมีการกด
ถกูใจใน Facebook Fanpage ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 636 คน  
 2. ขนาดกลุ่มตวัอย่างของผูบ้ริโภคนั้น คือ เน่ืองจากผูวิ้จยัทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชดั จึงก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชก้ารเปิดตารางการสุ่มตวัอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970) ซ่ึงไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษา 237 เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถให้ผลการวิจยั ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ± 5 แต่การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม อาจจะท าเกิดอุปสรรค
เล็กนอ้ย เน่ืองจากช่วงเวลาการเก็บขอ้มูลเป็นช่วงปลายเดือนธันวาคม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ผูวิ้จยัจึงมีการ
ปรับลดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษา เหลือเพียง 200 คน และผูวิ้จยัตอ้งการแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 4 
กลุ่มใหญ่ๆ โดยมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างกลุ่มละ 50 คน โดยใชเ้ง่ือนไขการแบ่งกลุ่มมาจาก Hair, Joseph F., 
Jr., William C. Black, Barry J. Babin, and Rolph E. Anderson (2008 ) , Multivariate Data Analysis: A 
Globla Perspective, 7th eds. Pearson Education, Inc.  
 3. ในการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยประกอบไปดว้ย 2 
ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนที่ 1 ใชส้อบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน รวมทั้งหมด จ านวน 5 ขอ้ มีลกัษณะก าหนดค าตอบใหเ้ลือก และใหผู้ต้อบเลือกเพียงค าตอบ
เดียว (Check List) 
 ส่วนที่ 2 ใช้สอบถามข้อมูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูม้าใช้
บริการ มีจ านวน 32 ขอ้ ซ่ึงเป็นค าถามเพ่ือวดัระดบัความพึงพอใจ โดยใชม้าตรวดั Likert Scale ท่ีมีค าตอบ
ใหเ้ลือก 5 ระดบั 
 4. วิธีการสุ่มตวัอยา่งจะใชวิ้ธีการสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling) ส าหรับลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการใน
ร้าน 
 5. การก าหนดวนั เวลา ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยมีการก าหนดตวัอย่างในแต่ละวนัท่ีเท่าๆ กนั 
ยกเวน้วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ในช่วงเดือนธันวาคม 2556 – เดือนมกราคม 2557 วนัจนัทร์-ศุกร์ 7:00 - 
20:00 น. และวนัเสาร์-อาทิตย ์8:00 - 18:00 น. เป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์ 
 6. ในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลท่ีได้ น ามาตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบสอบถาม แลว้จึงน าไปวิเคราะห์ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการค านวณคือ 
Cluster Analysis 
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4. ผลการศึกษา 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยหาค่าร้อยละ  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี โดยภาพรวมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
โดยท่ีมีเพศหญิงจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 และมีเพศชายจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 โดย
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างมีเพศหญิง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และเพศชาย จ านวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.0 ส าหรับกลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างมีเพศหญิง จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และเพศชาย 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี โดยในภาพรวมมีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มากท่ีสุด 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 
และมีอายุระหว่าง 41- 50 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 โดยกลุ่มท่ี 1 ช่วงอายุของกลุ่มตวัอย่างท่ี
มากท่ีสุด คือ อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง 21 – 
30 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
ส าหรับกลุ่มท่ี 2 ช่วงอายุของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากท่ีสุด คือ อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.0 รองลงมามีช่วงอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และอายุระหวา่ง 41 
– 50 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี โดยในภาพรวมมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมาก
ท่ีสุด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมามีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.0 และมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 
โดยกลุ่มท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการศึกษามากท่ีสุด คือ ระดบัปริญญาตรี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.5 รองลงมา คือ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และระดับ
อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ส าหรับกลุ่มท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการศึกษามาก
ท่ีสุด คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 รองลงมา คือ ระดับอนุปริญญา/ปวส. 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.0   

 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี โดยในภาพรวมมีอาชีพพนกังานเอกชนมากท่ีสุด 
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และ
มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 โดยกลุ่มท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างมี
อาชีพพนกังานเอกชนมากท่ีสุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 
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34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และมีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 
ส าหรับกลุ่มท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพพนักงานเอกชนมากท่ีสุด จ านวน  29 คน คิดเป็นร้อยละ  14.5 
รองลงมามีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี โดยในภาพรวมมีรายไดร้ะหว่าง 15,001 – 20,000 
บาทมากท่ีสุด จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมีรายไดร้ะหว่าง 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 48 
คิดเป็นร้อยละ 24.0 และมีรายได ้25,001 บาทข้ึนไป จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 โดยกลุ่มท่ี 1 กลุ่ม
ตวัอย่างมีรายไดร้ะหว่าง 15,001 – 20,000 บาทมากท่ีสุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมามี
รายไดร้ะหว่าง 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5  และมีรายไดร้ะหว่าง 5,001 – 
10,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ส าหรับกลุ่มท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างมีรายไดร้ะหว่าง 15,001 – 
20,000 บาทมากท่ีสุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 รองลงมามี 2 กลุ่มท่ีมีค่าร้อยละเท่ากนั คือ มี
รายไดร้ะหว่าง 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และมีรายได ้25,001 บาทข้ึนไป 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5  
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมทั้ง 7 ดา้น 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย (X ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดบัความพึงพอใจของกลุ่มลกูคา้ท่ีเขา้มา
ใชบ้ริการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของร้าน U-Cup Coffee อ  าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 

ในภาพรวม 7 ดา้น 
  
 
 
 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.99 0.671 
2 ดา้นราคา 4.13 0.658 
3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.77 0.708 
4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.63 0.737 
5 ดา้นบุคคล 4.26 0.651 
6 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.06 0.663 
7 ดา้นกระบวนการ 4.30 0.636 
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 จากตารางท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้าน U-Cup 
Coffee อ  าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง รายดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นกระบวนการ คิดเป็นค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.30 รองลงมา คือ ดา้นบุคคล คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 และดา้นราคา คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 
เม่ือพิจารณารายดา้นแต่ละดา้นแบบแบ่งกลุ่ม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 
1. ด้านผลติภัณฑ์ 
- รสชาติและกล่ินหอมของเคร่ืองด่ืมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 
- ความหลากหลายของเมนูมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 
- ความสะอาดของเคร่ืองด่ืมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 
- รสชาติของเคก้ ไอศกรีม ขนมปังป้ิงท่ีจ าหน่ายมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.33 

1. ด้านผลติภัณฑ์ 
- รสชาติและกล่ินหอมของเคร่ืองด่ืมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 
- ความหลากหลายของเมนูมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 
- ความสะอาดของเคร่ืองด่ืมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 
- รสชาติของเคก้ ไอศกรีม ขนมปังป้ิงท่ีจ าหน่ายมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.78 

2. ด้านราคา  
- มีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน (เมนู) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 
- มีป้ายบอกราคาส่วนผสมเพ่ิมเติมท่ีต้องการใส่เพ่ิมมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 
- ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินค้าท่ีได้รับมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.83 
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าท่ีได้รับมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.84 

2. ด้านราคา  
- มีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน (เมนู) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.69 
- มีป้ายบอกราคาส่วนผสมเพ่ิมเติมท่ีตอ้งการใส่เพ่ิมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.35 
- ราคาเหมาะสมกบัปริมาณของสินคา้ท่ีไดรั้บมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.57 
- ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ท่ีไดรั้บมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.51 

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ท าเลท่ีตั้ งของร้านสะดวกในการเข้าใช้บริการมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.83 
- จ านวนท่ีนัง่ของร้านเพียงพอต่อการเขา้ใชบ้ริการมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.60 

- มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04 

- ความเหมาะสมของระยะเวลาเปิดของร้านมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.51 
- ความเหมาะสมของระยะเวลาปิดของร้านมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.46 

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ท าเลท่ีตั้งของร้านสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
4.34 
- จ านวนท่ีนั่งของร้านเพียงพอต่อการเขา้ใช้บริการมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.2 
- มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.55 

- ความเหมาะสมของระยะเวลาเปิดของร้านมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.26 
- ความเหมาะสมของระยะเวลาปิดของร้านมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.24 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
- มีการแนะน าสินคา้ท่ีออกใหม่ของร้านผ่านเวบ็ของอ าเภอ

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
- มีการแนะน าสินคา้ท่ีออกใหม่ของร้านผ่านเวบ็ของอ าเภอบา้น
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ซ่ึงจากขอ้มลู ผูวิ้จยัไดต้ั้งช่ือกลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม ดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1 Middle: มีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านในระดบัปานกลาง 

บา้นฉางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.94 
- มีการแนะน าสินค้าท่ีออกใหม่ของร้านผ่าน  Facebook 
Fanpage มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 
- การใหส่้วนลดเงินสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 
- การจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาสพิเศษมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 

ฉางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 
- มีการแนะน าสินค้าท่ีออกให ม่ของร้านผ่าน  Facebook 
Fanpage มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 
- การใหส่้วนลดเงินสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 
- การจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาสพิเศษมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 
5. ด้านบุคคล 
- มารยาทของพนักงานในการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.30 
- พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.11 
- พนกังานมีการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 
- พนกังานแต่งกายสะอาด/เรียบร้อยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 
- จ านวนพนกังานมีเพียงพอท่ีจะให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.78 

5. ด้านบุคคล 
- มารยาทของพนกังานในการใหบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.78 
- พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.57 
- พนกังานมีการดูแลเอาใจใส่ลูกคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 
- พนกังานแต่งกายสะอาด/เรียบร้อยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 
- จ านวนพนกังานมีเพียงพอท่ีจะใหบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
- การตกแต่งร้านสวยงามมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 
- มีป้ายช่ือหนา้ร้าน ท าให้ทราบถึงช่ือร้านท่ีชดัเจนมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.33 
- การจัดวางโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์เป็นระเบียบมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.04 
- ความสะอาดของร้านมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 
- ความสะอาดของหอ้งน ้ า-สุขามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 
- มี Wi-Fi ฟรีใหใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
- การตกแต่งร้านสวยงามมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 
- มีป้ายช่ือหน้าร้าน ท าให้ทราบถึงช่ือร้านท่ีชัดเจนมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.62 
- การจดัวางโต๊ะ เกา้อ้ี และอุปกรณ์เป็นระเบียบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.42 
- ความสะอาดของร้านมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 
- ความสะอาดของหอ้งน ้ า-สุขามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 
- มี Wi-Fi ฟรีใหใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 

7. ด้านกระบวนการ 
- ขั้นตอนการสั่งสินคา้ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.11 
- ความรวดเร็วในการส่งมอบสินคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 
- ความถูกตอ้งในการส่งมอบสินคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 
- ความถูกตอ้งในการคิดช าระเงินมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 

7. ด้านกระบวนการ 
- ขั้นตอนการสัง่สินคา้ไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 
- ความรวดเร็วในการส่งมอบสินคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 
- ความถูกตอ้งในการส่งมอบสินคา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 
- ความถูกตอ้งในการคิดช าระเงินมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66 
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กลุ่มท่ี 2 Very Happy: มีระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านในระดบัมาก
ท่ีสุด 

5. อภิปรายผลการศึกษา 
 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.99) 
ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด ในเร่ืองของความสะอาดของเคร่ืองด่ืม ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั งานวิจยัของ สุภารัตน์ พุทธวงค์ (2551) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจ ในเร่ืองของความสะอาดของผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายในร้าน เป็นอนัดบั
แรก 
 ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.13) ซ่ึง
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจ ในเร่ืองของมีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน (เมนู) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
งานวิจยัของ สุภารัตน ์พุทธวงค ์(2551) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการร้านกาแฟในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเ ชียงใหม่ พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจ ในเร่ืองของมีป้ายบอกราคาชดัเจน เป็นอนัดบัแรก  
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.77) ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั
ความพึงพอใจ ในเร่ืองของท าเลท่ีตั้งของร้านสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ นว
พงษ์ ไฝ่แจค้  ามูล (2552) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีร้านทรูคอฟฟ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
พึงพอใจ ในเร่ืองของท าเลท่ีตั้งสะดวกในการใชบ้ริการ เป็นอนัดบัแรก  
 ด้านส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.63) ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
พึงพอใจ ในเร่ืองของการจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาสพิเศษ ตรงกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2541, 35) ท่ีกล่าวว่าการส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารกับ
ผูใ้ชบ้ริการ การส่งเสริมทางการตลาดอาจท าได ้4 แบบดว้ยกนั ซ่ึงเรียกวา่ส่วนประสมในการติดต่อส่ือสาร 
ประกอบดว้ย การโฆษณา การขายโดยใชบุ้คคล การส่งเสริมการ และการใหข่้าวสารและประชาสมัพนัธ์  
 ด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.26) ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึง
พอใจ ในเร่ืองของมารยาทของพนกังานในการให้บริการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ จเด็จ แสงสร้อย 
(2550) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการใหบ้ริการร้านกาแฟแฮปป้ีฮทั พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
มีระดบัความพึงพอใจ ในเร่ืองของอธัยาศยัของพนกังานขาย เป็นอนัดบัแรก 
 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.06) ซ่ึงผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจ ในเร่ืองของมีป้ายช่ือหนา้ร้าน ตรงกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน ์
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และคณะ (2541, 35) ท่ีกล่าวว่า การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบั
การใหบ้ริการสถานท่ีท่ีลูกคา้และกิจการมีปฏิสัมพนัธ์กนั และองคป์ระกอบท่ีจบัตอ้งไดต่้างๆ ซ่ึงท าหนา้ท่ี
ช่วยอ านวยความสะดวกหรือส่ือสารบริการนั้น  
 ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.30) ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึง
พอใจ ในเร่ืองของความถูกต้องในการคิดช าระเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ สุภารัตน์ พุทธวงค ์
(2551) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟในเขต
ถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจ ใน
เร่ืองของความสะดวกและถกูตอ้งในการช าระเงิน เป็นอนัดบัแรก 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 1. จากผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ชบ้ริการร้าน U-Cup Coffee อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง มีระดบัความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัความพึงพอใจต ่าท่ีสุดเป็น
อนัดบั 1 ดงันั้น จึงควรมีการส่ือสารทางการตลาดกบักลุ่มลูกคา้ให้มากข้ึน ควรมีการท าบตัรสมาชิก ท า
ฐานขอ้มูลของลูกคา้ เพ่ือการติดต่อส่ือสารและเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ ให้แก่สมาชิก มีการให้สะสมแตม้
เพ่ือแลกของรางวลั เช่น ซ้ือเคร่ืองด่ืม 10 แกว้ แถมฟรี 1 แกว้ เพ่ือใหเ้กิดการซ้ือซ ้ า มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือ
ในปริมาณมาก เช่นซ้ือเคร่ืองด่ืม 2 แก้ว ลดทันที 5% เพ่ือเพ่ิมปริมาณการซ้ือ เพ่ิมการส่ือสารทาง
อินเตอร์เน็ต เช่น Facebook ใหส้ม ่าเสมอมากข้ึน ท าใหล้กูคา้เกิดความผกูผนักบัร้านมากข้ึน 
 2. จากผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ชบ้ริการร้าน U-Cup Coffee อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง มีระดบัความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีระดบัความพึงพอใจต ่าเป็น
อนัดบั 2 ในส่วนของสถานท่ีจอด ทางร้านควรใหค้วามส าคญัเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากร้านมีท าเลท่ีตั้งติดถนน
สุขุมวิท และร้านอยู่กลางช่วงของตึกแถว ท าให้ร้านมีสถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ดงันั้นร้านควรท่ีจดัหา
พ้ืนท่ีว่างใกลเ้คียงกบัร้าน จดัเป็นสถานท่ีจอดรถส าหรับลูกคา้ของร้าน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายและจะ
ท าใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึนในดา้นน้ี 
 3. จากผลการศึกษาการศึกษา พบว่า ผูใ้ช้บริการร้าน U-Cup Coffee อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง มี
ระดบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีระดบัความพึงพอใจต ่าเป็น
อนัดบั 3 ในเร่ืองของความสะอาดของเคร่ืองด่ืม ทางร้านควรใส่ใจเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ 
กระบวนการผลิต และบรรจุภณัฑ ์ส่วนในเร่ืองของรสชาติของเคก้ ไอศกรีม ขนมปังป้ิง ท่ีจ าหน่ายในร้าน 
แมว้า่ทางร้านจะไม่ได ้เป็นผูผ้ลิตเองทั้งหมด แต่ในส่วนท่ีทางร้านผลิตเองควรมีการปรับปรุงพฒันารสชาติ
ของสินคา้ และการเลือกเคก้ ไอศกรีมเขา้มาจดัจ าหน่ายในร้านก็ตอ้งใหค้วามใส่ใจในเร่ืองของรสชาติเป็น
อยา่งมาก ถึงรูปลกัษณ์จะสวยงาน ราคาไม่แพงก็ตาม แต่ถา้รสชาติไม่ดีเท่าท่ีควรก็อาจท าใหล้กูคา้เกิดความ
ไม่พึงพอใจ และอาจท าใหล้กูคา้ไม่มาใชบ้ริการเพราะลกูคา้บางส่วนไม่ไดต้อ้งการเฉพาะเคร่ืองด่ืม 
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 4. จากผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ชบ้ริการร้าน U-Cup Coffee อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง มีระดบัความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีระดบั
ความพึงพอใจต ่าเป็นอนัดบั 4 ในส่วนของความสะอาดของของหอ้งน ้า – สุขา จากท่ีทางร้านมีพ้ืนท่ีจ ากดั
ในส่วนของห้องน ้ า – สุขา ดงันั้นทางร้านความเร่งการปรับปรุงในเร่ืองน้ี ควรมีการแบ่งแยกเป็นห้องน ้ า
หญิง ชาย เพ่ือความเหมาะสมในการเขา้ใชบ้ริการ  
 จากการวจิัยในคร้ังนี้ ท าใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ทั้ง 7 ดา้น ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด ถึง ต ่าสุด และเม่ือพิจารณาในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
รวมต ่าสุด 4 อนัดบั และพิจารณาถึงแนวทางแกไ้ข แนะน า เพ่ิมเติมในส่วนประสมแต่ละดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจรวมต ่าสุด 4 อนัดบัแลว้ ปรับปรุงร้านท าให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้ เพ่ิมความสามารถทางการแข่งขนั อาจจะสามารถท าใหย้อดขายของร้าน U-Cup Coffee อ าเภอบา้น
ฉาง จงัหวดัระยอง มีอตัราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนได ้
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ เปรียบเทียบความพึงพอใจใน

การท างาน และเพ่ือศึกษาระดับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั  อิออน ธน
สินทรัพย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) พ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร จ านวน 252 คน ใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test , F-test 
และ Line Correlation Coefficient  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-
29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ ปวส  รายได้สุทธิต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ต าแหน่งงาน
พนกังานประจ าสาขา และระยะเวลาในการท างาน 12 เดือนข้ึนไป การสร้างแรงจูงใจในการท างาน และ
ความผกูพนัต่อองคก์ร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก การเปรียบเทียบความแตกต่างของความผกูพนัต่อองคก์ร 
จ าแนกตาม ลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดสุ้ทธิต่อเดือน 
ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท างาน ของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ร ส่วนใหญ่
เกือบทุกเร่ือง แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
การสร้างแรงจูงใจในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กร พบว่า การสร้างแรงจูงใจในการท างานส่วน
ใหญ่เกือบทุกเร่ืองมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 
0.05   
 
ค าส าคัญ :  ความพึงพอใจในการท างาน, ความผูกพันต่อองค์กร, การสร้างแรงจูงใจในการท างาน, บริษัท 
อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
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Abstract 
 
The purpose of this study was to populationcharacteristic and compare working satisfaction of 

operation employees and to study the level of organizational employee engagement of operation 
employees who have been working with Aeon Thana Sinsap Public Co., Ltd. in Bangkok area. The 
questionnaire was used to collect primary data. The representative group used in this research was 
operation employees who have been working with Aeon Thana Sinsap Public Co., Ltd. in Bangkok area 
total 252 persons. The analysis was done by using general statistic such as percentage, mean, standard 
deviation, t-test, F-test and Line Correlation Coefficient. The research result was shown that Most of 
representative group was female, aged 25 – 29 years old, single, obtained high vocational Certificate, 
earned 10,001 – 20,000 baht per month, appointed as permanent employee and been working over 12 
months. Regarding to building up working motivation and organizational employee engagement , it was 
generally at high rank. The comparison of organizational employee engagement divided by population 
characteristic, it was found that the difference of gender, age, marriage status, education level, income, 
job position and working period caused the different organizational employee engagement. And the 
testing of relationship between building up working motivation and organizational employee 
engagement, it was found that building up working motivation of every aspect related with 
organizational employee engagement at significant level 0.01 and 0.05, respectively. 

 
Keyword: working satisfaction, organizational employee engagement, building up working motivation, 
Aeon Thana Sinsap Public Co., Ltd.        
 

1. บทน า 
  ปัจจุบนั บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มี

สาขาทั้งหมด 21 สาขา ซ่ึงแต่ละสาขาประกอบดว้ย ผูจ้ดัการสาขา,ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา,พนกังานประจ า
สาขา,พนกังานมินิ เคานเ์ตอร์,พนกังานขายบตัร ซ่ึงผูว้ิจยัเป็นผูป้ฏิบติังานในต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา 
จากการปฏิบติังาบผูวิ้จยัพบว่าพนกังานในแต่ละสาขา มีการเขา้ออกของพนกังานแต่ละต าแหน่งบ่อยคร้ัง 
อีกทั้ งบริษทัยงัขาดพนังงานแต่ละต าแหน่งอยู่เป็นจ านวนมากบริษทัตอ้งมีการจดัการฝึกอบรมให้กับ
พนักงานใหม่อยู่เสมอ เน่ืองจากการท่ีมีพนักงานใหม่ท่ีขาดประสบการณ์ในการท างานและจ าเป็นตอ้ง
เรียนรู้เพ่ือให้สามารถท างานใหมี้ประสิทธิภาพ จากการท่ีมีการลาออกของพนกังานเป็นจ านวนมาก  ดว้ย
เหตุผลขา้งตน้ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นพนกังาน บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน)  จึงเกิดความ
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สนใจท่ีจะศึกษา ระดบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความความผูกพนัต่อองค์กร 
ในการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ เพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจในการวางแผน การบริหาร
จดัการของผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบติัการใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความพึงพอใจในการท างาน
ของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการใหมี้ระดบัความพึงพอใจท่ีสูงข้ึนต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ  บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์
(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบติัการ  บริษทั อิออน ธน
สินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) พ้ืนท่ีกรุงเทพกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาถึงระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัท อิออน ธน
สินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 
ประโยชน์เชิงวชิาการ 
ท าให้ทราบถึงระดบัและปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อองคก์ร

ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ  บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) พ้ืนท่ีกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรและการบริหารจดัการองคก์รของบริษทั ต่อไป 

ประโยชน์เชิงน าไปใช้ 
1. เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่ผูบ้ริหารของบริษทัใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของพนกังาน

ฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในการ
น าไปประยกุตแ์ละก าหนดนโยบายและด าเนินการปรับปรุงการท างานใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐาน 

2. สามารถน าผลการวิจยัไปพิจาณาและก าหนดนโยบายของบริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทย
แลนด)์ จ ากดั (มหาชน) พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัพนกังาน เพ่ือใหเ้กิดความ
พึงพอใจท่ีมีคุณภาพต่อไป 

3. ท าให้ผู ้บริหารทราบถึงผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัท อิออน ธน
สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือก าหนดนโยบายและปรับเปล่ียน
แผนการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, F, Mausner. B. & Synderman,. B.B.,1959).  เป็น

การศึกษาเพ่ือท่ีจะท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการท างานนั้นมี 2 ปัจจยัคือปัจจยัจูงใจ
และปัจจยัค ้ าจุนซ่ึงทฤษฎีท่ีสามารถจดัองค์ประกอบแรงจูงใจไดอ้ย่างชัดเจนและครอบคลุม คือทฤษฎี
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แรงจูงใจของเฮอร์เบอร์กซ่ึงทางกลุ่มผูวิ้จยัมีความสนใจและใชท้ฤษฎีน้ีเป็นแนวทางในการศึกษาเน่ืองจาก
เม่ือบุคคลเกิดความพึงพอใจในปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีแลว้ก็จะท าใหพ้วกเขาเกิดแรงจูงใจในการท างานซ่ึงเม่ือ
เกิดแรงจูงใจในการท างานแลว้พวกเขาก็จะท างานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือยเพ่ือความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์ารซ่ึงเม่ือพวกเขาเกิดความรู้สึกเหล่าน้ีแลว้ก็จะกลายเป็นความรู้สึกจงรักภกัดีและ
สัง่สมจนกลายเป็นความผกูพนัต่อองคก์รต่อไปจนไม่คิดท่ีจะลาออกไปท างานท่ีอ่ืน (สมยศ นาวีการ.ธุรกิจ
เบ้ืองตน้, ส านกัพิมพด์อกหญา้, 2540) 

ทฤษฎีความผูกพนัต่อองค์กร 
Poter และ Smith (Steers and Porter, 1991)(อ้างในเบญจมาภรณ์  นวลิมป์,2546) กล่าวว่า 

ความผกูพนัต่อองคก์รมีความหมายใน 3 ลกัษณะ คือ  
1.ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรเป็น ลกัษณะของ

บุคคลท่ีมีความเช่ือดา้นทศันคติเชิงบวกต่อองคก์ร มีความผกูพนัอย่างแทจ้ริงต่อค่านิยม และเป้าหมายของ
องคก์ร พร้อมสนบัสนุนกิจการขององคก์รซ่ึงเป็นเป้าหมายของตนดว้ยมีความเช่ือ ว่าองคก์รน้ีเป็นองคก์ร
ท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองจะทา งานดว้ย ภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  

2.ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์กร เป็น ลักษณะท่ี
บุคลากรเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายามทา งานเตม็ความสามารถ เพ่ือใหอ้งคก์ร ประสบความส าเร็จ
บรรลุเป้าหมาย เกิดผลประโยชนต่์อองคก์รและมีความห่วงใยต่อความเป็นไป ขององคก์ร  

3.ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร เป็น ลกัษณะท่ี
บุคลากรแสดงความตอ้งการ และตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานในองคก์รน้ีตลอดไป มีความ จงรักภกัดีต่อองคก์ร มี
ความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององคก์ร และพร้อมท่ีจะบอกกบัคนอ่ืน วา่ ตนเป็นสมาชิกขององคก์ร 
รู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร สนบัสนุนและสร้างสรรค ์องคก์รใหดี้ยิ่งข้ึน  
 

ระเบียบวธิีการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด์) 
จ ากัด (มหาชน) พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้ งส้ิน 21 สาขา ทั้ งหมด 819 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ประกอบดว้ย พนกังานขายบตัรเครดิต พนกังานมินิเคาน์เตอร์ พนกังานประจ าสาขา และผูช่้วยผูจ้ดัการ
สาขา 

กลุ่มตวัอย่าง  
ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง โดยอา้งอิงความน่าเช่ือถือจากการประเมินโดย Krejcie and 

Morgan (1970) จากพนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) พ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 21 สาขา ทั้งหมด 819 คน จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 252 คน  
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วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) ผูท้  าการวิจยัจะท าการเก็บขอ้มลูดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถาม
ด้วยตนเองจากหน่วยงาน/องค์กร จากทั้ งหมด 21 สาขา โดย เก็บสาขาละ 12 คน โดยไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลา และค านึงถึงความสะดวกของกลุ่มตวัอยา่งเป็นหลกั 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จาก วารสาร ส่ิงพิมพ ์
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฐานขอ้มลู Thailis, หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และอินเตอร์เน็ต 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือ

ในการจดัเก็บขอ้มูลการศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการบ ริษัท  อิออน  ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์ ) จ ากัด  (มหาชน ) พ้ืน ท่ี
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา รายได ้ ต าแหน่งงาน 
และระยะเวลาในการท างาน เป็นค าถามแบบเลือกไดห้น่ึงตวัเลือก 
 ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจในการท างาน  
 ส่วนท่ี 3 ความผกูพนัในองคก์ร 

สร้างจากแบบวดัความเห็นหรือความรู้สึกของ Likert Scale มาใชส้ร้างค าถาม แบบวดัท่ี สร้าง
ข้ึนประกอบดว้ยค าถามต่อการท างาน โดยมีลกัษณะแบ่งเป็น Scale ใหเ้ลือก 5 ระดบั (Fivepoint Scale) 
โดยก าหนด เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติ Independent Sample (t-test) ใช้ในการเปรียบเทียบของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีจ าแนกได ้2 

กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั เพ่ือทดสอบสมมติฐานในความแตกต่างระหวา่ง “เพศชายและเพศหญิง”  
 2. สถิติ One Way ANOVA (F-test) ใช้ในการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวของความ
แตกต่างด้านปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีตัวแปรอิสระมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท างาน เม่ือพบว่า แตกต่างกัน จึงต้องน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชก้ารทดสอบแบบ Scheffe เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ี
แตกต่างกนั 

3. สถิติ Line Correlation Coefficient เป็นวิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ใช้ทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการสร้างแรงจูงใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ท่ีมีตวัแปรตาม 1 ตวั กบั
ตวัแปรอิสระ ตั้งแต่ 2 ตวั ข้ึนไป                  
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ผลการศึกษา 
1. ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.9 อายุระหวา่ง 25-

29 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.7 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 81.3 การศึกษาระดบั ปวส คิดเป็นร้อยละ 39.3 
รายไดสุ้ทธิต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.1 ต าแหน่งงานพนกังานประจ าสาขา คิดเป็น
ร้อยละ 31.0 และระยะเวลาในการท างาน 12 เดือนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 46.0  

2. ข้อมูลการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
จากผลการศึกษา พบว่า การสร้างแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

รายดา้นสามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน สัมพนัธภาพในการท างาน 
การยอมรับนับถือ สวสัดิการ ความก้าวหน้าและนโยบายและการบริหารงาน ความรับผิดชอบ การ
ปกครองบงัคบับญัชา ลกัษณะงานท่ีท า และนอ้ยท่ีสุด คือ สภาพการท างาน ตามล าดบั  

3.  ข้อมูลความผูกพนัต่อองค์กร 
จากผลการศึกษา พบว่า ความผูกพนัต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้น

สามารถเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ความศรัทธาเช่ือมัน่ต่อองคก์ร ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และ
นอ้ยท่ีสุด คือ ความเตม็ใจทุ่มเทเพ่ือองคก์ร ตามล าดบั  

4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตาม ประชากรศาสตร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการศึกษา พบวา่ 
 เพศของพนักงานท่ีแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กร ในเร่ือง ท่านรู้สึกอยากท างานกบั

บริษทั ในระยะยาวโดยไม่มีแผนท่ีจะยา้ยงาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยเพศ
ชาย รู้สึกอยากท างานกบับริษทั ในระยะยาวโดยไม่มีแผนท่ีจะยา้ยงาน มากกวา่เพศหญิง  
 อายุของพนักงานท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร ในเร่ือง ปัญหาของบริษัทเป็น
เสมือนหน่ึงเป็นปัญหาของท่านท่ีตอ้งช่วยกนัแกไ้ข ท่านพร้อมจะท างานหนกัเพ่ือความกา้วหนา้ของบริษทั 
ท่านรู้สึกอยากท างานกบับริษทั ในระยะยาวโดยไม่มีแผนท่ีจะยา้ยงาน และหากท่านมีโอกาสเปล่ียนงานท่ี
ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ท่านเลือกท่ีจะตดัสินใจลาออกทนัที แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05   
 สถานภาพของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ร ในเร่ือง ท่านรู้สึกอยากท างาน
กบับริษทั ในระยะยาวโดยไม่มีแผนท่ีจะยา้ยงาน ไม่แตกต่างกนั แต่ เร่ือง ท่านยินดีท างานเกินเวลาใหก้บั
บริษทัเพราะเห็นวา่คุม้ค่าท่ีทุ่มเทให ้ท่านพร้อมจะท างานหนกัเพ่ือความกา้วหนา้ของบริษทั และหากท่านมี
โอกาสเปล่ียนงานท่ีให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ท่านเลือกท่ีจะตัดสินใจลาออกทันที แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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 ระดบัการศึกษาของพนักงานท่ีแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กร ในเร่ือง ท่านมีความ
ภูมิใจและยินดีท่ีจะบอกกบัใครๆว่าท่านเป็นพนักงานคนหน่ึงของบริษทั และท่านยินดีท างานเกินเวลา
ใหก้บับริษทัเพราะเห็นวา่คุม้ค่าท่ีทุ่มเทให ้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของพนักงานท่ีแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กร ในเร่ือง  ท่านมี
ความภูมิใจและยินดีท่ีจะบอกกบัใครๆว่าท่านเป็นพนกังานคนหน่ึงของบริษทั ท่านมีความภูมิใจและยินดี
ท่ีจะบอกกบัใครๆว่าท่านเป็นพนกังานคนหน่ึงของบริษทั ท่านพร้อมจะท างานหนกัเพ่ือความกา้วหนา้ของ
บริษทั และท่านรู้สึกอยากท างานกบับริษทั ในระยะยาวโดยไม่มีแผนท่ีจะยา้ยงาน แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ร ในเร่ือง  ท่านมีความภูมิใจ
และยินดีท่ีจะบอกกับใครๆว่าท่านเป็นพนักงานคนหน่ึงของบริษัท  ท่านพร้อมจะท างานหนักเพ่ือ
ความกา้วหน้าของบริษทั และท่านรู้สึกอยากท างานกบับริษทั ในระยะยาวโดยไม่มีแผนท่ีจะยา้ยงาน 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ระยะเวลาในการท างานของพนักงานท่ีแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กร ใน ท่านรู้สึก
อยากท างานกับบริษทั ในระยะยาวโดยไม่มีแผนท่ีจะยา้ยงาน และหากท่านมีโอกาสเปล่ียนงานท่ีให้
ค่าตอบแทนสูงกวา่ ท่านเลือกท่ีจะตดัสินใจลาออกทนัที แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

5. การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการสร้างแรงจูงใจในการท างานกับความผูกพนัต่อองค์กร 
 จากผลการศึกษา พบวา่ 

 ความผูกพนัต่อองค์กร ในเร่ืองท่านมีความภูมิใจและยินดีท่ีจะบอกกับใครๆว่าท่านเป็น
พนกังานคนหน่ึงของบริษทั มีความสัมพนัธ์กบั การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ในเร่ือง ท่านไดรั้บค ายก
ย่อง ชมเชย และความไวว้างใจในการปฏิบัติงานจากผูจ้ดัการ ท่านคิดว่าสังคมภายนอกบริษทัให้การ
ยอมรับอาชีพพนกังานของบริษทั ท่านไดก้ารยอมรับในความสามารถจากผูบ้งัคบับญัชาในการแกปั้ญหา
อุปสรรคจากการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 ความผูกพนัต่อองคก์ร ในเร่ืองปัญหาของบริษทัเป็นเสมือนหน่ึงเป็นปัญหาของท่านท่ีตอ้ง
ช่วยกนัแกไ้ข มีความสมัพนัธ์กบั การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ในเร่ือง ท่านปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ี
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ท่านคิดว่าเพ่ือนในสาขาของท่านช่วยให้ท่านท างานให้ลุล่วงไปดว้ยดี ท่าน
สามารถแกปั้ญหาในการท างานจนส าเร็จดว้ยดี ท่านไดรั้บค ายกย่อง ชมเชย และความไวว้างใจในการ
ปฏิบติังานจากผูจ้ดัการ ท่านคิดว่าสังคมภายนอกบริษทัให้การยอมรับอาชีพพนกังานของบริษทั ท่านได้
การยอมรับในความสามารถจากผูบ้งัคบับญัชาในการแกปั้ญหาอุปสรรคจากการปฏิบติังาน สาขาของท่าน
ไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบชดัเจน ท่านตรวจสอบงานท่ีท าอยูเ่สมอ เพ่ือประเมินผลงานและ
ปรับปรุงให้ดีข้ึน ท่านมีอ านาจตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบเต็มท่ี ท่านมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใน
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ท่านคิดว่าท างานกบับริษทัมีความกา้วหนา้ สวสัดิการท่ีทางบริษทั ใหมี้ความเหมาะสม 
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รายไดข้องท่านไดรั้บตามความเหมาะสมกบังานและความรับผิดชอบ การบริหารงานภายในสาขาของท่าน
ไม่มีความสอดคลอ้งกบันโยบายและการบริหารงานของบริษทั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 ความผูกพนัต่อองค์กร ในเร่ืองท่านยินดีท างานเกินเวลาให้กบับริษทัเพราะเห็นว่าคุม้ค่าท่ี
ทุ่มเทให ้มีความสัมพนัธ์กบั การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ในเร่ือง งานท่ีไดรั้บมอบหมายเหมาะสมกบั
ความสามารถของท่าน ท่านพึงพอใจเคร่ืองมือในการท างานเช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ท างานและ
ระเบียบแบบแผนการท างาน ท่านมีโอกาสใชค้วามสามารถ ความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน สาขาของ
ท่านมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมกบัการท างาน สาขาของท่านมีปริมาณงานเหมาะสมกบัจ านวนพนักงาน 
สาขาของท่านมีการจดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัจ านวนพนักงาน รายไดข้องท่านไดรั้บตามความ
เหมาะสมกบังานและความรับผิดชอบ ผูจ้ดัการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็น การบริหารงาน
ภายในสาขาของท่านไม่มีความสอดคลอ้งกบันโยบายและการบริหารงานของบริษทั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   

 ความผูกพนัต่อองค์กร ในเร่ืองท่านพร้อมจะท างานหนักเพ่ือความก้าวหน้าของบริษทั มี
ความสัมพนัธ์กบั การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ในเร่ือง ท่านปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ีบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ท่านคิดว่าเพ่ือนในสาขาของท่านช่วยให้ท่านท างานให้ลุล่วงไปด้วยดี ท่านสามารถ
แกปั้ญหาในการท างานจนส าเร็จดว้ยดี งานท่ีไดรั้บมอบหมายเหมาะสมกบัความสามารถของท่าน ท่านพึง
พอใจเคร่ืองมือในการท างานเช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชท้ างานและระเบียบแบบแผนการท างาน  ท่านมี
โอกาสใชค้วามสามารถ ความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน สาขาของท่านไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบชดัเจน ท่านตรวจสอบงานท่ีท าอยู่เสมอ เพ่ือประเมินผลงานและปรับปรุงใหดี้ข้ึน ท่านมีอ านาจ
ตดัสินใจในงานท่ีรับผิดชอบเต็มท่ี ท่านมีโอกาสไดรั้บผิดชอบงานในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ท่านคิดว่าท างาน
กบับริษทัมีความกา้วหนา้ สาขาของท่านมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมกบัการท างาน สาขาของท่านมีปริมาณ
งานเหมาะสมกบัจ านวนพนกังาน สาขาของท่านมีการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัจ านวนพนกังาน 
สวสัดิการท่ีทางบริษทั ใหมี้ความเหมาะสม สวสัดิการท่ีทางบริษทั เป็นส่ิงจูงใจส าคญัในการท างาน รายได้
ของท่านไดรั้บตามความเหมาะสมกบังานและความรับผิดชอบ ผูจ้ดัการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความ
คิดเห็น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 ความผูกพนัต่อองค์กร ในเร่ืองท่านรู้สึกอยากท างานกบับริษทั ในระยะยาวโดย ไม่มีแผนท่ี
จะยา้ยงาน มีความสัมพนัธ์กบั การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ในเร่ือง สาขาของท่านไดก้ าหนดบทบาท
หนา้ท่ีความรับผิดชอบชดัเจน ท่านตรวจสอบงานท่ีท าอยู่เสมอ เพ่ือประเมินผลงานและปรับปรุงให้ดีข้ึน 
ท่านมีอ านาจตดัสินใจในงานท่ีรับผิดชอบเต็มท่ี ท่านมีโอกาสไดรั้บผิดชอบงานในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ท่าน
คิดว่าท างานกบับริษทัมีความกา้วหนา้ สาขาของท่านมีการท างานเป็นทีม ท่านมีความสุขเม่ือร่วมท างาน
กบัเพ่ือนพนกังานในสาขา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือและค าแนะน าในการแกปั้ญหาจากผูจ้ดัการได ้
สวสัดิการท่ีทางบริษทั เป็นส่ิงจูงใจส าคญัในการท างาน นโยบายและการบริหารงานของบริษทัก่อใหเ้กิด
แรงจูงใจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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 ความผูกพนัต่อองค์กร ในเร่ืองหากท่านมีโอกาสเปล่ียนงานท่ีให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ท่าน
เลือกท่ีจะตัดสินใจลาออกทันที มีความสัมพันธ์กับ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน  ในเร่ือง ท่าน
ปฏิบติังานตามภาระหน้าท่ีบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ท่านคิดว่าเพ่ือนในสาขาของท่านช่วยให้ท่าน
ท างานใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี ท่านสามารถแกปั้ญหาในการท างานจนส าเร็จดว้ยดี ท่านไดรั้บค ายกย่อง ชมเชย 
และความไวว้างใจในการปฏิบติังานจากผูจ้ดัการ ท่านคิดว่าสังคมภายนอกบริษทัให้การยอมรับอาชีพ
พนกังานของบริษทั ท่านไดก้ารยอมรับในความสามารถจากผูบ้งัคบับญัชาในการแกปั้ญหาอุปสรรคจาก
การปฎิบติังาน งานท่ีไดรั้บมอบหมายเหมาะสมกบัความสามารถของท่าน ท่านพึงพอใจเคร่ืองมือในการ
ท างานเช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชท้ างานและระเบียบแบบแผนการท างาน ท่านมีโอกาสใชค้วามสามารถ 
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ท่านสามารถขอความช่วยเหลือและค าแนะน าในการแกปั้ญหาจาก
ผูจ้ดัการได ้สาขาของท่านมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมกบัการท างาน สาขาของท่านมีปริมาณงานเหมาะสมกบั
จ านวนพนกังาน สาขาของท่านมีการจดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกบัจ านวนพนกังาน รายไดข้องท่าน
ไดรั้บตามความเหมาะสมกบังานและความรับผิดชอบ ผูจ้ดัการของท่านมีความยุติธรรมในการบริหารงาน 
ผูจ้ดัการของท่านมอบหมายงานตรงตามความสามารถ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 

การอภิปรายผล 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ของ

พนกังานฝ่ายปฏิบติัการบริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัท อิออน ธน
สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) พืน้ที่กรุงเทพกรุงเทพมหานคร 

จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างของความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตาม 
ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดสุ้ทธิต่อเดือน 
ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการท างาน ของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ร แตกต่างกนั 
ส่วนใหญ่เกือบทุกเร่ือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมบูรณ์ ปาน
นาค (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในสงักดัส านกังานเขตภูมิภาคเขต 7 จงัหวดัระยอง พบวา่ ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในสังกดัส านักงานเขต
ภูมิภาคเขต 7 จงัหวดัระยอง ท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง และระยะเวลาท างานท่ีแตกต่างกนั มี
ความพึงพอใจแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิรุจ อยู่พานิช (2547 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท  เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จ ากัด ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน โดยจ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วน
บุคคลพนกังานมีเพศ เงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความเห็นต่อความพึงพอใจ
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ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีอายุ และการศึกษา มีความเห็นต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชวลิต ใย
มณี (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของบุคคลากรในการปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร พบว่า  ส าหรับบุคลากรท่ีมี
ต าแหน่งสายงานต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 มีอยู่ 4 ด้าน  คือ  ด้านการยอมรับนับถือ  ด้านความรับผิดชอบ  ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และดา้นนโยบายและการบริหาร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เดือน
เพญ็ สุขทอง (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในส านกังานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร พบว่า ความแตกต่างกนัตามวุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังานและ
รายได ้โดยท่ีบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกว่าระดบัขวญัและก าลงัใจดา้นหนา้ท่ีการ
งานสูงกวา่บุคคลากรท่ีมีวฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี บุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 1 
ปี มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานดา้นสัมพนัธภาพในการท างานสูงกว่าบุคลากรท่ีมีการปฏิบติังาน
มาแลว้มากกว่า 5 ปี และบุคลากรท่ีมีรายไดร้ะดบัขวญัและก าลงัใจดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศใน
การท างาน ดา้นหนา้ท่ีการงานและดา้นความเจริญกา้วหนา้สูงกวา่บุคคลากรท่ีมีรายไดต้ ่า 

2. ศึกษาถึงระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ 
(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) พืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

จากผลการศึกษาการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการสร้างแรงจูงใจในการท างานกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร พบว่า การสร้างแรงจูงใจในการท างานส่วนใหญ่เกือบทุกเร่ืองมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผูกพนัต่อองค์กร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนียา 
ปัญญาแกว้ (2544 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานของขา้ราชการในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ในงานและความส าเร็จในงาน และปัจจยัค ้ า
จุน ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน การเล่ือนระดบัต าแหน่ง สถานท่ีท างานนโยบาย สวสัดิการ โอกาสพฒันาตนเอง 
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา โดยพิจารณาภาพรวมแลว้ผลปรากฏวา่ ปัจจยัจูงใจและ
ปัจจยัค ้ าจุนมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพอใจและความสุขในการท างานของขา้ราชการครูค่อนขา้งสูง 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิรุจ อยู่พานิช (2547 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัท  เอ็ม .บี .ซี .แลนด์ จ ากัด  ในกรุงเทพมหานคร  พบว่า 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเก่ียวกบัการปฏิบติังานกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน พบว่า
ปัจจยัดา้นลกัษณะปัจจยัการบงัคบับญัชา และปัจจยัสถานท่ีปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความ
พอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. การสร้างความรู้สึกหรือแสดงใหบุ้คลากรตระหนกัต่องานท่ีปฏิบติัวา่มีความส าคญัต่อองคก์าร 
สามารถท าไดโ้ดยวิธีการใหบุ้คลากรทราบถึงความส าคญัของงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบก่อนการ
ปฏิบติังาน 

2. การส่งเสริมเปิดโอกาสให้บุคลากรพฒันาศกัยภาพและความสามารถอย่างเต็มท่ี โดยมีการ
ก าหนดนโยบายในการบริหารในเร่ืองของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นระดบัท่ีปฏิบติัไดจ้ริง ไดแ้ก่ การ
จดัฝึกอบรม การดูงาน การศึกษาต่อ เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะในการปฏิบติังาน ตลอดจนการจดัหาส่ิงอ านวย
ความสะดวกหรือวสัดุอุปกรณ์อนัจะเป็นประโยชนต่์อการเรียนรู้และปฏิบติังาน 

3. ส่งเสริมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม โดยจดัใหมี้การสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในการท างาน เพ่ือ
บุคลากรไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและช่วยกนัแกไ้ขปัญหาในการท างาน 
ท าใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 

4. ส่งเสริมช่ือเสียงให้เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป ทั้งในดา้นการประชาสัมพนัธ์ หรือการออกไป
ช่วยเหลือสังคม ตลอดจนเปิดโอกาสใหบุ้คลากรรับรู้นโยบาย หรือระเบียบต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติั และเป็นหลกัประกนัความมัน่คงในการปฏิบติังาน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต  การท างานของบุคลากร ผลกระทบอ่ืน  ๆอันจะ

ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน ขวญัก าลงัใจของบุคลากร ซ่ึงประกอบดว้ย บรรยากาศในการท างาน 
ภาระหน้าท่ี ความขดัแยง้ในบทบาทหน้าท่ี  ความมัน่คงก้าวหน้าในการท างาน หรือปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
บุคลิกภาพ ลกัษณะงาน การไม่ขาดงาน การท างานตรงต่อเวลา ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

2. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการท างาน ความฉลาดทางอารมณ์ การสนบัสนุนทางสังคม อ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมดว้ย เพ่ือดูวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์ารหรือไม่อยา่งไร 
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การแบ่งกลุ่มผู้ชมคนไทย โดยใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการเข้าชม และส่วนประสมทาง
การตลาด กรณศึีกษา บริษทั นิว คาลปิโซ กรุงเทพ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 

Segmenting the audience Thailand. Factors using the traffic behavior. And marketing 
mix case study of New Calypso Bangkok Entertainment Co., Ltd.. 

เกศรา  เสือแดง1และ ดร.อัศวิณ  ปสุธรรม2 

Ketsara  Sueadaeng and Dr.Asawin  Pasutham 

บทคดัย่อ 
     การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเขา้ชมการแสดงคาบาเร่ตข์อง
กลุ่มผูช้มคนไทย ศึกษาระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของการแสดงคาบาเร่ต ์และ
ศึกษาดา้นการแบ่งกลุ่มผูช้มคนไทย โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการเขา้ชม และส่วนประสมทางการตลาด 
โดยกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูช้มคนไทยท่ีเขา้ชมการแสดง “คาบาเร่ต ์โชว”์ ของบริษทั นิว คา
ลิปโซ กรุงเทพ เอน็เตอร์-เทนเมน้ท ์จ ากดั จ านวน 200 คน ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มลู
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี และ31-35 ปี นบัถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ/
พนกังานหน่วยงานของรัฐ มีระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 
บาท ซ่ึงไม่เคยมีประสบการณ์การเขา้ชมของคาลิปโซฯ และคาบาเร่ตอ่ื์นๆ ส่วนความถ่ีในการเขา้ชม คือ 1-
5 คร้ังต่อปี เหตุผลในการเขา้ชมเพ่ือพกัผอ่น/ความบนัเทิง โดยมีลกัษณะการมาชม คือ Walk in และการ
รับทราบขอ้มลู คือ ทางอินเทอร์เน็ต/เวป็ไซตต่์างๆ ส าหรับพฤติกรรมของผูเ้ขา้ชมพบวา่ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง และ ดา้นช่องทางการ
จ าหน่ายมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ และท าเลท่ีตั้ง สะดวกในการ
เดินทาง ผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะวา่ทางคาลิปโซฯ ควรปรับปรุงเร่ืองสถานท่ีจอดรถ โปรโมชัน่ 
ส่วนลด ส่ือโฆษณา และการแนะน าการแสดงจากพนกังานออกตัว๋ เน่ืองจากผูท่ี้เขา้ชมการแสดงมีความพึง
พอใจนอ้ยท่ีสุด.....................................................                                                                                                          
ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู้เข้าชม, ส่วนประสมทางการตลาด 
1
 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400 email: pettygirl_ka@hotmail.com 

2อาจารยท่ี์ปรึกษาในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 10400  
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Abstract 
     This Independent Study The objective is to study the behavior of the onlookers cabaret of the 
audience to Thailand . Study, the satisfaction level of the marketing mix of cabaret performances . The 
study divided the audience in Thailand. Factors using the traffic behavior . And the marketing mix The 
sample in this study is the audience Thailand to visit the show " Cabaret Show" the New Calypso 
Bangkok Starship - Entertainment Limited 200 people use the sample form . convenience (Convenience 
Sampling) tool used to collect the data and analyze data using descriptive statistics such as frequencies, 
percentages and averages the results showed that the majority of respondents were female. Aged 
between 26-30 years and 31-35 years of Buddhism. Most of the officers / employees of state agencies . 
Education level is Bachelor degree . A monthly income 15,001-20,000 baht , which never experienced 
the traffic of the Calypso . Cabaret and more. The frequency of visits is 1-5 times a year, the reason for 
the visit to the leisure / entertainment . The nature of the visit is Walk in and get information is the 
Internet / Web sites . For the behavior of the visitors were most satisfied with the product is the most 
appropriate for the duration of the show and the channel distribution are satisfied minimal convenience 
of the parking lot. And its location Ease of travel Studies have suggested that the Calypso . Should 
improve on- site parking discounts , promotions , advertising and the introduction of the ticket staff . 
Because the people who visit the show are the least satisfied . 

 
Keywords: Visitor behavior, Marketing Mix. 
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1. บทน า 
 
      ปัจจุบันสังคมไทยมีมหรสพมากมาย ธุรกิจคาบาเร่ต์ก็เป็นหน่ึงในมหรสพนั้น ซ่ึงอาจถือเป็นธุรกิจ
บนัเทิงท่ีไดรั้บความนิยมอีกธุรกิจหน่ึง ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูช้มไดทุ้กเพศ ทุกวยั ตั้งแต่วยัเด็ก วยัเรียน 
วยัรุ่น วยัท างาน หรือแมก้ระทัง่วยัสูงอายุ การท่องเท่ียวตอนกลางคืนส าหรับกรุงเทพฯนั้น เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้สมอ เพราะมีแหล่งท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงท่ีหลากหลาย เช่น สีลม ขา้วสาร 
รัชดา ทองหล่อ ตลาดไนทบ์าร์ซ่าต่างๆ เป็นตน้ 
     พฤติกรรมของผูช้มท่ีมารับชมนั้น เป็นเร่ืองท่ีคาดการณ์ไดย้ากว่าพฤติกรรมของแต่ละคนเป็นอย่างไร 
อีกทั้งการบริการนั้นเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน การท่ีจะรักษาและพฒันาคุณภาพการบริการใหดี้อยู่เสมอนั้น 
ตอ้งอาศยัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  ดา้นราคา (Price)  ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ดา้นบุคคล (People) หรือพนักงาน 
(Employee)  ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  และ
ดา้นกระบวนการ (Process) เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการทราบถึงพฤติกรรม ความตอ้งการ ความรู้สึกของผูช้ม 
 
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
     -  เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเขา้ชมการแสดงคาบาเร่ตข์องกลุ่มผูช้มคนไทย  
     -  เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของการแสดงคาบาเร่ต ์ 
     -  เพ่ือศึกษาดา้นการแบ่งกลุ่มผูช้มคนไทย โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการเขา้ชม และส่วนประสมทาง
การตลาด 
ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ   
     -  เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ไปปรับปรุง แกไ้ข และพฒันา ดา้นการแสดง และ ดา้นการบริการของ
คาลิปโซฯ เพ่ือตอบสนองใหต้รงตามความตอ้งการของผูช้ม 
     -  น าขอ้มลูจากการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มแลว้ มาช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด เพ่ือความไดเ้ปรียบ
คู่แข่งขนั 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภค 
     พวงผกา ออมทรัพย ์(ศิริวรรณ  เสรีรัตนแ์ละคณะ , 2546 : 194 ; อา้งถึงในวิจยัเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ในการใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 2554 : 5-8)  ไดก้ล่าวถึงความหมายของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (Consumer Behavior)  วา่หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้การ
ประเมินผล ในสินคา้และการบริการ  ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา
หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิด ประสบการณ์ การซ้ือ การใชสิ้นคา้และการบริการ 
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     การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analzing  Consumer  Behavior)  ว่าเป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบั
พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ  เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะ
ความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช้ การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะท าให้
ผูบ้ริโภคพึงพอใจ  ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing  
Strategy)  ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม  โดยค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หา
ลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ  1H  ซ่ึงประกอบดว้ย  Who?, What?, Why?, Whom?, When?, 
Where? และ How?  เพ่ือค้นหาค าตอบ  7 ประการ หรือ 7Os  ซ่ึงประกอบด้วย  Occupants, Objects, 
Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations  ดงัตารางการแสดงการใชค้ าถาม 7 ค าถาม 
เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมทั้งการก าหนดกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบั
ค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและรูปแสดงการประยุกต์ใช ้7Os  ของกลุ่มเป้าหมาย และค าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคเพ่ือการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.2 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการ 
     พวงผกา ออมทรัพย ์(ศิริวรรณ  เสรีรัตนแ์ละคณะ , 2546 ; อา้งถึงในวิจยัเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ
ใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 2554 : 8-9)  ไดก้ล่าวไวว้่าธุรกิจใหบ้ริการจะใชปั้จจยัส่วน
ประสมการตลาดบ ริการ (The Service Marketing Mix) หรือ  7P’s เพ่ื อสนองความพึ งพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย มีรายละเอียดดงัน้ี 
     1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ผลิตภณัฑส์ าหรับธุรกิจบริการ คือ บริการท่ีถกูน าเสนอเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ใหพึ้งพอใจสูงสุด ซ่ึงครอบคลุมทุกส่ิงทุกอย่างทั้งตวัสินคา้และส่ิงท่ีจดัเตรียมไว้
บริการลกูคา้ 
     2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน โดยผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าท่ี
ไดรั้บจากผลิตภณัฑ ์กบัราคาท่ีจ่ายไป 
     3. การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ดา้นสถานท่ีให้บริการ เช่น การเลือกท าเลท่ีตั้งของโรงภาพยนตร์ 
สถานท่ีจอดรถ เป็นตน้ 
     4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลต่างๆ ระหว่างผูซ้ื้อกบั
ผูข้าย เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ 
     5. บุคลากร (People) หรือ พนกังาน (Employee) หมายถึง พนกังานผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคัญของธุรกิจจึงต้องมีการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือสามารถสร้างความพึงพอใจให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่ีแตกต่างและเหนือคู่แข่ง 
     6. การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของ
สถานท่ีให้บริการ การออกแบบตกแต่งและแบ่งส่วนหรือแผนกของพ้ืนท่ีในอาคาร และลกัษณะทาง
กายภาพอ่ืนๆ ท่ีสามารถดึงดูใจลกูคา้ได ้
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     7. กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนในการให้บริการเพ่ือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบั
ลกูคา้ไดร้วดเร็วและประทบัใจลกูคา้ 
 
2.3  แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองพฤติกรรมกบัส่วนประสมทางการตลาด 
     รศ.สมจิตร ลว้นจ าเริญ  (พฤติกรรมผูบ้ริโภค , 2541 : 34-35)  ได้กล่าวไวใ้นหนังสือว่า พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคมีส่วนสัมพนัธ์กับส่วนประสมทางการตลาด ทั้ งน้ีเราจะสังเกตได้ว่าการใช้ส่วนประสมทาง
การตลาด อนัประกอบดว้ย  1) ตวัผลิตภณัฑ ์ 2) ราคา  3)  ช่องทางการตลาด และ 4) การส่งเสริมการตลาด 
ของนักการตลาดจะมุ่งใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัตลาดท่ีเป็นเป้าหมาย และตลาดท่ีเป็นเป้าหมายน้ีเราก็มุ่งท่ีจะ
ศึกษาพฤติกรรมของตลาดเป้าหมายเป็นหลกัดว้ยเช่นกนั  

3. วธิีการศึกษา 
     ประชากร คือ ผูช้มคนไทยท่ีเขา้ชมการแสดง “คาบาเร่ต์ โชว”์ ของบริษทั นิว คาลิปโซ กรุงเทพ เอ็น

เตอร์-           เทนเมน้ท ์จ ากดั ท่ีเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์โกดงั 3  

     กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูช้มคนไทยท่ีเขา้ชมการแสดง “คาบาเร่ต ์โชว”์ ของบริษทั นิว คาลิปโซ กรุงเทพ เอน็

เตอร์-     เทนเมน้ท์ จ ากดั ท่ีเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โกดงั 3 โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเฉพาะคนไทย มี

ขนาดประชากร 425 คน เม่ือน าขนาดประชากร(N)ไปเปรียบเทียบตามตารางก าหนดขนาดตวัอย่างของ 

R.V.Krejcie และ D.W.Morgan ไดข้นาดตวัอยา่ง(S) เท่ากบั 201 คน เพ่ือความเหมาะสมจึงปรับขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่ง(n) ใหเ้ท่ากบั 200 คน  

     การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบโควตา้(Quota Sampling) จากผูช้มคนไทย โดยการ

กระจายเก็บแบบสอบถามทุกวนั ตั้งแต่วนัจนัทร์-วนัอาทิตย ์เร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่เวลา 21.00 – 24.00 น. ใน

ทุกรอบการแสดง โดยการไปยืนแจกแบบสอบถามตรงทางเขา้ เพราะจะท าให้สามารถทราบไดว้่าผูช้ม

ท่านใดเป็นคนไทย และท าให้เข้าตรงถึงผู ้ตอบแบบสอบถามได้พร้อมทั้ งอธิบายรายละเอียดใน

แบบสอบถามดว้ย  

     การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดโ้ดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในทาง

สถิติมาใชใ้นการประมวลผลของขอ้มูล เช่น การน าเสนอเป็นตารางความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และ ร้อยละ (Percentage)  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26-30 ปี และ31-35 ปี นบั
ถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ/พนักงานหน่วยงานของรัฐ มีระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ระดบั
ปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท  
     ส าหรับพฤติกรรมของผูเ้ขา้ชมพบว่าส่วนใหญ่พบว่าไม่เคยมีประสบการณ์การเขา้ชมของคาลิปโซฯ 
และคาบาเร่ต์อ่ืนๆ ส่วนความถ่ีในการเขา้ชม คือ 1-5 คร้ังต่อปี เหตุผลในการเขา้ชมเพ่ือพกัผ่อน/ความ
บนัเทิง โดยมีลกัษณะการมาชม คือ Walk in และการรับทราบขอ้มลู คือ ทางอินเทอร์เน็ต/เวป็ไซตต่์างๆ 
     ส าหรับความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการแสดง และ ดา้นช่องทางการจ าหน่ายมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ความสะดวกของ
สถานท่ีจอดรถ และท าเลท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทาง ผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะว่าทาง บริษทั นิว คาลิป
โซ กรุงเทพ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั ควรปรับปรุงเร่ืองสถานท่ีจอดรถ โปรโมชัน่ ส่วนลด ส่ือโฆษณา 
และการแนะน าการแสดงจากพนกังานออกตัว๋ เน่ืองจากผูท่ี้เขา้ชมการแสดงมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ตารางที่ 1 ตารางการแบ่งกลุ่มจากการท า Cluster Analysis ด้วยวธีิ Hierarchical 

 

Stage Cluster Combined Coefficients 
Stage Cluster First 

Appears 
Next 
Stage 

 190 37 47 2140.826 177 186 197 0.045305 
191 6 14 2237.816 183 189 194 0.046277 
192 3 12 2341.374 187 185 195 0.050668 
193 1 2 2460.008 178 39 196 0.065632 
194 6 19 2621.462 191 172 195 0.069039 
195 3 6 2802.445 192 194 196 0.085239 
196 1 3 3041.322 193 195 198 0.088023 
197 37 101 3309.029 190 162 199 0.099463 
198 1 4 3638.154 196 188 199 0.640942 
199 1 37 5970 198 197 0 

  
จากตารางท่ี 1  สามารถแบ่งได ้2 กลุ่ม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.640942 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
สรุปผล 

ส่วนที่ 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 2  ตารางแสดงร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ รวม (ร้อยละ) กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 

เพศ หญิง 53.00 หญิง 24.50 หญิง 28.50 
อาย ุ 26-30 ปี 26.00 

31-35 ปี 16.00 26-30 ปี 15.50 
31-35 ปี 26.00 

ศาสนา พุทธ 92.00 พุทธ 45.50 พุทธ 46.50 
อาชีพ ขา้ราชการ/พนักงาน

หน่วยงานของรัฐ 
38.00 

ขา้ราชการ/พนกังาน
หน่วยงานของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ 

13.00 

ขา้ราชการ/
พนกังาน

หน่วยงานของ
รัฐ 

25.00 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ รวม (ร้อยละ) กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 

ร ะ ดั บ
การศึกษา 

ปริญญาตรี 
72.50 ปริญญาตรี 37.50 ปริญญาตรี 35.00 

รายไดต่้อ
เดือน 

15,001 – 20,000 
บาท 

31.00 
20,001 – 25,000  

บาท  
18.50 

10,001 – 15,000  
บาท 

17.50 

 

ส่วนที่ 2  ขอ้มลูดา้นพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 3  ตารางแสดงร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกขอ้มลูดา้นพฤติกรรมของผูเ้ขา้ชม 

ข้อมูลด้านพฤตกิรรมของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ 

รวม 
(ร้อยละ) กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 

ประสบการณ์การเขา้
ชมของคาลิปโซฯ 

ไม่เคย 
66.00 ไม่เคย 26.00 ไม่เคย 40.00 

ประสบการณ์การเขา้
ชมของท่ีอ่ืน 

ไม่เคย 
70.00 ไม่เคย 25.00 ไม่เคย 45.00 

ความถ่ีในการเขา้ชม 0 คร้ังต่อปี 63.50 1 - 5 คร้ังต่อปี 24.00 1-5 คร้ังต่อปี 41.00 
เหตุผลในการเขา้ชม พักผ่อน /เพ่ื อ

ความบนัเทิง 
73.00 

พกัผอ่น/เพ่ือความ
บนัเทิง 

42.00 
พกัผอ่น/เพ่ือ
ความบนัเทิง 

31.00 

ลกัษณะการมาชม Walk in 
46.00 

กรุ๊ปทวัร์ และ 
Walk In  

22.00 Walk In  24.00 

การรับทราบขอ้มลู อินเทอร์เน็ต/
เวป็ไซตต่์างๆ 

38.00 

การ
ประชาสมัพนัธ์
ของคาลิปโซฯ 

(ใบปลิว และส่ือ
โฆษณาต่างๆ) 

14.50 
อินเทอร์เน็ต / 
เวบ็ไซต ์ต่างๆ 

27.00 

 

ส่วนที่ 3  ขอ้มลูดา้นความพึงพอใจในการเขา้ชม โดยใชด้า้นส่วนประสมทางการตลาด 

     โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการเขา้ชม คือ ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการโรงละครคาลิปโซฯ 

     -  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญัโดยรวม คือ ความเหมาะสม

ของระยะเวลาในการแสดง 

     -  ปัจจยัดา้นราคา (Price)  ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัโดยรวม คือ มีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน 

     -  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัโดยรวม คือ ความ

สะดวกของสถานท่ีจอดรถ และท าเลท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทาง 
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     -  ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญัโดยรวม คือ ส่ือ
โฆษณาต่างๆ เป็นท่ีรู้จกั 

     -  ปัจจยัดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee)  ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัโดยรวม 
คือ การแต่งกายของพนกังาน 

     -  ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  ผูต้อบ
แบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัโดยรวม คือ มีป้ายคาลิปโซเห็นไดช้ดั ความสวยงานภายในโรงละคร และ
ความสะอาดของสถานท่ี 

     -  ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process)  ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัโดยรวม คือ การให้บริการ
เป็นไปตามล าดบัก่อน-หลงัอยา่งยติุธรรม 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

     จากการศึกษาพบว่าเม่ือน าค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการของโรงละครคาลิปโซฯ 
มาท าการเรียงล าดบัค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุด 5 อนัดบั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญัต่อปัจจยั
ต่างๆ ไดด้งัน้ี   

     ตารางที่ 4  ตารางการล าดบัค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุด 5 อนัดบั 

ล าดบัท่ี ปัจจยัยอ่ย 
ค่า 

เฉล่ีย 
 แปลผล ปัจจยัหลกั 

1 ความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ 3.29 ปานกลาง สถานท่ี 

2 ท าเลท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทาง 3.29 ปานกลาง สถานท่ี 

3 มีการจดัโปรโมชัน่ และส่วนลดต่างๆ 3.44 ปานกลาง ส่งเสริมการตลาด 

4 มีการแนะน าการแสดงจากพนกังานออกตัว๋ 3.48 ปานกลาง ส่งเสริมการตลาด 

5 ส่ือโฆษณาต่างๆ เป็นท่ีรู้จกั 3.58 ปานกลาง ส่งเสริมการตลาด 

     จากตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุด 5 อนัดบั ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี และส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองของ

ความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ ท าเลท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทาง การจดัโปรโมชัน่ และส่วนลดต่างๆ 
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การแนะน าการแสดงจากพนักงานออกตัว๋ และส่ือโฆษณาต่างๆ เป็นท่ีรู้จกั ดงันั้น จากท่ีได้ศึกษาแลว้

แบ่งกลุ่มไดอ้อกเป็น 2 กลุ่มนั้น มีปัจจยัหลกัอยู่ 2 ประเด็น คือ ดา้นสถานท่ี และส่งเสริมการตลาด จึงควร

ใชก้ลยทุธ์ดา้นการวางแผนเลือกใชส่ื้อ และการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ และกลยุทธ์สร้างความสะดวกสบายใน

การเขา้รับบริการของลูกคา้ เพ่ือมุ่งเนน้การสร้างการบริการท่ีอ านวยความสะดวก เนน้ความสบายใหลู้กคา้

มากข้ึน เพ่ือกระตุน้ความอยากใชบ้ริการของลูกคา้ ไดแ้ก่ ความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ และท าเลท่ีตั้ง 

สะดวกในการเดินทาง ทางคาลิปโซฯ อาจจดัรถรับ-ส่งระหว่างสถานีรถไฟฟ้า-โรงละครคาลิปโซฯ เพ่ือ

ความสะดวกและรวดเร็วของลกูคา้  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

     การเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาค่อนข้างแคบ ท าให้การเก็บข้อมูลค่อนข้างเก็บได้ช้า เพราะ

ประชากรในคร้ังน้ี คือ ผูช้มคนไทย ซ่ึงคิดเป็น 5% ของผูช้มทั้งหมด ท าให้ยากแก่การเก็บขอ้มูลให้ครบ

ตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ประเดน็ที่ควรท าในการศึกษาคร้ังต่อไป 

     นอกจากการศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมของผูช้มหรือปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดแลว้ อาจ

ศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของความพึงพอใจของไกด์หรือนายหน้าท่ีพาลูกคา้มารับการบริการท่ีโรงละคร 

เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถด าเนินงานไดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ประจ า นัน่คือ ไกดห์รือนายหนา้นัน่เอง 

เน่ืองจากลูกคา้ท่ีมาชมส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ และมากบักรุ๊ปทวัร์ โดยมีไกดห์รือนายหนา้เป็นผูพ้ามา 

ซ่ึงไดใ้กลชิ้ดและคลุกคลีกบัลูกคา้มากท่ีสุด ท าให้ทราบความตอ้งการของลูกคา้ไดต้รงประเด็นว่ามีความ

พึงพอใจสูงสุดดา้นใดบา้ง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดม้ากข้ึน 
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ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงาน บริษทั พรอสเพอริตี ้คอนกรีต จ ากดั 
Job Satisfaction of Prosperity Concrete Company Limited 

ชาคริต ธ ารงนาวานิติ1 และ สุทธาวรรณ จีระพนัธุ2 

Chakrit Thamrongnavaniti and Suthawan Chirapanda 
  

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานประจ า บริษทั พรอส
เพอริต้ี คอนกรีต จ ากดั 2) เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มพนกังานประจ า บริษทั พรอสเพอริต้ี คอนกรีต จ ากดั โดยใชปั้จจยั
ดา้นความพึงพอใจในการท างาน โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งพนกังานประจ า บริษทั 
พรอสเพอริต้ี คอนกรีต จ ากดั จ านวน 108 คน และใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิตามสัดส่วนสายงาน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า พนกังานกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีวุฒิการศึกษาในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มี
ระดบัต าแหน่งพนกังานระดบัปฏิบติัการ ส่วนใหญ่อยู่ในแผนก/ฝ่ายโรงงาน มีอายงุานระหวา่ง 1 – 5 ปี และมีรายได้
ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมในระดบัมาก พนกังานประจ า บริษทั 
พรอสเพอริต้ี คอนกรีต จ ากดั ท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน ระดบัต าแหน่ง และระดบัเงินเดือน แตกต่างกนั มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีไม่แตกต่างกนั พนกังานประจ าท่ีมี ระดบัการศึกษา และแผนก/ฝ่าย แตกต่างกนั มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค ำส ำคัญ: ควำมพึงพอใจ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the satisfaction of employees of Prosperity Concrete Co., Ltd. and to 
separate employees of Prosperity Concrete Co., Ltd. by satisfaction. The subjects consisted of 108 personnel 
working at Prosperity Concrete Co., Ltd., and used questionnaires as a tool for data collection. The results revealed 
that most participants were male, aged between 26 – 35 years old and held lower than bachelor’s degree, had 
married, level staff positions, worked at factory department, had 1 – 5 years working experience and earned monthly 
income between 10,001 – 20,000 Bath. The results also revealed that the aspect the participants were satisfied the 
most in operation. The result of comparative study in employees’ satisfaction towards individual factors for overall 
and each aspect found that different gender, age, status, working experience, level position and income had no 
different effect to operating satisfaction level but different education level and department had different effect to 
operating satisfaction level as statistical significantly at the level of 0.05. 
Keywords: Satisfaction 
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1. บทน า 
 
     ในปัจจุบนัการบริหารบุคคลในองค์กรนั้นมีความส าคญัมาก ทุกองค์กรมีความพยายามท่ีจะให้หน่วยงานหรือ
องคก์รไดรั้บความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคญักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ในทุก ๆ ดา้น เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างานและส่งผลผลิตท่ีดีแก่องคก์ร ดงันั้นความพึงพอใจในการท างาน
ของพนกังานในทุก ๆ ดา้น มีความจ าเป็นต่อองคก์ร ซ่ึงหากพนกังานไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท าใหเ้กิด
ความอึดอดัใจ วิตกกงัวล อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายท าใหเ้จ็บป่วยหรือเบ่ือหน่ายในการท างานจนลาออกในท่ีสุด  
ดงันั้นเม่ือผูวิ้จยัศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังานแลว้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนป้องกนัและ
แกปั้ญหาไดต้รงกับสาเหตุท่ีแท้จริง เพ่ือเป็นการสร้างความสุขให้กบัพนักงานและจะส่งผลไปยงัคุณภาพชีวิต 
ครอบครัว รวมทั้งก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อองคก์รต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
     1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานประจ า บริษทั  พรอสเพอริต้ี คอนกรีต จ ากดั 
     2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มพนกังานประจ า บริษทั  พรอสเพอริต้ี คอนกรีต จ ากดั โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจ
ในการท างาน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
     1. สามารถทราบถึงระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ บริษทั พรอสเพอริต้ี คอนกรีต จ ากดั เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการเพ่ิมความพึงพอใจใหพ้นกังาน 
     2. เป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง บริษทั พรอสเพอริต้ี คอนกรีต จ ากดั ใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงเป็นขอ้มลูในการวางแผนป้องกนัและแกไ้ขใหต้รงกบัสาเหตุท่ีแทจ้ริง 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกีย่วกบัความพึงพอใจในการท างาน 
 
     สมิท และเวคเลย(์Smith and Wakeley,1972, อา้งใน นนัทา รัตพนัธ์ุ, 2541: 9) กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจในการ
ท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีท า อนัแสดงถึงระดบัความพึงพอใจต่อการไดรั้บการตอบสนองทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดลอ้มของบุคคลนั้นเพียงใด 
     ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน(์2535: 36) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการท างาน เป็นความรู้สึกส่วนรวมของบุคคลต่อ
การท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลตอบแทนคือ ผลท่ีเป็นความ
พึงพอใจท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 



 
 

ทฤษฎีที่เกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 
ทฤษฎี 2 ปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก(Hertzberg’s Two-Factors Theory) 
     จ ารอง เงินดี(2552: 117-120) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎี 2 ปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก โดยมองวา่ความตอ้งการของคนท างานมี
ผลกระทบต่อการจูงใจ ซ่ึงสาเหตุท่ีท าใหไ้ม่พึงพอใจในงานหรือรู้สึกไม่ดีต่องานและไม่มีความสุขกบัการท างาน มา
จาก ปัจจยัค ้าจุน(Hygiene Factors) แต่เม่ือพึงพอใจในงาน พยายามท าผลงานใหมี้ประสิทธิภาพ จะเป็นสาเหตุมาจาก 
ปัจจยัจูงใจ(Motivation Factors) 
     ปัจจยัค ้าจุน(Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีเกิดจากองคก์รหรือบริษทัหรือสภาพแวดลอ้มของงาน ส่ิงเหล่าน้ีถือวา่
เป็นปัจจยัภายนอก(Extrinsic Factors) ไดแ้ก่ 
     1.นโยบายและการบริหารงาน(Company Policy and Administration) เป็นการก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆให้กับ
พนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานไดท้ างานอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่จะเป็นท่ีถกูใจและพอใจแก่พนกังานหรือไม่เป็นอีกเร่ือง
หน่ึง ส่ิงท่ีองค์กรให้กบัพนักงานก็คือ ค่าจา้งแรงงาน ความสะดวกสบาย เวลาในการมาท างาน และการใช้วสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆของพนกังาน เป็นตน้ 
     2.การปกครองบังคับบัญชา(Supervision) เป็นความเก่ียวพันกันระหว่างผู ้บังคับบัญชากับลูกน้อง หาก
ผูบ้งัคบับญัชาสนใจลูกนอ้งโดยเฉพาะเร่ืองงาน คือคอยก ากบัดูแลและเป็นกนัเองกบัลูกนอ้ง ก็จะท าให้ลูกน้องมี
ความสุขในการท างานและกลา้ท่ีจะตดัสินใจท างานดา้นต่างๆดว้ยความสบายใจ 
     3.ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน(Interpersonal Relations) การท างานในองคก์รย่อมตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วม
ใจกนั กลุ่มงานหรือทีมงานจะมีประสิทธิภาพในการท างานไม่ไดห้ากสัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มมีต ่า 
ในทางบวกเม่ือพนกังานหรือผูร่้วมงานรู้สึกให้เกียรติกนั ไวว้างใจต่อกนั และเคารพซ่ึงกนัและกนั ผลงานในกลุ่ม
ยอ่มบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     4.สภาพการท างาน(Working Conditions) พนกังานท างานย่อมมีความเหน่ือยลา้และพลงัถดถอยเม่ือท างานนานๆ 
ในหน่วยงานต่างๆท่ีมีสภาพแวดลอ้มดีดา้นแสง สี เสียง วสัดุครุภณัฑ ์และขนาดห้องท างานท่ีเอ้ือต่อการท างาน 
ยอ่มจะส่งผลใหพ้นกังานมีพลงัในการท างาน ความเสียหายของงานและความผิดพลาดของงานยอ่มเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด 
     5.เงินเดือนและผลประโยชนเ์ก้ือกลู(Salary and Fringe Benefit) ผลท่ีไดจ้ากการท างานคือ ผลประโยชน ์พนกังาน
ย่อมไดรั้บเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการดา้นต่างๆ ปัจจยัดงักล่าวเหล่าน้ี หากพนกังานมองว่าทางองคก์ารใหอ้ยา่ง
เต็มท่ีและไม่เอาเปรียบพนกังาน ผลท่ีตามมาก็คือพนกังานจะรู้สึกพึงพอใจ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้พนกังานมองว่า
องคก์รเอาเปรียบพนกังาน ไดผ้ลก าไรมหาศาล แต่ส่วนท่ีแบ่งใหก้บัพนกังานเพียงนอ้ยนิดและรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม 
ในกรณีน้ีพนกังานจะมีความรู้สึกไม่พอใจต่อองคก์รหรือบริษทัอยา่งแน่นอน 
     6.ความมัน่คง(Security) พนักงานในหน่วยงานย่อมมีความต้องการความมัน่คงในงาน และความมัน่คงของ
องคก์ร ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวน้ีสามารถส่งผลต่อความรู้สึกของพนกังานไดเ้ป็นอย่างมาก เม่ือพนกังานรับรู้ว่าหน่วยงาน
ของตนมัน่คง พลงัในการท างานกย็อ่มจะมีใหก้บัองคก์รและความรู้สึกพึงพอใจก็จะเกิดข้ึนในตวัพนกังาน 
 
 



 
 

     ปัจจยัจูงใจ(Motivation Factors) เป็นปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพในการท าใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจในการท างาน เป็น
ความตอ้งการท่ีมีความสมัพนัธ์กบังานโดยตรง ส่ิงเหล่าน้ีถือวา่เป็นปัจจยัภายใน(Intrinsic Factors) ไดแ้ก่ 
     1.ความส าเร็จของงาน(Achievement) เป็นปัจจยัจูงใจท่ีส าคญัมากในการท างาน หากพนกังานคนใดท างานแลว้
บรรลุเป้าหมาย ไดผ้ลงานอย่างมีคุณภาพ ส่ิงท่ีตามมาก็คือจะเป็นท่ียอมรับ ไดรั้บเกียรติยศและตระหนกัว่าตนนั้นมี
คุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
     2.การได้รับการยกย่อง(Recognition of Achievement) เม่ือบุคคลท างานในองค์กรผลท่ีได้รับอาจจะประสบ
ความส าเร็จหรือประสบกบัความลม้เหลว ปัจจยัจูงใจท่ีท าใหค้นอยากท างานก็คือ การไดต้ระหนกัว่าตนมีคุณค่า มี
ความหมาย ไดรั้บความไวว้างใจ และไดรั้บค ายกยอ่งชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงานและลกูนอ้ง 
     3.ลกัษณะของงานท่ีท า(Work Itself) ในหน่วยงานพนักงานต่างมีบทบาทต าแหน่ง และหน้าท่ีตามท่ีองค์กร
ก าหนด บางคนชอบงานท่ีท า บางคนไม่ชอบงานท่ีท า แต่ปัจจัยจูงใจท่ีส าคัญอย่างหน่ึงระหว่างคนกับงานคือ 
ลกัษณะของงานท่ีพนกังานท านั้นมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี และมีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด หากมีเกียรติ มีศกัด์ิศรีและมี
ความส าคญัยอ่มท าใหพ้นกังานมีความมุ่งมัน่และขยนัท างานอยา่งเตม็ความสามารถ 
     4.ความรับผิดชอบ(Responsibility) การท่ีพนกังานไดรั้บความไวว้างใจให้รับผิดชอบต่องานใดๆ ย่อมถือไดว้่า
เป็นเน้ือหาของงานและเป็นปัจจยัจูงใจใหอ้ยากท างาน การกล่าวเช่นน้ีก็เพราะว่าเม่ือพนกังานไดรั้บมอบหมายงาน
แลว้ย่อมเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะพิสูจน์ถึงความสามารถว่าตนนั้นมีความสามารถ ศกัยภาพในการท างานและมีวินยัต่อ
การปฏิบติังานมากนอ้ยเพียงใด 
     5.ความกา้วหนา้(Advancement) ธรรมชาติอย่างหน่ึงของมนุษยใ์นการท างานก็คือ มีความตอ้งการความกา้วหนา้ 
เล่ือนต าแหน่งข้ึนตามล าดบัขั้น หากความกา้วหนา้ของพนกังานมีช่องทางและเปิดโอกาสให้ ย่อมจะน าปสู่ปัจจยั
ความตอ้งการการท างาน 
     6.โอกาสในการพฒันา(Growth) เป็นปัจจยัจูงใจอีกดา้นหน่ึง เม่ือเกิดข้ึนกบัพนกังานแลว้ยอ่มจะน าไปสู่แรงจูงใจ
ในการท างาน มนุษยน์ั้นย่อมรับรู้เก่ียวกบัความสามารถของตนเองไดว้่าตนนั้นมีจุดเด่นอะไร และมีจุดดอ้ยท่ีเป็น
ขอ้บกพร่องตรงไหน หากทางองคก์ารเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันาขอ้บกพร่องหรือเพ่ิมเติมความช านาญใหต้น
ไดเ้ติมเตม็ ยอ่มจะท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่ตนนั้นมีคุณค่าและมีโอกาสท่ีจะปฏิบติังานต่างๆท่ียากข้ึนไดเ้ช่นเดียวกบัผูมี้
ความสามารถอ่ืนๆ 

 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
     นางสาวปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี(2552 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฎิบติังานของบุคคลากร
วิทยาลยัราชพฤกษ ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษส่์วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ 25-35 ปี มีระดบั
การศึกษาปริญญาโท มีการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นสายอาจารย ์มีประสบการณ์การปฏิบติังานท่ีวิทยาลยัราชพฤกษ ์1-2 ปี มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นสถานท่ีการท างานซ่ึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง ส่วนผลการเปรียบเทียบระหว่าง เพศชาย และเพศหญิง พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมไม่มี
ความแตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า เพศชาย มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นนโยบาย/
แผนการและการบริหารงาน และดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มากกวา่ เพศหญิง 



 
 

3. วธีิการศึกษา 
 
     โดยการวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังานประจ า บริษทั พรอสเพอริต้ี คอนกรีต จ ากดั โดย
ไม่รวมพนกังานระดบัรองผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป และพนกังานในระดบัแรงงาน โดยไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างจาก
ตารางของ Krejcie and Morgan โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 108 คน ซ่ึงท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) และใช้
วิธีการเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) ซ่ึงแบบสอบถามไดแ้บ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ขอ้มูลทัว่ไปของ
พนักงานผูต้อบแบบสอบถาม และ 2) ขอ้มูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานประจ า โดยใช้
เคร่ืองมือทางสถิติ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) วดัผลในส่วนขอ้มลูทัว่ไปของพนกังานผูต้อบ
แบบสอบถาม ใชค่้าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) วดัระดบัความพึงพอใจ นอกจากน้ีไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการหาค่าสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
          จากการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในแบ่งกลุ่มจากผลการวิจยัคร้ังน้ีมี

จ านวน 2 กลุ่ม โดยพิจารณาการแบ่งกลุ่มจาก Agglomeration Schedule แลว้น ามาค านวณหาอตัราการเปล่ียนแปลง

ของค่า Coefficients เพ่ือใหไ้ดเ้กณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม โดยค านวณเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงในแต่ละขั้นท่ีมีการยุบ

รวมกนั และเลือกใชจ้ านวนกลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัการยบุรวมตวักนัในขั้น

อ่ืนๆ จึงไดค่้าของเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนอยูท่ี่ 0.282992 ดงัตารางท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที่ 4.1 อตัราการเปล่ียนแปลงค่า Coefficients 
 

Agglomeration Schedule 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster First Appears Next 

Stage   Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
1 9 108 3.250 0 0 48 1.008629 
2 53 101 6.528 0 0 16 0.882562 
3 56 84 12.290 0 0 7 0.536043 
4 12 49 18.878 0 0 11 0.398797 
5 75 80 26.407 0 0 12 0.295606 
6 47 99 34.213 0 0 22 0.230999 
7 56 73 42.116 3 0 40 0.204554 
8 87 97 50.731 0 0 49 0.179712 
9 85 100 59.848 0 0 14 0.156747 

10 25 76 69.229 0 0 18 0.139806 
11 12 86 78.908 4 0 20 0.122724 
12 61 75 88.591 0 5 27 0.111896 
13 16 71 98.505 0 0 48 0.102470 
14 46 85 108.598 0 9 55 0.092969 
15 15 70 118.695 0 0 69 0.085676 
16 53 83 128.864 2 0 40 0.079103 
17 2 62 139.057 0 0 42 0.073627 
18 20 25 149.296 0 10 61 0.068759 
19 79 103 159.561 0 0 57 0.064408 
20 12 77 169.838 11 0 41 0.061483 
21 69 82 180.280 0 0 32 0.061551 
22 47 96 191.377 6 0 58 0.059600 
23 78 98 202.783 0 0 34 0.056874 
24 55 95 214.316 0 0 65 0.054243 
25 1 13 225.941 0 0 37 0.053353 



 
 

26 5 32 237.995 0 0 60 0.053610 
27 10 61 250.754 0 12 55 0.051079 
28 51 52 263.563 0 0 50 0.049559 
29 59 105 276.625 0 0 56 0.048626 
30 43 88 290.076 0 0 52 0.046912 
31 30 92 303.684 0 0 61 0.045208 
32 68 69 317.413 0 21 43 0.043456 
33 24 38 331.206 0 0 37 0.041792 
34 78 104 345.048 23 0 58 0.040950 
35 19 22 359.178 0 0 62 0.039799 
36 93 94 373.473 0 0 68 0.039172 
37 1 24 388.102 25 33 60 0.037948 
38 64 72 402.830 0 0 76 0.036593 
39 37 42 417.571 0 0 96 0.036640 
40 53 56 432.871 16 7 72 0.036531 
41 12 44 448.684 20 0 82 0.035702 
42 2 40 464.703 17 0 67 0.036218 
43 48 68 481.534 0 32 77 0.035330 
44 6 45 498.546 0 0 63 0.035031 
45 57 67 516.011 0 0 71 0.034032 
46 50 102 533.572 0 0 74 0.033233 
47 89 90 551.304 0 0 80 0.032463 
48 9 16 569.200 1 13 57 0.031566 
49 66 87 587.168 0 8 78 0.031340 
50 39 51 605.570 0 28 68 0.030965 
51 3 7 624.321 0 0 62 0.031249 
52 43 60 643.831 30 0 69 0.030564 
53 27 41 663.509 0 0 85 0.029661 
54 23 107 683.189 0 0 64 0.028946 



 
 

55 10 46 702.964 27 14 66 0.029064 
56 54 59 723.395 0 29 75 0.028396 
57 9 79 743.937 48 19 64 0.028258 
58 47 78 764.959 22 34 71 0.028122 
59 35 36 786.471 0 0 70 0.027433 
60 1 5 808.046 37 26 88 0.026913 
61 20 30 829.793 18 31 77 0.026907 
62 3 19 852.121 51 35 76 0.026246 
63 6 26 874.486 44 0 82 0.025938 
64 9 23 897.168 57 54 83 0.025443 
65 55 65 919.995 24 0 75 0.027425 
66 10 91 945.226 55 0 74 0.027110 
67 2 31 970.851 42 0 79 0.026845 
68 39 93 996.913 50 36 91 0.027763 
69 15 43 1024.591 15 52 84 0.028273 
70 33 35 1053.559 0 59 89 0.027539 
71 47 57 1082.573 58 45 92 0.027603 
72 4 53 1112.456 0 40 85 0.027395 
73 14 106 1142.931 0 0 90 0.027371 
74 10 50 1174.215 66 46 80 0.026847 
75 54 55 1205.738 56 65 78 0.026306 
76 3 64 1237.456 62 38 86 0.026611 
77 20 48 1270.386 61 43 84 0.027198 
78 54 66 1304.939 75 49 93 0.026717 
79 2 18 1339.803 67 0 87 0.026183 
80 10 89 1374.883 74 47 88 0.026611 
81 17 63 1411.469 0 0 94 0.026196 
82 6 12 1448.444 63 41 90 0.026684 
83 9 29 1487.094 64 0 97 0.026306 



 
 

84 15 20 1526.214 69 77 92 0.026214 
85 4 27 1566.223 72 53 98 0.027653 
86 3 21 1609.533 76 0 105 0.027579 
87 2 58 1653.923 79 0 97 0.027496 
88 1 10 1699.400 60 80 91 0.027224 
89 33 34 1745.664 70 0 99 0.027121 
90 6 14 1793.008 82 73 102 0.026827 
91 1 39 1841.110 88 68 93 0.027595 
92 15 47 1891.915 84 71 95 0.028211 
93 1 54 1945.288 91 78 98 0.027952 
94 17 81 1999.663 81 0 95 0.031340 
95 15 17 2062.332 92 94 102 0.031400 
96 37 74 2127.089 39 0 99 0.033169 
97 2 9 2197.642 87 83 100 0.034032 
98 1 4 2272.433 93 85 104 0.033942 
99 33 37 2349.563 89 96 106 0.034015 
100 2 28 2429.485 97 0 104 0.036359 
101 8 11 2517.818 0 0 103 0.036183 
102 6 15 2608.921 90 95 103 0.041189 
103 6 8 2716.381 102 101 106 0.050561 
104 1 2 2853.725 98 100 105 0.102486 
105 1 3 3146.191 104 86 107 0.166346 
106 6 33 3669.547 103 99 107 0.282992 
107 1 6 4708.000 105 106 0   

 
     ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีพนกังาน
เพศชายจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 51 อยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 26 – 35 ปี ร้อยละ 58 มีวฒิุการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 63 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 53 มีระดับต าแหน่งพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ร้อยละ 89 อยูใ่นแผนก/ฝ่ายโรงงาน ร้อยละ 45 มีอายงุานระหวา่ง 1 – 5 ปี ร้อยละ 48 และมีรายไดร้ะหวา่ง 
10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 59 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.2 



 
 

ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของพนกังาน 
 

ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
57 
54 

51 
49 

อาย ุ ไม่เกิน 25 ปี 
26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 
46 ปีข้ึนไป 

15 
63 
26 
4 

14 
58 
24 
4 

ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

68 
40 

63 
37 

สถานภาพ โสด 
สมรส 
หมา้ย 
แยกกนัอยู/่หยา่ร้าง 

46 
57 
1 
4 

42 
53 
1 
4 

อายงุาน นอ้ยกวา่ 1 ปี 
1 – 5 ปี 
6 – 10 ปี 
10 ปีข้ึนไป 

13 
52 
33 
10 

12 
48 
31 
9 

ระดบัต าแหน่ง พนกังานระดบัปฏิบติัการ 
หวัหนา้แผนก 

96 
12 

89 
11 

แผนก/ฝ่าย โรงงาน 
ขาย 
หน่วยธุรกิจ 
บริหาร 

49 
11 
23 
25 

45 
10 
22 
23 

ระดบัเงินเดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
40,001 – 50,000 บาท 

25 
64 
17 
1 
1 

23 
59 
16 
1 
1 

 
     ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานประจ า บริษทั พรอสเพอริต้ี คอนกรีต จ ากดั มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 3.51 และเม่ือพิจารณารายดา้นสามารถสรุปได ้ดงัตารางท่ี 
4.3 



 
 

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามรายดา้นความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจในการท างาน ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

4.1 ดา้นนโยบายและการบริหารงาน 3.47 0.744 
4.2 ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 3.58 0.866 
4.3 ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 3.75 0.763 
4.4 ดา้นสภาพการท างาน 3.28 0.895 
4.5 ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 3.30 0.875 
4.6 ดา้นความมัน่คง 3.73 0.763 
4.7 ดา้นความส าเร็จของงาน 3.66 0.709 
4.8 ดา้นการไดรั้บการยกยอ่ง 3.41 0.693 
4.9 ดา้นลกัษณะของงานท่ีท า 3.48 0.824 
4.10 ดา้นความรับผิดชอบ 3.67 0.713 
4.11 ดา้นความกา้วหนา้ 3.25 0.921 

รวม 3.51 0.797 
 
     การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานประจ า บริษทั พรอสเพ
อริต้ี คอนกรีต จ ากดั โดยการหาค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มพนกังาน
ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม และสามารถแบ่งค่าเฉล่ียของแต่ละดา้นไดด้งัตารางท่ี 4.4  
 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกกลุ่มและตามรายดา้นความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ด้านนโยบายและการบริหารงาน     

นโยบายดา้นระเบียบวินยั และการปฏิบติังาน 3.66 .674 3.29 .600 
สายการปกครองและการบงัคบับญัชา 3.98 .573 2.79 .833 
การจดับุคคลเขา้ท างานในสายงานต่างๆ 3.64 .534 2.82 .945 
ระบบการส่ือสารโดยการใชป้้ายประกาศภายใน
องคก์ร 
 

3.36 .621 2.75 .799 



 
 

ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา     

ท างานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา 4.03 .636 2.96 .838 
ความเป็นผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา 4.11 .616 2.82 1.056 

ความสม ่าเสมอและความเหมาะสมของการ
กระจายงาน 

3.83 .591 2.61 .832 

การใหร้างวลั/ลงโทษจากผูบ้งัคบับญัชา 3.55 .654 2.50 .839 
ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน     

การประสานงานกบัเพ่ือนร่วมงานในแผนก 4.13 .582 3.54 .693 
การประสานงานกบัเพ่ือนร่วมงานต่างแผนก 3.68 .612 3.14 .756 
การท างานเป็นกลุ่ม/ทีมภายในองคก์ร 3.81 .677 3.07 1.086 
ความเป็นกนัเองภายในองคก์ร 4.04 .683 3.32 1.020 
ด้านสภาพการท างาน     

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานท่ีท างาน 3.60 .648 2.64 .870 
อุปกรณ์/เคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 3.61 .665 2.57 .836 

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น น ้าด่ืม หอ้งน ้า 
เป็นตน้ 

3.19 .969 1.89 .916 

ความสะดวกสบายในการเดินทาง 3.76 .733 2.96 .693 
ด้านเงนิเดอืนและสวัสดกิาร     

การปรับเงินเดือนในปีท่ีผา่นมา 3.56 .809 2.36 .731 
การใหโ้บนสัในปีท่ีผา่นมา 3.58 .742 2.71 .976 
เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนั 3.51 .656 2.57 .879 
สวสัดิการดา้นต่างๆขององคก์ร 3.58 .671 2.68 .905 
ด้านความมั่นคง     

ความมัน่คงขององคก์รในปัจจุบนั 4.04 .538 3.32 .863 
ความมัน่คงของหน่วยงานในปัจจุบนั 4.03 .551 3.25 .887 
ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั 3.83 .632 3.07 .940 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในองคก์ร
ตลอดจนจบอายงุาน 

3.85 .618 2.93 .940 

ด้านความส าเร็จของงาน     

งานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ 

3.80 .560 3.36 .678 

การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 3.86 .568 2.68 .983 



 
 

การสนบัสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน 3.93 .569 3.14 .756 
ผลการปฏิบติังานโดยทัว่ไปของท่าน 3.79 .610 3.36 .621 
ด้านการได้รับการยกย่อง     

การไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร 3.54 .655 2.71 .659 
การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา 3.58 .569 2.64 .826 
การไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 3.74 .611 3.18 .476 
การไดรั้บการยอมรับจากบุคคลต่างๆในองคก์ร 3.51 .616 2.96 .508 
ด้านลกัษณะของงานที่ท า     

งานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั 4.05 .614 3.25 .799 
งานท่ีทา้ทายความสามารถของท่าน 3.80 .664 2.86 .803 
งานท่ีไม่ตรงกบัความรู้/ความสามารถของท่าน 3.20 .920 2.64 .559 
ความปลอดภยัในการท างาน 3.73 .795 2.75 .585 
ด้านความรับผดิชอบ     

ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 3.79 .520 3.25 .645 
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 3.83 .522 3.32 .670 
ความอิสระในการปฏิบติังาน 3.99 .684 3.29 .763 
อ านาจการตดัสินใจในงาน 3.79 .741 2.86 .891 
ด้านความก้าวหน้า     

ระบบการประเมินผลงานจากผูบ้งัคบับญัชา 3.64 .680 2.39 .832 
ระบบการเล่ือนต าแหน่งขององคก์ร 3.53 .656 2.21 .787 
โอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 3.44 .653 2.11 .916 
การส่งเสริมในการศึกษาต่อ 3.75 .720 2.50 .923 
     จากตารางท่ี 4.4 ผูวิ้จยัไดต้ั้งช่ือกลุ่มเพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยทุธ์ตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัต่อไป ดงัน้ี  
กลุ่มท่ี 1 : กลุ่มท่ีมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง ซ่ึงพนกังานในกลุ่มน้ีจะให้ความส าคญัต่อ
ความส าร็จในการท างาน และการไดรั้บยอมรับนบัถือ 
กลุ่มท่ี 2 : กลุ่มท่ีมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในระดบัต ่า ท างานแบบท าไปวนั ๆ รู้สึกเบ่ือหน่าย ไม่ทา้ทาย รู้สึก
วา่งานเป็นภาระ จะอ่อนไหวต่อค าทกัทว้งและปัญหา 
          ผลการทดสอบสมมติฐานผลการทดสอบสมมติฐานดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานประจ า บริษทั พรอสเพอริต้ี คอนกรีต จ ากดั แตกต่างกนัตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วน
บุคคล พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน ระดบัต าแหน่ง และระดบัเงินเดือนท่ี
แตกต่างกนั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วน
ระดบัการศึกษา และแผนก/ฝ่ายท่ีแตกต่างกนั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานมีความแตกต่างกนั ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้



 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานประจ า บริษทั พรอสเพอริต้ี คอนกรีต จ ากดั พบว่า 
พนกังานประจ า บริษทั พรอสเพอริต้ี คอนกรีต จ ากดั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน (Mean=3.75), ดา้นความมัน่คง (Mean=3.73), ดา้นความ
รับผิดชอบ (Mean=3.67), ดา้นความส าเร็จของงาน (Mean=3.66), ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (Mean=3.58), 
ดา้นลกัษณะของงานท่ีท า (Mean=3.48), ดา้นนโยบายและการบริหารงาน (Mean=3.47), ดา้นการไดรั้บการยกย่อง 
(Mean=3.41), ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ (Mean=3.30), ดา้นสภาพการท างาน (Mean=3.28) และดา้นท่ีมีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความกา้วหนา้ (Mean=3.25) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
     1. ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นในการก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบติังาน รวมถึงการใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการส่ือสารภายในบริษทัฯ เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บข่าวสารของ
ทางบริษทัฯอยา่งทัว่ถึง 
     2. ดา้นสภาพการท างาน ควรจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน โดยเฉพาะสถานท่ี
ท างานควรมีระบบถ่ายเทอากาศท่ีดี มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีทันสมยั และควรท าการตรวจสอบอย่าง
สม ่าเสมอ 
     3. ด้านเงินเดือนและสวสัดิการ ควรท าการปรับปรุงโครงสร้างด้านค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมทั้งควรมีการจดัสวสัดิการดา้นต่างๆใหเ้หมาะสมและเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของพนกังาน 
     4. ดา้นการไดรั้บการยกย่อง ควรมีการจดัป้ายประกาศพนกังานดีเด่นของพนกังานในแต่ละแผนก/ฝ่าย และควร
ใหห้วัหนา้ใหก้ าลงัใจรวมถึงค าชมเชยมากข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจใหแ้ก่พนกังาน 
     5. ดา้นลกัษณะของงานท่ีท า ควรมีการให้ความรู้ก่อนท่ีจะให้พนกังานท างานท่ีไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถ
ของพนกังาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมความมัน่ใจในการปฏิบติังาน และควรส่งเสริมดา้นความปลอดภยัในการท างาน เพ่ือ
เป็นการลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ 
     6. ดา้นความกา้วหนา้ ควรจดัให้มีการพฒันาสายอาชีพ ระบบและหลกัเกณฑข์องความกา้วหนา้ในอาชีพอย่าง
ชดัเจน และมีการก าหนดโครงสร้างเงินเดือนท่ีเหมาะสมและยติุธรรม 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 
     1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน จะไดท้ราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้และเป็น
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพ่ือพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
     2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานกบับริษทัอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกนั เพ่ือน าผลท่ีไดม้าพฒันาองคก์รต่อไป 
     3. ควรมีการท าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานทุกปี 
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ความแตกต่างด้านแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่าย         
Export-Import กบั เจ้าหน้าที่ฝ่าย Or-Ir                                               

กรณศึีกษา : ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) ศูนย์ชิดลม 
The differences of motivation in performance between the Export-Import 

officials and the Or-Ir officials. The case study of: Siam Commercial 
Bank (Public), Chid Lom Center 

พพิฒัน์  ภู่ระหงษ์1 และ วนิิจฉัย รังสิธนานนท์2 

Phiphat Phoorahong and Mr.Winitchai Rangsitananond  

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่าย Export-
Import กับ เจ้าหน้าที่ ฝ่าย Or-Ir กรณีศึกษา : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์ชิดลม จากการศึกษา พบว่า 
เจา้หน้าท่ีฝ่าย Export- Import ให้ความส าคญัต่อแรงจูงใจปัจจยัจูงใจอยู่ในระดบัส าคญัมาก และปัจจยัค ้ าจุนอยู่ในระดบั
ส าคญัอย่างยิ่ง และเจา้หนา้ท่ีฝ่าย Or-Ir ให้ความส าคญัต่อแรงจูงใจปัจจยัจูงใจอยู่ในระดบัส าคญัมาก และปัจจยัค ้ าจุนอยู่
ในระดบัส าคญัอย่างยิ่ง และความแตกต่างดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ดา้นความรับผิดชอบ 
ดา้นค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูร่้วมงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านความมัน่คงในการท างาน ด้านการ
ปกครองของผูบ้งัคบับญัชา  
ค าส าคัญ: ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยค า้จุน 

Abstract 
This study was purposed to study of the differences of motivation in performance between the Export-
Import officials and the Or-Ir officials. The case study of: Siam Commercial Bank (Public), Chid Lom 
Center, from the study found that the Export-Import officials emphasized to the motivation was in a 
most importance level and the support factors was in a extremely importance level and the Or-Ir 
officials emphasized to the motivation factors was in a much level and the support factors was in a 
extremely importance level and the different in the motivation to performance was differed such as the 
responsibility, remuneration, relationship between the associates, working environment, stability of 
work, the rules of the head.  
Keywords: Motivation factors , Support factors   
1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบรหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพ 10400 email: lucifer_strom@hotmail.com 
2 คณะบรหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพ 10400 
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1. บทน า 
     ธนาคารไทยพาณิชยป์ระกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชยโ์ดยริเร่ิม น าระบบ และ แนวคิดของการใหบ้ริการ 
รับฝากเงินออมทรัพย ์และ บริการ บริการบญัชี กระแสรายวนั (Current Account) ถอนเงิน โดยใชเ้ช็คมา
ใหบ้ริการ แก่ประชาชน พร้อมทั้งจดัตั้งสาขาข้ึน ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ นอกจากน้ีธนาคารยงัมี 
ส่วนร่วม ในการก่อก าเนิดและวางรากฐานสหกรณ์การเกษตร ของประเทศ ด้วยสภาพการแข่งขนั ณ 
ปัจจุบนัธุรกรรมทางการเงินไดเ้กิดข้ึนมากมาย ส่ิงท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัขององค์กร คือ พนักงาน
เพราะฉะนั้น ในส่วนของพนักงานท่ีมีศกัยภาพในวนัน้ีแต่ละองค์กรตอ้งพยายาม สร้างแรงจูงใจให้กบั
พนกังานท่ีมีศกัยภาพในส่วนของการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และความภกัดีท่ีมีต่องานและองคก์ร เพ่ือให้
การบริการท่ีดีต่อลูกคา้ ลกัษณะความส าคญัของปัญหาคือ องค์กรท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบนั พนักงานในแต่ละ 
ระดบัมีอตัราการลาออกอยู่ในทิศทางท่ีมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่ิงท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในแต่
ละกลุ่มของพนกังานมีปัจจยัท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนั ความส าคญัคือ พยายามศึกษาพนกังานแต่ละกลุ่ม
โดยดูว่าปัจจยัไหนท่ีจะจูงใจพนกังานในแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นท่ีมาวา่ถา้ปัญหาน้ีไม่ไดรั้บ
การแกไ้ข อตัราการลาออกของพนกังานก็จะมีอตัราการลาออกท่ีเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง จะส่งผลในระยะ
สั้นใหพ้นกังาน คือ ขวญัและก าลงัใจ ส่วนระยะยาวจะส่งผลในประสิทธิภาพในการท างาน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดทฤษฎ ี
(ศิริวรรณ เสรีรัตน ์ และคณะ, 2542) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการจูงใจในการท างานของ Frederick Herzberg ท่ี
เรียกวา่ ทฤษฎีสองปัจจยั (Two Factors Theory of Motivation) ไวว้า่ Herzberg ไดท้ าการศึกษาปัจจยั
ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อแรงจูงใจของคนในองคก์ร ดงัน้ี 
     1. ปัจจยัจูงใจท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน (Motivation Factors) เป็นปัจจยัจูงใจซ่ึงเป็นสาเหตุแห่ง
ความพอใจในการท างาน ไดแ้ก่ 
     1.1 ลกัษณะและขอบเขตของงาน (Working Performance) เป็นงานท่ีมีความน่าสนใจและทา้ทายในการ
ท างาน งานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกับความถนัดหรือตรงกบัความรู้ท่ีจบการศึกษามาความเหมาะสมของ
ปริมาณงาน มีความอิสระในระหวา่งปฏิบติังานโดยสามารถคิดและตดัสินใจในการท างานไดเ้อง 
     1.2 ผลส าเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างานไดป้ระสบความส าเร็จ มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ รู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน และเม่ืองานส าเร็จจะเกิดความรู้สึก
พอใจในผลส าเร็จของงานนั้นอยา่งยิ่ง 
     1.3 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบและใหมี้อ านาจอยา่ง
เต็มท่ี ไม่ควบคุมอย่างเขม้งวดจนขาดอิสระในการท างาน มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานและแนวทาง
ในการปฏิบติังาน และการไดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจในงานท่ีรับผิดชอบ 
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     1.4 การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผูบ้ังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาภายในหน่วยงาน รวมทั้งการยกย่องชมเชยและการแสดงความยินดี
ภายในองคก์ร รวมทั้งการไดรั้บรางวลัตอบแทนความชอบในการปฏิบติังาน 
     1.5 ความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน (Advancement) หมายถึง เม่ืองานประสบความส าเร็จก็ไดรั้บการ
ตอบสนองในเร่ืองของการไดรั้บเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึน รวมทั้งการมีโอกาสไดศึ้กษาหาความรู้
เพ่ิมเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาตนเองใหมี้ศกัยภาพในการท างานมากข้ึน 
     2. ปัจจยับ ารุงรักษา (Maintenance Factors) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการสร้างความไม่พึงพอใจในการ
ท างาน จึงจ าเป็นตอ้งจดัใหมี้ข้ึน เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานคงความพอใจเป็นปกติอยูต่ลอดไป ไดแ้ก่ 
     2.1 นโยบายและการบริหารงานของธนาคาร (Policy And Administration) หมายถึง นโยบายในการ
บริหารงานขององคก์รจะตอ้งมีความชดัเจน มีการวางแผนเป้าหมายและแนวทางการท างานท่ีเป็นรูปธรรม 
มีความยติุธรรมและมีความเป็นกลางต่อพนกังานทุกคน 
     2.2 การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึง ความสามารถของผู ้บังคับบัญชาในการ
ด า เนินงาน  รวมถึงการมีความ รู้ความสารถในการแก้ปัญหา ให้ค าแนะน าในการท างานแก่ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้การเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการวางแผนการท างานตลอดจนการ
ควบคุมความยติุธรรมในการพิจารณาผลงาน และความยติุธรรมในการบงัคบับญัชา 
     2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน (Relationships With Peers) หมายถึง การติดต่อปฏิสัมพนัธ์กนั ไม่
ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาท่ีแสดงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัไดโ้ดยมีความเขา้ใจซ่ึง
กนัและกนั การเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและรับฟังซ่ึงกนัและกนั การให้ค าปรึกษาหารือ
และใหค้วามช่วยเหลือระหวา่งกนัเม่ือประสบปัญหาการท างาน 
     2.4 ค่าตอบแทน (Income) หมายถึง ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บควรจะเหมาะสมกบังานท่ีท า 
ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล สวสัดิการเงินช่วยเหลือบุตร สวสัดิการดา้น
ชุดฟอร์มการท างาน ตลอดจนการเล่ือนขั้นเงินเดือนจะตอ้งเป็นท่ีพอใจของบุคคลท่ีปฏิบติังานในองคก์ร 
     2.5 ความมัน่คงในการท างาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความัน่คงในการท างาน
ของตนเอง และความมัน่คงขององคก์ร อนัจะท าใหบุ้คคลมีความยัง่ยืนในอาชีพ 
     2.6 สภาพแวดลอ้มในการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของสถานท่ีท างาน 
เช่น แสง เสียง การถ่ายเทของอากาศ ท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน ตลอดจนความทนัสมยัของอุปกรณ์
หรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
     2.2.1 นางสาวราพร มะโนเพ็ญ ปีการศึกษา 2551 ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
ธนาคารออมสินสาขาในสังกดัธนาคารออมสินเขตบางแค การศึกษาอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แรงจูงใจในการท างานของพนกังานธนาคารออมสินสาขาในสงักดัธนาคารออมสินเขตบางแค โดยท าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากพนกังานธนาคารออมสินสาขาในสังกดัธนาคารออมสินเขตบาง
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แค จ านวน 106 คน โดยศึกษาตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก ข้อมูลน ามาประมวลผลโดยใช้
ค่าความถ่ีร้อยละและค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีแรงจูงใจในการท างานโดยรวมในระดบัมาก 
โดยพบวา่การกระตุน้โดยรวมมีระดบัแรงจูงใจมาก เรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นผลส าเร็จ
ของงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะและขอบเขตงาน และดา้นความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงาน 
ปัจจยับ ารุงรักษา โดยรวมมีระดบัแรงจูงใจมาก เรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน ดา้นค่าตอบแทน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นนโยบายและการ
บริหารงานของธนาคาร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน จากการทดสอบสมมุติฐานท่ีพบว่า พนกังานท่ีมี
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง อายุงาน และอตัราเงินเดือนแตกต่างกนัโดยรวมมีระดบัแรงจูงใจไม่
แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน เม่ือพิจารณาระดบัแรงจูงใจในการท างานดา้นต่างๆ พบว่า ปัจจยั
บ ารุงรักษา ด้านความมั่นคงในการท างาน เพศชายมีระดับแรงจูงใจแตกต่างกับเพศหญิง ด้าน
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และดา้นนโยบายและการบริหารงานของธนาคาร พนกังานท่ีมีอายงุานต ่า
กวา่ 5 ปี มีระดบัแรงจูงใจแตกต่างกบัทุกช่วงอายงุาน 
       

3. วธิีการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ เจา้หน้าท่ีฝ่าย Export-Import จ านวน 99 คน กบั เจา้หนา้ท่ีฝ่าย 
Or-Ir จ านวน 85 คน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ศูนยชิ์ดลม 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     3.2.1โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีฝ่าย Export-Import 
จ านวน 99 คน และเจา้หนา้ท่ีฝ่าย Or-Ir จ านวน 85 คน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ศูนยชิ์ดลม 
เม่ือไดข้อ้มลูแลว้ น าไปประมวลผลดว้ยโปรแกรมทางสถิติ และท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 
     3.2.2โดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีมีผูท้  าไวใ้นอดีตโดย การคน้ควา้จากเวบ็ไซต ์นิตยสาร ต ารา เอกสารส่ิง
ตีพิมพต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงงานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้ง 
 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     3.3.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Discriminant Analysis) 

สถิติเชิงพรรณนา คือการอธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มลูท่ีเกบ็รวบรวมไดใ้นรูปแบบการน าเสนอของ 

     1.1 ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency Table) 
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     1.2 การหาค่าเฉล่ีย (Mean) 

     1.3 ค่าร้อยละ (Percentage) 

     1.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     3.3.2 สถิตเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นการทดสอบสมมุติฐาน โดยใชส้ถิติแบบ T-Test ใน
กรณีตวัแปรอิสระเพศ อาย ุสถิติแบบ F-Test (ANOVA) ส าหรับตวัแปรอิสระอ่ืนๆ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ีฝ่าย Export- Import และ เจา้หนา้ท่ีฝ่าย Or-
Ir ทั้งหมด 184 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด มีระดบัเงินเดือนท่ี 10,001-25,000 บาท มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี  
4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัแรงจูงใจในการปฎบิัติงานของเจ้าหน้าทีฝ่่าย Export- Import  
     ผลการวิเคาระห์พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้ าจุนของเจา้หน้าท่ีฝ่าย 
Export- Importใหค้วามส าคญัต่อแต่ละปัยจยั โดยพิจารณารายดา้นพบวา่  
     ดา้นความส าเร็จในการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อการท างานท่ีได้รับ
มอบหมายแลว้เสร็จตามก าหนดเวลา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 รองมา ใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติังานได้
บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 และต่อมาใหค้วามส าคญัต่อการมีส่วนช่วยใหง้าน
ของฝ่ายประสบความส าเร็จ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 
     ดา้นการยอมรับนบัถือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อการไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือน
ร่วมงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 รองมา ให้ความส าคญัต่อความมีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพท่ีสังคม
ยอมรับ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 และต่อมาให้ความส าคัญต่อการได้รับการยกย่องชมเชยจาก
ผูบ้งัคบับญัชา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 
     ดา้นความรับผิดชอบ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อการไดรั้บความไวว้างใจในงานท่ี
รับผิดชอบ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 รองมาให้ความส าคญัต่อการไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความส าคัญ 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 และต่อมาให้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการปฏิบติังาน 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 
     ดา้นลกัษณะของงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่องานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกบัความ
ถนดัและความเป็นอิสระในระหว่างปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 และต่อมาใหค้วามส าคญัต่อการ
ใชค้วามรู้ท่ีจบการศึกษามาในการท างาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 
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     ด้านความก้าวหน้า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการได้รับพิจารณาความดี 
ความชอบอยา่งยติุธรรม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 รองมาใหค้วามส าคญัต่อธนาคารใหโ้อกาสในการเล่ือน
ต าแหน่งเท่าเทียม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 และต่อมาให้ความส าคญัต่อการได้รับการฝึกอบรม เพ่ือ
พฒันาตนเอง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 
     ดา้นค่าตอบแทน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อเงินเดือน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 
รองมาให้ความส าคัญต่อโบนัส โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53 และต่อมาให้ความส าคัญต่อสวสัดิการค่า
รักษาพยาบาลโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 
     ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อการรับฟังความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 รองมาใหค้วามส าคญัต่อการช่วยเหลือกนัในการท างานให้
ส าเร็จ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 และต่อมาใหค้วามส าคญัต่อความสนิทสนม ความจริงใจ และเป็นกนัเอง
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 
     ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อการวางแผนแนว
ทางการท างานท่ีชดัเจน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 รองมาใหค้วามส าคญัต่อการประเมินผลการปฏิบติังาน
ตามนโยบาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 และต่อมาใหค้วามส าคญัต่อการช้ีแจงนโยบายใหท้ราบอย่างทัว่ถึง 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 
     ดา้นสภาพการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อความทนัสมยัของเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ในการท างาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 รองมาให้ความส าคญัต่อจ านวนพนักงานเหมาะสมกบั
พ้ืนท่ีท างานโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และต่อมาให้ความส าคญัต่อสถานท่ีท างานมีความสะอาด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 
     ดา้นความมัน่คงในการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อความมัน่คงของธนาคาร 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 รองมาให้ความส าคญัต่อความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.43 และต่อมาใหค้วามส าคญัต่อบริษทัตอ้งอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 
     ดา้นการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อความยุติธรรมใน
การพิจารณาผลงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.52 รองมาให้ความส าคัญต่อการรับฟังข้อเสนอแนะของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 และต่อมาให้ความส าคญัการให้ค าแนะน าช่วยเหลือดา้นการ
ปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 
 
4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัแรงจูงใจในการปฎบิัติงานของเจ้าหน้าทีฝ่่าย Or-Ir 
     ผลการวิเคาระห์พบวา่แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนของเจา้หนา้ท่ีฝ่าย Or- 
Ir ใหค้วามส าคญัต่อแต่ละปัยจยั โดยพิจารณารายดา้นพบวา่ 
     ดา้นความส าเร็จในการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อการท างานท่ีได้รับ
มอบหมายแลว้เสร็จตามก าหนดเวลา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 รองมา ใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติังานได้
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บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 และต่อมาใหค้วามส าคญัต่อการมีส่วนช่วยใหง้าน
ของฝ่ายประสบความส าเร็จ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 
     ดา้นการยอมรับนบัถือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อการไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือน
ร่วมงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 รองมา ให้ความส าคญัต่อความมีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพท่ีสังคม
ยอมรับ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 และต่อมาให้ความส าคัญต่อการได้รับการยกย่องชมเชยจาก
ผูบ้งัคบับญัชา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 
     ดา้นความรับผิดชอบ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อการไดรั้บความไวว้างใจในงานท่ี
รับผิดชอบ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 รองมาให้ความส าคญัต่อการไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความส าคญั 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 และต่อมาให้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการปฏิบติังาน 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 
     ดา้นลกัษณะของงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อความเป็นอิสระในระหว่าง
ปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 รองมาให้ความส าคญัต่อท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกบัความถนัดโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67 และต่อมาให้ความส าคัญต่อการใช้ความรู้ท่ีจบการศึกษามาในการท างาน โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 
     ด้านความก้าวหน้า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการได้รับพิจารณาความดี 
ความชอบอยา่งยติุธรรม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 รองมาใหค้วามส าคญัต่อธนาคารใหโ้อกาสในการเล่ือน
ต าแหน่งเท่าเทียม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 และต่อมาให้ความส าคญัต่อการได้รับการฝึกอบรม เพ่ือ
พฒันาตนเอง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 
     ดา้นค่าตอบแทน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อโบนสั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 รอง
มาให้ความส าคัญต่อเงินเดือน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39 และต่อมาให้ความส าคัญต่อสวสัดิการค่า
รักษาพยาบาล โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 
     ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อการรับฟังความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 รองมาใหค้วามส าคญัต่อการช่วยเหลือกนัในการท างานให้
ส าเร็จ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 และต่อมาใหค้วามส าคญัต่อความสนิทสนม ความจริงใจ และเป็นกนัเอง
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 
     ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อการวางแผนแนว
ทางการท างานท่ีชดัเจน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 รองมาใหค้วามส าคญัต่อการประเมินผลการปฏิบติังาน
ตามนโยบาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และต่อมาใหค้วามส าคญัต่อการช้ีแจงนโยบายใหท้ราบอย่างทัว่ถึง 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 
     ดา้นสภาพการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อความทนัสมยัของเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ในการท างาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 รองมาให้ความส าคญัต่อสถานท่ีท างานมีความสะอาด 
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โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 และต่อมาให้ความส าคญัต่อจ านวนพนักงานเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีท างานโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 
     ดา้นความมัน่คงในการท างาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อความมัน่คงในต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 รองมาให้ความส าคญัต่อความมัน่คงของธนาคารโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.31 และต่อมาใหค้วามส าคญัต่อบริษทัตอ้งอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 
     ดา้นการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อความยุติธรรมใน
การพิจารณาผลงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 รองมาให้ความส าคัญต่อการรับฟังข้อเสนอแนะของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และต่อมาให้ความส าคญัต่อการให้ค าแนะน าช่วยเหลือดา้น
การปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 
 
4.4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านแรงจูงใจในการปฎิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่าย Export- 
Import กบั เจ้าหน้าทีฝ่่าย Or-Ir 
ดา้นท่ีมีความแตกต่างกนั ดา้นความรับผิดชอบเร่ืองการไดรั้บความไวว้างใจในงานท่ีรับผิดชอบมีค่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี(Sig.) .032 ดา้นค่าตอบแทนเร่ืองสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลมีค่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี(Sig.) .046 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงานเร่ืองการช่วยเหลือกนัในการท างานให้ส าเร็จมีค่า
ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี(Sig.) .001 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงานเร่ืองมีค่าระดบันัยส าคญัทาง
สถิติท่ี(Sig.) .001 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงานเร่ืองความสนิทสนม ความจริงใจ และเป็นกนัเองมี
ค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี(Sig.) .000 ดา้นสภาพการท างานเร่ืองจ านวนพนักงานเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี
ท างานมีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี(Sig.) .004 ด้านความมัน่คงในการท างานเร่ืองความมัน่คงของ
ธนาคารมีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี(Sig.) .002 ด้านการปกครองของผูบ้ังคับบัญชาเร่ืองการให้
ค าแนะน าช่วยเหลือดา้นการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชามีค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี(Sig.) .000 ดา้น
การปกครองของผูบ้งัคบับญัชาเร่ืองการรับฟังขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีค่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี(Sig.) .003 

5.  สรุปผลการศึกษา 
     เน่ืองจากแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความส าคญัต่อการปฏิบติังาน และท าใหพ้นกังานสามารถท างาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่ายงัมีแรงจูงใจอีกหลายดา้นท่ีพนักงานให้ความส าคญั ท่ีเป็น
ตวักระตุน้ใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
     ปัจจยัดา้นความส าเร็จในการท างาน เจา้หนา้ท่ีใหค้วามส าคญัอย่างยิ่ง ควรมีการใหร้างวลัเพ่ือตอบแทน
เช่น โบนสัพาไปเท่ียวต่างประเทศ ความทุ่มเทในการท างานของเจา้หนา้ท่ี รองมาดา้นความกา้วหนา้ ใน
เร่ือง การไดรั้บพิจารณาความดี ความชอบอย่างยุติธรรม ควรมีความยุติธรรมต่อทุกคน และ การไดรั้บ
โอกาสในการเล่ือนต าแหน่งเท่าเทียม ดา้นค่าตอบแทนพบว่าเจา้หน้าท่ีให้ความส าคญัอย่างยิ่งในเร่ือง 
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เงินเดือน โบนสั สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ควรใหค้วามส าคญัต่อเร่ืองน้ี และ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูร่้วมงาน เจา้หนา้ท่ีใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่ง องคก์รควรมีการจดักิจกรรมสานสัมพนัธ์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี และ
ดา้นนโยบายและการบริหารงานเจา้หนา้ท่ีให้ความส าคญัอย่างยิ่ง ควรจะมีการช้ีแจงนโยบายอย่างทัว่ถึง
และชัดเจน และดา้นความมัน่คงในการท างาน ควรจะสร้างความมัน่ใจให้กับเจา้หน้าท่ีขององค์กรว่า
องค์กรจะสร้างความมัน่คงและหนา้ท่ีการงานให้อย่างมัน่คง สุดทา้ยดา้นการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา 
ควรจะใส่ใจกบัเจา้หนา้และรับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอต่างๆอยา่งยติุธรรมและเต็มใจ 
ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 
     1. ศึกษาความแตกต่างดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาอ่ืนๆ 
     2. ศึกษาความแตกต่างดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีธนาคารไทยพาณิชย ์จงัหวดัอ่ืน 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัดา้น
แรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด ศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร และศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานว่าส่งผลต่อระดับความ
จงรักภกัดีต่อองคก์รมากนอ้ยเพียงใด โดยใชข้อ้มลูปฐมภูมิท่ีเป็นแบบสอบถามท่ีถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วน
บุคคลโดยจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปแลว้ท าการวิเคราะห์ทางสถิติ และมีการ
ใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิท่ีเป็นหลักการหรือทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย รายงาน และสถิติเก่ียวข้องจาก
สารสนเทศต่างๆ 
 ผลการศึกษาพบวา่บุคลากรส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้น
ความมัน่คงของหนา้ท่ีการงานมากท่ีสุดและใหค้วามส าคญัดา้นนโยบายการพฒันาบุคลากร/งานนอ้ยท่ีสุด 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี อายุ อายุการท างาน ระดบั
การศึกษา รายไดต่้อเดือน และปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานสัมพนัธ์กนัทุกดา้น ยกเวน้ ปัจจยัดา้น
แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นการบริหารงานท่ีเป็นธรรมกบัปัจจยัระดบัความจงรักภกัดีดา้นการมีความ
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน 
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Abstract 

This study was purposed to study of the demography characteristic that differed and affected to 
the motivations were different more or less its, to study of the emphasis of the motivations factor in the 
operation of the personnel and to study of the motivations in the operation that was affected to the 
loyalty level to the organization were different more or less its. By collected the primary data which 
were the inquiries forms which asked towards the individual characteristic to evaluated data by software 
package after that analyzed statistical and used the secondary data were the principle or theory, 
documents, research, report and the statistical which related.  

The study results found that the most personnel emphasized to the motivations in the operation 
factor, stability in working were in the most level and emphasized to the policy of personnel/work 
developments were in a less level. The demography characteristic that affected to the motivations in the 
operation factor have age, working life, educational level income per a month and the motivations in the 
operation factor was related at all sides excepted the motivations in the cooperate management operation 
that fairy and the loyalty level in the good relationship with the associates. 
Keywords: The loyalty level, the appropriate workload, the stability of working, the opportunity to 
progress in their work, the fairy cooperate management, the policy of personnel-work development, the 
good relationship with the executives, the good relationship with the associates, the accredited, the 
personnel 
 

1.บทน า 

มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึง การบรรลุความสัมฤทธิผลในการบริหารองคก์ร
ภายใตค้วามส าเร็จและความมีประสิทธิภาพขององค์นั้นเกิดจากคุณภาพของบุคลากรเป็นส าคญั บุคลากร
ในองค์กรจึงเปรียบเสมือน “ ตน้ทุน ” ท่ีมีค่ามหาศาล อีกทั้งยงัเป็นตน้ทุนท่ีองค์กรตอ้งรักษาและลงทุน
เพ่ิมเติมอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือพฒันาบุคลากรใหมี้คุณค่าเหมาะสมแก่องคก์รในระยะยาว การท่ีองคก์รสูญเสีย
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถไป ยอ่มเท่ากบัการเสียตน้ทุนท่ีมีค่าไปโดยไดรั้บผลตอบแทนไม่คุม้ค่ากบั
การลงทุน ความจงรักภกัดีเป็นตวัแปรส าคญัประการหน่ึงท่ีองคก์รตระหนกัอยู่เสมอ โดยความจงรักภกัดี
เป็นการสะทอ้นความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รในระยะยาว ดงันั้นการจูงใจและส่งเสริมใหบุ้คลากร
มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รและยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององคก์รและทุ่มเทพลงัความสามารถในการ
ปฏิบติังานเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ความจงรักภกัดีต่อองคก์รท าให้เกิดความความเช่ือและ
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พฤติกรรมท่ีแสดงออกในดา้นดีต่อองค์กร บุคลากรท่ีมีความจงรักภกัดีต่อองค์กระปฏิบติังานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์และปฏิบติังานกบัองคก์รในระยะเวลายาวนานเท่าท่ีองคก์ร
ตอ้งการ ในทางตรงกนัขา้ม หากบุคลากรในองคก์รใดขาดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน กย็อ่มจะเป็น
สาเหตุประการหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการขาดงาน การลาออก มีปัญหาดา้นวินยัและปัญหาอ่ืนๆ ตามมา ส่งผลให้
การปฏิบัติงานขาดคุณภาพ ผลงานลดลง และในท่ีสุดผลลพัธ์จากการด าเนินงานขององค์กรก็จะขาด
ประสิทธิภาพด้วย องค์กรต่างต้องการความเจริญก้าวหน้าและผลก าไรสูงสุดโดยมีบุคลากรเป็นตัว
ขบัเคล่ือนเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามทิศทางท่ีองคก์รก าหนดไว ้ซ่ึงต่างตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและพร้อมท่ีจะทุ่มเทให้กบัการท างาน แต่การท่ีจะท าให้บุคลากรเกิดความจงรักภกัดีจน
น าไปสู่ความทุ่มเทให้กบัการท างาน แต่การท่ีจะท าใหบุ้คลากรเกิดความจงรักภกัดีจนน าไปสู่ความทุ่มเท
และเต็มใจในการปฏิบัติงานได้นั้นส่ิงส าคัญอนัดับแรกคือการท่ีองค์กรต้องให้ความรัก ความจริงใจ 
รวมถึงสามารถตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานของบุคลากรใหไ้ดไ้ม่วา่จะเป็นการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็น
ธรรม การจดัต าแหน่งหนา้ท่ีงานใหเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคลรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลากร 
ทุกองค์กรย่อมตอ้งการให้บุคคลากรของตนมีความรักและจริงใจต่อองค์กรและเต็มใจท่ีจะทุ่มเทการ
ท างานให้กบัองค์กรเสมือนว่าองค์กรน้ีเป็นของตนและพร้อมท่ีจะเดินไปยงัจุดหมายเดียวกนัเพ่ือพฒันา
องคก์รใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ แต่หลายองคก์รขาดแคลนบุคคลากรท่ีเต็มใจและทุ่มเทใหก้บัการท างานจึง
ท าใหก้ารขบัเคล่ือนขององคก์รด าเนินไดไ้ม่เต็มท่ี ดงันั้นการใหค้วามรักความจริงใจแก่บุคคลากรนบัเป็น
แรงผลกัดนัในการขบัเคล่ือนสู่ความส าเร็จขององค์กร ดว้ยเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจในการท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของ บริษทั แอ็ด แอนด์ แพ็ค โปร
ดักชั่น จ ากัด เพ่ือน าผลการวิจัยคร้ังน้ีไปเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และเสริมสร้างใหบุ้คลากรเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์ร  พร้อมทั้งมีความตั้งใจในการท างานมาก
ข้ึน อนัเป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจของบริษทัต่อไป  
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
1.เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 
2.เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
3.เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร  
 ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ 
1.เพ่ือใหผู้บ้ริหารองคก์รสามารถน าผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล  
2.บุคลากรปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถและมีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
3.เพ่ือน าผลจากการวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดแรงจูงใจในการท างาน 
4.เพ่ือน าผลจากการวิจยัไปใชใ้นเป็นแนวทางในการพฒันาความจงรักภกัดีต่อองคก์รต่อไป 
5.เพ่ือช่วยลดอตัราการขาดงาน การยา้ยงาน และการลาออก 
6.เพ่ือช่วยใหอ้งคก์รมีความเจริญกา้วหนา้ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
การอา้งอิงในเน้ือหา 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัระดบัความจงรักภกัดีต่อ

องคก์รของบุคลากรบริษทั แอด็ แอนด ์แพค็ โปรดกัชัน่ จ ากดั ไดท้ าการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมแนวคิด
และทฤษฎี รวมทั้งผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Need Hierarchy) 
ทฤษฎีเก่ียวกับการจูงใจ (Theory of Motivation) ท่ีได้รับการยอมรับมีจ านวนมากมาย สร้อย

ตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2541) สรุปไวเ้ป็น 3 กลุ่มทฤษฎีหลกั ประกอบดว้ย 
1)   กลุ่มทฤษฎีท่ีเนน้เน้ือหาของการจูงใจ (Content Theories of Motivation)  ทฤษฎีในกลุ่มน้ีไดแ้ก่  
 
1.1) ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ (Theory of Hierarchy of Needs) ของ Abraham Maslow    
 
Maslow เป็นนกัจิตวิทยาและนกัมานุษยวิทยา ซ่ึงไดน้ าประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเป็นนกัจิตวิทยาและผูใ้ห้
ค  าปรึกษามาเป็นพ้ืนฐานในการเสนอทฤษฎี ท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยว์า่จะมีความตอ้งการเป็นไป
ตามล าดบัขั้น 5 ขั้น โดยมีฐานแนวคิดหรือสมมติฐานแนวคิดของทฤษฎี 3 ประการ ประการแรก มนุษย์
เป็นสัตวส์ังคมท่ีมีความตอ้งการอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด มนุษยจ์ะมีความตอ้งการตลอดเวลาและมากข้ึนเร่ือย ๆ 
ส่ิงซ่ึงมนุษยแ์ต่ละคนจะตอ้งการข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีเขาไดรั้บหรือมีอยู่แลว้เม่ือความตอ้งการอย่างใดอย่างหน่ึง
ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการดา้นอ่ืนๆ จะเกิดข้ึนแทนท่ีกระบวนการอยา่งน้ีจะเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัไป
ไม่มีวนัยุติ  ประการท่ีสอง ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรมของ
มนุษยอี์ก แต่ความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการสนองตอบจะเป็นส่ิงจูงใจต่อไป  ประการท่ีสาม ความตอ้งการ
ของมนุษยส์ามารถจดัไดเ้ป็นล าดบัขั้น เม่ือความตอ้งการในล าดบัต ่าไดรั้บการตอบสนองจนเต็มท่ีแลว้ 
ความตอ้งการในล าดบัสูงข้ึนถดัไปจะเกิดข้ึน และมนุษยก์จ็ะแสวงหาส่ิงท่ีจะตอบสนองความตอ้งการเร่ือย 
ๆ ไป ทั้งน้ี   
 
Maslow  (1959) ไดส้รุปลกัษณะของการจูงใจไวว้่า การจูงใจจะเป็นไปตามล าดบั  โดยล าดบัขั้นความ
ตอ้งการ (Hierarchy of Needs) ของมนุษยต์ามทฤษฎีดงักล่าวมี 5 ระดบัคือ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
ดา้นความปลอดภยั ดา้นสังคม ดา้นการไดรั้บการยอมรับในสังคม และ ดา้นความส าเร็จในชีวิต โดยมี
ลกัษณะเรียงล าดบั จากต ่าไปหาสูง และจากความตอ้งการน้ีเอง เป็นส่ิงจูงใจท่ีท าใหบุ้คคลแต่ละคนแสดง
พฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกนัออกมา (ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2542 : 36-37) กล่าวคือ   
(1) ความตอ้งการดา้นร่างกาย ( Physiological needs ) เป็นตอ้งการปัจจยั 4 เช่น ตอ้งการอาหารให้อ่ิมทอ้ง 
เคร่ืองนุ่งห่มเพ่ือป้องกนัความร้อน หนาวและอุจาดตา ยารักษาโรคภยัไขเ้จบ็ รวมทั้งท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือป้องกนั
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แดด ฝน ลม อากาศร้อน หนาว และสัตวร้์าย ความตอ้งการเหล่าน้ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษยทุ์กคน จึงมีความตอ้งการพ้ืนฐานขั้นแรกท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งการบรรลุใหไ้ดก่้อน   
(2) ความตอ้งการความปลอดภยั ( Safety needs ) หลงัจากท่ีมนุษยบ์รรลุความตอ้งการดา้นร่างกาย ท าให้
ชีวิตสามารถด ารงอยู่ในขั้นแรกแลว้ จะมีความตอ้งการดา้นความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ตนเองเพ่ิมข้ึนต่อไป เช่น หลงัจามมนุษยมี์อาหารรับประทานจนอ่ิมทอ้งแลว้ไดเ้ร่ิมหันมาค านึงถึงความ
ปลอดภยัของอาหาร หรือสุขภาพ โดยหันมาให้ความส าคญักนัเร่ืองสารพิษท่ีติดมากบัอาหาร ซ่ึงสารพิษ
เหล่าน้ีอาจสร้างความไม่ปลอดภยัใหก้บัชีวิตของเขา เป็นตน้    
(3) ความตอ้งการความรักและการเป็นเจา้ของ ( Belonging and love needs ) เป็นความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน
หลงัจากการท่ีมีชีวิตอยู่รอดแลว้ มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นแลว้ มนุษยจ์ะเร่ิมมองหาความรัก
จากผูอ่ื้น ตอ้งการท่ีจะเป็นจา้ของส่ิงต่างๆ ท่ีตนเองครอบครองอยู่ตลอดไป เช่น ตอ้งการให้พ่อแม่ พ่ีนอ้ง 
คนรัก รักเราและตอ้งการให้เขาเหล่านั้นรักเราคนเดียว ไม่ตอ้งการให้เขาเหล่านั้นไปรักคนอ่ืน โดยการ
แสดงความเป็นเจา้ของ เป็นตน้   
(4) ความตอ้งการการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น (Esteem needs) เป็นความตอ้งการอีกขั้นหน่ึง หลงัจากไดรั้บ
ความตอ้งการทางร่างกาย ความปลอดภยั ความรักและเป็นเจา้ของแลว้ จะตอ้งการการยอมรับนบัถือจาก
ผูอ่ื้น ตอ้งการไดรั้บเกียรติจากผูอ่ื้น เช่น ตอ้งการการเรียกขานจากบุคคลทัว่ไปอยา่งสุภาพ ใหค้วามเคารพ
นับถือตามควรไม่ตอ้งการการกดข่ีข่มเหงจากผูอ่ื้น เน่ืองจากทุกคนมีเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษยเ์ท่าเทียมกนั   
(5) ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง หรือความต้องการสัจจะแห่งตน (Self–
actualization needs) เป็นความตอ้งการขั้นสุดท้าย หลงัจากท่ีผ่านความต้องการความเป็นส่วนตัว เป็น
ตวัตนท่ีแทจ้ริงของตนเอง ลดความตอ้งการภายนอกลง หันมาตอ้งการส่ิงท่ีตนเองมีและเป็นอยู่ ซ่ึงเป็น
ความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษย ์ 
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รูปที่ 1 ทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้นของ Maslow 
ท่ีมา : สุรางค ์โคว้ตะกลู . 2544 : 116 
2.ทฤษฎี 2 ปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก ( Herzberg) 

ทฤษฎีเฮอร์ซเบอร์กเน้นอธิบายและให้ความส าคัญกับปัจจัย 2 ประการได้แก่ตัวกระตุ้น
(Motivators) และการบ ารุงรักษา(Hygiene) สองปัจจยัมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง  เฮอร์ซ
เบอร์กไดท้ าการศึกษาโดยสัมภาษณ์ความพอใจและไม่พอใจท างานของนกับญัชีและวิศวกรจ านวน 200 
คน  ผลการศึกษาสรุปวา่ความพอใจในการท างานกบัแรงจูงใจในการท างานของคนมีความแตกต่างกนัคือ
การท่ีบุคคลพอใจในงานไม่ไดห้มายความว่าคนนั้นมีแรงจูงใจในงานเสมอไป  แต่ถา้คนใดมีแรงจูงใจใน
การท างานแลว้คนนั้นจะตั้งใจท างานให้เกิดผลดีได ้ ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นผลของปัจจยั2 ตวั  คือ
ดา้นตวักระตุน้และการบ ารุงรักษาต่อเจตคติงานของบุคคล (สมยศ นาวีการ, 2540, หนา้ 148-150) 
1.  ปัจจยัดา้นตวักระตุน้ (Motivator  factors)  เป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน  ท าใหก้าร
ท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน(Job 
satisfaction) ตวักระตุน้ประกอบดว้ยปัจจยั 6 ประการดงัน้ี 

1.1    การสมัฤทธ์ิผล คือ พนกังานมีความรู้สึกวา่เขาท างานไดส้ าเร็จ 
1.2    การยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น คือพนกังานมีความรู้สึกวา่เม่ือท าส าเร็จมีคนยอมรับเขา 
1.3    ลกัษณะงานท่ีน่าสนใจ คือพนกังานรู้สึกวา่งานท่ีท าน่าสนใจ น่าท า 
1.4    ความรับผิดชอบ คือพนกังานรู้สึกวา่เขาตอ้งรับผิดชอบตนเองและงานของเขา 
1.5    โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้ คือ พนกังานรู้สึกวา่เขามีความกา้วหนา้ในงานท่ีท า 
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1.6    การเจริญเติบโต คือ พนกังานตระหนกัวา่เขามีโอกาสท่ีจะเรียนรู้เพ่ิมเติมและมีความ 
เช่ียวชาญ 
2.  ปัจจยัดา้นการบ ารุงรักษา (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีช่วยให้พนกังานยงัคงท างานอยู่และยงัรักษา
เขาไวไ้ม่ให้ออกจากงานเม่ือไม่ไดจ้ดัให้พนกังาน เขาจะไม่พอใจและไม่มีความสุขในการท างานปัจจยัน้ี
ประกอบดว้ย 10 ประการดงัน้ี 

2.1    นโยบายและการบริหารคือ พนกังานรู้สึกวา่ฝ่ายจดัการมีการส่ือสารท่ีดีและเขารู้ถึง 
นโยบายขององคก์ารท่ีเขาอยู ่

2.2    การนิเทศงาน คือพนกังานรู้สึกวา่ผูบ้ริหารตั้งใจสอนงานและใหง้านตามหนา้ท่ี 
รับผิดชอบ 

2.3    ความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งาน คือ พนกังานรู้สึกดีต่อหวัหนา้งานของเขา 
2.4    ภาระการท างาน คือพนกังานรู้สึกดีต่องานท่ีท าและสภาพการณ์ของท่ีท างาน 
2.5    ค่าตอบแทนการท างาน คือพนกังานรู้สึกวา่ค่าตอบแทนเหมาะสม 
2.6    ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน คือพนกังานมีความรู้สึกท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
2.7    ชีวิตส่วนตวั คือพนกังานรู้สึกวา่ชัว่โมงการท างานไม่ไดก้ระทบต่อชีวิตส่วนตวั 
2.8    ความสมัพนัธ์กบัลกูนอ้ง คือหวัหนา้งานมีความรู้สึกท่ีดีต่อลกูนอ้ง 
2.9    สถานภาพ คือพนกังานรู้สึกวา่งานเขามีต าแหน่งหนา้ท่ีดี 
2.10    ความมัน่คง คือพนกังานรู้สึกมัน่คงปลอดภยัในงานท่ีท าอยู ่
 
ปัจจยับ ารุงรักษาไม่ใช่ส่ิงจูงใจท่ีจะท าให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน   แต่เป็นข้อก าหนดท่ีป้องกนัไม่ให้

พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในงานท่ีท า  ถา้ไม่มีปัจจยัเหล่าน้ีแลว้อาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่
พนักงานได้   ซ่ึงพนักงานอาจรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องหรือต่อรอง  ผูบ้ริหารจึงมักจัดโครงการด้าน
ผลประโยชนพิ์เศษต่างๆเพ่ือใหพ้นกังานพึงพอใจ  เช่น การลาป่วย การลาพกัร้อน และโครงการท่ีเก่ียวกบั
สุขภาพและสวสัดิการของพนกังาน 

ทฤษฎีเน้ือหา (Content  theories)  ยงัคงไดรั้บความนิยมในด้านการบริหาร  เพราะง่ายต่อการ
เขา้ใจและมีการเช่ือมโยงโดยตรงท่ีชดัเจนจากความตอ้งการกบัพฤติกรรม ในขณะเดียวกนัก็ไม่มีทฤษฎีใด
เช่ือมโยงโดยตรงกบัพฤติกรรมการจูงใจโดยผูบ้ริหาร  ในทางตรงกนัขา้มผูบ้ริหารมกัจะมีการตีความ
ผิดพลาดและไม่เหมาะสม  โดยคิดวา่พวกเขารู้ถึงความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีตอ้งการศึกษา คือ บุคลากรของ บริษทั แอด็ แอนด ์แพค็ โปรดกัชัน่ จ ากดั ทุกแผนก 
ทั้งบุคลากรในส านกังาน และบุคลากรในโรงงาน จ านวนทั้ง 200 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 228 
คน เคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่าง คือ ตารางการก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and 
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Morgan(1970) ดงันั้นจากตารางจะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 143 คน แต่ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีท าการเกบ็จริงจะมีจ านวนทั้งส้ิน 200 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา    

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม(Questionnaires) 
ซ่ึงผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนมาจากการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค าช้ีแนะจาก
คณะกรรมการท่ีปรึกษา โดยน าข้อมูลและหลักการมาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับ
วตัถุประสงค ์ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ยเน้ือหา 5 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของบุคลากร บริษทั แอ็ด แอนด์ แพ็ค โปรดกัชั่น 
จ ากดั เก่ียวกบั เพศ สถานภาพสมรส อาย ุอายกุารท างาน ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน  
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามใชว้ดัระดบัความส าคญัท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
1.ค่าตอบแทน 
2.การไดรั้บความยอมรับนบัถือ 
3.การไดรั้บค าชมเชย 
4.มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน 
5.การมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูบ้ริหาร 
6.การบริหารงานท่ีเป็นธรรม 
7.นโยบายการพฒันาบุคลากร/งาน 
8.โอกาสความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน 
9.ความมัน่คงของหนา้ท่ีการงาน 
10.ภาระงานท่ีเหมาะสม 
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามใชว้ดัระดบัความจงรักภกัดีของปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความทุ่มเทท างาน 
ส่วนท่ี 5 เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามเห็นวา่เป็นประโยชนต่์อองคก์ร 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานกบัระดบัความจงรักภกัดี ของบุคลากร บริษทั แอด็ แอนด์ แพ็ค โปรดกัชัน่ จ ากดั โดย

แบ่งการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 2  ลกัษณะ คือ 

4.1ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มลูท่ีผูวิ้จยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจากการตอบแบบ 

สอบถามของบุคลากรบริษทั แอด็ แอนด ์แพค็ โปรดกัชัน่ จ ากดัเป็น จ านวน 200 ชุด 
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4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการประกอบการท าวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ า

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวิจยั วิทยานิพนธ์ ขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต และเอกสาร

ต่างๆ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางของการท าการศึกษาและวิจยัในคร้ังน้ี 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี จะน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยค านวณค่าสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

และใชค่้าสถิติดงัน้ี 

1.การวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคลากรของบริษทั แอด็ แอนด ์แพค็ โปรดกัชัน่ จ ากดั โดยใชค้วามถ่ี
และค่าร้อยละ 
2.การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั แอด็ แอนด์ แพ็ค 
โปรดกัชัน่ จ ากดั ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
3.การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกบัระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร โดยใช ้t-test และ F-test(One-
way Anova) 
4.ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่เป็นประโยชนต่์อองคก์ร 
ลกัษณะแบบสอบถามใชม้าตรวดัแบบ Rating Scale 5 ระดบั ตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ท 
(Likert’s Scale) ก าหนดการให้คะแนนแรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็น 5 ระดบั (วิเชียร  เกตุสิงห์, 2524) 
แต่ในท่ีน้ีผูวิ้จยัจะปรับให้เหลือเพียงแค่ 4 ระดับ เพ่ือให้สามารถวดัระดับไดว้่ามากหรือน้อย หลีกหนี
ค าตอบท่ีไม่ชดัเจน ในค าวา่ ปานกลาง 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 200 คน แบ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 106 คน คิด

เป็นร้อยละ 53.0 และเพศชาย จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความมัน่คงของหนา้ท่ีการงานมากท่ีสุดจ านวน 
159 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 และให้ความส าคญัดา้นนโยบายการพฒันาบุคลากร/งานน้อยท่ีสุด  จ านวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานมี 
อายุ อายุการท างาน ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ในการศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานว่า
ส่งผลต่อระดบัความจงรักภกัดีต่อองคก์ร มากนอ้ยเพียงใดนั้น พบวา่ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กนักบัปัจจยัระดบัความจงรักภกัดี ยกเวน้ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้น
การบริหารงานท่ีเป็นธรรมและปัจจัยระดบัความจงรักภักดี ด้านการมีความสัมพนัธภาพท่ีดีกับเพ่ือน
ร่วมงาน 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ลักษณะประชากรศาสตร์ (เพศ สถานภาพ อายุ  อายุการท างาน ระดับ
การศึกษา รายไดต่้อเดือน) ท่ีต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทั แอด็ แอนด ์
แพค็ โปรดกัชัน่ จ ากดั ไม่ต่างกนั ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
บริษทั แอด็ แอนด ์แพค็ โปรดกัชัน่ จ ากดัมีทั้งหมด 10 ดา้น 1.การไดรั้บความยอมรับนบัถือ 2.การไดรั้บค า
ชมเชย3.การมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน 4.การมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูบ้ริหาร 5.การบริหารงานท่ี
เป็นธรรม 6.ภาระงานท่ีเหมาะสม 7.นโยบายการพัฒนาบุคลากร/งาน 8. ค่าตอบแทน9.โอกาส
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน 10.ความมัน่คงของหนา้ท่ีการงาน บุคลากรใหค้วามส าคญัในทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก อภิปรายไดว้่า ทุกดา้นมีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะกระตุน้ให้บุคลากร มีความจงรักภกัดีต่อ
องค์กร การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ท าให้มีแรงกระตุน้ท่ีจะท างานอย่างเต็มท่ี เต็มความสามารถ การได้
รับค าชมเชย เป็นพลงัให้เรามีก าลงัใจท่ีจะท างานต่อไป การมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงานและ
ผูบ้ริหาร ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัท าใหบ้รรยากาศการท างานอบอุ่น ไม่ขุ่นเคืองใจต่อกนั การบริหารงานท่ี
เป็นธรรม ท าให้พนกังานเช่ือถือ เช่ือมัน่ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารอย่างไม่มีอคติ เกิดการท างานอย่าง
สบายใจต่อกนั ภาระงานท่ีเหมาะสม การไม่เอารัดเอาเปรียบกนั ท าให้ทั้งสองฝ่ายสบายใจในการท างาน 
อีกทั้งยงัจะท าให้มีน ้ าใจต่อกนัเพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย มีนโยบายการพฒันาบุคลากรและงาน มีการเพ่ิมพูนให้
ความรู้ ความสามารถเพ่ิมพูนแก่บุคลากร ท าใหบุ้คลากรปล้ืมใจ พร้อมทั้งเต็มใจท างานใหอ้งคก์รอย่างเต็ม
ความสามารถ การมีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบังาน มีโอกาส ช่องทางให้บุคลากรเจริญเติบโตในหนา้ท่ี
การงาน ท าใหเ้กิดความพยายามไม่มีท่ีส้ินสุด ผลประโยชนต์กท่ีองคก์รเอง 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
การศึกษาคร้ังต่อไป ควรท าการปรับปรุงศึกษาเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 
1. ควรพิจารณาหาวิธีการวิจยัในลกัษณะอ่ืนนอกเหนือจากการวิจยัแบบส ารวจเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลหลากหลาย 
ซ่ึงอาจมีค าอธิบายแตกต่างไปจากวิธีการส ารวจ 
2. ผูท่ี้สนใจในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานตามทฤษฎี 2 ปัจจยั ของ 
Herzberg ในหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเป็นของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ เพ่ือจะได้
ขอ้มลูท่ีกวา้งขวางและหลากหลายมากข้ึน เน่ืองจากขอ้มลูและปัจจยัในการศึกษามีความแตกต่างกนั 
3. ในการท าวิจยัในอนาคต อาจจะมีการเพ่ิมวิธีการวิจยัอ่ืน ๆ เขา้ไปผสมผสานในการท าวิจยัเร่ืองนั้น ๆ 
ทั้งน้ีเพ่ือ ใหก้ารเกบ็ขอ้มูลมีรายละเอียด และมีเน้ือหาท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยการเก็บขอ้มลูอาจจะมีการรวบรวม
เก่ียวกบัประสบการณ์ และแนวคิดส่วนบุคคลท่ีเป็นเชิงพรรณนา เจาะลึกและตรงประเดน็ เพ่ือใหเ้กิดความ
หลากหลายของขอ้มลู ช่วยใหก้ารแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้มลูถกูตอ้งและครอบคลุมยิ่งข้ึน 
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head office 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา คุณลกัษณะงาน ความผกูพนัต่อองคก์ร และความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสิน ในส านกังานใหญ่ ศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชก้ารเลือกตวัอย่าง จ านวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนวิเคราะห์
ขอ้มลูโดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชค่้าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการศึกษาพบว่า ดา้น
คุณลกัษณะงานอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ดา้นความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานอยู่ในระดบัเห็นดว้ย และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงาน กบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานมีความสัมพนัธ์กนัในเชิง
บวกและเชิงลบ 

ค าส าคัญ:คุณลกัษณะงาน, ความผูกพันต่อองค์กร 

Abstract 
This research aimed to study job characteristics organizational relationship between job characteristics 
and organizational of the employee government saving bank head office sample group used in this study 
was 200 respondents with a  random. Tool used was a questionnaire made by the research. Statistics 
used in data analysis were average, standard deviation and Pearson correlation. The findings were found 
that job characteristics has been agreed organizational of the employee has been agreed and relationship 
between job characteristics and organizational of the employee in a positive and negative 
Keywords: Job characteristics , Organizational of the employee,  
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1. บทน า 
     หลายองคก์รประสบปัญหาเน่ืองจากมีอตัราการลาออกของพนกังานสูงเกิดความเหมาะสม ซ่ึงแนวโนม้
ในอนาคตปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงข้ึน เพราะทศันคติในการท างานของคนรุ่นใหม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป
จากเดิม มีปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงงานมากข้ึน โดยธนาคารออมสินไดมี้การรับคุคลากรเพ่ิมมากข้ึน 
และตอ้งฝึกแบรมและพฒันาบุคลากรใหม่ๆเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ ดังนั้น องค์กรจึงตอ้งรักษา
บุคลากรน้ีไว ้การท่ีจะรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้ขาเกิดความรู้สึกวา่งาน
ท่ีท าอยู่มีความมัน่คง ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ มีความน่าสนใจ และทา้ยอีกทั้งองคก์รควรเปิดโอกาสให้
เขามีส่วนร่วมในการบริหาร และมีสวสัดิการท่ีดี มีการจ่ายผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า และตอ้งการท่ีจะท างาน
ร่วมกบัองคก์รตลอดไป ซ่ึงก็คือ ความผกูผนัต่อองคก์รนัน่เองโดยองคก์รสามารถสร้างความผกูพนัใหก้บั
บุคลากรดว้ยลกัษณะงาน ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นองค์กร การออกแบบงานในองคก์รก็มีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคคล เม่ือบุคคลรับรู้ต่องานท่ีไดป้ฏิบติัอยูน่ั้นวา่เป็นงานท่ีมีความน่าสนใจ งานท่ีทา้ทาย และมี
ผลรางวลัจากงาน ซ่ึงการออกแบบเปล่ียนแปลงลกัษณะงาน เป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสามารถเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคคล ดงันั้นลกัษณะงานท่ีดีจึงเป็นเสมือนแรงจูงใจภายในในการท างานของบุคคล 
บุคคลจะรู้สึกพอใจในงาน และปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีองคก์รตอ้งใหค้วามสนใจกบั
ความตอ้งการของบุคลากร มิฉะนั้น องคก์รอาจตอ้งเสียบุคลากรท่ีดีไปได ้ดว้ยเหตุน้ีลกัษณะงานจึงเป็นส่ิง
ส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะท าใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนั 

     โดยการศึกษาคร้ังน้ีตอ้งการท่ีจะทราบถึงปัจจยัคุณลกัษณะงานและความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่จดัอยู่ในระดบัใจ และความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานมากนอ้ยเพียงใด เพ่ือใชเ้ป็นประโยชนแ์ก่ผูบ้ริหาร ในการน ามาปรับปรุงการ
บริหารบุคลากรในองคก์ร โดยเนน้ การปรับเปล่ียนลกัษณะงานท่ีท าใหต้รงต่อศกัยภาพและความตอ้งการ
ของแต่ละบุคคล เพ่ือใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัในองคก์รมากข้ึน 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฏีคุณลกัษณะงาน (Job characteristics Theory) 
     Hackman และ Oldham (1980) ไดก้ล่าว 
ถึงคุณลกัษณะงานหลกัไว ้ดงัน้ี 
1. ความหลากหลายของทกัษะ (Skill Variety) หมายถึง ระดบัของการใชท้กัษะและความ 
สามารถท่ีหลากหลายของพนกังาน งานยิ่งมีความทา้ทายมากเท่าไร ยิ่งเพ่ิมคุณค่ามากเท่านั้น 
2. ความโดดเด่นของงาน (Task Identity) หมายถึง ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของงาน 

นัน่คือ การไดท้ างานทั้งหมดหรือท าใหสิ้นคา้ส าเร็จทั้งหมดแทนท่ีจะไดท้ าแค่ส่วนใดส่วนหน่ึงของ 
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สินคา้ในระหวา่งสายการผลิตช้ินส่วนงาน 
3. ความส าคญัของงาน (Task Significance) หมายถึง ความส าคญัของงานท่ีมีต่อการ 
ด าเนินชีวิตและและความเป็นอยูข่องพนกังานหรือผูบ้ริโภค 
4. ความมีอิสระในงาน (Autonomy) หมายถึง ระดบัของความอิสระท่ีพนกังานมีในการ 
จดัการและจดัตารางงาน 
5. ขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) หมายถึง ระดบัของขอ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิผลและคุณภาพ 
ของผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีไดรั้บ 
2.2 ทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัความผูกผนัต่อองค์กร 
     Allen, and Meyer (1990) ไดส้รุปแนวคิดไวเ้ป็น 3 กลุ่มคือ 
1) แนวคิดทางดา้นทศันคติ แนวคิดน้ีไดรั้บความสนใจในการศึกษามาก 
กลุ่มสนบัสนุนแนวคิดน้ีของความผกูพนัต่อองคก์รวา่เป็นความรู้สึกท่ีน่ารู้สึกวา่ตนเองเป็น 
ส่วนหน่ึงขององคก์ร โดยผูน้ าในการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รในแนวคิดน้ีคือ ศาสตราจารย ์
Lyman w. Porter แห่งมหาวิทยาลยั California และ Lriene กบัคณะ ซ่ึงไดใ้หค้วามหมายของ 
ความผกูพนัต่อองคก์รวา่ หมายถึง 
(1) ความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
(2) ความเตม็อกเตม็ใจท่ีจะใหค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะท างานเพ่ือองคก์ร 
(3) ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรักษาสมาชิกขององคก์รไว ้
2) แนวคิดดา้นพฤติกรรมแนวคิดน้ีมองความผกูพนัต่อองคก์รในรูปของความ 
สม ่าเสมอของพฤติกรรม เพ่ือคนมีความผกูพนัต่อองคก์รกจ็ะมีการแสดงออกในรูปแบบของ 
พฤติกรรมต่อเน่ืองหรือความคงเส้นคงวาในการท างาน ความต่อเน่ืองในการท างานโดยไม่โยกยา้ย
เปล่ียนแปลงท่ีท างาน การท่ีคนจะผูกพนัต่อองค์กร และพยายามท่ีจะรักษาสมาชิกไวโ้ดยไม่โยกยา้ยไป
ไหน ก็เน่ืองจากไดเ้ปรียบเทียบผลไดแ้ละผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนหากละท้ิงสภาพของสมาชิกหรือลาออกไป ซ่ึง
ผลเสียจะพิจารณาในลกัษณะของตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนหรือผลประโยชน์ท่ีจะสูญเสียไป ทฤษฎีท่ีมีช่ือเสียง
และถือเป็นแนวคิดน้ีคือ ทฤษฎี Side-bet ของ Howard S. Backerซ่ึงสรุปไดว้า่ การพิจารณาความผกูพนัต่อ
องคก์รเป็นผลมาจากการท่ีคนเปรียบเทียบชัง่น ้าหนกัวา่ถา้เขาลาออกจากองคก์ร เขาจะสูญเสียอะไรบา้ง 
3) แนวคิดทางดา้นท่ีเก่ียวกบัความถกูตอ้งหรือบรรทดัฐานของสงัคม แนวคิดน้ีมอง 
ความผกูพนัต่อองค์กรว่าเป็นความจงรักภคัดีและความเต็มใจท่ีจะอุทิศตนให้กบัองคก์ร ซ่ึงเป็นผลมาจาก
บรรทดัฐานขององคก์รและสังคม บุคคลรู้สึกว่า เม่ือเขาเขา้เป็นสมาชิกขององคก์รแลว้กต็อ้งมีความผกูพนั
ต่อองคก์รเพราะนัน่คือความถกูตอ้งและความเหมาะสมท่ีจะท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รนั้นเป็นหนา้ท่ี
หรือพนัธะผกูพนัท่ีสมาชิกจะตอ้งมีต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์รเม่ือทั้งบุคคลและองคก์รมีความตอ้งการ
ท่ีจะไดรั้บการตอบสนองทั้งสองฝ่าย จึงตอ้งพ่ึงพาอาศยักนัและกนัในดา้นทรัพยากรซ่ึงแต่ละฝ่ายมีอยู ่การ
แลกเปล่ียนระหวา่งบุคคลและ 
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องคก์รจึงเกิดข้ึนโดยบุคคลเขา้มาปฏิบติังานในองคก์รดว้ยเจตนาท่ีจะพยายามใชค้วามรู้ ทกัษะ 
ความช านาญในการปฏิบติังานให้องค์กรเพ่ือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีองค์กรจะจดัหาให้ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของ
องค์กรจะตอ้งจดัหาให้เป็นส่ิงตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคคลซ่ึงจะต้องมีความเท่าเทียมกับความ
คาดหวงัของบุคคล จะท าให้บุคคลผูกพนัท่ีจะปฏิบติังานแก่องค์กรต่อไป แต่หากผลตอบแทนท่ีองค์กร
มองให้ไม่เป็นไปตามท่ีเขาคาดหวงั จะท าให้เขาลาออกจากองค์กรและไปเขา้ร่วมกับองค์กรอ่ืนท่ีเขา
คาดหวงัวา่จะไดรั้บการตอบสนองดีกวา่ หรือแมว้า่เขาจะคงอยูก่บัองคก์รต่อไปดว้ยเหตุของการมีโอกาสท่ี
จ ากดัหรือไม่มีทางเลือกเขาก็จะยอมรับ (จ ายอม) ผลตอบแทนท่ีองค์กรจดัให้แต่ความผูกพนัท่ีเขามีต่อ
องคก์รกจ็ะต ่าลง 

3. วธิีการศึกษา 
3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานใน ธนาคารออมสิน ในส านกังานใหญ่ ซ่ึงมีทั้งหมด จ านวน 
3,491 คน คน ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่าง คือ ตารางการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง
ของ Krejcie and Morgan (1970) ดงันั้นจากตารางจะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 346 คน และเน่ืองจาก
เวลาไดจ้ ากดัจึงเกบ็แบบสอบถามเพียง 200 คน คิดเป็น 57.8%  

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
เบ้ืองต้นจะเป็นสถิติ เชิงพรรณนา  (Descriptive Analysis) ซ่ึ งได้แก่ ค่าความถ่ี(Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ส าหรับค าถามในส่วนท่ี 1 ซ่ึงเป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 
ส่วนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่ ค่าสถิติ Correlation และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) จะ
ใช้ส าหรับค าถามในส่วนท่ี 2 และ 3 ซ่ึงเป็นค าถามท่ีเก่ียวกับระดับคุณลกัษณะงานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนกังาน ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ 

3.3 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

     การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงาน กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารออมสิน ส านกังาน
ใหญ่ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง เป็นค าถามปลายปิด มีตวัเลือก
ใหผู้ต้อบไดต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกไดห้น่ึงตวัเลือก จ านวน 6 ขอ้ และเป็นค าถามปลายเปิด ใหผู้ต้อบ
ไดเ้ขียนเก่ียวกบัฝ่ายงานท่ีท า จ านวน 1 ขอ้ 
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเพ่ือวดัคุณลกัษณะงานของพนกังานของธนาคารออมสินในส านักงานใหญ่ 
จ านวน 15 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 1.ความหลากหลายของทกัษะ 2.ความโดดเด่นของงาน 3.ความส าคญั
ของงาน 4.ความมีอิสระในงาน 5.ขอ้มูลยอ้นกลบั โดยเป็นค าถามแบบมาตรไลเคิร์ต (Likert-Scale) แบ่ง
ขอ้มลูเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย เฉย ๆ/ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย อยา่งยิ่ง  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเพ่ือวดัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ธนาคารออมสินในส านกังานใหญ่ 
จ านวน 15 ขอ้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น  ดา้นดงัน้ี 1.ดา้นทศันะคติ 2.ดา้นพฤติกรรม 3.ดา้นบรรทดัฐาน โดยเป็น
ค าถามแบบมาตรไลเคิร์ต (Likert-Scale) แบ่งขอ้มูลเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย เฉย ๆ/ไม่
แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย อยา่งยิ่ง 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     การเลือกกลุ่มตวัอย่างจากพนกังานในธนาคารออมสินในส านกังานใหญ่ โดยมีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
โดยแบ่งเป็นฝ่ายๆ โดยการแจกแบบสอบถามในแต่ละฝ่าย โดยการเก็บแบบสอบถามจากการขอความ
ร่วมมือจากแต่ละฝ่ายช่วยแจกแบบสอบถามให้พนักงาน โดยการฝากหัวหน้าและพนักงานช่วยแจก
แบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามตั้งแต่วนัท่ี 16 - 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
1.  ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data)       
เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล โดยผูวิ้จัยเป็นผูเ้ก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากการแจกแบบสอบถาม
จ านวน 346 ชุด ใหพ้นกังาน ซ่ึงมีการช้ีแจงเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบสอบถามก่อนการเกบ็ขอ้มูลจริง 
โดยเก็บขอ้มูลเดือนพฤศจิกายน 2556 เท่านั้น เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ น าไปประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS 
และท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 
2.  ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary data) 
เป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการท าวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ต าราท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท าวิจยั วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต และเอกสารต่างๆ 
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางของการท าการศึกษาและวิจยัในคร้ังน้ี 

4. ผลการศึกษา และอภิปราย 
4.1 ความคิดเหน็เก่ียวกบัคณุลกัษณะงาน 5 ด้าน 
ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อคุณลกัษณะงาน ดงัน้ี 
ด้านความหลากหลายของงาน 
     คุณลกัษณะงาน ดา้นความหลากหลายของงานเม่ือพิจารณาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัเร่ือง
งานท่ีปฏิบติัจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญหลายๆดา้นประกอบกนั รองลงมาคือแต่ละวนัมีงานท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างกนั และไดรั้บมอบหมายงานท่ีไม่ใชเ้ป็นงานประจ าบ่อยคร้ัง 
ด้านความโดดเด่นของงาน 
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     คุณลกัษณะงาน ดา้นความโดดเด่นของงาน เม่ือพิจารณาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบังานท่ี
รับผิดชอบอยูเ่ป็นงานท่ีสามารถมองเห็นผลส าเร็จไดอ้ยา่งชดัเจน รองลงมาคือสามารถปฏิบติังานนบัตั้งแต่
เร่ิมตน้จนกระทั้งเสร็จส้ินกระบวนการ และขอบเขตการปฏิบติังานมีความชดัเจน 
ด้านความส าคัญของงาน 
     คุณลกัษณะงาน ดา้นความส าคญัของงาน เม่ือพิจารณาพบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบังานท่ี
ปฏิบัติมีผลต่อช่ือเสียงของธนาคาร รองลงมาคืองานท่ีปฏิบัติหากมีความผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อ
ขั้นตอนการท างานในขั้นตอนถดัไป และหากงานผิดพลาดจะส่งผลเสียต่อลกูคา้ 
ด้านความมอีสิระในการท างาน 
     คุณลกัษณะงาน ดา้นความมีอิสระในการท างาน เม่ือพิจารณาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัมี
อิสระในการตดัสินใจเต็มท่ีในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย รองลงมาคือสามารถใชว้ิจารณญาณของตนเองใน
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังานไดท้นัที และสามารถวางแผนปฏิบติังานในส่วนท่ีท่านรับผิดชอบ
ไดด้ว้ยตนเอง 
ด้านข้อมูลย้อนกลบั 
     คุณลกัษณะงาน ดา้นขอ้มูลยอ้นกลบั เม่ือพิจารณาพบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัการไดรั้บ
ทราบผลการปฏิบติังานของตนเองอย่างสม ่าเสมอ รองลงมาคือหัวหน้างานไดแ้จง้ผลการประเมินท่ีได้
ก าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ และไดแ้จง้ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ได้ก าหนดไว้อย่าง
สม ่าเสมอ 
4.2ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในส านักงานใหญ่ 3 
ด้าน 
     ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ดงัน้ี 
ด้านทัศนคต ิ

     ความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นทศันะคติผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัต่อความผกูพนัต่อ
องค์กร ดังน้ีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดกับความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้ท างานกับธนาคารออมสิน 
รองลงมาคือพร้อมท่ีจะรักษาช่ือเสียงของธนาคารออมสินดว้ยความเต็มใจ คิดว่าตดัสินใจถูกท่ีเขา้มา
ท างานในธนาคารออมสิน และพร้อมท่ีจะทุ่มเทก าลงัความคิดให้กบังานท่ีไดรั้บผิดชอบอย่างเต็มท่ี และ
เห็นดว้ยกบันโยบายต่างๆ ของธนาคารออมสิน 
 
ด้านพฤตกิรรม 
     ความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นพฤติกรรมผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ร ดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัธนาคารออมสินมีสวสัดิการและความมัน่คงท่ีเหมาะสมอยู่
แลว้ รองลงมาคือการท่ีเขา้มาท างานกบัธนาคารออมสินเพราท่านเห็นว่าช่วยให้ชีวิตดีข้ึน และเห็นดว้ยว่า
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ปัญหาของธนาคารออมสินคือปัญหาของตนเอง หากตอ้งลาออกจากธนาคารออมสินไปตอ้งพบกบัความ
ยากล าบากในการหางานใหม่ และความหลากหลายของงานท าให้สนุกกบังานและไม่อยากลาออกจาก
องคก์รน้ี 
ด้านบรรทัดฐาน 
     ความผกูพนัต่อองค์กร ดา้นบรรทดัฐานผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ร ดงัน้ี กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัการสั่งสอนมาให้มีความจงรักภคัดีต่อสถานท่ีท างานท่ี
ท าอยู่ รองลงมาคือหากลาออกตอ้งเสียผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีไดซ่ึ้งธนาคารอ่ืนอาจให้ไดไ้ม่มากเท่าน้ี ส่ิง
ต่างๆในชีวิตจะดีข้ึนเม่ือคนเราท างานกบัหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวตลอดชีวิตการท างาน ยินดีท่ี
จะตอ้งมาท างานในวนัหยุดเม่ือธนาคารขอความร่วมมือ และหากไดรั้บขอ้เสนอในการท างานท่ีดีกว่าจาก
องคก์รอ่ืนเห็นวา่ไม่ถกูตอ้งท่ีจะลาออกจากธนาคารออมสินไป 
4.3 สรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
ธนาคารออมสินในส านักงานใหญ่ 
ความส าพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานออมสิน ในส านกังานใหญ่ 
โดยความสัมพนัธ์ลกัษณะงานแต่ละด้านท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางบวกและทางลบต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ร 
ด้านความหลากหลายของงาน 
     เร่ืองงานท่ีท่านปฏิบติั จ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ ความช านาญ (ความสามารถ) หลายๆ ดา้นประกอบกนั มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ดา้นทศันคติเร่ืองท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดท้ างานกบัธนาคารออมสินและ
ท่านพร้อมท่ีจะทุ่มเทก าลงักายก าลงัความคิดใหก้บังานท่ีไดรั้บผิดชอบอยา่งเต็มท่ี และดา้นพฤติกรรมเร่ือง
ท่าคิดเสมอว่าปัญหาของธนาคารออมสินเป็นปัญหาของท่านเร่ืองงานท่ีท่านปฏิบติัในแต่ละวนั เป็นงานท่ี
มีลกัษณะงานแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัดา้นพฤติกรรมเร่ืองความหลากหลายของงานท าให้
ท่านสนุกกบังานและไม่อยากจะลาออกจากองคก์รน้ี และมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัดา้นบรรทดัฐานเร่ือง
ท่านคิดว่าหากท่านลาออกท่านตอ้งเสียผลประโยชน์ต่างๆท่ีได ้ซ่ึงธนาคารอ่ืนอาจให้ไดไ้ม่มากเท่าน้ีเร่ือง
ท่านไดรั้บมอบหมายงาน ท่ีไม่ใช่เป็นงานประจ าของท่าน (งานพิเศษ) บ่อยคร้ัง ไม่มีความสัมพนัธ์ในดา้น
ต่างๆ 
ด้านโดดเด่นของงาน 
     เร่ืองงานท่ีท่านรับผิดชอบอยู่เป็นงานท่ีสามารถมองเห็นผลส าเร็จได้อย่างชัดเจน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับด้านทัศนคติเร่ืองท่านมีความรู้สึกภาคภู มิใจท่ีได้ท างานกับธนาคารออมสิน และมี
ความสัมพนัธ์ทางลบกบัดา้นพฤติกรรมเร่ืองหากท่านลาออกจากธนาคารออมสินน้ีไปท่านตอ้งพบกบั
ความยากล าบากในการหางานใหม่ และบรรทัดฐานเร่ืองท่านคิดว่าหากท่านลาออกท่านต้องเสีย
ผลประโยชน์ต่างๆท่ีได ้ซ่ึงธนาคารอ่ืนอาจให้ไดไ้ม่มากเท่าน้ีเร่ืองท่านสามารถปฏิบติังานนั้นๆนบัตั้งแต่
เร่ิมจนกระทั้ งเสร็จส้ินกระบวนการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ด้านทัศนคติเร่ืองท่านมีความรู้สึก
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ภาคภูมิใจท่ีไดท้ างานกบัธนาคารออมสิน และดา้นพฤติกรรมเร่ืองท่านคิดเสมอวา่ปัญหาของธนาคารออม
สินคือปัญหาของท่านเร่ืองขอบเขตการปฏิบติังานของท่านมีความชดัเจน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัดา้น
ดา้นพฤติกรรมเร่ืองท่านคิดเสมอวา่ปัญหาของธนาคารออมสินคือปัญหาของท่าน 
 
 

ด้านความส าคัญของงาน 
     เร่ืองงานท่ีท่านปฏิบติัหากมีความผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการท างานในขั้นตอนถดัไป มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัดา้นทศันคติเร่ืองท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดท้ างานกบัธนาคารออมสิน เร่ือง
ท่านพร้อมท่ีรักษาช่ือเสียงของธนาคารออมสินดว้ยความเต็มใจ และ ท่านพร้อมท่ีจะทุ่มเทกาลงักายกาลงั
ความคิดใหก้บังานท่ีไดรั้บผิดชอบอย่างเต็มท่ี และมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัดา้นบรรทดัฐานเร่ืองท่านคิด
ว่า ส่ิงต่างๆในชีวิตจะดีข้ึนเม่ือคนเราทางานกบัหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวตลอดชีวิตการทางานเร่ือง
งานท่ีท่านปฏิบติัหากมีความผิดพลาดจะส่งผลเสียต่อลกูคา้ มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัดา้นพฤติกรรม เร่ือง
ความหลากหลายของงานทาใหท่้านสนุกกบังานและไม่อยากจะลาออกจากองคก์รน้ี และดา้นบรรทดัฐาน
เร่ืองท่านคิดว่าหากท่านลาออกท่านตอ้งเสียผลประโยชน์ต่างๆท่ีได ้ซ่ึงธนาคารอ่ืนอาจใหไ้ดไ้ม่มากเท่าน้ี 
และเร่ืองท่านคิดว่า ส่ิงต่างๆในชีวิตจะดีข้ึนเม่ือคนเราทางานกบัหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวตลอดชีวิต
การทางานเร่ืองงานท่ีท่านปฏิบติัมีผลต่อช่ือเสียงของธนาคาร  มีความสัมพนัธ์บวกกบัดา้นทศันคติ เร่ือง
ท่านพร้อมท่ีรักษาช่ือเสียงของธนาคารออมสินดว้ยความเตม็ใจ และมีความสัมพนัธ์ทางลบ ดา้นพฤติกรรม
เร่ืองหากท่านตอ้งลาออกจากธนาคารออมสินน้ีไปท่านตอ้งพบกบัความยากลาบากในการหางานใหม่ เร่ือง
ความหลากหลายของงานทาใหท่้านสนุกกบังานและไม่อยากจะลาออกจากองคก์รน้ี ดา้นบรรทดัฐานเร่ือง
ท่านคิดวา่หากท่านลาออกท่านตอ้งเสียผลประโยชน์ต่างๆท่ีได ้ซ่ึงธนาคารอ่ืนอาจใหไ้ดไ้ม่มากเท่าน้ี เร่ือง
ท่านคิดวา่ ส่ิงต่างๆในชีวิตจะดีข้ึนเม่ือคนเราทางานกบัหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวตลอดชีวิตการทางาน 
ด้านความมอีสิระในการท างาน 
     เร่ืองท่านมีอิสระในการตัดสินใจเต็มท่ีในงานท่ีได้รับมอบหมาย มีความสัมพันธ์ทางบวก ด้าน
พฤติกรรม เร่ืองท่านคิดเสมอว่าปัญหาของธนาคารออมสินคือปัญหาของท่าน และมีความสมัพนัธ์ทางลบ
กบัดา้นบรรทดัฐาน เร่ืองท่านคิดวา่หากท่านลาออกท่านตอ้งเสียผลประโยชน์ต่างๆท่ีได ้ซ่ึงธนาคารอ่ืนอาจ
ให้ได้ไม่มากเท่าน้ีเร่ืองท่านมีอิสระในการตัดสินใจเต็มท่ีในงานท่ีได้รับมอบหมาย มีความสัมพันธ์
ทางบวก ดา้นทศันคติ เร่ืองท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดท้างานกบัธนาคารออมสิน และดา้นพฤติกรรม
เร่ืองท่านคิดเสมอวา่ปัญหาของธนาคารออมสินคือปัญหาของท่านเร่ืองท่านสามารถวางแผนปฏิบติังานใน
ส่วนท่ีท่านรับผิดชอบได้ด้วยตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านทัศนคติ เร่ืองท่านมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจท่ีไดท้างานกบัธนาคารออมสิน เร่ืองท่านพร้อมท่ีรักษาช่ือเสียงของธนาคารออมสินดว้ยความ
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เต็มใจ เร่ืองท่านพร้อมท่ีจะทุ่มเทกาลงักายกาลงัความคิดให้กบังานท่ีไดรั้บผิดชอบอย่างเต็มท่ี และดา้น
พฤติกรรม เร่ืองท่านคิดเสมอวา่ปัญหาของธนาคารออมสินคือปัญหาของท่าน 
 

ด้านข้อมูลย้อนกลบั 
     เร่ืองท่านได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างสม ่าเสมอ มีความสัมพันธ์ทางบวก ด้าน
พฤติกรรม เร่ืองท่านคิดเสมอวา่ปัญหาของธนาคารออมสินคือปัญหาของท่านเร่ืองท่านไดรั้บทราบผลการ
ปฏิบติังานของตนเองทั้งในดา้นความส าเร็จของงาน และความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน มีความสมัพนัธ์ทางบวก
เร่ือง ท่านคิดเสมอว่าปัญหาของธนาคารออมสินคือปัญหาของท่านเร่ืองหัวหน้างานได้แจ้งผลการ
ปฏิบติังานตามเกณฑก์ารประเมินท่ีไดก้ าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ มีความสัมพนัธ์ทางบวก ดา้นพฤติกรรม
เร่ืองท่านคิดเสมอว่าปัญหาของธนาคารออมสินคือปัญหาของท่าน ดา้นบรรทดัฐาน เร่ืองท่านยินดีท่ีจะตอ้ง
มาทางานในวนัหยดุ เม่ือธนาคารขอความร่วมมือ 
4.4อภิปรายผลการวจิยั 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน ธนาคารออมสิน
ในส านกังานใหญ่ น ามาอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
     ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงานมีความแตกต่างจากผลการศึกษาของ นายบรรเจิด บุญ
เสริมส่ง ซ่ึงนายบรรเจิดศึกษาเร่ืองการรับรู้ลกัษณะงานและแรงจูงใจในการท างานของพนักงานระดบั
ปฏิบัติการ บริษัทไทยเมอร์ ร่ี จ ากัด โดยผลวิจัยวิจัยออกมามีผลการรับรู้ปานกลาง ซ่ึงผลการวิจัย
คุณลกัษณะงานของการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยกบัปัจจยัคุณลกัษณะงานมาก 
     ผลการศึกษาปัจจยัดา้นความผูกพนัของพนกังานธนาคารออมสินในส านกังานใหญ่มีความคลา้ยและ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อภิศกัด์ิ รักชาติยิ่งชีพ ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทน และ
ลักษณะงานท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์กร กรณีศึกษา บริษัท ครัยโอเทค จ ากัด โดยผลวิจัยพบว่า
คุณลกัษณะงานมีผลต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังานบริษทั ครัยโอเทค จ ากดั 
     และสอดคลอ้งกบัทฤษฏีคุณลกัษณะงาน (Job Characteristics Theory) ซ่ึงแบ่งออกเป็น5ดา้น ดา้นความ
หลากหลายของทกัษะ ดา้นความโดดเด่นของงาน ดา้นความส าคญัของงาน ดา้นความมีอิสระในงาน ดา้น
ข้อมูลยอ้นกลบั ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยกับคุณลักษณะงานในระดับเห็นด้วย และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฏีความผกูพนัต่อองคก์รของ  Allen, and Meyer ซ่ึงสรุปแนวคิดเป็น 3 กลุ่ม
คือ แนวคิดทางดา้นทศันคติ แนวคิดทางดา้นพฤติกรรม และแนวคิดทางดา้นบรรทดัฐาน ผลการศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยกบัความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัเห็นดว้ย 
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5.ข้อเสนอแนะ 
1.ควรเสริมสร้างให้พนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์ร คือ องค์กรควรมีนโยบายในการดูแลบุคลากรให้มี
ความสุข โดยค านึงถึงความสมดุลระหวา่งชีวิตและครอบครัว สงัคม และชีวิตการท างาน 
 2. ควรหาแนวทางหรือวิธีการท่ีเสริมสร้างใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร  เช่นมีการจดั CSR ออก
ต่างจงัหวดั มีกิจกรรมร่วมกบัธนาคาร 
3. ควรมีการปรับปรุงนโยบายต่างๆของธนาคาร เพ่ือใหเ้กิดทศันคติท่ีดีของพนกังาน  
4. ในดา้นต่างๆ ของคุณลกัษณะงานนั้นมีการเห็นดว้ยดีแลว้ แต่ควรมีการฝึกอบรมพฒันาความสามรถ
ใหก้บัพนกังานเพ่ือไดมี้พฒันาความสามารถของพนกังาน  
     จากผลการวิจยั พบวา่ควรใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัลกัษณะงานท่ีท าแก่พนกังาน 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
     การศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะศึกษาเพ่ิมในสาขาทัว่ไปและศึกษาเขตต่างจงัหวดั และควรมีการศึกษาวิ
จบัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการพฒันาและส่งเสริมกิจกรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควรมีการศึกษาตวั
แปรตามอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ควรมีการศึกษาวิจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อการ
ปฏิบติังาน 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของลกูคา้ร้านธงชยัอิเลค็ทริค 
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ์ศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือของลกูคา้ ศึกษาระดบัการใหค้วามส าคญัปัจจยั
ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของลกูคา้ ศึกษาความความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้กบั
การใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการบริการของลกูคา้ และศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของ
ลกูคา้กบัระดบัการใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของลกูคา้ร้านธงชยัอิเลค็ทริค อ.ไพศาลี 
จ.นครสวรรค ์โดยใชข้อ้มลูปฐมภูมิท่ีเป็นแบบสอบถามท่ีถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลโดยจะน าขอ้มลู
ท่ีไดไ้ปประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปแลว้ท าการวิเคราะห์ทางสถิติ และมีการใชข้อ้มลูแบบทุติยภูมิท่ี
เป็นหลกัการหรือทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั รายงาน และสถิติเก่ียวขอ้งจากสารสนเทศต่างๆ 
ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั จะมีการให้
ระดบัความส าคัญของคุณภาพดา้นการบริการของลูกคา้ร้านธงชัยอิเล็คทริค อ .ไพศาลี จ.นครสวรรค์
แตกต่างกนัในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ความเอาใจใส่ การตอบสนอง ความมัน่ใจ ความไวว้างใจ และส่ิงท่ีจบัตอ้ง
ได ้เวน้แต่ เพศ ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเลือกร้าน กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือสินคา้ในแต่ละประเภท
คร้ังล่าสุด มีเหตุผลท่ีเลือกเขา้มาซ้ือ มีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ และมีรูปแบบการช าระเงินท่ีแตกต่างกนั 
ใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการบริการของร้านธงชยัอิเลค็ทริคไม่มีความแตกต่างกนั 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพการให้บริการ, การเอาใจใส่, การตอบสนอง, ความมั่นใจ, ความไว้วางใจ , ส่ิงท่ีจับต้อง
ได้, ลกูค้า 
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Abstract 
This study was purposed to study of the individual characteristic of the customers of Thongchai 

Electrics, Phaisali District, Nakhon Sawan Province, to study of the purchasing behavior of the 
customers, to study if the emphasize of service quality level to the customers, to study of the 
relationship between individual characteristic of the customers and the emphasize of service quality 
level to the customers of Thongchai Electrics, Phaisali District, Nakhon Sawan Province by using the 
primary data which were the inquiries towards the individual characteristics, was collected the data to 
evaluated data by software package after that analyzed statistical and used the secondary data were the 
principle or theory, documents, research, report and the statistical which related the information.  

The study results found that the individual characteristic factor, the purchasing behavior of the 
customers were differed and emphasized to the service quality to the customers of Thongchai Electrics, 
Phaisali District, Nakhon Sawan Province were differed in each sides such as carefulness, reaction, 
certitude, confidence, and the tangibles excepted genders, the participants to make selection of the store. 
The sample groups who last bought the goods in each categories have reasonable to buy, frequency to 
accessed the service and have payment patterns were differed and emphasized to the service quality of 
Thongchai Electrics were not differed. 
Keywords: Service qualiy, Emphaty, Responsiveness, Reliability, Assurance, Tangible 
 

1. บทน า 
 

 การบริหารจดัการร้านขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในสมยัก่อนไม่ไดมี้รูปแบบการจดัการแตกต่างกนัมาก
นกัในทุกๆร้าน โดยในอดีตเจา้ของธุรกิจขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าส่วนมากจะเนน้การบริหารการจดัการตน้ทุน
ของสินค้าท่ีจะน ามาตั้งขายภายในร้าน เพ่ือสร้างผลก าไรให้กับกิจการของตนไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงผลพวง
เหล่าน้ีมาจากพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ท่ีเกิดจากการมองเพียงว่าไดข้องท่ีมีราคาถูกตามท่ีตน
ตอ้งการ อีกทั้งไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีลกัษณะ และคุณสมบติัท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวก่้อนเลือกซ้ือ 

แต่ในปัจจุบนัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ไม่ไดย้ึดมัน่กบัราคาตวั
สินค้าท่ีวางจ าหน่ายไว้เหมือนเช่นในอดีต แต่เร่ิมหันมามองถึงคุณภาพของการบริการของร้าน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ากนัมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นบริการก่อนซ้ือสินคา้ บริการระหว่างก าลงัซ้ือสินคา้ จนถึงกระทัง่
บริการหลงัการซ้ือสินคา้ไปแลว้ จึงท าให้ร้านจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเร่ิมหนัมามีความตระหนกัเอาใจใส่
ในการบริการกนัมากข้ึน โดยในอดีตร้านขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามวัเสียเวลาไปกบัการใชก้ลยุทธ์เก่ียวกบัราคา
จนท าใหกิ้จการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหลายกิจการไดก้ าไรลดนอ้ยลงไปเร่ือยๆ ในขณะท่ีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
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มีก าลงัซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ากนัมากข้ึนกว่าในอดีต และหลายกิจการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามกัเขา้ใจกนัว่าธุรกิจ
หลกัของกิจการคือสินคา้ แต่แทจ้ริงแลว้กิจการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าก็เปรียบเสมือนเป็นช่องทางจ าหน่าย 
หรือตวัแทนจ าหน่ายธุรกิจหลกัจริงๆ จึงตอ้งไปมองในมุมของบริการมากกว่าสินคา้ จึงท าให้พบว่าใน
ปัจจุบนัมีหลายกิจการท่ีพฒันาคุณภาพการบริการการขายสินคา้ให้ดีข้ึนแลว้สามารถดึงดูดลูกคา้ได ้และ
สร้างความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นรถซ่อมเคร่ืองใชฟ้้าแบบเคล่ือนท่ีสายฟ้าแลบ หรือการเปิดหอ้งตวัอย่างท่ี
สามารถเขา้ไปทดลองใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าตวัอยา่งในหอ้งสมมติข้ึนได ้เป็นตน้ ซ่ึงจุดน้ีเองจึงท าใหผู้บ้ริโภค
ยิ่งให้ความสนใจและเอาใจใส่ รวมถึงการยินยอมจ่ายเงินซ้ือสินคา้ในราคาท่ีสูงข้ึนเพ่ือซ้ือบริการจาก
ร้านคา้ดว้ย ไม่ใช่วา่น าเงินเพ่ือแลกซ้ือสินคา้เพียงอยา่งเดียว 
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของลกูคา้ร้านธงชยัอิเลค็ทริค 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมของลกูคา้ของร้านธงชยัอิเลค็ทริค 
3. เพ่ือศึกษาระดบัการใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของลกูคา้ร้านธงชยัอิเลค็-ทริค 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้กบัการให้ระดบัความส าคญัคุณภาพดา้น
การบริการของลกูคา้ร้านธงชยัอิเลค็ทริค 
5. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของลูกคา้กบัระดบัการใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ท าให้ผูศึ้กษาไดรู้้ขอ้มูลเก่ียวกบักล่มลูกคา้ว่า กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของร้านธงชัยอิเล็คทริคมี
พฤติกรรมเป็นในลกัษณะใด เพ่ือจะไดน้ าไปสร้างกลยุทธ์สร้างคุณภาพการบริการใหถู้กตอ้งตามท่ีลูกคา้
ใหค้วามส าคญั 
 2.การศึกษาคร้ังน้ีช่วยให้ร้านฯน าผลจากการศึกษาไปปรับปรุงคุณภาพการบริการ ไดรู้้ว่าลูกคา้
ส่วนมากเลง็เห็นความส าคญัของคุณภาพการบริการอยู่ในระดบัใดในแต่ละดา้น แลว้จะไดน้ าไปคดัเลือก
มิติท่ีลกูคา้ใหค้วามส าคญัท่ีสุดมาใชเ้ป็นบริการหลกัเพ่ือตอบสนองลกูคา้ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
การอ้างองิในเนือ้หา 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของลูกคา้ กบัการให้ระดบัความส าคญัของคุณภาพดา้นการ
บริการของลูกคา้ ร้านธงชยัอิเลค็ทริค อ.ไพศาลี จ.นครสวรรคไ์ดท้ าการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมแนวคิด
และทฤษฎี รวมทั้งผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W1H) 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2541) ไดก้ล่าวถึง การวิเคราะห์ใหท้ราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคว่าเป็นการ
วิจัยหรือค้นหาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้บริการของผูบ้ริโภค โดยใช้ค าถามช่วยในการ
วิเคราะห์เพ่ือคน้หาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W1H ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดป้ระยุกต์ทฤษฎี
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกรอบในการศึกษา ดงัน้ี 
 1.ใครบา้งอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) เป็นค าถามเพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย(เป้าหมาย) ใชปั้จจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ละอาชีพ 
 2.ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือหรือใช้บริการอะไร(What does the customer buy?) เป็นค าถามเพ่ือให้
ทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือใชบ้ริการ(Object) คือตอ้งการคุณสมบติั
หรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์(Product Component) โดยการใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑห์รือบริการมาเป็นตวัอธิบายความตอ้งการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
 3.ท าไมผูบ้ริโภคจึงไดต้ดัสินใจซ้ือ(Why does the customer buy?)  เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบ
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือใชบ้ริการ และผูบ้ริโภคซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการเพ่ือสนองความ
ตอ้งการในดา้นใด 
 4..ใครบา้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ(Who participate buying?) เป็นค าถามเพ่ือตอ้งการทราบถึง
บทบาทของกลุ่มต่างๆ(Organization) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริโภค
ไปเขา้ร้านใชบ้ริการกบัใครบา้ง ใครเป็นผูริ้เร่ิมในการไปและใครบา้งมีส่วนร่วมตดัสินใจในการเขา้ใช้
บริการ หรือเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากร้านไหน 
 5.ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด(When does the customer buy?)  เป็นค าถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงโอกาสใน
การซ้ือ (Occasion) ไดแ้ก่  ผูบ้ริโภคจะเขา้มาซ้ือหรือเลือกใช้บริการเคร่ืองใช้ไฟฟ้าช่วงเวลาใด และมี
ความบ่อยคร้ังในการเขา้มามีความถ่ีเท่าใด 
 6.ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน(When does the customer buy?) เป็นค าถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงช่องทาง
หรือแหล่ง(Outlet) ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคไปซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าร้านใดบ่อยท่ีสุด 
 7.ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร(How does the customer buy?) เป็นค าถามเพ่ือตอ้งการทราบถึงขั้นตอนใน
การตดัสินใจซอ้(Operation) ซ่ึงประกอบดว้ย 
 - การรับรู้ปัญหา ไดแ้ก่ เหตุผลในการเลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของผูบ้ริโภค 
 - การคน้หาขอ้มลู ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคทราบแหล่งขอ้มลูในการซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดจ้ากแหล่งใด 
 - การประเมินทางเลือก ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ทุดคร้ังหรือไม่ในการมาร้านธงชยัอิเลค็ทริค 
- การตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพราะเหตุใด จ านวนช้ินในการซ้ือต่อคร้ังเท่าใด และ
ราคาเฉล่ียในการซอ้ต่อคร้ังเท่าใด รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีชอบคือแบบใด 
- ความรู้สึกหลงัการซ้ือ ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคจะแนะน าบุคคลอ่ืนให้มาซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีร้านธงชยัอิเลค็-ทริ
คต่อไปหรือไม่ 

2.  แนวคิดเร่ืองเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการ  
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การพฒันาขั้นตอนการประเมินคุณภาพบริการให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในปี 1998 พาราสุรา
มาน , แซทแฮล์ม และแบร์ร่ี (Parasuraman,Zeithaml; & Berry. 1998) ได้สร้างเคร่ืองมือชุดคุณภาพการ
บริการจ าแนก 5 ดา้นดงัน้ี  

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles)  
งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมท่ีสามารถสมัผสัจบัตอ้งได ้มีลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฎให้
เห็น เช่น สถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ วสัดุ และบุคคล ในการติดต่อส่ือสารกบัลกูคา้นั้น ช่วย
ใหล้กูคา้รับรู้วา่พนกังานมีความตั้งใจใหบ้ริการเห็นภาพไดช้ดัเจน  
2. ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้(Reliability)  
การใหบ้ริการตอ้งตรงตามการส่ือสารท่ีนาเสนอแก่ลูกคา้ งานบริการท่ีมอบหมายให้แก่ลูกคา้ทุก
คร้ังตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และมีความสม่าเสมอ ท่ีสามารถสร้างความเช่ือถือไวว้างใจงาน
บริการจากลกูคา้  
3. การตอบสนองลกูคา้ (Responsive)  
พนกังานมีหนา้ท่ีใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความเต็มใจและมีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือหรือให้บริการ
ลกูคา้ทนัที ลกูคา้ไดรั้บบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว  
4. การใหค้วามมัน่ใจแก่ลกูคา้ (Assurance)  
การบริการจากพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการทางานตอบสองความตอ้งการของ
ลูกคา้และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถทาให้ลูกคา้เกิดความเช่ือถือและสร้างความมัน่ใจว่าลูกคา้
ไดรั้บบริการท่ีดี 
5. การเขา้ใจและรู้จกัลกูคา้ (Empathy)  
พนักงานท่ีให้บริการแก่ลูกคา้แต่ละรายดว้ยความเอาใจใส่และให้ความสนใจแก่ผูม้าใชบ้ริการ
เพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานวดัคุณภาพบริการดงักล่าวน้ีมีช่ือเรียกวา่ “SERVQUAL” 
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ตารางที่ 1 ความสมัพนัธ์ของปัจจยัก าหนดคุณภาพการบริการใน SERVQUAL และปัจจยัพ้ืนฐาน 
สาหรับการประเมินคุณภาพการบริการ 
ท่ี ม า : Parasuraman,A. Zeithaml, V.A.; & Berry.L.L. (1990). The customer view of service quality,      
“Delivering Quality Service”. 

สรุป SERVQUAL เป็นเคร่ืองมือสาหรับการวดัคุณภาพการบริการตามความคาดหวงัของลูกคา้
และการไดรั้บบริการเหล่านั้นจริง โดยถา้ (ES > PS) ผูบ้ริโภคจะไม่พอใจในการบริการท่ีไดรั้บ (ES = PS) 
ผูบ้ริโภคจะรู้สึกพอใจต่อการบริการ และ (ES < PS) ผูบ้ริโภคจะรู้สึกประทบัใจในการบริการท่ีเขาไดรั้บ 
ซ่ึงมีมากกวา่ความคาดหวงั 

 
3. วธิีการศึกษา 
ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการร้านธงชัยอิเล็คทริค อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค ์ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงประชากรท่ีใชศึ้กษาในการวิจยัน้ีมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 750คน
(บญัชีรายช่ือลูกคา้ประจ าปี 2555) ในการก าหนดกลุ่มตวัอย่างผูศึ้กษาใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างของ Krejcie 
and Morgan(1970) โดยจากจ านวนประชากร 750คน จะตอ้งการตวัอยา่งจ านวน 254คน 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา    

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีใช้ค าถามแบบปลายปิด( Closed – Ended 

Questionnaire) จ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ยค าถาม 30 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
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ส่วนท่ี1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ร้านธงชยัอิเลค็ท ซ่ึงลกัษณะของค าถามจะเป็น

ค าถามปลายปิด(Closed-End) มีตวัเลือกใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียว มีจ านวน 4ขอ้ 

ส่วนท่ี2 ค าถามเก่ียวปัจจยัดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ร้านธงชยัอิเลค็ทริค ซ่ึงลกัษณะของค าถามจะ

เป็นค าถามปลายปิด(Closed-End) มีตวัเลือกให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบเพียงขอ้เดียว มีจ านวน 8

ขอ้ 

ส่วนท่ี3 ค าถามเก่ียวกับการให้ระดับความส าคัญคุณภาพด้านการบริการของลูกค้าร้าน

ธงชยัอิเลค็ทริค โดยเป็นค าถามแบบมาตรไลเคิร์ต (Likert-Scale) แบ่งขอ้มูลเป็น 5ระดบั ไดแ้ก่ ไม่ส าคญั

อยา่งยิ่ง ส าคญันอ้ย ส าคญัปานกลาง ส าคญัมาก และส าคญัอยา่งยิ่ง มีจ านวน 23ขอ้ 

 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

1. ขอ้มลูปฐมภูมิ(Primary Data) 

เป็นขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมีผลต่อการใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้น

การบริการของร้านธงชยัอิเล็คทริค อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ์ผูศึ้กษาเป็นผูร้วบรวบเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง

จากการเก็บแบบสอบถามจ านวน  254ชุด ซ่ึงมีการช้ีแจงเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแบบสอบถามกน้การ

เก็บข้อมูลจริง โดยเก็บข้อมูลเดือน ธันวาคม 2556เท่านั้น เม่ือได้ข้อมูลแลว้จะน าไปประมวลผลด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 

2. ขอ้มลูทุติยภูมิ(Secondary Data) 

เป็นข้อมูลเก่ียวกับหลักการและทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย รายงาน และสถิติเก่ียวข้องจาก

สารสนเทศต่างๆ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัจะน าเสนอขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช้

สถิติ ดงัน้ี 
ส่วนท่ี1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร

ตวัอยา่ง  
ส่วนท่ี2 พฤติกรรมของลกูคา้ร้านธงชยัอิเลค็ทริค อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ์
ส่วนท่ี3 ระดบัความส าคญัของคุณภาพดา้นการบริการของร้านธงชยัอิเลค็ทริค 
2. การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติอนุมาน 
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การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติอนุมานเพ่ือใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย โดยใช ้T-test และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน F-test (One-way Anova) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
1.ปัจจยัส่วนบุคคล 

 กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดมีสัดส่วนระหว่างเพศชาย กับเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 42.13และ 57.87 
ตามล าดบั ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.01 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
นั้นมีอาชีพเป็นเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 33.07 และพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากวา่ 10,000บาท คิดเป็นร้อยละ 40.16 

2.ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือของลกูคา้ร้านธงชยัอิเลค็ทริค อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ์
 จากผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เขา้มาเลือก/ซ้ือสินคา้ท่ีร้านธงชยัอิเลค็ทริคคิด
เป็นร้อยละ 57.09 ซ่ึงจะเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ท่ีใชใ้นครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 61.42 เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอย่าง
เขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ท่ีร้านธงชัยอิเล็คทริคส่วนใหญ่จะเขา้มาเลือกซ้ือใช้เองคิดเป็นร้อยละ 97.64 กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่รู้จกัร้านธงชยัอิเล็คทริคจากป้ายโฆษณาคิดเป็นร้อยละ 37.80 อีกทั้งกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เลือกตวัเองเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเลือกร้านคิดเป็นร้อยละ 62.20 ส่วนใหญ่มกัเขา้มา
ใชบ้ริการในช่วงเวลา 13.01น.-18.00น.คิดเป็นร้อยละ 47.64 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเขา้มา
ใช้บริการร้านธงชัยอิเล็คทริคน้อยกว่า1คร้ังต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 48.82 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
สะดวกช าระดว้ยเงินสดคิดเป็นร้อยละ 71.65 

3.การให้ระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการบริการของลูกคา้ร้านธงชัยอิเล็คทริค อ .ไพศาลี จ.
นครสวรรค ์
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เขา้มาเลือก/ซ้ือสินคา้ท่ีร้านธงชยัอิเลค็ทริคคิดเป็นร้อยละ 57.09 ซ่ึงจะเขา้
มาเลือกซ้ือสินคา้ท่ีใชใ้นครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 61.42 เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอย่างเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ท่ีร้าน
ธงชัยอิเล็คทริคส่วนใหญ่จะเขา้มาเลือกซ้ือใช้เองคิดเป็นร้อยละ 97.64 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จกัร้าน
ธงชยัอิเลค็ทริคจากป้ายโฆษณาคิดเป็นร้อยละ 37.80 อีกทั้งกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกตวัเองเป็นผูมี้ส่วน
ร่วมในการตดัสินใจในการเลือกร้านคิดเป็นร้อยละ 62.20 ส่วนใหญ่มกัเขา้มาใชบ้ริการในช่วงเวลา 13.01
น.-18.00น.คิดเป็นร้อยละ 47.64 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเขา้มาใชบ้ริการร้านธงชยัอิเลค็ทริค
นอ้ยกว่า1คร้ังต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 48.82 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สะดวกช าระดว้ยเงินสดคิดเป็นร้อย
ละ 71.65 

4.ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการบริการของ
ลกูคา้ร้านธงชยัอิเลค็ทริค อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ์

อายุท่ีแตกต่างกันมีการให้ระดับความส าคัญคุณภาพดา้นการบริการของร้านธงชัยอิเล็คทริค
แตกต่างกนัในดา้นการตอบสนอง ส่วนอาชีพของกลุ่มตวัอย่างมีการใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการ
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บริการของร้านธงชยัอิเลค็ทริคแตกต่างกนัในดา้นความมัน่ใจ ความไวว้างใจ และส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้และใน
ส่วนของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของตวักลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัมีการใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการ
บริการของร้านธงชยัอิเลค็ทริคไดพ้บวา่มีความแตกต่างกนัในดา้นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้

5.ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้กบัการใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการ
บริการของลกูคา้ร้านธงชยัอิเลค็ทริค อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ์

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ และรู้จกัร้านธงชยัอิเลค็ทริคจากแหล่งท่ีแตกต่าง
กนัให้ระดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการบริการของร้านธงชัยอิเล็คทริคมีความแตกต่างกนัในทุกดา้น
(ความเอาใจใส่, การตอบสนอง, ความมัน่ใจ, ความไวว้างใจ และส่ิงท่ีจบัตอ้งได)้ และท่ีมาเขา้ใชบ้ริการใน
เวลาท่ีแตกต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญัคุณภาพดา้นการบริการของร้านธงชยัอิเลค็ทริคมีความแตกต่างกนั
ในทุกดา้นยกเวน้ดา้นการตอบสนองท่ีไม่มีความแตกต่างกนั 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 20-30ปี นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือโดยให้ตวัเองเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเลือกร้าน ช่วงเวลาท่ี
ส่วนใหญ่เขา้มาใช้บริการหรือเลือกซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามกัจะอยู่ในช่วงเวลา 13.00น.-18.00น. และดา้น
รูปแบบการช าระเงินแบบเงินสดในการซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามากกว่าการช าระดว้ยเงินผ่อน ส่วนใหญ่ซ้ือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าคร้ังล่าสุดเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชใ้นครัวเรือน เช่น หมอ้หุงขา้ว เคร่ืองซกัผา้ เป็นตน้ ซ่ึงอาจ
เป็นเพราะสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจดัเป็นสินคา้ประเภทฟุ่ มเฟือย และประกอบกบักลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ของ
งานวิจยัน้ีประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนมาก อีกทั้งมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกวา่ 9,000บาท ต่อเดือน จึงท าให้
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจึงมีความตอ้งการซ้ือส่ิงท่ีจ าเป็นในครัวเรือนสามารถใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ไดม้ากกวา่ท่ีจะใชส้ร้างความบนัเทิงภายในครัวเรือน กลุ่มตวัอยา่งมีการใหค้วามส าคญัในเร่ืองของคุณภาพ
ดา้นการบริการในแต่ละดา้นโดยใหมี้ความส าคญัอยา่งยิ่งในทุกดา้น ซ่ึงดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความ
ไวว้างใจของผูใ้หบ้ริการ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นความเอาใจใส่ของผูใ้หบ้ริการ 
ข้อแนะน าส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

1. จากผลการศึกษาน้ีท าใหผู้ศึ้กษาพบว่ากลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือเขา้มาเพ่ือเลือก
ซ้ือสินคา้ โดยจะเนน้ซ้ือสินคา้ท่ีเป็นสินคา้ท่ีใชใ้นครัวเรือน โดยส่วนใหญ่จะซ้ือสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือ
ใชเ้อง ส่วนมากรู้จกัร้านธงชยัอิเลค็ทริคจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น เพ่ือนบา้น คนในครอบครัว หรือประสบการณ์
เคยมาใชบ้ริการก่อน โดยมีตนเองเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ และมกัเขา้ซ้ือในช่วงเวลา 13.01น.-
18.00น. มีการเขา้มาใชบ้ริการนอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อเดือนและนิยมช าระเป็นเงินสด ดงันั้นทางร้านควรมีการ
จดัโปรโมชัน่ท่ีเนน้เก่ียวกบัการซ้ือ เช่น การลด การแลก การแจก หรือแถมในการเรียกลูกคา้เขา้ร้านเพ่ือ
เขา้มาซ้ือของ และควรมีการเนน้สต๊อคสินคา้ประเภทท่ีใชใ้นครัวเรือนในอตัราท่ีมากกวา่สินคา้ประเภทท่ี
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สร้างความบนัเทิง ควรให้ความส าคญัในการให้บริการกบัลูกคา้ เน่ืองจากมีการบอกปากต่อปากสูงท่ีสุด 
รวมถึงควรมีการจดัโปรโมชัน่กระตุน้การแจกของแถมเม่ือมีการช าระเงินสด 
 2. ดา้นความเอาใจใส่ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของการจดัสินคา้ให้ตรงตามความตอ้งการของ
ลกูคา้ไม่ควรยดัเยียดในส่ิงท่ีเราคิดว่าดีส าหรับลูกคา้ แต่ควรจดัสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการรวมไปถึงการบริการ
ควรให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นกันเอง โดยเน้นการจดัอบรมพนักงานอย่างสม ่าเสมอ การรู้จักพูด
สอบถามลกูคา้เพ่ือใหเ้ขา้ถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลกูคา้ 
 การตอบสนองทางร้านควรจดัพนกังานใหมี้ความพร้อม และเพียงพอต่อการใหบ้ริการลูกคา้ เม่ือ
ลกูคา้เขา้ร้านควรมีพนกังานเขา้ไปบริการลกูคา้ไดท้นัทีโดยอาจจะเป็นการทกัทายสวสัดีลกูคา้ อีกทั้งควรมี
การรับพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นการพดูภาษาองักฤษไดอี้กดว้ย 

ความมัน่ใจควรมีการจดัอบรมช่างของทางร้านให้มีการพฒันาความรู้ใหม่ๆในการติดตั้ง หรือ
รับทราบปัญหาในลกัษณะแบบใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถอธิบายถ่ายทอดให้ลูกคา้เขา้ใจถึง
อาการไดอ้ยา่งเขา้ใจไดง่้าย นอกจากน้ีภายในร้านควรมีการติดป้ายราคาบอกราคาสินคา้ในแต่ละตวัใหก้บั
ลกูคา้ทราบดว้ย 
 ความไวว้างใจทางร้านควรมีการจดัส่งพนักงานขายไปอบรมเก่ียวกบัทกัษะการขาย รวมไปถึง
ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ตวัใหม่ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถอธิบายลูกคา้ได ้อีกทั้งควรมีการน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละวนัมาShow and Share เพ่ือใหเ้พ่ือนร่วมงานทราบและร่วมกนัคิดแนวทางวิธีปฏิบติัและแกไ้ข 
 ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดท้างร้านควรมีการจดัสินคา้ไวเ้ป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ และสะอาดตา มีการ
ปรับเปล่ียนเฟอร์นิเจอร์ใหเ้ขา้กบัสินคา้ท่ีน ามาตั้งวางขาย รวมไปถึงการสร้างความแปลกใหม่ใหก้บัลูกคา้
อยูต่ลอดเวลา 
ข้อแนะน าส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมีการเก็บขอ้มูลโดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยยึดจากจ านวนรายช่ือ
บญัชีลูกคา้ประจ าปี 2555 ซ่ึงการเก็บขอ้มูลลกัษณะน้ีอาจจะไม่สามารถศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ทั้งหมด
ท่ีเป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายของร้านธงชัยอิเล็คทริคได ้ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรยึดตามจ านวนเขต 
หรือพ้ืนท่ีของลกูคา้ในแต่ละเขตมาใชใ้นการก าหนดจ านวนประชากร 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาในเร่ืองของบริการเพียงอย่างเดียว ซ่ึงจะไม่ไดล้งลึกถามถึง
สินคา้ท่ีน ามาวางจ าหน่ายภายในร้าน ท าใหก้ารศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการก าหนดกรอบแนวคิดโดยใชส่้วน
ประสมการตลาดคา้ปลีกมาเป็นกรอบในการเกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่ง 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจของพนักงานกบัความผูกพนัทีม่ีต่อองค์กร 
 กรณศึีกษาบริษทั พรีพฒัน์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

สิริวรรณ พวงสว่าง1 และ เวชยนัต์ ช่วยชูวงษ์2 

Siriwan Phuangsawang and Vechayan Choychoowong  
  

บทคดัย่อ 
งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจ ระดบัความผกูพนั และศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างระดบัความพึงพอใจกบัระดบัความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์กร ของพนักงานกลุ่มบริษทั 
พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นพนกังาน จ านวนทั้งส้ิน 
200 คน โดยใชอ้ตัราส่วนตามความจริง เกบ็ขอ้มูลแต่ละฝ่ายโดยค านวณตามสดัส่วนท่ีเกิดข้ึนในประชากร
จริงตามกลุ่มบริษทัท่ีสังกดั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผล
การศึกษาพบว่า 1) พนกังานกลุ่มบริษทั พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) มีความพึงพอใจต่อองค์กร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) มีความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ส่วนความสัมพันธ์
ระหวา่งความพึงพอใจกบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร พบวา่ ความพึงพอใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความ
ผกูพนัท่ีมีองคก์ร 4) ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร มีดงัน้ี เพศ
ต่างกนั จะมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กร ดา้นการยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ และดา้นการ
ทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชนข์ององคก์าร ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นความตอ้งการในการด ารงความ
เป็นสมาชิกขององค์การ เพศต่างกนั จะมีระดบัความผกูพนัต่อองค์กร แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
อายุต่างกนั จะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นการยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององคก์าร ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นการทุ่มเท
ความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ และดา้นความตอ้งการในการด ารงความเป็นสมาชิกของ
องคก์าร ระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 รายได้
ต่างกนั มีความผกูพนัต่อองค์การดา้นการยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององคก์ารไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้น
การทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชนข์ององคก์าร และดา้นความตอ้งการในการด ารงความเป็นสมาชิก
ขององค์การ รายไดต่้างกนั จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ระยะเวลาการ
ปฏิบติังานต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั  
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ความผูกพัน, ความสัมพันธ์ 
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Abstract 
This study aimed to examine the satisfaction and engagement levels and determine the relationship 
between employee satisfaction level and organizational engagement level among employees of Peerapat 
Technology Public Company Limited. All samples participated in this research included 200 employees 
by using actual ratio for collecting individual data and then calculating in proportion to actual 
population by each affiliated group of company. The statistical analysis including percentage, mean, 
standard deviation, one- way ANOVA, and Pearson correlation coefficient were used. The results 
showed that 1) overall, the employees belong to Peerapat Technology Public Company Limited satisfied 
to organization in high level; 2) they engaged with organization in high level; 3) the relationship 
between satisfaction and engagement toward the organization showed that the satisfaction positively 
related to organizational engagement; 4) the level of relationship between personal factor and 
organizational engagement as following; the different gender had no different level of  organizational 
engagement in term of target recognition, organizational policy, and the effort for the benefit of the 
organization. In the aspect of need to maintain a membership of organization, the different gender had 
significantly different level of organizational engagement (0.05); the different age had significantly 
different level of organizational engagement (0.05); and disparate education had no different level of 
organizational engagement in term of target recognition, and organizational policy. On the other hand, 
in aspects of the effort for the benefit of the organization and need to maintain a membership of 
organization showed that disparate education had significantly different level of organizational 
engagement (0.05) while no found the significant difference in disparate income on level of 
organizational engagement in term of target recognition, and organizational policy. Finally, in aspects of 
the effort for the benefit of the organization and need to maintain a membership of organization found 
that in disparate income had significantly different level of organizational engagement (0.05), but no 
found the significant difference in period of performance on level of organizational engagement. 
 Keywords: preferences, engagement, relationship 
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1. บทน า 
 
     บริษทั พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เร่ิมงานในปี พ.ศ. 2527 โดยผูร่้วมก่อตั้งเป็นวิศวกรและนกั
เคมี 5 คน ด าเนินการดา้นธุรกิจเคมีภณัฑ ์โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเป็นบริษทัผูน้ าในธุรกิจดา้นน้ีท่ีเป็นของคน
ไทย ปี พ.ศ. 2532 บริษทัฯ มุ่งสู่ธุรกิจน ้ ายาท าความสะอาด เน้นตลาดโรงแรม และสถาบัน ไดพ้ัฒนา
ศกัยภาพ ทั้ งทางด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต สามารถค้นควา้ผลิตสินค้าข้ึนเองได้คุณภาพสูง
ทดัเทียมกบัสินคา้น าเขา้ จนกลายเป็นเป็นผูน้ าในตลาดในประเทศไทยมีโรงแรมชั้นน ากว่า 800 แห่งเป็น
ลกูคา้หลกัและขยายไปในประเทศอาเซียน  
     อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยในช่วงตลอดทศวรรษท่ีผ่านมาถือว่าเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีมี
บทบาทชดัเจน เป็นส่วนกระตุน้ใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงน าไปสู่การจา้งงาน สร้างอาชีพ การ
กระจายรายได ้และการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองมากมาย จากสถิติเดือนมิถุนายน ปี 2556 มีนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ จ านวน 2,056,241 คน เพ่ิมข้ึน 411,508 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 25.02 จากช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีท่ีผ่านมา (ท่ีมา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรมการท่องเท่ียว) และในปี 2558 น้ี ประเทศไทย
ก าลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงประเทศไทยได้ถูกวางตัวให้มีความส าคัญในด้านสาขาการ
ท่องเท่ียว ผลของการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนก็จะท าใหอุ้ตสาหกรรมโรงแรม การท่องเท่ียว ร้านอาหาร ได้
ประโยชน์จากนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงบริษทัผูผ้ลิตสินคา้
ป้อนกลุ่มธุรกิจด้านการท่องเท่ียวอย่างกลุ่มบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ก็จะได้รับ
ประโยชนไ์ปดว้ย ในสถานการณ์ปัจจุบนัพบวา่ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโลกมีการแข่งขนัสูงโดย เฉพาะ
การแข่งขนัดา้นคุณภาพ การบริหารจดัการและเป็นการบริหารจดัการอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น
ธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรมต่าง ๆ ต่างก็ตอ้งพ่ึงพาอาศยับริษทัผูผ้ลิตสินคา้เคมีภณัฑท์ าความสะอาด 
รวมถึงบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณภาพดว้ยเช่นกนั การด าเนินธุรกิจในลกัษณะท่ีตอ้งพ่ึงพาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีก าลงัเติบโตนั้นผูบ้ริหารขององคก์รจ าเป็นตอ้งปรับแนวทางการด าเนินธุรกิจตามสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปเพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ายิ่งไปกว่านั้นต้องท าให้ลูกค้า
ประทับใจในบริการเพ่ือท าให้เกิดการซ้ือซ ้ าและอยากกลบัมาใช้บริการกับเราอีก  วิธีการสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจคือ ผูบ้ริหารองคก์รตอ้งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพสินคา้ การ
ให้บริการท่ีมีมาตรฐาน และส่ิงส าคญัต้องตอ้งพฒันาและฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กรให้มีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ ในดา้นต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา  
     จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ การจะขบัเคล่ือนองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีมี
การแข่งขนักนัอย่างรุนแรง จึงมิใช่เร่ืองง่าย จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างความผกูพนัใหเ้กิดข้ึนกบั
บุลากรภายในองค์กร (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2549 : 261) เม่ือพนักงานมีความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กร ก็จะ
ส่งผลท าใหเ้กิดแรงผลกัดนั แรงจูงใจ และกระตุน้ใหพ้นกังานพร้อมท่ีจะอุทิศตนเพ่ือปฏิบติังานหรือหนา้ท่ี
ของตนจนสุดความสามารถให้กบัองค์กร เพราะดว้ยความรู้สึกว่าตนเองก็มีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ
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องค์กรเช่นเดียวกัน นอกจากน้ีความผูกพนัต่อองค์กรก็ยงัคอยท าหน้าท่ีประสานและเป็นตัวเช่ือมโยง
ระหวา่งความตอ้งการของบุคลากรขององคก์รใหส้อดคลอ้งไปดว้ยกนักบัเป้าหมายขององคก์รอีกดว้ย  
  
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร 
     2. เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร 
     3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความพึงพอใจกบัระดบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     สามารถน าผลการวิจัยท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการน าเสนอต่อผูบ้ริหาร เพ่ือท่ีจะได้ร่วมมือกันหา
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
อนัจะช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร และลดจ านวนการลาออกของพนกังาน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 Hewitt Associates (Hewitt Associates, 2003) เป็นบริษทัท่ีให้ค าปรึกษาในดา้นทรัพยากรมนุษย์ ไดมี้
มุมมองเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานโดยไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงความ
ผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองค์กรโดยจะดูไดจ้ากการพูด (Say) การด ารงอยู่ (Stay) และการดูว่าพนกังาน 
ไดใ้ชค้วาม สามารถและพยายามอย่างเต็มท่ี (Strive) เพ่ือให้ความช่วยเหลือหรือให้การสนบัสนุนธุรกิจ
องค์การ  ซ่ึงปัจจัย  7 ประการท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานมีดังต่อไปน้ี   1. ภาวะผู ้น า 
(Leadership) 2. วัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์การ  (Culture Purpose) 3. ลักษณะงาน  (Work 
Activity) 4. ค่าตอบแทนโดยรวม (Total Compensation) 5. คุณภาพชีวิต (Quality of Life) 6. โอกาสท่ี
ไดรั้บ (Opportunity) 7. ความสมัพนัธ์ (Relationship) 
  
 แนวคิดเกีย่วกบัความผูกพนั 
 ความผูกพันต่อองค์การตามแนวคิดของ Steers (1977: 48) ลักษณะของความผูกพันต่อองค์การ 
(Organizational Commitment) ท่ีส าคญั 3 ประการ คือความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์การ  ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ และ
ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพององคก์าร 
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 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     บุญช่วย คลา้เอม (2551)  ไดศึ้กษาความผูกพนัองค์กรของพนักงานบริษทั บี.พี.เอ็น ซัพพลาย แอนด ์
เซอร์วิส จ ากดั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้คือ พนกังานบริษทั บี.พี.เอ็น.ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั จ านวน 92 
คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า 1.พนกังานมีความผูกพนัองคก์รในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ยคือ ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือองคก์ร ดา้นความรู้สึกภาคภูมิใจในองคก์ร
ของตน ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และดา้นความ
ตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกในองค์กรของตน 2. พนกังานท่ีมีอายุต่างกนัมีความผูกพนัองคก์รแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนพนกังานท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และ
รายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความผกูพนัองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 

3. วธิีการศึกษา 
      
     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากร คือ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนกังานในกลุ่มบริษทั พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ากดั 
(มหาชน) จ านวน ทั้งส้ิน 347 คน 
     กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานกลุ่มบริษทั พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) จ านวน 200 คน โดยใช้
อตัราส่วนตามความจริง เก็บขอ้มูลแต่ละฝ่ายโดยค านวณตามสัดส่วนท่ีเกิดข้ึนในประชากรจริงตามกลุ่ม
บริษทัท่ีสงักดั 
      
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
     ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ความพึงพอใจและความผกูพนัต่อองคก์ร เป็นเคร่ืองมือในการ
วิจยั โดยแบบสอบถามแบ่ง เป็น 4 ตอน ดงัน้ี  
     ส่วนท่ี 1 เพ่ือสอบถามเก่ียวกบัข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาการปฏิบติังาน จ านวนทั้งหมด 6 ขอ้ 
     ส่วนท่ี 2 เพ่ือวดัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อองคก์ร 7 ดา้น 
     ส่วนท่ี 3 เพ่ือวดัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 3 ดา้น 
     ตอนท่ี 4 เพ่ือเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนใ์นสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร  
     การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนต่อไปน้ี 
     1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จัยได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการน าแบบสอบถาม
แจกจ่ายเพ่ือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยตรง ใชเ้วลาในการด าเนินการประมาณ 2 สัปดาห์ ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 
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     2. การเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บ และคดัเลือกแบบสอบถามท่ีตอบครบสมบูรณ์ 100% ท าการ
ตรวจสอบใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์วางไว ้
     3. น าขอ้มลูท่ีไดม้าจดัหมวดหมู่ เพ่ือน าขอ้มลูไปวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวิธีทางสถิติต่อไป    
     การวเิคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู มีดงัน้ี 
     1. วิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
     2. วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)   
     3. ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มบริษทั 
พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยใชค่้าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษา 
     1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
121 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 ช่วงอายุของพนกังานส่วนใหญ่อายุต ่ากวา่ 30 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50 สถานภาพของพนกังานส่วนใหญ่โสด จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 ระดบัการศึกษาส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 อตัราค่าจา้งต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้
อยูร่ะหว่าง 10,000 - 20,000 บาท จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 และระยะเวลาการปฏิบติังานส่วน
ใหญ่อยูร่ะหวา่ง 1 - 5 ปี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 
     2. ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มบริษทั พีรพฒัน์ เทคโนโลยี 
จ ากดั (มหาชน) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.60, S.D. = 0.79) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
ความเป็นผูน้ า มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 3.85, S.D. = 0.76) รองลงมาคือ ดา้นความสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ( x  = 3.78, S.D. = 0.81) และดา้นค่าตอบแทนโดยรวม ( x  = 3.21, 
S.D. = 0.82) มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงเป็นล าดบัสุดทา้ยของตาราง ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่  1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์กรของพนักงานต่อกลุ่มบริษทั พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน)  

 

ปัจจยัความพงึพอใจ 
ระดบัความคิดเห็น 

x  S.D. 
1. ดา้นความเป็นผูน้ า 3.85 0.76 
2. ดา้นวฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์าร 3.50 0.77 
3. ดา้นลกัษณะงาน 3.70 0.78 
4. ดา้นค่าตอบแทนโดยรวม 3.21 0.82 
5. ดา้นคุณภาพชีวิต 3.48 0.78 
6. ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 3.67 0.80 
7. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 3.78 0.81 

รวม 3.60 0.79 
 
     3. ผลการวิเคราะห์ระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มบริษทั พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ากดั 
(มหาชน) พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.66, S.D.= 0.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้น
การทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x = 3.94, S.D. = 0.72) 
รองลงมาคือดา้นการยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององคก์าร ( x = 3.70, S.D.= 0.73) และล าดบัสุดทา้ย ดา้น
ความตอ้งการในการด ารงความเป็นสมาชิกขององคก์าร ( x = 3.35, S.D.= 0.87) ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รของพนกังานกลุ่มบริษทั พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
 

ปัจจยัด้านความผูกพนัต่อองค์กร 
ระดบัความคิดเห็น 

x  S.D. 
1. การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององคก์าร 3.70 0.73 
2. การทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชนข์ององคก์าร 3.94 0.72 
3. ความตอ้งการในการด ารงความเป็นสมาชิกขององคก์าร 3.35 0.87 

รวม 3.66 0.77 
 
     4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความพึงพอใจกบัระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร ของ
พนกังานกลุ่มบริษทั พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) พบวา่  
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    4.1 การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ คือ ความรู้สึกภาคภูมิใจหากมีโอกาสได้แนะน า
องคก์ารให้กบัเพ่ือนท่ีก าลงัมองหางาน (r = 0.441) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็น
งานท่ีส าคญั ส่วนความรู้สึกภูมิใจท่ีไดบ้อกผูอ่ื้นว่าท างานท่ีองค์การแห่งน้ี (r = 0.429) ความรู้สึกไม่พอใจ
หากมีคนกล่าวพาดพึงหรือวิพากษวิ์จารณ์องคก์ารในทางไม่ดี (r = 0.392) และดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียง
องค์การ (r = 0.358) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั การท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงไดแ้สดงให้เห็นว่าเป็นผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
 4.2 ดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ คือการท่ีการทุ่มเทเวลาและความ
พยายามในการท างานอย่างเต็มท่ีจนสุดก าลงัเพ่ือองค์การ (r = 0.377) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมี
โอกาสในการก าหนดวิธีการท างานในหน้าท่ีของตนเองได้ ด้านการอาสาตัวรับผิดชอบงานอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ (r = 0.421) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการใชวิ้จาร
ญาณของตนเองในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที ดา้นการใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ (r = 
0.382) กบัความรู้สึกผิดหวงัและเสียใจหากผลการด าเนินธุรกิจขององคก์ารไม่ประสบผลส าเร็จ (r = 0.333) 
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบันโยบายขององค์กร ดา้นการเสนอตวัช่วย
องคก์ารอยู่เสมอ แมจ้ะไม่ใช่งานในความรับผิดชอบโดยตรง (r = 0.377) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบังานท่ี
ท า ท าใหมี้โอกาสจะไดร่้วมงานกบัหน่วยงานอ่ืนอยูเ่สมอ 
 4.3 ดา้นความตอ้งการในการด ารงความเป็นสมาชิกขององคก์าร  คือการท่ีพนกังานตั้งใจวางอนาคต
และเป้าหมายการท างานไวท่ี้องค์การแห่งน้ี (r = 0.502) กบัความตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะท างานท่ีองค์การน้ี
ต่อไปจนเกษียณอายุ (r = 0.446) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัโอกาสท่ีจะไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึน 
ส่วนดา้นการมีโอกาสท่ีจะได้ไปท างานท่ีองค์การอ่ืน แต่พนักงานก็ยงัเลือกท่ีจะท างานท่ีน่ีต่อไป (r = 
0.416) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการใชวิ้จารญาณของตนเองในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที และ
ด้านถึงแม้จะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกับองค์การ พนักงานก็ยงัจะท างานท่ีน่ีต่อไป (r = 0.407) มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร 
     5. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร มีดงัน้ี 
 เพศต่างกนั จะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นการยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององคก์าร และดา้น
การทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององคก์าร ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นความตอ้งการในการด ารง
ความเป็นสมาชิกขององค์การ พบว่า มีเพียงข้อ ท่านมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะท างานท่ีองค์การน้ี
ต่อเน่ืองไปจนกระทัง่เกษียณอายุ เพียงขอ้เดียวท่ีเพศต่างกนั จะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร แตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  
 อายตุ่างกนั จะมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นการยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององคก์าร (ในหวัขอ้
องค์การมีภาพลกัษณ์และช่ือเสียงมาก) ดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ พบว่า 
การให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีในการท ากิจกรรมต่าง ๆ กบั พนกังานรู้สึกผิดหวงัและเสียใจ หากปีใดผล
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การด าเนินธุรกิจขององค์การไม่ประสบผลส าเร็จ ดา้นความตอ้งการในการด ารงความเป็นสมาชิกของ
องคก์าร พบวา่ พนกังานพร้อมท่ีจะเปล่ียนงานทนัทีหากมีโอกาส แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์กรดา้นการยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ ไม่
แตกต่างกนั ดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององคก์าร พบวา่ พนกังานยินดีทุ่มเทเวลาและ
ความพยายามในการท างานองคก์าร กบั ความรู้สึกผิดหวงัและเสียใจ หากผลการด าเนินธุรกิจขององคก์าร
ไม่ประสบผลส าเร็จ และการเสนอตวัช่วยองค์การอยู่เสมอ แมจ้ะไม่ใช่งานในความรับผิดชอบโดยตรง 
ระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัความผูกพนัต่อองค์กร แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนดา้นความ
ตอ้งการในการด ารงความเป็นสมาชิกขององคก์าร พบวา่ ถึงแมว้่าจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกบัองคก์าร 
ก็ยงัคงจะท างานท่ีน่ีต่อไป ระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05  
 รายไดต่้างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นการยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององคก์ารไม่แตกต่างกนั 
ส่วนดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององคก์าร พบว่า การทุ่มเทเวลาและความพยายามใน
การท างานเพ่ือองคก์าร การเสนอตวัช่วยองคก์ารอยู่เสมอ แมจ้ะไม่ใช่งานในความรับผิดชอบโดยตรง และ
ดา้นความตอ้งการในการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ  พบว่า การวางอนาคตและเป้าหมายการ
ท างานไวท่ี้องค์การแห่งน้ี กบั ถึงแมว้่าจะมีโอกาสไดไ้ปท างานท่ีอ่ืน แต่ก็ยงัเลือกท่ีจะท างานท่ีน่ีต่อไป 
และความพร้อมท่ีจะเปล่ียนงานทนัทีหากมีโอกาส รายไดต่้างกนั จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  
 ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ทั้ งในด้านการยอมรับ
เป้าหมาย นโยบายขององคก์าร ดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององคก์าร และดา้นความ
ตอ้งการในการด ารงความเป็นสมาชิกขององคก์าร  
 
     อภิปรายผล 
     ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มบริษทั พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) พบว่า 
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัท่ีพนกังานรู้สึกวา่ท าใหมี้ความผกูพนั
กบัองค์กรคือ การทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ พนกังานยินดีทุ่มเทเวลาและความ
พยายามในการท างานอย่างเต็มท่ีจนสุดก าลงั เพ่ือผลกัดนัเป้าหมายความส าเร็จขององค์การ พนกังานให้
ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อองค์การ ส่วนในดา้นการยอมรับ
เป้าหมาย นโยบายองค์การ เม่ือพิจารณาความรู้สึกของพนกังาน พนกังานมีความรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่าง
มาก หากมีคนกล่าวพาดพึงหรือวิพากษ์วิจารณ์องค์การท่ีท างานในทางไม่ดี พนักงานรู้สึกยินดีและ
ภาคภูมิใจหากมีโอกาสไดแ้นะน าองคก์ารท่ีท างานให้กบัเพ่ือนท่ีก าลงัมองหางาน และดา้นความตอ้งการ
ในการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ ถึงแมว้่าจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกบัองค์การ พนักงานก็
ยงัคงจะท างานท่ีน่ี พนกังานวางอนาคตและเป้าหมายสูงสุดในชีวิตการท างานไวท่ี้องคก์ารแห่งน้ี ซ่ึงผลท่ี
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ไดอ้อกมาเป็นไปตามแบบจ าลองเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของ Steers (1977: 48) คือผลของความ
ผกูพนัต่อองคก์าร (Outcomes of Commitment) ไดแ้ก่ ความปรารถนาและความมุ่งมัน่ท่ีจะอยู่กบัองคก์าร 
การมีส่วนร่วมในองคก์าร การธ ารงรักษาบุคลากรขององคก์ารและศกัยภาพในการท างาน ผลของการวิจยั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญช่วย คลา้เอม (2551) ไดศึ้กษาความผกูพนัองคก์รของพนกังานบริษทั บี.พี.
เอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จากัดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ พนักงานบริษทั  บี.พี.เอ็น.ซัพพลาย แอนด ์
เซอร์วิส จ ากดั จ านวน 92 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบวา่ 1.พนกังานมีความผกูพนั
องคก์รในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือองคก์ร ดา้นความรู้สึก
ภาคภูมิใจในองคก์รของตน ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
และดา้นความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกในองคก์รของตน  2. พนักงานท่ีมีอายุต่างกนัมีความผูกพนั
องค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ส่วนพนักงานท่ีมีเพศ  ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความผกูพนัองคก์รไม่แตกต่างกนั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     ในการวิจยัสามารถสรุปผลไดว้า่ พนกังานกลุ่มบริษทั พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) มีความพึง
พอใจต่อองค์กร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.60) ดา้นท่ีท าให้พนกังานมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 
ดา้นความเป็นผูน้ าขององคก์ร ความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.66) โดยพนกังาน
ให้ความส าคญักบัดา้นการทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององคก์ารมากท่ีสุด ส่วนความสัมพนัธ์
ระหวา่งความพึงพอใจกบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร พบวา่ ความพึงพอใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความ
ผกูพนัท่ีมีองคก์ร 
โดยปัจจยัความพึงพอใจท่ีส่งผลให้พนักงานผูกพนัต่อองค์กรคือ การท่ีพนักงานตั้ งใจวางอนาคตและ
เป้าหมายการท างานไวท่ี้องคก์ารแห่งน้ี ความรู้สึกภาคภูมิใจหากมีโอกาสไดแ้นะน าองคก์ารใหก้บัเพ่ือนท่ี
ก าลงัมองหางาน และการอาสาตวัรับผิดชอบงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากหนา้ท่ีเพ่ือผลประโยชนข์ององคก์าร 
 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังนี ้
     จากผลการวิจัย เร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุ่มบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) ผูว้ิจยัขอเสนอขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการน าผลการวิจยัไปใช ้ดงัน้ี 
ด้านการยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ  
     1. จากการวิจยัพบว่า ถา้พนกังานไดรั้บมอบหมายให้ท างานท่ีส าคญั (r = .441) จะท าใหมี้ความผกูพนั
ต่อองคก์ารมากข้ึน เน่ืองจากไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมสร้างความกา้วหนา้ให้องคก์ร รู้สึกถึง
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ความเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร พนกังานจะท างานดว้ยความใส่ใจและอยากใหผ้ลงานท่ีตนเองท านั้นดีข้ึน
เร่ือย ๆ มกัจะคิดอะไรใหม่ ๆ และพฒันาแนวทางในการท างานใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
     2. จากการวิจยั พบว่า การท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงไดแ้สดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่าเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 
(r = .429) จะท าใหพ้นกังานเกิดความศรัทธาและมุ่งมัน่ท างานเพ่ือองคก์ร ดงันั้นองคก์รควรมีแผนในการ
พฒันาผูน้ าข้ึนมาทดแทนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นขวญัใหพ้นกังานมุ่งมัน่ท างานเพ่ือองคก์ร 
ด้านการทุ่มเทความพยายามเพือ่ผลประโยชน์ขององค์การ 
 1. จาการวิจยั พบว่า ถา้พนักงานไดมี้โอกาสใช้วิจารญาณของตนเองในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้
ทนัที (r = .421) จะท าให้พนักงานมีความผูกพนัในด้านท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ของ
องคก์าร เพราะไดร่้วมตดัสินและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 2. จากการวิจยั พบวา่ การมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร (r = .382) จะท าใหพ้นกังาน
มีความผูกพันในด้านท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือผลประโยชน์ขององค์การ เพราะมีความศรัทธาใน
นโยบายเดียวกนั ควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมและไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัปัญหาการ
ท างาน 
ด้านความต้องการในการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์การ 
 1. จากการวิจยั พบว่า ถา้พนกังานมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึน (r = .502) จะท าให้มี
ความผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึน เน่ืองจากการไดแ้สดงออกซ่ึงความสามารถในการท างาน และใชท้กัษะท่ีมี
อยู่สร้างสรรค์ผลงาน ท าให้พนกังานเกิดความกระตือรือร้นในงาน ไม่เบ่ือหน่ายกบังานท่ีท า ทา้ยสุดผล
ของงานท่ีท าจะท าใหพ้นกังานรู้สึกภาคภูมิใจและท างานกบัองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
 ส่วนดา้นท่ีองค์กรไม่ควรละเลยแต่ก็ไม่ควรให้น ้ าหนกัมากเกินไป คือ ดา้นเงินเดือน จากผลการวิจยั 
พบว่า เงินเดือน การสร้างความพึงพอใจในการข้ึนเงินเดือนให ้ไม่ไดมี้ผลท าใหพ้นกังานมีความผกูพนักบั
องคก์ารมากข้ึนแต่อย่างใด แมว้่าจะเพ่ิมใหม้ากเท่าใดก็ตาม องค์กรจึงให้ความส าคญัในระดบัท่ีเหมาะสม 
ไม่ควรใหน้ ้าหนกัมากเกินไป  
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การศึกษาปัจจยัด้านความผูกพนัที่มีอทิธิพลต่อการปฏิบัตงิานของบุคลากร  
กรณศึีกษาโรงแรมพพี ีคาบาน่า 

Engagement Factors Influencing the Performance of Personal.  
A Case Study of PhiPhi Cabana Hotel 

                                                        ศิวาพร  ค าสิงห์1 และ วนิิจฉัย  รังสิธนานนท์2 

 Siwaporn   Kumsing and Winitchai   Rangsitananond 

บทคดัย่อ 
   งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความผกูพนัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของ
บุคลากร กรณีศึกษาโรงแรมพีพี คาบาน่า ท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัตามระดบัความผกูพนัต่อ
องคก์าร ศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะงานและประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติัของบุคลากร และ
ศึกษาความสมัพนัธ์ของลกัษณะงานและประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติักบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ บุคลากรทุกระดบัชั้นท่ีท างานในโรงแรมพีพี คาบาน่า จ านวน 245 คน  
ใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังานทุกแผนก  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะงานและประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติั  
และความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารแบบมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) มีค่าความเช่ือมัน่
อยูร่ะหวา่ง 0.787 - 0.890 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย เบ่ียงเบนมาตรฐาน
สถิติ T-test และ F-test ประมวลแบบ One-way ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และ Pearson 
Correlation Coefficient (r)  
 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นดา้นลกัษณะงานและประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติัใน
โรงแรมพี พี คาบาน่ามีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก  และระดบัความความผกูพนัต่อโรงแรมพีพี คาบาน่ามี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั มาก  ท าใหล้กัษณะงานและประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติัทั้งดา้นความมีอิสระในงาน  
ความกา้วหนา้ในงาน   ความส าคญัต่อองคก์าร และความคาดหวงัจะไดรั้บการตอบสนองโดยภาพรวมพบ
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ โรงแรมพีพี คาบาน่าทั้งดา้นความเช่ือมัน่ต่อองคก์ารและการยอมรับ
เป้าหมายขององคก์าร  ดา้นความภาคภูมิใจและ เป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร และดา้นความปรารถนาท่ีจะคง
อยูห่รือเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไปในเชิงบวก 

ค าส าคญั : ความผกูพนัต่อองคก์าร ลกัษณะงานและประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติั บุคลากร 
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Abstract 

This study aimed to examine the engagement factors influencing the performance of 
personnel who had the vary characteristics with engagement levels on the educational 
organization by using a case study of PhiPhi Cabana Hotel. The engagement including the 
opinion levels about jobs and experiences of personnel responsible for the job and determine the 
relationship between nature and experience of practical work and engagement level toward the 
organization. The samples for this study were personnel at all levels who working in PhiPhi 
Cabana Hotel 245 persons. The questionnaires were distributed to all department employees. This 
Likert Scale based questionnaire was used as an instrument of this research for inquiring the 
opinion about personal characteristics, about nature and experience of practical work, and about 
the engagement to organization with confidence level at 0.787 to 0.890. The data were analyzed 
by using various techniques such as percentage, mean, standard deviation, T-test, and F-test and 
processed by using One-way ANOVA at statistically significant level of 0.05 and Pearson 
Correlation Coefficient (r). 

The results showed that the opinion level toward nature and experience of practical work 
in PhiPhi  Cabana Hotel had high combined mean level and the engagement to PhiPhi Cabana 
Hotel had high level also. These resulted in the nature and experience of practical work had a 
freedom, advancement in   practical work as well as the important of organization and its 
expectation was responded in overall image.  Additionally, this found the relationship with the 
engagement to PhiPhi Cabana Hotel including organizational trust and acceptance of 
organizational goals, the worthiness and as part of organization and   positive wish to existence 
and be a member of the organization.  

Keywords: Engagement to organization, nature and experience of practical work, personnel  
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1. บทน า 

     อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจดัว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ภาคใตฝ่ั้งทะเลอนัดามนั เน่ืองจากภาคใตมี้ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวสูง  ท าให้ธุรกิจท่องเท่ียวขยายตวั
อย่างรวดเร็วส่งผลดีต่อธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียวอาทิ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร 
ธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจคา้ปลีก เป็นตน้ ส าหรับในธุรกิจโรงแรมเกิดการแข่งขนัอย่างรุนแรง
มากข้ึน เช่น ธุรกิจโรงแรมบนเกาะพีพี ตั้งแต่บงักะโล  รีสอร์ท รวมทั้งโรงแรมขนาดเลก็กว่า 50 โรงแรม 
ท าใหเ้กิดการเแย่งชิงลูกคา้ ดงันั้นเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและความเป็นท่ีหน่ึงทางดา้นโรงแรม ทางโรงแรมพีพี 
คาบาน่า จึงหนัมาให้ความส าคญัดา้นการประชาสัมพนัธ์ควบคู่ไปกบัการพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพใน
การบริการจนเกิดความเช่ียวชาญในสายงานและหาแนวทางรักษาบุคลากรใหอ้ยูก่บัองคก์ารนานท่ีสุด   ท า
ใหผู้บ้ริหารมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีสามารถเพ่ิมความผกูพนัต่อองคก์ารใหก้บับุคลากร เช่น 
ถา้หากความพึงพอใจบุคลากรต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดบัน้อย ท าให้ความผูกพันท่ีมีต่อองค์กรลด
นอ้ยลง เป็นตน้ 

       การศึกษาคร้ังน้ีส่ิงท่ีผูบ้ริหารเล็งเห็นคือ ทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จหากองค์การใดไม่ได้ให้ความส าคญักับการใส่ใจบุคลากรภายในอาจจะส่งผลให้
บุคลากรไม่มีความรู้สึกท่ีดีกบัองค์การ  ไม่มีความผูกพนั ขาดความทุ่มเทในการท างาน มีโอกาสท่ีจะ
ออกไปท างานกบัองค์กรท่ีพึงพอใจมากกว่า  แนวทางการรักษาดูแลพนักงานให้ท างานอย่างทุ่มเทและ
พร้อมท่ีจะอุทิศให้กบัองคก์ารข้ึนอยู่กบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ารและปัจจยัพ้ืนฐานดา้นอ่ืนๆท่ีบุคลากร
ไดรั้บจากองค์การ  ถือว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีแรงงานใช้ในการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท างาน  ดงันั้นถา้หาก
องคก์ารขาดแคลนแรงงาน จะส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจจนไดรั้บความเสียหายและอาจเกิดความ
ลม้เหลวข้ึนกบัการด าเนินงานขององคก์ารในระยะยาว 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของบุคลากรและเพ่ือให้
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                   
2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรกบัโรงแรมพีพี คาบาน่า                                                   
3.  เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาบุคลากรและเสริมสร้างบุคลากรของโรงแรมพีพี คาบาน่า ใหมี้
ความผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึน               
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           การศึกษาในคร้ังน้ีน าแนวคิดทฤษฎีเก่ียวขอ้งกับความผูกพนัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร กล่าวไวใ้นเอกสาร หนงัสือและงานวิจยัมาประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 

ตวัแปรต้นที่ต้องการจะศึกษา                                                ตวัแปรตามที่ต้องการจะศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     Steers (1977: 49) ไดเ้สนอแบบจ าลองเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารเป็น 3 ส่วนส าคญั คือ 
1. ปัจจยัก าหนดความผกูพนัต่อองคก์าร (Antecedents of Commitment) ไดแ้ก่  
      -  ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล หมายถึง ตวัแปรต่างๆท่ีระบุถึงลกัษณะของบุคคลนั้น ไดแ้ก่ อายุ เพศ 
ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อายงุาน ต าแหน่งงาน ระดบัเงินเดือน 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

- เพศ                                                            

- อาย ุ                                                           

- สถานภาพ                                                

- ระดบัการศกึษา                                          

- ต าแหน่งงาน 

- ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 

 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั                                    

- ความมอีสิระในงาน                                       

- ความกา้วหน้าในงาน 

ประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติั                            

- ความส าคญัต่อองคก์ร                                         

- ความคาดหวงัจะไดร้บัการ 

ตอบสนอง 

 

 

 

 

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

- ความเชื่อมัน่ต่อองคก์ารและการ

ยอมรบัเป้าหมายขององคก์าร 

- ความภาคภูมิใจและเป็นส่วน

หนึ่งขององคก์าร 

- ความปรารถนาที่จะคงอยู่หรือ

เป็นสมาชกิขององคก์ารต่อไป 
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      -  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั หมายถึง สภาพงานท่ีแต่ละบุคคลรับผิดชอบอยู่ว่ามีลกัษณะอย่างไร 
ไดแ้ก่ ความมีอิสระในงาน ความทา้ทายในงาน ความกา้วหนา้ในงาน และโอกาสติดต่อสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
      -  ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติั หมายถึง ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานแต่ละคนว่ามีความรับรู้
ต่อการท างานในองค์การอย่างไร ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัต่อองค์การ ความรู้สึกว่าองค์การเป็นท่ี 
พ่ึงพิงได้ ความรู้สึกว่าหน่วยงานมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ ความพึงพอใจต่อ 
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ความคาดหวงัจะได้รับตอบสนองจากองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัเพ่ือนร่วมงาน ทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์าร  
2. ลกัษณะของความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational Commitment) ประกอบดว้ย 3 ประการ คือ  
     -  ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร   
     -  ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชนข์ององคก์าร   
     -  ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพององคก์าร  
3. ผลของความผกูพนัต่อองคก์าร (Outcomes of Commitment) ไดแ้ก่ ความปรารถนาและความมุ่งมัน่ท่ีจะ 
อยูก่บัองคก์าร การมีส่วนร่วมในองคก์าร การธ ารงรักษาบุคลากรขององคก์ารและศกัยภาพในการท างาน 
 

3. วธิีการศึกษา 

     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ บุคลากรทุกระดบัชั้นท่ีท างานในโรงแรมพีพี คาบาน่า      
จ านวน 245 คน โดยใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามใหก้บับุคลากรแต่ละแผนกของโรงแรมพีพี คาบาน่า    
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี   
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะงานและประสบการณ์ 
ในงานท่ีปฏิบติั  และความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร    
     การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ผูวิ้จยัท าการแจกแบบสอบถามแก่บุคลากรโรงแรมพีพี    
คาบาน่า ดว้ยตนเอง จึงท าใหแ้บบสอบถามสมบูรณ์ครบถว้นตามขนาดตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้   
     การวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพ่ือ 
ทดสอบการวิจยัคร้ังน้ีโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ T-test 
และ F-test ประมวลแบบ One-way ANOVA ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ Pearson Correlation 
Coefficient (r)  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     1. ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล   พบว่า บุคลากรของโรงแรมพีพี  คาบาน่า ท่ีตอบ 
แบบสอบถามในงานวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 161 คน (ร้อยละ65.71)  และเพศชาย จ านวน  
84 คน (ร้อยละ34.29)   ส่วนใหญ่มีอายุ 30 ปี จ านวน 23 คน (ร้อยละ 9.39)  มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด  
จ านวน 134 คน (ร้อยละ54.69) ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน  
159 คน (ร้อยละ  64.90) ต าแหน่งงานในฝ่ายปฏิบัติการมากท่ีสุด จ านวน179 คน (ร้อยละ73.06)  มี 
ระยะเวลาการปฏิบติังาน ระหวา่ง 1-5 ปีมากท่ีสุด จ านวน 147 คน (ร้อยละ60.00)    
2. ผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรโรงแรมพีพี คาบาน่าที่แตกต่างกันตามระดับความผูกพัน 
ต่อองค์กร   
-  จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.58) และเพศหญิง มีค่าเฉล่ียรวมอยู ่
ในระดับมาก (x̄ = 3.68) จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า 
บุคลากรเพศชายและหญิง มีความผกูพนัต่อโรงแรมพีพี คาบาน่า พบแตกต่างกนั 1 ดา้นคือ ความปรารถนา 
ท่ีจะคงอยูห่รือเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป  
-  จ าแนกตามอาย ุพบวา่ บุคลากรท่ีมีช่วงอาย ุ(ต ่ากวา่ 25 ปี) มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.50)  

บุคลากรท่ีมีช่วงอาย ุ(25 - 30 ปี) มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.71) บุคลากรท่ีมีช่วงอาย ุ(31 - 40 ปี)  

มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.67) และบุคลากรท่ีมีช่วงอาย ุ(41 ปีข้ึนไป) มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบั 

มาก (x̄ = 3.61)  จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ บุคลากรท่ีมี 

ช่วงอายแุตกต่างกนัทุกช่วงอายุไม่พบความแตกต่างของความผกูพนัต่อโรงแรมพีพี คาบาน่า ทั้งใน 

ภาพรวมและขอ้ยอ่ย                                                                                                                           

-  จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ สถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.65) สถานภาพสมรส  

มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.69) และสถานภาพหมา้ย/หยา่ มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ =  

3.44)  จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ บุคลากรท่ีมี 

สถานภาพโสด สมรส และหมา้ย/หยา่ มีความผกูพนัต่อโรงแรมพีพี  คาบาน่า พบแตกต่างกนั 1 ดา้นคือ  

ความปรารถนาท่ีจะคงอยูห่รือเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป                                                                                                                                                                

-  จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบั มาก (x̄ = 

3.54) การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.82) และระดบัการศึกษา สูงกวา่

ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄ = 4.42) จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test 

ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
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มีความผกูพนัต่อโรงแรมพีพี คาบาน่า พบแตกต่างกนัทุกดา้นคือ ความเช่ือมัน่ต่อองคก์ารและการยอมรับ

เป้าหมายขององคก์าร ความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร และความปรารถนาท่ีจะคงอยูห่รือ

เป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป                                                                                                                             

-  จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบวา่ ต าแหน่งงานฝ่ายปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.57)   

ต าแหน่งงานฝ่ายส านกังาน มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.85) และต าแหน่งงานฝ่าย บริหาร มี

ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.94) จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test ท่ีระดบันยัส าคญั 

0.05 พบวา่ บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายส านกังาน ฝ่ายบริหาร มีความผกูพนัต่อโรงแรมพี

พี คาบาน่า พบแตกต่างกนั 1 ดา้นคือ ความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร                                                                                                                                                   

-  จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน พบวา่ ระยะเวลาการปฏิบติังานต ่ากวา่ 1 ปี มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่น

ระดบัมาก (x ̄ = 3.64) ระยะเวลาการปฏิบติังาน 1-5 ปี มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.66) ระยะเวลา

การปฏิบติังาน 6 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.61)  จากผลการทดสอบสมมติฐานดว้ย

ค่าสถิติ F-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนัทุกช่วง ไม่

พบความแตกต่างของความผกูพนัต่อโรงแรมพีพี คาบาน่า ทั้งในภาพรวมและขอ้ยอ่ย                                                                                                                                                                                     

แสดงผลใหเ้ห็นวา่ลกัษณะส่วนบุคคลทั้ง 6 ดา้น พบความแตกต่างของบุคลากรดงัน้ี                                                                  

1. บุคลากรท่ีมีเพศ และสถานภาพแตกต่างกนั  มีระดบัความผกูพนัต่อโรงแรมพีพี คาบาน่า 1 ดา้น คือ ดา้น

ความปรารถนาท่ีจะคงอยูห่รือเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป แต่ไม่พบความแตกต่าง ในภาพรวมและราย

ขอ้ยอ่ยของความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ต่อองคก์ารและการยอมรับเป้าหมายขององคก์าร ดา้น

ความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร                                                                                                                                                                

2. บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อโรงแรมพีพี คาบาน่า ทุกดา้นคือ ดา้น

ความเช่ือมัน่ต่อองคก์ารและการยอมรับเป้าหมายขององคก์าร ดา้นความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหน่ึงของ

องคก์าร และดา้นความปรารถนาท่ีจะคงอยูห่รือเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป                                                                                                                

3. บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อโรงแรมพีพี คาบาน่า 1 ดา้น คือ ดา้นความ

ภาคภูมิใจและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร แต่ไม่พบความแตกต่าง ในภาพรวมและรายขอ้ยอ่ยของความ

ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ต่อองคก์ารและการยอมรับเป้าหมายขององคก์าร ดา้นความปรารถนาท่ี

จะคงอยูห่รือเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป                                                                                                                                                                      

4. ส่วนบุคลากรท่ีมีอาย ุและระยะเวลาในปฏิบติังาน ไม่พบความแตกต่าง ของความผกูพนัท่ีมีต่อโรงแรม

พีพี คาบาน่าทั้งในภาพรวมและขอ้ยอ่ย 
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3. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับลักษณะงานและประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติต่อโรงแรมพีพ ี  

คาบาน่า ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อลกัษณะงานและประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติัต่อโรงแรมพีพี คา

บาน่า พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.57) เม่ือพิจารณารายขอ้ย่อยพบว่า ความ

คาดหวงัจะไดรั้บการตอบสนอง มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̄ = 3.63)  รองลงมาคือความกา้วหนา้

ในงาน มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั (x̄ = 3.56) ความส าคญัต่อองคก์ร มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั (x̄ = 3.55) ซ่ึงมีจ านวน

ใกลเ้คียงกนั โดยดา้นความมีอิสระในงาน มีค่าเฉล่ียรวมนอ้ยท่ีสุด (x̄ = 3.54) ตามล าดบั 

4. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความผูกพันที่มีต่อโรงแรมพีพี คาบาน่า  บุคลากรในโรงแรมพี
พี คาบาน่า มีความผกูพนัต่อองคก์ารโดย ภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.65)  เม่ือพิจารณาราย
ขอ้ยอ่ย พบวา่ ความภาคภูมิใจและเป็น ส่วนหน่ึงขององคก์ารมีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุด (x̄ = 3.65)  รองลงมา
ความเช่ือมัน่ต่อองค์การและ การยอมรับเป้าหมายขององค์การ มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั (x̄ = 3.63) โดยดา้น
ความปรารถนาท่ี จะคงอยูห่รือเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป มีค่าเฉล่ียรวมนอ้ยท่ีสุด (x̄ = 3.57) ตามล าดบั 
5. ลกัษณะงานและประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับความผูกพนัต่อโรงแรมพี
พ ีคาบาน่า พบวา่ 
 -  ความมีอิสระในงาน พบว่า มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัในโรงแรมพีพี คาบาน่า ดา้นความเช่ือมัน่ต่อ
องค์การและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ (r = 0.53)   ดา้นความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์าร (r =0.52)   และมีความปรารถนาท่ีจะคงอยูห่รือเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป (r = 0.58) 
 -  ความกา้วหนา้ในงาน พบว่า มีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัในโรงแรมพีพี คาบาน่า ดา้นความเช่ือมัน่
ต่อองค์การและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ (r = 0.63)   ดา้นความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์าร (r = 0.64) และมีความปรารถนาท่ีจะคงอยูห่รือเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป (r = 0.70) 
-  ความส าคญัต่อองคก์าร พบว่า มีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัในโรงแรมพีพี คาบาน่า ดา้นความเช่ือมัน่
ต่อองค์การและการยอมรับเป้าหมายขององค์การ (r = 0.65)   ดา้นความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์าร (r = 0.63) และมีความปรารถนาท่ีจะคงอยูห่รือเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป (r = 0.65)  
- ความคาดหวงัจะไดรั้บการตอบสนอง พบวา่มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัในโรงแรมพีพี คา บาน่า ดา้น
ความเช่ือมัน่ต่อองคก์ารและการยอมรับเป้าหมายขององคก์าร(r = 0.72)   และดา้นความภาคภูมิใจและเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์าร (r = 0.80) และมีความปรารถนาท่ีจะคง อยู่หรือเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป (r = 
1.00) 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

     1. ระดับความคิดเห็นด้านลกัษณะงานและประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัตขิองโรงแรมพีพ ีคาบาน่า พบว่า 
ระดบัความคิดเห็นดา้นลกัษณะงานและประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติัในโรงแรมพีพี คาบาน่ามีค่าเฉล่ีย
รวมอยู่ในระดบัมาก อธิบายไดด้งัน้ี โรงแรมพีพี คาบาน่า มีการส่งเสริมดา้นความกา้วหนา้ในสายงานซ่ึง
ท าให้บุคลากรรู้สึกว่าองคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการต่างๆได ้ อีกทั้งหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
ตนเองยงัมีความส าคญัต่อองค์การ โดยมีอิสระในการปฏิบติังาน แสดงความคิดเห็น และร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ท าใหรู้้สึกวา่งานท่ีท าอยูมี่การทา้ทายความรู้ ความสามารถอยูต่ลอดเวลา 
 2. ระดับความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อโรงแรมพีพี คาบาน่า พบว่า ระดบัความความผกูพนัต่อโรงแรม
พีพี คาบาน่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก อธิบายไดด้งัน้ี โรงแรมพีพี คาบาน่าส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาและแสดงความคิดเห็นในหน่วยงานของตนท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้บุคลากร
รู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมและช่วยพฒันาการด าเนินงานขององค์การ และมีการปลูกฝังให้บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อเพ่ือนร่วมงาน ส่งผลให้บุคลากรเกิดความเช่ือมัน่ต่อองค์การและการยอมรับเป้าหมายของ
องคก์าร เกิดความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร และปรารถนาท่ีจะคงอยู่หรือเป็นสมาชิกของ
องคก์ารต่อไป 
3. ลกัษณะงานและประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัตขิองบุคลากรมคีวามสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อในโรงแรม
พพี ีคาบา น่า พบวา่ลกัษณะงานและประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติัทั้งดา้นความมีอิสระในงาน  
ความกา้วหนา้ในงาน   ความส าคญัต่อองคก์าร และความคาดหวงัจะไดรั้บการตอบสนองโดยภาพรวมพบ
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ  โรงแรมพีพี คาบาน่าทั้งดา้นความเช่ือมัน่ต่อองคก์ารและการยอมรับ
เป้าหมายขององคก์าร  ดา้นความภาคภูมิใจและ เป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร และดา้นความปรารถนาท่ีจะคง
อยูห่รือเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไปในเชิงบวก กล่าวคือ   ลกัษณะงานและประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติั
ยิ่งมีอิสระในงาน มีความกา้วหนา้ในงาน ความส าคญัต่อองคก์าร และ ความคาดหวงัจะไดรั้บการ
ตอบสนองยิ่งมีมากเท่าไหร่ ยิ่งจะท าให ้ บุคลากรเกิดความผกูพนั เกิดความเช่ือมัน่ต่อ  องคก์ารและการ
ยอมรับเป้าหมายขององคก์าร มีความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร และปรารถนาท่ีจะคง อยู่
หรือเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไปมากเท่านั้น                                                                                                      
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังนี ้                                                                                                                                                  
1 ด้านความมอีสิระในงาน สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและใหอ้  านาจในการ
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบังานท่ีท าอยูม่ากข้ึนกวา่เดิมเพ่ือดึงศกัยภาพและความสามารถท่ีมีอยูใ่นตวัแต่
ละบุคคลมาใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงฝ่ายบริหารในแต่ละแผนกอาจจะใหเ้วลาส าหรับการพดูคุย
เก่ียวกบังานของบุคลากร (แบบตวัต่อตวั) ถึงปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน หรือเสนอใหก้ าหนดวิธีการท างานดว้ย
ตนเองในบางต าแหน่งงาน                                                                                                                                                                                
2 ด้านความก้าวหน้าในงาน ส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการของบุคลากร เช่น การพิจารณาในการ
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เล่ือนต าแหน่งใหก้บับุคลากรท่ีมีผลงานดี  มีโครงการฝึกอบรมบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเปิดโอกาสให้
บุคลากรไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถใหเ้พ่ิมข้ึน เป็นตน้ ทั้งน้ีจะท าใหบุ้คลากรโรงแรมพีพี คาบาน่า 
รู้สึกวา่ตนท างานไปแลว้จะมีโอกาสกา้วหนา้ไดอี้ก                                                                                                                                                                
3 ด้านความส าคัญต่อองค์การ ส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการท างานใหบุ้คลากรทุกคนท างานร่วมกนัเป็น
ทีมมากกวา่ต่างคนต่างท า และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดมี้ส่วนร่วมในการท างานส าคญัต่างๆเพ่ือใหรู้้สึกวา่
ตนเองมีบทบาทและความส าคญัต่อโรงแรม                                                                                                                                                    
4 ด้านคาดหวงัจะได้รับการตอบสนอง  ส่งเสริมการจดัโครงการใหร้างวลัแก่บุคลากรดีเด่นในดา้นต่างๆใน
แต่ละปีเพ่ือตอบแทนความรู้ ความสามารถของบุคลากร เป็นวิธีการรักษาคนเก่งใหท้ างานอยูก่บัองคก์าร
อยา่งยาวนาน 
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การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการสินเช่ือเคหะ  ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน                                
สาขาในสังกดัเขตห้วยขวาง โดยใช้ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

Segmenting customer housing loans provided by Government Savings Bank branches 
in Huay Kwang district by using a mixture of marketing factors 

ษรินชญา  จนัทะสี1 และ ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์2 

Sarinchaya  Jantasri and Nattapan Buavaraporn 

บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ของงานวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะกบัทางธนาคารออมสินสาขาในสังกดั 
เขตห้วยขวาง และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ช้บริการสินเช่ือเคหะ โดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด กลุ่มตัวอย่างคือ ผูใ้ช้บริการธนาคารออมสินสาขาในสังกัดเขตห้วยขวาง จ านวน 200 คน 
ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดคือ ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย = 4.54) โดยปัจจยัดา้นราคา
ท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ เร่ืองอตัราดอกเบ้ียต ่า   ผลการศึกษาดว้ยวิธีการแบ่งกลุ่ม พบว่า
ผูใ้ชบ้ริการสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ “กลุ่มท่ีเนน้ความคุม้ค่าและความสะดวกสบาย” และ “กลุ่มท่ี
เวลาเป็นเงินเป็นทอง” 
 

ค าส าคัญ: ค าส าคัญท่ี 1ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ค าส าคัญท่ี 2 ธนาคารออมสินเขตห้วยขวาง 

Abstract 
The objectives are to study the importance of marketing techniques which affect housing loan decisions 
for customers within Huay Kwang branches, and to learn about the various customer groups by using an 
array of marketing factor techniques. In this research study, we looked at 200 housing loan customers 
from branches of The Government Savings Bank in Huay Kwang district. The overall biggest factor 
which affected the customer’s decision to select bank branches in Huay Kwang district for their housing 
loan was “Price” (mean = 4.5 4 ). The most important factor regarding the price was the “low interest 
rate”. Results of cluster analysis found that sample group of customers could be divided into 2 groups. 
The first groups name “Like value and convenient segment” The second groups name “Time is money” 
Keywords: Keyword 1 Marketing mix,  Keyword 2 The Government Savings Bank in Huay Kwang 
district 
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: sarinchaya@gmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1. บทน า 
 
     ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ถือเป็นอีกหน่ึงภาคธุรกิจท่ีเป็นตวัช้ีวดัการเติบโตของเศรษฐกิจและเป็นตวัเร่งใน
การพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี ซ่ึงในปี 2556 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์มีอตัราการเติบโต 7 %  จากท่ี
คาดการณ์ว่าจะมีอตัราการเติบโตไม่ต ่ากว่า 12% ของจีดีพี เน่ืองจากปัจจยัลบ ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ฟ้ืนตวัแบบเปราะบาง ภาระหน้ีสินครัวเรือนส่งผลกระทบต่อก าลงัซ้ือของภาคอสังหาริมทรัพย ์ผนวกกบั
ปัญหาขาดแคลนแรงงานผูรั้บเหมา ยงัคงเป็นวิกฤติต่อเน่ืองต่อการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย ์ขณะท่ี
ปัจจยับวกมีเพียงอตัราดอกเบ้ียคาดว่าจะ             ทรงตวั (กญัสุชญา สุวรรณคร. “ธุรกิจอสังหาฯปี 57 ส่อ
ซึม”, กรุงเทพธุรกิจ. 2 มกราคม 2557) แต่เน่ืองจากผูป้ระกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยต่์างเร่งเปิด
โครงการใหม่ ท าใหเ้กิดการแข่งขนัในธุรกิจอสังหาริมทรัพยส่์งผลใหต้ลาดสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัขยายตวั
ตามไปดว้ย และมีการแข่งขนักนัมากข้ึนธนาคารพาณิชยไ์ดอ้อกโปรโมชัน่ดอกเบ้ียพิเศษและแคมเปญ
ส่งเสริมการขายต่างๆท าให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึน ประกอบกบัธนาคารไดใ้ห้ความส าคญัต่อสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัเน่ืองจากเป็นสินเช่ือท่ีมีหลกัประกนัเป็นท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง มีความเส่ียงต ่า และยงัเป็น
การขยายฐานลกูคา้ไปสู่สินเช่ือประเภทอ่ืนๆได ้  เช่น สินเช่ือเพ่ืออุปโภคบริโภค 
     การด าเนินธุรกิจของธนาคารตอ้งเผชิญกบัอุปสรรค และความทา้ทายหลายดา้น เช่น ปัญหาราคาน ้ามนั
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง การลงทุนของเอกชนท่ีชะลอการเติบโต เป็นผลมาจากการขาดความเช่ือมัน่ใน
สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศ และปัญหาอุทกภยัในช่วงปลายปี 2554 ส่งผลให้
ประชาชนยงัต่ืนกลวักบัปัญหาอุทกภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึนซ ้ ารอย การประเมินอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2556 คาดว่าจะขยายตวั 4.5% แต่เน่ืองจากในปี 2556 มีทั้งปัจจยับวกและปัจจยัลบเขา้มากระทบ
อยา่งต่อเน่ือง เป็นผลใหเ้ศรษฐกิจไทย ชะลอตวั โดยปัจจยัหลกัท่ีส าคญัส่วนหน่ีงมาจาก ปัญหาการเมืองใน
ประเทศ และปัจจยัเส่ียงในเร่ืองของการชะลอตวัลงอย่างต่อเน่ืองของการอุปโถค-บริโภค และการใชจ่้าย
ภาคประชาชน รวมถึงการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน ส่งผลให้จีดีพีในปี 2556 เติบโตไดท่ี้ 3% ซ่ึงต ่า
กว่าท่ีคาดการณ์ (ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย) ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผล
กระทบโดยตรงต่อธุรกิจของธนาคาร 
     ธนาคารออมสินมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปของสถาบนัการเงินท่ีมีรัฐบาลเป็นประกนัอยู่ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงัมีสาขากว่า 1,000 สาขา ทัว่ประเทศมีอายุครบ 100  ปีเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 
2556 ธนาคาร              ออมสินไดพ้ฒันาจากการเป็นธนาคารเพ่ือการออมของรัฐก้าวไปสู่มิติใหม่ท่ีมี
บทบาททั้งในดา้นการส่งเสริม การออม และสร้างวินยัทางการเงิน การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก การ
พฒันาคนและสังคมให้มีคุณภาพ รวมถึงการเพ่ิมและขยายการให้บริการและธุรกรรมทางการเงิน พร้อม
กบัเพ่ิมประสิทธิภาพ และขีดความสามารถทางการแข่งขนัไดอ้ย่างทดัเทียม   ในดา้นของการให้บริการ
สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตหว้ยขวางจากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการสาขาพบว่าปัญหา

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=แรงงาน
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ท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านสินเช่ือในตอนน้ีคือ ปัญหาด้านระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือ ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัคู่แข่งแลว้ระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือโดยเฉล่ียยงัคงสูงกว่าสถาบนัการเงินอ่ืน และ
เน่ืองจากสถาบันการเงินท่ีให้บริการด้านสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยมีอยู่หลายแห่ง จึงท าให้มีการแข่งขัน
ทางดา้นสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัสูง ผูวิ้จยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาว่าปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และก าหนดแผนการด าเนินงานเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ

เคหะของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะกบัทางธนาคารออมสินสาขาในสงักดัเขตหว้ยขวาง 
2. เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะ โดยใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. เพ่ือน าขอ้มลูท่ีศึกษาไดไ้ปปรับปรุงมาตรฐานการท างานดา้นการบริการดา้นสินเช่ือใหมี้
ประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

2. เพ่ือเป็นแนวทางใหผู้เ้ก่ียวขอ้งหรือสนใจในการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือเคหะ ใชเ้ป็นขอ้มลูในการศึกษาต่อไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 
 
     (ณัฐพชัร์ ลอ้ประดิษฐ์พงษ,์ 2555) กล่าวว่า หัวใจส าคญัของงานบริการท่ีมีคุณภาพคือ “งานบริการท่ีมี

คุณภาพ อาจมิใช่งานบริการท่ีดีท่ีสุด เร็วท่ีสุด หรือพอใจสูงสุด แต่ขอใหเ้ป็นงานบริการท่ีดี เร็ว และสร้าง

ความพึงพอใจไดอ้ย่าง “คงเส้นคงวา” ค าว่า “คงเส้นคงวา” ในท่ีน้ีหมายถึง ไม่ว่าลูกคา้จะมาซ้ือสินคา้ช้ิน

ไหน ใชบ้ริการเวลาใด ใชบ้ริการกบัพนกังานคนไหน รวมถึงไม่ว่าลูกคา้จะมาใชบ้ริการ ณ จุดบริการหรือ

สาขาไหน ลูกคา้ควรจะไดรั้บบริการท่ีดีแบบคงเส้นคงวาหรือสอดคลอ้งกนั ซ่ึงนัน่หมายถึงงานบริการท่ี 

“เป็นมาตรฐาน”                    

      (นันทสารี สุขโต และคณะ,  2555) กล่าวว่า ปัจจุบันการบริการได้เติบโตมากข้ึน คาดว่าใน

สหรัฐอเมริกา คิดเป็น 79 เปอร์เซ็นต ์ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี ค.ศ.2014 และ
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นบัเป็นสัดส่วนถึงปริมาณ 4 ใน 5 ของการจา้งงานภายในสหรัฐอเมริกา เช่นกนั การบริการมีอยู่ในหลาย

ภาคส่วนทั้งบริการในภาครัฐ เช่น               ศาลยุติธรรม การบริการทางทหาร ต ารวจ ไปรษณีย ์สถานี

ดบัเพลิง และการบริการน้ียงัอยูใ่นองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร เช่น พิพิธภณัฑ ์องคก์รการกุศล โรงพยาบาล 

โบสถ ์วดัต่างๆ ภาคเอกชนก็มีการบริการในรูปแบบต่างๆมากมาย เช่น สายการบิน ธนาคาร ประกนัภยั 

บริษทัท่ีปรึกษากฎหมาย วงการแพทย ์อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบนัเทิง คา้ปลีก คุณสมบติั 4 ประการของ

ธุรกิจบริการ ประกอบไปดว้ย จบัตอ้งไม่ได ้แบ่งแยกไม่ได ้ความผนัแปร                   ไม่สามารถจดัเก็บได ้

ดงัรูป 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  1    คุณสมบติั 4 ประการของธุรกิจบริการ (Four Service Characteristics) 
 

1. บริการจับต้องไม่ได้ (Service intangibility) หมายถึง บริการท่ีลูกคา้ไม่สามารถใชป้ระสาททั้ง 5 

พิจารณาไดก่้อนการซ้ือบริการ ดงันั้นเพ่ือสร้างความมัน่ใจในการบริการให้กบัผูบ้ริโภคมากข้ึน ผูข้าย

บริการจึงตอ้งสร้างความเช่ือมัน่โดยส่งสัญญาณท่ีเป็นรูปธรรมออกมา เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจในคุณภาพ

ของบริการท่ีจะได้รับ โดยผ่านเคร่ืองมือต่างๆเช่น สถานท่ี พนักงาน ราคา อุปกรณ์ และบรรยากาศ

โดยรวม องค์ประกอบทั้ งหมดเป็นบทสรุปของค าว่า คุณภาพการบริการในสายตาของผูบ้ริโภคท่ีจะ

ประเมินคุณภาพก่อนการตัดสินใจซ้ือ ดงันั้นผูใ้ห้บริการจ าเป็นต้องใช้วีการต่างๆ สร้างบริการท่ีเป็น

รูปธรรมใหไ้ด ้

จบัต้องไม่ได้ 

บริการไม่สามารถมองเห็น  ล้ิม

รส รู้สึก   ไดย้ิน หรือไดก้ล่ิน 

ไดก่้อนตดัสินใจซ้ือ 

แบ่งแยกไม่ได้ 

บริการไม่สามารถแยก                        

ออกจากผูใ้หบ้ริการได ้

ความผนัแปร 

คุณภาพของบริการข้ึนอยูก่บัวา่

ใครเป็นผูใ้หบ้ริการ และ

เม่ือไหร่ ท่ีไหน อยา่งไร 

ไม่สามารถจดัเกบ็ได้ 

บริการไม่สามารถจดัเกบ็ไว้

เพ่ือขายหรือใชที้หลงัได ้

 

 
บริการ 
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2. บริการแบ่งแยกไม่ได้ (Service inseparability) หมายถึง การผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกนั เป็น

บริการ 

ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการไม่สามารถแยกจากกนัได ้ถา้มีพนกังานผูใ้หบ้ริการ พนกังานคนดงักล่าวจะ

ถือเป็นส่วนหน่ึงของงานบริการ ดงันั้นในเชิงการตลาดบริการ ปฏิกิริยาโตต้อบระหว่างผูใ้ห้บริการและ

ผูรั้บบริการในฐานะลกูคา้จึงเป็นส่ิงส าคญัมากข้ึน เพราะผูใ้หบ้ริการและลกูคา้ต่างส่งผลต่อผลลพัธ์ของการ

บริการ 

3. บริการมีความผันแปร (Service variability) หมายถึง คุณภาพของการบริการข้ึนอยู่กบับุคคลผู ้

ใหบ้ริการ 

เวลาในการบริการ ลกัษณะการบริการ ปัจจยัในเร่ืองคนและเวลา มีความส าคญัเท่ากนั ดงันั้นปัจจยัหลาย

ประการส่งผลกระทบต่อคุณภาพของบริการ ซ่ึงส่งผลต่อความผนัแปรในการบริการ 

4. บริการไม่สามารถจัดเก็บได้  (Service perishability) หมายถึง บริการไม่สามารถจัดเก็บได ้

หลงัจากการผลิต 

ในธุรกิจบริการ การให้ความส าคญัในเร่ืองการจดัการความตอ้งการและการตอบสนองความตอ้งการให้

สอดคลอ้งกนัมีความส าคญั 

2.1 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ 

 

     (พิบูล ธีปะปาล ,  2545) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นแนวความคิดท่ีส าคญัอย่างหน่ึงทาง

การตลาด เพราะการบริหารการตลาดเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ นกัการตลาดจะใชส่้วนประสม

ทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือหลกัส าคญั ซ่ึงจะตอ้งพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมายท่ีไดเ้ลือกสรรไว ้

     (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา ,  2549) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบดว้ยองคป์ระกอบ

หลกั (7Ps) ดงัต่อไปน้ี 

1. The Service Product (ผลิตภณัฑบ์ริการ) ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีน าเสนอแก่ตลาดเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการ 

ของลกูคา้ และตอ้งสร้างคุณค่าใหเ้กิดข้ึน ผลิตภณัฑบ์ริการจะใชก้บัธุรกิจทุกประเภทท่ีมีการใหบ้ริการ เช่น 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจร้านอาหาร เป็นตน้ ธุรกิจเหล่าน้ีจะให้บริการตามความตอ้งการของ

ลกูคา้ท่ีมาขอรับบริการ ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัประเภทของธุรกิจ 
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2. Pricing the Services (การก าหนดราคาบริการ) ต้นทุนทั้ งหมดท่ีลูกค้าต้องจ่ายในการ

แลกเปล่ียนกบั 

ผลิตภณัฑ ์หรือผลิตภณัฑบ์ริการ ซ่ึงรวมถึงระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการผลิตหรือให้บริการ ค่าจา้งแรงงาน 

การใช้ความคิดการสร้างสรรค์ นวตักรรม จ านวนการผลิต ความยากง่ายในการจัดหาวตัถุดิบ และ

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการดว้ย ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะน ามาค านวณตน้ทุน แลว้ก าหนดเป็นราคาท่ีเป็นตวัเงิน ซ่ึง

ลกูคา้จะตอ้งจ่ายเพ่ือแลกกบัผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ 

3. Place (การจดัจ าหน่าย) เป็นกระบวนการท างานท่ีจะท าใหสิ้นคา้หรือบริการไปสู่ตลาดเพ่ือให้

ผูบ้ริโภค 

สินคา้หรือบริการตามตอ้งการไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว และมีตน้ทุนค่าใช้ จ่ายในการด าเนินงานต ่า ช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย มีหลายรูปแบบ เช่น การติดต่อทางโทรศพัท์ การติดต่อ ณ สถานท่ีท่ีผูค้นนิยม การ

ติดต่อไม่จ ากดัเวลา เป็นตน้ 

4. Promotion: Communication of the Services (การส่ือสารการตลาดบริการ) เป็นการส่ือสารทาง

การตลาด 

เพ่ือให้แน่ใจว่าผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจและทราบถึงคุณค่าของสินคา้ท่ีเสนอขาย เป็นความ

พยายามจูงใจ 

ใหเ้กิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกตอ้งการส่งเสริมการตลาดประกอบดว้ย การโฆษณา                       

การประชาสมัพนัธ์  การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนกังานขาย และการตลาดทางตรง 

          5. Processes (กระบวนการในการให้บริการ) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการให้บริการ

รวมถึงวิธีการท างานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและน าเสนอบริการใหก้บัลูกคา้ 

         6. Physical Evidence (หลกัฐานทางกายภาพ) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการสถานท่ีท่ี

ลกูคา้และ 

กิจการมีปฏิสัมพนัธ์กนั และองค์ประกอบต่างๆท่ีจบัตอ้งได ้ซ่ึงท าหน้าท่ีช่วยอ านวยความสะดวกหรือ

ส่ือสารบริการนั้น 

          7. People (บุคคล) หมายถึง ปัจจยัทางดา้นบุคคลทั้งหมดท่ีมีส่วนร่วมในการส่งมอบบริการ ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อการรับรู้ของลกูคา้ดว้ย ซ่ึงในท่ีน้ีไดแ้ก่ ทรัพยากรบุคคลของกิจการลูกคา้ และลกูคา้คนอ่ืนๆท่ี

อยูใ่นสถานบริการแห่งนั้นดว้ย 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือเคหะกบัทางธนาคารออมสินสาขาในสงักดั
ธนาคารออมสินเขตหว้ยขวางรวม 11 สาขาไดแ้ก่ สาขายติุธรรม,สาขาชยัสมรภูมิ,สาขาดินแดง,สาขาหว้ย
ขวาง, สาขาลาดพร้าว,สาขากระทรวงการคลงั,สาขาเอสพละนาด รัชดา,สาขาอีสทว์อเตอร์,สาขาพญาไท,
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด ์พระราม 9 และ สาขาบ๊ิกซี ลาดพร้าว 2 มีจ านวนทั้งส้ิน 4,032 ราย (ขอ้มูล
สินเช่ือคงเหลือ (จ านวนบัญชี) ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2556 จากระบบ Core Bank System (CBS)) กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งจากตาราง Krejcie and Morgan (1970) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% จะไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 351 คน แต่ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาในการเก็บ
ขอ้มูล จึงเก็บขอ้มูลจ านวน 200 ชุด  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance) One-way ANOVA และวิเคราะห์ดว้ยวิธีการแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Analysis) 
     

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     การแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะ ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินสาขาในสังกดัเขตหว้ยขวาง โดย
ใชปั้จจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด   สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มลูไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 58.50  

มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี ร้อยละ 36.50 มีสถานภาพการสมรส คือ โสด ร้อยละ 54.00 จบการศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี และ ระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า ร้อยละ 43.00 ประกอบอาชีพ พนกังาน/บริษทัเอกชน ร้อย
ละ 51.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 25,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 36.50 

2.     ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัการขอสินเช่ือของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าประเภทท่ีอยู่อาศยั

ส่วนใหญ่เป็น หอ้งชุด ร้อยละ 44.50 มีวตัถุประสงคข์องการถือครองท่ีอยูอ่าศยั เพ่ืออยูอ่าศยัเท่านั้น ร้อยละ 

75.50 มี วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือ เพ่ือซ้ือ ร้อยละ 78.00 มี ราคาท่ีอยู่อาศยั 2,500,000 บาทข้ึนไป ร้อย

ละ 26.50 มีระยะเวลาการกูห้รือระยะเวลาในการผ่อนช าระ 21 - 30 ปี  ร้อยละ 49.00 ไดรั้บวงเงินอนุมติั 

ระหวา่ง 1,000,000 - 1,500,000 บาท ร้อยละ 28.50 และมี จ านวนเงินงวดในการส่งช าระ ระหว่าง 5,001 - 

10,000 บาท ร้อยละ 40.00 
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3. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือ

เคหะ พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้จ านวน 200 คน ให้ความส าคญักบัเร่ืองอตัราดอกเบ้ียต ่า รองลงมาคือ วงเงินกูท่ี้

ได้รับอนุมติั และ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการต ่าอนัประกอบไปดว้ย ค่าประเมินราคาหลกัประกัน 

ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธ์ิ ค่าจดทะเบียนจ านอง  

4. ผลการศึกษาดว้ยวิธีการแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) พบวา่ผูใ้ชบ้ริการสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 

กลุ่ม 

ดงัต่อไปน้ี 

      4.1   กลุ่มท่ี 1 มีจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 ลักษณะเด่นของกลุ่มท่ี 1 จะให้

ความส าคญัในเร่ืองของอตัราดอกเบ้ียต ่า วงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั การท่ีมีสาขาในการใหบ้ริการมาก และใกล้

ท่ีพกัอาศยัหรือท่ีท างานท าให้สะดวกในการติดต่อ และยงัให้ความส าคญัในเร่ืองของความมัน่คงและ

ช่ือเสียงของธนาคาร รวมทั้ งให้ความส าคัญในเร่ืองค่าธรรมเนียมในการให้บริการต ่ า และ การจัด

โปรโมชัน่อตัราดอกเบ้ียพิเศษ ผูวิ้จยัจึงตั้งช่ือกลุ่มวา่ “กลุ่มที่เน้นความคุ้มค่าและความสะดวกสบาย” 

 

    4.2  กลุ่มท่ี 2 มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 ลกัษณะเด่นของกลุ่มท่ี 2 จะใหค้วามส าคญั
ในเร่ืองวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั ระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือท่ีรวดเร็ว รวมทั้งเง่ือนไขในการขอสินเช่ือไม่
ยุง่ยาก และยงัชอบความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ และพนกังานมีความรวดเร็วในการติดต่อ ผูวิ้จยัจึงตั้ง
ช่ือกลุ่มวา่  “กลุ่มที่เวลาเป็นเงนิเป็นทอง” 
 

5. สรุปผลการศึกษา  

กลุ่ม ท่ี  1 “กลุ่ม ท่ี เน้นความคุ้ม ค่ าและความสะดวกสบาย” ธนาคารควรเน้น เร่ืองการ

ประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองอตัราดอกเบ้ียใหม้ากข้ึน เพราะเป็นจุดแขง็ของธนาคาร นอกจากน้ีควรมีการร่วมมือ

กบัโครงการจดัสรรต่างๆ ตลอดจนการเขา้ไปท าขอ้ตกลงกบับริษทัห้างร้านต่างๆ เพ่ือเป็นการขยายฐาน

ลกูคา้ และเพ่ิมการประชาสมัพนัธ์ผา่น Social Network เพราะเป็นส่ิงท่ีเขา้ถึงง่ายและเร็ว และตน้ทุนต ่า 

กลุ่มท่ี 2 “กลุ่มท่ีเวลาเป็นเงินเป็นทอง” ธนาคารควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์โดยการออกจดหมาย

เชิญชวนลูกคา้มาใชบ้ริการ เพ่ือเป็นการรักษาฐานลกูคา้ และควรเพ่ิมการบริการแบบ One stop service  คือ

การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หากพนกังานสามารถท าใหลู้กคา้ติดต่อเพียงจุดเดียวแลว้ให้บริการไดทุ้ก
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ความตอ้งการ จะท าใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน และมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการมาก

ข้ึนดว้ย นอกจากน้ีอาจท าใหล้กูคา้เกิดความประทบัใจ เม่ือลกูคา้เกิดความประทบัใจจะกลายเป็นลกูคา้ชั้น

ดีท่ีมีความภกัดีต่อสินคา้และบริการ รวมถึงแนวโนม้ในการบอกต่อ ซ่ึงจะท าให้ไดลู้กคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึน

อีกดว้ย 

ผูวิ้จยัขอเสนอกลยุทธ์ส าหรับลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการในดา้นการ

ด าเนินงาน คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง  โดยการเน้นไปท่ีคุณภาพของ ผลิตภณัฑ์  บริการ  และ

ภาพลกัษณ์ การจดัใหลู้กคา้สามารถก าหนดเง่ือนไขการขอสินเช่ือไดเ้อง หรือธนาคารก าหนดใหเ้ลือกตาม

ความพึงพอใจซ่ึงกลยทุธ์การสร้างความแตกต่างน้ีจะช่วยตอบสนองต่อพฤติกรรมการเลือกใชสิ้นเช่ือเคหะ

ของผูใ้ชบ้ริการได ้สามารถน าเสนอสินเช่ือเคหะไดต้รงต่อกลุ่มเป้าหมาย และยงัสามารถเพ่ิมฐานลูกคา้ให้

เพ่ิมมากข้ึนทั้งท่ีเป็นกลุ่มลกูคา้เดิมและกลุ่มลกูคา้ใหม่ อนัจะส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของยอดสินเช่ือเคหะ  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของผูป้ระกอบการไร่ออ้ยใน
จงัหวดักาญจนบุรี โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน และดา้นทรัพยากร
บุคคล อีกทั้งเพ่ือสร้างเคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานของผูป้ระกอบการไร่ออ้ยในจงัหวดั
กาญจนบุรี ประชากรท่ีศึกษา คือผูป้ระกอบการไร่ออ้ยท่ีมีโควตาส่งออ้ยใหก้บัโรงงานน ้าตาล ในเขตพ้ืนท่ี
จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงมีเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร แรงงาน ท่ีใชใ้นการผลิตและการเกบ็เก่ียว อีกทั้งยงัมีแหล่ง
เงินทุนท่ีเช่ือถือได ้จ านวน 200 คน โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา ในการศึกษาคร้ังน้ีได้
ท าการรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา และใชก้ารวิเคราะห์ Factor Analysis 
จากนั้นน าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลทางสถิติในภาพรวมเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยไดใ้หค้วามส าคญัท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานมากท่ีสุดในแต่ละดา้น คือ ดา้นการผลิต ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยไดใ้หค้วามส าคญักบัการใช้
เคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั เช่น รถไถ รถคีบออ้ย  ดา้นการตลาด ไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองความหวาน
ของผลผลิต  ดา้นการเงิน ไดใ้หค้วามส าคญักบัการซ้ือเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์เพ่ิมท าใหผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึน  ดา้น
ทรัพยากรบุคคล ไดใ้หค้วามส าคญักบัการตรวจสอบผลงานหลงัจากงานเสร็จส้ิน ทั้งน้ีผูป้ระกอบการควร
เพ่ิมการใชปั้จจยัในการด าเนินงาน ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด ดา้นการเงินและดา้นทรัพยากรบุคคลให้
สูงข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และผลผลิตท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 
ค าส าคัญ: การประเมินผล, ประสิทธิภาพ, ผู้ประกอบการไร่อ้อย 

 
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400  
2 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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Abstract 
The objective of this research is to assess the effectiveness of sugarcane planters in Kanchanaburi 
province of Thailand. The effectiveness of sugarcane planters was measured by productivity, marketing, 
financial, labor force and creates tools to measure the operational efficiency of operator sugarcane in 
Kanchanaburi. Two hundred sugarcane planters participated in this study. The present study is 
conducted using a quota sampling method from entrepreneurs who have pre-order agreement with 
sugarhouse in Kanchanaburi province area.  The research survey adopts a questionnaire to assess 
effectiveness of sugarcane planters for data collection. The present study is a descriptive research that is 
based on research to describe effectiveness of sugarcane planter in Kanchanaburi province area.  
Descriptive statistical analysis was used to describe population characteristics and provides summaries 
of quantitative statistics to describe phenomena in statistical terms.  Descriptive statistical analysis was 
assessed through the Statistical Package for Social Sciences software program. The results showed that 
effectiveness of sugarcane planters was emphasized in productivity process from each aspect.  In 
productivity, sugarcane planters were emphasized in selection of modern harvester machines. In 
marketing, sugarcane planters were emphasized in sweet quality of sugarcane.   In financial, sugarcane 
planters were emphasized in purchase new machines in order to increase productivity.   In labor force, 
sugarcane planters were emphasized in evaluation job performance of workers.  Hence, sugarcanes 
planters should enhance their abilities in productivity, marketing, financial, and labor force in order to 
increase operating process and quality of sugarcane product. 
 

Keywords:  Assessments, Effectiveness, Entrepreneurships of Sugarcane Farms 
 

บทน า 
     ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงถือไดว้่าเป็นอาชีพหลกัและเป็นอาชีพส าคญัในการสร้าง
รายไดจ้ านวนมากเขา้สู่ประเทศ ปัจจุบนัอาชีพเกษตรกรรมในประเทศไทยไดมี้การเจริญเติบโตข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงการเติบโตดงักล่าวนั้นท าใหต้อ้งอาศยัทรัพยากร ความรู้ ความสามารถ ในการด าเนินงานและ
บริหารจดัการของผูป้ระกอบการท่ียึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรมการ
เพาะปลูกออ้ย ซ่ึงในปี พ.ศ.2555/56 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยในเขตพ้ืนท่ีส ารวจรวม 48 จังหวดั จ านวน 
9,487,320 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนท่ีปลกูออ้ยส่งโรงงาน 8,842,228 ไร่ และพ้ืนท่ีปลกูออ้ยท าพนัธ์ุ 645,092 ไร่ โดย
มีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีการผลิต 2554/55 จ านวน 489,034 ไร่ หรือร้อยละ 5.43 เน่ืองจากมีปัจจยัสนับสนุน
ดา้นราคาออ้ยท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน ตลอดจนปริมาณน ้าฝนและสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเพ่ิม
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ผลผลิตออ้ยอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการเก็บเก่ียวออ้ยส่งโรงงาน โดยในภาคกลางมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ออ้ยจ านวน 12 จงัหวดั มีพ้ืนท่ีปลูกออ้ยทั้ งหมด 2,903,408 ไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี การผลิต 2554/55 จ านวน 
141,439 ไร่ หรือร้อยละ 5.12 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเพาะปลูกจากมนัส าปะหลงั ขา้วโพดเล้ียง
สตัว ์และขา้วนาปี บางส่วนมาปลกูออ้ยแทน (ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 2556) 
ตารางที่ 1 แสดงพ้ืนท่ีเพาะปลกูและผลผลิตออ้ยในเขตภาคกลาง ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2556 

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย, รายงานพ้ืนท่ีปลูกออ้ยปีการผลิต 2555/56 (ออนไลน์), เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 3 
กนัยายน 2556. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ocsb.go.th/th/cms/detail.php?ID=923&SystemModuleKey=journal 

     จากรายงานการส ารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยประจ าปีการผลิต 2555/56 ของส านกังานคณะกรรมการออ้ย
และน ้ าตาลทราย พบว่าจงัหวดักาญจนบุรีเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมการ
เพาะปลูกออ้ยมากท่ีสุดในเขตภาคกลาง ซ่ึงมีลกัษณะภูมิประเทศเหมาะส าหรับการเพาะปลูกออ้ยและมี
โรงงานน ้ าตาลรองรับอยู่ในพ้ืนท่ีหลายแห่ง ทั้งน้ีในการประกอบธุรกิจไร่ออ้ยนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีผูใ้ด
อยากจะประกอบธุรกิจแลว้สามารถด าเนินงานไดท้นัที ซ่ึงผูท่ี้จะประกอบธุรกิจไร่ออ้ยนั้นจะตอ้งมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ การศึกษาเตรียมการจดัหาขอ้มูลโดยรอบดา้นอย่างละเอียดและพร้อมท่ีจะ
เผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคทั้งยงัตอ้งเตรียมรับมือกบัการแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากปัจจยัดา้นต่างๆ ทั้ง
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เพ่ือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้ได ้
เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในปี 2558 น้ี จึงมีความจ าเป็นท่ีผูป้ระกอบการซ่ึง
มีอาชีพเพาะปลูกออ้ย จะตอ้งรีบปรับเปล่ียนทศันคติ แนวคิด และพฒันาวิธีการในการด าเนินงานหรือการ

ท่ี จงัหวดั พ้ืนท่ีเพาะปลูก
ออ้ย (ไร่) 

ปริมาณออ้ยทั้งหมด 
(ไร่) 

ปริมาณออ้ยท่ีส่ง
โรงงาน (ไร่) 

ปริมาณออ้ยส่งเขา้
หีบ (ไร่) 

ผลผลิตเฉล่ีย 
(ตนั/ไร่) 

1 อุทยัธานี  302,193 3,454,065 282,499 3,228,964 11.43 
2 ชยันาท  145,737 1,693,462 136,518 1,586,333 11.62 
3 สิงห์บุรี  80,840 978,976 75,160 910,183 12.11 
4 ลพบุรี  636,523 7,555,530 596,709 7,082,931 11.87 
5 สระบุรี  129,667 1,515,806 121,076 1,415,383 11.69 
6 อ่างทอง  19,158 232,191 17,873 216,615 12.12 
7 สุพรรณบุรี  578,644 6,718,061 542,028 6,292,942 11.61 
8 กาญจนบุรี  678,556 7,749,115 633,650 7,236,279 11.42 
9 นครปฐม  83,248 953,184 77,397 886,195 11.45 

10 ราชบุรี  163,458 1,794,765 151,986 1,668,808 10.98 
11 เพชรบุรี  33,144 377,180 30,815 350,672 11.38 
12 ประจวบคีรีขนัธ์  52,240 585,614 48,517 543,878 11.21 
 รวมภาคกลาง  2,903,408 33,607,949 2,714,228 31,419,183 11.58 
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บริหารจดัการ  จากในรูปแบบเดิมๆท่ีมีลกัษณะการด าเนินงานในรูปแบบวฒันธรรมครัวเรือนหรือเครือ
ญาติ ซ่ึงไม่ค่อยให้ความส าคญักบัประสิทธิภาพการด าเนินงานมากนกั เร่ิมตั้งแต่ขบวนการผลิต การเก็บ
เก่ียว การขนส่งและการบริหารงานบุคคล หรือแม้กระทั่งต้นทุนในการผลิต ก าไรและผลตอบแทน 
ทางดา้นการเงินตลอดจนดา้นส าคญัอ่ืนๆ ส่งผลท าใหจ้ านวนผลผลิตท่ีผูป้ระกอบการเหล่านั้นควรจะไดรั้บ 
เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัตน้ทุนการผลิตท่ีตนเองไดล้งทุนไปแลว้ มีก าไรและผลตอบแทนไม่คุม้ค่าอยา่งท่ี
ควรจะเป็น  
     ดว้ยเหตุผลส าคญัน้ีผูศึ้กษาในฐานะผูป้ระกอบการธุรกิจไร่ออ้ย จึงเลง็เห็นว่าการประกอบธุรกิจไร่ออ้ย
นั้น จะตอ้งเร่งพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข การด าเนินงานของผูป้ระกอบการไร่ออ้ยนั้น ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและสามารถแข่งขนักบัระดบัประเทศได ้จึงเห็นถึงความจ าเป็นในการศึกษาถึงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของผูป้ระกอบการไร่ออ้ย  ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยในจงัหวดักาญจนบุรี โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด ดา้น
การเงิน  และด้านทรัพยากรบุคคล  เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูล และแนวทาง
ประกอบการพฒันาแนวคิดในการบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ทั้งของกลุ่มผูป้ระกอบการไร่ออ้ย
ในจงัหวดักาญจนบุรี รวมตลอดถึงบุคคลทั่วไปท่ีก าลงัสนใจลงทุนประกอบกิจการเพาะปลูกออ้ยใน
อนาคตว่า พวกเขาเหล่านั้นควรจะปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงานอย่างไรให้เหมาะสมกบัสภาพภายใน
องค์กรของตนเอง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด ตั้ งแต่เร่ิมต้นกระบวนการผลิต
จนกระทัง่ไดรั้บผลก าไรตอบแทน อนัยงัคงเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของผูป้ระกอบการไร่ออ้ยในปัจจุบนัอยู่
เป็นจ านวนมาก 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     แนวคิดและทฤษฎีด้านการผลติ (Production) การบริหารการผลิต เป็นกระบวนการหน่ึงในหลายๆ 
กระบวนการ การบริหารองคก์รอยูใ่นกลุ่มกลยทุธการปฏิบติัการ (Operations strategy) ซ่ึงตอ้งใชปั้จจยั
น าเขา้ (Inputs) ผา่นกระบวนการแปรสภาพ (Transformation) ออกมาเป็นปัจจยัน าออก (Outputs) หลกั
ส าคญัท่ีผูบ้ริหารการผลิตจะตอ้งพิจารณาคือจะท าอยา่งไร จึงจะสามารถเพ่ิมผลผลิต (Productivity) ไดโ้ดย
ใชต้น้ทุนทรัพยากรต ่าสุด อนัจะส่งผลใหก้ารบริหารการผลิตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
นัน่เอง ในการตดัสินใจจะท าอยา่งไรในการเพ่ิมผลผลิตนั้น จ าเป็นตอ้งน าหลกัเหตุและผลโดยเฉพาะใช้
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis (QA)) เขา้มาช่วย  สุปัญญา ไชยชาญ (2537:20-21) ได้
กล่าวในบทความไวว้า่ ในการบริหารการผลิต มีปัญหาท่ีนกับริหารการผลิตตอ้งตดัสินใจอยา่งหลากหลาย
แบ่งเป็นหมวดหมู่ดงัน้ี 1) การตดัสินใจเก่ียวกบักระบวนการผลิต 2) การตดัสินใจเก่ียวกบัก าลงัการผลิต 3) 
การตดัสินใจเก่ียวกบัวสัดุคงคลงั 4 )  การตดัสินใจเก่ียวกบัก าลงัคน 5 )  การตดัสินใจเก่ียวกบัคุณภาพ  
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องคป์ระกอบของการผลิตและการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 1. ปัจจยัน าเขา้ (Input) 2. กระบวนการแปลง
สภาพ (Conversion Process)  3. ผลผลิต (Output)  
      ทฤษฎี McKinney 7-S Framework   เป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานท่ีน ามาใช้ในการคดัสรรองค์การซ่ึง
กรอบแนวคิดประกอบด้วยปัจจัย 7 ประการในการประเมินองค์การ  ได้แก่ 1) กลยุทธ์ขององค์กร 2) 
โครงสร้างองค์การ 3) ระบบการปฏิบติังาน 4) บุคลากร 5) ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 6) รูปแบบการ
บริหารจดัการ 7) ค่านิยมร่วม   
      ทฤษฎี Value chain คือ ตวัแบบห่วงโซ่แห่งคุณค่า คิดคน้โดย Michael E. Porter เป็นตวัแบบท่ีมองว่า 
ธุรกิจเป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรคคุ์ณค่าอยา่งต่อเน่ือง และสัมพนัธ์กนัเหมือนกบัลกูโซ่ ซ่ึงแต่ละกิจกรรมใน
กระบวนการธุรกิจ ตั้งแต่การน าเขา้วตัถุดิบ จนกระทัง่ผลิตส าเร็จกลายเป็นสินคา้ส าเร็จรูป จะช่วยสร้าง
มลูค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ และบริการ ก่อนจะส่งมอบไปยงัลกูคา้ กิจกรรมในตวัแบบห่วงโซ่คุณค่าแบ่งเป็น 2 
ส่วน แต่ละส่วนสามารถน าระบบสารสนเทศไปใชส้นบัสนุนการท างาน โดยแนวคิดน้ีแบ่งกิจกรรมภายใน
องคก์ร เป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลกั Primary Activities) และกิจกรรมสนบัสนุน (Support Activities)
โดยกิจกรรมทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเพ่ิมคุณค่าใหก้บัสินคา้หรือบริการของบริษทั 
      แนวคิดและทฤษฎีด้านการตลาด (Marketing) ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ ์
2) ราคา 3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด   
     แนวคิดและทฤษฎีด้านการเงิน (Finance) ธุรกิจสามารถจดัหาเงินทุนไดจ้ากแหล่งเงินทุนหลายแหล่ง
ดว้ยกนั แหล่งเงินทุนแต่ละแหล่งมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของตน้ทุนในการจดัหาเงินทุน ระยะเวลาการ
ช าระคืนเงินทุน และ เง่ือนไขในการจดัหาเงินทุน ทั้งน้ีการจดัหาเงินทุนแต่ละแหล่งของธุรกิจจะส่งผลให้
ธุรกิจมีความเส่ียงและขอ้ผกูมดัแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นถา้หากพิจารณาจดัประเภทของแหล่งเงินทุนโดย
การพิจารณาถึงก าหนดการช าระคืนเงินทุนตามข้อผูกพนัในการจดัหาเงินทุนแลว้ท าให้สามารถจดัแบ่ง
แหล่งเงินทุนตามก าหนดการช าระคืนออกไดเ้ป็น แหล่งเงินทุนระยะสั้น แหล่งเงินทุนระยะกลาง และ
แหล่งเงินทุนระยะยาว  
      การจดัสรรเงินในการลงทุน (Investment) ธุรกิจจะมีการพิจารณา ดดัสินใจน าเงินทุนท่ีได้มาว่าจะ
จดัสรรไปในการลงทุนประเภทใดบา้ง โดย ตอ้งพิจารณาจากระยะเวลาในการคืนทุน อตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนถวัเฉล่ีย อตัราผลตอบแทนภายใน ดชันีก าไร เป็นตน้ 
     ประเภทของโครงการลงทุน 1) โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ่อมบ ารุงรักษาในธุรกิจ 2) โครงการขยาย
ตลาดเดิมหรือผลิตภณัฑเ์ดิม 3) โครงการขยายผลิตภณัฑใ์หม่หรือตลาดใหม่ 
     แนวคิดและทฤษฎี ด้านทรัพยากรบุคคล  (Personnel Management) บทบาทหน้าท่ีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือให้องคก์าร ใชท้รัพยากรมนุษยใ์หเ้กิดประโยชน์ สูงสุด บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
ดงันั้นสมาคมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(The Society for Human resource Management: HRM) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดไว ้6 บทบาทหน้าท่ีหลักดังต่อไปน้ี (Byars & Rue 1997:5) 1) การ
วางแผน กรสรรหา และการคดัเลือกทรัพยากร 2) การพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์3) การจ่ายค่าตอบแทนและ
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ผลประโยชน์ 4) พนกังานและแรงงานสมัพนัธ์ 5) ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั 6) การวิจยัทรัพยากร
มนุษย ์ 
     ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theories) เป็นการศึกษาถึงประเภทความตอ้งการต่างๆของบุคคลท่ีเป็น
แรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่างๆออกมา ล าดบัความตอ้งกานของมาสโลว ์มี 5 ระดบัดว้ยกนั โดยเร่ิมจาก
ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานข้ึนไป ดงัน้ี 1) ความตอ้งการทางร่างกาย 2) ความตอ้งการความปลอดภยัและ
มัน่คง 3) ความตอ้งการความผกูพนัหรือการยอมรับ (ความตอ้งการทางสงัคม) 4) ความตอ้งการการยกยอ่ง 
5) ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต  
ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  
      วิจยัและพฒันาสารสนเทศทางการเงิน ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ ไดศึ้กษาการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2551 (2552) ไดศึ้กษาการ
วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรโดยรวม  เพ่ือศึกษาลักษณะและรูปแบบของ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร    
     อุกฤษฎ์ พงษว์านิชอนนัต์ (2552) ไดท้ าการศึกษาตน้ทุน และผลตอบแทนการผลิตออ้ยโรงงานต าบล
ดอนเจดีย ์อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ปีการเพาะปลูก 2550/2551 โดยศึกษาสภาพทัว่ไปของการ
ผลิต และการตลาดของออ้ยโรงงานในจงัหวดักาญจนบุรี วิเคราะห์ตน้ทุน และผลตอบแทนต่อการลงทุน
ในการผลิตออ้ยของเกษตรกร        
     อุรุชา ฉิมฉ ่า (2552) ไดท้ าการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกออ้ย กรณีศึกษาไร่ออ้ยจงัหวดั
กาญจนบุรี เพ่ือศึกษาถึงตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกออ้ย ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดักาญจนบุรี  
     ปองพล มากวฒันสุข (2553) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งออ้ยเขา้โรงงานน ้าตาล
กรณีศึกษาผูป้ลกูออ้ยเขตอ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี  
     ประภาภรณ์ พวงเนียม (2554) ไดท้ าการศึกษาถึงวิถีชีวิตเถา้แก่ไร่ออ้ย ความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค
ในการประกอบธุรกิจ    
     ชุลีพร กุศลคุม้ และ กาญจนา เศรษฐนนัท ์( 2555) ไดท้ าการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนในการผลิต
ออ้ยเขา้สู่โรงงงานของชาวไร่ออ้ยรายย่อยในเขตพ้ืนท่ีต าบลบวัขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ   
โดยศึกษาสภาพทัว่ไปของการผลิต และการตลาดของการผลิตออ้ยเขา้สู่โรงงาน วิเคราะห์ตน้ทุน และ
ผลตอบแทน วิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของชาวไร่ออ้ยรายยอ่ยในเขตพ้ืนท่ี 
 

3. วธิีการศึกษา 

      ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยท่ีมีโควตาส่งออ้ยให้กบัโรงงานน ้ าตาล ในเขต
พ้ืนท่ีจงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 4 โรง มีจ านวนทั้งหมด 2,105 คน ในปีการเพาะปลกู 2555/56 ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยท่ีมีเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต และเก็บเก่ียว รวมถึงมีแรงงานในการเก็บ
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เก่ียว และมีแหล่งเงินทุนท่ีเช่ือถือได ้โดยผูศึ้กษาไดใ้ชวิ้ธีการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของ 
Krejcie & Morgan ไดจ้ านวน 327 คน แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัดา้นเวลาในการรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาจึงได้
ลดขนาดของกลุ่มประชากรตวัอยา่งเป็น 200 คน  แลว้คดัเลือกตวัอยา่งโดยใชวิ้ธีการก าหนดโควตา (Quota 
Selection) โดยแบ่งตามสัดส่วนตามจ านวนของผูป้ระกอบการไร่ออ้ยท่ีมีโควตาส่งออ้ยให้กบัโรงงาน
น ้ าตาล โดยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการไร่ออ้ย ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการเพาะปลูกออ้ย  จ านวนระยะเวลาในการปลูกออ้ย พ้ืนท่ีในการ
เพาะปลูกออ้ย ลกัษณะการถือครองท่ีดิน แหล่งเงินทุน ปริมานโควตาท่ีท าสัญญากบัโรงงาน และจ านวน
พนักงาน/จ านวนลูกจ้าง จ านวน 10 ข้อ ส่วนท่ี  2 การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
ผูป้ระกอบการไร่ออ้ย โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น คือดา้นการผลิต ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน และดา้นทรัพยากร
บุคคล จ านวน 63 ขอ้ ใชล้กัษณะค าถามแบบมาตราส่วน 5  ระดบัโดยใชห้ลกัของ Likert Scale  สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) และใช ้Factor Analysis เป็นเคร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้
จากการท าแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลในการศึกษาคร้ังน้ีดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการไร่ออ้ยท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 78.0 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ22.0 มีอายมุากกวา่ 45 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ56.5 มีระดบั
การศึกษาต ่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ72.5 ผู ้ประกอบไร่อ้อยส่วนมากมีอาชีพอ่ืน
นอกเหนือจากการเพาะปลกูออ้ย คิดเป็นร้อยละ87.0 เช่น ท านา, ปลกูมนัส าปะหลงั, เล้ียงสัตว,์ คา้ขาย และ
รับจา้ง มีระยะเวลาในการด าเนินงานเพาะปลกูออ้ยมากกว่า15 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีจ านวนพ้ืนท่ีในการ
เพาะปลกูออ้ย 201-400 ไร่ คิดเป็นร้อยละ36.0 มีลกัษณะการถือครองท่ีดินโดยเป็นท่ีดินของตนเองและเช่า
ผูอ่ื้นดว้ย คิดเป็นร้อยละ52.5  เงินทุนท่ีใชใ้นการเพาะปลกูออ้ย พบวา่ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยจะใช้
เงินส่วนตวัและเงินกูย้ืม (โรงงานน ้ าตาล /ธ.ก.ส.) คิดเป็นร้อยละ 54.5 ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยส่วนใหญ่มี
ปริมาณโควตาออ้ยท่ีท าสัญญากบัโรงงาน มากกว่า 2,000 ตนัข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 62.0 และมีจ านวน
พนกังาน/ลกูจา้ง 21-30 คน คิดเป็นร้อยละ37.5 
ผลการประเมนิระดบัความส าคัญที่มผีลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของผู้ประกอบการไร่อ้อย  
     จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการไร่ออ้ยท่ีตอบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน ทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 
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     ดา้นการผลิต ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในเร่ืองของการใช้เคร่ืองมือ/
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั เช่น รถไถ รถคีบออ้ย มีค่าเฉล่ีย 4.62 ถดัมาคือให้ความส าคญักบัการก าจดัวชัพืชมี
ค่าเฉล่ีย 4.52 และให้ความส าคญักบัการคดัเลือกพนัธ์ุในการเพาะปลูกมีค่าเฉล่ีย 4.37 โดยกลุ่มตวัอย่าง
ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยใหค้วามส าคญักบัผลจากการก าหนดค่าแรงขั้นต ่า 300 บาทของรัฐบาลนอ้ยท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 2.88   
     ดา้นการตลาด ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานในเร่ืองความหวานของผลผลิต มี
ค่าเฉล่ีย 4.71 มากท่ีสุด ถัดมาคือให้ความส าคัญในเร่ืองน ้ าหนักของผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 4.68 และให้
ความส าคญักบัความพร้อมของโรงงานในดา้นการรับผลผลิตเขา้สู่โรงงานน ้าตาล มีค่าเฉล่ีย 4.46 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างผูป้ระกอบการไร่ออ้ยให้ความส าคญักับเร่ืองของการก าหนดราคาซ้ือ-ขายไดเ้อง น้อยท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 3.22 
     ดา้นการเงิน ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยใหค้วามส าคญัในการด าเนินงานในเร่ืองการซ้ือเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์
เพ่ิม ท าให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.22 มากท่ีสุด ถดัมาคือให้ความส าคญัในเร่ืองซ้ือท่ีดินเพ่ิมท าให้
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.20 และให้ความส าคญักบัความสามรถในการจดัหาเงินลงทุน (จากทุกแหล่ง
เงินทุน) มีค่าเฉล่ีย 4.06 โดยกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการไร่ออ้ยใหค้วามส าคญักบัการใชเ้งินทุนส่วนเจา้ของ
นอ้ยกวา่เงินทุนกูย้ืมนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.76   
     ดา้นทรัพยากรบุคคล ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยให้ความส าคญักบัการตรวจสอบผลงานหลงัจากงานเสร็จ
ส้ิน มีค่าเฉล่ีย 4.51 มากท่ีสุด ถดัมาคือใหค้วามส าคญัในเร่ืองการวางแผนก าลงัคนล่วงหนา้ มีค่าเฉล่ีย 4.26 
และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้งานด้วยตนเองจากประสบการณ์  มีค่าเฉล่ีย 4.25 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้จากภายนอกนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.61 

สรุปผลจากการท า Factor Rotation และตั้งช่ือกลุ่มของ Factor ที่เหมาะสม  

     จากการท่ีไดมี้การประเมินระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ผูป้ระกอบการไร่ออ้ย โดยใชก้รอบแนวความคิดเขา้มาเป็นตวัแปรใชส้ร้างมาตรวดัความส าคญัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของผูป้ระกอบการไร่ออ้ย โดยการวิเคราะห์หา Factor ท่ีเหมาะสมดว้ยวิธี
วิเคราะห์ Factor Analysis พบวา่จากการจดักลุ่มชุดของค าถามทั้งหมด 63 ขอ้ ผลลพัธ์ท่ีออกมาท าให้
กลุ่มค าถามท่ีมีความหมายไปในทางเดียวกนั สามารถลดจ านวนค าถามใหน้อ้ยลง ซ่ึงสามารถจดัแบ่งกลุ่ม
ค าถามท่ีมีปัจจยัร่วมกนัไดแ้ละไดก้ าหนดช่ือใหก้ลุ่มใหม่ทั้งหมด 7 กลุ่ม คือ  Factor1 ดา้น
กระบวนการด าเนินงาน Factor2 ดา้นปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิต Factor3 ดา้นบุคลากร Factor4 ดา้นการบริหาร
จดัการ Factor5 ดา้นการจดัสรรเงินทุนFactor6 ดา้นโรงงาน Factor7 ดา้นแหล่งเงินทุน 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของผูป้ระกอบการไร่อ้อยในจังหวดั
กาญจนบุรีนั้น เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นการผลิต ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยใหค้วามส าคญักบัการ
ด าเนินงานในเร่ืองของการใชเ้คร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั เช่น รถไถ รถคีบออ้ย มากท่ีสุด ดา้นการตลาด 
ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยไดใ้หค้วามส าคญักบัการด าเนินงานในเร่ืองความหวานของผลผลิต มากท่ีสุด  ดา้น
การเงิน ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยใหค้วามส าคญัในการด าเนินงานในเร่ืองการซ้ือเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์เพ่ิมท าให้
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน มากท่ีสุด  ดา้นทรัพยากรบุคคล ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยให้ความส าคญักบัการตรวจสอบ
ผลงานหลงัจากงานเสร็จส้ินมากท่ีสุด ทั้งน้ีจากการแข่งขนัในเร่ืองของผลผลิต และการด าเนินงานท่ีมีมาก
ข้ึนในปัจจุบนั ผูป้ระกอบการไร่ออ้ยจึงควรเร่งศึกษา เรียนรู้ พฒันา และปรับปรุง รูปแบบการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนไปอีก เพ่ือเตรียมพร้อมรับกบัการแข่งขนัในอนาคต และการแข่งขนัระหว่าง
ประเทศในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  
     ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
     ผู้ประกอบการ 
     - ดา้นการผลิต ควรเพ่ิมปัจจยัในดา้นเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูป้ระกอบการ
ไร่ออ้ยควรความส าคญักบัเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรใหม่ๆ เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนในเร่ืองของแรงงานใน
ดา้นการผลิต  
     - ดา้นการตลาด ฝ่ายโรงงานควรมีการบริการ การดูแล การช่วยเหลือในดา้นต่างๆให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน เน่ืองจากการให้บริการในดา้นต่างๆของโรงงานส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการในการ
เลือกส่งออ้ยเขา้โรงงานเป็นอยา่งมาก 
     - ดา้นการเงิน ควรลงทุนในเร่ืองการซ้ือเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์เพ่ิม เพ่ือให้เหมาะสมกบัขนาดของธุรกิจ
ของตนเอง และเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการด าเนินงาน 
     - ดา้นทรัพยากรบุคคล ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ระบบ วิธีการด าเนินงานใหม่ๆ การน า
เทคโนโลยีใหม่ๆมาใชใ้นการด าเนินงาน จากภายนอกใหม้ากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และผลผลิตท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
     หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
     - หน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมของแต่ละโรงงาน ส านักงานเกษตรจงัหวดักาญจนบุรี และหน่วยงาน
อ่ืนๆ สามารถน าผลการวิเคราะห์ดงักล่าวไปเผยแพร่ให้กบัผูป้ระกอบกิจการไร่ออ้ยในปัจจุบนั หรือผูท่ี้
ก าลงัสนใจลงทุนประกอบธุรกิจไร่ออ้ยรายใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน พฒันา ปรับปรุง และ
แก้ไขประสิทธิภาพการด าเนินงานของผูป้ระกอบการแต่ละราย ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
หมายถึงการมีผลก าไรและตอบแทนท่ีเพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1378 

 
 

     - หน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลควรใหค้วามส าคญัต่อผูป้ระกอบอาชีพเพาะปลกูออ้ยมากยิ่งข้ึน โดยใหค้วาม
ร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน แก่ผูป้ระกอบกิจการเพาะปลูกออ้ย ในการด าเนินงานในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การผลิต ดา้นการตลาด ดา้นการเงินและดา้นทรัพยากรบุคคล ทั้งน้ีเพ่ือช่วยใหผู้ป้ระกอบกิจการไร่ออ้ยทั้ง
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและผูท่ี้ก าลงัสนใจลงทุนในอนาคต สามารถสร้างผลผลิตท่ีมีผลก าไรตอบแทน ได้
ทดัเทียมสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการวิชาชีพน้ีในระดบัประเทศ เพ่ือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจท่ี
ก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้ได ้เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในปี 2558 
ประเดน็ที่ควรท าการศึกษาคร้ังต่อไป  

     1.การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของผูป้ระกอบการ

ไร่ออ้ย ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน และดา้นทรัพยากรบุคคล 

ทั้งน้ีผูศึ้กษาเห็นว่ายงัควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในดา้นต่างๆอีก เช่น ดา้นการจดัการวตัถุดิบ ดา้นการจดั

จ าหน่าย ดา้นการบญัชี และดา้นระบบสารสนเทศของกิจการ เป็นตน้ เพ่ือเป็นประโยชนส์ าหรับผูป้ระกอบ

กิจการไร่ออ้ยในปัจจุบนั หรือผูท่ี้ก าลงัสนใจประกอบธุรกิจไร่ออ้ยในอนาคต รวมตลอดถึงหน่วยงานอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

     2.การศึกษาในคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของผูป้ระกอบการ

ไร่ออ้ย ในจงัหวดัอ่ืนๆท่ีมีการเพาะปลูกออ้ย เช่น ลพบุรี สุพรรณบุรี และอุทยัธานีเป็นตน้ เพ่ือเป็นการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินงานของผูป้ระกอบการไร่ออ้ยในแต่ละจงัหวดัว่ามีความเหมือนหรือ

แตกต่างกนัอยา่งไรต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1379 

 
 

บรรณานุกรม 

ชญานิษฐ ์อรุณสิทธ์ิ. 2551. “ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานควบคุมภายในขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินใน จงัหวดัล าปาง.” การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต. คณะรัฐประศาสนศาสตร์

มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั.  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ. 2546. การจดัการการตลาด. กรุงเทพมหานคร: เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อิน

โดไชน่า. 

นงนุช วงษสุ์วรรณ. 2550. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดกัท.์ 
ประภาภรณ์ พวงเนียม. 2554. “วิถีชีวิตและเร่ืองเล่าเถา้แก่ไร่ออ้ย อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี.”

วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร. 

ปองพล มากวฒันสุข. 2553. “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งออ้ยเขา้โรงงานน ้ าตาล กรณีศึกษาผูป้ลูก
ออ้ยเขต  อ าเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบุรี.” สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลยับูรพา. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน.์ 2543. หลกัการตลาด กรุงเทพฯ: บริษทั ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์. 

สุปัญญา ไชยชาญ. 2537. การบริหารการผลิต. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: หา้งหุน้ส่วน จ า กั ด  อ รุ ณ

การพิมพ.์  หนา้ 20-21.  

ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย. 3 กนัยายน 2556 รายงานพ้ืนท่ีปลูกออ้ยปีการผลิต 2555/56 

 [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก: 

http://www.ocsb.go.th/th/cms/detail.php?ID=923&SystemModuleKey=journal 

หอการค้าไทย,มหาวิทยาลัย. คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงิน. 2554. ความรู้เบ้ืองต้นทางการเงิน 

MB005.  กรุงเทพมหานคร: หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. 

อ านาจ วดัจินดา. 2551. แนวคิดปัจจยั 7 ประการในการประเมินองคก์าร. [ออนไลน์]. เขา้ถึงได้

 จาก:http://www.hrcenter.co.th/index.php?module=columns_detail&ColumnID=647  
อุกฤษฎ ์พงษว์านิชอนนัต.์ 2552. “การศึกษาตน้ทุน และผลตอบแทน การผลิตออ้ยโรงงาน ต าบลดอนเจดีย ์
อ าเภอ   พนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ปีการเพาะปลูก 2550/2551.” สารนิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์การจดัการ.  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
อุรุชา ฉิมฉ ่า. 2552. “ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลกูออ้ย: กรณีศึกษา ไร่ออ้ยจงัหวดักาญจนบุรี.” 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี. 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1380 

 
 

การศึกษาความแตกต่างทางด้านการรับรู้ในคุณภาพสินค้าระหว่างผู้บริโภค ที่อาศัยใน
คอนโดมิเนียมที่ใช้สินค้าของบริษทั แม็กซ์ฟลอร์ จ ากดักบับริษทัคู่แข่งทางการค้า 

Differentiate Study the Quality Knowledge of consumers living in 
Condominium using Maxfloors product to the Competitor. 

ฑิญาภา  ค าประเวส* และ ดร.ธีริน วาณชิเสณี** 
  Thiyapa  Khamprawet and Ph.D.Teerin Vanichseni 
บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความแตกต่างทางดา้นการรับรู้ในคุณภาพสินคา้ ระหว่าง
ผูบ้ริโภค ท่ีอาศยัในคอนโดมิเนียมท่ีใช้สินคา้ของบริษทั แม็กซ์ฟลอร์ จ ากดั กบับริษทัคู่แข่งทางการคา้
จ านวน 200 คนโดยแบ่งเป็นลูกคา้ของบริษทั แมก็ซ์ฟลอร์ จ ากดั 100 คนและบริษทัคู่แข่งทางการคา้ 100 
คน คละ เพศ สถานภาพ การศึกษาและรายได ้เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบสอบถาม เพ่ือวดั
ระดับการรับรู้คุณภาพของสินค้าท่ีลูกค้าได้ใช้งานสินค้าของทั้ งสองบริษัทจริง โดยค าถามท่ีใช้ใน
แบบสอบถามไดน้ ามาจากการทดสอบคุณภาพมาตรฐานพ้ืนไมส้ าเร็จรูปแบบอดัซอ้นของคณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และมาตรฐานอุตสาหกรรมสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือการแจกแจงความถ่ี 
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติความ
แปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ดว้ยวิธีการศึกษาความแตกต่าง พบว่าลูกคา้ท่ีใชง้านสินคา้ของบริษทั  
แม็กซ์ฟลอร์ จ ากดัมีการรับรู้และพึงพอใจในสินคา้มากกว่าบริษทัคู่แข่งทางการคา้ โดยคิดเป็นร้อยละ 
84.50 และร้อยละ 75.96 ตามล าดบั การวิจยัน้ีมีความน่าเช่ือถือของขอ้มลูท่ีร้อยละ 83.5% 
ค าส าคัญ:ค าส าคัญท่ี 1 ความแตกต่างทางด้านการรับรู้,ค าส าคัญท่ี 2 บริษัท แมก็ซ์ฟลอร์ จ ากัด,ค าส าคัญท่ี 3 
บริษัทคู่แข่งทางการค้า, ค าส าคัญท่ี 4 พึงพอใจในสินค้า 

Abstract 
This research  aimed  to study the differentiate between classification of  200 consumers quality knowledge living in 

Condominium of Maxfoor product to competitors. This research was divided among 100 Maxfloors consumers to 100 Competitors 
which were assorted  by  sex, status, education and income and using questionnaire research  to measure the real quality  knowledge of the 
consumers.This research quality measurement standard was done and approved by  Faculty of the  Forestry Kasetsart University and 
Department of Industry Research .This statistics was analyzed by using the percentages of frequency, and standard  deviation  average of 
the consumers .The way of testing deviation variable was analyzed and found out that Maxfloors product are better quality than the 
Competitors approximately 84.50% to 75.96% respectively .This project analysis credibility was 83.50%.          
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บทน า 

การเจริญเติบโตของภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึนทุกปี 
ทั้ งน้ีเพราะไดปั้จจยัความตอ้งการท่ีอยู่อาศัยท่ีเพ่ิมมากข้ึนของประชากร รวมทั้ งปัจจยัสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานและระบบคมนาคมท่ีขยายตวัครอบคลุม ถนนเศรษฐกิจในมหานครใหญ่อย่างกรุงเทพ ความ
ตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของประกรคนหนุ่ม สาววยัท างาน และครอบครัวเล็กๆท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ชีวิต และแหล่งท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการเหล่าน้ี คือ คอนโดมิเนียมท าเลใกลส้ถานี
ขนส่งสาธารณะท่ีไม่ตอ้งเผชิญกบัปัญหารถติดในเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นและข้ึนช่ือวา่เป็นมหานครท่ี
รถติดเป็นอนัดบั 1 ของโลก 

การขยายตวัของท่ีอยู่อาศยัแนวด่ิง หรือคอนโดมิเนียมนั้นไดแ้รงผลกัอีกปัจจยั เม่ือ ปี พ.ศ.2554 
ท่ีน ้ าท่วม ภาคกลางตอนล่างท าให้ท่ีอยู่อาศัยแนวราบ หรือบ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์ โดนน ้ าท่วมขังเป็น
เวลานาน 2 เดือนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ท าให้ความต้องการแหล่งท่ีอยู่อาศัยหันมาทาง
คอนโดมิเนียม 

หลกัๆแลว้การขยายตวัของคอนโดมิเนียมจะอยู่ในแนวรถไฟฟ้าฟ้าทั้งบนดินและใตดิ้น และ
ย่านเศรษฐกิจท่ีส าคญัๆในกรุงเทพมหานคร การขยายตวัของแหล่งท่ีอยู่อาศยัน้ี ไดช่้วยใหก้ลุ่มธุรกิจวสัดุ
ส่ิงก่อสร้างอย่างไมพ้ื้นส าเร็จรูป (Engineered wood flooring) ไดโ้ตไปพร้อมกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยน้ี์
ดว้ย และหน่ึงในบริษทัท่ีท าธุรกิจในกลุ่ม วสัดุส่ิงก่อสร้างประเภท ไมปู้พ้ืนส าเร็จรูปคือ บริษทั แม็กซ์
ฟลอร์ จ ากดั 

บริษัท แม็กซ์ฟลอร์ จ ากัด ก่อตั้ งข้ึนเม่ือ 19 กันยายน  2548  เพ่ือเป็นผูจ้ ัดจ าหน่ายไม้พ้ืน
ส าเร็จรูปภายในประเทศ โดยส านักงานตั้งอยู่ท่ี 333/39 แฟกทรอร่ีแลนด์  ถนนบางบวัทอง-สุพรรณบุรี 
ต าบลละหาร อ าเภอบางบบัวทอง จงัหวดันนทบุรี บริหารกิจการโดยคุณสมศกัด์ิ เธียร์ศรียุกต์ และได้
ด าเนินกิจการท่ีมีการเติบโตของยอดขายเร่ือยมา จนกระทัง่กลางปี 2554 เกิดมหาอุถกภยัคร้ังใหญ่ จึงหยุด
กิจการชัว่คราว และเร่ิมกิจการข้ึนมาอีกคร้ังเม่ือกลางปี 2555 

เม่ือเร่ิมด าเนินกิจการอีกคร้ังพบว่า ภายในตลาดมีการแข่งขนัท่ีสูงมากทั้งสินคา้หมวดทดแทน 
เช่น กระเบ้ือง หินอ่อน แกรนิต ลามิเนต กระเบ้ืองยาง สินคา้ลอกเลียน แบบ สินคา้ท่ีดอ้ยคุณภาพ ท่ีน ามา
ขายในราคาท่ีถกูใหก้บัเจา้ของโครงการ หรือผูรั้บเหมาโครงการ ยงัจะส่งผลเสียแก่ผูบ้ริโภคปลายทางนัน่ก็
คือผูอ้ยู่อาศยัท่ีใชสิ้นคา้โดยตรงถา้สินคา้ไม่มีคุณภาพหรือคุณภาพต ่าเพราะถา้สินคา้ท่ีดอ้ยคุณภาพนั้น ค่า
ความปลอดภัยก็จะต ่ากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมก าหนด สินค้าประเภทไมพ้ื้นส าเร็จรูปจะต้อง มีค่า
ความช้ืนไม่เกิน 8 % ค่าฟอร์มลัดีไฮลใ์นกาวจะตอ้งอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน E0 รวมไปถึงวสัดุอ่ืนท่ีน ามาท า
เป็นไมพ้ื้นส าเร็จรูป ดงันั้น บริษทั แม็กซ์ฟลอร์ จ ากดั จะตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคกลบัมา
มัน่ใจในคุณภาพ ท่ีบริษทั แม็กซ์ฟลอร์ จ ากดั จะมอบให้กบัผูบ้ริโภค และเช่ือมัน่ในสินคา้ของบริษทั 
แมก็ซ์ฟลอร์ จ ากดั 
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ส่งผลเสียแก่ผูบ้ริโภคปลายทางนัน่ก็คือผูอ้ยูอ่าศยัท่ีใชสิ้นคา้โดยตรงถา้สินคา้ไม่มีคุณภาพหรือ
คุณภาพต ่าเพราะถา้สินคา้ท่ีดอ้ยคุณภาพนั้น ค่าความปลอดภยัก็จะต ่ากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมก าหนด 
สินคา้ประเภทไมพ้ื้นส าเร็จรูปจะตอ้ง มีค่าความช้ืนไม่เกิน 8 % ค่าฟอร์มลัดีไฮลใ์นกาวจะตอ้งอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐาน E0 รวมไปถึงวสัดุอ่ืนท่ีน ามาท าเป็นไมพ้ื้นส าเร็จรูป ดงันั้น บริษทั แม็กซ์ฟลอร์ จ ากดั จะตอ้ง
สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคกลบัมามัน่ใจในคุณภาพ ท่ีบริษทั แม็กซ์ฟลอร์ จ ากัด จะมอบให้กับ
ผูบ้ริโภค และเช่ือมัน่ในสินคา้ของบริษทั แมก็ซ์ฟลอร์ จ ากดั  

การศึกษาหาความพึงพอใจและการรับรู้ในสินคา้จากผูท่ี้ใชง้านและสัมผสักบัพ้ืนไมส้ าเร็จรูป
โดยตรง จะเป็นขอ้มูลท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้่าสินคา้ของ บริษทั แมก็ซ์ฟลอร์ จ ากดั มีคุณภาพ และไดรั้บรับ
ความเช่ือมัน่จากผูบ้ริโภคท่ีใช้งานโดยตรง ไม่ใช่ผูท่ี้ก าหนดรูปแบบโครงการอา้งอิงข้อมูลท่ีได้จาก
ผูบ้ริโภคจะเป็นประโยชน์ต่อ บริษทั แม็กซ์ฟลอร์ จ ากดั มากดงันั้นการศึกษาความพึงพอใจจากลูกบา้น
(ผูบ้ริโภค)ของคอนโดมิเนียมโดยตรงจึงมีความส าคญัมากและเพ่ือเปรียบเทียบกบั บริษทัท่ีเป็นคู่แข่งทาง
การคา้ของบริษทั แมก็ซ์ฟลอร์ จ ากดั 

 
 

รูปที ่1 โครงสร้างไมพ้ื้นส าเร็จรูป(Engineered Wood Flooring) รุ่นหนา 13 มิลลิเมตร 
ท่ีมา : บริษัท  สิงห์พาราเทค (มหาชน)จ ากัด 

ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นในการศึกษาหาแนวทางในการตรวจสอบการรับรู้ในคุณภาพสินคา้ของ
ลูกคา้เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างไมพ้ื้นส าเร็จของบริษทั แมก็ซ์ฟลอร์ จ ากดั และบริษทัคู่แข่ง
ในตลาด 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
      1.เพ่ือศึกษาปัจจัยความแตกต่างทางด้านการรับรู้ในคุณภาพสินค้าระหว่างผู ้บริโภคท่ีอาศัยใน
คอนโดมิเนียมท่ีใชสิ้นคา้ของบริษทั แมก็ซ์ฟลอร์ จ ากดัและบริษทัคู่แข่งทางดา้นการคา้ 
     2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นความแตกต่างดา้นคุณภาพสินคา้ท่ีใช้จ าแนกลูกคา้ท่ีใช้สินคา้ของบริษทั 
แมก็ซ์ฟลอร์ จ ากดัและบริษทัคู่แข่งทางดา้นการคา้ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     มีการเปรียบเทียบใหท้างลกูคา้เห็นชดัเจนถึงคุณภาพและปัญหาท่ีควรปรับปรุงของสินคา้ทั้งสองบริษทั 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ผูท่ี้ตอ้งใชง้านจริง 
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     การเปรียบเทียบ คุณสมบติัของไมพ้ื้นส าเร็จรูปของบริษทั แมก็ซ์ฟลอร์ จ ากดัและบริษทัคู่แข่งในตลาด
เดียวและเร่ืองคุณภาพของไมพ้ื้นส าเร็จรูปเพ่ือสร้างความแตกต่างใหก้บัตลาดและผูบ้ริโภคมีรับรู้คุณภาพ
ของสินคา้ท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือไดง่้ายข้ึน  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
     (พรพิมล คงฉิม ,2554) การศึกษาความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีไดรั้บบริการจาก บริษทั 
เอม็.เอช.อี – ดีแมก (ที) จ ากดั 
     (นลินี พานสายตา,2555) การรับรู้ภาพลกัษณ์ คุณภาพบัณฑิตหลกัสูตรและการเรียนการสอนของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อสถาบนัอุดมศึกษาภาครัฐ 
     1. ความหมายของความพึงพอใจ 
     หมายถึง ความรู้สึก( feeling ) มีความสุข เม่ือคนเราไดรั้บผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Goals) ความ
ตอ้งการ(Want) หรือแรงจูงใจ (Motivations)จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แมว้า่จะมีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ความ
พึงพอใจ ต่างๆกนัไปแต่พอสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ใน
เชิงการประเมินค่าซ่ึงจะเห็นวา่แนวความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจน้ี เก่ียวขอ้งกบัทศันคติอยา่งแยกกนัไม่
ออกสรุปวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดีของบุคคลซ่ึงมกัเกิดจากการไดรั้บการ
ตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น ตรงกนัหากความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บ
การตอบสนอง ความไม่พึงพอใจกจ็ะเกิดข้ึนความพึงพอใจของลกูคา้ (Customer satisfaction) หมายถึง 
ระดบัความรู้สึกของลกูคา้ท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหวา่งผลประโยชนจ์ากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์
หรือจากการท างานของผลิตภณัฑก์บัการคาดหวงัของลูกคา้ 
     2.แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รวมไปถึงความพึงพอใจในการใชสิ้นคา้ ทฤษฎีสองปัจจยั
ของเฮอร์สเบิร์ก 
     ทฤษฎีเฮอร์สเบิร์กเนน้อธิบายและใหค้วามส าคญักบัปัจจยั 2 ประการไดแ้ก่ตวักระตุน้ 
(Motivators) และการบ ารุงรักษา (Hygiene) สองปัจจยัมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานเป็นอยา่งยิ่งเฮอร์ส
เบิอร์กไดท้ าการศึกษาโดยสัมภาษณ์ความพอใจและไม่พอใจท างานของนกับญัชีและวิศวกรจ านวน 200 
คน ผลการศึกษาสรุปว่าความพอใจในการท างานกบัแรงจูงใจในการท างานของคนมีความแตกต่างกนัคือ
การท่ีบุคคลพอใจในงานไม่ไดห้มายความว่าคนนั้นมีแรงจูงใจในงานเสมอไปแต่ถา้คนใดมีแรงจูงใจใน
การท างานแลว้คนนั้นจะตั้งใจท างานให้เกิดผลดีได ้ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นผลของปัจจยั 2 ตวั คือ
ดา้นตวักระตุน้และการบ ารุงรักษาต่อเจตคติงานของบุคคล 
     3.แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ 

      Assael (1998:205)ไดก้ล่าววา่การรับรู้หมายถึงกระบวนการเลือกการรวบรวมและการตี ความส่ิงเร้า

ทางการตลาด และสภาพแวดลอ้ ม ใหก้ลายเป็นภาพรวมท่ีเช่ือมโยงกนัจนสามารถเขา้ใจได ้Hanna และ 
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Wozniak (2001: 102)ไดใ้หค้วามหมายของการรับรู้ไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกนัวา่ การรับรู้ เป็นกระบวนการ

ของการคดัเลือก การจดัระเบียบ และการตีความความรู้สึกเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย ในขณะท่ี Schiffmanและ

Kanuk(2007:148)ไดนิ้ยามความหมายของการรับรู้ไวว้า่ เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลเลือก จดัระเบียบ 

และตีความส่ิงเร้าเป็นภาพท่ีมีความหมายและเช่ืออมโยงกนั ซ่ึงแมว้า่ บุคคลจะไดรั้บส่ิงเร้าส่ิงเดียวกนัแต่

การรับรู้ในแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนัตามความตอ้งการ ค่านิยม และความคาดหวงัของแต่ละบุคคล 

     ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2552: 116) มองว่าการรับรู้เป็นกระบวนการซ่ึงบุคคลจดั ระเบียบและ ตีความ 
ความรู้สึกประทบัใจของตนเองเพ่ือใหค้วามหมายเก่ียวกบั สภาพแวดลอ้ม แต่อย่างไรก็ตามการ รับรู้ของ
คน ๆ หน่ึง สามารถตีความหมายใหแ้ตกต่างจากความเป็นจริงไดอ้ย่างมาก เช่น พนกังานทุกคนในองคก์ร
แห่งหน่ึงอาจรับรู้ว่าองคก์รของตนเป็นบริษทั ท่ีดีและรับผิดชอบต่อสังคมแต่ในความ เป็นจริงอาจไม่เป็น
ดงัท่ีรับรู้กเ็ป็นได ้
     จากแนวคิดขา้งตน้สามารถสรุปความหมายของการรับรู้ไวว้า่การรับรู้เป็นการท าความเขา้ใจและตีความ
ต่อส่ิงเร้าจากสภาพแวดลอ้มให้กลายเป็นส่ิงท่ีความหมาย โดยผูรั้บรู้แต่ละคนอาจจะตีความหมายนั้น 
ออกมาเหมือนกนัหรือแตกต่างกนักไ็ด ้     
     กระบวนการรับรู้ในแนวคิดของAssael (1998: 218) ประกอบไปด้วย การเลือกรับรู้ (Perceptual 
Selection) การจดัระเบียบการรับรู้ (Perceptual Organization) และการตีความ (Perceptual Interpretation) 
ดงัแผนภาพท่ี 2 

 
 
 
 

รูปที่ 2 กระบวนการรับรู้ (The Perceptual Process) ของ Assael 
ท่ีมา : Assael,1998:218. 8 

วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นคอนโดมิเนียมท่ีใชสิ้นคา้ ของบริษทั แมก็ซ์ฟลอร์ 

จ ากดั ในการปูพ้ืน  1,500 ราย และประชากรท่ีอาศยัในคอนโดมิเนียมท่ีใชสิ้นคา้ของ บริษทัคู่แข่ง ในการปู

พ้ืน  1,500 ราย โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการใชเ้กณฑ์ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์

แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ในการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง กรณีท่ีทราบจ านวนประชากร ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมรับใหค่้าคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีมีประชากรท่ีทราบ

จ านวนโดยประมาณ คือ 3,000 ราย ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการศึกษาจะเท่ากบั 341 ราย แต่

SELECTION INTERPRETATION ORGANIZATION 
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เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัดา้นเวลาในการรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาจึงไดล้ดขนาดของกลุ่มประชากรตวัอย่างเป็น 

200 ราย กลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มลูกค้าของบริษทั แม็กซ์ฟลอร์ จ ากัด ท่ีอาศัยในคอนโด Ideo BluCove - 

สาทร,The ninth Place - ศรีนครินทร์  คอนโด สาทร วิลล่า - RITTA กบักลุ่มลูกคา้ของบริษทัคู่แข่งท่ี The 

Addressสาทร 12 ,Noble Reveal และ Noble Remix                                                                

     โดยผูศึ้กษาไดแ้บ่งการศึกษา การส ารวจออกเป็นส ารวจกลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ จ านวน 100 คน และ
บริษทัคู่แข่ง 100 คน โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจก
แจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance) One-way ANOVA จากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้มาท าการ
วิเคราะห์สถิติ ความแตกต่างสองกลุ่มตวัอยา่ง 
     การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างจากการเลือกแบบก าหนดโควตา (Quota Selection) โดย
แบ่งตามกลุ่มผูอ้ยูอ่าศยัดงัน้ี 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัในคอนโดมิเนียมท่ีจะท าการศึกษา 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
     1.ผลการศึกษาข้อมูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
51.50 
มีสถานภาพการ สมรส ร้อยละ 60  จบการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 65.50 ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน ร้อยละ 40.50  ต าแหน่งงานเป็นพนกังานเอกชนและขา้ราชการร้อยละ 38.50 ในสัดส่วนท่ี

 
ช่ือคอนโดมเินียม 

                                 
ใช้สินค้าบริษทั แมก็ซ์

ฟลอร์ จ ากดั 

                                     
ใช้สินค้าบริษทัคู่แข่ง
ทางการค้า 

               
จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

คอนโด Ideo BluCove-สาทร 35 - 35 
The ninth Place - ศรีนครินทร์   35 - 35 

คอนโด สาทรวิลล่า - RITTA 30  30 
The Address-สาทร 12 - 35 35 
Noble Remix - 35 35 
Noble Reveal - 30 30 
รวม 100 100 200 
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เท่ากนั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 50,000 – 100,000 บาท ร้อยละ 46.0 ราคาโครงการคอนโดมิเนียม 
3,000,000 – 6,000,000 บาท ร้อยละ 39.50 ห้องชุดมีพ้ืนท่ี 50 – 70 ตารางเมตร ร้อยละ 41.50 พกัอาศยัมา
เป็นเวลา 2-5 ปีร้อยละ 60 
     2.โดยภาพรวมผลของการศึกษาการรับรู้ของลกูคา้อยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย 4.036,ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานท่ี 0.843) เม่ือพิจารณารายขอ้แลว้จะพบวา่ ค าถามท่ีลกูคา้ของทั้งสองบริษทัมีการรับรู้ถึงคุณภาพ

สูงสุดคือค าถาม ท่านมีความรู้สึกไดรั้บคุณค่าของพ้ืนไมส้ าเร็จรูป(พ้ืนคอนโด)มากกวา่ลามิเนต (ค่าเฉล่ีย 

4.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.694)และค าถามท่ีลกูคา้ของทั้งสองบริษทัมีการรับรู้ถึงคุณภาพต ่าท่ีสุดคือ

ค าถาม.พ้ืนไมส้ าเร็จรูป(พ้ืนคอนโด)ของท่านไม่มีการขยายตวัเช่น พ้ืนบวมแลว้ดนัข้ึนเป็นหลงัเต่า ( 

ค่าเฉล่ีย 3.78,ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.957)  

     เม่ือพิจารณาตามกลุ่มพบว่าผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ท่ีใชสิ้นคา้ของบริษทั แม็กซ์ฟลอร์ จ ากดั มี มีการรับรู้
คุณภาพสินคา้สูงท่ีสุดคือค าถามพ้ืนไมส้ าเร็จรูป(พ้ืนคอนโด) ทนต่อความช้ืน(เม่ือโดนน ้า ไม่บวม พอง ข้ึน
รา(ค่าเฉล่ีย  4.37,ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.747 )  และมีค าถามท่ีมีค่าการรับรู้ท่ีใกลเ้คียงกนัรองลงมาคือ
ค าถาม ท่านมีความรู้สึกไดรั้บคุณค่าของพ้ืนไมส้ าเร็จรูป (พ้ืนคอนโด) มากกว่าลามิเนต (ค่าเฉล่ีย  4.36,ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน0.674) ค าถามท่ีสองคือ ท่านมีความพึงพอใจกับการใช้พ้ืนไม้ส าเร็จรูปท่ีใช้ใน
คอนโดมิเนียม( ค่าเฉล่ีย 4.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.674 )  ค าถามท่ีสามคือการใชง้านพ้ืนไมส้ าเร็จรูป
(พ้ืนคอนโด)ช่วยท่านประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา( ค่าเฉล่ีย 4.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.644 )  ค าถามกลุ่มลูกคา้ของบริษทัคู่แข่งทางการคา้มีการรับรู้คุณภาพสินคา้สูงท่ีสุดคือค าถาม ท่านมี
ความรู้สึกได้รับคุณค่าของพ้ืนไม้ส าเร็จรูป(พ้ืนคอนโด)มากกว่าลามิเนต ( ค่าเฉล่ีย 4.19 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.692 ) และมี ค าถามท่ีกลุ่มลูกคา้ของบริษทั แมก็ซ์ฟลอร์ จ ากดั มีการรับรู้คุณภาพสินคา้ต ่าสุด 
คือ พ้ืนไมส้ าเร็จรูป(พ้ืนคอนโด) ทนต่อแสงและไม่สีดจาง( ค่าเฉล่ีย 4.09 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.911 )
ค าถามกลุ่มลูกคา้ของบริษทัคู่แข่งทางการค้ามีการรับรู้คุณภาพสินค้าต ่าท่ีสุดคือ พ้ืนไมส้ าเร็จรูป(พ้ืน
คอนโด)ของท่านไม่มีการขยายตัวเช่น พ้ืนบวมแล้วดันข้ึนเป็นหลังเต่า ( ค่าเฉล่ีย 3.46 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.968 )  
 

สรุปผลการศึกษา  

     จากการศึกษาการรับรู้คุณภาพสินคา้เร่ือง “การศึกษาความแตกต่างทางดา้นการรับรู้ในคุณภาพสินคา้ 

ระหว่างผูบ้ริโภคท่ีอาศยัในคอนโดมิเนียมของบริษทั แม็กซ์ฟลอร์ จ ากดั และบริษทัคู่แข่งทางการคา้” ได้

ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัน้ี 
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     จากการศึกษาประชากรตวัอยา่งในการจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคล เร่ืองความแตกต่างทางดา้นการรับรู้ใน

คุณภาพสินคา้ระหว่างผูบ้ริโภคท่ีอาศยัในคอนโดมิเนียมท่ีใช้สินคา้ของบริษทั แม็กซ์ฟลอร์ จ ากดัและ

บริษทัคู่แข่งทางดา้นการคา้ จากกลุ่มประชากรตวัอยา่งพบวา่ประชากรยินดีเปิดเผยขอ้มลูของบุคคลทั้งสอง

กลุ่มตวัอย่าง  ขอ้มูลส่วนบุคคลทั้ง สถานภาพ ราคาห้องชุด(คอนโดมิเนียม)ของตนเองเน่ืองจากคอนโด

บางหอ้งราคาไม่เท่ากนั และยินดีเปิดเผยการศึกษา อาชีพ รวมทั้งรายได ้                                     

      การศึกษาการรับรู้คุณภาพสินค้าเร่ือง การศึกษาความแตกต่างทางด้านการรับรู้ในคุณภาพสินค้า 
ระหว่างผูบ้ริโภคท่ีอาศยัในคอนโดมิเนียมของบริษทั แม็กซ์ฟลอร์ จ ากดั กบับริษทัคู่แข่งทางการคา้จาก
กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้คุณภาพสินคา้ของบริษทั แม็กซ์ฟลอร์ จ ากดั มากกว่า 
สินคา้ของบริษทัคู่แข่งทางการคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทาง การด าเนินธุรกิจของบริษทั แมก็ซ์ฟลอร์ จ ากดั 
ท่ีมีนโยบายมุ่งเนน้เร่ืองการจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพทั้งก่อนติดตั้งและหลงัติดตั้ง เป็นไปตามประเด็นท่ี
เราต้องการทราบและน าเสนอนั่นคือการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อไม้พ้ืนส าเร็จรูป(ไม้ท่ีใช้ปูพ้ืนของ
คอนโดมิเนียม) หลงัจากท่ีไดเ้ขา้พกัอาศยัในโครงการคอนโดมิเนียมท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เห็นดว้ยกบัสินคา้
ของ บริษทั แมก็ซ์ฟลอร์ จ ากดั มีปัญหานอ้ยกว่าบริษทัคู่แข่งทางการคา้ประเดน็ท่ีมีความส าคญัของผูต้อบ
แบบสอบถามดา้นการรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพของพ้ืนไมส้ าเร็จรูป(พ้ืนคอนโดมิ เนียม) มีความเห็นท่ีแตกต่าง
กนัมากระหว่างสองบริษทัคือพ้ืนไมส้ าเร็จรูป(พ้ืนคอนโด)ระดบัสูง-ต ่าหรือรอยต่อระหว่างแผ่นและหัว-
ทา้ยแนบสนิทไม่เป็นขั้น โดยผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยกบัสินคา้ของบริษทั แมก็ซ์ฟลอร์ 
จ ากดั จึงไดรั้บการยอมรับท่ีมากกว่าบริษทัคู่แข่งทางการคา้    ผูวิ้จยัขอเสนอกลยุทธ์ส าหรับบริษทัทั้ง 2  
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการในดา้นการด าเนินงานคือ           
      บริษทั แมก็ซ์ฟลอร์ จ ากดั จะไดป้ระโยชน์โดยตรงจากขอ้มลูโดยอาจน ามาเป็นแนวทางในการก าหนด
กลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั รวมไปถึงจะตอ้งมุ่งเนน้รักษาและพฒันาคุณภาพ
ของสินค้าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผูพ้ ักอาศัยใน
คอนโดมิเนียมท่ีใชง้านสินคา้ไมพ้ื้นส าเร็จรูปโดยตรง และลกูคา้อ่ืนๆใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด                                                                                                                                     
     บริษทัคู่แข่งทางการค้า จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลน้ี ทางด้านการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้
ทดัเทียมกบับริษทัต่างๆท่ีอยู่ในตลาดเดียวกนัหรือ อาจจดัตั้งสมาคมผูค้า้ไมพ้ื้นส าเร็จรูปแห่งประเทศไทย
ข้ึนเพ่ือแลกเปล่ียนและเพ่ิมอ านาจต่อรองกับคู่ค้า รวมไปถึงร่วมกันพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจไมพ้ื้น
ส าเร็จรูปใหแ้ขง็แกร่งและสามารถอยูใ่นตลาดได ้
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่ม
ของพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ส านักงานใหญ่) บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยใช้ปัจจัยด้าน
เงินเดือนและสวสัดิการ ด้านหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน ด้านลักษณะงานท่ีท า ด้านโอกาสใน
ความกา้วหน้าทางสายอาชีพ และดา้นโอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างคือ
พนกังานฝ่ายบญัชีและการเงิน(ส านกังานใหญ่)บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ านวน 140 คน สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์คือการแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ
แตกต่างโดยใชส้ถิติความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ดว้ยวิธีการแบ่งกลุ่ม ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด จบการศีกษาระดบัปริญญาตรี 
ปฏิบติังานในระดบัปฏิบติัการ และมีอายุงานนอ้ยกว่า 3 ปี ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ฝ่ายบัญชีและการเงิน(ส านักงานใหญ่) บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยภาพรวม พบว่า  พนักงานมี
แรงจูงใจในการปฏิบติัต่อปัจจยัทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือปัจจยัดา้นหวัหนา้
งานเพ่ือนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 4.46) ผลการศึกษาด้วยวิธีการแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 มีจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 81คน มีระดบัแรงจูงใจต่อปัจจยัดา้น
เงินเดือนและสวสัดิการ ด้านหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน ด้านลักษณะงานท่ีท า ด้านโอกาสใน
ความกา้วหน้าทางสายอาชีพ และดา้นโอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ส่วน
กลุ่มท่ี 2 มีจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 59คน มีระดบัแรงจูงใจต่อปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ในระดบัปานกลาง
ถึงมาก 
 
ค าส าคัญ: ค าส าคัญท่ี 1 แรงจูงใจ, ค าส าคัญท่ี 2 พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน  
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Abstract 
The present study has objectives to examine factors that affect work motivation and group employees of 
Accounting and Finance Department (Head Office) of  Big C Super Center Public Company Limited in 
clusters and characterize base on factors of salary and benefits, relationships with supervisor and 
colleagues, work condition, career opportunities and learning and training opportunity. The sample 
consisted of 140 employees of Accounting and Finance Department (Head Office) of  Big C Super 
Center Public Company Limited. Data analysis involved descriptive statistics, i.e. frequency, 
percentage, mean, standard deviation, One-Way Analysis of Variance and cluster analysis. Result, the 
most employees are female, on age of 20-30 years, single, education on bachelor, position in officers 
and have less than 3 years of work. These employees of Accounting and Finance Department (Head 
Office) of  Big C Super Center Public Company Limited demonstrated high levels of overall work 
motivation. Highest level of motivation factors were found in relationships with supervisor and 
colleagues  (Mean=4.46). Result of cluster analysis found that employees could be groups into 2 
clusters, The first cluster which comprised 81 employees have high to highest level of work 
motivation factors in part of salary and benefits, relationships with supervisor and colleagues, work 
condition, career opportunities and learning and training opportunity. The second cluster which 
comprised 59 employees have middle to high level of such work motivation factors. 
 
Keywords: Keyword 1 Motivation, Keyword 2 Employees of Accounting and Finance  
 

1. บทน า 
 
     บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ด าเนินธุรกิจในรูปของ "ไฮเปอร์มาร์เก็ต" หรือ "ซูเปอร์เซ็นเตอร์" ธุรกิจ
ค้าปลีก ภายใต้การบริหารงานโดย  บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  โดยมีธุรกิจหลกั
ประกอบไปดว้ยธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ ธุรกิจทาวนเ์ซ็นเตอร์ ธุรกิจร้านมินิบ๊ิกซี และธุรกิจร้านยาเพรียว 
  นบัตั้งแต่การเติบโตอยา่งกา้วกระโดดในปี 2554 เน่ืองจากการควบรวมกิจการกบัคาร์ฟร์ู (ประเทศไทย) 
ท าให้บริษทัมีจ านวนสาขาเพ่ิมมากข้ึนเกือบเท่าตวั รวมถึงการพฒันาดา้นต่างๆในปี 2555 อาทิเช่นการ
ขยายสาขา การจบัมือกบัคู่คา้ทางธุรกิจเพ่ือร่วมมือกนัเปิดธุรกิจใหม่ๆ อีกทั้งการพฒันารูปแบบการคา้แนว
ใหม่ การพฒันาและขยายสาขาอยา่งต่อเน่ือง ท าใหบ้ริษทัตอ้งเผชิญกบัปัญหาในการเตรียมความพร้อมใน
ดา้นต่างๆเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ ความซับซ้อนของการส่ง
ขอ้มูลและการติดต่อส่ือสารกันระหว่างภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ปริมาณขอ้มูลและจ านวน
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เอกสารท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท าใหใ้นแต่ละฝ่ายงานตอ้งประสบกบัปัญหาการหมุนเวียน (เขา้-ออก) ของพนกังาน 
(Turnover Rate) 
 
     จากขอ้มูลภายในองคก์รท าใหท้ราบว่าฝ่ายบญัชีและการเงินเป็นฝ่ายท่ีมีอตัราการหมุนเวียน (เขา้-ออก) 
ของพนกังานสูงเป็นอนัดบัตน้ๆขององคก์ร ทางฝ่ายตอ้งเผชิญปัญหาในการจดัสรรพนกังานใหเ้พียงพอต่อ
ปริมาณงานท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงปัญหาการขาดพนักงานท่ีจะเขา้มาทดแทนพนกังานท่ีลาออกไปแลว้ 
โดยตลอดคร่ึงปีแรกของปี 2556 พบว่ามีอตัราพนักงานลาออกถึงร้อยละ 20 ของพนกังานฝ่ายบญัชีและ
การเงินทั้งหมด ในขณะท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถคดัเลือกและจดัหาพนกังานไดเ้พียงคร่ึงหน่ึงคือร้อย
ละ 50 ของพนกังานท่ีลาออกทั้งหมด ท าใหฝ่้ายบญัชีและการเงินขาดพนกังานท่ีจะมาทดแทนพนกังานท่ี
ลาออกอยูร้่อยละ 10  
     ฝ่ายบญัชีและการเงินถือเป็นส่วนงานหลกัในการขบัเคล่ือนองค์กรสู่ความส าเร็จ  บุคลากรทางดา้น
บญัชีท่ีจะปฎิบติังานให้กบัองค์กร   ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจ าเป็นตอ้งมีทกัษะความรู้
ความสามารถทางดา้นวิชาชีพ  เพราะเป็นงานท่ีมีผลกระทบต่อผูใ้ชข้อ้มูลต่างๆทางดา้นการเงินหลายฝ่าย
ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร เม่ือพนกังานฝ่ายบญัชีและการเงินมีอตัราการลาออกสูง ย่อมส่งผลใหก้าร
ปฎิบติังานหยดุชะงกัและไม่ต่อเน่ือง เกิดความล่าชา้ในการใหข้อ้มูลแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจสร้าง
ความเสียหายแก่องค์กรในท่ีสุด รวมถึงการมีค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการสรรหา คัดเลือก และการ
ฝึกอบรมพนกังานใหม่ 
     วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายบญัชี
และการเงิน (ส านกังานใหญ่) บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้นเงินเดือนและ
สวสัดิการ ดา้นหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีท า ดา้นโอกาสในความกา้วหนา้ทางสาย
อาชีพ และดา้นโอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม และศึกษาการแบ่งกลุ่มของพนกังานฝ่ายบญัชีและ
การเงิน (ส านกังานใหญ่) บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยใชปั้จจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานดงักล่าว 
ทั้งน้ีเพ่ือน าผลงานวิจยั ไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงการปฎิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนและเพ่ือศึกษาลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มท่ีไดจ้าก
การศึกษาดว้ยวิธีการแบ่งกลุ่มแลว้น าไปเป็นขอ้เสนอแนะในการก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของพนกังานในแต่ละกลุ่มไดต้รงจุดท าใหพ้นกังานเกิดความรักและภูมิใจในงาน
ท่ีตนปฏิบติังานอยู ่ เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ การจงรักภกัดีต่อองคก์ร ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาท่ีฝ่ายงาน
มีอตัราการหมุนเวียนพนกังานในระดบัสูงและปัญหาพนกังานมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง  
 
1. ทฤษฎลี าดับขั้นของความต้องการของมาสโลว์ (A.H. Maslow, 1954)  

     แสดงล าดับขั้ นของปิรามิดความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้ นได้แก่ 1.ความต้องการทางกายภาพ 

(Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่นปัจจยัส่ี 2.ความตอ้งการ

ความมัน่คงปลอดภยั (Security or Safety Needs) เช่นความปลอดภยัจากโรคภยั การถกูคุกคาม ความมัน่คง

ของการจ้างแรงงานและการมีสวสัดิการ 3.ความต้องการทางสังคมหรือการเป็นท่ียอมรับของคนอ่ืน 

(Social or Affiliation Needs) เช่น ความตอ้งการเขา้สังคม ความรักและการเป็นเจา้ของในองคก์ร 4. ความ

ตอ้งการให้ผูอ่ื้นยกย่องนับถือ (Self-esteem or Status Needs) เป็นความต้องการเป็นส่วนหน่ึงในสังคม 

ไดรั้บการยอมรับหรืองรางวลัจากสังคม และ 5. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จตามความมุ่งหมาย

ของชีวิต (Self Actualization or Self Realization Needs) เป็นความตอ้งการความส าเร็จท่ีตนเองไดก้ระท า

หรือก่อใหเ้กิด ซ่ึงถือเป็นความตอ้งการสูงสุง 

2. ทฤษฎสีองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg, 1959) 

     ไดก้ล่าวถึงปัจจยั เช่น งานท่ีมีความทา้ทายและความรู้สึกทางความส าเร็จ ซ่ึงเรียกปัจจยัน้ีว่า ส่ิงท่ีพอใจ

หรือปัจจยัจูงใจ ปัจจยัเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเก่ียวพนักบัเน่ือหาของงาน ในอีกทางหน่ึงกล่าวถึงสถานการณ์ท่ี

ท าให้พนักงานรู้สึกไม่ถูกจูงใจ เช่น สภาพแวดลอ้มการท างานและการบงัคบับญัชา เฮอร์สเบอร์กเรียก

ปัจจยัเหล่าน้ีว่าส่ิงท่ีไม่พอใจ หรือปัจจยัอนามยั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับสภาพแวดลอ้มของงาน 

สามารถสรุปทั้ง 2 ปัจจยั ไดด้งัน้ี  

     2.1 ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพอใจโดยตรง ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานโดยงาน (Instrinsic to the job) ไดแ้ก่ การประสบความส าเร็จในงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ

จากอาชีพการงานนั้นๆ การไดรั้บผิดชอบในงาน โอกาสกา้วหนา้ในงาน และลกัษณะงาน  

     2.2 ปัจจยับ ารุงรักษาหรือปัจจยัอนามยั (Maintenance หรือ Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีช่วยป้องกนั

ไม่ใหเ้กิดความไม่พอใจ ซ่ึงจะเป็นปัจจยัภายนอกต่องาน (Extrinsic to the job) ไดแ้ก่ กฎ ระเบียบ นโยบาย

บริษัท การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา สภาพแวดลอ้มส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ค่าจ้างและ

ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน  

3. ทฤษฎคีวามต้องการของแม็คเคลแลนด์ (McClelland, 1961) 
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     ได้แบ่งกลุ่มความต้องการเป็น 3 กลุ่ม และเห็นว่าการเกิดข้ึนของความต้องการในแต่ละกลุ่มไม่

จ าเป็นตอ้งเป็นอิสระจากกนั คือสามารถเกิดข้ึนพร้อมกนัได ้หากเกิดข้ึนหรือมีข้ึนพร้อมกนั ก็จะท าให้

บุคคลนั้นมีแรงจูงใจระดบัท่ีสูงมาก โดยความตอ้งการแบ่งเป็น 1.ความตอ้งการท่ีจะเขา้กลุ่ม (Need for 

Affiliation) เป็นความตอ้งการท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม หรือมีการด ารงความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน 2.

ความตอ้งการอ านาจ (Need for Power) เป็นความปรารถนาจะเป็นผูน้ า พยายามท่ีจะสร้างอิทธิพล และ 

อ านาจในการควบคุมเหนือบุคคลอ่ืน 3.ความตอ้งการประสบความส าเร็จ (Need for Achievement) เป็น

ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับในความส าเร็จ   

4. ทฤษฎคีวามคาดหวงัของวรูม (Victor H. Vroom, 1964) 

     คนเราจะเกิดแรงจูงใจในการท างานก็ต่อเม่ือเรามีความคาดหวัง หรือ เห็นความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบ 3 ส่วนต่อไปน้ี คือ 1.ความคาดหวัง (Expectancy) คือ เห็นโอกาสหรือมีการรับรู้ถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามกับผลการปฎิบัติงานว่าถ้าเพ่ิมความพยายาม จะน าไปสู่ผลการ

ปฎิบติังานท่ีสูงข้ึนได ้2.มีเคร่ืองมือท่ีจะน าไปสู่ผลลพัธ์ เห็นเคร่ืองมือท่ีจะน าสู่ผลลพัธ์บางอยา่งท่ีตอ้งการ 

นัน่คือเห็นความเป็นไปไดท่ี้ผลงานท่ีสูงข้ึน และ.3 การเห็นคุณค่าของผลลพัธ์ (Valence) คือผลลพัธ์หรือ

รางวลันั้นตรงกบัเป้าหมาย ท่ีตอ้งการ  

 

5. ทฤษฎ ีERG ของอลัเดอร์เฟอร์ (Clayton Alderfer, 1972)  

     ไดจ้ดักลุ่มความตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งอาจเกิดพร้อมกนัได ้ออกเป็น 3กลุ่มคือ 1.ความตอ้งการท่ีจะด ารง

อยู่ (Existence) เก่ียวข้องกับการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานเพ่ือการด ารงอยู่ 2.ความสัมพันธ์กับ

บุคคลอ่ืน (Relatedness) เป็นความปรารถนาท่ีจะด ารงความสัมพนัธ์ 3. ความเจริญกา้วหน้า การเติบโต 

(Growth) เป็นความปรารถนาภายในท่ีจะพฒันา  

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

      เสกสรรค์ พรไพรินทร์ (2542) ศึกษาเร่ืองส่ิงจูงใจท่ีสนับสนุนการปฏิบติังานของพนักงานธนาคาร 

ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สังกดัส านักงานพฒันาธนกิจ10 โดยสอบถามเก่ียวกบัส่ิงจูงใจท่ีสนับสนุน

การปฎิบติังาน อนัไดแ้ก่ส่ิงจูงใจท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน จากการศึกษาพบว่า ส่ิงจูงใจท่ีสนบัสนุน

การปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่งทุกระดบั ท่ีไม่เป็นตวัเงินอยูใ่นระดบัมาก ส่ิงจูงใจท่ีเป็นตวัเงินอยู่ในระดบั

ปานกลาง 
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     ธงชัย ทวีวุฒิโสภณ (2545) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานขาย บริษทั เนสท์เล่ 

(ไทย) จ ากดั ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความทะเยอะทะยาน ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบต่อตนเอง การ

รู้จกัการวางแผน ความมีเอกลกัษณ์ และความกลา้เส่ียง พบว่า พนกังานขายมีแรงจูงใจในการปฎิบติังาน

โดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัสูงมาก ส าหรับเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน ไม่มีผลต่อ

กระทบต่อแรงจูงใจในการปฎิบติังานของพนกังานขายเพ่ือก่อใหเ้กิดความส าเร็จ แต่ถา้พิจารณาเป็นแต่ะ

ละดา้นพบว่าความรับผิดชอบต่อตนเองในช่วงอายงุาน 1-3 ปี และ 5-7 ปี การปฎิบติังานจะมีแรงจูงใจท่ีสูง

กวา่ช่วงอายุการท างานในช่วงอ่ืนๆ เป็นช่วงการเรียนรู้งานใหม่ๆ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความสนใจและตั้งใจท่ีจะ

เรียนรู้ค่อนข้างมาก ส่วนช่วงอายุงาน 5-7 ปี ท่ีมีแรงจูงใจในการปฎิบัติงานท่ีสูงมากเหมือนกันนั้ น

เน่ืองมาจากตอ้งมีความรับผิดชอบท่ีสูง เพราะตอ้งการเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีการงานให้เหมาะสมกบัอายุ

งาน  

     อนนัต ์ไชยกุลวฒันา (2552) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพยาบาลประจ าการแผนกอายุรกรรม 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยจ าแนกตามปัจจัยจูงใจและปัจจัยอนามยั  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 

แรงจูงใจโดยรวมของพยาบาลประจ าการอยู่ในระดบัสูง ถึงแมว้า่ในดา้นเงินเดือน ค่าตอบแทนและโอกาส

ความกา้วหนา้ของงานจะอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ  

     ศิวิไล กุลทรัพยศุ์ทรา (2552) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั  เอ. เอส. แอสโซซิ

เอท เอนยิเนียร่ิง (1964) จ ากดั พบวา่ มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

     นวะรัตน์ พ่ึงโพธ์ิสภ (2552) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษั ธนารักษ์พัฒนา

สินทรัพย ์จ ากดั พบวา่ ระดบัปัจจยัในการปฏิบติังานในภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  

     วาสนา พฒันานนัทช์ยั (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส านกังาน

ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบวา่ พนกังานส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานในภาพรวม โดยมีปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน อยูใ่นระดบัมาก   

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคั้งน้ีคือ พนักงานฝ่ายบญัชีและการเงิน (ส านกังานใหญ่) ของ บมจ. บ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์  จ านวน 220 คน ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างต่อขนาดของประชากรโดยน าจ านวน
ประชากรมาหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมจากตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) จึงได้
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีจ านวน 140คน โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และระดบั
ความคลาดเคล่ือน ±5%  
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     ก าหนดตวัแปรโดยแยกเป็นตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงานและ อายุงาน ส าหรับตัวแปรท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน ประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน ดา้น
ลกัษณะงานท่ีท า ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ทางสายอาชีพ และดา้นโอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม  
     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ผูท้  าวิจยัได้ก าหนด
สัดส่วนและแบ่งกลุ่มตวัอย่างในการเก็บขอ้มูลโดย โดยการเลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) 
แบ่งกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มยอ่ยๆตามลกัษณะงานและสายการบงัคบับญัชา จากนั้นจึงก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีจะเป็นตวัแทนของประชากรมาท าการศึกษา ผูวิ้จยัด าเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามดว้ย
ตนเอง ไปยงักลุ่มตวัอย่างจ านวน 140 ชุด ในทุกแผนกของฝ่ายบญัชีและการเงิน (ส านกังานใหญ่) บมจ. 
บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  

     1. น าขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน
และอายงุาน  ของผูต้อบแบบสอบถาม มาแจกแจงหาค่าความถ่ีและค่าสถิติร้อยละ  
     2. น าขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม ในส่วนของระดบัแรงจูงใจต่อปัจจยัในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ 
มาหาค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือน ามาสรุประดบัแรงจูงใจในแต่ละดา้น  
     3. พิจารณาการแบ่งกลุ่มโดยใช้วิธี Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical  โดยพิจารณาการแบ่งกลุ่ม
จาก Agglomeration Schedule แลว้น ามาค านวณหาอตัราการเปล่ียนแปลงของค่า Coefficients เพ่ือให้ได้
เกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม 
     4. วิเคราะห์ความแตกต่างดา้นลกัษณะส่วนบุคคลระหว่างกลุ่ม โดยวิเคราะห์ดว้ยผลจากการท า Chi-
square Test  ซ่ึงความแตกต่างดา้นลกัษณะส่วนบุคคลท่ีใชวิ้เคราะห์ในท่ีน้ีประกอบไปดว้ยความแตกต่าง
ดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานและอายงุาน 
     5. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ีมีต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยใชส้ถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)    
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     1. ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76) มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี (ร้อยละ 
50%) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 69) จบการศีกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 86) ปฏิบัติงานในระดับ
ปฏิบติัการ (ร้อยละ 79) และมีอายงุานนอ้ยกวา่ 3 ปี (ร้อยละ 49) 
     2. ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานฝ่ายบญัชีและการเงิน(ส านักงานใหญ่) บมจ. บ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยภาพรวม พบว่า  พนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติัต่อปัจจยัทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
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โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือปัจจยัดา้นหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย =4.46) รองลงมาคือปัจจยั
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย =4.33)  ดา้นลกัษณะงานท่ีท า(ค่าเฉล่ีย =4.21) ดา้นโอกาสในการ
เรียนรู้และฝึกอบรม (ค่าเฉล่ีย =4.14)   และด้านโอกาสความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (ค่าเฉล่ีย =4.08) 
ตามล าดบั 
     3. จากการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในแบ่งกลุ่มจากผลการวิจยั
คร้ังน้ีมีจ านวน 2 กลุ่ม โดยพิจารณาการแบ่งกลุ่มจากตาราง Agglomeration Schedule แลว้น ามาค านวณหา
อตัราการเปล่ียนแปลงของค่า Coefficients เพ่ือให้ไดเ้กณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม โดยค านวณเปอร์เซ็นต์การ
เปล่ียนแปลงในแต่ละขั้นท่ีมีการยุบรวมกนั และเลือกใชจ้ านวนกลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลง
อยา่งมาก เม่ือเทียบกบัการยบุรวมตวักนัในขั้นอ่ืนๆ จึงไดค่้าของเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนอยูท่ี่ 0.4088 
 

Agglomeration Schedule 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster First Appears 

Next Stage 
% of changing 
in Coefficients Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 132 140 .000 0 0 128   
2 42 139 .000 0 0 88   
3 41 138 .000 0 0 111   
4 40 137 .000 0 0 136   
5 39 136 .000 0 0 122   
6 38 135 .000 0 0 111   
7 37 134 .000 0 0 90   
8 96 125 .000 0 0 11   
9 94 116 .000 0 0 18   
10 92 98 .000 0 0 12   
….             …. 
….       …. 
….       …. 
….       …. 
….       …. 
120 6 24 592.515 104 86 127 0.0283 
121 32 42 609.272 106 88 129 0.0284 
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Agglomeration Schedule 

Stage 
Cluster Combined 

Coefficients 
Stage Cluster First Appears 

Next Stage 
% of changing 
in Coefficients Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

122 5 39 626.572 117 5 135 0.0301 
123 35 45 645.406 0 87 130 0.0312 
124 20 100 665.560 118 0 132 0.0319 
125 33 38 686.769 119 111 131 0.0319 
126 27 55 708.676 116 113 129 0.0351 
127 6 15 733.531 120 110 132 0.0350 
128 21 132 759.198 60 1 136 0.0366 
129 27 32 786.985 126 121 131 0.0398 
130 35 47 818.318 123 112 133 0.0451 
131 27 33 855.203 129 125 133 0.0466 
132 6 20 895.058 127 124 134 0.0492 
133 27 35 939.101 131 130 137 0.0514 
134 2 6 987.407 114 132 135 0.0626 
135 2 5 1049.176 134 122 138 0.0775 
136 21 40 1130.509 128 4 137 0.0929 
137 21 27 1235.586 136 133 139 0.0911 
138 1 2 1348.120 97 135 139 0.4088 
139 1 21 1899.286 138 137 0   

 

     4. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างดา้นลกัษณะส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม โดยวิเคราะห์ดว้ยผล
จากการท า Chi-square Test ท่ีระดับนัยส าคัญ  0.05 พบว่า ทั้ ง 2 กลุ่ม มีลกัษณะพ้ีนฐานส่วนบุคคล ไม่
แตกต่างกนัไดแ้ก่ตวัแปรทางดา้นเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และต าแหน่งงาน คือส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 20-30ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อยู่ในระดบัปฏิบติัการ ส่วน
ลกัษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคลท่ีต่างกนัไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นอายแุละอายงุาน โดยมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี  
กลุ่มท่ี 1 ส่วนใหญ่อยูใ่นวยัเร่ิมตน้ของชีวิตการท างาน คือ มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 
31-40 ปี ในขณะท่ีมีอายงุานส่วนใหญ่นอ้ยกวา่ 3ปี รองลงมาคืออายงุานระหวา่ง 3 -5 ปี  
กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนของวยัท่ีมีการท างานท่ีมัน่คงแลว้ คือ มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ในอตัราท่ีสูง 
คือร้อยละ 87 ของช่วงอาย ุในขณะท่ีมีอายงุานคร่ึงหน่ึงของกลุ่ม มีอายงุานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป  
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 ตารางแสดงความแตกต่างของปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลระหวา่งกลุ่ม 

ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่ม 

กลุ่ม 

รวม 1   2 

จ านวน %    จ านวน %  จ านวน %  

อายุ 20-30 ปี 46 65%   25 35% 71 100% 
31-40 ปี 33 61%   21 39% 54 100% 
41-50 ปี 2 13%   13 87% 15 100% 

รวม 81 58%   59 42% 140 100% 

อายุงาน นอ้ยกวา่ 3ปี 47 68%   22 32% 69 100% 
3-5 ปี 20 69%   9 31% 29 100% 
6-9 ปี 5 63%   3 38% 8 100% 
10 ปีข้ึนไป 9 26%   25 74% 34 100% 

รวม 81 58%   59 42% 140 100% 

 
     5. ผลวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มท่ีมีต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยใชส้ถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สามารถสรุปได้ว่า ทั้ ง 2 กลุ่ม มีปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัทุกดา้นในท่ีน้ีไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นหวัหนา้งานและเพ่ือน
ร่วมงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีท า ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ทางสายอาชีพ และดา้นโอกาสในการเรียนรู้และ
ฝึกอบรม ทั้งน้ีสามารถสรุปความแตกต่างของแต่ละกลุ่มไดด้งัน้ี  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 
ปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 
- เช่ือว่าการพิจารณาปรับเงินเดือนข้ึนอยู่กับผลการ
ปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย =4.56) 
- ชอบให้ผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานอยู่ในรูปของ
การปรับเงินเดือนและสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย =4.72) 

ปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 
- เช่ือว่าการพิจารณาปรับเงินเดือนข้ึนอยู่กับผลการ
ปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย =3.34) 
- ชอบให้ผลตอบแทนจากการปฏิบติังานอยู่ในรูปของ
การปรับเงินเดือนและสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย =3.98) 

ปัจจยัดา้นหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน 
- การได้รับความยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานถือเป็นส่ิง
ส าคญัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย =4.70) 

ปัจจยัดา้นหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน 
- การได้รับความยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานถือเป็นส่ิง
ส าคญัในการท างาน (ค่าเฉล่ีย =3.90) 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีท า 
- ชอบท างานให ม่ ท่ีท้ าท ายความ รู้ความสามารถ    
(ค่าเฉล่ีย =4.59) 
- เช่ือว่าผลงานจะออกมาดีหากงานนั้นตรงกับความรู้
ความสามารถ (ค่าเฉล่ีย =4.70) 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีท า 
- ชอบท างานให ม่ ท่ีท้าท ายความ รู้ความสามารถ  
(ค่าเฉล่ีย =3.75) 
- เช่ือว่าผลงานจะออกมาดีหากงานนั้นตรงกับความรู้
ความสามารถ (ค่าเฉล่ีย =3.75) 
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 
- งานท่ีปฏิบติัอยู่เป็นงานท่ีทา้ทายความรู้ความสามารถ
(ค่าเฉล่ีย =4.23) 

- งานท่ีปฏิบติัอยู่เป็นงานท่ีทา้ทายความรู้ความสามารถ
(ค่าเฉล่ีย =3.19) 

ปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหนา้ทางสายอาชีพ  
- โอกาสความกา้วหนา้เป็นส่ิงท่ีกระตุน้ใหป้ฏิบติังานไดดี้
ข้ึน (ค่าเฉล่ีย =4.77) 
- เช่ือว่าความรู้ความสามารถจะพัฒนางานให้กา้วหน้า
เสมอ (ค่าเฉล่ีย =4.78) 
- เช่ือวา่ความเป็นธรรมในเร่ืองการท างานและการแต่งตั้ง
โยกยา้ยงานมีผลต่อการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย =4.65) 
- ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัอยู่ มีโอกาสเล่ือนไปสู่ต าแหน่งท่ี
สูงข้ึนได ้(ค่าเฉล่ีย =4.04) 

ปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหนา้ทางสายอาชีพ  
- โอกาสความกา้วหนา้เป็นส่ิงท่ีกระตุน้ใหป้ฏิบติังานได้
ดีข้ึน (ค่าเฉล่ีย =3.69) 
- เช่ือว่าความรู้ความสามารถจะพฒันางานให้กา้วหน้า
เสมอ (ค่าเฉล่ีย =3.81) 
- เช่ือวา่ความเป็นธรรมในเร่ืองการท างานและการแต่งตั้ง
โยกยา้ยงานมีผลต่อการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย =3.66) 
- ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัอยู่ มีโอกาสเล่ือนไปสู่ต าแหน่งท่ี
สูงข้ึนได ้(ค่าเฉล่ีย =2.54) 

ปัจจยัดา้นโอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม 
- เช่ือว่าการเรียนรู้และฝึกอบรมจะช่วยให้เราปฏิบติังาน
ไดดี้ข้ึน (ค่าเฉล่ีย =4.67) 
-รู้สึกพอใจท่ีเห็นองค์กรให้ความส าคญักบัการถ่ายทอด
ความรู้ต่างๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์กร (ค่าเฉล่ีย 
=4.47) 
- ชอบระบบท่ีหวัหนา้งานช่วยถ่ายทอดสอนงาน และเป็น
พ่ีเล้ียงในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย =4.60) 
- เช่ือว่าการเรียนรู้และฝึกอบรมเป็นส่ิงจ าเป็นในการ
ปฏิบติังาน(ค่าเฉล่ีย =4.70) 

ปัจจยัดา้นโอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม 
- เช่ือว่าการเรียนรู้และฝึกอบรมจะช่วยให้เราปฏิบติังาน
ไดดี้ข้ึน (ค่าเฉล่ีย =3.59) 
-รู้สึกพอใจท่ีเห็นองค์กรให้ความส าคญักบัการถ่ายทอด
ความรู้ต่างๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์กร (ค่าเฉล่ีย 
=3.29) 
- ชอบระบบท่ีหัวหน้างานช่วยถ่ายทอดสอนงาน และ
เป็นพ่ีเล้ียงในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย =3.36) 
- เช่ือว่าการเรียนรู้และฝึกอบรมเป็นส่ิงจ าเป็นในการ
ปฏิบติังาน(ค่าเฉล่ีย =3.76) 

   
      ทั้ งน้ีสามารถอภิปรายปัจจัยด้านแรงจูงใจในงานปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน
(ส านกังานใหญ่) บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในแต่ละดา้นเรียงตามระดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี  
     1.) ปัจจยัดา้นหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน  ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากความสัมพันธ์ของคนในหน่วยงานเป็น
แรงจูงใจให้คนอยากท างาน กล่าวคือการท่ีหัวหน้างานและเพ่ือนรวมงานมีความเข้าใจกนัดี มีการให้
ค าแนะน าและสอนงานเพ่ือท าใหผ้ลงานดีข้ึน มีการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็น ใหข้อ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกนัในการท างานและการพฒันาความรู้ความช านาญในสายอาชีพร่วมกนั หากทุกคนใน
หน่วยงานใหค้วามช่วยเหลือกนัดี หน่วยงานกจ็ะเขม้แขง็ท าใหก้ระบวนการท างานเกิดประสิทธิภาพ  
     2.) ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความตอ้งการผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและสวสัการ
ถือเป็นปัจจัยท่ีช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจ ตามทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก (Frederick 
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Herzberg 1959 อา้งในสมยศ นาวีการ, 2549: 310) โดยกล่าวว่าปัจจยัอนามยัไม่ได้กระตุ้นให้บุคคลใช้
ความพยายามมากข้ึน แต่ปัจจยัอนามยัจะตอ้งถูกตอบสนองก่อน เพ่ือท่ีจะน าบุคคลมาสู่จุดของความเป็น
กลาง ท่ีปัจจยัจูงใจจะมีผลกระทบได ้
     3.) ด้านลกัษณะงานท่ีท า ทั้ งน้ีเน่ืองจากพนักงานมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้เสร็จตามท่ีเป้าหมาย
ก าหนด ความตอ้งการงานใหม่ท่ีทา้ทายความรู้ความสามารถ ซ่ึงอาจมีผลมาจากลกัษณะของงานเป็นงานท่ี
ท าแบบกิจวตัร(Routine) ดงันั้นพนกังานจึงตอ้งการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหม่เพ่ือลดความเบ่ือหน่าย
รวมถึงท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน เป็นการพฒันาศกัยภาพในการท างานและเพ่ิมประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน 
      4.) ดา้นโอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม ทั้งน้ีเน่ืองจากพนักงานเล็งเห็นว่าการไดรั้บโอกาสในการ
พฒันางาน ส่วนหน่ึงมาจากได้รับโอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม ท าให้พนักงานมีศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานไดเ้พ่ิมข้ึน มีมุมมองกวา้งข้ึน มีความรู้ความเขา้ใจในงานเพ่ิมข้ึน  
     5.) ดา้นโอกาสความกา้วหน้าทางสายอาชีพ ทั้งน้ีเน่ืองจากออกแบบเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) 
ของพนกังาน ท าใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในปฏิบติังานตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้   
 

5. สรุปผลการศึกษา  

     จากลกัษณะของทั้ง 2 กลุ่มท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัไดเ้รียกลกัษณะกลุ่ม 2 กลุ่มน้ีเพ่ือน าไปสู่การก าหนด
กลยทุธ์ตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัต่อไป ดงัน้ี 
 
กลุ่มที่ 1 “กลุ่มไฟแรง” 
     เป็นลกัษณะของพนกังานท่ีมีจุดมุ่งหมายและตอ้งการความส าเร็จในการท างาน มีความคิดเชิงบวกต่อ
การปฏิบัติงาน โดยองค์กรจะต้องตอบสนองปัจจัยต่างๆเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจจนเกิดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน  ทั้งน้ีพิจารณาไดจ้ากระดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดในแต่และปัจจยั 
ทั้งน้ีประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นลกัษณะงานท่ีท า ดา้นโอกาสในการเรียนรู้
และฝึกอบรม และดา้นโอกาสความกา้วหนา้ทางสายอาชีพ ตามล าดบั  
แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การบริหารบุคลากรกลุ่มที่ 1  
     - พฒันาระบบบริหารผลงานและการใหค่้าตอบแทน ก าหนดเป้าหมายขององคก์รลงสู่หน่วยงาน และ
พนกังานทุกคน เม่ือองคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ก็จะมีระบบการให้รางวลัตามผลงานท่ีเป็นธรรม และ
สามารถดึงดูดและจูงใจใหพ้นกังานสร้างผลงานท่ีดีข้ึนในปีต่อๆ ไป    
     - ใหค้วามส าคญัต่อการบริหารคน มีการสร้างระบบการพฒันาบุคลากร ท าใหพ้นกังานทุกคนมีโอกาส
เติบโตข้ึนมาเป็นผูน้ าของหน่วยงาน และผูน้ าขององคก์รตามล าดบั พยายามส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบั
พฒันาตนเองเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต โดยใช้วิธีการ เขา้รับการฝึกอบรม  ระบบการสอนงาน 
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(Coaching) การเป็นพ่ีเล้ียง (Mentoring) และการให้ค าปรึกษา (Counseling) จากหัวหนา้งานหรือผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง  
     - จดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ (Team Building) เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ให้แก่พนกังาน การร่วมมือร่วมใจ 
การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 
     - สร้างระบบการวดัผลการปฏิบติังานและมีระบบการวดัผลงานอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้จากการประเมินผลงานประจ าปี 
 
 
 กลุ่มที่ 2 “กลุ่มหมดไฟ”   
     เป็นลกัษณะพนกังานท่ีตอ้งการความส าเร็จในการท างานเช่นเดียวกบักลุ่มท่ี 1 มุ่งปฏิบติังานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยชอบงานท่ีมีลกัษณะเป็นงานกิจวตัร งานท่ีมีก าหนดกรอบในการปฏิบติังาน
ไวช้ดัเจน แต่ยงัขาดแรงบนัดาลใจในดา้นโอกาสความกา้วหนา้ และการพฒันาศกัยภาพในการท างานจาก
การเรียนรู้และฝึกอบรม 
แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การบริหารบุคลากรกลุ่มที่ 2 
     - จัดให้มีระบบการสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพ่ือป้องกันความเบ่ือหน่ายในการ
ปฏิบัติงาน และพิจารณาความเหมาะสมของพนักงานกับคุณสมบัติของต าแหน่งงานให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ 
     - สร้างระบบการวดัผลการปฏิบติังานและมีระบบการวดัผลงานอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้จากการประเมินผลงานประจ าปี 
     - ส่งเสริมการท างานเป็นทีมในทุกระดบัตั้งแต่ ระดบัสูงสุด ไปจนถึงระดบัต ่าสุด ใหมี้การช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนัภายในทีม ร่วมแรงร่วมใจกนัท างานใหที้มประสบความส าเร็จ 
    - จดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ (Team Building) เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ให้แก่พนกังาน การร่วมมือร่วมใจ 
การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     การศึกษาคร้ังต่อไปผูวิ้จยัขอเสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
     1.) ผูท่ี้สนใจในการท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรขยายขอบเขตของประชากรท่ีจะศึกษาเป็นทั้งองคก์ร เพ่ือให้
ทราบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของคนทั้งองคก์ร เพ่ือน ามาก าหนดกลยทุธ์ในระดบัองคก์รต่อไป  
     2.) ผูท่ี้สนใจในการท าวิจยัคร้ังต่อไป สามารถศึกษาในทฤษฎีแรงจูงใจอ่ืนๆ เพ่ือจะไดข้อ้มูลท่ีมุมมอง
หลากหลายมากข้ึน รวมถึงการผลลพัธ์ของงานวิจยัท่ีใชท้ฤษฏีต่างกนั 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานฝ่าย

การเงิน บริษทัโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชนัแนล จ ากดั มหาชน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บขอ้มูล เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบโควตา จากพนกังาน จ านวน 152 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิง

พรรณนา ทดสอบสมติฐานความสัมพนัธ์ ดว้ยสถิติการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนและการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ ผลการวจิยัพบวา่ความพึงพอใจในการท างานโดยรวม มีความสมัพนัธ์เชิง

บวก กบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมในระดบัมาก ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

ค าส าคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร, โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด มหาชน, ฝ่ายการเงิน 

Abstract 
This study was conducted to investigate the relationships between job satisfaction and organizational 

commitment of employees in Finance and Accounting division, Bumrungrad International Hospital Public 
Limited Company. The study’s instrument was questionnaires used for collecting data from 245 employees in 
Finance and Accounting division utilizing Quota Sampling method. The descriptive statistics were used for data 
analysis. The statistics used for hypothesis testing were Independent Sample t-test, f-test one-way Analysis of 
variance and Pearson correlation coefficient. From the results of the study, it was found that the results of 
hypothesis testing relationship between job satisfaction and organizational commitment was high level in the 
same direction at .05 level of statistical significance. 
Keywords: organizational commitment, Bumrungrad International Hospital Public Limited Company, Finance 
and Accounting division 
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1.บทน า (Introduction) 

โรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียท่ีได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากลในการให้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนขนาด 554 เตียง โดยทีมงานบริหารจากนานาประเทศพร้อมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญกว่า 900 
ท่าน ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร มีผูใ้ชบ้ริการจ านวน 850,000 คนต่อปีเป็นผูใ้ชบ้ริการชาว
ต่างประเทศกวา่ 300,000 คนต่อปี จาก 154 ประเทศทัว่โลก โดยมีพนัธะกิจ คือ “เราใหบ้ริการทางดา้นการ
รักษาพยาบาลอย่างเอ้ืออาทรและไดม้าตรฐานระดบัโลก” ภายใตว้ิสัยทศัน์ “วิทยาการและการบริการแห่ง
ความเป็นหน่ึง “ การบรรลุเป้าหมายดงักล่าว ตอ้งใชท้รัพยากรมนุษยใ์นการขบัเคล่ือนกระบวนการในการ
ใหบ้ริการทั้งส้ิน โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชนัแนลประสบปัญหาส าคญั  คือ อตัราการลาออกสูง 
โรงพยาบาลต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถให้กับโรงพยาบาลคู่แข่ง ด้วยการเสนอ
ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า จึงเป็นเหตุให้อตัราก าลงัในการปฏิบติังานไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนผูป่้วยท่ีมาใช้
บริการ ผลท่ีตามมาคือ  เกิดขอ้ร้องเรียนจ านวนมากจากผูป่้วยและญาติ พนกังานไม่สามารถปฏิบติังานให้
สมบูรณ์ไดต้ามมาตรฐานโรงพยาบาล ดังนั้น รายงานการศึกษาฉบับน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษา ความสัมพนัธ์
ระหว่างความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาล
บ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชนัแนล จ ากดั มหาชน ประกอบไปดว้ย แผนกลงทะเบียนผูป่้วยนอก-ใน แผนก
การเงินผูป่้วยนอก แผนกการเงินผูป่้วยใน แผนกบริษทัคู่สัญญา และแผนกบญัชีและการเงิน จ านวน 245 
คน โดยมีกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา จ านวน 152 คน ส าหรับขอบเขตการศึกษาดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ยตวั
แปรต้นได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และระดับความพึงพอใจในการท างาน โดยใช้ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ 
Frederick Herzberg ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความผูกพันต่อองค์กร โดยใช้แนวคิดของ Allen & 
Meyer   โดยมีวตัถุประสงค ์คือ เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นระดบัความพึงพอใจต่อองคก์รและดา้นความผกูพนัต่อ
องคก์ร รวมถึง ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นระดบัความพึงพอใจและความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนักงาน  ประโยชน์จากการศึกษาในคร้ังน้ี คือ  การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเป็นแนวทางส าหรับ
ผูบ้ริหาร ในการก าหนดกลยุทธ์ สร้างความพึงพอใจในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รแก่พนกังาน 
รวมถึง เป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจสามารถน าไปประยกุตแ์ละศึกษาต่อเพ่ือใชใ้นองคก์รต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  การอา้งอิงในเน้ือหา 

การศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานและความผกูพนัต่อองคก์รนั้น เพ่ือ
ประโยชน์ในการคิดกลยุทธ์การบริหารบุคคล ให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธ์ิภาพใน
องคก์ร โดยอา้งอิงทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 
ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg)  

http://www.bumrungrad.com/th/about-us/bumrungrad-hospital-accreditation-jci-others
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แนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัธ์องคก์ร (Organization Commitment) 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัต่อไปน้ี 
ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) (Frederick Herzberg ,1959) กล่าวไวว้่า ท าให้ทราบว่าความ
พึงพอใจในการท างานแบ่งเป็น 2 ปัจจยั คือ  
1.ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor ) ไดแ้ก่ ความกา้วหนา้ (Advancement) การไดรั้บการยอมรับนบัถือหรือ
การยกย่อง ( Recognition) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (The Work Itself)  ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
ความส าเร็จในการท างานของบุคคล (Achievement )  
2. ปัจจัยค ้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor)  ได้แก่ เงินเดือน (Salary) ความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา (Supervision Technique)  สถานะของอาชีพ (Status)  นโยบายและการบริหาร (Company 
Policy and Administration)  สถานะภาพการท างาน (working Condition)  สภาพการท างาน (Personal 
Life)  
แนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัธ์องคก์ร (Organization Commitment) 
(Allen & Meyer, 1997) กล่าวไวว้า่ ความผกูพนัต่อองคก์รต่อองคก์ร แบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบ คือ 

1. ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นจิตใจ (Affective Commitment)  
2. ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นการคงอยู ่( Continuance Commitment )  
3. ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐาน ( Normative Commitment ) 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (สันต์ฤทัย ล่ิมวีรพนัธ์, 2550)  ศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน บริษทัระยอง

เพียวริฟายเออร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 263 คน ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
และตวัแปรตาม คือปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน  โดย เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามและศึกษางานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง พบว่า ระดบัความผกูพนัต่อองค์การของพนกังานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีท า
ให้พนักงานมีความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดบัสูงไดแ้ก่ ดา้นองค์การเป็นท่ีพ่ึงได ้รองลงมาคือ ดา้น
สมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน และดา้นภาวะผูน้ า  

 ( พิรินทร์ ชาสมานสินธ์ุ , 2554)  ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความผูกพันของ
พนกังานศึกษาเฉพาะกรณี บริษทั เบสท์เพอฟอร์แมนซ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั จ านวน 263 คน  ขอบเขตดา้น
เน้ือหา ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ คือ  ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นประสบการณ์การท างาน 
ตวัแปรตาม คือ ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิ้จยั
ได้สร้างข้ึน โดยหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือตามวิธีการของ ครอนบาค ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป วิเคราะห์หา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Anova  เพ่ือ
วิเคราะห์หา ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความผกูพนัต่อองค์กร พบว่า พนกังานท่ีมี
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ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้นอายุระดบัการศึกษาสถานภาพสมรสและระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
จะมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

 (กลัยารัตน์ เวรุเมธา,2548) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารเอเชียระดบั 
1-10 ท่ีปฏิบัติงานประจ าท่ีธนาคารเอเชียสานักงานใหญ่เขตยานนาวากรุงเทพมหานครจ านวน 330 
ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างาน ตวัแปรตาม คือ ความผูกพนัต่อองค์การ เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามและ
ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ในโปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลซ่ึงไดแ้ก่ต าแหน่งงานต่างกนัท าใหมี้ความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั 

(จิดาภา นากา, 2552) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยึดมัน่ผกูพนัในองคก์รของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์อินเตอร์เนชนัแนล จ านวน  687 ราย ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ คือ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นความพึงพอในในการปฏิบติังาน ตวัแปรตาม คือ ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องแลว้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ในโปรแกรม
ส าเร็จรูป ผลการวิจยัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงานและปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการทา
งานมีผลต่อความผูพ้นัองคก์รของพนกังาน  
  (พระมหาจิตนเรศ วฑฺุฒิธมฺโม , 2556) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกบัความผกูพนั
ต่อองค์กรของบุคลากร เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของบุคลากรในมหาวิทยาลยั ปัจจยัดา้นเน้ือหา 
ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นความพึงพอในในการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นประชากร 
ผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั วิทยาเขตอุบลราชธานีจ านวน 
๖๒ รูป/คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึน โดยหาค่าความเช่ือมัน่
ของเคร่ืองมือตามวิธีการของครอนบาค ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
วิเคราะห์หา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร โดยรวมทุกดา้น มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบั 
ปานกลาง  ความสัมพนัธ์ต่อสถาบนั  มีความผกูพนัอยู่ในระดบั มาก ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจ
กบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตอุบลราชธานี 
โดยรวมทุกดา้น พบวา่ ความพึงพอใจในการท างาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

3. วธีิการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดส้ร้างแบบสอบถามตามแนววตัถุประสงคใ์นการศึกษา ซ่ึง

จะถามถึงระดบัความพึงพอใจในการท างานและระดับความผูกพนัองค์กรของพนักงาน คื อ พนักงาน
บริษทัโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชนัแนลจ ากดัมหาชน ฝ่ายการเงิน เป็น กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 152 
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คน จาก พนกังาน  245 คน  การศึกษาในคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสา
เร็จรูปซ่ึงมีการประมวลขอ้มูลเป็นชั้นตอนคือหลงัจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
เรียบร้อยแลว้จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าเปล่ียนแปลงเป็นรหัสตวัเลข (Code) แลว้บนัทึกรหสัลงในคอมพิวเตอร์
และวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมการสัง่งานโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา( Descriptive Statistic )ไดแ้ก่ การแจกแจง
ความถ่ี การแสดงผลค่าร้อยละ การหาค่าเฉล่ียและหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistic )ได้แก่ การหาค่า T-Test F-test : One Way ANOVA และการวิเคราะห์แบบค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั( Correlation) 

 

4.ผลการศึกษา 
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มลูสามารถสรุปผล ดงัน้ี 

1.ปัจจยัส่วนบุคคล 
 กลุ่มพนกังานฝ่ายการเงินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3และเพศชาย 
จ านวน 30  คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 

ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี มากท่ีสุด จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ 
ช่วงอายุระหว่าง 21 – 25 ปีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 รองลงมาไดแ้ก่ ช่วงอายุระหว่าง 31 – 35 ปี 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 ช่วงอายุระหวา่ง 36 – 40 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ช่วงอาย ุ
46 ปีข้ึนไป จ านวน14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ช่วงอายรุะหวา่ง 41 – 45 ปีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9  

พนกังานส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฎิบติังานอยู่ในช่วงตั้งแต่ 9 ปีข้ึนไป มากสุด จ านวน 41 คน คิด
เป็นร้อยละ 27 รองลงมาไดแ้ก่ ตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 5 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 ตั้งแต่ 1 
ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 3 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 ไม่ถึง 1 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 7 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ตั้ งแต่ 7 ปีข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9 ปี เป็น
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9  

ช่วงรายไดร้ะหวา่ง 20,001 – 25,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมา
คือ ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6  ช่วงรายได้ ระหว่าง 25,001 – 
30,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1  ช่วงรายไดร้ะหว่าง 30,001 – 35,000 บาท จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.2    ช่วงรายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท และช่วงรายไดร้ะหวา่ง 20,001 - 25,000 บาท มีจ านวน
เท่ากนัคือ  8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 รองลงมาคือ ช่วงรายไดร้ะหว่าง 30,001 - 35,000 บาท จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.00 ช่วงรายไดร้ะหว่าง 35,001 – 40,000 บาท มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และช่วง
รายไดต้ั้งแต่ 40,000 บาทข้ึนไป มีจ านวน 4 คิดเป็นร้อยละ 2.6  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ด ารงอยู่ในต าแหน่ง พนกังาน  / เจา้หนา้ท่ีอาวุโสจ านวน 133 คน  
คิดเป็นร้อยละ 87.5รองลงมาคือ ต าแหน่ง Supervisor จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ต าแหน่ง ผูจ้ดัการ
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แผนก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ต าแหน่งผูจ้ดัการส่วน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 และต าแหน่ง
อ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3  

ลกัษณะเวลาการท างาน ส่วนใหญ่เป็นแบบท างานแบบเป็นกะ เชา้/บ่าย/ดึก จ านวน 101 คิดเป็น
ร้อยละ 66.4 ส่วนท่ีเหลือเป็นแบบ ท างานตามเวลา office hours จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ  33.6 
ตามล าดบั 

2. ระดบัความพึงพอใจในการท างาน 
 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง(Mean = 3.25) ใน
รายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัสูง ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในงาน(Mean=3.43) ยกเวน้ในดา้น ความสัมพนัธ์กบั
หัวหนา้และเพ่ือนร่วมงาน(Mean=3.40)ความรับผิดชอบ (Mean= 3.38)ความมัน่คงในงาน (Mean= 3.31)
การยอมรับนบัถือ (Mean= 3.28)  ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั (Mean= 3.22) สถานะของอาชีพ (Mean= 3.22)
สภาพแวดล้อมการท างาน (Mean= 3.22)  วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Mean= 3.21) เงินเดือนและ
ผลประโยชน์เก้ือกูล (Mean= 3.07) นโยบายการบริหารงาน (Mean= 2.97)ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการ
งาน (Mean= 2.93)ตามล าดบั พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง รายละเอียดดงัตาราง จะเห็นไดว้่าความคิดเห็น
ของพนกังานฝ่ายการเงินโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ มีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
 ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มหาชนโ ดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง(Mean = 3.09) และรายดา้นไดแ้ก่ 
ดา้นจิตใจ ดา้นการคงอยู่และดา้นบรรทดัฐาน (Mean = 3.13, 3.13และ 3.02 ตามล าดบั) โดยค่าเฉล่ียท่ีมาก
ท่ีสุดคือด้านจิตใจ (Mean= 3.13) และด้านบรรทัดฐาน(Mean= 3.13) ด้านท่ีน้อยสุดคือด้านการคงอยู ่
(Mean= 3.02) 

การทดสอบสมมุตฐิาน 
 สมมุติฐานความสมัพนัธ์ระดบัความพึงพอใจในการท างานกบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ผลการศึกษาพบวา่ 

 ความพึงพอใจในการท างานโดยรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม
ในระดบัมาก  

เม่ือจ าแนกรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจในการท างานด้านสภาพแวดล้อมการท างาน  มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองค์กร ดา้นบรรทดัฐาน เท่านั้น ท่ีอยู่ในระดบัสูง  ส่วนความพึง
พอใจในการท างานดา้นท่ีเหลือไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้น
สถานะของอาชีพ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพต าแหน่งงาน ด้านนโยบายการ
บริหารงาน ดา้นวิธีการปกครองและบงัคบับญัชา ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู ความสัมพนัธ์กบั
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หัวหนา้และเพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองค์กรในแต่ละดา้น ใน
ระดบัปานกลาง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 สมมุติฐานความสมัพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลและความผกูพนัต่อองคก์ร 

จากการวิจยัพบว่าพนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน
เท่านั้น ท่ีมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุระยะเวลา
ปฏิบติังาน รายได ้ลกัษณะงานและต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัมีความผูกพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

5.ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของ 
พนักงานฝ่ายการเงิน บริษทัโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดัมหาชน พบว่า ความพึงพอใจในการท างาน
โดยรวม  มีความสมัพนัธ์เชิงบวก กบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม ในระดบัมาก องคก์รควรเพ่ิมความพึง
พอใจในการท างานแก่พนกังาน ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคข์องพนกังานรายดา้น ดงัต่อไปน้ี 

ความพึงพอใจดา้นความส าเร็จในงาน แมอ้ยู่ในระดบัสูง องค์กรควรการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน ให้แก่พนกังานมากข้ึน โดยการเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) เช่นการเพ่ิมขอบข่ายงานให้
กวา้งข้ึน ท าให้พนักงานรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากข้ึน รู้สึกว่างานมีความส าคญัมากข้ึนและรู้สึกว่ามี
ความกา้วหนา้ในงานมากข้ึนดว้ย ซ่ึง การเพ่ิมคุณค่าในงานสามารถเพ่ิมระดบัความพึงพอใจในการท างาน
ในดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพต าแหน่งงาน
ไดด้ว้ย  

ความพึงพอใจดา้นการยอมรับนบัถือ ผูบ้ริหารควรมอบอ านาจในการตดัสิน(Empowerment) ให้
พนกังานมากข้ึน รวมถึงเพ่ิมช่องทางการแสดงความคิดเห็นพนกังาน หากพนกังานท าความดีความชอบ
ควรท่ีจะประกาศหรือแสดงความยินดีอยา่งเป็นทางการเพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้สึกวา่ตนไดรั้บการยอมรับ
จากหวัหนา้และเพ่ือนร่วมงาน 

ความพึงพอใจดา้นลกัษณะงาน ผูบ้ริหารควรมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับบุคคล ทั้ งในดา้น
ปริมาณงาน และความสามารถให้เหมาะสมกบัพนักงานแต่ละคน รวมถึงก าหนด ช่วงเวลาท่ีท างานให้
เหมาะสม เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการลา้ (burn out) จากการชัว่โมงท างานท่ียาวนานดว้ย 

ความพึงพอใจดา้นความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารควรมอบหมายงานท่ีเหมาะสมแก่พนักงานโดย 
มอบหมายงานท่ีส าคัญให้พนักงานดูแลรับผิดชอบ โดยไม่ต้องถูกตรวจสอบควบคุมมากเกินไป 
(micromanagement) จะท าใหพ้นกังานมีความรู้สึกว่างานช้ินนั้นมีความส าคญัมากท่ีตอ้งรับผิดชอบ รวมถึง
ไดรั้บความไวว้างใจในการท างานจากหวัหนา้ 
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ความพึงพอใจดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพต าแหน่งงาน องคก์รควรก าหนดเสน้ทางความกา้วหนา้
ในอาชีพ (Career Path) ของพนักงานฝ่ายการเงิน อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางให้พนักงานพัฒนา
คุณสมบติั ความสามารถของตนเองสู่ความกา้วหนา้ในอาชีพต่อไป 

ความพึงพอใจดา้นนโยบายการบริหารงาน ผูบ้ริหารควรเพ่ิมช่องทางการส่ือสารภายในองค์กร
เก่ียวกบันโยบายต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงให้มากข้ึน  รวมถึงการรับฟังการตอบกลบัของพนักงานดว้ยว่า 
นโยบายท่ีฝ่ายบริหารก าหนดข้ึนนั้นสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ ควรปรับเปล่ียนอย่างไร รวมถึง มีการ
แจง้ระยะเวลาการด าเนินการแกปั้ญหาต่างๆใหพ้นกังานทราบอยา่งชดัเจนดว้ย 

ความพึงพอใจดา้นวิธีการปกครองและบงัคบับญัชา องคก์รควรมีการออกกฎเกณฑ ์ระเบียบวินยั 
รวมถึงการลงโทษให้รางวลัอย่างโปร่งใสชัดเจน รวมถึงการเพ่ิมช่องทางการรับฟังขอ้เสนอแนะความ
คิดเห็นแก่พนกังานใหม้ากข้ึน 

ความพึงพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน  องคก์รควรจดัหาอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการท างานใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ จดัสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานใหเ้หมาะสม เพ่ือสร้างบรรยากาศ
ท่ีดีในการท างาน ท าใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ก่พนกังานองคก์ร 

ความพึงพอใจดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล เน่ืองจากพนักงานท่ีปฏิบติังานในแต่ละ
ส่วนมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริหารควรมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณา
ถึงความซับซ้อนและภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังานแต่ละส่วน ใหเ้หมาะสมและยุติธรรมมาก
ข้ึน และสืบเน่ืองจากการเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) ตามท่ีดงักล่าวมาขา้งต้น องค์กรควรเพ่ิม
ปัจจยัดา้นเงินเดือนและผลประโยชนเ์ก้ือกลู ควบคู่กนัไปดว้ย  

ความพึงพอใจดา้นความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้และเพ่ือนร่วมงาน องคก์รควรมีการใหพ้นกังานและ
หวัหนา้งาน สร้างกิจกรรมความผูพ้นัในองคก์ร โดยใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ รวมถึง
ให้พนักงานมีโอกาสในการท างานร่วมกันและแสดงความคิดเห็น (Involvement and Opportunity )
นอกจาก เรียนรู้งานของต่างแผนก (Job Rotation) เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานแผนกอ่ืน เป็น
การเพ่ิมความสามารถและความสามคัคีภายในสายงาน อีกทั้งยงัปลกูฝังใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดีภายในองคก์ร
ดว้ย 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
ระดบับริหารและระดบัปฏิบัตกิาร  

กรณศึีกษา ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 
The relationship between factor the satisfaction of administrative and 

operating officers, case studies: Islamic Bank of Thailand. 
(Headquarters) 

วรัทยา คลา้ยล าเจียก1และภาวณีิ เพชรสวา่ง2 

Warattaya Klailumjeak and Pawinee Petchsawang 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1.) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบับริหาร 
และ พนกังานระดบัปฏิบติัการ กรณีศึกษา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ส านกังานใหญ่) 2. ) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย ท่ีประจ าส านกังานใหญ่ ในสายงานธุรกิจรายยอ่ย สายงานบริหารคุณภาพสินเช่ือ และสายงานสนบัสนุนธุรกิจ จ านวน 
160 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็นความถึงพอใจในการปฏิบัติงาน และส่วนท่ี 3 เป็นขอ้เสนอแนะในการ
ปฏิบติังาน  โดยใชม้าตรวดัประเมินแบบ Likert และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชเ้คร่ืองมือค านวณทาง
สถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที (t-test) แบบ One-Way ANOVA 
ผลการวิจยัพบว่า 1) พนกังานระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ มีความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลาง 2) พบว่าพนักงานธนาคารอิสลามท่ีมี เพศ ศาสนา แล ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน3) พบว่าพนักงานธนาคารอิสลามท่ีมี อาย ุ
ต าแหน่ง และสายงาน แตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัสถิติ 0.05 4) 
พบว่าพนักงานท่ีมีอายุ 36 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมาก พนักงานท่ีมีอายุ 26-30 ปี 5) พบว่าพนักงาน
ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีวิชาชีพ P3 มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่าต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี C1-C3  6) พบว่าพนกังานสาย
งานสนบัสนุนธุรกิจ          มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่าสายงานบริหารคุณภาพสินเช่ือ และสายงานธุรกิจราย
ยอ่ย ตามล าดบั        
ค าส าคัญ: ค าส าคัญท่ี 1ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ค าส าคัญท่ี 2 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส านักงานใหญ่ 
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Abstract 
This objective of this research were: 1.) to study the level of satisfaction of administrative and operating 
officers, case studies : Islamic Bank of Thailand. (Headquarters) 2.) to study the relationship between 
personal factors to satisfaction in performance. The sample was administrative and operating officers of 
Islamic Bank of Thailand (Headquarters) in Retail sales Division, Credit Quality Management Division 
and Support Division for 160 people. The instruments used in this research were questionnaire divided 
into three parts: part 1 was   a questionnaire on personal factors, part 2 was 5 level rating scale 
questionnaires about satisfaction in operation, and part 3 was suggestion. A Likert scale evaluation and 
analysis of data from the questionnaires, frequency, percentage, average, standard deviation, t- test (t-
test) and One-Way ANOVA were used to analyze the data. 
The results of the study showed 1 )  the administrative and operating officers of Islamic bank 

(Headquartered)  are satisfaction in performance are moderate, 2 ) The results of the study showed that 

employees of Islamic banks who have sex, religion and period of operation vary  were satisfaction in 

performance not different. 3 ) The results of the study showed that that employee Islamic bank with age, 

position and division were satisfaction in the performance significantly at 0.05.  4  ) The results of the 

study showed that employees aged 36  years and above are satisfaction in their performance more than 

aged 26 -30  years 5  ) The results of the study showed that that professional officer position P3  were 

satisfaction in their performance more than operational officer positions         C1-C3. 6. ) The results of 

the study showed that employees Support Division were satisfaction in the performance more than 

Credit Quality Management Division and Retail sales Division 

Keywords: Keyword1, the satisfaction Keyword2, Islamic Bank of Thailand. (Headquarters  

 
1. บทน า 
 
     ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand) เป็นธนาคารท่ีด าเนินธุรกรรมทางการเงิน
ท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายอิสลาม (ชะรีอะห์) โดยใชห้ลกัการหุ้นส่วน ปราศจากดอกเบ้ีย แต่เป็น
รูปแบบของการแบ่งปันผลก าไรขาดทุน ธนาคารอิสลาม” จัดตั้ งตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย  พ.ศ. 2545 ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั โดยมีคณะท่ีปรึกษาดา้นศาสนา ให้ค  าแนะน า 
ตรวจสอบ เพ่ือให้ธนาคารด าเนินงานถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลาม โดยธนาคารมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกดั
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กระทรวงการคลงั เร่ิมเปิดด าเนินกิจการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2546 ส านกังานใหญ่และสาขาแห่งแรกอยูท่ี่
คลองตนั จากนั้นก็เร่ิมทยอยเปิดสาขาในกรุงเทพฯและพ้ืนท่ีภาคใต ้ในระยะเร่ิมแรกการด าเนินการของธนาคาร
มุ่งเนน้เป้าหมายคือชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคใต ้แต่ธนาคารไดต้ระหนกัเสมอวา่จะตอ้งสนองความ
ตอ้งการของประชาชนทัว่ไป ยินดีตอ้นรับลูกคา้ทุกชาติและทุกศาสนา ดงันั้นธนาคารจึงมุ่งเนน้การออกผลิตภณัฑ์
และบริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งยงัปรับปรุงภาพลกัษณ์ให้ทนัสมยั และให้บริการโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ ภายใตห้ลกัคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนั้นธนาคารอิสลามจึงเป็น
ธนาคารทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชนโดยไม่จ ากดัเช้ือชาติและศาสนา  ปัจจุบนัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ท่ี เลขท่ี  66 อาคาร คิวเฮ้าส์อโศก ถ.สุขุมวิท  21 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 และมีสาขาทั้งหมดรวม 109 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ในช่วงปลายปี 2555 
ท่ีผ่านมา ธนาคารประสบกบัวิกฤตและปัญหาอยา่งรุนแรง ซ่ึงมีสาเหตุมากจากภายในองคก์รเกิดการเปล่ียนแปลง
หลายดา้น คือดา้นผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นนโยบายบริหาร ดา้นโครงสร้างองคก์ร และดา้นการสับเปล่ียนต าแหน่ง
และหน้าท่ีภายในองค์กร เน่ืองจากผูจ้ ัดการธนาคารหมดวาระและเกษียณอายุงาน ทางธนาคารจึงได้สรรหา
ผูจ้ดัการธนาคารคนใหม่มาด ารงต าแหน่งแทน และหลงัจากนั้นผูจ้ดัการธนาคารคนใหม่ไดร้ื้อระบบงานเดิมท่ี
ผูจ้ดัการธนาคารคนก่อนวางไว ้ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อพนกังานหลาย ๆ ท่านในองคก์ร จึงเกิดแรงต่อตา้น
ในการท างานและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานทั้ งภายในและ
ภายนอกองคก์ร นอกจากน้ีธนาคารยงัประสบกบัปัญหาหน้ี NPF (หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได)้ เพ่ิมข้ึนสูงอยา่ง
รวดเร็วส่งผลให้ธนาคารประสบปัญหาขาดทุน กองทุนส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนเงินกองทุนต่อ
ทรัพยสิ์นติดลบ ส่งผลใหธ้นาคารตอ้งชะลอการปล่อยวงเงินสินเช่ือทุกประเภทและจะตอ้งเร่งเพ่ิมทุนในปี 
2556 อย่างโดยด่วน ซ่ึงปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของธนาคารในดา้นลบอย่างรุนแรงต่อ
ทั้งบุคคลภายนอก และบุคคลภายในองคก์ร อีกทั้งพนกังานยงัขาดความเช่ือมัน่ต่อองคก์ร ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุ
หน่ึงท่ีท าใหพ้นกังานขาดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง เพราะหากพนกังานมี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานก็จะส่งผลต่อความส าเร็จของงาน เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจยั
ส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จและบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายตามท่ีองคก์รได้
ตั้งไวน้ั้น ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีองค์กรมีพนักงานท่ีมีความสามารถ มีความช านาญในสายงาน และมี
ประสบการณ์การท างาน รวมถึงพนกังานมีความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบติังาน ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ 
เหล่าน้ีส่งผลใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในธุรกิจได ้ ดงันั้น ถา้หากองคก์รประสบกบัปัญหาพนกังานท่ี
มีความสามารถและประสบการณ์ ลาออกอย่างต่อเน่ือง เพราะไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานก็จะส่งผลให้
องค์กรสูญเสียพนักงานท่ีมีความสามารถและความช านาญการในสายงาน องค์กรยงัจะต้องสูญเสีย
ค่าใชจ่้ายในการสรรหาพนกังานและฝึกอบรมพนกังานใหม่อีกดว้ย   
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.  เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบับริหาร และ พนักงานระดบั
ปฏิบติัการ 

กรณีศึกษา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ส านกังานใหญ่) 
2.  เพ่ือเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1.  เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชก้ารบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือน ามาปรับเปล่ียนความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลทีแตกต่างกนั 
 
 2.  เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดก้ าหนดวางแผนในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัพนกังานธนาคาร 
เพ่ือใหมี้ความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูงสุด 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน  
 
     สมยศ นาวีการ (2533: 222–224) กล่าวถึงความพอใจในการท างานคือ ความรู้สึกท่ีดีโดยส่วนรวมของ
คนต่องานของพวกเขา เม่ือเราพูดว่าคนมีความพึงพอใจในงานสูงเราจะ หมายถึง ส่ิงท่ีคนชอบและให้
คุณค่ากบังานของเขาสูงและมีความรู้สึกท่ีดีต่องานของเขาดว้ย 
     วิชยั โถสุวรรณจินดา (2535: 111) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ภาวการณ์มีอารมณ์ใน
ทางบวกท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินประสบการณ์ในงานของบุคคล ความพอใจในการปฏิบติังานจะส่งผลถึง
ขวญัของบุคคล อนัเป็นพลงัผลกัดนัต่อการท างานในอนาคต 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 24) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคคลเป็นทศันะคติความ
พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ หรือเป็นความแตกต่างระหว่างรางวลัของแรงงานท่ีไดรั้บ และจ านวนรางวลัท่ี
เขาเช่ือว่าเขาควรจะได้รับ บุคคลท่ีเกิดความพึงพอใจจะมีผลผลิตมากกว่าบุคคลท่ีไม่พึงพอใจ และยงั
เก่ียวขอ้งกบัการขาดงาน หรือการลาออกจากงานดว้ยจึงอาจกล่าวไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานจะ
สะทอ้นถึงทศันคติมากกวา่พฤติกรรม  
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2.2 ทฤษฏีความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 
     ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg (สมยศ นาวีการ, 2540, หน้า 148-150) ทฤษฎีแรงจูงใจของ 
Frederick Herzberg ไดเ้สนอทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Hertzberg’s Two Factor Theory) ซ่ึงสรุปว่ามี
ปัจจยัส าคัญ  2 ประการ ท่ีสัมพนัธ์กับความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล กล่าวคือ 
ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor)  
     ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงเพ่ือจูงใจใหค้นชอบและรักงานปฏิบติั เป็นการ
กระตุน้ใหเ้กิดความพึงพอใจใหแ้ก่บุคคลในองคก์าร ใหป้ฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพราะปัจจยัท่ีสามารถสนองตอบความตอ้งการภายในบุคคลไดด้ว้ยกนั ไดแ้ก่  

1.  ความส าเร็จในการท างานของบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างานไดเ้สร็จส้ินและ
ประสบความส าเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึน เม่ือผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมในผลส าเร็จของงานนั้น ๆ  

2.  การไดรั้บการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา 
การยอมรับน้ีอาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การใหก้ าลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืน
ใดท่ีส่อ ใหเ้ห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดท้ างานอยา่งหน่ึงอย่างใดบรรลุผลส าเร็จ การ
ยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความส าเร็จในงานดว้ย 

3.  ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ทา้ทายให้ตอ้งลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระท าไดต้ั้งแต่ตน้จนจบโดยล าพงัแต่ผู ้
เดียว  

4.  ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบงาน
ใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งดี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด  

5.  ความกา้วหนา้ หมายถึง ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนของบุคคลในองคก์าร การมีโอกาสได้
ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม  
     ปัจจยัค ้าจุน (Maintenance Factor) ปัจจยัค ้าจุนหรืออาจเรียกว่า ปัจจยัสุขอนามยั หมายถึง ปัจจยัท่ีจะค ้า
จุนให้แรงจูงใจในการท างาน ของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับุคคล
ในองคก์าร บุคคลในองคก์ารจะ เกิดความไม่ชอบงานข้ึน และปัจจยัท่ีมาจากภายนอกบุคคล ไดแ้ก่  

1.  เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นท่ีพอใจของบุคลากร
ในการท างาน  

2.  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไปไม่ว่าเป็น
กิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่ง
ดี  

3.  สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสงัคมท่ีมีเกียรติ และศกัด์ิศรี  
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4.  นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจดัการและการบริหารองคก์าร  การติดต่อส่ือสารภายใน
องคก์าร  

5.  สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน  เช่น แสงเสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน 
รวมทั้งลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ อีกดว้ย 

6.  ความมัน่คงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการท างาน ความ
ยัง่ยืนของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร  

7.  วิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงานหรือ
ความยติุธรรมในการบริหาร  

ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการไว้ 5 ขั้นตอน มาสโลว์ (Maslow) (ท่ีมา: วิรัช สงวนวงศว์าน. 2550: 210-
211) ดงัน้ี1.  ความตอ้งการทางกายภาพ   (Physiological  Needs)  เป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีจ าเป็น 

ในการด ารงชีวิต  ไดแ้ก่  อาหาร  อากาศ  ท่ีอยู่อาศยั  เคร่ืองนุ่งห่ม  ยารักษาโรคความตอ้งการพกัผอ่น  และ
ความตอ้งการทางเพศ  เป็นตน้ 
      2.  ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั  (Safety  Needs  and  Needs for Security)  ถา้ตอ้งการความ
มัน่คง  ปลอดภยัในชีวิต  ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  ตอ้งการความเป็นธรรมในการท างาน  ความปลอดภยั
ในเงินเดือนและการถูกไล่ออก  สวสัดิการดา้นท่ีอยู่อาศัยและการรักษาพยาบาล  รวมทั้ งความเช่ือใน
ศาสนา  และเช่ือมัน่ในปรัชญา  ซ่ึงจะช่วยให้บุคคลอยู่ในโลกของความเช่ือของตนเอง  และรู้สึกมีความ
ปลอดภยั 

3.  ความตอ้งการมีส่วนร่วมในสงัคม (Social Belonging Needs) เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกาย และ
ความปลอดภัยไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการทางดา้นสังคม ก็จะเร่ิมเป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญัต่อ
พฤติกรรมของบุคคล เป็นความตอ้งการท่ีจะใหส้งัคมยอมรับตนเป็นสมาชิกตอ้งการไดรั้บการยอมรับจาก
คนอ่ืน ๆ ไดรั้บความเป็นมิตรและความรักจากเพ่ือนร่วมงาน 

4.  ความต้องการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) ความต้องการด้านน้ีเป็นความต้องการระดับสูง ท่ี
เก่ียวกบัความอยากเด่นในสังคม ตอ้งการให้บุคคลอ่ืนยกย่องสรรเสริญ รวมถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง ใน
เร่ืองความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระและเสรีภาพ 

5.  ความตอ้งการบรรลุในส่ิงท่ีตั้งใจ (Need for Self Actualization) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุด ซ่ึง
เป็นความตอ้งการท่ีอยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกส่ิงทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเอง เป็นความ
ตอ้งการท่ียากแก่การไดม้า 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือพนกังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ จ านวน 1, 
141 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2556 เป็นพนักงานระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการพนักงานท่ี
ปฏิบติังานในสายงานธุรกิจรายย่อย สายงานบริหารคุณภาพสินเช่ือ และสายงานสนับสนุนธุรกิจ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั พนกังานระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการพนกังานท่ีปฏิบติังานในสายงานธุรกิจ
รายย่อย สายงานบริหารคุณภาพสินเช่ือ และสายงานสนบัสนุนธุรกิจ เน่ืองจากเป็นสายงานหลกัท่ีมีหนา้ท่ี
รับเป้าหมายในการท าผลก าไรใหก้บัธนาคาร รวมถึงสายงานท่ีสนบัสนุนดา้นงานขาย ซ่ึงตอ้งรับภาวะแรง
กดดนัจากบุคคลภายนอกและภายในองคก์ร ซ่ึงประกอบไปดว้ยฝ่ายสินเช่ือรายย่อย ฝ่ายสินเช่ือโครงการ
รายยอ่ย ฝ่ายเงินฝากและค่าธรรมเนียม ฝ่ายพนัธมิตรธุรกิจ ฝ่ายกลัน่กลองสินเช่ือ 5 ฝ่ายพิธีการสินเช่ือราย
ย่อย ฝ่ายปฏิบติัการและบริหารสารสนเทศ และฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ จ านวน 273 คน พิจารณา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie,  R.V.,  and  Morgan, D.W. เป็นจ านวน 160 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ใช ้แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
ตลอดจนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานงานของพนกังาน รวมทั้งดดัแปลงจาก
แบบสอบถามของผลงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 160 ชุด ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และทดสอบความแตกต่างหรือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ  t-test 
และ  ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance) One-way 
ANOVA  

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
     1.  ดา้นเพศ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อย

ละ 51.3 และเพศชาย จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 

 2.  ดา้นศาสนา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอยา่งนบัถือศาสนาพุทธ จ านวน 111 

คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 รองลงมานบัถือศาสนาอิสลาม จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 รองลงมานบัถือ

ศาสนาอ่ืน ๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 

 3.  อาย ุพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 26 – 30 ปี มีจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.3 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ31 – 35 ปี มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งท่ี
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มีอาย ุ36 ปีข้ึนไป มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-25 ปี มี

จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4ตามล าดบั 

 4.  ต าแหน่งงาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ี C1-C3 จ านวน 79 คน คิดเป็น

ร้อยละ 49.4 รองลงมาคือต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีวิชาชีพ P1-P2 จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 รองลงมาคือ

ต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการ/เจา้หนา้ท่ีวิชาชีพ P3 จ านวน 35คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมาต าแหน่งผูจ้ดัการ

บริหารข้ึนไป ตามล าดบั 5.  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีอายงุาน

ระหวา่ง 1-3 ปี จ านวน 101 คน            คิดเป็นร้อยละ 63.1 รองลงมามีอายงุานระหวา่ง 4-5 ปี จ านวน 38 

คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 รองลงมามีอายงุาน 5 ปีข้ึนไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 รองลงมามีอายุ

งาน นอ้ยกวา่ 1ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 

 6. สายงาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากอยูใ่นสายงานบริหารคุณภาพสินเช่ือ จ านวน 70 คน คิด

เป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาอยูใ่นสายงานธุรกิจรายยอ่ย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมาสาย

งานสนบัสนุนธุรกิจ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามล าดบั 

 

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 

     พบว่า ระดบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.01  เม่ือพิจารณาถึงดา้นความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ 

ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.43 รองลงมาคือ ดา้นความสัมพนัธ์

ต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.38  รองลงมาคือ 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือมีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.29 รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะของงานท่ี

ปฏิบติัมีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.21 รองลงมาคือ ดา้นวิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา  มีระดบั

ความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.20 รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ  มีระดับความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.19  

รองลงมาคือ ดา้นสถานะทางอาชีพ มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.15 รองลงมาคือดา้นความมัน่คงใน

การท างาน มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.06  รองลงมาคือ ดา้นสภาพการท างาน                  มีระดบั

ความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 2.87  รองลงมาคือ ดา้นความกา้วหนา้ มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 2.64 รองลงมา

คือ ดา้นนโยบายการบริหาร มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 2.60 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นเงินเดือน  มีระดบั

ความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 2.18 
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สมมตฐิาน 
     1.  แสดงว่าบุคลากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่าง
กนั เน่ืองจากค่า Sig โดยรวมท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั .696 และ .698  
     2.  แสดงว่าบุคลากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นศาสนาต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.419 ซ่ึงมากกวา่ค่านยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 
     3.   แสดงว่าบุคลากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั    0.001 ซ่ึงนอ้ยกว่าค่านยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05  
     4.  แสดงว่าบุคลากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงานต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 
     5.  แสดงว่าบุคลากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั   0.073 ซ่ึง
มากกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
    6.  แสดงว่าบุคลากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลด้านสายงานต่างกันจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั    0.015 ซ่ึงนอ้ยค่านยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 

5. สรุปผลการศึกษา  

ปัจจยัส่วนบุคคล 

     กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 นับถือ

ศาสนาพุทธ จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.3 ด ารงต าแหน่งงานเจา้หนา้ท่ี C1-C3 จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

ระหว่าง 1-3 ปี จ านวน 101 คน   คิดเป็นร้อยละ 63.1 สังกดัสายงานบริหารคุณภาพสินเช่ือจ านวน 70 คน 

คิดเป็นร้อยละ 43.8  

 

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 

      ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.01  เม่ือพิจารณาถึงดา้นความ
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คิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 3.43 รองลงมาคือ 

ดา้นความสัมพนัธ์ต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 

3.38  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.29 ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัมี

ระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.21 ดา้นวิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 

3.20 ดา้นความรับผิดชอบ มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.19  ดา้นสถานะทางอาชีพ มีระดบัความคิดเห็น

โดยเฉล่ีย 3.15 ดา้นความมัน่คงในการท างาน มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 3.06  ดา้นสภาพการท างาน มี

ระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 2.87  ดา้นความกา้วหนา้ มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 2.64 ดา้นนโยบายการ

บริหาร มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 2.60 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นเงินเดือน มีระดบัความคิดเห็นโดยเฉล่ีย 

2.18 ตามล าดบั ดงัเห็นไดว้่าระดบัความคิดเห็นของพนงังานระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ กรณีศึกษา

พนงังานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส านกังานใหญ่ มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้ 
  จากผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง  ผู ้ศึกษาจึงน าผลจากข้อค้นพบคร้ังน้ีมาเป็น
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
     1.  ดา้นความส าเร็จในการท างาน ธนาคารควรเปิดโอกาส ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรปฏิบติังาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มความสามารถโดยให้อ  านาจและหนา้ท่ีในการตดัสินใจ เพ่ือท่ีพนกังานจะได้
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยูปั่จจุบนั  
     2.  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ธนาคาร ควรมีกิจกรรมปลูกฝังและเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 
การอยูร่่วมกนั การใหค้วามความเคารพ ต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน 
 3.  ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ธนาคารควรวางแผนและก าหนดทิศทาง ระบบการท างานให้เป็น
ระบบท่ีชัดเจน เพ่ือเป็นให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง และหน้าท่ีท่ีได้
รับผิดชอบในแต่ละหนา้ท่ีไม่ขดัแยง้กนั 
 4.  ดา้นความรับผิดชอบ ธนาคารควรให้อ  านาจตามล าดบัขั้นแก่พนักงาน ในการตดัสินใจในงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย เพ่ือพฒันาทักษะการบริหารจดัการ การกลา้ตดัสินใจและรับผิดชอบในหน้าท่ีให้แก่
พนกังาน 
 5.  ด้านความก้าวหน้า ธนาคารควรส่งเสริมให้พนักงานศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน โดยการให้
ทุนการศึกษา และควรมีการจดัฝึกอบรมเฉพาะในแต่ละสายงานเพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้และเช่ียวชาญใน
งานดา้นนั้น ๆ 
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 6.  ดา้นเงินเดือน ธนาคารควรเร่งแก่ไขปัญหาเร่ืองเงินเดือน 2 มาตรฐานส าหรับ พนักงานท่ีเพ่ิงจบ
การศึกษาใหม่กบัพนักงานท่ีมีอายุการท างานมากกว่าในต าแหน่งเดียวกนั รวมถึงการปรับฐานเงินเดือน
ประจ าปี ควรมีสดัส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่งลกัษณะของงาน 
 7.  ดา้นนโยบายการบริหาร ธนาคารควรเร่งสรรหาผูจ้ดัการธนาคาร เพ่ือมาบริหารและก าหนดแผนการ
ด าเนินการใหไ้ปในทิศทางเดียวกนัอยา่งชดัเจน เพ่ือใหธ้นาคารสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งดีข้ึน 
 8.  ดา้นความสัมพนัธ์ต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ธนาคารควรจดักิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพนัธ์ภายในองค ์ตั้งแต่ระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการเพ่ือเสริมสร้างความผกูพนัของ
พนกังานภายในองค์กรให้รู้จกัเคารพซ่ึงกนั รวมถึงการอยู่ร่วมกนัของพนกังานท่ีแตกต่างกนัทางศาสนา
และวฒันธรรม ใหส้ามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขได ้
 9.  ดา้นสภาพการท างาน ธนาคารควรดูแลความเป็นอยูแ่ละบรรยากาศการท างานภายในองคก์ร รวมถึง
ปรับปรุง ภายในอาคารส านกังาน อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ือความสะดวกใน
การปฏิบติังาน รวมถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีในองคก์รต่อบุคคลภายนอก 
 10.  ดา้นวิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา ธนาคารควรช้ีแจง้การประเมินผลการท างานอย่างชดัเจน
เพ่ือขจดัขอ้สงสยั ท่ีอาจไม่ธรรม  
 11.  ดา้นสถานะทางอาชีพ ธนาคารควรสร้างความเช่ือมัน่และภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบุคคลภายนอก เพ่ือ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
 12.  ดา้นความมัน่ในการท างาน ธนาคารตอ้งสร้างความมัน่ใจให้กบัพนักงานว่าพนักงานจะไดรั้บ
ความมัน่คงในการปฏิบติังาน และจะไดรั้บความเป็นธรรมเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ ดว้ยความโปร่งใส  
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานกบั 
ความผูกพนัต่อองค์กร  กรณศึีกษา พนักงานฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลพญาไท 1 

The relationship between the job satisfaction factors and 
the Organizational Commitment.  A Case Study : The administrative  

employees in  Phyathai 1 Hospital 
เปมิกา  หล าส าเริง1 และภาวณิ ีเพชรสว่าง2 

Pemika  Lamsamrueng and  Pawinee  Petchsawang 
  

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1.  เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาลพญาไท 1  2.  เพ่ือศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาล
พญาไท 1   3.  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน
ฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลพญาไท 1  4.  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพญาไท 1  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ีคือ พนักงานฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพญาไท 1 จ านวน 165 คน ผลการวิจัยพบว่า   
พนักงานฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพญาไท 1  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดบัมาก ,  มีความ
ผกูพนัต่อองคก์รในระดบัมาก   พนกังานฝ่ายบริหาร โรงพยาบาล พญาไท 1  ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั
ในดา้นเพศ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  มีความผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั   และพนกังานท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีต่างกนัในดา้นอาย,ุ สถานภาพการสมรส, การศึกษา,  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน,  ต าแหน่งงานท่ี
ปฏิบติั  และหน่วยงานท่ีสังกดั  มีความผกูพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, ความผูกพันต่อองค์กร 
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Abstract 
The objective of this research includes 1. To study the level of job satisfaction of employees in 
Administrative Department, Phyathai1 Hospital 2. To study the level of organizational commitment of 
employees in Administrative Department, Phyathai1 Hospital  3. To study the relationship between 
personnel factors and the organizational commitment of employees in Administrative Department, 
Phyathai1 Hospital.  4. To study the relationship between the job performance satisfaction and the 
organizational commitment of employees in Administrative Department, Phyathai1 Hospital.  The 
instrument used for collecting the data was the questionnaire design by sample of 165 persons in 
Administrative Department, Phyathai1 Hospital. The results revealed that the overall of employees in 
Administrative Department, Phyathai1 Hospital had the job satisfaction and the organizational 
commitment in high level. The personal factor of each employees such as different gender and average 
salary, did not differently affect the level of organizational commitment. In contrast, different age, 
marital status, levels of education, working year experience, job title and unit control affected the level 
of organization commitment at the statistical significant level at 0.05. From the research, it was found 
that job satisfaction related to the level of organizational commitment.  
 
Keywords: The job satisfaction, The Organizational Commitment 
 

1. บทน า 
 
      การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญ  เน่ืองจาก “คน” เป็นส่ิงท่ีส าคัญมากส าหรับ
องค์กร  ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีมีส่วนช่วยในการผลกัดันให้องค์กรสามารถด าเนินกิจการให้มี
ประสิทธิภาพ  และเป็นก าลงัส าคญัในการน าพาองคก์รขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้สู่เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้  
     การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพนั้น  ส่ิงส าคัญท่ีผูบ้ริหารต้องค านึงถึงคือการรักษา
พนกังานให้คงอยู่กบัองคก์ร  โดยการสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัพนกังาน  ท าใหพ้นกังานเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบติังานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร  (อรุณ รักธรรม, 2527) มีความเห็นสอดคลอ้งกบั 
Vroom (1964) วา่ความพึงพอใจของบุคคลจะช่วยใหบุ้คคลนั้นท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพราะคนเป็น
ทรัพยากรท่ีส าคญัและมีคุณค่าท่ีสุดในองคก์ร   
     ดงันั้น เม่ือองค์กรตอ้งการให้พนักงานมีความพอใจในการท างาน ให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อ
องคก์ร  และใหพ้นกังานปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพและทุ่มเทใหก้บัองคก์รอยา่งเต็มท่ี ผูบ้ริหารจะตอ้งพยายาม
หาวิธีการท่ีจะท าให้บุคลากรแสดงศกัยภาพอย่างแทจ้ริง โดยการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตของ
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บุคคล เพ่ือใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี เพราะคุณภาพชีวิตการท างานจะใหค้วามส าคญักบัผล
ของงานท่ีมีต่อบุคคล และประสิทธิภาพขององค์กร (ณัฎฐพนัธ์ เขจรนนัทน์. 2551: 98) ซ่ึงถา้พนกังานมี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานแลว้  พนกังานย่อมเกิดความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ร องคก์รท่ีสามารถสร้าง
ความผกูพนัร่วมกนัระหวา่งคนในองคก์ร จะท าใหเ้กิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รร่วมกนั  องคก์ร
ควรส่งเสริมให้พนกังานท่ีเขา้มาใหม่มีความผูกพนัต่อองค์กร ขณะเดียวกนัก็ควรท่ีจะเสริมสร้างก าลงัใจ
ใหก้บัพนกังานเก่า  ใหมี้ความมุ่งมัน่ในงาน ท าใหบุ้คลากรทุกคนรู้สึกว่าองคก์รเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ท า
ใหทุ้กคนผกูพนักบัองคก์รเช่นเดียวกบัผกูพนักบัครอบครัว 
     โรงพยาบาลพญาไท 1  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2519  มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์
ทนัสมยั  ดว้ยความเช่ียวชาญทางการแพทยท่ี์มีช่ือเสียง และการบริการท่ีเป็นเลิศ  
     พนักงานฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลพญาไท 1  มีปัญหาการลาออกของพนักงานอย่างต่อเน่ือง  ท าให้

องค์กรประสบปัญหาในการส่งมอบงาน การคดัเลือกและว่าจา้งพนกังานใหม่ และการสอนงานพนกังาน

ใหม่  ซ่ึงกท็ าใหอ้งคก์รสูญเสียบุคลากรท่ีมีคุณค่า อีกทั้งยงัมีค่าใชจ่้ายในการคดัสรรผูม้าด ารงต าแหน่งแทน  

โดยมีสถิติการ Turn Over ของฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลพญาไท 1  ตั้งแต่ปี 2552 – 2656  ดงัน้ี 

ตารางที่ 1 อตัราการลาออก ของพนักงานฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพญาไท 1  ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 - 2556 
 

ปีพุทธศักราช        จ านวนพนักงานต่อปี        จ านวนพนักงานที่ลาออกต่อปี        เปอร์เซ็นพนักงานที่

ลาออกต่อปี 

         2552                             300                                        32 คน                                              10.67% 

         2553                             360                                        64 คน                                              17.78% 

         2554                             295                                        58 คน                                              19.66% 

         2555                             304                                        32 คน                                              10.53% 

         2556                             290                                        51 คน                                              17.59% 

ท่ีมา: อา้งอิงจาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

     จากความส าคญัดงักล่าว  ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพญาไท 1  เพ่ือน าผลวิจยั

ท่ีไดเ้สนอแนะเป็นแนวทางต่อผูบ้ริหารในการหาแนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
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และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน  เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพ่ือรักษาพนกังานท่ีมีคุณค่าต่อองคก์รไวใ้หน้านท่ีสุด 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
     1.  เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพญาไท 1 
     2.  เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลพญาไท 1 
     3.  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานฝ่ายบริหาร   
         โรงพยาบาลพญาไท 1 
     4.  เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร      

ของ พนกังานฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพญาไท 1 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
     1.  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลพญาไท 1 
     2.  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลพญาไท 1 

     3.  ผูบ้ริหารสามารถน าผลการศึกษาท่ีไดจ้ากงานวจิยั  มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ใหก้บัพนกังาน  และเพ่ือลดอตัราการลาออกของพนกังานฝ่ายบริหารโรงพยาบาล  พญาไท 1 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
     ทฤษฎีน้ีไดรั้บความสนใจและเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในการน ามาศึกษา มาสโลว ์ ไดจ้ดัล าดบัความ
ตอ้งการของมนุษยไ์ว ้5 ขั้นมีดงัน้ี 
     1.  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย  (physiological needs)         
     2.  ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัหรือความมัน่คง  (safety or security needs)        
     3.  ความตอ้งการดา้นสงัคม (social or belonging needs)         
     4.  ความตอ้งการท่ีจะมีฐานเด่นและไดรั้บการยอมรับในสงัคม (esteem needs)         
     5.  ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จ (needs for self - actualization)   
 
     สเตียรส์ (Steers, 1977, p.46)  กล่าวว่า ความผกูพนัต่อองคก์ารประกอบดว้ยลกัษณะส าคญัอยา่งนอ้ย 3 
ประการ คือ 
     1.  ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 
     2.  ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยาบามอยา่งมากเพ่ือประโยชนข์ององคก์าร 
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     3.  ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์าร 
 
     ฮอลล์ ชไนเดอร์ และนิกริน (Hall, Schneider & Nygren, 1970 : 176-190) ได้ท าการศึกษาในกลุ่ม
ตวัอย่างพนักงานป่าไม ้จ านวน 200 คน แบบสอบถามวดัความพึงพอใจในงานของ พอร์ตเทอร์ (Porter, 
1974 : 603-609) ส่วนแบบสอบถามความผกูพนัต่อองค์การสร้างข้ึนเอง  ผลการศึกษาพบว่า ความผกูพนั
ต่อองคก์ารมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในงาน 
 

3. วธิีการศึกษา 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานฝ่ายบริหารท่ีปฏิบติังานอยูท่ี่โรงพยาบาลพญาไท 1 จ านวน  
290  คน 
     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานท่ีปฏิบติังาน ในฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพญาไท 1  จ านวน 
290 คน  ซ่ึงประเมินโดย Krejcie and Morgan (1970)  จะได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างต่อขนาดของ
ประชากรเท่ากบั 165 คน     ดงันั้น จ านวนตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงเท่ากบั 165 คน  ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสามารถใหผ้ลการวิจยั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  และระดบัความคลาดเคล่ือน ± 5%    
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  สร้างข้ึนโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี 
รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างข้ึนเป็นแบบสอบถาม 
     การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บขอ้มลูของพนกังานฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพญาไท 1  โดย
วิธีการ เลือกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling)  โดยน าแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่างกรอก
ขอ้มูลจ านวน 165 คน  ซ่ึงทางผูว้ิจยัได้ท าเร่ืองขอความร่วมมือ ให้ผูจ้ ัดการส่วน ผูจ้ ัดการแผนก  และ
หวัหนา้หน่วย ในแต่ละส่วน  ช่วยแจกใหพ้นกังานช่วยตอบ   และผูวิ้จยัไดไ้ปแจกและเก็บแบบสอบถาม
ดว้ยตนเองส่วนหน่ึง 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใชใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติท่ี
น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
     1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับลกัษณะส่วนบุคคล  ซ่ึงตอ้งศึกษารวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม
เก่ียวกบั เพศ, อาย,ุ สถานภาพการสมรส, ระดบัการศึกษา, ระยะเวลาการปฏิบติังาน, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, 
ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั และหน่วยงานท่ีสังกดัอยู่  โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติค่าความถ่ี (Frequencies) 
และค่าร้อยละ (Percentage)  ซ่ึงจะใชอ้ธิบายความถ่ีและร้อยละของขอ้มลู  
     2.  การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานและความผกูพนัต่อองคก์ร  โดยการ
ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติ  Descriptive Statistics  หาค่าเฉล่ีย (Mean หรือ  X)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation หรือ S.D.)  เพ่ือใช้ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ียของข้อมูลท่ีได้รับจาก
แบบสอบถามในส่วนของความพึงพอใจในการปฏิบติังานและความผกูพนัต่อองคก์ร 
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     3.  การก าหนดและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  โดยการทดสอบค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบัความผูกพนัต่อองค์กร  ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติ Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient  ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
กบัความผูกพนัต่อองค์กร  ค่า r จะเป็นค่าท่ีบอกผลถึงขนาดความสัมพนัธ์  ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนด
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
     4.  ก าหนดและทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  โดยการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
กบัระดับความผูกพันต่อองค์กร  ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
ANOVA)  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, ระยะเวลาการปฏิบัติงาน , 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั  และหน่วยงานท่ีสังกดักบัความผูกพนัต่อองค์กร  ซ่ึงจะเป็น
การเปรียบเทียบกบัความผกูพนัในแต่ละดา้น และเปรียบเทียบความผกูพนัเป็นรายขอ้ โดยวิธีการ ของเชฟ
เฟ่ (Scheffe’ Method)  ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     จากขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้อบแบบถาม  คือ  ส่วนใหญ่เพศหญิง  จ านวน 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 
60.60  อายุระหว่าง 26-30 ปี  จ านวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.80  สถานภาพโสด จ านวน 88 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  53.30   มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จ านวน 95 คน  คิดเป็นร้อยละ  57.60  ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน  9 ปีข้ึนไป  จ านวน 65 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.40  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,000 - 15,000 
บาท  จ านวน 67 คน  คิดเป็นร้อยละ  40.60   ต าแหน่งงานระดบัพนักงาน / เจา้หนา้ท่ี / เจา้หนา้ท่ีอาวุโส 
จ านวน 141  คิดเป็นร้อยละ 85.50  หน่วยงานส่วนบริการและลูกคา้สัมพนัธ์  จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.20 
 
     การวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน   
     จากการวิจยัพบว่า  ความตอ้งการความมัน่คง และความปลอดภยั,  ความตอ้งการมีส่วนร่วมในสังคม, 
ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ และความตอ้งการบรรลุในส่ิงท่ีตั้งใจ   มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  
ยกเวน้  ความตอ้งการทางกายภาพ  ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 
     การวเิคราะห์ระดบัความผูกพนัต่อองค์กร 
     จากการวิจยัพบว่า  ความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีก าลงัความสามารถเพ่ือประโยชน์ของ
องคก์ร มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ยกเวน้  ความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ร  และความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกองคก์รต่อไป  ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
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     การทดสอบสมมตฐิานปัจจยัด้านความพงึพอใจในการปฏิบัติงานกบัความผูกพนัต่อองค์กร 
     จากสมมติฐานท่ีก าหนด  ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ
องคก์ร 
     ผลการวิจยั พบว่า  การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความตอ้งการทาง
กายภาพ ดา้นความตอ้งการความมัน่คงและความปลอดภยั ดา้นความตอ้งการมีส่วนร่วมในสังคม ดา้น
ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ และดา้นความตอ้งการบรรลุในส่ิงท่ีตั้งใจ  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั 
ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร   อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05   
     ผลการวิจยั พบว่า  การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความตอ้งการทาง
กายภาพ ดา้นความตอ้งการความมัน่คงและความปลอดภยั ดา้นความตอ้งการมีส่วนร่วมในสังคม ดา้น
ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ และดา้นความตอ้งการบรรลุในส่ิงท่ีตั้งใจ  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั 
ความผกูพนัต่อองค์กรดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีก าลงัความสามารถเพ่ือประโยชน์
ขององคก์ร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05   
     ผลการวิจยั พบว่า  การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความตอ้งการทาง
กายภาพ ดา้นความตอ้งการความมัน่คงและความปลอดภยั ดา้นความตอ้งการมีส่วนร่วมในสังคม ดา้น
ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ และดา้นความต้องการบรรลุในส่ิงท่ีตั้งใจ  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั 
ความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกองค์กรต่อไป  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
0.05   
 
     การทดสอบสมมตฐิานปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผูกพนัต่อองค์กร 
     จากสมมติฐานท่ีก าหนด  พนักงานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์รท่ีแตกต่างกนั 
     ผลการวิจยัพบวา่  ความผกูพนัต่อองคก์รจ าแนกตามเพศ  พบวา่ พนกังานท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รท่ีไม่แตกต่างกนั    
     จ าแนกตามอาย ุพนกังานท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความตอ้งการท่ี
จะคงอยู่เป็นสมาชิกองค์กรต่อไปท่ีแตกต่างกนั โดยพนกังานท่ีมีอายุ 18-30 ปี จะมีความผกูพนัต่อองคก์ร
ในดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์รต่อไปนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ46-50 ปีข้ึนไป    
     จ าแนกตามสถานภาพการสมรส  พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั 
มีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกองคก์รต่อไปท่ีแตกต่างกนั   
     จ าแนกตามระดบัการศึกษา  พนักงานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  และดา้น
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ความตอ้งการท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกองค์กรต่อไปท่ีแตกต่างกนั  โดยพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี จะมีความผูกพนัต่อองค์กรในดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร น้อย
กว่าพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา หรือ ปวส.  และพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ
สูงกว่าปริญญาตรี   จะมีความผูกพนัต่อองค์กรในดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกองค์กรต่อไป 
นอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา หรือ ปวส.   
     จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน  พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองค์กรดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์กร  และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกองค์กรต่อไปท่ีแตกต่างกนั  โดยพนักงานท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ไม่ถึง 1 ปี  และไม่เกิน 3 ปี จะมีความผูกพนัต่อองค์กรในดา้นความเช่ือมัน่
และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร นอ้ยกว่าพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 9 ปีข้ึน
ไป  และพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน ไม่ถึง 1 ปี  และไม่เกิน 3 ปี จะมีความผกูพนัต่อองคก์รใน
ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร นอ้ยกว่าพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน 3 ปีข้ึนไป  แต่ไม่ถึง   9 ปี และพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 9 ปีข้ึนไป   
     จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  พนักงานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั   
     จ าแนกตามต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 
มีผลต่อระดบัความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีก าลงัความสามารถ
เพ่ือประโยชนข์ององคก์รท่ีแตกต่างกนั   
     จ าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกดั  พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นหน่วยงานท่ีสังกดัท่ีแตกต่างกนั มีผล
ต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกองคก์รต่อไปท่ีแตกต่างกนั  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     ผลการวิจยั พบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัในดา้นเพศ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  มีความผูกพนัต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกนั   และพนักงานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัในดา้นอายุ, สถานภาพการสมรส, 
การศึกษา,  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน,  ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั  และหน่วยงานท่ีสังกดั  มีความผกูพนัต่อ
องคก์รท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์
กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร  ดา้นความเต็ม
ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีก าลงัความสามารถเพ่ือประโยชน์ขององคก์ร  และดา้นความตอ้งการท่ี
จะคงอยูเ่ป็นสมาชิกองคก์รต่อไป 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
     จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพนัต่อองค์กร  
กรณีศึกษา : พนักงานฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพญาไท 1  ผู ้ศึกษาจึงน าผลจากการศึกษามาเป็น
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
     1)  ผลจากการวิจยั พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความตอ้งการทางกายภาพ  ในเร่ืองของ
ผลตอบแทน  และเร่ืองกระบวนการในการเพ่ิมเงินเดือน  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงผูบ้ริหาร
ควรพิจารณาในเร่ืองของการปรับปรุงเงินเดือน ค่าตอบแทน  ให้สูงข้ึน  เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานใหเ้พ่ิมมากข้ึน 
     2)  ผลจากการวิจัย พบว่า  ความผูกพันในด้านความต้องการท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกองค์กรต่อไป  
พิจารณาในรายข้อในเร่ือง หากองค์กรอ่ืนให้เงินเดือนและโอกาสท่ีดีกว่าท่านจะลาออกโดยทันทีนั้น  
พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง  ผูบ้ริหารควรเสริมสร้างและให้ความส าคญักบัพนกังาน  ถา้
หากการบริหารและการจดัการ การก าหนดนโยบาย วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของผูบ้ริหาร  ท่ีพนกังาน
เห็นว่าไม่มีความเหมาะสม ก็อาจจะส่งผลให้พนกังานไม่มีความตอ้งการท่ีจะปฏิบติังานในองคก์รต่อไป  
ดงันั้นผูบ้ริหารควรท าความเขา้ใจและก าหนดแนวทางในการปฏิบติังานใหก้บัพนกังานทุกระดบั 
     3)  ผลจากการวิจยั พบว่า  พนักงานท่ีมีอายุระหว่าง 18-30 ปี มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกับ 
พนักงานท่ีมีอายุระหว่าง 46-50 ปีข้ึนไป  ซ่ึงผูบ้ริหารควรเสริมสร้างและให้ส าคญักบัพนักงานท่ีมีอายุ
ระหว่าง 18-30 ปี  มากข้ึน  เพ่ือท าใหพ้นกังานรู้สึกว่าตนเองไดรั้บการดูแลเอาใจใส่  ซ่ึงส่งผลใหพ้นกังาน
มีความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน 
    4)  ผลจากการวิจยั  พบวา่ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  ในดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร  และดา้นความตอ้งการท่ีจะคงอยู่เป็นสมาชิกองค์กรต่อไป  มีความผูกพนัต่อองค์กร
แตกต่างกนั  โดยพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่ถึง 1 ปี และไม่เกิน 3 ปี  มีความผูกพนัต่อ
องค์กรท่ีสุด เม่ือเทียบกับช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานช่วงอ่ืนๆ  ซ่ึงผูบ้ริหารควรเสริมสร้างและให้
ความส าคญักบัพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีนอ้ยกว่า 3 ปี  อีกทั้งยงัเป็นวิธีท่ีจะช่วยลดอตัรา
การลาออกของพนักงาน  เพราะจะท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับการดูแลเอาใจใส่  ซ่ึงส่งผลให้
พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน              
     5)  ผลจากการวิจัย  พบว่า  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความต้องการทางกายภาพมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบั  ความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร, ความเต็มใจท่ีจะ
ใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีก าลงัความสามารถเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร  และความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็น
สมาชิกองคก์รต่อไป ดงันั้น ผูบ้ริหารควรทบทวนและใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการพิจารณาปรับปรุงในเร่ือง
ของเงินเดือน โบนัส สวสัดิการ และการปรับข้ึนเงินเดือนของพนักงาน  เพ่ือสร้างแรงจูงในในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน  และตอ้งการท างานอยูก่บัองคก์รต่อไป   
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     6)  ผลจากการวิจยั พบว่า  ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั  ความผกูพนัต่อ
องค์กรในดา้นความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร, ความเต็มใจท่ีจะใช้ความ
พยายามอยา่งเตม็ท่ีก าลงัความสามารถเพ่ือประโยชนข์ององคก์ร  และความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิก
องคก์รต่อไป ดงันั้นผูบ้ริหารควรศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาองคก์รในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใหพ้นกังานมี
ส่วนร่วมกบัการด าเนินงานต่าง ๆ ขององคก์รใหม้ากท่ีสุด  เช่น  การใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางในการบริหารและจดัการองคก์ร  การเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแสดงความคิดเห็นในการท่ี
จะปรับปรุงและพฒันาองคก์ร  เป็นตน้  เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้สึกร่วมและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  ซ่ึง
จะช่วยใหค้วามพึงพอใจในการปฏิบติังานและความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานท่ีมีอยู่ในระดบัมากนั้น
มีความสมัพนัธ์กนัต่อไป  อีกทั้งยงัสามารถช่วยลดอตัราการลาออกอยา่งต่อเน่ืองของฝ่ายบริหารไดอี้กดว้ย 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของ
พนักงานบริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุนไทยพาณชิย์ กบัความผูกพนัต่อองค์กร 
A study of the relationship between the satisfaction of the employee's 

SCB Asset Management Company Limited Organizational Commitment 

นางสาวอารีรัตน์ รุ่งทอง1และอาจารย์วนิิจฉัย รังสิธนานนท์2 
AREERAT RUNGTONG ANDWINITCHAI RANGSITANANOND 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารส ารวจ (Survey Research)  มีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน และ ความผูกพนัต่อองค์กร  รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนไทยพาณิชย ์  ซ่ึงจากการศึกษาวิจยั สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ีผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมมีค่าเฉล่ียของระดับความพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  เร่ืองของการไดรั้บมอบหมายงานมีความพยายามท่ีจะท างานให้ประสบความส าเร็จอย่างดี
ท่ีสุด  เร่ืองการท างานกบัคนเก่งมี    มีค่าเฉล่ียของระดบัความพอใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั ขณะท่ี  
เร่ืองความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จ ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.10 ซ่ึงมีระดบัพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก    นอกจากน้ี พบว่า 
ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน บลจ.ไทยพาณิชยใ์นภาพรวม มีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัมาก  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ส่วนใหญ่มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั  
ค าส าคัญ: ค าส าคัญท่ี 1ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ค าส าคัญท่ี 2 ระดับความผูกพันต่อองค์กร, ค าส าคัญท่ี 3 
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพัน ค าส าคัญท่ี 3 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ 

                                                               Abstract 
A study of the relationship between the satisfaction of the employee's SCB Asset Management 
Company Limited Organizational Commitment. In this study Quantitative research (Quantitative 
Research) using a survey (Survey Research) aims to study the performance and satisfaction levels of 
organizational commitment . Including the relationship between factors and satisfaction in performing  

 
1
 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400  email: pemika_16@hotmail.com 
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tasks that affect the level of organizational commitment of employees Asset Management Thailand 
Commerce. Research which studies The findings can be summarized as follows. The results showed that 
the Satisfaction with the performance of the staff as a whole has an average level of satisfaction with the 
performance level possible. And considering it was found that the assignment are trying to work our 
best to succeed . About working with the people there. The average level of satisfaction in the 
performance levels of the most as well as the desire to succeed. The average overall satisfaction level of 
4.10 which is in addition found that the level of organizational commitment of employees. Asset 
Management . Commerce in Thailand as a whole. Level of commitment to the organization at a high 
level . And considering it was found that most of the organizational commitment level is much the same. 

1.บทน า 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์เป็นบริษทัในเครือธนาคารไทยพาณิชย ์ท าธุรกิจ
เก่ียวกบัการจดัการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ในปัจจุบนัธุรกิจเก่ียวกบัการ
จดัการกองทุนรวมมีทั้งหมด 22 แห่งในประเทศไทย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชยมี์การ
เจริญเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเน่ือง มีส่วนแบ่งทางตลาดเป็นอนัดบั 2 ของกลุ่มธุรกิจการจดัการกองทุน
รวม มีพนกังานทั้งหมด 198 คน ด าเนินธุรกิจมาแลว้ 21 ปี  

 ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รและภายนอกองคก์รมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว เน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างานท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไป ท่ีมีการปรับเปล่ียนนโยบาย รูปแบบการบริหารงานโครงสร้างองค์กร พนักงานจึงเป็น
บุคลากรท่ีส าคญั 

ปัจจยัดงักล่าวน้ีส่งผลใหอ้งคก์รตอ้งรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถโดยการสร้างคิดหาวิธี
ใหพ้นกังานอยากท่ีจะท างานกบัองคก์รตอ้งศึกษาความตอ้งการและทศันคติท่ีมีต่อองคก์รของบุคลากรวา่มี
ความต้องการในการปฏิบัติงานทางด้านใด เช่น ความส าเร็จในการท างาน ความต้องการอ านาจ การ
ยอมรับนบัถือและส่ิงส าคญัความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ย่อมมีผลต่อการปฏิบติัและต่อ
องคก์รทั้งส้ิน 

ด้วยเหตุน้ี  ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัของพนักงานภายในองค์กร เพ่ือท่ีจะสามารถน าขอ้มูลไปปรับใช้ เพ่ือให้
องคก์รประสบความส าเร็จและรักษาไวซ่ึ้งพนกังานท่ีมีคุณค่าใหค้งอยูก่บัองคก์รต่อไปในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนไทยพาณิชย ์
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความผกูพนัในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

ไทยพาณิชย ์
3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบัความผกูพนัของ

พนกังานต่อบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์

กรอบแนวคดิ 
ตวัแปรตน้ 
ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายได ้
5. สถานภาพ 
6. ประสบการณ์การท างาน 
7. ต าแหน่งงาน 

 
ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 

1. ความตอ้งการประสบความส าเร็จ 
2. ความตอ้งการอ านาจ 
3. ความตอ้งการท่ีจะมีความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

ตวัแปรตาม 
ความผูกพนักบัองค์กร 

  1.  การผกูพนัในเชิงความรู้สึก  
  2.  ความผกูพนัท่ีตอ้งการอยูก่บัองคก์าร 
  3.  ความผกูพนัตามบรรทดัฐานท่ีควรเป็น  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือใชร้ายละเอียดในขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลภายในองคก์ร เพ่ือท่ีจะช่วยในการจดัการพฒันาและ

วางแผนการปฏิบติั การอบรม 
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2. เพ่ือใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ในการวางแผนงานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ของ
พนกังาน  จะสนบัสนุนอยา่ไรใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือเป็นแนวในทางในการปรับปรุงแกไ้ข นโยบายของบริษทัเพ่ือให้พนกังานมีความตอ้งการท่ี
จะอยูก่บัองคก์รดว้ยความผกูพนั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอในในการท างาน 

สมหมาย ลีนะกนิษฐ์ (2534) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า สถานท่ีท างานและสภาพแวดลอ้มมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงาน กล่าวคือ สถานท่ีท างานท่ีเพียบพร้อมดว้ยอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก 
ตลอดจนสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดีจะส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่า
สถานท่ีท างานท่ีขาดแคลนและสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อผลการปฏิบติังาน นอกจากน้ียงัพบว่า
พนกังานท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษาสูงตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป จะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานนอ้ย
กวา่พนกังานท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ดิลก มูลวงษ์ (2536) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในงานของพนักงานการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในดา้นค่าตอบแทน
และสวสัดิการรองมาคือ ดา้นความกา้วหนา้ ในการปฏิบติังานและดา้นลกัษณะงาน ส่วนดา้นท่ีพนกังาน
พึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดา้นการไดรั้บการยกย่องนบัถือในงาน รองลงมาคือ ดา้นเพ่ือร่วมงาน ส าหรับปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การศึกษา 
ระยะเวลาท างาน และระดบัเงินเดือน โดยพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความพึงพอใจในงาน
สูงกว่าพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พนกังานท่ีท างานนอ้ยกว่า 1 ปี มีความพึงพอใจ
ในงานสูงกว่าพนักงานท่ีท างานมานานกว่า 5 ปี และพนักงานท่ีมีระดบัเงินเดือนสูงกว่ามีความพอใจใน
งานมากกวา่พนกังานท่ีมีเงินเดือนต ่ากวา่ 
 วไลพร เก่งธัญการ (2542) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการท างานของพนักงานสายวิชาการ 
เฉพาะกรณีสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบว่า เพศ อายุราชการ ระยะเวลา
ปฏิบติัหนา้ท่ีนาน ๆ ระดบัต าแหน่งสูง การไดรั้บการพิจารณาข้ึนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ การอบรมดู
งาน/สัมมนาต่างประเทศเป็นตวัแปรท่ีท าใหมี้ความพึงพอใจมากนอ้ยต่างกนั ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลเร่ืองสถานภาพสมรส วฒิุการศึกษา การไดบ้ทุนวิจยั/ทุนพฒันาเทคโนโลยี 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

ทศรินเฟ่ืองวุฒิราญ , (2549) กล่าวไวว้่าความรู้สึกผูกพันจะน าไปสู่ผลท่ีสัมพันธ์กับความมี
ประสิทธิผลขององคก์ารคือ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1440 

 
 

1. พนักงานซ่ึงมีความรู้สึกผูกพนัอย่างแทจ้ริงต่อเป้าหมายค่านิยมต่อองค์การมีแนวโน้มท่ีจะมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 

2. พนกังานซ่ึงมีความรู้สึกผกูพนัอย่างสูงมกัมีความปรารถนาอย่างมากท่ีจะยงัคงอยู่กบัองค์การ
ต่อไปเพ่ือท างานใหบ้รรลุเป้าหมายซ่ึงตนเองเล่ือมใสศรัทธา 

3. โดยเหตุท่ีบุคคลมีความผูกพนัต่อองคก์ารและเล่ือมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์การบุคคล
ซ่ึงมีความรู้สึกผกูพนัดงักล่าวมกัมีความผกูพนัอย่างมากต่องานเพราะเห็นว่างานคือหนทางซ่ึงคนสามารถ
ท าประโยชนแ์ก่องคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายไดส้ าเร็จ 

4. จากความหมายของค าว่าความรู้สึกผูกพนั (Commitment) เราอาจคาดหวงัไดว้่าบุคคลซ่ึงมี
ความผกูพนัสูงจะเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามในการท างานให้กบัองค์การซ่ึงในหลายกรณีความพยายาม
ดงักล่าวมีผลท าใหก้ารปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดีเหนือคน 
 
วธีิการศึกษา (Methodology) 
ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรในการท าการศึกษา คือ พนักงานบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์198 คน (จาก
ตารางขนาดก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง krejcie and morgan1970 ความเคล่ือนและความน่าเช่ือถือ 132 คน)  
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือทางสถิติท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ โดยท าศึกษาค้นควา้จากเอกสาร Document Research วิจัย
เอกสาร เป็นการศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ, รายงานคน้ควา้อิสระวิทยานิพนธ์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและ
เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ Survey Research เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม เพ่ือสร้างเป็นแบบสอบถามท่ีตรง
ตามวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 
การเกบ็รวมรวบข้อมูล 
ขอ้มลูท่ีใชป้ระกอบการวิจยัในหวัขอ้น้ีใชข้อ้มลูจ าแนกตามแหล่งท่ีมา คือ 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามไปแจก

ดว้ยตนเองให้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาจ านวนทั้งส้ิน138 ชุดใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ประมาณ 2 เดือน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัคร้ังน้ีจะน าขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 138 ชุด โดย
ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1.  การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ (Completion)ความถูกต้อง 
(Accuracy) ของค าตอบในแบบสอบถาม แยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

2.  การลงรหัส (Coding) ผูวิ้จยัจะน าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาท าการก าหนดรหัส
ของขอ้มลูท่ีเกบ็รวบรวมมาไดใ้หเ้ป็นตวัเลขท่ีสามารถน าไปค านวณได ้
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3.  การประมวลผลขอ้มูล ขอ้มูลท่ีลงรหสัแลว้จะท าการป้อนขอ้มูลของค าตอบในแบบสอบถาม
เขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ 
สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์และน าเสนอข้อมูลได้แก่ 

1.  สถิติพรรณนา  (Descriptive Statistics) ได้แก่การแจกแจงความถ่ีในรูปตารางร้อยละ
ค่าความถ่ีค่าเฉล่ียร้อยละ X และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D) ส าหรับข้อมูลในส่วนท่ี  1 ของ138 
แบบสอบถามซ่ึงเป็นขอ้มลูภูมิหลงัและลกัษณะส่วนบุคคลเพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมของลกัษณะประชากร 

  2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Person’s Product Moment Correlation Coefficient : r) และไคสแควร์(Chi-square) ส าหรับขอ้มูลในส่วน
ท่ี 2 ของแบบสอบถามเพ่ือหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงาน
และความผกูพนัของพนกังานต่อองค์การโดยมีเกณฑ์การวดัระดบัและทิศทางความสัมพนัธ์พิจารณาได้
จากค่า 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 

  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงคิดเป็น ร้อยละ 60.14 
เพศชายอยู่ท่ีร้อยละ  39.86   ส่วนใหญ่มีอายุ อยู่ระหว่าง  31-35 มากท่ีสุดร้อยละ 42.03 รองลงมาคือ อาย ุ
26 – 30 ปี ร้อยละ 21.01 มีการศึกษาสูงสุดในระดบัการศึกษาปริญญาโท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.25 
อนัดบัท่ี 2 ปริญญาตรี ร้อยละ 42.75  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 30,001 – 40,000  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
29.71 รองมาคือ 50,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 21.74    นอกจากน้ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  เท่ากบัร้อยละ 66.67 โดยมีประสบการณ์การท างานจะอยู่ท่ี 5 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด 
ร้อยละ 70.29 รองมาคือ 4 – 5 ปี ร้อยละ 9.42 และต าแหน่งงานมากท่ีสุดคือ ผูจ้ดัการ ร้อยละ 31.88   
ผลการวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจในการท างาน 
 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของพนักงาน ในเร่ืองความต้องการท่ีจะ
ประสบความส าเร็จ ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.10 ซ่ึงมีระดบัพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยในเร่ืองของการ
ไดรั้บมอบหมายงานมีความพยายามท่ีจะท างานใหป้ระสบความส าเร็จอย่างดีท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 
อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาจะเป็นเร่ืองการท างานกบัคนเก่งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.44 อยูใ่นระดบั
พึงพอใจมากท่ีสุดเช่นกนั  

ส าหรับส่วนของความตอ้งการอ านาจ ค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.44 อยู่ในระดบัปานกลาง ในเร่ือง
ของการตอ้งการมีต าแหน่งและอ านาจหนา้ท่ีเหนือคนอ่ืนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.88 จะอยู่ในระดบัปานกลาง 
ส่วนในเร่ืองการต้องการท่ีจะมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติของคนอ่ืนได้มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 อยูร่ะดบัพึงพอใจมาก ในเร่ืองความตอ้งการท่ีจะมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั  4.39  ระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด     ส่วนเร่ืองความตอ้งการมีเพ่ือนหรือกลุ่มเพ่ือนในท่ีท างาน  มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.76 ระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด รองมาจะเป็นในเร่ืองการท่ีสามารถท างานร่วมกบัคนอ่ืนๆ ท่ี
เป็นมิตรและมีความร่วมมือท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.59 ระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด จะเห็นไดว้่าความคิดเห็น
ของพนกังาน บลจ.ไทยพาณิชย ์มีความพึงพอใจในงานโดยรวมในระดบัพอใจมาก  
ผลการวเิคราะห์ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บลจ.ไทยพาณิชย์ 

   ผลการวิจยั  พบว่า ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บลจ.ไทยพาณิชย ์ในเร่ืองของ
ความผกูพนัในเชิงความรู้สึก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.03 มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก โดยใน
เร่ืองบรรยากาศในท่ีท างานเอ้ือใหฉ้นัท างานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.86 รองมาจะเป็นเร่ือง
การบริหารงานขององค์กรเป็นการบริหารแบบเป็นทีม   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.91  มีระดบัความผูกพนัต่อ
องค์การในระดบัมาก  ในเร่ืองของความผูกพนัท่ีตอ้งการอยู่กบัองค์กร ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั  3.64 มีระดบั
ความผูกพนัต่อองค์การในระดบัมาก ส าหรับเร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการมีความเหมาะสมและเป็น
ธรรมค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.20   มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมากเช่นกนั     

   ส าหรับความผกูพนัตามบรรทดัฐาน ค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั  3.99 มีระดบัความผกูพนัต่อองค์การ
อยู่ในระดบัมาก ในเร่ืองหวัหนา้งานใหก้ารสนบัสนุนท่านเป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.24 มีระดบัความ
ผูกพนัต่อองค์การในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาจะเป็นในเร่ืองบริษทัไดใ้ห้โอกาสในการท างานแก่ท่าน
อยา่งเตม็ท่ี  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.09 มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวมความผกูพนั
ท่ีมีต่อองค์ของพนักงาน บลจ.ไทยพาณิชย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 มีระดบัความผูกพนัต่อองค์การอยู่ใน
ระดบัมาก  

 

5. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
  พบว่า ระดบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานในภาพรวม มีความสัมพนัธ์ในทางบวกหรือใน

ทิศทางเดียวกันกับความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.418  หมายความว่า หากระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าใหมี้ระดบัความผูกพนัต่อองค์การเพ่ิมข้ึน 0.418 หน่วย  และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า  ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานในดา้นความตอ้งการท่ีจะมีความผูกพนักบั
บุคคล  มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกหรือในทางเดียวกนักบัระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารมากท่ีสุด โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.386  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการท่ีจะมีความสัมพนัธ์กบับุคคล มี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.316  อนัดบัสามไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการอ านาจ  มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.192  ตามล าดบั  โดยทั้งสามดา้น มีความสัมพนัธ์ทางบวกหรือในทางเดียวกนักบั
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ทั้งสามดา้น 
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การแบ่งกลุ่มพฤติกรรมและทศันคติของผู้บริโภคทีม่ต่ีอผลติภัณฑ์เสริมอาหาร 
เพือ่การควบคุมน า้หนักในจังหวดักรุงเทพมหานคร 

Segmentations of Behaviors and Attitudes of Consumers toward Dietary 
Supplemented Products for Weight Control in Bangkok 

                                                                                      สุภาพร นาแรมงาม1 และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ 2 
บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี
เป็นประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป และอาศยัอยูจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามในการ
เกบ็ขอ้มูล จ านวน 200 ชุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูคือ ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าไคสแควร์ t-test และ ANOVA  
 ผลการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายรุะหวา่ง 27-32 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกบริโภคยี่หอ้แอมเวย ์ชนิดท่ีสกดัจากผลสม้แขก มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารเพ่ือควบคุมน ้าหนกัเดือนละ 1 คร้ัง และค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑ ์500-1,000 บาทต่อเดือน 
ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นเพศ ดา้นอาชีพ ดา้นความถ่ี และดา้นค่าใชจ่้าย มีความแตกต่างกนัในดา้น
พฤติกรรมและทศัคติของการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัของแต่ละกลุ่ม ทั้ง
พฤติกรรมการใช ้และพฤติกรรมการซ้ือ เลือกบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัชนิด
แคปซูลเพราะรับประทานง่าย เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัท่ีมีเคร่ืองหมาย
รับรองคุณภาพจากองคก์ารอาหารและยา (อย) ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และดา้นอ่ืนๆ ของ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัมีดงัต่อไปน้ี  ดา้นผลิตภณัฑ ์เม่ือตอ้งการควบคุมน ้าหนกัจะ
เลือกทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัเป็นอนัดบัแรก ดา้นราคา มีราคาท่ีสมเหตุสมผล
เม่ือเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพในการควบคุมน ้าหนกั ดา้นช่องทางการจดัหน่าย ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
เพ่ือการควบคุมน ้าหนกัหาซ้ือไดง่้าย ดา้นการตลาดส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการ
ควบคุมน ้าหนกัท่ีจดัโปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 1 จะดึงดูดใจใหซ้ื้อ และดา้นอ่ืนๆ การบริโภคผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัหาไม่เกิดผลขา้งเคียงกบัร่างกาย 
ค าส าคัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, แคปซูล, สารสกัดส้มแขก, พฤติกรรม, ควบคุมน า้หนัก 
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Abstract 
 The objectives of this study were to study segmentations of behaviors and attitudes of 
consumers toward dietary supplemented products for weight control in Bangkok. The sample of this 
study was the population who has aged fifteen year old onward and lived in Bangkok. The two hundred 
sets of questionnaire were used to collect data. The data was analyzed by using percentage, frequency, 
mean, standard deviation, chi-square, t-test and ANOVA.  
 The results of the study showed that most consumers were female who’s aged from twenty 
seven to thirty two year old and single. It was indicated that most consumers obtained Bachelor's Degree 
and worked in private companies. Their average salary was ten thousand and one to twenty thousand 
baht a month. The findings revealed that the most preferable brand was found as Amway which was 
extracted from Garcinia Cambogia. The frequency of purchasing dietary supplemented products for 
weight control was once a month and the cost of purchasing the products was five hundred to one 
thousand baht a month. The results indicated that gender, occupation, frequency, and expense were 
different of each group in behaviors and attitudes of consumption dietary supplemented products for 
weight control, both consumption behavior and buying behavior. The results also presented that most 
consumers consumed capsule types for dietary supplemented products for weight control because they 
were easy to take and only purchased the products that had Food and Drug Administration mark (FDA). 
Furthermore, the results also showed that dietary supplemented products for weight control were the 
first product to choose for weight control. Prices of dietary supplemented products were reasonable 
comparing to their benefits. Dietary supplemented products were easy to buy. Buy 1 Get 1 promotion 
type that had significant effects to influence consumers to purchase the products immediately. Finally, 
consumption of dietary supplements for weight control would not cause malnutrition. 
Keywords: Dietary, Supplement, Weight control, Yoyo Effect, Garcinia  
 
1.บทน า 
 
     ในทุกวนัน้ีวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป มีความเจริญกา้วหนา้ดา้นต่างๆ มากข้ึนไม่วา่จะ
เป็นดา้นเทคโนโลยี สังคม หรือแมแ้ต่การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ ท าให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป ตามสังคมสมยัใหม่ มีชีวิตประจ าวนัท่ีเร่งรีบ ยุ่งเหยิง นอ้ยคนนกัท่ีจะมีวิถีทางการ
บริโภคท่ีถกูตอ้งตามหลกัโภชนะบญัญติั ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มกัจะฝากทอ้งไวก้บัอาหารจานด่วน หรืออาหาร
ส าเร็จรูปพร้อมรับประทานต่างๆ ท่ีเต็มไปดว้ยสารปรุงแต่ง ท าให้เกิดภาวะโภชนาการเกินดุลโดยไดรั้บ
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สารอาหาร พวกแป้ง โปรตีน และไขมนั ในปริมาณท่ีมากเกินความตอ้งการของร่างกาย อนัเป็นสาเหตุ
ส าคญัท่ีท าใหเ้กิดโรคอว้น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง และโรคหวัใจขาดเลือด และท่ีส าคญัความ
วิตกกงัวลเร่ืองรูปร่างท่ีไม่สามารถควบคุมได ้กลายเป็นปัญหาอนัดบัตน้ๆ ท่ีบัน่ทอนความมัน่ใจใหก้บัคุณ
สาวๆ หรือคุณหนุ่มๆ น ้าหนกัตวัท่ีเกินพอดีก าลงัลุกลามมาสู่เด็กทั้งในวยัเรียน และวยัเจริญเติบโต สาเหตุ
หน่ึงท่ีมิอาจมองขา้มไดอ้าจเน่ืองมาจาก เร่ืองของพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเกินความตอ้งการของ
ร่างกาย ความอว้นหรือน ้าหนกัท่ีเกินพอดีนั้นถา้จะท าความเขา้ใจกนัง่ายๆก็คือ การท่ีเราไดรั้บพลงังานจาก
การรับประทานอาหารเขา้ไปมากว่าพลงังานท่ีร่างกายสูญเสียไปในหน่ึงวนั พลงังานท่ีเหลือหรือไม่ไดถู้ก
น าไปใชใ้นกิจกรรมประจ าวนัร่างกายจะมีขบวนการในการเก็บสะสมพลงังานเอาไว ้เช่น ในรูปไขมนัใต้
ผิวหนงั นอกจากการออกก าลงักายและการควบคุมอาหารซ่ึงเป็นวิธีท่ีถูกตอ้งท่ีสุดในการลดน ้ าหนกั แต่
เห็นผลไดช้า้ ท าใหค้ลีนิคลดน ้าหนกัเป็นท่ีพ่ึงส าหรับคนเจา้เน้ือ แต่อนัตรายท่ีตามมากคื็อ ยาท่ีใชใ้นการลด
น ้ าหนักในคลีนิคเป็นยาท่ีพบว่าเป็นวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและปราสาทประเภทท่ี 2 ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อ
ผูบ้ริโภค และหลงัจากการเลิกใชย้าจะเกิดการกลบัมาอว้นอีกหรืออว้นมากข้ึน เรียกว่าปรากฏการ Yoyo 
Effect เลยท าใหผ้ลิตผลิตภณัฑเ์สริมอาหารลดน ้าหนกัเป็นทางเลือกใหม่ใหก้บัผูบ้ริโภค 
     ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ใส่ใจและต่ืนตัวด้านสุขภาพ จึงหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือ
ควบคุมน ้าหนกัมากข้ึน ท าใหก้ารผลิต ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือควบคุมน ้าหนกั เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีผลิตมา
จากธรรมชาติ และเป็นผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว ช่วยใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายในเร่ืองการรักษาพยาบาล
ลงได ้ท าให้โอกาสในการเติบโตของตลาดผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือควบคุมน ้ าหนกัเกิดข้ึนตามล าดบั 
รวมถึงกระแสนิยมในเร่ืองอ้วนและความต้องการผอมให้มีรูปร่างสมส่วนมากข้ึน ส่งผลให้ตลาด
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือควบคุมน ้าหนกักวา้งข้ึน และยงัมีความเช่ือว่าผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือควบคุม
น ้าหนกั ยงัสามารถป้องกนัโรคต่างๆ ได ้
     ตลาดผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือควบคุมน ้ าหนกั มีการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่จะเป็นลกัษณะมา
เร็วและไปเร็ว เพราะไม่มีประสิทธิภาพจึงไม่เกิดประสิทธิผล และไม่มีคุณภาพตามท่ีโฆษณาอวดอา้งไว ้
แต่ในสังคม ณ ปัจจุบัน กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีเป็นผูห้ญิงมกัมีความกังวลเร่ือง บุคลิก รูปร่าง และ
น ้ าหนักตวั จึงหันมาหาทางเลือกผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือควบคุมน ้ าหนักกนัมากข้ึน เหตุน้ีจึงเป็นอีก
ปัจจยัท่ีช่วยใหต้ลาดขยายตวัไดอ้ย่างรวดเร็ว แนวโนม้เช่นน้ีน่าจะมีผลใหต้ลาดผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือ
ควบคุมน ้าหนกัขยายตวัไดต่้อไป  
     จากพฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหารท่ีมีแคลลอร่ีต ่าของผูบ้ริโภคแลว้ ยงัมีผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
เพ่ือการควบคุมน ้ าหนกัเขา้มาเป็นอีกทางเลือกหน่ึง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เน่ืองจาก
ผูวิ้จยัไดมี้การศึกษาขอ้มูล และติดตามผลจากผูท่ี้ไดท้ดลองใช้ ซ่ึงก็ไดรั้บผลเป็นท่ีพอใจ ท าให้ผูวิ้จยัมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือการควบคุม
น ้าหนกั เพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริโภคท่ีก าลงัสนใจในผลิตภณัฑ,์ ผูป้ระกอบการ และผูท่ี้สนใจน าขอ้มูล
ไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ดา้นการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
     พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การ
ใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2538) 
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการส่ิง
กระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ แลว้จะมีการ
ตอบสนองหรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ เรียกโมเดลน้ีวา่โมเดล S-R Theory จะมีรายละเอียดของทฤษฎีดงัน้ี 
     1.ส่ิงกระตุน้ ส่ิงเป็นส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนจากภายในร่างกายและส่ิงกระตุน้จากภานอกนกัการตลาด
จะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ภายนอก เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้กาในผลิตภณัฑ ์ส่ิงกระตุน้ถือว่าเป็น
เหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้ ซ่ึงอาจใช้เหตุจูงใจซ้ือดน้เหตุผลและใช้เหตุผลจูงใจให้ซ้ือดา้นจิตวิทยา 
(อารมณ์) กไ็ด ้ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
 1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด เป็นส่งกระตุน้ท่ีนักการตลาดสามารถควบคุมและตอ้งจดัให้มีข้ึน 
เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนระสมทางการตลาด (4Ps) เช่นดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นตน้ 
 1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีอยูภ่ายนอกองคก์ารซ่ึงบริษทัควบคุม
ไม่ได ้เช่น ดา้นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย การเมือง และวฒันธรรม  
 1.3 ลกัษณะของผูซ้ื้อ ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ดา้น
สงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
 1.4 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ ประกอบดว้ยขั้นตอนการรับรู้ความตอ้งการ(ปัญหา) การ
คน้หาขอ้มลู การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัซ้ือ 
     2.กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อท่ีเปรียบเสมือนกล่องด า (Black 
Box) ซ้ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้จึงตอ้งพยายามคน้หาความสึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึก
คิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ และกระวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
     3. การตอบสนอง การตอบสนองหรือการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อของผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อ ผูบ้ริโภคจะมี
การตดัสินใจในหลายประเด็นประกอบกนั เช่น การเลือกผลิตภณัฑ์ การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้าย 
การเลือกเวลาในการซ้ือ และการเลือกปริมาณการซ้ือ เป็นตน้ 
     ทศันคติ หมายถึง การแสดงออกของความรู้สึกภายในท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ บุคคลคนนั้นท่ีสะทอ้นความ
โน้มเอียงถึงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ตวัอย่างเช่น ตรายี่ห้อ, การให้บริการ, หรือ 
ร้านคา้ปลีก เป็นตน้  ดว้ยเหตุท่ีว่าทศันคติเป็นผลของกระบวนการทางดา้นจิตวิทยา ทศันคติจึงไม่สามารถ
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สังเกตเห็นไดโ้ดยตรง แต่ทศันคติจะตอ้งเกิดจากการสรุปจากส่ิงท่ีผูค้นพูดหรือส่ิงท่ีพวกเขากระท าและ
วิธีการพวกเขาประพฤติ (Schiffman and Kanuk, 1997) องคป์ระกอบของทศันคติท่ีส าคญัมี 3 ประการ  
     1. องค์ประกอบด้านความคิด ความเข้าใจ เป็นลักษณะของการท่ีสอง รับรู้บุคคล ส่ิงของ และ
สถานการณ์ต่างๆ แลว้จึงเกิดความรู้ ความเขา้ใจ ความเช่ือต่อส่ิงต่างๆ นั้น ถา้หากว่ามีความรู้ หรือความ
เขา้ใจในส่ิงใดอย่างดีก็จะท าให้บุคคล มีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น ในทางตรงขา้ม ถา้เกิดการรับรู้ในทางท่ีไม่
เขา้ใจ กจ็ะท าใหเ้กิดทศันคติไม่ดีต่อส่ิงนั้นดว้ย 
     2. องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ เป็นลกัษณะทางดา้นความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ี
ถกูเร้าจากส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ้ึงมีสองลกัษณะ คือทางบวกและทางลบ 
     3. องคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม เป็นลกัษณะของความพร้อมท่ีจะกระท า หรือตอบสนองต่อส่ิงใด 
ส่ิงหน่ึงอยา่งมีทิศทาง ซ่ึงเป็นผลมาจากองคป์ระกอบ ทางดา้นความคิด ความเขา้ใจ และอารมณ์ของบุคคล
ต่อส่ิงเร้า 
     ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความ
พึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือ หมายถึง “ชุดของตวัแปรท่ีสามารถควบคุมไดท้างการตลาด  ซ่ึงบริษทั
น ามาผสมกนัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดเป้าหมาย”  แนวความคิดเร่ืองส่วนประสม
ทางการตลาดมีบทบาทส าคญัในทางการตลาด เพราะเป็นการรวมการตดัสินใจทางการตลาดทั้งหมดเพ่ือ
น ามาใชใ้นการด าเนินงาน เพ่ือใหธุ้รกิจสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย เราเรียกส่วนผสม
ทางการตลาดว่า “4P’s” ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 4 กลุ่มน้ีจะท าหนา้ท่ีร่วมกนัในการส่ือข่าวทางการตลาดใหแ้ก่
ผูรั้บข่าวสารทั้งมวลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากการใชโ้ฆษณาหรือกิจกรรมการส่งเสริม
การตลาด 
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ภาพท่ี 1 แสดงแบบจ าลองส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ท่ีมา : Kotler, 1997 
 

3. วธิีการศึกษา 
     กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีอาศยั
อยู่จังหวดักรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จ านวน 200 ชุด สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มลูคือ ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ t-test และ ANOVA  
 

4. ผลการศึกษา อภิปรายผลการวจิัย และข้อเสนอแนะแนวทางการศึกษาช่วงต่อไป 
     จากการแจกแจงลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ีพบในค าตอบส่วนใหญ่ และจากตารางสรุป
ค่าเฉล่ียของการแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มพบว่ากลุ่มท่ี 1 จะมีค่าเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 ทั้งพฤติกรรม
และทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้ าหนัก จึงสามารถตั้งช่ือกลุ่มพฤติกรรมและ
ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัออกได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี คือ 

กลุ่มท่ี 1 เรียกวา่ คนไม่ออกก าลงักาย 
กลุ่มท่ี 2 เรียกวา่ คนรักสุขภาพ 
กลุ่มท่ี 3 เรียกวา่ คนไม่มีเวลาออกก าลงักาย 
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กลยุทธ์ที่จะน ามากระตุ้นการบริโภคของกลุ่มคนทั้ง 3 กลุ่ม  
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคนไม่ออกก าลงักาย คือ กลุ่มคนประเภทท่ีไม่ตอ้งการอดอาหารและไม่ชอบการออกก าลงั
กาย แต่ตอ้งการมีรูปร่างท่ีสมส่วนและสุขภาพดี ฉะนั้นคนกลุ่มน้ีจะใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารเพ่ือการควบคุมน ้ าหนัก ในระดบัท่ีดีมากในทุกๆดา้น โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือการ
ควบคุมน ้าหนกัท่ีผลิตมาจากธรรมชาติ ฉะนั้นกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับท่ีจะน ามากระตุน้กลุ่มคนท่ีไม่ออ
อกก าลงักาย คือ เน้นกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีเป็นดา้นราคา (Price) และดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) ดงัน้ี 
     1. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price)  ของผลิตภณัฑน์ั้น ราคาจึงเป็นส่ิงส าคญัในการตลาด ไม่ใช่เพียงแค่
การลดราคาอย่างเดียวเพราะการลดราคาสินคา้ อาจจะไม่ไดช่้วยให้การขายดีข้ึนได ้การตั้งราคาในท่ีน้ีจะ
เป็นการตั้งราคาให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์และกลุ่มลูกคา้กลุ่มคนไม่ออกอก าลงักาย ดงันั้นผูก้  าหนดกล
ยทุธ์ดา้นราคาจึงตอ้งค านึงถึง 

1.1 คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกคา้กลุ่มน้ี ซ้ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของ
ผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ผลิตภณัฑห์รือไม่ 

1.2  ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง และการแข่งขนั เช่น ราคาของผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
เพ่ือการควบคุมน ้าหนกั 

1.3 การแข่งขนั 
     2. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ้ึงประกอบสถาบันและ
กิจกรรม ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์รไปยงัตลาดสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด
เป้าหมายและควรเลือกท าเลใหเ้หมาะสมกบัสินคา้และลูกคา้ฉะนั้น คนกลุ่มน้ีจะกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 
ดว้ยช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึงหาซ้ือไดง่้าย เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกแก่คนกลุ่มน้ี  
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มคนรักสุขภาพ คือ กลุ่มคนท่ีค านึงถึงเร่ืองสุขภาพเป็นหลกั ซ้ือหรือใชอ้ะไรตอ้งดูในเร่ืองของ
คุณสมบติัผลิตภณัฑอ์ย่างละเอียด ว่าไดรั้บการตรวจสอบเร่ืองคุณภาพ หรือมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ
จากองคก์ารอาหารและยา (อย) หรือไม่ และจะใชเ้ม่ือจ าเป็นตอ้งใช ้และไม่เก่ียงเร่ืองราคา แต่ค านึงถึงตวั
ผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั ถา้ผลิตภณัฑต์อบสนองความตอ้งการ ยินดีซ้ือทนัที และจะปฏิบติัตามค าแนะน าอย่าง
เคร่งครัดในการใชผ้ลิตภณัฑ ์ฉะนั้นกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีจะกระตุน้คนกลุ่มคนรักสุขภาพ 
คือ กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือ
ตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได ้และสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์สี 
ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้ายผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้หรือบริการ สถานท่ี 
บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ คุณค่า ในสายตาของลูกคา้กลุ่มน้ี จึงจะมีผลท าให้
ผลิตภณัฑส์ามารถขายไดใ้นลกูคา้กลุ่มน้ี การก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 
  1. ดา้นความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์
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  2. องคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ ์เช่น ประโยชน์พ้ืนฐาน รูปลกัษณ์ คุณภาพ การบรรจุ
ภณัฑ ์ตราสินคา้ 
  3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษทั เพ่ือแสดงต าแหน่งท่ี
แตกต่างและคุณค่าในจิตใจของลกูคา้กลุ่มน้ี 

4. การพฒันาคุณภาพสินคา้ เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑมี์ลกัษณะใหม่แลปรับปรุงใหดี้ข้ึน ซ่ึงตอ้งค านึงถึง
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน 
  5. กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์และสายผลิตภณัฑ ์
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มคนไม่มีเวลาออกก าลงักาย คือ คนกลุ่มน้ีคือมีเวลาจะไปออกก าลงักาย หากไม่มีเวลาไปออก
ก าลงักายจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือควบคุมน ้ าหนกั ในเวลาท่ีไม่มัน่ใจเก่ียวกบัรูปร่างของ
ตนเองหรือเม่ือน ้าหนกัตวัเพ่ิม ฉะนั้นกลุ่มคนท่ีไม่มีเวลาออกก าลงักาย กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ี
เหมาะสมในการกระตุ้นคนกลุ่มน้ี คือ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงหมายถึง 
เคร่ืองมือการส่ือสาร เพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดเห็นต่อบุคคล โดยใช้
เพ่ือจูงใจให้เกิดความตอ้งการ เพ่ือเตือนความทรงจ าในผลิตภณัฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 
ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพ่ือสร้าง
ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น 
เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ โดยเลือกใชเ้คร่ือง
การส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกนั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั 
ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

1. การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับองค์การแลผลิตภัณฑ ์
บริการ หรือความคิดท่ีตอ้งการจ่ายโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลกับบุคลเพ่ือ
พยายามจูงใจผูซ้ื้อทีเป็นกลุ่มน้ีให้ซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการหรือมีปฏิกิริยาต่อความความคิดหรือเป็นการ
เสนอขายโดยหน่วยงานขาย เพ่ือใหเ้กิดการขาย และสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูคา้ 

3. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ีกระตุน้หน่วยงานขาย ผูจ้ดั
จ าหน่าย หรือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหเ้กิดการขายในทนัทีทนัใด เป็นเคร่ืองมือกระตุน้
ความตอ้งการซ้ือท่ีใชส้นับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพ้นักงานขาย ซ่ึงสามารถกระตุน้ความ
สนใจ การทดลองใช ้หรือการซ้ือ โดยลกูคา้คนสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย  

4. การใหข่้าวประชาสัมพนัธ์ สามารถท าไดคื้อ การใหข่้าย (Publicity) เป็นการเสนอข่าวเก่ียวกบั
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือตราสินค้าหรือบริษัทท่ีไม่ต้องการจ่ายเงิน การประชาสัมพันธ์ (Public 
Relations) หรือ การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การโฆษณาเพ่ือให้เกิดการตอบสนองโดยตรง และ
การตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง 
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ผลการศึกษา 
1. สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ท่ีมีอายุระหว่าง 
27-32 ปี มีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกบริโภคยี่หอ้แอมเวย ์ชนิดท่ีเลือก คือ สกดัจากผลส้ม
แขก มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือควบคุมน ้าหนกั คือ เดือนละ 1 คร้ัง และค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือผลิตภณัฑ ์เดือนละ 500-1,000 บาทต่อเดือน  
 
2.วตัถุประสงค์ของการวิจยัขอ้ท่ี 1 เพ่ือศึกษากลุ่มลูกคา้ท่ีบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือการควบคุม
น ้าหนกั กบัสถานภาพส่วนบุคคล สรุปไดด้งัน้ี 

2.1 ดา้นเพศ มีผลต่อพฤติกรรมและทศันคติในการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือควบคุม
น ้าหนกัแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.2 ดา้นอายุ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมและทศันคติในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือควบคุม
น ้าหนกัแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.3 ดา้นสถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อพฤติกรรมและทศันคติในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
เพ่ือควบคุมน ้าหนกัแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.4 ดา้นระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมและทศันคติในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
เพ่ือควบคุมน ้าหนกัแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.5 อาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือควบคุม
น ้าหนกัแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.6 ด้านรายได้ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือ
ควบคุมน ้าหนกัแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.7 ดา้นยี่หอ้ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมและทศันคติในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือควบคุม
น ้าหนกัแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.8 ดา้นชนิดของสารสกดั ไม่มีผลต่อพฤติกรรมและทศันคติในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
เพ่ือควบคุมน ้าหนกัแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.9 ดา้นความถ่ีในการซ้ือ มีผลต่อพฤติกรรมและทศันคติในการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
เพ่ือควบคุมน ้าหนกัแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.10 ด้านค่าใช้จ่าย มีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือ
ควบคุมน ้าหนกัแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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3. วตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการ
ควบคุมน ้ าหนัก จากการศึกษาของแต่ละกลุ่มสรุปผลด้านพฤติกรรมการใช้ และพฤติกรรมการซ้ือ
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 พฤติกรรมการใช้ ผลการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือการ
ควบคุมน ้ าหนกัชนิดแคปซูลรับประทานง่าย เลือกบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้ าหนกั
เม่ือน ้าหนกัเพ่ิม และผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัตอ้งไดผ้ลจริง 

3.2 พฤติกรรมการซ้ือ ผลการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกนั จะซ้ือผลิตภณัฑก์็ต่อเม่ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้ าหนกัมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยา (อย.) จะซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์พ่ือบริโภคเองเท่านั้น และผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจะตอ้งสามารถควบคุมน ้าหนกัไดจ้ริง 

 
4. วตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 3 เพ่ือศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการ
ควบคุมน ้าหนกั จากการศึกษาของแต่ละกลุ่มพบวา่ 

4.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ ผลการศึกษามีความแตกต่าง โดยเรียงจากคะแนนค่าเฉล่ียจากความคิดเห็น 
เกณฑ์เห็นดว้ยมากเรียงตามล าดบั คือ สามารถควบคุมน ้ าหนกัได ้ช่วยท าให้รูปร่างไดส้ัดส่วนและทรวง
ทรงตรงตามท่ีต้องการ ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย สามารถขจัดไขมันส่วนเกินออกจากร่างกาย และ
ผลิตภณัฑมี์ประโยชนต่์อร่างกาย 

4.2 ดา้นราคา ผลการศึกษามีความแตกต่าง โดยเรียงจากคะแนนค่าเฉล่ียจากความคิดเห็น เกณฑ์
เห็นดว้ยมากเรียงตามล าดบั คือ มีราคาท่ีสมเหตุสมผล ราคากบัปริมาณเหมาะสม และถา้ผลิตภณัฑมี์ราคา
สูงยงัคงบริโภคต่อ 

4.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผลการศึกษามีความแตกต่าง โดยเรียงจากคะแนนค่าเฉล่ียจาก
ความเห็น เกณฑเ์ห็นดว้ยมากเรียงตามล าดบั คือ หาซ้ือไดง่้าย ซ้ือจากร้านขายยามีความน่าเช่ือถือ ซ้ือจาก
พนักงานขายตรงมีความน่าเช่ือถือ ซ้ือจากห้างสรรพสินคา้มีความน่าเช่ือถือ และซ้ือจากอินเตอร์เน็ทมี
ความน่าเช่ือถือ 

4.4 การส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษามีความแตกต่าง โดยเรียงจากคะแนนค่าเฉล่ียจากความ
คิดเห็น เกณฑเ์ห็นดว้ยมากเรียงตามล าดบั คือ โปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 1 ดึงดูดใจใหซ้ื้อ ไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน 
การบอกต่อแบบปากต่อปากสามารถดึงดูดใจให้ซ้ือ การบอกเล่าโดยตรงมีความน่าเช่ือถือ ดารา นกัแสดง
สามารถดึงดูใหซ้ื้อ สะสมแตม้ดึงดูดใจใหซ้ื้อ การโฆษณาทางทีวีดึงดูดใจใหซ้ื้อ นิตยสาร/วารสาร ดึงดูดใจ
ใหซ้ื้อ เห็นผลภายใน 2 สปัดาห์ดึงดูดใหซ้ื้อ 

4.5 ดา้นอ่ืนๆ ผลการศึกษามีความแตกต่าง โดยเรียงจากคะแนนค่าเฉล่ียจากความคิดเห็น เกณฑ์
เห็นดว้ยมากเรียงตามล าดบั คือ ไม่เกินผลขา้งเคียงกบัร่างกาย ไม่ท าให้เกิดโยโย่เอฟเฟ็คต์ และไม่ท าให้
ร่างกายขาดสารอาหาร 
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อภิปรายผลการวจิัย 
     จากผลการศึกษา ท าใหท้ราบขอ้เทจ็จริงซ่ึงควรน ามาอภิปรายดงัต่อไปน้ี 
1.ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกั 
     1.1 พฤติกรรมการใชข้องผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัมากท่ีสุด คือ ใช้
เพราะผลิตภณัฑเ์สริมาอาหารท่ีเป็นแคปซูลท าใหรั้บประทานง่าย ซ้ึงจะสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นนัท
พงศ ์เถ่ือนยืนยงค ์(2553) เน่ืองจากผูบ้ริโภคมองวา่ง่ายในการประทานและสะดวกในการพกพา  
     1.2 ดา้นพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้ าหนกัมากท่ีสุด 
คือ ซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยา (อย.) เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้
ความส าคญักบัส่ิงน้ี เพ่ือท่ีเม่ือบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารแลว้เกิดความปลอดภยั 
2. ดา้นทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกั 

2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัมากท่ีสุด คือ เม่ือ
ต้องการควบคุมน ้ าหนัก จะเลือกทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้ าหนักเป็นอันดับแรก 
เน่ืองจากการรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้ าหนกั หลงัจากท่ีรับประทานอาจท าให้
เห็นผลรวดเร็วทนัใจ  

2.2 ด้านราคา ของผู ้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้ าหนักมากท่ีสุด คือ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีราคาท่ีสมเหตุสมผลกับประสิทธิภาพในการควบคุมน ้ าหนัก เน่ืองจาก
ประกอบการท่ีผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัในปัจจุบนัมีจ านวนมาก ท า
ให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมากข้ึน โดยจะท าการเปรียบเทียบราคากบั
ปริมาณของผลิตภณัฑก่์อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ 

2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัมาก
ท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้ าหนักหาซ้อไดง่้าย เน่ืองจากในปัจจุบันน้ีระบบการ
ติดต่อส่ือสารเป็นแบบไร้พรมแดน ท าให้ผูบ้ริโภคเข้าแหล่งจ าหน่ายท่ีอยู่ใกลบ้้านได้ง่ายและมีความ
น่าเช่ือถือ 

2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัมาก
ท่ีสุด ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้ าหนกัท่ีจดัโปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 1 จะดึงดูดใหซ้ื้อ เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้ าหนักเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั การก าหนด
ต าแหน่งผลิตภณัฑห์รือการส่งเสริมการตลาดบางวิธีอาจเหมาะสม บางวิธีอาจไม่เหมาะสม ฉะนั้นข้ึนอยู่
กบัต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์เพราะบางคร้ังอาจจะท าให้ผูบ้ริโภคขาดความมัน่ใจในคุณภาพของผลิตภณัฑ์
ได ้

2.5 ดา้นอ่ืนๆ ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัมากท่ีสุด การบริโภค
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัไม่ท าใหเ้กิดผลขา้งเคียงกบัร่างกาย เน่ืองจากผลิตภณัฑเ์สริม
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อาหารมีการผลิตมาจากธรรมชาติ ผูบ้ริโภคมีความเช่ือในการรักษาสุขภาพในระยะยาว ช่วยลดค่าใชจ่้ายใน
การรักษาพยาบาลลงไดแ้ละยงัมีความเช่ือในการป้องกนัโรคๆต่างได ้
 

ข้อเสนอแนะแนวทางการศึกษาช่วงต่อไป 
     แนวทางการศึกษาในคร้ังต่อไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัในดา้นอ่ืนๆ 
1. ศึกษาความพึงพอใจในผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือการควบคุมน ้าหนกัของสารสกดัแต่ละชนิด 
2. ศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดประเภทใดท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือ
การควบคุมน ้าหนกัทนัที 
3. ศึกษาช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทใดท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรงไดม้ากท่ีสุด  
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การศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกค้าปัจจุบันขององค์กร 
โดยใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

  Segmenting customers of the organization  by using the marketing mix. 

ชลธิชา  หาญองอาจ1 และ ณัฐพนัธ์ บวัวราภรณ์2 

Cholthicha Hanongard and Nattapan Buavaraporn 

 
 

บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ของงานวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถแทรคเตอร์ และเพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการของลกูคา้ปัจจุบนัในองคก์ร โดยใช้
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ ลูกค้าปัจจุบันท่ีเข้ามาใช้บริการในองค์กร 
จ านวน 200 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือการแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
แบ่งกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง    31 – 40 ปี มี
สถานภาพ สมรส จบการศึกษาระดบั ประถมการศึกษาหรือต ่ากวา่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรท าปลกูพืชไร่
เป็นหลกั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 120,001 – 180,000 บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถแทรคเตอร์  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเป็น
อนัดับแรกคือ ด้านกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย = 3.93) โดยปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการท่ี
ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ เร่ืองพนกังานบอกขอ้มูลเก่ียวกบัรถแทรคเตอร์ ผลการศึกษาดว้ย
วิธีการแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) พบว่า ได้จ านวนกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มท่ี 1 มีจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 83 คน กลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 1 ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นสินคา้และบริการในการตดัสินใจเลือก
ซ้ือรถแทรคเตอร์ในระดับสูงสุดกลุ่มท่ี 2 มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 117 คน กลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 2 ให้
ความส าคญักบั ปัจจยัด้านบุคลากรและการบริการในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถแทรคเตอร์อยู่ในระดับ
รองลงมา ของลกูคา้ปัจจุบนัท่ีเขา้มาใชบ้ริการ  
 
ค าส าคัญ: ค าส าคัญท่ี 1ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ค าส าคัญท่ี 2 รถแทรคเตอร์ 
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: cholthicha_som@hotmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to study the importance of the influences of marketing mix factors 
toward buying tractors for agricultural usage. Moreover, this research is also aimed to explore the 
cluster analysis of customers using marketing mix factors. The data was collected from 200 customers 
and analyzed by descriptive statistics consisting of frequency distribution, percentage finding, mean, and 
standard deviation.  
 
The results showed that the majority of the respondents was married male at the ages between 31 – 40 
years old, with primary school degree or lower. Most of them were agriculturalists whose monthly 
income are around 120,001 – 180,000. According to the study, marketing mix factor has significant 
effect in terms of tractors purchasing decision. In this case, process of service is the most influential 
factor (mean = 3.93), in which buyers focused on the accessibility of services. The result of cluster 
analysis was set into 2 groups. The first group, consisted of 83 respondents, recorded the quality of 
services and products the most influential factors on tractors purchasing decision. The second group, 
consisted of 117 respondents, inferior to the staffs and services in tractors purchasing decision.  
 
Keywords: 

1. Marketing Mix 
2. Tractors 
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1.บทน า 
 
     ห้างหุ้นส่วน สมบูรณ์แทรคเตอร์ 2000 ไดเ้ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่ในดา้นรถแทรคเตอร์ฟอร์ด (นิว
ฮอลแลนด์) จอห์น เดียร์อิเซกิ คูโบตา้เก่า-ใหม่ น าเขา้และสินคา้อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีคุณภาพท่ี
เก่ียวขอ้งส าหรับอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศไทยโดยการขายทั้งทางตรงและกระจายไปยงัสาขา
เครือข่ายเพ่ือให้ครอบคลุมในภาคอีสาน  ซ่ึงมุ่งเน้นลูกคา้ประเภทเกษตรกร กลุ่มลูกคา้โรงงานน ้ าตาล 
ขา้ราชการ และนกัธุรกิจ ซ่ึงหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมบูรณ์แทรคเตอร์ 2000 ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูน้ าตลาด
ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ในฐานะท่ีมีสินค้าคุณภาพ มีการจดัส่งท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ และมีการ
ใหบ้ริการหลงัการขายท่ีดี 
      อย่างไรก็ดีแมว้่าปีน้ีตลาดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรโดยรวมจะเติบโตข้ึน แต่ก็ตอ้งประเมินในไตรมาส
แรกอีกคร้ังว่า ฝนจะมาล่าชา้หรือไม่ เพราะจะมีผลต่อการซ้ือ หรือชะลอการซ้ือของเกษตรกร โดยเฉพาะ
เคร่ืองจกัรกลท่ีมีมลูค่าสูง เพราะโดยปกติแลว้เกษตรกรจะซ้ือเคร่ืองจกัรกลกต่็อเม่ือมีความจ าเป็นท่ีตอ้ง ใช้
และเม่ือถึงฤดูใชง้านเท่านั้นจึงท าใหธุ้รกิจทุกประเภทและทุกขนาดมีการแข่งขนักนัอยา่งมากทั้งดา้นสินคา้
และการบริการ ทุกหน่วยงานในธุรกิจภาคเอกชน ต่างก็ตระหนักว่าธุรกิจจะอยู่รอดไดแ้ละเจริญรุ่งเรือง
ต่อไป ตอ้งมีการปรับกลยทุธ์ โดยเฉพาะการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนมากข้ึนและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดใหก้บัลกูคา้ เพ่ือสร้างความเหมือนและความแตกต่างใหเ้หนือคู่แข่ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมมลูค่าเพ่ิมใหก้บั
สินคา้ของเรา มีผลท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจในการบริการและด ารงความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ และ
รักษาลูกคา้เหล่านั้นใหเ้ป็นลูกคา้ของเราต่อไป ปัญหาท่ีธุรกิจตอ้งถามตวัเองว่าเราจะปรับตวัหรือสร้างกล
ยทุธ์อะไรในการก าหนดลูกคา้เป้าหมายและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้สูงสุดเพ่ือรักษาลูกคา้เหล่านั้น
ใหเ้ป็นลกูคา้ของเราตลอดกาลและความภกัดีกบัตราสินคา้ของเราจึงถือวา่เป็นจุดแขง็ของกลยทุธ์การตลาด 
     จากสภาพท่ีเกิดข้ึนผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การแบ่งกลุ่มลูกคา้ปัจจุบันท่ีใช้บริการห้างหุ้นส่วน 
สมบูรณ์แทรคเตอร์2000 โดยใชปั้จจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีใชบ้ริการ เพ่ือได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาอนัเกิดจากความไม่ชดัเจนของกลุ่มลกูคา้ท่ีแทจ้ริงท่ีเขา้มาใชบ้ริการใน
ปัจจุบนั จึงไดมี้การใชแ้นวคิด ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7P 
s) เพ่ือก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้ชดัเจนซ่ึงเป็นตวัก าหนดกลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งให้กบัองค์กร 
ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงเห็นความส าคญัของปัญหาดงักล่าวว่าเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนให้กบัองค์กร
พฒันาและน าไปสู่การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละประเภทต่างๆใหม้ากข้ึนอนัจะเป็นผลดี
ต่อองคก์รต่อไป  
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2.ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 
 

     ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของ ฟิลิป  คอทเลอร์ (อดุลย ์จาตุรงกุล. 2550: 13-26 อา้งอิงจาก Kotler. 
2003) ประกอบดว้ยกระบวนการตดัสินใจ 5 ขั้นตอน คือ  
 1.  การรับรู้ปัญหาหรือความจาเป็น  (Problem or Need Recognition) ไม่พอใจ หมายถึง การท่ี
บุคคลรับรู้ความตอ้งการของตนเองซ่ึงเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน้ ความตอ้งการเม่ือเกิดถึงระดบั
หน่ึงจะเป็นส่ิงกระตุน้บุคคลเรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะจดัการกบัส่ิงกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีตทาใหเ้ขารู้วา่จะ
ตอบสนองอยา่งไร  
 2.  การแสวงหาข้อมูล  (Information Search) เม่ือความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและส่ิงท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกลผู้บ้ริโภคจะดาเนินการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการทนัทีแต่ถา้
ความตอ้งการไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการจะถูกจดจาไวเ้ม่ือความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ไดส้ะสมไว้
มากพอ  
 3.  การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลจากขั้นท่ี 2 ต่อไป
ผูบ้ริโภคจะเกิดการเขา้ใจและประเมินทางเลือกต่างๆ  
 4.  การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขั้นตอนท่ี 3 ผูบ้ริโภค
จะตอ้งตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเขาชอบมากท่ีสุด ปัจจยัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการประเมินผลและการ
ตดัสินใจซ้ือ  
 5.  พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase Feeling) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ 
.  
2.2 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  (Service  Marketing  Mix) 
 
     (ศิ ริวรรณ  เสรีรัตน์  (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ( 
Service  Mix ) ของ Philip Kotlerไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสม
การตลาด (Marketing Mix )หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1.  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีน าเสนอแก่ตลาดเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้และตอ้งสร้างคุณค่า(value)และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ 

ให้เกิดข้ึนโดยผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้มีคุณประโยชน์หลกัตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้คาดหวงัหรือเกินความ

คาดหวงัรวมถึงการน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพเพ่ือความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นอนาคต 
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2. .  ด้านราคา ( Price ) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่า  ( Value )  ของบริการกบัราคา  ( Price ) ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจ

ซ้ือ  ดงันั้น การก าหนดราคาการใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน  และง่ายต่อ

การจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

                3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place or distribution) หมายถึง กระบวนการท างานท่ีจะท าใหสิ้นคา้
หรือบริการไปสู่ตลาด เพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้ หรือบริการตามท่ีตอ้งการ โดยตอ้งพิจารณาถึง
องค์การต่าง ๆ และท าเลท่ีตั้งเพ่ือให้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้ได ้หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบดว้ย สถาบนั และกิจกรรมท่ีใช้เพ่ือเตรียมเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และบริการจากองค์การไปยงั
ตลาด หรือผูบ้ริโภค ใหเ้ป็นท่ีพอใจและประทบัใจของลกูคา้ ปัจจุบนัเทคโนโลยีเจริญข้ึน การส่งสินคา้และ
บริการกง่็ายข้ึนส าหรับทั้งผูผ้ลิตและส าหรับลกูคา้ 
               4.การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นส่วนประสมทางการตลาดตัวหน่ึงของกิจการท่ี
นอกเหนือจากผลิตภณัฑ ์ราคาและการจ าหน่ายท่ีใชเ้พ่ือการติดต่อส่ือสารทางการตลาด กบัผูมุ่้งหวงั ทั้งใน
ตลาดอุตสาหกรรมและตลาดผูบ้ริโภคเพ่ือแจง้ข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจ าใหเ้กิดความเช่ือถือหรือ
เพ่ือสร้างเจตคติ การรับรู้ การเรียนรู้ การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ละเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่กิจการ 
              5. บุคลากรและการบริการ (People and service) การส่งมอบการบริการนั้นจะประกอบดว้ยบุคคล
สองฝ่ายอนัไดแ้ก่ บุคลากรคือผูใ้ห้บริการ และผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูรั้บบริการโดยการบริการหลายชนิดจะ
เฉพาะเจาะจงใหบุ้คลากรและผูบ้ริโภคตอ้งมีส่วนร่วมในการผลิตและการส่งมอบการบริการพร้อมกนั จะ
ขาดฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได ้เช่น การให้บริการให้ค าแนะน าและแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ เป็นตน้ส่วนมาก
ผูบ้ริโภคจะประเมินคุณภาพของการบริการจากการติดต่อรับบริการจากผูใ้ห้บริการ ดงันั้นการอบรมให้
ความรู้และขั้นตอนการคดัเลือกบุคลากรจึงเป็นส่วนส าคญัในการสร้างคุณภาพของการใหบ้ริการ 
         6. กระบวนการจดัการและใหบ้ริการ (Process and service) กระบวนกาออกแบบการส่งมอบบริการ
ให้ผูบ้ริโภค การออกแบบการให้บริการท่ีดีจะช่วยให้มีการส่งมอบบริการท่ีมีประสิทธิ ภาพ ถูกตอ้งตรง
เวลา มีคุณภาพสม ่าเสมอ แต่ถา้การออกแบบขั้นตอนการให้บริการไม่ดีพอจะท าให้เกิดการบริการท่ีดอ้ย
คุณภาพส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความไม่พึงพอใจได ้(ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, 2554) 
          7. ส่ิ งแวดล้อมกายภาพและการบ ริการ  (Physical evidence and Service) ถือ เป็น ส่ วนห น่ึ ง
องคป์ระกอบของการบริการท่ีมองเห็นและสามารถจบัตอ้งไดถื้อเป็นตวัช่วยในการประเมินคุณภาพ ส่งผล
ต่อความรู้สึกของผูบ้ริโภคว่าการบริการนั้นมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ผูบ้ริโภคจะยอม
จ่ายเงินซ้ือบริการในระดบัของความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั โดยส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพในตลาดบริการ 
ถือเป็นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งไดใ้นกระบวนการใหบ้ริการ  
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วตัถุประสงค์ในการวจิัย 
 
1.  เพ่ือศึกษากลุ่มลกูคา้ปัจจุบนัท่ีเขา้มาใชบ้ริการหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมบูรณ์แทรคเตอร์2000  
2.  เพ่ือศึกษาถึงประสมทางการตลาดของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ หจก.สมบูรณ์แทรคเตอร์ 2000  1) ดา้น
สินค้าหรือบริการ 2) ด้านราคา 3) ด้านสถานท่ี 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านบุคคล 6) ด้าน
กระบวนการ 7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
1.  เพ่ือใหท้ราบถึงกลุ่มลกูคา้ปัจจุบนัท่ีเขา้มาใชบ้ริการหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สมบูรณ์แทรคเตอร์2000  
2.  เพ่ือน าผลจากการศึกษา ไปวางแผน ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้
แต่ละกลุ่ม  
 
3.วธิีการศึกษา 
 
     ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ปัจจุบนัท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบัหจก.สมบูรณ์แทรคเตอร์ 2000 
จากการประมาณการปี 2555 มาใชเ้พ่ือศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีแทจ้ริงซ่ึงท าให้ไดจ้ านวนตวัอย่างท่ีเหมาะสม
คือ 200  คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างจากตาราง Krejcie and Morgan (1970) ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5%  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ การ
แจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance) One-way ANOVA จากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้มาท าการ
วิเคราะห์ดว้ยวิธีการแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) 
    
เคร่ืองมอืในการศึกษา 
 ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2  ค าถามเก่ียวกบัดา้นส่วนประสมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือรถแทรคเตอร์ 
               ส่วนท่ี 3  ค าถามเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั  ดา้นสินคา้หรือบริการ  
                               ดา้นราคา   ดา้นสถานท่ี  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคคล  ดา้นกระบวนการ  
ดา้นลกัษณะ   ทางกายภาพ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเกบ็ขอ้มลูโดยการเลือกตวัอยา่งมีการก าหนดตวัอยา่งในแต่ละวนัโดยแบ่งรายละเอียด ดงัน้ี  
1. วนัจนัทร์ และวนัองัคาร วนัละ 45 ชุด  3. วนัศุกร ์วนัละ 55 ชุด 
2. วนัพุธ และวนัพฤหสับดี วนัละ 45 ชุด  4. วนัเสาร ์ วนัละ 55 ชุด 
การก าหนดเวลาท่ีใช้ในการรวบรวม ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556  โดย

แบ่งเป็น 
ช่วงเวลา ดงัน้ี  ในเวลา 08.00 – 17.00 น.  
 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
    การศึกษาเร่ืองการแบ่งกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนัในองคก์รโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด สรุปผลการ
วิเคราะห์ขอ้มลูไดด้งัน้ี 
 

1.ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 71.5  

มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 33.5 มีสถานภาพการสมรส คือ สมรส ร้อยละ 81.0 จบการศึกษาระดบั 
ประถมศึกษาหรือต ่ากว่า ร้อยละ 34.0 ประกอบอาชีพ เกษตรกรโดยท าปลูกพืชไร่เป็นหลกั ร้อยละ 53.5 
ส่วนใหญ่ไม่เคยท าอาชีพอ่ืนนอกเหนืออาชีพเกษตรกร ร้อยละ 46.5 โดยมีพ้ืนท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่อยู่
ท่ี 31ไร่-50 ไร่ ร้อยละ25.5 ส่วนใหญ่พ้ืนท่ีการเกษตรเป็นกรรมสิทธ์ิของคนในครอบครัว ร้อยละ 89.5 มี
ภูมิล  าเนาอยูท่ี่จงัหวดันครราชสีมา ร้อยละ 67.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีระหวา่ง 120,001 – 180,000 บาท ร้อยละ 
21.0 

2.ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถแทรคเตอร์ 

พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้จ านวน 200 คน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือรถแทรคเตอร์  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถแทรคเตอร์

อนัดบัสูงท่ีสุดคือ ดา้นกระบวนการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย = 3.93) โดยปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการท่ี

ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัอนัดบัแรกคือ เร่ืองพนกังานบอกเก่ียวกบัขอ้มูลรถแทรคเตอร์และปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถแทรคเตอร์ต ่าท่ีสุดคือปัจจยัดา้นการส่งเสริมดา้นการตลาด (ค่าเฉล่ีย = 3.70)  

คือไดรั้บส่วนลดราคาพิเศษ 
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3.ผลการศึกษาดว้ยวิธีการแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) พบวา่ ไดจ้ านวนกลุ่มลูกคา้ 2 กลุ่ม โดย

ท่ีกลุ่มท่ี 1 

มีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 กลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 1 ให้ความส าคญักบัปัจจยัในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถแทรคเตอร์ในอนัดบัสูงท่ีสุด  โดยให้ความส าคญักบัดา้นสินคา้และการบริการและ

ดา้นราคาอยู่ในอนัดบัแรก กลุ่มท่ี 2  มีจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 กลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 

2 ให้ความส าคญักบั ปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถแทรคเตอร์อนัดบัรองลงมา คือ ให้ความส าคญักบั

ดา้นบุคลากรและการบริการ อยูใ่นอนัดบัรองลงมา 

      

5.สรุปผลการศึกษา  

จากขอ้มูลท่ีไดท้ าการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) นั้น ผูศึ้กษาไดส้รุป และท าการตั้ง

ช่ือกลุ่ม กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยทุธ์ตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ช่ือ “กลุ่มลูกค้าที่มั่นใจในตัวสินค้าและบริการ” โดยลูกคา้จะเนน้ความมีช่ือเสียงของร้านคา้และ
ความเป็นมาตรฐานของสินคา้ โดยเนน้ความหลากหลายของสินคา้ ราคา การบริการ  จดัไดว้่าลกูคา้กลุ่มน้ี
เนน้ท่ีส่วนประสมทางการตลาดบริการทางดา้นสินคา้และการบริการ อีกทั้งในส่วนของดา้นราคากเ็ป็นส่ิง
ส าคัญ ดังนั้ นกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มน้ีควรมุ่งน้ีไปท่ีการจัด 
Promotion ท่ีตวัรถแทรคเตอร์และราคาของสินค้า อาทิเช่น การแถมสร้อยคอทองค าหรือการเลือกรับ
ส่วนลด และเน้นดา้นการบริการ อาทิเช่น การแถมชุดจดทะเบียนรถแทรคเตอร์ พรบ.หรือการแถมชุด
บ ารุงรักษารถ ใหก้บัลกูคา้ 
 
กลุ่มท่ี 2 ช่ือ “กลุ่มลูกที่ต้องการค าแนะในตวัสินค้าหรือบริการ” ลกูคา้ท่ีเนน้ตอ้งการค าแนะน าแกไ้ขปัญหา
จากพนกังาน และความรวดเร็วในการให้บริการ จดัไดว้่าลูกคา้กลุ่มน้ีท่ีส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ทางดา้นบุคลากรและการบริการ ดงันั้นกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลกูคา้กลุ่มน้ีจึงควรมุ่งเนน้การบริการทั้ง
ก่อนการขายและหลงัการขายตอ้งมีความรวดเร็วในการใหค้ าแนะน าแกไ้ขปัญหา อีกทั้งดา้นบุคลากรตอ้งมี
ความเช่ียวชาญทางดา้นขอ้มูลรถแทรคเตอร์เพ่ือท่ีจะสามารถให้ค าแนะน าและแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ได้
อยา่งรวดเร็ว 
 

ผูวิ้จยัขอเสนอกลยุทธ์ส าหรับลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการในดา้นการ

ด าเนินงาน  คือ  กลยุท ธ์การส ร้างความสัมพัน ธ์กับลูกค้า  (Customer Relationship 

Management)  เป็นวิธีการท่ีองคก์รจะบริหารใหล้กูคา้มีความรู้สึกผกูพนัธ์ุกบัสินคา้ ,บริการ หรือ
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องคก์รของเรา เม่ือลกูคา้ ทั้ง 2 กลุ่ม มีความผกูพนัธ์ุในทางท่ีดีกบัองคก์ร ลูกคา้นั้นกไ็ม่คิดท่ีจะเปล่ียนใจไป

จากสินคา้หรือบริการของเรา ท าใหเ้รามีฐานลกูคา้ท่ีมัน่คง และน ามาซ่ึงความมัน่คงขององคก์ร ดงันั้น การ

ท่ีจะรู้ซ้ึงถึงสถานะความผกูพนัธ์ุกบัลูกคา้ไดน้ั้น เราก็ตอ้งอาศยัการสังเกตพฤติกรรมของลูกคา้ แลว้น ามา

วิเคราะห์หาความเก่ียวขอ้งระหว่าง พฤติกรรมของลูกคา้กบักลยุทธ์ทางการตลาดของเรา ซ่ึงจะเป็นการ

ส่งผลต่อการเพ่ิมยอดขายมากข้ึน 
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ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมและปัยจยัที่มีอทิธิพลกบันักท่องเที่ยว 
ที่มาซ้ือและใช้บริการ ร้านขายอาหารทะเลสดในเขตบ้านเพ จงัหวดัระยอง 
Relationship between behavior and the dominant factor influencing 

tourists who The purchase and use  seafood shop in Ban Phe, Rayong.  
อลสิา ระติพงษ์1 และ ดร.ณฐัพนัธ์ บัววราภรณ์2 

Alisa Ratipong and Dr.Nattapan Buavaraporn 

บทคดัย่อ 

        การคน้ควา้อิสระมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์และลกัษณะดา้นพฤติกรรม
การท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีผลต่อระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อในการซ้ือและใชบ้ริการร้านขายอาหารทะลสด 
        กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว ต าบลบา้นเพ จงัหวดั
ระยอง ท่ีซ้ือและใชบ้ริการร้านขายอาหารทะเลสด จ านวน 200 คน โดยแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือสถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบดว้ย One-Way ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
รายคู่ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
        จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ25ปีไม่เกิน 35ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน/ผูบ้ริหารธุรกิจเอกชน รายได ้10,001 – 20,000 บาท ปัจจยัส่วน
ดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั และรายไดต่้อเดือน มีผลต่อ
ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือและใชบ้ริการร้านขายอาหารทะเลสดในรายปัจจยัแตกต่างกนั ปัจจยัดา้น
พฤติกรรมส่วนใหญ่ มีรูปแบบไปกบัเพ่ือน/เพ่ือนท่ีท างาน ช่วงเวลาวนัหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย)์ 
ค่าใชจ่้ายมากกว่า 3,000 บาท แหล่งขอ้มูลมาจากเพ่ือน/ญาติ/บุคคลอ่ืน ความถ่ีไม่เกิน 1 คร้ังต่อปี จ านวน
กลุ่มท่ีมาท่องเท่ียว6คนข้ึนไป โดยความสัมพนัธ์ ตามรูปแบบการท่องเท่ียว แหล่งขอ้มูลในการท่องเท่ียว 
ความถ่ีในการท่องเท่ียว และจ านวนกลุ่มท่ีมาท่องเท่ียว มีผลต่อระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือและใช้
บริการร้านขายอาหารทะเลสดในรายปัจจยัแตกต่างกนั 
ค าส าคัญ: ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล, ร้านอาหารทะเลสด, นักท่องเท่ียว 
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Abstract 

        The purposes of this independent study were to the demographic and tourism behaviors of the 

Thai tourists that affecting factors influencing the purchase and use of fresh seafood shop. 

        The samples used in the research. The tourists traveled to Thailand at Ban Phe, Rayong and use 

store bought fresh seafood for 200 people. Questionnaire as a tool to analyze data. The statistics used in 

data analysis. The descriptive statistics consist of frequency, percentage, mean and standard deviation. 

And inferential statistics include One-Way ANOVA and paired with the average at 0.05. 

         The study found that Most respondents were male. 25 years old 35 years old Single Education. 

Private employees / executives of private income 10,001 - 20,000 baht demographic factors of gender, 

age, marital status, education, occupation and monthly income. Factors affecting the level of influence 

in the purchase and sale of fresh seafood available in the different factors. Behavioral factors most 

Format with a friend / friends at work. During the weekend (Saturday - Sunday) costs over 3,000 baht 

resources from friends / relatives / others. Frequency up to 1 times per year, a number of groups who 

travel up to 6 people. By Relationship Travel by theme Resources in tourism Frequency of Travel And 

each group Factors affecting the level of influence in the purchase and sale of fresh seafood available in 

the different factors. 

Keywords: Factors influencing, Fresh Seafood Shop, Tourists 
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บทน า 
         แหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมเสมอมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั คงหนีไม่พน้แหล่งท่องเท่ียวทาง
ชายทะเลซ่ึงในประเทศไทยเองก็มีชายทะเลสวยๆมากมาย ต าบลบา้นเพเป็นแหล่งท่ีนกัท่องเท่ียวหลัง่ไหล
เขา้มามากมาย เพราะมีชายหาดสวยๆให้นกันัง่ท่องเท่ียว ทั้ง หาดสวนสน  หาดกน้อ่าว หรือหาดแม่ร าพึง 
ท าให้ธุรกิจการท่องเท่ียว เป็นธุรกิจท่ีท ารายไดห้ลกัๆ ต าบลเพจึงเป็นเมืองท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว เพราะ
นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มามาก โดยเฉล่ีย มีทั้งนกัท่องเท่ียว และนกัทศันาจรเขา้มาเท่ียวถึงปีละ 300,000 
คนเลยทีเดียว และมีแนวโนม้ว่าจะเพ่ิมข้ึนทุกปีดงันั้นจะมีเงินไหลเวียนเขา้ต าบลมาก เม่ือพูดถึงทะเล ก็คง
หนีไม่พน้อาหารทะเล ไม่วา่จะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา หมึก กั้ง มีหลากหลายชนิดดว้ยกนัใหเ้ลือกหากนัอยา่ง
จุใจ ในต าบลบา้นเพมีร้านอาหารทะเลสดใหเ้ลือกซ้ือมากมาย ลว้นแลว้เป็นร้านท่ีอยูต่ามตลาดสด หรืออยู่
ริมถนนเลียบชายหาด โดยไม่มีการจดัการใหมี้ความสะอาดเรียบร้อย ระบบการน ้ าท้ิงก็ไหลนองตามพ้ืน
ถนน มีการแสดงสินคา้ในกล่องโฟม หรือกล่องลงัใหญ่ๆบางทีก็วางสินคา้ไวบ้นถนน การข้ึนสินคา้ไม่มี
ระเบียบการข้ึนใครมาก่อนก็จอดรถล ้ าเส้น การบอกราคาเขียนป้ายราคาเสียบติดกับไม้ไว ้ ซ้ึงไม่มี
ค าแนะน าใดในการเลือกซ้ือสินคา้ ว่าการเลือกซ้ือของสดจะเป็นลกัษณะใด สินคา้เขา้มาก่ีวนัแลว้ ไดจ้าก
แหล่งใด การใหข้อ้มูลมีนอ้ยมาก  กระบวนการใหบ้ริการมีความไม่ชดัเจน ประกอบกบัการข้ึนราคาอย่าง
สูงในช่วงหน้าท่องเท่ียวของแหล่งชายทะเล ท าให้นักท่องเท่ียวไม่เกิดความไม่พอใจแต่ตอ้งซ้ือไปทาน  
จากสภาพท่ีเกิดข้ึนผูว้ิจยัจึงสนใจจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือสินคา้และใชบ้ริการร้านขายอาหาร
ทะเลสดของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเขตพ้ืนท่ีบา้นเพ จงัหวดัระยอง เพ่ือแกปั้ญหาร้านขายอาหารทะเลสดท่ี
เป็นอยู ่หากลยุทธ์ท่ีจะน าไปใชเ้พ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้หรือนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ   สามารถ
สร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางและขอ้แตกต่างการแข่งขนัท่ีมีอยู่สูงในพ้ืนท่ีได ้ และพฒันาสินคา้และบริการให้ดี
ยิ่งข้ึน เพ่ือตอบรับกบัการเปิดเสรีอาเซ่ียน (AEC)กบันกัท่องเท่ียวท่ีจะหลัง่ไหลเขา้มามากข้ึน 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
        1. เพ่ือศึกษาลกัษณะดา้นประชากรณ์ศาสตร์มีผลต่อระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือสินคา้และ
ใชบ้ริการร้านอาหารทะเลสดของนกัท่องเท่ียวในเขตพ่ืนท่ีบา้นเพ จงัหวดัระยอง 
        2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีผลต่อมีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ
เลือกซ้ือสินคา้และใชบ้ริการร้านอาหารทะเลสด ในเขตต าบลบา้นเพ จงัหวดัระยอง  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        1.ท าใหท้ราบถึงปัจจยัหลกัในการซ้ือสินคา้และใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียว 
        2.การน าพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีศึกษา เพ่ือหาแนวทางในการเลือกใชเ้คร่ืองมือการตลาดไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง 
        3.น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียวในการมาใชบ้ริการ 
สร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนั และน าไปพฒันาปรับปรุงในการใหบ้ริการและการบริหารการจดัการ 
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        4. น าขอ้มูลท่ีศึกษาไปใชป้ระโยชน์เป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการ สามารถน าไปเปิดด าเนินการ ให้
ตรงความพอใจกบัลกูคา้มากท่ีสุด 
        5. น าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาทางวิชาการและการคน้ควา้ต่อไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
         (นางสาวกนกวรรณ ปางกิตติพงษ์, 2551) ความพึงพอใจต่อการใช้การส่ือสารการตลาดของ
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์อินเตอร์เนชัน่แนล ทฤษฎีท่ีใช ้ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพ (อา้งใน ชนะ กลา้เชิงชยั , 
2541 :13)และแนวคิดเก่ียวกบัการตลาดส าหรับธุรกิจบริการการบริการ (อา้งใน อาภาณัฏฐ์  สุวรรณอฑัฒ ์
2543 : 33)ใชข้อ้มลูการตั้งค าถามตวัแปรตาม สินคา้ บุคลากร 
        (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556) การส ารวจพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทย ใชว้ิเคราะห์ตวั
แปรอิสระด้านพฤติกรรม รูปแบบการท่องเท่ียว ช่วงเวลาการท่องเท่ียว ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว
แหล่งขอ้มลูในการท่องเท่ียว ความถ่ีในการท่องเท่ียว และจ านวนกลุ่มท่ีมาท่องเท่ียว 
        (ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) Kotler and/Armstrong,1989)แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ ( Service  Mix )เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสม
การตลาด  (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps ผลิตภัณฑ์  ราคา สถานท่ี   ส่งเสริมการตลาด กระบวนการ  
บุคลากร และลกัษณะทางกายภาพ ใชใ้นตวัแปรตาม 
        (ภคัพร  สุทนต์ 2554) พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในธุรกิจโฮมสเตย ์กรณีศึกษา 
อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
1 เพ่ือศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในธุรกิจโฮมสเตย ์อ  าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม 
2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในธุรกิจโฮมสเตย ์
อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
         (รักษ์ ศิริเดช 2549) ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริโภคอาหารทะเล ในเขตหาดนาจอมเทียน 
จงัหวดัชลบุรี 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการบริโภคอาหารทะเล ในเขตหาดนาจอมเทียนจงัหวดัชลบุรี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริโภคอาหารทะเล ในเขตหาดนาจอมเทียน จงัหวดั
ชลบุรี จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
        (วรรณวิไล สินศิริ, พนิต กุลศิริ, ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน ์2555) ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีมีต่อร้านอาหารในอาเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
1.เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด และรายไดต่้อเดือน 
ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย ร้านอาหารใน
อาเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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2. เพ่ือศึกษาลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยร้านอาหาร
ในอาเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. เพ่ือศึกษาราคาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ร้านอาหารในอาเภอหวัหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
4. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยร้านอาหารใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

3. วธิีการศึกษา 
        ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในเขตบา้นเพจงัหวดัระยอง ท่ีซ้ือ
และใชบ้ริการร้านขายอาหารทะเลสด โดยจะมีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวทั้งจงัหวดัระยอง ปีละ 211,700 คนต่อ
ปีกลุ่มตวัอย่าง  ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการสุ่มตวัอย่างในเชิงปริมาณ โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจาก 
โดยใชต้ารางของ Krejcie and Morganไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ี 384 คน แต่เน่ืองจากระยะเวลาการเก็บ
ตวัอย่างมีจ ากดั โดยจะเก็บขอ้มูลตวัอย่างท่ี 200 คน ซ่ึงไม่ผิดเง่ือนไขในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือ
ทางสถิติ โดยถา้ใช ้ANOVA จะตอ้งมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างมากกวา 20 เท่าของจ านวนตวัเลือกท่ีมากท่ีสุด
ในบรรดาค าถามเชิงลกัษณะท่ีใชว้ิเคราะห์ ซ่ึงตวัเลือกท่ีมากท่ีสุดคือ 5 ตวัเลือก จะเท่ากบัจะตอ้งเก็บขอ้มูล
อย่างนอ้ย 100 คนข้ึนไป  ส าหรับการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี โดยใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่าง
ก าหนดโควตา้ แบ่งเป็น 2ตลาด ตลาดเชา้ 12 ร้าน จ านวน86 ชุด ตลาดเทศบาล 16ร้านจ านวน114 ชุด เก็บ
ร้านละเท่าๆกนัระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในคร้ังน้ีอยูใ่นช่วง 11-31 ธนัวาคม 2556     
        การวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอย่าง ใช้
สถิติเชิงพรรณนา โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ใชก้าร
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ One-way ANOVA ในการทดสอบความสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นดชันี
ท่ีช้ีให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสองชุด ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05
ขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัสินคา้และบริการร้านขายอาหารทะเลสดในเขตบา้นเพ จงัหวดัระยอง น ามาจดัเป็น
กลุ่มความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ โดยน ามาในลกัษณะเชิงบรรยาย 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
        การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  จากขอ้มูลการศึกษาลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ25ปีไม่เกิน 35ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน/ผูบ้ริหารธุรกิจเอกชน รายได ้10,001 – 20,000 บาท โดยพล
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในแต่ละดา้นพบว่า 1. เพศท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหาร
ทะเลแตกต่างกันในปัจจยัขนาดของป้ายร้านชัดเจน  ,ขั้นตอนและระยะเวลาการส่งมอบรวดเร็ว ,การ
แนะน าวิธีเลือกซ้ือของสด ,มนุษยสมัพนัธ์ มีใจบริการ ,ความคล่องแคล่วช านาญ และความรู้เก่ียวกบัสินคา้ 
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มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ,0.008 ,0.019 ,0.016 ,0.000 และ 0.000 ตามล าดบั  ซ่ึงเพศหญิงมีระดบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลท่ีสูงกวา่   
2. อายุท่ีตกต่างกนัมีผลต่อระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดแตกต่างกนั ในปัจจยั
คุณภาพของสินคา้ในร้าน ,ราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ ,สถานท่ีตั้งร้านสะดวกต่อการเดินทาง ,
การแจกของแถม ,การลดราคาสินคา้ ,ความคล่องแคล่ว ช านาญ และความรู้เก่ียวกบัสินคา้ มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.022 ,0.011 ,0.005 ,0.018 ,0.015 ,0.012 และ 0.014ตามล าดบั 
 3.สถานภาพสรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดแตกต่างกนั
ใน ปัจจยัคุณภาพของสินคา้ในร้าน ,มีป้ายบอกราคาชดัเจน ,สถานท่ีตั้งร้านสะดวกต่อการเดินทาง ,ความ
สะอาดของสถานท่ี ,การแจกของแถม ,ขนาดของป้ายร้านชัดเจน ,ขั้นตอนและระยะเวลาการส่งมอบ
รวดเร็ว ,การแนะน าวิธีการเลือกซ้ือของสด ,มนุษยสัมพนัธ์ มีใจบริการ ,ความคล่องแคล่ว ช านาญ ,ความรู้
เก่ียวกบัสินคา้ และการตกแต่งให้ดูทันสมยั สะอาด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ,0.050 ,0.002 ,0.012 ,0.049 
,0.023 ,0.029 ,0.021 ,0.001 ,0.000 ,0.000 และ 0.016 ตามล าดบั 
4. ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดแตกต่างกนั
ในปัจจยัลกัษณะของบรรจุภณัฑข์องสินคา้ ,ราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ ,มีป้ายบอกราคาชดัเจน 
,ขั้นตอนและระยะเวลาการส่งมอบรวดเร็ว ,มนุษยสัมพนัธ์ มีใจบริการ ,ความคล่องแคล่ว ช านาญ และ
ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.024 ,0.010 ,0.008 ,0.038 ,0.021 ,0.024 และ0.0008 ตามล าดบั 
 5.อาชีพหลกัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดแตกต่างกนัใน
ปัจจยัสินคา้มีหลายชนิดให้เลือก ,คุณภาพของสินคา้ในร้าน ,ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ ,ราคา
เหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ ,ราคาสามารถต่อรองได ้,มีป้ายบอกราคาชดัเจน ,สถานท่ีตั้งร้านสะดวก
ต่อการเดินทาง ,ความสะอาดของสถานท่ี ,การแบ่งสดัส่วนท่ีร้านอยา่งชดัเจน ,การลดราคาสินคา้ ,ขั้นตอน
และระยะเวลาการส่งมอบรวดเร็ว ,การแนะน าวิธีการเลือกซ้ือของสด ,มนุษยสัมพนัธ์ มีใจบริการ ,ความ
คล่องแคล่ว ช านาญ ,ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ ,การตกแต่งใหดู้ทนัสมยั สะอาด และความมีเอกลกัษณ์ของร้าน  
มีค่า Sig.เท่ากบั 0.003 ,0.001 ,0.000 ,0.001 ,0.000 ,0.000 ,0.009 ,0.004 ,0.000 ,0.006 ,0.000 ,0.000 ,0.000 
,0.001 ,0.000 ,0.014 และ0.002 ตามล าดบั 
6.รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดแตกต่างกนัใน
ปัจจยัสินคา้มีหลายชนิดให้เลือก ,คุณภาพของสินคา้ในร้าน ,ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ ,ราคา
เหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ ,ราคาสามารถต่อรองได  ้,มีป้ายบอกราคาชัดเจน , ความสะอาดของ
สถานท่ี ,การแบ่งสัดส่วนท่ีร้านอย่างชัดเจน ,การแจกของแถม ,การลดราคาสินคา้ ,ขนาดของป้ายร้าน
ชดัเจน ,ขั้นตอนและระยะเวลาการส่งมอบรวดเร็ว ,การแนะน าวิธีการเลือกซ้ือของสด ,มนุษยสมัพนัธ์ มีใจ
บริการ ,ความคล่องแคล่ว ช านาญ และความรู้เก่ียวกบัสินคา้ มีค่า Sig.เท่ากบั 0.044 ,0.008 ,0.005 ,0.005 
,0.039 ,0.000 ,0.030 ,0.000 ,0.000 ,0.006 ,0.002 ,0.044 ,0.010 ,0.000 ,0.009 และ 0.000 ตามล าดบั 
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 ดา้นพฤติกรรม 1. รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ
อาหารทะเลสดแตกต่างกนัในปัจจยัสินคา้มีหลายชนิดใหเ้ลือก ,คุณภาพของสินคา้ในร้าน,ราคาเหมาะสม
กบัปริมาณและคุณภาพ ,ขั้นตอนและระยะเวลาการส่งมอบรวดเร็ว และความรู้เก่ียวกบัสินคา้ มีค่า Sig.
เท่ากบั 0.019 ,0.039 ,0.001 ,0.007 และ0.006 ตามล าดบั 
 2.ช่วงเวลาการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสด
แตกต่างกนัในปัจจยัสินคา้มีหลายชนิดใหเ้ลือก ,ราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ และสถานท่ีตั้งร้าน
สะดวกต่อการเดินทาง มีค่า Sig. เท่ากบั 0.006 ,0.003 และ0.005 ตามล าดบั 
 3.ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสด
แตกต่างกนั ในปัจจยัมีป้ายบอกราคาชดัเจน ,สถานท่ีตั้งร้านสะดวกต่อการเดินทาง , ขนาดของป้ายร้าน
ชดัเจน และการแนะน าวิธีการเลือกซ้ือของสด มีค่า Sig.เท่ากบั 0.013 ,0.039 ,0.024 และ0.017 ตามล าดบั 
4.แหล่งขอ้มูลในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสด
แตกต่างกนัในปัจจยัท่ีสินคา้มีหลายชนิดใหเ้ลือก ,คุณภาพของสินคา้ในร้าน ,ลกัษณะของบรรจุภณัฑข์อง
สินคา้ ,ราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ ,ราคาสามารถต่อรองได ้,มีป้ายบอกราคาชดัเจน ,สถานท่ีตั้ง
ร้านสะดวกต่อการเดินทาง ,ความสะอาดของสถานท่ี ,การแบ่งสัดส่วนท่ีร้านอย่างชัดเจน ,การแจกของ
แถม ,การลดราคาสินคา้ ,ขนาดของป้ายร้านชดัเจน ,ขั้นตอนและระยะเวลาการส่งมอบรวดเร็ว ,การแนะน า
วิธีการเลือกซ้ือของสด ,มนุษยสัมพนัธ์ มีใจบริการ ,ความคล่องแคล่ว ช านาญ ,ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ และ
การตกแต่งให้ดูทันสมยั สะอาด มีค่า Sig.เท่ากบั 0.000 ,0.000 ,0.000 ,0.000 ,0.000 ,0.034 ,0.000 ,0.022 
,0.002 ,0.000 ,0.000 ,0.000 ,0.011 ,0.000 ,0.010 ,0.036 ,0.001 และ0.015 ตามล าดบั  
5.ความถ่ีในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสด
แตกต่างกนัในปัจจยัสินคา้มีหลายชนิดใหเ้ลือก ,คุณภาพของสินคา้ในร้าน ,ราคาเหมาะสมกบัปริมาณและ
คุณภาพ ,มีป้ายบอกราคาชดัเจน ,สถานท่ีตั้งร้านสะดวกต่อการเดินทาง,การลดราคาสินคา้ ,ขนาดของป้าย
ร้านชัดเจน , ความรู้เก่ียวกบัสินค้า และการตกแต่งให้ดูทันสมยั สะอาด มีค่า Sig.เท่ากบั 0.037 ,0.014 
,0.002 ,0.018 ,0.000 ,0.024 ,0.005 ,0.012 และ0.015 ตามล าดบั 
 6.จ านวนกลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสด
แตกต่างกนัใน ปัจจยัสินคา้มีหลายชนิดใหเ้ลือก ,คุณภาพของสินคา้ในร้าน ,ลกัษณะของบรรจุภณัฑข์อง
สินคา้ ,ราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ ,ราคาสามารถต่อรองได ้,มีป้ายบอกราคาชดัเจน ,สถานท่ีตั้ง
ร้านสะดวกต่อการเดินทาง ,ความสะอาดของสถานท่ี , การแจกของแถม ,การลดราคาสินค้า , มนุษย
สัมพนัธ์ มีใจบริการ มีค่า Sig.เท่ากบั 0.001 ,0.000 ,0.000 ,0.000 ,0.001 ,0.016 ,0.003 ,0.006 ,0.000 ,0.000 
และ0.027 ตามล าดบั 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลการวจิยั 
        ผลการวิเคราะห์ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อยู่ในช่วงอายุ 25 ปีไม่เกิน 35 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพหลกัเป็น
พนักงาน /ผู ้บริหารธุรกิจเอกชน และมีรายได้อยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท  ผลการวิเคราะห์ด้าน
พฤติกรรมการท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรูปแบบการท่องเท่ียวทะเลไปกบัเพ่ือน/เพ่ือนท่ี
ท างาน ช่วงเวลาในการท่องเท่ียวเป็นวนัหยดุสุดสปัดาห์ (เสาร์ –อาทิตย)์ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว
มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 3,000 บาท แหล่งข้อมูลท่ีมาท่องเท่ียวได้มากเพ่ือน/ญาติ/บุคคลอ่ืน ความถ่ีท่ีมา
ท่องเท่ียวไม่เกิน 1คร้ังต่อปี และจ านวนกลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวมีจ านวน 6 คนข้ึนไป ผลการวิเคราะห์ขระดบั
ปัจจยัทีมีอิทธิพลในการลือกซ้ืออาหารทะเลสดของนกัท่องเท่ียว พบว่าปัจจยัดา้นบุคลากรในเร่ือง มนุษย
สมัพนัธ์ มีใจบริการมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ี 4.05 รองลงดา้นราคา เร่ืองราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพท่ี 
3.97 และอนัดบั 3 ดา้นผลิตภณัฑเ์ร่ืองคุณภาพของสินคา้ในร้านท่ี 3.92 
        ผลการวิเคราะห์สมมติฐานตามวตัถุประสงค์ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวมีผลต่อระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือและใชบ้ริการร้านอาหารทะเลสด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
พบวา่ดา้น อาชีพ รายได ้รูปแบบการท่องเท่ียว ช่วงเวลาการท่องเท่ียว แหล่งขอ้มลูในการท่องเท่ียว ความถ่ี
ในการท่องเท่ียว และจ านวนกลุ่มท่ีมาท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ
อาหารทะเลสดเร่ืองสินคา้มีหลายชนิดให้เลือก แตกต่างกนั   ขอ้สองพบว่าดา้นอายุ ,สถานภาพสมรส 
อาชีพ รายได ้รูปแบบการท่องเท่ียว แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว ความถ่ีในการท่องเท่ียว และจ านวนกลุ่ม
ท่ีมาท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดเร่ืองคุณภาพของสินคา้
ในร้านแตกต่างกนั ขอ้สามพบวา่ดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้แหล่งขอ้มลูการท่องเท่ียว และจ านวน
กลุ่มท่ีมาท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนัมีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดเร่ืองลกัษณะของ
บรรจุภณัฑข์องสินคา้ แตกต่างกนั 
        ปัจจยัดา้นราคา พบว่าดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้รูปแบบการท่องเท่ียว ช่วงเวลาในการ
ท่องเท่ียว แหล่งขอ้มลูการท่องเท่ียว ความถ่ีในการท่องเท่ียว และจ านวนกลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมี
ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดเร่ืองราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพแตกต่าง
กนั  ขอ้สองพบว่าดา้นอาชีพ รายได ้แหล่งขอ้มูลท่ีมาท่องเท่ียว และจ านวนกลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวท่ีแตกต่าง
กนัมีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดเร่ืองราคาสามารถต่อรองไดแ้ตกต่างกนั  ขอ้
สามพบว่าดา้นสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว แหล่งขอ้มูลการ
ท่องเท่ียว ความถ่ีในการท่องเท่ียว และจ านวนกลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลใน
การเลือกซ้ืออาหารทะเลสดเร่ืองมีป้ายบอกราคาชดัเจน แตกต่างกนั 
        ปัจจัยด้านสถานท่ี พบว่าอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ช่วงเวลาการท่องเท่ียว ค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเท่ียว แหล่งขอ้มลูการท่องเท่ียว ความถ่ีในการท่องเท่ียว และจ านวนกลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมี
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ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดเร่ืองสถานท่ีตั้งร้านสะดวกต่อการเดินทางแตกต่าง
กัน  ข้อสองพบว่าสถานภาพสมรส  อาชีพ รายได้ แหล่งข้อมูลการท่องเท่ียว และจ านวนกลุ่มท่ีมา
ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั มีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดเร่ืองความสะอาดของ
สถานท่ีแตกต่างกนั ขอ้สามพบวา่อาชีพ รายได ้และแหล่งขอ้มลูท่ีมาใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีระดบัปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดเร่ืองการแบ่งสดัส่วนท่ีร้านอยา่งชดัเจนแตกต่างกนั 
        ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด พบวา่อายุ สถาภาพสมรส รายได ้แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว และจ านวน
กลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดเร่ืองการแจกของ
แถมแตกต่างกนั ขอ้สองพบว่าอายุ อาชีพ รายได ้แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว ความถ่ีในการท่องเท่ียว และ
จ านวนกลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดเร่ืองการลด
ราคาสินคา้แตกต่างกนั ขอ้สามพบว่าเพศ สถานภาพสมรส รายได ้ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว แหล่งขอ้มูล
การท่องเท่ียว และความถ่ีในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหาร
ทะเลสดเร่ืองขนาดของป้ายร้านชดัเจนแตกต่างกนั 
        ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ พบวา่เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้รูปแบบการ
ท่องเท่ียว และแหล่งขอ้มลูการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเล
สดเร่ืองขั้นตอนและระยะเวลาการส่งมอบรวดเร็วแตกต่างกนั ขอ้สองพบว่า เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ 
รายได ้ค่าจ่ายในการท่องเท่ียว และแหล่งขอ้มลูการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ
เลือกซ้ืออาหารทะเลสดเร่ืองการแนะน าวิธีการเลือกซ้ือของสดแตกต่างกนั 
        ปัจจยัด้านบุคลากร พบว่าเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้ แหล่งขอ้มูลการ
ท่องเท่ียว และจ านวนกลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเล
สดเร่ืองมนุษยสัมพนัธ์ มีใจบริการแตกต่างกนั  ขอ้สองพบว่าเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้และแหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหาร
ทะเลสดเร่ืองความคล่องแคล่ว ช านาญแตกต่างกัน ข้อสามพบว่าเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ้รูปแบบการท่องเท่ียว แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว และความถ่ีในการท่องเท่ียวท่ี
แตกต่างกนัมีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดเร่ืองความรู้เก่ียวกบัสินคา้แตกต่างกนั 
        ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่าสถานภาพสมรส อาชีพ แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว และความถ่ี
ในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัมีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดเร่ืองการตกแต่งใหดู้
ทนัสมยั สะอาดแตกต่างกนั ขอ้สองพบว่าอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ
อาหารทะเลสดเร่ืองความมีเอกลกัษณ์ของร้านแตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวจิยั 
จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลสดของ
นักท่องเท่ียว ท่ีมาซ้ือและใช้บริการร้านขายอาหารทะเลสดในเขตบ้านเพ จังหวัดระยอง ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารทะเลในดา้นบุคลากรมีค่าเฉล่ียมาก
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ท่ีสุดในเร่ืองมนุษยสัมพันธ์ มีใจบริการ โดยผูป้ระกอบการสามารถน ากลุ่มเป้าหมาย คือเพศหญิง 
สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาโท อาชีพพนกังานเอกชน/ผูบ้ริหารธุรกิจเอกชน รายได ้30,001-40,000
บาท แหล่งข้อมูลเพ่ือน/ญาติ/บุคคลอ่ืน  จ านวนกลุ่ม3-5คน มาใช้วางแผนนโยบายและกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพ่ือสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจใหก้ลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด   
        ในดา้นราคาซ่ึงมีค่าเฉล่ียรองลงมา มุ่งเนน้ในเร่ืองราคาเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพตอ้งมีการตั้ง
ราคาท่ีเหมาะสมกบัตลาด และช่วงเทศกาลเพ่ือใหร้าคาสามารถแข่งขนัในตลาดได ้ ดา้นของผลิตภณัฑท่ี์มี
ค่าเฉล่ียอนัดบัสามมุ่งเน้นในเร่ืองของคุณภาพของสินคา้ และสินคา้มีหลายชนิดให้เลือก มีการวางแผน
จดัหาสินคา้จากแหล่งใหห้ลากหลายชนิดเพ่ือตอบสนองลูกคา้ ทั้งยงัตอ้งคดัเลือกสินคา้ใหมี้คุณภาพเพ่ือจะ
ไดส้ามารถขายสินคา้ไดใ้นราคาสูงกว่า สืบมาจากดา้นราคาอาจแยกเป็นเกรดของสินคา้เพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพ
เหมาะสมกบัราคา 
        ในด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียว รูปแบบการท่องเท่ียว ช่วงเวลาการท่องเท่ียว ค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเท่ียว แหล่งขอ้มูลในการท่องเท่ียว ความถ่ีในการมาท่องเท่ียว และจ านวนกลุ่มท่ีมาท่องเท่ียว เนน้ใน
ดา้นสถานท่ีในเร่ืองสถานท่ีตั้งร้านสะดวกต่อการเดินทาง โดยกลุ่มเป้าหมาย เท่ียววนัหยุดนักขตัฤกษ ์
ค่าใชจ่้าย 1,000-2,000บาท แหล่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากเพ่ือน/ญาติ/บุคคลอ่ืน มาเท่ียวไม่เกิน 1คร้ังต่อปี และมา
เท่ียว 3-5 คนในกลุ่ม ควรหาสถานท่ีตั้งร้านท่ีสะดวกและมีขนาดพอรองรับลูกคา้ท่ีเขา้มาเลือกซ้ือสินคา้มี
กลุ่มจ านวนคนมากพอสมควร 
        งานวิจยัท่ีจะเก่ียวเน่ืองในอนาคต โดยเพ่ิมขอบเขตของเน้ือหา พ้ืนท่ี โดยใหมี้การศึกษาทศันคติ หรือ 
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ และเพ่ิมกลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติเข้าไปด้วย หรือ
ประชาชนในชุมชนเขา้ไป  
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บรรณานุกรม 
       (กรมการท่องเท่ียว ,2554 ) ขอ้มมลูนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัระยอง www.tourism.go.th 
        (กนกวรรณ ปางกิตติพงษ,์ 2551) ความพึงพอใจต่อการใชก้ารส่ือสารการตลาดของโรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล วิทยานิพนธ์มหาลยัหอการคา้ไทย บณัฑิตวิทยาลยั นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต.
ถ่ายเอกสาร 
        ( ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ท า ง ส ถิ ติ เ พ่ื อ ก า ร วิ จั ย )
http://joomlas.ru.ac.th/km/uthai/images/knowledge_sharing/KM_SPSS.pdf 
        (ก าร ท่ อ ง เท่ี ย ว แ ห่ งป ร ะ เท ศ ไท ย , 2556) ก าร ส า ร ว จพ ฤ ติ ก ร ร ม นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ช า ว
http://marketingdatabase.tat.or.th/more_news.php?cid=123&filename=index 
        (ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) Kotler and/Armstrong,1989)แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ ( Service  Mix ) 7Ps  http://www.ihotelmarketer.com 
        (ภคัพร  สุทนต์ 2554) พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในธุรกิจโฮมสเตย ์กรณีศึกษา 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สารนิพนธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะ
บริหารธุรกิจ เอกวิศวกรรมธุรกิจ.ถ่ายเอกสาร 
         (รักษ์ ศิริเดช 2549) ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริโภคอาหารทะเล ในเขตหาดนาจอมเทียน 
จงัหวดัชลบุรี วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.ถ่าย
เอกสาร 
        (วรรณวิไล สินศิริ, พนิต กุลศิริ, ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน ์2555) ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีมีต่อร้านอาหารในอาเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สารนิพนธ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คณะ
สงัคมศาสตร์ ถ่ายเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourism.go.th/
http://marketingdatabase.tat.or.th/


การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1477 

 
 

การศึกษาความแตกต่างด้าน 
ปัจจยัที่ผู้ใช้รถยนต์ใช้ในการตดัสินใจเลอืกศูนย์บริการซ่อมสีและตวัถงั  

ระหว่างกลุ่ม ผู้เลอืกซ่อมศูนย์บริการของผู้จ าหน่าย กบั กลุ่มผู้ที่เลอืกซ่อมอู่
บริการทั่วไป 

Different factors in the paint and auto body repair services between 
repair center of the brand distribution and general services 

พจนีย ์สิทธิสารวฒันชยั1 และ อาจารยอุ์ทยั รัตน์วจิิตตเ์วช2 
Photchani Sitthisarnwattanachi and Mr. Uthai Ratwichitwach 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัในการเขา้ใช้บริการซ่อมสีและตัวถงัรถยนต ์
ระหว่างผูท่ี้ใช้บริการซ่อมท่ีศูนยบ์ริการของผูจ้ดัจ าหน่าย และอู่บริการทั่วไป โดยท าการศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศูนยบ์ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต ์เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ี
ใชเ้ลือกซ่อมสีและตวัถงั และคน้หาความแตกต่างของปัจจยัท่ีผูใ้ชร้ถยนตท่ี์ใชใ้นการเลือกศูนยบ์ริการซ่อม
สีและตวัถงัรถยนต ์กลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ชร้ถยนตท่ี์มีภูมิล  าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ท่ีอาศยัอยู่ใน เขตบึง
กุ่ม และมีอาณาเขตติดต่อกบัเขตบึงกุ่ม ไดแ้ก่ เขตคนันายาว, เขตสะพานสูง, เขตบางกะปิ, เขตลาดพร้าว 
และเขตบางเขน ท่ีเป็นเจา้ของรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จ านวน 200 ตวัอยา่ง ผลการวิจยั พบวา่ ผู ้
โดยผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมสีและตวัถงัรถยนต ์เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีการเลือกเลือกใช้ศูนยบ์ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์ ท่ีแตกต่างกนั 
ยกเวน้ผูท่ี้ เลือกใช้ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถงัรถยนต์ท่ีมีเพศ และอาชีพ แตกต่างกัน มีการเลือกใช้
ศูนยบ์ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนตไ์ม่แตกต่างกนั โดยปัจจยัท่ี มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อม
รถยนตม์ากท่ีสุด คือ ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของศูนยบ์ริการ มีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
ฝีมือแรงงาน คุณภาพและมาตรฐานการบริการ ค่าใชจ่้ายในการซ่อมมีราคาถกู ระยะเวลาการรอคิวเขา้ซ่อม 
ความรวดเร็วในการเขา้ซ่อม ความปลอดภยัต่อทรัพยสิ์นท่ีอยู่ในรถยนต์ และระยะทางการเดินทางจาก
บา้น/ท่ีท างานไปยงัศูนยบ์ริการ ตามล าดบั 
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Abstract 
 
This research aims to study the different factors in the paint and auto body repair services between 

repair center of the brand distribution and general services. By studying the factors that affect to the 

decision for Service center and auto body repair for study the relative importance of factors and Find the 

difference of the factors used in selecting the car paint and auto body repair centers. The sample are car 

users who live in area and is adjacent to Bungkum, Khannayao, Saphansung, Bangkapi, Latphrao and 

Bangkhen, Bangkok  that owned passenger cars up to 7 people, totaling 200 samples. The results 

showed that by using paint and auto body repair. Bangkok with age, marital status, education level. The 

average income per month is selected using different colors and auto body repair centers are different. 

Except those who choose to use paint and auto body repair centers with different gender and career 

choice of paint and auto body repair centers is no different. Factors affecting the decision for the car 

repair is the most reliable and reputable to service center, followed by skilled labors, quality and service 

standards. The cost to repair is cheap. Long queues repair quickly the repair. Safety property is in the 

car. And the distance traveled from home / work to the service center, respectively. 
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1. บทน า 
 
     สภาพแวดลอ้มในสังคมไทยในปัจจุบนันอกเหนือจากปัจจยั 4 ท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตแลว้ 
รถยนต์ก็ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิต เน่ืองจากการบริการของผูท่ี้ให้บริการรถ
ประจ าทางยงัไม่เป็นท่ีเพียงพอ ขาดความสะดวกสบาย ไม่ตรงต่อเวลา รวมทั้งไม่ปลอดภยัต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์น รวมทั้งนโยบายรถยนต์คนัแรกในปี 2555 ท าให้ผูท่ี้มีรายไดป้านกลาง เลือกท่ีจะมีรถยนตเ์ป็น
ของตวัเอง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางในชีวิตประจ าวนั ดงันั้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รถยนตจึ์งถือวา่เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อและมีทิศทางเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งผูผ้ลิตและจดั
จ าหน่ายรถยนต ์บริษทัประกนัภยัรถยนต ์รวมทั้งศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุงรถยนตทุ์กประเภท      
     หากพิจารณาจากขอ้มูลของกรมขนส่งทางบก กรุงเทพมหานครมีสถิติจ านวนรถจดทะเบียนใหม่ป้าย
แดง ถึงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2556 โดยดูไดจ้าก ตาราง ดา้นล่าง 

ตารางท่ี 1.1 สถิติจ านวนรถจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงท่ีจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปีงบประมาณ รถท่ีจดทะเบียนใหม่ป้ายแดง อตัราการเติบโต 

2552 561,403 - 
2553 695,076 24% 
2554 808,455 16% 
2555 848,333 5% 
2556 1,039,869 23% 

     (กรมการขนส่งทางบก, 2556) 

     หมายเหตุ : ปี 2556 มีอตัราการเติบโต = 23% เน่ืองจากการโครงการรถคนัแรกตามนโยบายรัฐบาล ท า
ใหมี้ยอดการจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงสูงข้ึน 

     รวมทั้งสถิติจ านวนรถจดทะเบียนสะสมในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลของกรมขนส่งทางบก ณ วนัท่ี 
30 พฤษภาคม 2556 

ตารางท่ี 1.2 จ านวนรถจดทะเบียนสะสมในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้มลูของกรมขนส่งทางบก 

ประเภทรถ จ านวนรถทั้งหมด (คนั) 
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 3,214,055 

(กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
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     จากตารางท่ี 1.1 และ 1.2 ขา้งตน้ ท าให้ทราบว่ามีรถยนต์ท่ีใช้ว่ิงอยู่บนถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทั้งส้ิน 3,214,055 คนั ถึงแมใ้นบางช่วงท่ีมีอตัราการเติบโตท่ีลดลงบา้ง เน่ืองจากหลายปัจจยัเช่น ราคา
น ้ ามนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แต่ในภาพรวมแลว้ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศไทยก็ยงัมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตข้ึน
เร่ือยๆ 
     เน่ืองจากการใชร้ถยนตจ์ าเป็นตอ้งมีการรักษาสภาพรถใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีพร้อมใชง้าน ส่งผลใหธุ้รกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบ ารุงรักษารถยนต์นั้นเกิดข้ึนหลายประเภท เช่น ซ่อมช่วงล่าง ร้านท่อไอเสียรถยนต ์ร้าน
ไดนาโม ร้านประดบัยนต ์คาร์แคร์ รวมทั้งศูนยบ์ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต ์
     จากจ านวนอู่ซ่อมรถยนตท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจและขยายธุรกิจตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 
ประเภท 95(1) ณ ส้ินปี พ.ศ. 2555 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,2555) มีทั้งส้ิน 6,561 แห่ง (ไม่นบัรวมอู่ซ่อม
รถจกัรยานยนต์)  เม่ือพิจารณาการศูนยบ์ริการท่ีมีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น เทียบกบั สถิติจ านวนรถ
จดทะเบียนสะสมประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 3,214,055 คัน คิดเป็นสัดส่วน 1 อู่ ต่อ 
รถยนต ์490 คนั ท าใหปั้จจุบนั ศูนยบ์ริการท่ีรองรับจ านวนรถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครไม่เพียงพอกบั
ความตอ้งการ 
     โดยการวิจยัมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีใชเ้ลือกศูนยบ์ริการ
ซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์ และเพ่ือคน้หาความแตกต่างของปัจจยัท่ีผูใ้ช้รถยนต์ ใช้ในการตดัสินใจเลือก
ศูนยบ์ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต ์ระหวา่งกลุ่ม ผูเ้ลือกซ่อมศูนยบ์ริการของผูจ้  าหน่ายกบัผูท่ี้เลือกซ่อมอู่
บริการทัว่ไป โดยประโยชน์จากการศึกษาคร้ังน้ีท่ีคาดว่าจะไดรั้บ คือ เพ่ือเพ่ิมจ านวนลูกคา้รายใหม่ และ
รักษาฐานลูกคา้เดิม และเพ่ือใหผู้ป้ระกอบการไม่วา่จะเป็น ศูนยบ์ริการของผูจ้  าหน่าย หรือ อู่บริการทัว่ไป 
ใชเ้ป็นขอ้มลูเพ่ือการพฒันาการใหบ้ริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 
พฤติกรรมผู้บริโภค 
     พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้
การประเมินผล และการใชจ่้ายในผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา 
หรืออาจหมายถึง กระบวนการตดัสินใจและลกัษณะกิจกรรมของและบุคคลเม่ือท าการประเมินผล การ
จดัหา การใช ้และการใชจ่้ายเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการและบริการ (Schiffman และ Kanuk, 1994; Engel, 
Blackwell และ Miniard, 1993 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2538) เช่นเดียวกบั Engle,Kollat และ 
Blackwell (1968) ท่ีอธิบายวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าและการใชสิ้นคา้หรือบริการและบริการทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการ
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ตดัสินใจซ่ึงมีมาก่อนแลว้และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว (อา้งถึงใน ธงชยั สนัติวงษ,์ 
2533)  ทั้งน้ี ธงชยั สนัติวงษ ์(2533) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพ่ิมเติม ในความหมายท่ีถกูตอ้งวา่
ไม่ไดห้มายถึง การบริโภค (Consumption) แต่หมายถึงการซ้ือ (Buying) ของผูบ้ริโภค เนน้ตวัผูซ้ื้อเป็น
ส าคญั และการซ้ือเป็นเพียงจุดหน่ึงของกระบวนการตดัสินใจ ดงันั้นการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
จ าตอ้งอาศยัวิธีการศึกษาแบบกระบวนการตดัสินใจ นัน่คือ ศึกษาดูวา่ในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้น
มีกระบวนการเป็นมาอยา่งไร (Process) และตลอดจากจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการเร่ือยมาจนถึงจุดท่ี
ผูบ้ริโภคท าการซ้ือนัน่เอง  ทั้งน้ีการคาดหวงัของผูบ้ริโภคและความพึงพอใจจะเก่ียวขอ้งกนัเสมอ คือ 
ผูบ้ริโภคจะตดัสินจากประสบการณ์เทียบกบัความคาดหวงัเม่ือถึงขั้นการประเมินค่าภายหลงัการซ้ือ 
นอกจากน้ีผูบ้ริโภคยงัลดปัญหาภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase cognitive dissonance) โดยพยายามสร้าง
ความมัน่ใจวา่ตนซ้ือสินคา้หรือบริการอยา่งชาญฉลาด ดูโฆษณาของสินคา้หรือบริการท่ีซ้ือและหลีกเล่ียง
โฆษณาสินคา้หรือบริการยี่หอ้อ่ืน พยายามชกัจูงเพ่ือใหใ้ชย้ี่กอ้เดียวกนั รวมทั้งการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกบัคนท่ีใชย้ี่หอ้เดียวกนัอีกดว้ย และเม่ือไดป้ระเมินค่าภายหลงัการซ้ือแลว้ ถา้สินคา้หรือบริการ
เป็นไปตามหรือเกินจากท่ีคาดหวงั ผูบ้ริโภคกจ็ะซ้ืออีก แต่ถา้สินคา้หรือบริการใชแ้ลว้พบวา่ไม่เป็นไป
ตามท่ีหลงัไว ้ผูบ้ริโภคกจ็ะหาตวัเลือกหรือยี่หอ้อ่ืนท่ีเหมาะสม ซ่ึงการประเมินน้ีสามารถยอ้นกลบั
(Feedback) เป็นประสบการณ์(Experience) ไปสู่ขอบเขตปัจจยัทางจิตวิทยา(Consumer’s psychological 
field) เพ่ือน ามาใชต้ดัสินใจซ้ือในอนาคตต่อไป 
 

แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ 

      ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เม่ือพดูถึงส่วนประสมทางการตลาดนั้นโดยทัว่ไป กม็กัจะ
นึกถึง 4P's อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และ การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) แต่เน่ืองจากลกัษณะเฉพาะของการบริการท่ีไดก้ล่าวมา ท าให้ 4P's ไม่เพียงพอ 
ดงันั้นเม่ือพูดถึงส่วนประสมการตลาดส าหรับกิจการบริการ Bernard H. Booms และ Mary Jo Bitner ซ่ึง
เป็นนักวิชาการชาวอเมริกนั แนะน าว่าควรตอ้งพิจารณาเพ่ิมอีก 3P's อนั ไดแ้ก่ กระบวนการให้บริการ 
(Process) พนักงานผูใ้ห้บริการ (People) และ ลักษณะทางกายภาพท่ีเป็นดัชนีช้ีคุณภาพการบริการ 
(Physical Evidence) ดังนั้ น ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ จึงประกอบด้วย 7P’s ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
พนักงาน (People) กระบวนการ (Process) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) (ศิริวรรณ เสรี
รัตน ์และคณะ, 2545, หนา้ 448-452) 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการ
วิจยัโดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มผูใ้ชร้ถยนตท่ี์มีภูมิล  าเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ท่ีอาศยัอยู่ใน เขต
บึงกุ่ม, เขตคนันายาว, เขตสะพานสูง, เขตบางกะปิ, เขตลาดพร้าว และเขตบางเขน ท่ีเป็นเจา้ของรถยนตน์ัง่
ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน และเป็น ผูท่ี้เคยใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการของผูจ้ดัจ าหน่าย และอู่บริการทัว่ไป  

     การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมประมวลผลโดยใชค่้าสถิติในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distribution) การหาร้อยละ (Percentage) โดยวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดย 
One-Ways ANOVA และ Discriminant Analysis 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
      ลักษณะประชากรศาสตร์ผูใ้ช้บริการอู่ ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีการเลือกเลือกใชศู้นยบ์ริการซ่อมสีและ
ตวัถงัรถยนต์ ท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ผูท่ี้เลือกใช้ศูนยบ์ริการซ่อมสีและตัวถงัรถยนต์ท่ีมีเพศ และอาชีพ 
แตกต่างกนั มีการเลือกใชศู้นยบ์ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนตไ์ม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง 
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์เขตกรุงเทพมหานคร 
(อดิสร อินทรทูต, 2549) ซ่ึงพบว่า ผูท่ี้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
ความรู้เร่ืองรถยนต ์แตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัทางการตลาดไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสถิติท่ีระดบั 
.05 อาจเน่ืองจากปัจจยัส่วนประสมการตลาดถือว่าเป็นปัจจยัภายในท่ีสามารถควบคุมได ้สามารถท่ีจะ
เปล่ียนแปลง ปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มเพ่ือใหกิ้จการด าเนินอยูไ่ด ้เป็นเคร่ืองมือการตลาดท่ี
ถกูใชเ้พ่ือสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตทุ์กๆระดบั ซ่ึงหมายถึงคุณภาพ
การบริการของอู่ซ่อมรถยนตท่ี์ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตส์ามารถรับรู้ได ้เกิดความไวว้างใจ ความพึง
พอใจและมีความสุขได ้
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
      1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทางดา้นลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
     จากการเก็บขอ้มูล ทั้ งท่ีศูนยบ์ริการของผูจ้ดัจ าหน่าย และอู่บริการทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 18-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี มีอาชีพพนกังานบริษทั มีรายได ้30,001-40,000 บาท/เดือน  
      2. กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเป็นผูใ้ชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต ์ 
      เป็นเจา้ของรถยนตใ์หม่ ส่วนใหญ่ยี่ห้อฮอนดา้ มีระยะเวลาการครอบครองรถยนตม์ากกว่า 1 ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี มีการเขา้ศูนยบ์ริการของผูจ้  าหน่าย มีการท าประกนัภยัประเภท 1 มีการตดัสินใจดว้ยตวัเอง มี
การเคลมประกนัอุบติัเหตุ มีการเขา้ซ่อมเกิน 1 ปี/คร้ัง  
      ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัต่อความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของศูนยบ์ริการ คุณภาพและมาตรฐานการ
บริการ ค่าใชจ่้ายในการซ่อม ระยะเวลาการรอคิวเขา้ซ่อม ระยะทางการเดินทางจากบา้น/ท่ีท างานไปยงั
ศูนยบ์ริการ แตกต่างกนั ส่งผลใหก้ารเลือกใชศู้นยบ์ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนตท่ี์ต่างกนั 
      3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกเลือกใชศู้นยบ์ริการซ่อมสีและ
ตวัถงัรถยนต ์ไดผ้ลวิเคราะห์ดงัน้ี 
      จากผลการศึกษา ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกใชศู้นยบ์ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต ์พบว่า 
ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของศูนยบ์ริการ มีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือฝีมือแรงงาน คุณภาพและ
มาตรฐานการบริการ ค่าใชจ่้ายในการซ่อมมีราคาถูก ระยะเวลาการรอคิวเขา้ซ่อม ความรวดเร็วในการเขา้
ซ่อม ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินท่ีอยู่ในรถยนต์ และระยะทางการเดินทางจากบ้าน/ท่ีท างานไปยงั
ศูนยบ์ริการ ตามล าดบั 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
        จากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถน าผลการวิจยัไปใชพ้ฒันาและปรับปรุงการบริการใหต้อบสนองความ
พึงพอใจของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงขอเสนอแนะตามล าดบั ดงัน้ี 
        1. จากการศึกษา พบว่า ผูใ้ชร้ถยนตส่์วนมาก ใชร้ถยนต์ประเภทรถญ่ีปุ่น ดงันั้น ทางอู่ควรมีอะไหล่
รถยนต์พร้อมให้บริการ โดย อาจมีการจดัหาคู่คา้ทางดา้นอะไหล่รถยนต์ญ่ีปุ่น ท่ีมีความสามารถในการ
จดัหาอะไหล่โดยใชเ้วลาอนัสั้น โดยไม่จ าเป็นตอ้งเสียเวลาในการรอคอยสินคา้ ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ
ถึงมาตรฐานของการบริการท่ีรวดเร็ว 
        2. จากการศึกษา พบว่า บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการน าเขา้ซ่อมสีและตวัถงัรถยนต ์
พบว่า นอกจากตนเองมีบทบาทมากท่ีสุดแลว้ ยงัพบว่า คนรู้จกั และพนกังานเคลม ยงัมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ ผูใ้หบ้ริการ ควรเนน้เร่ืองการบริการเป็นหวัใจหลกั รวมทั้งใหค้วามส าคญักบัพนกังานเคลมดว้ย 
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        3. จากการศึกษา พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสนใจในความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของศูนยบ์ริการ ฝีมือ
แรงงาน และคุณภาพและมาตรฐานการบริการเป็นหลกั ท าใหผู้ใ้หบ้ริการตอ้งเนน้การสร้างภาพลกัษณ์ของ
องค์กรให้มีความน่าเช่ือถือและมีคุณภาพ รวมทั้งมีการส่งพนกังานฝึกอบรมในการให้บริการซ่อมสีและ
ตวัถงัรถยนตด์ว้ย  
        4. จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจมากนกั เน่ืองจากการซ่อมสีและตวัถงั
รถยนตส่์วนมากนั้นมีสาเหตุมาจากการเคลมประกนัอุบติัเหตุ แต่ควรมีมาตรฐานในการซ่อมสีและตวัถงั 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
        1. ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์นั้น จากการวิจยั พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัธุรกิจประกนัภยัรถยนต์อย่างมาก
โดยเฉพาะพนกังานเคลม ควรศึกษาถึงลกัษณะการเข้าซ่อมดว้ยการเคลมประกนัภยั เพ่ือวางแนวทางใน
การด าเนินธุรกิจกบับริษทัประกนัภยัต่างๆ 
        2. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัฝีมือแรงงานในการซ่อมท าสีและตวัถงัรถยนต ์และความน่าเช่ือถือของ
ศูนยบ์ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต ์
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลติภณัฑ์อาหารมังสวรัิตใินเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้ปัจจยัทศันคตต่ิอส่ิงกระตุ้นทางการตลาดและส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ 

Vegetarian’s Consumers Segmenting in Bangkok 
วรรณภาวดี  ทองใบ1  และ  อาจารยฐ์านิตา  ฆอ้งฤกษ์2 

Wannapawadee Thongbai  and Thanita  Kongrerk 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารมงัสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้
ปัจจยัทศันคติต่อส่ิงกระตุน้ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ  เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่หนัมาดูแล
ใส่ใจสุขภาพมากข้ึน  และผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติก็เป็นหน่ึงในผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ  ในการศึกษาได้
อาศยัทฤษฎีแบบจ าลองพฤติกรรมในการบริโภค ซ่ึงเป็นผลมาจากการตอบนองต่อส่ิงกระตุน้ทางการตลาด  ไดแ้ก่  
ผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจ าหน่าย  และโปรโมชั่น  นอกจากน้ียงัมีส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ  ไดแ้ก่  เทคโนโลยี  
ว ัฒนธรรม  และสังคม  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือผู ้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติในเขต
กรุงเทพมหานคร  ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป  จ านวน 284 คน โดยอาศยัแบบอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา  และ
วิเคราะห์โดยอาศยัเคร่ืองมือทางสถิติ คือ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าคะแนนเฉล่ีย  ค่าร้อยละ  สถิติท่ีใช้ใน
การศึกษา  สถิติเอฟ-เทส, วนั เว อโนวา  และสถิติคอรีเลชั่น   ผลการศึกษาพบว่า  สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติในกรุงเทพมหานคร  ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติตาม
กาลเทศะ  และกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติเป็นประจ า 
ค าส าคัญ : 1. มงัสวิรัติ  2. ผู้บริโภค  3. แบ่งกลุ่ม 

Abstract 
This study aims to segment vegetarian consumer in Bangkok using consumer ‘s attitude factor.  Nowadays, most 
consumers turn to more health care. and vegetarian products is one of the health food products. Theory have relied on 
consumer behavior model. Which is a result of the response to stimuli mortgage market. Including product, price, 
distribution channels, and promotion. There are also other stimuli, including technology, culture and society. All of the 
samples in this study are vegetarian consumers who live in Bangkok, aged 15 year up, totally 284 people. Use 
questionnaires to collect the information. And analyzed using statistical tools is the standard deviation, average, 
percentage. The statistics used in the study Statistics F-Test, One way Anova and Correation. The results showed that 
can be categorized 2 groups of  vegetarian’s consumer segmenting in Bangkok. First is the group of  Vegetarian who 
consume by occasion  and the second is the group of Vegetarian who consume   frequently. 
Keyword : 1. Vegetarian.   2 consumers.   3 groups. 
1.นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ  email: prayfon_008@hotmail.com 
2.อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ  email: ajarnthanita@gmai.com 
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บทน า 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัสุขภาพเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจในยุค 2020  เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่หนัมาดูแล
ใสใจสุขภาพมากข้ึน  เหตุเพราะมีการตระหนกัถึงความปลอดภยัและคุณค่าของผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพท่ี
เนน้ความอนามยัและไม่มีสารพิษตกคา้งของสินคา้เพ่ิมมากข้ึน   (ดร.วีรพงศ์ : 2556)  ผลิตภณัฑ์อาหาร
มงัสวิรัติจดัเป็นหน่ึงในธุรกิจเก่ียวกบัสุขภาพ  เพราะเป็นอาหารจ าพวกผกัและผลไม ้ ซ่ึงจะให้กากใย
อาหาร  ช่วยในเร่ืองการขบัถ่ายเป็นผลดีต่อร่างกาย  (ภาณุ: 2545)  นอกจากน้ีจากการส ารวจอายุเฉล่ียและ
สุขถาพอนามยัของประชากรในแต่ละส่วนของโลกพบว่า ในกลุ่มประชากรท่ีกินเน้ือเป็นอาหารหลกั จะมี
อายุสั้น แก่เร็วและมีโรคภยัร้ายแรงคุกคาม ซ่ึงแตกต่างกบักลุ่มประชากรท่ีกินแต่อาหารพืชผกัเป็นหลกั 
พบว่ามีอายุยืนร่างกายแข็งแรง และปราศจากโรคภยัร้ายแรง จากผลการวิเคราะห์เน้ือสัตวข์องสถาบัน
โภชนาการพบอนัตรายท่ีส าคญัยิ่ง 5 ประการดงัน้ีคือ เลือดและเน้ือของสัตวเ์ป็นพิษ  สารเคมีในเน้ือสัตว ์ 
โรคจากสัตว์  การเน่าเสียเร็ว  และการขบัถ่ายไม่สะดวก (บทความ “อาหารธรรมชาติของมนุษย ์ตอน 
อนัตรายจากการกินเน้ือสตัว”์. 2556 : ออนไลน)์ 

 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
  เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชปั้จจยั
ดา้นพฤติกรรมการในการบริโภค  และเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหาร
มงัสวิรัติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด  และส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ 
 
3. ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาการแบ่ งก ลุ่มผู ้บ ริโภคผ ลิตภัณฑ์อาหารมังสวิ รั ติของผู ้บ ริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  มีขอบเขตการศึกษา  ประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร   ทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ี
มีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป  (จากการส ารวจของส านกัทะเบียนกลางกรมการปกครองเม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2555)  
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการแบ่งกลุ่มยอ่ยของผูบ้ริโภคใน จ.กรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงสามารถใช้ในการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ี เหมาะสมส าหรับธุรกิจอาหารมังสวิรัติ ใน จ.
กรุงเทพมหานคร  และส าหรับผูป้ระกอบการสามารถน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในการวิเคราะห์ความ
เป็นไปไดใ้นการเปิดกิจการร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติ และ เป็นขอ้มูลเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมส าหรับการด าเนินธุรกิจอาหารมงัสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานคร 
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5. กรอบแนวความคิดในการวจิยั 
ในการศึกษาเพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติใน จ.กรุงเทพมหานคร  คร้ังน้ี  ไดมี้

การก าหนดกรอบแนวความคิดส าหรับการวิจยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม”  ไวด้งัน้ี 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

1. ทฤษฎีแบบจ าลองพฤตกิรรมผู้บริโภค 
Philip Kotler  กล่าวว่า ในแต่ละวนัผูบ้ริโภคตอ้งท าการตดัสินใจซ้ือมากมาย  โดยกิจการขนาด

ใหญ่ส่วนมากจะท าการวิจัยการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างละเอียดเพ่ือหาค าตอบว่าแท้จริงแล้ว
ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  ซ้ือท่ีไหน  และซ้ือเท่าใด  แต่การจะรู้ว่าผูบ้ริโภคซ้ืออะไรเป็นเร่ืองยาก  เพราะค าตอบ
จะถกูซ่อนอยูใ่นผูบ้ริโภคอยา่งมิดชิด  สามารถเขียนเป็นแบบจ าลองไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 

ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ี

เคยรับประทานผลิตภณัฑอ์าหาร

มังสวิรัติ ทั้ งเพศชายและหญิง  

อายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป 

ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์ 

(คุณค่า, ลกัษณะและรสชาติ) 

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

ส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ 

- เทคโนโลย ี

- วฒันธรรม  (ความเช่ือ, ค่านิยม) 

- สงัคม (รูปแบบการด าเนินชีวิต) 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2  

การตลาด                          ส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ 

ผลิตภณัฑ ์     เศรษฐกิจ 

ราคา       เทคโนโลย ี

ช่องทางการจดัจ าหน่าย    การเมือง 

การส่งเริมการตลาด       วฒันธรรม 

ลกัษณะ  กระบวนการ 

ของผูซ้ื้อ  ตดัสินใจ 

ของผูซ้ื้อ 

 

 

การเลือกผลิตภณัฑ ์

การเลือกตรา 

การเลือกผูจ้ดัจ าหน่าย 

เวลาการซ้ือ 

จ านวนการซ้ือ 

ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ กล่องด าของผูซ้ื้อ 

 

การตอบสนองของผูซ้ื้อ 
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2. แนวความคิดเร่ืองผลติภัณฑ์ 
ผลิตภณัฑ ์  (Product)  หมายถึง   ทุกส่ิงท่ีนกัการตลาดน ามาเสนอกบัตลาด   เพ่ือเรียกร้องความ

สนใจ   เพ่ือการไดก้รรมสิทธ์ิ  หรือเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด
ได ้ (kotler 1997: 430) ในการน าเสนอผลิตภณัฑสู่์ตลาด   จะตอ้งมีการตดัสินใจเก่ียวกบัคุณภาพและ
ลกัษณะและการออกแบบ  เพราะผลิตภณัฑเ์ป็นประสิทธิผลของการท างานและความคงทน    ผูผ้ลิตหรือ
นกัการตลาดจะพยายามจดัใหผ้ลิตภณัฑมี์ลกัษณะเด่นท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

3. แนวความคิดเกีย่วกบัอาหารมงัสวรัิติ 
  อาหารมงัสวิรัติ คือ อาหารจ าพวกผกัและผลไม ้ ซ่ึงท าใหไ้ดรั้บกากใยอาหาร ซ่ึงช่วยในการ

ขบัถ่ายกากอาหารออกจากร่างกายไดดี้ นิยมในคนวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ เน่ืองจากมกัจะมีปัญหาเร่ือง
อาการทอ้งผกู และมี ปัญหาเร่ืองไขมนัในเสน้เลือดสูงแลว้ อาหารมงัสวิรัตินั้นจะไม่มีเน้ือสตัวเ์ลย 
เน่ืองจากในเน้ือสตัวม์กัจะมีไขมนั และน ้ามนัจากสตัวป์ะปนอยู ่ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุท าใหป้ริมาณ
คอเลสเตอรอลเพ่ิมข้ึนและอาจเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น โรคหวัใจ โรคเบาหวาน  และโรคอ่ืนๆ 

4. แนวความเช่ือทางศาสนาเกีย่วกบัอาหารมังสวรัิติ 
ธีรทาส,2540  กล่าวไวใ้นต าราพิธีประกอบอาหารมงัสวิรัติ  โดยพระยาภะรตราชสุพิช  โดยอา้ง

ท่านเจา้พระคุณปัญญานนัทมุนี  ผูซ่ึ้งสรรเสริญการถือมงัสวิรัติ  คือไม่กินเน้ือสตัว ์ กินแต่พวกพืชผกัผลไม้
ต่างๆ  ท าใหร่้างกายสามารถถ่ายเทของเสียและมีโรคภยัเบียดเบียนนอ้ย  ท าให้อายุยืน  และจากหลกัฐาน
ทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานกล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีท่านกินเจ (มงัสวิรัติ)  ท่านเป็นผูป้ระกาศ
สอนเมตตากรุณาธรรมต่อชีวิตเลือดเน้ือสรรพสตัว ์ ตรัสสอนใหม้องดูสตัวเ์ดรัจฉานต่างๆ  เหมือนกบัเป็น
ญาติมิตรพ่ีนอ้ง    

5. แนวความคิดเกีย่วกบัแนวโน้มของธุรกจิในยุค 2020 
หน่ึงในธุรกิจท่ีคาดว่าจะไดรั้บความนิยมในยุค 2020 คือ ธุรกิจ DIH  โดย DIH หมายถึง Do-it-

your-Health ธุรกิจท่ีให้ความส าคญักบัการดูแลสุขภาพตวัเองเป็นพิเศษ  ยอมใชจ่้ายกบัส่ิงท่ีเป็นผลดีต่อ
สุขภาพของ   แมว้่าส่ิงเหล่านั้นอาจท าไดเ้องโดยไม่มีค่าใชจ่้าย  ปัจจุบนัผูบ้ริโภคทัว่โลกรวมทั้งประเทศ
ไทยต่างหนัมาใส่ใจดูแลสุขภาพตวัเองกนัมากข้ึน วดัไดจ้ากพฤติกรรม ความนิยมผลิตภณัฑอ์าหารอินทรีย์
ท่ีมีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

6. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
เครือทิพย์  บูรณะสุคนธ, 2538  ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของ

ผูบ้ริโภคท่ีร้านชมรมมงัสวิรัติแห่งประเทศไทยจตุจกัร  จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การบริโภคอาหารมงัสวิรัติ  พบว่า รสชาติอาหาร  ราคา  ประโยชน์ต่อร่างกาย  สถานท่ีตั้ง  การคมนาคม  
การเป็นสมาชิกกลุ่มสงัคม  ค่านิยมหรือความเช่ือ  ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการบริโภคอาหารมงัสวิรัติ 

ปิยวรรณ  ท่าใหญ่, 2544  ท าการศึกษาเร่ืองความเส่ียงต่อการเกิดโลหิตจางในกลุ่มผูบ้ริโภค
มงัสวิรัติในชุมชนสันติอโศก  พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคอาหารมงัสวิรัติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ระหว่าง  21-40 ปี  ระยะเวลาในการบริโภคเฉล่ีเท่ากบัหรือนอ้ยกว่า 5 ปี  มีภาวะโภชนาการอยู่ในระดบั
ปกติ  และระยะเวลาในการบริโภคและภาวะโภชนาการของการบริโภคไม่มีความสัมพนัธ์กบัภาวะโลหิต
จาง 

ประไพศรี  ไหวหล้า, 2548  ท าการศึกษาเร่ืองแนวโนม้พฤติกรรมการบริโภคอาหารมงัสวิรัติของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มท่ีจะบริโภค
อาหารมงัสวิรัติ  ประเภทของอาหารมงัสวิรัติ  ความถ่ีในความต้องการบริโภคอาหารมงัสวิรัติในอนาคต  
ส่วนปัจจัยด้านอ่ืนๆ  มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มท่ีจะบริโภคอาหารมังสวิรัติของผู ้บ ริโภค  มี
ความสัมพนัธ์กบัประเภทของอาหารมงัสวิรัติ  มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุดิบท่ีใช้ในการประกอบอาหาร
มงัสวิรัติ  และความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในความตอ้งการบริโภคอาหารมงัสวิรัติในอนาคต 

 
วธิีการศึกษา 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่ประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร   ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป (ขอ้มูลจากส านกังานสถิติแห่งชาติ ปี 2554 พบว่า ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึน
ไปจดัเป็นประชากรวยัแรงงาน  และมีรายไดเ้ป็นของตนเอง)  โดยมีขั้นตอนการก าหนดขนาดของของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยการใช้ตารางของ Krejcie & Morgan  ซ่ึงจ านวนประชากรตั้งแต่ 100,000 คนข้ึนไปตอ้งใช้
กลุ่มตวัอยา่ง 384 ตวัอยา่ง 
 
2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม  ซ่ึงอาศยัแนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆ  มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมในส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา  โดยได้แบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน คือ  ส่วนท่ี 1  แบบสอบถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค  แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-ended Questionnaire)  ส่วนท่ี 2 
แบบสอบถามเก่ียวกบัส่ิงกระตุน้ทางการตลาด  ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติ  
เป็นค าถามแบบ Likert scale ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัส่ิงกระตุน้ดา้นอ่ืนๆ  ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติ  เป็นค าถามแบบ Likert scale  
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีอาศยัวิธีการเลือกสุ่มตวัอย่าง  โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) ประกอบดว้ย 1.การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample  Random 
Sampling)  เพ่ือจบัสลากเลือกกลุ่มการปกครองท่ีจะน ามาใช้เป็นตวัแทนในการเก็บข้อมูล  2. การสุ่ม
ตวัอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling)  เพ่ือก าหนดว่าจะเก็บแบบสอบถามเขตละก่ีชุดเพ่ือเป็น
ตวัแทนในการเก็บขอ้มูล  3. วิธีการเลือกสุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling)  เพ่ือเลือก
สุ่มตวัอยา่งเพ่ือตอบแบบสอบถามตามความสะดวกในสถานท่ีต่างๆ 
 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มลูส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีอาศยัเคร่ืองมือทางสถิติ คือ Cluster Analysis  ซ่ึง
เป็นการแบ่งส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั  และส่ิงท่ีแตกต่างกนัใหอ้ยูค่นละกลุ่มกนั  
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน  คือ 

ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดตวัแปรที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม  เป็นการก าหนดตวัแปรเชิงปริมาณ  ไดแ้ก่
ค าถามเก่ียวกบัส่ิงกระตุน้ทางการตลาด  และค าถามเก่ียวกบัส่ิงกระตุน้ดา้นอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นค าถามแบบ Likert 
Scale  

ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบการศึกษา  เป็นการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยค านึงถึงกลุ่ม
ย่อยท่ีตอ้งการจากการแบ่งกลุ่ม  โดยการก าหนดการวดัระยะห่างระหว่างส่ิงท่ีตอ้งการแบ่งกลุ่ม (Squared 
Euclidean Distance) และแปลงข้อมูลให้เป็นค่ามาตรฐาน Z Score  เพ่ือป้องกันปัญหาการใช้มาตรวดั
ค าตอบท่ีต่างกนัส าหรับแต่ละค าถาม 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม  ตอ้งใช้ 2 ขั้นตอน  ขั้นตอนแรกคือ Hierarchical  เพ่ือ
คน้หาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม  และขั้นตอนท่ี 2 คือ  วิธี Partitioning  เพ่ือจ าแนกส่ิงต่างๆให้ลงในจ านวน
กลุ่มท่ีตอ้งการ   

ขั้นตอนที่ 4 การอธิบายลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม  เป็นการการตรวจสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มส าหรับแต่ละตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  และน าขอ้มูลหรือตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการ
แบ่งกลุ่ม มาเปรียบเทียบวา่กลุ่มท่ีไดมี้ความแตกต่างในประเด็นเหล่าน้ีเพ่ิมเติมหรือไม่  พร้อมกบัตั้งช่ือแต่
ละกลุ่มตามความแตกต่างท่ี  
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ผลการศึกษาและอภิปราย 
1. ผลการศึกษา 
 

การวิเคราะห์ขอ้มลูในการศึกษาในคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงั
วิรัติในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  มีผลการศึกษาดงัน้ี 
 จากผูต้อบแบบสอบถาม 284 ชุด  พบว่าค าถามท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มส่วนใหญ่มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ใกลเ้คียง 1  คือมีค่าตั้งแต่ 0.5790 – 1.3330  แสดงว่าการแจกแจงของขอ้มูลมีลกัษณะเป็นโคง้
ปกติ  ถือว่าเป็นการน าเสนอตวัแทนท่ีดี   และจากการท า Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical จ านวน
กลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่งควรเป็น 2 กลุ่ม  ซ่ึงดูไดจ้ากค่าระยะห่างเป็นเกณฑใ์นการรวบรวมขอ้มูลกลุ่ม
ย่อยหลายรายการรวมเขา้อยู่กลุ่มเดียวกนั  โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการค านวณ คือ  Dendogram  และเม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียของตวัแปรในแต่ละกลุ่มท่ีศึกษาพบว่าสามารถตั้งช่ือกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
มงัสวิรัติในกรุงเทพมหานครทั้ง 2 กลุ่ม  ไดคื้อ   “กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติตามกาลเทศะ”  
และ “กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติเป็นประจ า” 
 
2. อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการสรุปผลการศึกษานั้นพบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีการตอบสนองต่อ
ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ระดบัปานกลาง  และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีการตอบสนองต่อส่ิง
กระตุน้ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ระดบัสูง  พบประเด็นท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม  ซ่ึง
สามารถน ามาอภิปราย  ไดด้งัน้ี 

ด้านคุณค่า  ลักษณะและรสชาติของกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารมงัสวิรัติเป็นประจ า  ส่วน
ใหญ่เห็นดว้ยวา่ผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติสามารถป้องกนัโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง  และโรคหวัใจได ้ มี
รสชาติอร่อยและถูกปาก  รวมทั้งมีสีสันท่ีน่ารับประทาน  แต่กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติตาม
กาลเทศะส่วนใหญ่ไม่แน่ใจในประเดน็ดงักล่าว   
  ด้านราคา  กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารมงัสวิรัติตามกาลเทศะส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยและไม่
แน่ใจวา่ท่านคิดว่าอาหารมงัสวิรัติมีราคาถกูกวา่อาหารประเภทอ่ืน  และการรับประทานอาหารมงัสวิรัติจะ
ช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย  กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติเป็นประจ าส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ  

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารมงัสวิรัติเป็นประจ า ส่วนใหญ่เห็นว่า
ปัจจุบนัอาหารมงัสวิรัติหาซ้ือไดย้ากและมีจ านวนนอ้ย และควรมีร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติ
เพ่ิมมากข้ึน  ส่วนกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติตามกาลเทศะส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ  ซ่ึงอาจ
เน่ืองจากกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติเป็นประจ า มีพฤติกรรมความตอ้งการซ้ือมากกวา่ 
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ด้านโปรโมช่ัน  กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติเป็นประจ าส่วนใหญ่เห็นวา่โปรโมชัน่ลด
แลกแจกแถมมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารมงัสวิรัติ และเห็นว่าการโฆษณามีผลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติ  ส่วนกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติตามกาลเทศะส่วน
ใหญ่ไม่แน่ใจ   
 ด้านเทคโนโลยี  กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติเป็นประจ ามีความสนใจในการซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติออนไลน์  และเห็นว่าแพ็กเกจท่ีทนัสมยัของผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติ  รวมถึง
รูปแบบและการตกแต่งร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติท่ีทนัสมยัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต  กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติเป็นประจ าส่วนใหญ่มกัจะ
บริโภคอาหารมงัสวิรัติในทุกวนัเกิดของตนเอง  หรือวนัส าคญัต่างๆ ทางศาสนา หรือเทศกาลกินเจมากกว่า
กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารมงัสวิรัติตามกาลเทศะ  และกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติเป็น
ประจ าส่วนใหญ่เป็นคนชอบรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ และใส่ใจเร่ืองสุขภาพอยูแ่ลว้ 

ด้านความเช่ือ  ผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่าการรับประทานอาหารมงัสวิรัติจะท าให้
สุขภาพจิตใจและชีวิตดีข้ึน  และเช่ือวา่เช่ือวา่อาหารมงัสวิรัติเป็นอาหารท่ีไม่บาปเพราะไม่เบียดเบียนสตัว ์

ด้านค่านิยม  กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติเป็นประจ าส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจุบนัคนหัน
มารับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึนจึงบริโภคดว้ย  และตอ้งการมีสุขภาพแข็งแรง รูปร่างไดส้ัดส่วน 
มีผิวพรรณดี จึงบริโภคมงัสวิรัติ  มงัสวิรัติ  ส่วนกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติตามกาลเทศะส่วน
ใหญ่ไม่แน่ใจ   
 

สรุปผลการศึกษา 
 

จากจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 284  คน  ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติท่ีอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร  และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป  สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารมงัสวิรัติได้
เป็น 2 กลุ่ม   
 

1. กลุ่มผู้บริโภคผลติภัณฑ์อาหารมงัสวรัิตติามกาลเทศะ 
มีจ านวนสมาชิก  152  คน  จากทั้งหมด 284  คน  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  และรองลงมา

คือเพศชาย  มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี มากท่ีสุด  รองลงมาคืออายุ 15-25 ปี อาย ุ36-45 ปี  และอาย ุมากกวา่ 56 
ปีตามล าดบั  นบัถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด  รองลงมาคือคริสตแ์ละอิสลามในจ านวนท่ีเท่ากนั  มีการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด  รองลงมาคือต ่ากว่าปริญญาตรี  และการศึกษาระดบัปริญญาโทในจ านวนท่ี
เท่ากัน  และการศึกษาสูงกว่าปริญญาโทน้อยท่ีสุดตามล าดับ  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
พนักงานเอกชน  รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวั  นกัเรียนหรือนักศึกษา  และขา้ราชการตามล าดบั  
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เป็นผูท่ี้มีรายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาทมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  15,001 – 20,000 บาท   20,001-30,000 บาท  
30,001-50,000 บาท  และมากกว่า 50,000 บาท ตามล าดบั  ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้
ทางการตลาดระดบัปานกลาง  ซ่ึงพิจารณาจากค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีเป็นค าถามซ่ึงใชใ้นการแบ่งกลุ่ม  มีค่า
ตั้งแต่  2.8 – 4.3  และมีการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ระดบัปานกลาง   ซ่ึงพิจารณาจากค่าเฉล่ียของตวั
แปรท่ีเป็นค าถามซ่ึงใชใ้นการแบ่งกลุ่ม  มีค่าตั้งแต่  2.7 - 4   

2.  กลุ่มผู้บริโภคผลติภัณฑ์อาหารมงัสวรัิตเิป็นประจ า 
จ านวนสมาชิก  132  คน  จากทั้งหมด 284  คน  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  และรองลงมา

คือเพศชาย อายรุะหว่าง 26-35 ปี มากท่ีสุด  รองลงมาคือ อาย ุ15-25 ปี  อายุ 46-55 ปี  และอายุมากกว่า 56 
ปี ตามล าดบั  นับถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด  รองลงมาคืออิสลาม  และศาสนาคริสต์ตามล าดบั  เป็นผูท่ี้มี
การศึกษาระดบัปริญญาโทมากท่ีสุด  รองลงมาคือปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาโท  และต ่ากว่าปริญญาตรี 
ตามล าดับ  ประกอบอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษามากท่ีสุด  รองลงมาคือข้าราชกา รหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  พนกังานบริษทัเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวนเท่ากนั ตามล าดบั  มีรายไดร้ะหวา่ง 
20,001-30,000 บาท มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  รายได้ 15,001 -20,000 บาท  รายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท  
รายไดม้ากกวา่ 50,001 บาท  และรายได ้30,001-50,000 บาท  ตามล าดบั 
ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ทางการตลาดระดบัสูง  ซ่ึงพิจารณาจากค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ี
เป็นค าถามซ่ึงใชใ้นการแบ่งกลุ่มแต่ละตวัแปรมีค่าตั้งแต่  3.0-4.8    และมีการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ 
ระดบัสูง   ซ่ึงพิจารณาจากค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีเป็นค าถามซ่ึงใชใ้นการแบ่งกลุ่ม  มีค่าตั้งแต่  4.4-4.8  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เน่ืองจากผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกนัมากในเร่ืองรายไดแ้ละการศึกษา  โดย

กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติเป็นประจ าส่วนใหญ่มีรายไดแ้ละการศึกษาสูงกวา่กลุ่มผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติตามกาลเทศะ  ดงันั้นส าหรับผูป้ระกอบการท่ีสนใจธุรกิจอาหารมงัสวิรัติจึงควร
เลือกกลุ่มลกูคา้เป้าหมายในกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติเป็นประจ า 

2. กลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติเป็นประจ าส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา  
แสดงวา่ผูบ้ริโภคยคุใหม่หนัมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากข้ึน  ดงันั้นการก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับ
ธุรกิจอาหารมงัสวิรัติไม่ควรละเลยผูบ้ริโภคท่ีเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

3. ความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มตวัอยา่ง คือตอ้งเป็นผูท่ี้เคยบริโภคผลิตภณัฑอ์าหาร
มงัสวิรัติ  ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปซ่ึงเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มจึงมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของจ านวน
แบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาซ่ึงไม่เป็นไปตามจ านวนท่ีตั้งไว ้  ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควร
เลือกสถานท่ีซ่ึงเป็นแหล่งรวมของผูรั้บประทานผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติ  เช่น  ร้านอาหารเจ  หรือโรง
ทาน 
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4. ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีบางปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารมงัสวิรัติมีความคิดเห็น
ใกลเ้คียงกนั  ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงอาจตดับางปัจจยัน้ีได ้  และหาปัจจยัอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัเหตุการณ์
และสภาพแวดลอ้มในขณะนั้น 
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ความต้องการ ที่นอนพกัระยะส้ันขณะขบัรถทางไกล  
 ระหว่างกลุ่มผู้ใช้รถกระบะส่วนบุคคล  และ กลุ่มผู้ใช้รถกระบะเพือ่การขนส่ง 

วศิน สังข์รัศมี1 และ อุทยั  รัตน์วจิิตต์เวช2 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัฉบบัน้ีท าการศึกษาเก่ียวกบั ความตอ้งการท่ีนอนพกัระยะสั้นขณะขบัรถทางไกล ระหวา่ง  กลุ่มผูใ้ชร้ถกระบะ
ส่วนบุคคล และ กลุ่มผูใ้ชร้ถกระบะเพ่ือการขนส่ง  มีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อการ
บริการท่ีนอนพกัระยะสั้นขณะขบัรถกระบะทางไกล และ (2)  เพ่ือคน้หาปัจจยัการมีบริการท่ีนอนพกัระยะสั้นขณะขบัรถ
ทางไกล ท่ีใชจ้ าแนกความแตกต่าง ระหวา่ง กลุ่มผูใ้ชร้ถกระบะส่วนบุคคล กบั กลุ่มผูใ้ชร้ถกระบะเพ่ือการขนส่ง   ผูวิ้จยั
ท าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน ท่ี ขบัรถกระบะในระยะทางไกลอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ังข้ึนไป โดยระยะทางใน
แต่ละคร้ังไม่นอ้ยกวา่ 100 กิโลเมตร  โดยมีจุดเร่ิมตน้หรือปลายทางอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา่  (1)  กลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง กลุ่มผูใ้ชร้ถกระบะส่วนบุคคล และ กลุ่มผูใ้ชร้ถกระบะเพ่ือการขนส่ง มีระดบัความตอ้งการท่ีนอนพกัผอ่น
ระยะสั้นขณะขบัรถทางไกล ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 %ในระดบัท่ี ค่อนข้างน้อย  (2) ปัจจยัท่ีใชจ้ าแนกกลุ่มผูใ้ชร้ถกระบะ
ส่วนบุคคล  คือ การมีสินคา้และบริการอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติมในบริเวณท่ีพกั และ ปัจจยัท่ีใชจ้ าแนกกลุ่มผูใ้ชร้ถกระบะเพ่ือการ
ขนส่ง คือ สถานท่ีพกั บริเวณด่านเกบ็เงินทางด่วน หรือ มอเตอร์เวย ์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % (3) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 
สามารถออกค่าใชจ่้ายเองได ้แต่อยูใ่นวงเงินไม่เกินจ านวน 200  บาท ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
ค าส าคัญ: รถกระบะส่วนบุคคล, รถกระบะเพือ่การขนส่ง, ที่นอนพกัระยะส้ัน, ขับรถทางไกล 

Abstract 
           This  research   study   the  need  of  short   period   accommodation  for  long driving distance ,  compare  between  
personal pick-up truck  users  and transport  pick-up truck  users ,  The objectives  are ( 1) To study  the need  of  the  samples  
toward  the  need  of  short period accommodation  for long driving distance  ( 2 ) To find  the type of  short period 
accommodation for long driving distance factors that differentiate samples . The researcher studied  200 samples  who  drive  
pick-up  trucks  on a  long distances , at  least one time a month or more , with a distance not less than 100 kilometers per trip  
and  the starting point or destination  is in Bangkok.  The results  showed that ( 1 ) The both sample groups slightly concerned 
about the need of short period accommodation for long driving distance .(at 95 % confidence level) ( 2 )  The best factor that 
differentiate personal pick-up truck  users is other products and services in the rest area  and  the best factor that differentiate  
transport pick-up truck  users is the rest area at expressway or motorway toll gate. (at 95 % confidence level)  ( 3 )  Most of the 
samples can pay service charges  by themselves, but not exceeding  200 baht .(at 95 % confidence level)  .  
Keywords: Personal Pick-up truck, Transport Pick-up truck, Short period accommodation, Long driving distance  
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1. บทน า 
 
1. ความเส่ียงในการจอดรถนอนพกัริมทาง 
 

                                                           
 
รูปท่ี 1 รูปรถจอดนอนพกัริมถนน บริวเณถนนมอเตอร์เวย ์กรุงเทพ – ชลบุรี (พทัยา)  ขาเขา้กรุงเทพ  ช่วง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ถึง ลาดกระบงั เวลาประมาณ 14.00 – 15.00 น. 
 
           เน่ืองจากผูวิ้จยั ขบัรถกระบะในระยะทางไกลอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือขนส่งเคร่ืองจกัรมลูค่า
ประมาณ 2 ลา้นกวา่บาท เป็นการขนส่งท่ีมีความเส่ียงสูง เน่ืองจากสินคา้มีมูลค่าสูงและตอ้งขบัรถท าเวลา 
เพ่ือไปส่งสินคา้ใหท้นัท่ีแต่ละโรงงานของลูกคา้พร้อมทั้งตอ้งติดตั้งหรือถอดเกบ็เคร่ืองจกัรดว้ยตนเอง 
ประกอบกบัรถกระบะของผูวิ้จยัเป็นรถกระบะ 4 ประตู รุ่นช่วงล่างสูง  จะมีความแขง็กระดา้งของช่วงล่าง
รถยนตม์ากกวา่รถกระบะธรรมดาทัว่ๆไป  ในหลายๆคร้ังตอ้งขบัรถไปในเส้นทางท่ีมีความขรุขระ ท าให้
ผูวิ้จยัมีความลา้จากการขบัข่ีและเกิดอาการง่วงจนขบัรถต่อไปไม่ไหว  จึงตอ้งจอดรถนอนพกัริมทาง หรือ 
ตามป๊ัมน ้ามนั และไดพ้บเห็นภาพเพ่ือนร่วมทางท่ีขบัรถหลายประเภท เช่น รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก 
รถพ่วง จอดพกัริมทางกนัอยูบ่่อยคร้ังดว้ยเช่นกนั  ผูวิ้จยัจึงสงัเกตวา่  การจอดรถนอนพกัเป็นส่ิงท่ีดี เพ่ือ
หลีกเล่ียงอุบติัเหตุจากความง่วงแลว้ฝืนขบัรถ แต่ในอีกทางหน่ึง ท่ีเป็นดา้นความเส่ียง  จะมีอะไร
รับประกนัใหค้นท่ีจอดรถนอนพกัริมทางตามรูปท่ี 1 ไดว้า่ จะไม่มีรถคนัอ่ืนใดบนทอ้งถนนขบัมาชนทา้ย
รถพวกเขา  ทั้งน้ีผูวิ้จยัสงัเกตวา่ เม่ือจอดรถนอน รถผูวิ้จยัไดคิ้ดค านึงถึงรถกระบะตอนเดียว ท่ีนิยมใช้
ขนส่งสินคา้  เบาะปรับเอนนอนไม่ได ้ผูวิ้จยัจึงคาดวา่  ไม่น่าจะนอนพกัไดส้บายเท่าใดนกั และในปัจจุบนั
ป๊ัมน ้ามนัจ านวนไม่นอ้ย ไม่ไดมี้แค่น ้ามนัใหเ้ติมอยา่งเดียว ยงัมีร้านสะดวกซ้ือ  ร้านอาหาร หอ้งน ้า ไวค้อย
บริการลกูคา้อยูด่ว้ย  แต่กลบัไม่มีท่ีนอนไวค้อยบริการเลย ผูวิ้จยัจึงสนใจอยากจะท าวิจยัเร่ืองน้ีข้ึนมา  เพ่ือ
จะศึกษาดูความตอ้งการของคนขบัรถวา่ ถา้มีบริการท่ีนอนพกัระยะสั้น ขณะขบัรถทางไกล ไวค้อยบริการ
แลว้ จะมีคนสนใจมาใชบ้ริการหรือไม่ และ มีระดบัความตอ้งการใชบ้ริการเพียงใด  
            จริงๆแลว้นั้น งานวิจยัเร่ืองน้ี สามารถท าครอบคลุมรถทุกประเภทบนทอ้งถนนได ้แต่วา่ งานวิจยั
ฉบบัน้ีมีเวลาจ ากดัในการท า  ผูวิ้จยัจึงขอยอ่สเกลการศึกษาลงมาเป็นรถกระบะอยา่งเดียว  โดยศึกษาความ
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แตกต่าง ดา้นความตอ้งการจอดรถนอนพกัระยะสั้นขณะขบัรถทางไกล ระหวา่ง กลุ่มผูใ้ชร้ถกระบะส่วน
บุคคล และ กลุ่มผูใ้ชร้ถกระบะเพ่ือการขนส่ง เพราะผูวิ้จยัคิดวา่ กลุ่มคนขบัรถกระบะส่งสินคา้ น่าจะมี
ความเดือดร้อนท่ีสุดในเร่ืองน้ี  เน่ืองจากใชร้ถกระบะตอนเดียวเป็นส่วนใหญ่  และการขบัรถกระบะขนส่ง
สินคา้นั้น มกัจะตอ้งขบัรถท าเวลา เพ่ือส่งสินคา้ใหท้นั ,  ขบัรถในระยะทางไกล  ,ขบัรถเป็นประจ า  และ
คนขบัรถหลายคนตอ้งจดัเรียงสินคา้ดว้ยตวัเอง จากแรงกดดนัดงักล่าวอาจท าใหมี้ความเครียดและความลา้
ในการขบัรถสูงกวา่คนใชร้ถส่วนบุคคลทัว่ๆไป 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
 
           ผูวิ้จยัไดท้ าการคน้ควา้และรวบรวมทฤษฏีและงานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  น ามาเป็นกรอบใน
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของงานวิจยั เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะของปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม
ดงัต่อไปน้ี 
                 2.1  ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
                 2.2  ทฤษฏีทางดา้นความพึงพอใจ 
                 2.3  ทฤษฏีทางดา้นการบริการ 
                 2.4  ทฤษฏีการโรงแรม 
 
ทฤษฏีพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 

           ( อศันอุ์ไร เตชะสวสัด์ิ, 2004: 222 ) การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค บางคร้ังเป็นการ
ตดัสินใจท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั พิถีพิถนั ใส่ใจรายละเอียด แต่ในบางคร้ังกเ็ป็นการตดัสินใจแบบเห็น
สินคา้หรือบริการใดๆแลว้กซ้ื็อเลย หรือแทบไม่ไดใ้ส่ใจในการเลือกซ้ือ  ถา้หากจะจดัประเภทการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยอาศยัระดบัความเอาใจใส่ต่อการซ้ือ (Purchase Involment) เป็นเกณฑ ์ อาจแบ่ง
ได ้ 3 แบบ ดงัน้ี 
                  1. การตดัสินใจตามนิสยัความเคยชิน (Habitual Decision Making) 
                  2. การตดัสินใจโดยอาศยัขอ้มลูท่ีจ ากดั (Limited Decision Making) 
                  3. การตดัสินใจซ้ือโดยพิจารณารอบดา้น (Extended Decision Making)  
 
ทฤษฏีทางด้านความพึงพอใจ 
( “ การก าหนดกลยทุธ์เพ่ือการแข่งขนัในธุรกิจอู่เคาะพ่นสีรถยนต ์กรณีศีกษา อู่รุ่งรัตน ์ของ นาย ช านาญ   
ศิ ริซุม้สุวรรณ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  ” ) 
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           “ (Phillip Kotler,2003 :36) ไดบ้อกความหมายของความพึงพอใจ (Satisfaction) วา่ หมายถึง 
ความรู้สึกยินดีหรือผิดหวงั อนัเน่ืองมาจากการเปรียบเทียบความสามารถในการท างานของสินคา้หรือ
บริการท่ีลกูคา้รับไดก้บัความคาดหวงัของแต่ละบุคคลก่อนท่ีจะใชห้รือไดรั้บสินคา้และบริการนั้น 
  ( ศิริวรรณ และคณะ, 2546: 45) ไดใ้หค้วามหมายของระดบัความพึงพอใจวา่ คือ ความแตกต่างกนั
ระหวา่งผลประโยชนจ์ากผลิตภณัฑ ์ และความคาดหวงัของบุคคลซ่ึงเกิดจากประสบการณ์และความรู้สึก
ในอดีตของผูซ้ื้อ พ้ืนฐาน  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (Aday&Anderson,1993:52-80)มีอยู ่ 6 ประการ
ดว้ยกนั ดงัน้ี 
 ความพึงพอใจต่อความสะดวกท่ีไดรั้บบริการ                  
                 2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการ 
                 3. ความพึงพอใจต่อการใหเ้กียรติแก่ผูใ้ชบ้ริการ  
                 4.  ความพึงพอใจต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการบริการ 
                 5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ 
                 6. ความพึงพอใจต่อค่าใชจ่้ายหรือความคุม้ค่าเม่ือมาใชบ้ริการ” 
ทฤษฏีทางด้านการบริการ 

ทฤษฏีการโรงแรม (THE  HOTEL ความรู้เก่ียวกบังานโรงแรม โดย อนุพนัธ์  กิจพนัธ์พานิช, 2538: 7 – 21 ) 
                ก. การแบ่งประเภทโรงแรม โดยแบ่งตามขนาด 
                      ต ่ากวา่ 150  หอ้ง, 150 – 299 หอ้ง, 300 – 600 หอ้ง และ มากกวา่ 600 หอ้งข้ึนไป 
                 ข. การแบ่งประเภทโรงแรมตามกลุ่มเป้าหมายในเชิงการตลาด 
           โรงแรมสมยัใหม่ตอ้งก าหนดใหไ้ดว้า่ จะใหบ้ริการแก่แขกประเภทใด มาจากไหน  หรือเรียก
โดยรวมวา่ การแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation ) ซ่ึง การแบ่งส่วนการตลาดท าใหธุ้รกิจโรงแรม
ขยายตวัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะโรงแรมท่ีอยูใ่นเครือข่ายต่างๆ (hotel chain)   ขอ้ดีของวิธีน้ี คือ ทางกลุ่ม
เครือข่ายสามารถมีหลายโรงแรมอยูใ่นทอ้งท่ีเดียวกนัได ้ เพราะแต่ละโรงแรมรับแขกคนละกลุ่ม  ไม่ถือวา่
เป็นการแข่งขนักนั  ขอ้เสียกคื็อวา่ แขกอาจจะเกิดความสบัสนเพราะไม่รู้วา่โรงแรมต่างกนัตรงไหน 
โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพียงกลุ่มเดียว แต่จะมองไวห้ลายกลุ่ม โดยการแบ่งกลุ่มตาม
กลุ่มเป้าหมายในเชิงการตลาดสามารถแบ่งประเภทแยกยอ่ยไดอ้ยา่งกวา้งๆดงัน้ี 
                 1.โรงแรมประเภทธุรกิจ ( Commercial Hotels) 
                 2.โรงแรมประจ าท่าอากาศยาน ( Airport  Hotels)  
                 3.โรงแรมประเภทหอ้งชุด ( Suite Hotels )  
                 4.โรงแรมประเภทพกัอาศยั ( Residental Hotels ) 
                 5.โรงแรมเพ่ือการพกัผอ่น ( Resort  Hotels ) 
                 6.โรงแรมประเภทใหท่ี้พกักบัอาหารเชา้ ( Bed  and Breakfast Hotels) 
                 7.โรงแรมประเภทแบ่งเวลาและประเภทคอนโดมิเนียม (Time-Share and  Condominium Hotels) 
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                 8.โรงแรมกาสิโน ( Casino Hotels ) 
                 9. ศูนยก์ารประชุม ( Conference  Centres) 
               10.โรงแรมเพ่ือการประชุม ( Convention Hotels) 
               11.ท่ีพกัประเภทอ่ืนๆ เช่น โมเตล็ หรือ โฮมสเตย ์
 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากร ( Population ) 
           ประชากร คือ ผูท่ี้ขบัรถท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป  ท่ีมีรถกระบะเป็นของตนเอง หรือของบุคคลใน
ครอบครัว หรือของบริษทั  ทั้งชายและหญิง  สัญชาติไทย ไม่จ ากดัวุฒิการศึกษาและสถานภาพ  โดยมี
ภูมิล  าเนาอยูใ่นประเทศไทย  ขบัรถกระบะในระยะทางไกลอย่างนอ้ยเดือนละ 1 คร้ังข้ึนไป โดยระยะทาง
ในแต่ละคร้ังไม่นอ้ยกวา่ 100 กิโลเมตร  ไม่จ ากดัวนัและเวลาในการขบัข่ี โดยมีจุดเร่ิมตน้หรือปลายทางอยู่
ท่ีกรุงเทพมหานคร  จ ากดัเวลาในการจอดรถพกัผอ่นไม่เกิน 12 ชัว่โมง ต่อการพกั 1 คร้ัง 
 
กลุ่มตวัอย่าง ( Sampling ) 
           การค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม อา้งอิงจากสถิติการจดทะเบียนรถยนตใ์หม่ทัว่
ประเทศของกรมขนส่งทางบก ปี พ.ศ. 2555  จดทะเบียนเป็นรถยนตก์ระบะถึง 351,721 คนั  ดงันั้นผูวิ้จยั
จึงขอใชต้ารางการระบุจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จากตารางของ ROBERT V. KREJCIE และ  
DARYLE W.MORGAN  ซ่ึงตอ้งใช ้จากตาราง เม่ือดูจ านวนประชากรแลว้จะพบวา่ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ควรจะใช ้384 กลุ่มตวัอยา่ง แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัทางเวลาในการวิจยั  ผูวิ้จยัจึงจะขอใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 200 
ตวัอยา่งเท่านั้นโดยกลุ่มตวัอยา่งสามารถใหผ้ลการวิจยั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความ
คลาดเคล่ือน  ±  5% 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
           วิธีเลือกตวัอยา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  จะใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ 
โดยจะเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่  กลุ่มบริษทัผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ดว้ยรถกระบะ และ
กลุ่มผูใ้ช้รถกระบะส่วนบุคคล  ผูวิ้จยัจะท าการสอบถามกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง , โทรศพัท์ ,รวมถึงส่ง
ขอ้ความ SMS ไปยงักลุ่มตวัอยา่งโดยตรง เพ่ือจะไดท้ าความเขา้ใจกบัผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขอ้ และ
ตอบขอ้สงสยัแก่ผูต้อบแบบสอบถามไดด้ว้ยตวัเอง 
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ตารางที่ 1 ตวัแปรในการศึกษา 

                                       ช่ือตวัแปร   ประเภทตวัแปร 
เพศ   
อาย ุ  
โรคประจ าตวัท่ีมีผลต่อการขบัข่ี 

เลือกไดห้น่ึงตวัเลือก 

ประเภทรถกระบะ 
ประเภทการใชง้านของรถกระบะ (ตัวแปรท่ีใช้แยกกลุ่มตัวอย่าง) 
การจดัเรียงสินคา้ดว้ยตวัเองหรือคนอ่ืนช่วยจดัเรียงให ้

เลือกไดห้น่ึงตวัเลือก 

จ านวนปีประสบการณ์ท่ีเคยขบัรถ  
ความถ่ีในการขบัรถกระบะระยะทางไกล    
ระยะเวลาในการจอดรถพกัผอ่นระยะสั้นต่อการพกั 1 คร้ัง 

เลือกไดห้น่ึงตวัเลือก 

ความตอ้งการเปลนอน 
ความตอ้งการเกา้อ้ีนอน 
ความตอ้งการเตียงนอน 
ความตอ้งการหอ้งส่วนตวั 
ความตอ้งการโมเตล็ 

       เรียงล าดบั  
     (Likert Scale) 

จ านวนท่ีจอดรถ 
ความปลอดภยัของท่ีพกั 
สินคา้และการบริการเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

       เ รี ย ง ล า ดั บ  
     (Likert Scale) 

การออกค่าใชจ่้ายในกรณีมีค่าบริการ 
ระดบัค่าใชจ่้ายท่ีสามารถยอมรับได ้

เลือกไดห้น่ึงตวัเลือก 

สถานท่ีตน้ทาง/ปลายทาง 
ริมถนนทางหลวง 
ด่านเกบ็เงินทางด่วนหรือมอเตอร์เวย ์
ในป๊ัมแก๊ส/ป๊ัมน ้ามนั 
สถานท่ีอ่ืนๆ 

       เรียงล าดบั  
    (Likert Scale) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
           (ก) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายทั้งหมด 184 คน คิดเป็น 92.00 % และรองลงมาเป็นเพศหญิงทั้งหมด 
16 คน คิดเป็น 8.00% โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศชายส่วนใหญ่ใชร้ถกระบะส่วนบุคคลจ านวน102 คนคิดเป็น 51.00% 
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           (ข) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ26 – 30 ปี  มีจ านวนทั้งส้ิน 82 คน คิดเป็น 41.00 % รองลงมา 
มีช่วงอาย ุ31 – 35 ปี มีจ านวนทั้งส้ิน 49 คน คิดเป็น 24.50 %  
           (ค) กลุ่มตวัอยา่งไม่มีโรคประจ าตวัทั้งหมด 196 คน คิดเป็น 98.00 % และมี 4 คนท่ีไม่ตอบ
แบบสอบถาม คิดเป็น 2.00 % 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัความแตกต่างของ ระดบัความต้องการประเภทของที่นอนพกัระยะส้ัน ขณะขับรถ
ทางไกล , ระดบัราคาค่าบริการที่พกั  และ สถานที่ พกัผ่อนของกลุ่มตวัอย่าง 
 
ประเภทและสถานที่ที่นอนพกั 

 

รูปท่ี 2  ผลการวิเคราะห์   ANOVA  ระดบั Significant ในดา้น ประเภท ท่ีนอนพกัของกลุ่มตวัอยา่ง 
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รูปท่ี 3 ผลการวิเคราะห ์  ANOVA  ค่าเฉล่ียความตอ้งการ ประเภท ท่ีนอนพกัของกลุ่มตวัอยา่ง   
           โดย  1 = นอ้ยท่ีสุด  2 = นอ้ย   3 = ปานกลาง   4 = มาก    5 = มากท่ีสุด       
 
 

 
รูปท่ี 4  ผลการวิเคราะห์   ANOVA  ระดบั Significant ในดา้น สถานที่ ท่ีนอนพกัของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 
รูปท่ี 5 ผลการวิเคราะห ์  ANOVA  ค่าเฉล่ียความตอ้งการ สถานที่ ท่ีนอนพกัของกลุ่มตวัอยา่ง 
           โดย  1 = นอ้ยท่ีสุด  2 = นอ้ย   3 = ปานกลาง   4 = มาก    5 = มากท่ีสุด       
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ค่าใช้จ่ายในกรณีคิดค่าบริการที่นอน 
 
           กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ทั้งผูใ้ชร้ถกระบะส่วนบุคคล และ ผูใ้ชร้ถกระบะเพ่ือการขนส่ง สามารถออก
ค่าใชจ่้ายเองได ้และส่วนใหญ่รับไดก้บัระดบัวงเงินไม่เกิน 200 บาท  รองลงมาคือ 201-400 บาท 

ส่วนที่ 3  สมการเส้นตรงที่ใช้แบ่งแยกกลุ่มตวัอย่าง 
          
          Y = - 0.883 + 0.078 X1 – 0.272X2 - 0.137X3 – 0.120X4 – 0.074X5 – 0.043X6 - 0.103X7 +0.805 X8 +  0.263X9 + 0.169X10 – 0.481X11 – 0.215X12 + 0.303X13        

โดยท่ี      
           X1 = ความตอ้งการเปลนอน  
           X2 = ความตอ้งการเกา้อ้ีนอน 
           X3 = ความตอ้งการเตียงนอน 
           X4 = ความตอ้งการหอ้งส่วนตวั 
           X5 = ความตอ้งการโมเตล็ 
           X6 = ความตอ้งการจ านวนท่ีจอดรถ 
           X7 = ความตอ้งการความปลอดภยัท่ีพกั 
           X8 = ความตอ้งการ สินคา้และบริการอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติม 
           X9 = สถานท่ีตน้ทาง / ปลายทาง 
           X10= สถานท่ีริมถนนทางหลวง 
           X11= สถานท่ีด่านเกบ็เงินทางด่วน  หรือ มอเตอร์เวย ์
           X12= สถานท่ีป๊ัมแก๊ส / ป๊ัมน ้ามนั 
           X13= สถานท่ีอ่ืนๆ 
 
ตารางท่ี 2 Functions at Group Centroids 

การใชง้านรถ 
Function 

1 

ส่วนบุคคล .557 
เพ่ือการขนส่ง -.582 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at  group means 
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จากตารางท่ี 2  สามารถค านวณค่า  Cutting  Score ไดด้งัน้ี 
               Cutting  Score = [ 0.557 + ( -0.582 ) ] / 2 
               Cutting  Score = - 0.0125 
โดยหากกลุ่มตวัอยา่งคนใดไดค้ะแนนอยูใ่นช่วง 
                (-.0125 ≤ คะแนน ≤ .557)   กลุ่มตวัอยา่งนั้นเป็น กลุ่มผูใ้ชร้ถกระบะส่วนบุคคล 
                (-.582 ≤ คะแนน ≤ -.0125)  กลุ่มตวัอยา่งนั้นเป็น กลุ่มผูใ้ชร้ถกระบะเพ่ือการขนส่ง 
 

5.  สรุปผลและอภิปรายการศึกษา 
 
            กลุ่มตวัอยา่งทั้ง กลุ่มผูใ้ชร้ถกระบะส่วนบุคคล และ กลุ่มผูใ้ชร้ถกระบะเพ่ือการขนส่ง มีระดบัความ
ตอ้งการท่ีนอนพกัผอ่นระยะสั้นขณะขบัรถทางไกล ในระดบัท่ี ค่อนข้างน้อย  ทั้งน้ีจากการสอบถามขอ้มูล 
กลุ่มผูใ้ชร้ถกระบะเพ่ือการขนส่ง  ส่วนใหญ่ จะมีเวลาในการจอดรถนอนพกัผ่อนแตกต่างกนั ระหว่าง
เท่ียวขาไป และ เท่ียวขากลบั โดยจะมีเวลาพกัในเท่ียวขากลบัมากกว่า เพราะไม่ตอ้งรีบขบัรถท าเวลามาก
เหมือนเท่ียวขาไป ซ่ึงแบบสอบถามงานวิจยัฉบบัน้ี ไม่ไดค้รอบคลุมถึงเร่ืองน้ี  
           ในส่วนของปัจจยัท่ีใชแ้ยกความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม  ไดแ้ก่ 1.สินคา้และบริการ
อย่างอ่ืนเพ่ิมเติมในบริเวณท่ีพกั โดยปัจจยัน้ีใช้แยกกลุ่มผูใ้ช้รถกระบะส่วนบุคคล 2. สถานท่ีพกับริเวณ
ด่านเกบ็เงินทางด่วน หรือ มอเตอร์เวย ์ โดยปัจจยัน้ีใชแ้ยกกลุ่มผูใ้ชร้ถกระบะเพ่ือการขนส่ง 
           ส าหรับขอ้คน้พบอ่ืนๆเพ่ิมเติม ผูวิ้จยัไดรู้้ว่า ถนนท่ีจะมีรถยนตนิ์ยมจอดพกัริมทาง จะเป็นถนนท่ีมี
ทางตรงยาว  การจราจรคล่องตวัท่ีความเร็วเฉล่ีย 100 – 120 กม./ชม. มีทิศทางไปทางทิศตะวนัออกและ
ตะวนัตก  ผูใ้ชร้ถจะนิยมจอดรถนอนพกัริมทาง  ในช่วงเวลา 9.00 – 10.00 น. และ 14.00 – 15.00 น. เพราะ
เป็นการขบัข่ีรถยนตท่ี์มีแสงแดดแยงตา  ยกตวัอยา่งถนนดงักล่าว  เช่น   ถนนมอเตอร์เวย ์กรุงเทพ – ชลบุรี 
(พทัยา) และ ทางด่วนบางนา – ตราด 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังนี ้
 
           กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชร้ถกระบะเพ่ือการขนส่ง จะเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ไปเกบ็ขอ้มลูโดยตรงไม่
ค่อยได ้เพราะจะยุง่กบัการขนสินคา้ลงหรือจดัเรียงสินคา้  การจะเกบ็ขอ้มูลกลุ่มน้ีไดค้วรท่ีจะตอ้งรู้จกักบั
บริษทัขนส่งสินคา้ดว้ยรถกระบะ หรือเกบ็ขอ้มูลทางออ้มโดยการส่ง SMS หรือ โทรศพัทไ์ปสอบถาม แลว้
เราเป็นผูบ้นัทึกขอ้มลูต่างๆดว้ยตวัเอง    
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การแบ่งกลุ่มร้านอาหารประเภทอาหารทะเล ในจงัหวดัสมุทรสาคร  
โดยใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการซ้ือวตัถุดบิอาหารทะเลสด 

Segmenting seafood restaurant In the Sakhon Province 
Factors raw materials purchasing behavior using fresh seafood. 

วุฒิพงษ์ บุญธรรม1และ ผศ.ธนุตร์ เอีย่มอร่าม2 

Wuttipong Boontam and Thanoot Iamaram 

บทคดัย่อ 
การวิจยัศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือวตัถุดิบอาหารทะเลสดของกิจการร้านอาหารทะ ใน
จงัหวดัสมุทรสาคร กลุ่มประชากรท่ีใชศึ้กษาคือเจา้ของร้านอาหารทะเล ท าการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ค่าเฉล่ีย จากการศึกษา
พบว่า ลกัษณะโดยทัว่ไปของร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีเป็นร้านขนาด 10 โต๊ะข้ึนไป ส่วนใหญ่
จะใฃก้ารเกบ็รักษาวตัถุดิบดว้ยตูอ้อกซิเจน และถงัใส่น ้าแข็ง ในการซ้ือวตัถุดิบ ร้านอาหารทะเลจะซ้ือจากสะพาน
ปลาและตลาดสดอาหารทะเล โดยจะเดินทางไปซ้ือเอง และจะช าระเงินดว้ยเงินสด ซ่ึงร้านอาหารทะเลส่วนมาก
พบว่า มีร้านขายวตัถุดิบขาประจ า ในส่วนของความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ในการเลือกซ้ือวตัถุดิบ
อาหารทะเลของร้านอาหาร พบว่า สินค้า กับ บุคลากร ของร้านขายวตัถุดิบ คือปัจจัยท่ีทางร้านอาหารให้
ความส าคญัอนัดบัตน้  ๆส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนร้านอาหารทะเล กใ็หค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั 
ค าส าคัญ: อาหารทะเล, ความส าคัญ, การแบ่งกลุ่ม, สมทุรสาคร, การซ้ือ 

Abstract 
The research that I’ve studied it has the purpose to learn a behavior of buying raw seafood pan at the restaurant business 
in Samut Sakon. The population who learned about a seafood restaurant was store shopkeeper. So, Researching use the 
questionnaire that were analyzed by using descriptive statistic consist of frequency, percentage, average and standard 
deviation. The study was found a general of the seafood restaurant in Samut Sakon that were the store up to 10 tables at 
most. Generally the storage cabinets of materials to keep with oxygen and ice bucket. The shopkeeper would buy the 
materials from fish marketing and fresh food market by themselves. So, The most of the restaurant found regular 
supplier. The important part of marketing mix to select the materials of the restaurant that found a goods and personal 
of the store. The determinant was the restaurant featured top,and also the other determinant of the seafood restaurant 
was featured are high as well 
Keywords: Seafood, Importance, Cluster, Samut Sakhon, Purchase 
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1. บทน า 

 ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความนิยม ในปัจจุบนัธุรกิจดา้นอาหารมีหลากหลายประเภท หลาย
ขนาด ข้ึนอยู่กบักลุ่มเป่าหมาย และแนวทางการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ กิจการร้านอาหาร ใน
จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีติดกบัปากอ่าว มีสะพานปลาหรือแพปลาท่ีในแต่ละวนัจะมี
วตัถุดิบจากทะเลสดๆ จากทะเล ไวค้อยใหร้้านอาหารหรือคนทัว่ไปไดม้าจบัจ่ายซ้ือไปปรุงประกอบอาหาร 
ท าให้กิจการร้านอาหารในจงัหวดัสมุทรสาครส่วนใหญ่ นิยมใช้วตัถุดิบจากทะเล ในการใช้ประกอบ
อาหารเพ่ือจ าหน่ายใหผู้บ้ริโภค ซ่ึงในแต่ละร้านกจ็ะมีเมนูท่ีแตกต่างและรสชาติท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ แต่
ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัเป็นอนัดบัต้นๆ ของกิจการร้านอาหารก็คือ วตัถุดิบ เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคท่ีมาใช้บริการ
ร้านอาหาร ท่ีมีพ้ืนท่ีติดกบัทะเล และมีสะพานปลาไวจ้ าหน่ายวตัถุดิบท่ีสด ก็ย่อมมีความคาดหวงัท่ีจะได้
รับประทาน อาหารท่ีมีความสด เพ่ือตอบสนองความตอ้งการนั้น ทางร้านอาหารท่ีย่อมใหค้วามส าคญักบั
การเลือกซ้ือวตัถุดิบอาหารทะเลสด ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใหค้วามส าคญั
ปัจจยัต่างๆ ท่ีร้านอาหารทะเลใช้ในการเลือกซ้ือวตัถุดิบ และเพ่ือแบ่งกลุ่มกิจการร้านอาหารทะเล ใน
จงัหวดัสมุทรสาคร โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือวตัถุดิบอาหารทะเลสด เม่ือทราบผลการศึกษาวิจยั 
สามารถน าขอ้มลูจากการวิจยัไปใชว้างแผนกิจการ ขายวตัถุดิบอาหารทะเลสด ได ้

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
 จ านวนผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ีจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์ในกลุ่ม
ภตัตาคาร พบว่ามีจ านวนการจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จาก 919 รายในปี 2553 ไปสู่ 1,169 รายในปี 
2555 (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2556) 
 ส่วนประสมการตลาด (7P's) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคคล การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ (Philip, 1999) 
 ราคา เดินทางสะดวก มีเอกสารแนะน า คือปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
(วนัชยั ทองเขาอ่อน, 2546) 
 ผูบ้ริโภค นิยมซ้ือปลาและจะน าไปปรุงเพ่ือรับประทานทนัที และผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัความสด
ใหม่ของสินคา้ (สรวิศ ทองค านวน, 2547) 
 ผลิตภณัฑ ์สถานท่ีจ าหน่าย ราคา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค (ธารินี พินเท่ียง, 2550) 
 ความสดของอาหาร ราคาท่ีเหมาะสม ส่วนลด พนักงานบริการเร็วและถูกตอ้ง คือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญั (จุฑามาศ สิทธิรัตนสมุทร, 2550) 
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 สินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมคือปลาและปลาหมึก และร้านจะไปซ้ืออาหารดว้ยตนเอง โดยใชเ้งินสดใน
การช าระเงิน ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายมีความส าคญัต่อการเลือกซ้ือ (เกษริน ศรีสวสัด์ิ, 2553) 

 
3. วธิีการศึกษา 
ประชาการทีจ่ะศึกษา 
 

 ประชาการท่ีจะศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ีคือ เจา้ของกิจการร้านอาหาร ในจงัหวดัสมุทรสาคร  
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะส ารวจขอ้มลูคือ ร้านอาหารท่ีมีจ านวนโต๊ะบริการ ตั้งแต่ 10 โต๊ะข้ึนไป  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มลูปฐมภูมิ 
  แบบสอบถาม 
 ขอ้มลูทุติยภูมิ 
  คน้ควา้จากเอกสาร ต ารา งานวิจยั และอินเตอร์เน็ต 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ คือ Cluster Analysis เม่ือไดข้อ้มูลจากการส ารวจ ผูว้ิจยัจะ
วิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ โดยตวัแปรท่ีน ามาวิเคราะห์คือขอ้มูลตวัแปรเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ สินคา้ 
ราคา ช่องทางจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ เพ่ือหา
ระยะห่างของขอ้มูล จากนั้นค านวณหากลุ่มขอ้มลูท่ีเหมาะสมดว้ยวิธี Hierarchical เพ่ือก าหนดจ านวนกลุ่ม
ท่ีเหมาะสม จากนั้นใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งขอ้มูลลงในกลุ่มย่อย สุดทา้ยน า
ขอ้มูลเชิงลกัษณะมาช่วยในการแปลผลหาความส าพนัธ์ โดยดูจากค่าทางสถิติสองตวัคือ ค่า Chi-Square 
และ ค่า Sig ในระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดส้ ารวจกิจการร้านอาหาร ในจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 108 ราย ไดผ้ลการศึกษา 
ดงัน้ี 
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กราฟที่  1  ขอ้มลูทัว่ไปของกิจการ 

 
 
 จากกราฟท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของร้านอาหารทะเลในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ ร้านอาหารทะเลท่ีส ารวจ
ส่วนใหญ่มีจ านวนโต๊ะ อยู่ระหว่าง 20-30 โต๊ะ ร้อยละ 29.6 รองลงมา มีจ านวน 31-40 โต๊ะ ร้อยละ 24.1 
การเก็บรักษาวตัถุดิบ ร้านอาหารทะเลส่วนใหญ่ เลือกเก็บดว้ยตูอ้อกซิเจน ร้อยละ 66.7 รองลองมา เลือก
เก็บดว้ยถงัใส่น ้ าแข็ง ร้อยละ 30.6 ดา้นแหล่งเงินทุน ร้านอาหารทะเลจากการส ารวจ ส่วนใหญ่ใชเ้งินทุน
ของกิจการในการด าเนินกิจการ ร้อยละ 76.9  
กราฟที่  2  พฤติกรรมการซ้ือวตัถุดิบ 

 
 
 จากกราฟท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือวตัถุดิบ พบว่า ร้านอาหารทะเลท่ีส ารวจส่วนใหญ่มี ร้านขายวตัถุดิบ 
ร้านประจ า ร้อยละ 86.1 ส่วนร้านท่ีไม่มีร้านประจ ามีเพียง ร้อยละ 13.9 สถานท่ีจากการส ารวจร้านอาหาร
ทะเลส่วนใหญ่ เลือกซ้ือท่ี สะพานปลา/แพปลา ร้อยละ 51.9 รองลงมา ซ้ือท่ี ตลาดอาหารทะเลสด ร้อยละ 
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48.1 จากการส ารวจร้านอาหารทะเลด้านวิธีการซ้ือ พบว่า ร้านส่วนใหญ่ ใชวิ้ธีโทรสั่งซ้ือกบัร้านอาหาร
ทะเลสด ร้อยละ 54.6 รองลงมา ใชวิ้ธีเดินทางไปซ้ือดว้ยตนเอง ร้อยละ 45.4 ดา้นมูลค่าการซ้ือวตัถุดิบต่อ
คร้ัง พบว่า จากการส ารวจร้านส่วนใหญ่ มีมูลค่าการซ้ือ 25,001-50,000 บาท ร้อยละ 29.6 รองลงมา มี
มูลค่าการซ้ือ 5,001-10,000บาท และ มากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 21.3 เท่ากนั ดา้นวิธีช าระเงิน พบว่า 
จากการส ารวจร้านส่วนใหญ่ เลือกช าระเงินดว้ยเงินสด ร้อยละ 73.1  

 
กราฟที่  3  ผลการส ารวจความส าคญั 

 
  
 จากกราฟท่ี 3 ผลการส ารวจความส าคญัดา้นส่วนประสมการตลาด พบวา่ ในดา้นสินคา้ จากผลส ารวจ
พบว่า ร้านอาหารทะเลให้ความส าคญักบั ร้านขายวตัถุดิบมีสินคา้ท่ีสดใหม่อยู่เสมอ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
4.67 รองลงมาคือ ร้านขายวตัถุดิบมีสินคา้ตรงกบัความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 4.28 ส่วน ร้านขายวตัถุดิบมี
สินค้าให้เลือกหลากหลาย และ มีสินค้าให้ซ้ือไม่ขาดมือ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.11 ด้านราคา พบว่า 
ร้านอาหารทะเลให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การแจง้ราคาให้ทราบก่อนซ้ือ มีค่าเฉล่ีย 4.03 รองลงมาคือ
สามารถต่อรองราคาได้ มีค่าเฉล่ีย 3.56 ส่วนการช าระแบบเครดิตนั้นมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 2.67 ดา้น
ช่องทางจ าหน่าย พบว่า ร้านอาหารให้ความส าคญักบั ความสะอาดของร้าน มีค่าเฉล่ีย 4.44 รองลงมาคือ 
การแจง้การเปล่ียนแปลงราคาสินค้า มีค่าเฉล่ีย 3.75 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ร้านอาหารให้
ความส าคญักบัร้านขายวตัถุดิบมีการแนะน าสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.61 รองลงมาคือ ร้านขายวตัถุดิบมีหนา้ร้าน
เด่น มีค่าเฉล่ีย 3.44 ด้านบุคคล พบว่า ร้านอาหารทะเลให้ความส าคัญกับ การชั่งน ้ าหนักสินค้าของ
พนกังาน มีค่าเฉล่ีย 4.83 รองลงมาคือ การเลือกเฉพาะสินคา้ท่ีสั่ง มีค่าเฉล่ีย 4.64 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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พบว่า ร้านอาหารทะเลให้ความส าคัญกับ การเอาใจใส่ของเจ้าของร้าน มีค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมาคือ 
บรรยากาศในการซ้ือขาย มีค่าเฉล่ีย 3.47 ดา้นกระบวนการ พบว่า ร้านอาหารให้ความส าคญักบัความ
ถกูตอ้งในการขาย มีค่าเฉล่ีย 4.56 รองลงมาคือ ความเร็วในการบริการ มีค่าเฉล่ีย 3.97 
 จากการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีสามารถแบ่งกลุ่มร้านอาหารทะเลไดจ้ านวน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มโต๊ะมาก
เงินเช่ือ และกลุ่มโต๊ะนอ้ยเงินสด เม่ือวิเคราะห์จากผลขอ้มูลพบว่า ขอ้มูลกิจการและพฤติกรรมซ้ือวตัถุดิบ
ท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ระหว่างร้านอาหาร 2 กลุ่มคือ จ านวนโต๊ะ วิธีการ
เกบ็รักษาอาหาร และวิธีช าระเงิน 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
กลุ่มโต๊ะมากเงินเช่ือ 
 ร้านอาหารกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่มีจ านวนโต๊ะบริการลูกคา้ ตั้งแต่ 20 โต๊ะข้ึนไป ใชตู้อ้อกซิเจนในการเก็บ
รักษาอาหารสด และใช้วิธีการช าระเงินด้วยเครดิต ร้านกลุ่มน้ี ให้ความส าคัญกับความซ่ือสัตย์ของ
พนกังานในการชัง่น ้ าหนกัเป็นอนัดบัแรก ความส าคญัอนัดบัสองคือความสดใหม่ของสินคา้ และอนัดบั
สามคือพนกังานเลือกเฉพาะขนาดของวตัถุดิบท่ีสัง่  
 
กลุ่มโต๊ะนอ้ยเงินสด      
  ร้านอาหารกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่มีจ านวนโต๊ะบริการลูกคา้ ตั้งแต่ 30 โต๊ะลงไป ใชตู้อ้อกซิเจนในการ
เก็บรักษาอาหารสดแต่ก็มีร้านจ านวนมากท่ีใชถ้งัใส่น ้ าแข็ง และใชวิ้ธีการช าระเงินดว้ยเงินสด ร้านกลุ่มน้ี 
ใหค้วามส าคญักบัความซ่ือสตัยข์องพนกังานในการชัง่น ้ าหนกัเป็นอนัดบัแรกแต่ค่าเฉล่ียของกลุ่มน้ีจะนอ้ย
กว่ากลุ่มท่ี 1 ความส าคญัอนัดบัสองคือความสดใหม่ของสินคา้แต่ค่าสถิติมีค่าเฉล่ียนอ้ยกว่ากลุ่มท่ี 1 และ
อนัดบัสามคือราคาวตัถุดิบท่ีซ้ือกบัคุณภาพท่ีได ้
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การศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการใช้บริการค าแนะน าจากเภสัชกรกับปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดในร้านขายยาแผนปัจจุบันจังหวดัเชียงราย 

The Relationship between the service recommendation from the pharmacist to 
the marketing mix factors of drugstore in Chiang Rai 

ยิง่ยงศ์ วนาลยัเจริญจติ1 และ ภูษติ วงศ์หล่อสายชล2  

           Yingyong Wanalaijaroenjit and Phusit Wonglorsaichon 

บทคดัย่อ 
จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เพศหญิง อายรุะหวา่ง 26-35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีโดยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพลกูจา้งและพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งแสดง
ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดของร้านขายยาดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการมากท่ีสุด โดยเฉพาะใน
เร่ืองโดยเฉพาะในเร่ืองการบอก side effect ของยาท่ีชดัเจน, การสอบถามยาท่ีแพข้องผูป่้วยและมีการสอบถามอาการ
ขั้นตน้ของผูป่้วยรองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะในเร่ืองอายขุองยาก่อนหมดอายแุละดา้นบุคลากรซ่ึงตอ้งการ
เภสชักรท่ีมีความสามารถในการแนะน ายาในดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการค าแนะน าจากเภสชักรพบวา่เวลาโดยเฉล่ีย
ใชน้อ้ยกวา่ 10 นาที โดยงบประมาณในการซ้ือยาอยูร่ะหวา่ง 100-500 บาทและพบวา่ งบประมาณในการซ้ือยาตาม
ค าแนะน าของเภสชักรท่ีแตกต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
บุคลากรและดา้นกระบวนการท่ีแตกต่างกนัซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ถา้เภสชักรแนะน าผลิตภณัฑท่ี์ดี ผูบ้ริโภคยอมจ่ายใน
งบประมาณท่ีสูงได ้
ค าส าคัญ : พฤติกรรมผู้บริโภค, ปัจจัยส่วนประสมการตลาด, ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 

Abstract 
The study found that The majority of  females between 26-35 years of undergraduate education by most professional 
employees and private companies with average revenue per month. 10,000-20,000 baht a sample comment on the marketing 
mix of pharmacies in the process of providing the service. In particular, especially in regard to the side effect of the drug is 
clear, the inquiry drug allergies of the patient and the patient's symptoms initially. Followed by the product ,Especially in the 
age of the drug before the expiration. And the personnel which requires pharmacists are able to prescribe. In the service 
behavior advice from the pharmacist found that the average time is less than 10 minutes without the budget to buy drugs is 
between 100-500 baht and found the budget to buy medicine on the advice of pharmacists different. critical factor in the 
marketing mix products. Personnel and the process is different, which suggests that if the pharmacist recommended product. 
Consumers willing to pay a high budget. 
Keywords: Consumer Behavior, Marketing mix factors, Drugstore 
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400  
2.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 
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1.ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัซ่ึงมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ต่างๆส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศ ท าใหป้ระชาชนตอ้งใชจ่้ายอย่างประหยดั โดยเฉพาะการเลือกท่ี
จะบริโภคส่ิงท่ีมีความจ าเป็น ยารักษาโรคยงัคงเป็นหน่ึงในปัจจยั 4 ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต สภาพการ
แข่งขนัของร้านยาทุกวนัน้ีเกิดจากการมองว่าธุรกิจร้านยาเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีอยู ่
ความคิดในเร่ืองของการบริการเพ่ือใหเ้กิดประโยชนท์างดา้นสาธารณะสุขของประเทศจึงลดลง สงัเกตจาก
ร้านยาท่ีเปิดข้ึนมาส่วนใหญ่จะจ าหน่ายยาท่ีเนน้เร่ืองผลตอบแทนมากกว่าค านึงถึงว่า ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือ
ยาจะไดรั้บประโยชนจ์ากค าแนะน าท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการใชย้าของเภสชักรการแข่งขนัส่วนใหญ่จึงเป็นการ
แข่งขนัดา้นราคาเพ่ือเพ่ิมยอดขายและจ านวนลูกคา้เน่ืองจากมีการเปิดร้านยาติดๆกนัจ านวนมากในพ้ืนท่ี
เดียวกนั ร้านขายยาท่ีเปิดก่อนตอ้งใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให ้เพ่ือรักษายอดขายใหค้งเดิมหรือใหม้าก
ข้ึนเพ่ือความอยูร่อดในธุรกิจ   

ในจงัหวดัเชียงราย มีร้านขายยาแผนปัจจุบนัทั้งหมด 58 ร้านคา้ โดยแยกออกเป็นร้านขายยาแผน
ปัจจุบนั (ขย.1) จ านวน 24 ร้านคา้ และร้านขายยาแผนปัจจุบนับรรจุเสร็จ (ขย.2) จ านวน 34 ร้านคา้  
( ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  พ.ศ 2544)    ประชากรในเมืองมี  302,233 คน ( กรมการปกครอง
,กระทรวงมหาดไทย 2555) ทั้ งน้ีในเมืองมีจ านวนร้านขายยามากกว่าอ าเภออ่ืนในจังหวดัเชียงราย 
เน่ืองจาก อ าเภอเมืองเป็นศูนยก์ลางทางการขนส่งเดินทางและจบัจ่ายใชส้อยทั้งสินคา้อุปโภคและบริโภค 
อีกทั้งยงัมีด่านการคา้ท่ีส าคญัคือด่านแม่สาย ด่านเชียงแสน ด่านเชียงของ ท าใหมี้ประชากรจากภาคอ่ืนเขา้
มาลงทุนรวมถึงเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีส าคัญของประเทศ  ท าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
ผูป้ระกอบการร้านขายยาใน เขตอ าเภอเมือง จึงไม่ได้มีแค่ประชากรท่ีอาศัยในตัวเมืองเท่านั้น แต่ยงั
ครอบคลุมถึงประชากรทั้งจงัหวดัท่ีเดินทางเขา้มาในตวัเมืองดว้ย ดงันั้นจึงท าใหเ้กิดภาวะการณ์แข่งขนัข้ึน 
แต่ละร้านจ าเป็นตอ้งปรับตวัในดา้นการขายและการตลาดเพ่ือใหผู้บ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการใหม้ากท่ีสุด  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและท าการศึกษา ว่าเม่ือมีการรณรงคใ์นเร่ืองร้าน
ยาคุณภาพและร้านยาเองตอ้งมีเภสัชกรประจ าร้านตลอดเวลาท าการดงันั้นเพ่ือใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจถึง
พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการในร้านยาวา่มีปัจจยัส่วนประสมการตลาดอะไรบา้งท่ีจะท าใหร้้านขายยาสามารถ
แข่งขันในเร่ืองคุณภาพมากกว่าเน้นการแข่งขันในเร่ืองราคา งานวิจัยช้ินน้ีจึงต้องการท่ีจะศึกษา 1.) 
พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการค าแนะน าจากเภสัชกรในร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในจงัหวดัเชียงราย 2.)  เพ่ือศึกษา
ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั 3.) เพ่ือ
ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการค าแนะน าจากเภสัชกรกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั โดยท าการศึกษาตามกรอบแนวคิดในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1. กรอบแนวความคิดส าหรับการวจิยั 

ตวัแปรตน้ท่ีจะศึกษา      ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บเพ่ือน าผลและขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงร้านขาย

ยาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับหน่วยงานหรือผูท่ี้ตอ้งการลงทุน

ในธุรกิจขายยา 

2.แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวความคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ยงัมีการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์หรือท่ีเรียกว่า โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการ
เกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ท่ีผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 
(Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนไดค้วามรู้สึกนึกคิด
ของผู ้ซ้ือจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆของผู ้ซ้ือแล้วก็จะมีการตอบสนองของผู ้ซ้ือ (Buyer’s 
Response)หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ท่ีมา : ศิริวรรณ และคณะ, 2539 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
เพศ 
อาย ุ
ระดบัการศึกษา 
อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความส าคัญของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด 7Ps 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์
 ดา้นราคา 
 ดา้นสถานท่ี 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ดา้นบุคลากร 
 ดา้นกายภาพของสถานท่ี
ใหบ้ริการ 
 ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ 

 

 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการค าแนะน าจากเภสชักร 
1. ลกัษณะอาการของโรค ท่ีตอ้งการค าแนะน าจากเภสชักร 
2. คนในครอบครัว ท่ีตอ้งการค าแนะน าจากเภสชักร 
3. เวลาโดยเฉล่ียท่ีใชบ้ริการค าแนะน าจากเภสชักร 
4. ความถ่ีในการใชบ้ริการค าแนะน าจากเภสชักร 
5. งบประมาณในการซ้ือยาตาม ค าแนะน าจากเภสชักร 
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2.2 แนวความคิดเก่ียวกบัการคา้ปลีก 
การคา้ปลีกคือสถาบันทางการตลาดท่ีท าหน้าท่ีเป็นหน่วยช่วยกระจายสินค้าจากผูผ้ลิตพ่อค้า

ส่งไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (Ultimate consumer)การคา้ปลีกจึงปฏิบติัในรูปลกัษณะต่างๆตั้งแต่คนเดิน
เทา้หาบเร่แผงลอยร้านคา้ขนาดเลก็ร้านคา้ขนาดใหญ่ท่ีมียอดขายเป็นลา้นบาทต่อวนัขณะเดียวกนัสถาบนั
การคา้ปลีกเหล่าน้ีก็มีสินคา้มูลค่าราคาต่างๆกนัไวจ้ าหน่ายตั้งแต่ราคาต าถึงราคาแพงคุณภาพของสินคา้ก็
ต่างกนัไปดงันั้นความส าเร็จส่วนหน่ึงของผูผ้ลิตจึงข้ึนอยู่กบัความส าเร็จของการคา้ปลีกเช่นกนั 

กลยุทธ์การคา้ปลีก (Retail Strategy) กลยุทธ์การคา้ปลีกหมายถึงวิธีการต่างๆท่ีใชเ้พ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคก์ลยุทธ์การคา้ปลีกตอ้งอาศยัปรัชญาทางการตลาด (Marketing Strategy) หรือแนวความคิด
ทางการตลาด (MarketingConcept) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ส าคญัต่างๆดงัน้ี 

 1. ลกูคา้เป้าหมาย 
   2. วิธีการท่ีธุรกิจไดว้างแผนไวเ้พ่ือท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

 3. หลกัเกณฑท่ี์ผูค้า้ปลีกวางแผนไวว้่าเพ่ือใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัตลอดจนจะตอ้งมี
ความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัและเป็นกลยทุธ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมาย
ได้ (ศิริวรรณเสรีรัตน์ . 2546:35) โดยมีรายละเอียดดังน้ีตลาดเป้าหมายหรือลูกค้าเป้าหมาย (Target 
Customer)ตลาดเป้าหมายหรือลูกค้าเป้าหมายจะเก่ียวข้องกับวิธีการท่ีผูค้ ้าปลีกได้วางแผนไวว้่าจะใช้
ทรัพยากรและส่วนประสมการคา้ปลีก (Retail Mix)ส่วนประสมการคา้ปลีก (Retail Mix) ส่วนประสม
การคา้ปลีกประกอบดว้ยส่วนประกอบของสินคา้และบริการท่ีน าเสนอนโยบายการตั้งราคา (Price Policty) 
โปรแกรมการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดท าเลท่ีตั้งการออกแบบร้านคา้และการจดัแสดงสินคา้ใน
การก าหนดกลยทุธ์การคา้ปลีกนั้นผูค้า้จะตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในตลาดเป้าหมาย
ไดเ้หนือกวา่คู่แข่งขนั 

2.3 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัยาพระราชบญัญติัยาพ.ศ2510และแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติั (ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ.2522) ยาแผนปัจจุบนัในประเทศไทยท่ีวางจ าหน่ายมีมากมายไม่ต ่ากวา่ 20,000 ต ารับการจ าแนกยา
เหล่าน้ีอาจกระท าไดใ้นหลายลกัษณะเช่นการจ าแนกตามกฎหมายการจ าแนกตามรูปแบบและวิธีการใช้
การจ าแนกตามสรรพคุณเป็นตน้ (กระทรวงสาธารณสุข. 2547) ยาแผนปัจจุบนัแบ่งออกไดเ้ป็น 5 กลุ่มคือ
1.ยาสามญัประจ าบา้น 2. ยาอนัตราย 3.ยาควบคุมพิเศษ 4.วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทและยาเสพติดและ5.
ยาแผนปัจจุบนับรรจุเสร็จท่ีมิใช่ยาอนัตราย  

ประเภทร้านขายยาแผนปัจจุบันตามพระราชบัญญัติยาพ .ศ.2510และแก้ไข เพ่ิม เติม 

พระราชบญัญติั  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2522 ไดก้ าหนดประเภทร้านขายยาแผนปัจจุบนัเป็น 2 ประเภทคือ1.ร้าน

ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จท่ีไม่ใช่ยาอนัตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 2.ร้านขายยาแผนปัจจุบันร้าน

ประเภทน้ีจะสามารถจ าหน่ายไดห้ลายประเภททั้ง ยาธรรมดาและยาท่ีควบคุมพิเศษหรือยาอนัตรายซ่ึงร้าน

ขายยาสามารถขายยาไดต้ั้งแต่ 1,000-10,000 ชนิดเพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี “เภสชักร” เป็นผูข้าย 
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3.ระเบียบวธิีการด าเนินงานวจิัย 

3.1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากร ท่ีใช้ในการท าวิจัยคร้ังน้ีเป็นประชากรท่ีอาศัยอยู่ใน อ าเภอเมืองจังหวดัเชียงราย 

จ านวน 302,233 คน ( กรมการปกครอง,กระทรวงมหาดไทย 2555) กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านขายยาในจงัหวดัเชียงราย ตั้งแต่อายุ 15 ปีข้ึนไป  ผูวิ้จยัก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan ประชากร 100,000 คนจ านวนกลุ่มตวัอย่างคือ 
384 คน เน่ืองจากเพ่ือใหส้ามารถอา้งอิงถึงจ านวนประชากรจงัหวดัเชียงรายจึงเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งอีก 5% จาก
กลุ่มตวัอยา่ง 384 คน จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาควรเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
การวิจยัคร้ังน้ีไดท้ าการสุ่มโดยมีการใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชุด ในการสุ่มวิธีแจกแบบสอบถามโดย
การสุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยแบ่งกลุ่มประชากรตามต าบลต่างๆไดแ้ก่ 
เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลต าบลบา้นดู่ เทศบาลต าบลสันทราย และท าการสุ่มตวัอย่างแบบ Simple 
random sampling ในแต่ละเขตต่อไป 
3.2.การวิเคราะห์ขอ้มลู และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

1. การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
 ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง ใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
ของทุกตวัแปร แลว้ค านวณหาค่าร้อยละ(Percentage) 
 ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการค าแนะน าจากเภสชักร ใชก้ารแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ของทุกตัวแปรแลว้มาค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) การค านวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิต 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) เพ่ือใชอ้ธิบายถึงระดบัความเช่ือในการเลือกใช้
บริการค าแนะน าจากเภสชักร 
 ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดของร้านขายยา 
ใช้การค านวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) เพ่ือใช้
อธิบายถึงระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 

 2.  การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  
ส่วนท่ี 1 T-test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวัแปร ใชท้ดสอบเพศกบัระดบั

ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
ส่วนท่ี 2 ANOVA ใชก้บัตวัแปรตน้เชิงลกัษณะ คือ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว กับระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

ส่วนท่ี 3 ANOVA ใชก้บัตวัแปรเชิงลกัษณะ คือ ลกัษณะอาการของโรคท่ีตอ้งการค าแนะน าจาก

เภสัชกร,คนในครอบครัว ท่ีตอ้งการค าแนะน าจากเภสัชกร,เวลาโดยเฉล่ียท่ีใชบ้ริการค าแนะน าจากเภสัช
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กร,ความถ่ีในการใชบ้ริการค าแนะน าเภสัชกร ,งบประมาณในการซ้ือยาตามค าแนะน าจากเภสัชกร กบั

ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ 

4.สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล  
      4.1สรุปผลการวจิยั 

1.)ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.8 และเพศชาย 152 คน คิดร้อยละ 46.2 ดา้นอายุ พบวา่ส่วนมากมีอายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 108 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.8 อายุระหว่าง 15-25 ปี จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 และอายุระหว่าง 36-45 ปี 
จ านวน 71 ตย คิดเป็นร้อยละ 21.6 โดยพบว่ามีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 126 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.3 รองลงมาเป็นมธัยมศึกษา/ปวช. จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 ส่วนอนุปริญา/ปวส. 
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 มีอาชีพส่วนใหญ่เป็น ลูกจา้งและพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 117 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาคืออาชีพคา้ขายและประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.8 ส่วนนกัเรียนหรือนกัศึกษา จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และอาชีพท าสวนหรือเกษตรกรรม 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 

2.)ข้อมูลด้านพฤตกิรรมการใช้บริการค าแนะน าจากเภสัชกร 

ควำมถ่ี (N=329)  ร้อยละ อนัดบั
โรคท่ีเก่ียวกบัสมอง 90     27.4 1
โรคทำงผิวหนงั 66     20.1 2

คนในครอบครัว ท่ีตอ้งกำร ทกุคนในครอบครัว 126 38.3    1
นอ้ยกว่ำ 10 นำที 148 45.0    1
11-20 นำที 138 41.9    2
2-4 คร้ัง 184 55.9    1
นอ้ยกว่ำ  1 คร้ัง 80 24.3    2
100-500 บำท 267 81.2    1
501-1000 บำท 35 10.6    2

ลกัษณะอำกำรของโรคท่ี
ตอ้งกำรค ำแนะน ำจำกเภสชักร

เวลำโดยเฉล่ียท่ีใชบ้ริกำร
ค ำแนะน ำจำกเภสชักร
ควำมถ่ีในกำรใชบ้ริกำร
ค ำแนะน ำจำกเภสชักร
งบประมำณในกำรซ้ือยำตำม
ค ำแนะน ำของเภสชักร

พฤติกรรม

 
จากกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัพบว่าพฤติกรรมการใชบ้ริการค าแนะน าจากเภสัชกรลกัษณะอาการ

ของโรคท่ีตอ้งการค าแนะน าจากเภสชักรส่วนมาก เป็นโรคท่ีเก่ียวกบัสมอง เช่น ไมเกรน บา้นหมุน จ านวน 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 รองลงมาคือโรคทางผิวหนงั เช่น สิว ผื่นแพต่้างๆ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.1 และโรคทางเดินอาหาร เช่นท้องเสีย กระเพาะ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3  ส่วนคนใน
ครอบครัวท่ีตอ้งการค าแนะน าจากเภสัชกร มากท่ีสุดคือ ใหทุ้กคนในครอบครัวไดรั้บค าแนะน าจากเภสัช
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กร จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมา คือพ่อแม่ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และ 
ตนเอง จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และเวลาโดยเฉล่ียท่ีต้องการค าแนะน าจากเภสัช ส่วนมาก 
ตอ้งการใช้บริการค าแนะน าจากเภสัชกรในเวลา น้อยกว่า 10 นาที จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 
รองลงมาตอ้งการใชเ้วลา 11-20 นาที จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 และ ใชเ้วลา 21-30 นาท่ี จ านวน  
35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 ส่วนความถ่ีในการใชบ้ริการค าแนะน าจากเภสัชกรเฉล่ียใน 1 เดือน 2-4 คร้ัง 
จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมาคือ นอ้ยกว่า 1 คร้ัง จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และ 
5-8 คร้ัง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ส่วน ดา้นงบประมาณในการซ้ือยาตามค าแนะน าของเภสัชกร 
พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ส่วนมากใชง้บประมาณ อยู่ระหว่าง 100-500 บาทต่อคร้ัง จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81.2 รองลงมาคือ 501-1,000 บาทต่อคร้ัง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 และ นอ้ยกว่า 100 บาท 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 

3.)ระดบัความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัใน
ด้านกระบวนการมากท่ีสุด โดยเฉพาะในเร่ืองการบอก side effect ของยาท่ีชัดเจน(Mean=4.43) การ
สอบถามยาท่ีแพข้องผูป่้วย (Mean=4.34)และมีการสอบถามอาการขั้นต้นของผูป่้วย(Mean=4.32) ส่วน
รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะในเร่ืองอายุของยาก่อนหมดอายุ (Mean=4.24) และดา้นบุคลากรซ่ึง
ตอ้งการเภสชักรท่ีมีความสามารถในการแนะน ายา (Mean=4.34)  

โดยไดท้ดสอบความน่าเช่ือของขอ้มลู Cronbach's Alpha มีค่า 0 - 1 ถา้ Cronbach's Alpha เขา้ใกล ้
1 จะมี Reliability มาก อย่างน้อยค่า Alpha ควรมากกว่า 0.7 โดยค่า Cronbach’s Alpha เฉล่ียท่ีได้ของ
ขอ้มลูระดบัความส าคญัส่วนประสมการตลาดอยูท่ี่ 0.871  
การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 

Cronbach's Alpha N of Items

.871 7

Reliability Statistics

Scale Mean if Item 

Deleted

Scale Variance if 

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted

ผลิตภณัฑ์ 23.0509 7.015 .539 .867
รำคำ 23.1492 7.636 .362 .886
สถำนท่ี 23.0661 6.271 .746 .839
กำรส่งเสริมกำรตลำด 23.8219 6.715 .658 .851
บคุลำกร 23.1948 6.240 .742 .839
กำยภำพของสถำนท่ี 23.3891 6.718 .689 .848
กระบวนกำรในกำร 22.9982 6.310 .802 .831

ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด

Item-Total Statistics
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 4.)ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการค าแนะน าจากเภสัชกรกับปัจจัยส่วนประสม
การตลาดโดยใช้ ANOVA ในการวเิคราะห์ 

ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำด
(ดำ้นงบประมำณในกำรซ้ือยำ) N  Mean  S.D. 

แหล่งควำม
แปรปรวน  ss  df  ms  F  P scheffe

ผลิตภณัฑ์ 329 4.06   0.56  b.g 2.63       3      0.88  2.84* 0.04  1>2,4
w.g 100.28   325  0.31  3>1,2,4

Total 102.91   328  
บคุลำกร 329 3.92   0.62  b.g 3.56       3      1.19  3.13* 0.03  1>2,3,4

w.g 122.95   325  0.38  3>2,4
Total 126.51   328  

กระบวนกำรในกำรให้บริกำร 329 4.11   0.57  b.g 2.82       3      0.94  2.95* 0.03  1>2,3,4
w.g 103.61   325  0.32  3>2,4

Total 106.43   328   
หมายเหตุ *P<0.05  
 จากการผลการทดสอบท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่างบประมาณในการซ้ือยาตามค าแนะน าของ
เภสัชกรท่ีแตกต่างกนัให้ระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดท่ีแตกต่างกนัในด้านผลิตภัณฑ ์
(P=0.04) ดา้นบุคลากร (P=0.03) และดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ (P=0.03)  

อภิปรายผล  
 พฤติกรรมการใชบ้ริการค าแนะน าจากเภสัชกร ในดา้นเวลาโดยเฉล่ียท่ีใชบ้ริการค าแนะน าจาก

เภสัชกร กลุ่มตัวอย่างจะน้อยกว่า 10 นาที และ 11-20 นาที ตามล าดบั ในดา้นความถ่ีในการใช้บริการ
ค าแนะน าจากเภสัชกรนั้น ใน1ปีจะใชบ้ริการ 2-4 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จริญญา โชติ
วชัรานุรักษ ์(2545)”พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านขายแผนปัจจุบนัของประชากรจงัหวดัจนัทบุรี” 

 ส่วนในดา้นงบประมาณในการซ้ือยาตามค าแนะน าจากเภสัชกร ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ 100-500 บาท  
จากผลการวิจยัพบว่างบประมาณในการซ้ือยาท่ีแตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
การตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการแตกต่างกนั โดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑก์ลุ่ม
ตวัอย่างจะใชง้บประมาณตามค าแนะน าของเภสัชกรอยู่ท่ี 500-1,000 บาทซ่ึงแสดงให้เห็นว่าถา้เภสัชกร
แนะน าผลิตภณัฑ์ท่ีดี ผูบ้ริโภคยอมจ่ายในราคาท่ีสูงได ้ ซ่ึงเภสัชกรเองตอ้งเช่ือมโยงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคโดยเนน้ท่ีกระบวนการเป็นส าคญัในการท าใหผู้ใ้ชบ้ริการพอใจในงบประมาณท่ีตอ้งการจ่าย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดพฤติกรรรมผูบ้ริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ (2539) . พบวา่การตดัสินใจซ้ือ
นั้นจะมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และส่ิงกระตุน้จาก
ภายนอก (Outside Stimulus) นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ภายนอกส่ิงกระตุน้ทางการตลาด 
(Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดสามารถควบคุมและ ตอ้งจดัให้มีข้ึนเป็นส่ิงกระตุน้ท่ี
เก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) ซ่ึงประกอบด้วยส่ิงกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ ์
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(Product) ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์โดยพิจารณา
ลกูคา้เป้าหมาย เป็นตน้ 

กลุ่มตวัอย่างนั้นให้ระดับความส าคญัของส่วนประสมการตลาดด้าน กระบวนการมากท่ีสุด 
รองลงมาคือด้านผลิตภัณพ์ ด้านสถานท่ี ด้านราคาและด้านกายภายภาพของสถานท่ีให้บริการ  ซ่ึง
สอดคล้องกับสอดคลอ้งกับงานวิจัยของของมยุรฉัตร จิวาลกัษณ์ (2552) ท าการศึกษากระบวนการ 
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการเลือกร้านขายยาในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่   

ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 
จากขอ้คน้พบของการวิจยัผูวิ้จยัไดน้ าเสนอผลการวิจยัไปใชป้ระโยชนด์งัต่อไปน้ี 
 1. ดา้นผลิตภัณฑ์ ดงันั้นควรมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยา และ
ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่ยา เช่นผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เคร่ืองส าอาง และควรมีการคดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการ
ยอมรับจากกลุ่มผูบ้ริโภคในชุมชน เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีเขา้มาใชบ้ริการ  
 2.ดา้นราคายา ไม่ควรจ าหน่ายสินคา้ในราคาท่ีสูงมากนกัเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป็นกลุ่มท่ีมีรายได้
ไม่สูงมากและอ่อนไหวในเร่ืองราคา 
 3.ดา้นสถานท่ี ควรมีเวลาปิด-เปิดควรก าหนดให้ชดัเจน และให้เอ้ือกบัอาชีพของคนในชุมชน
รวมถึงท่ีจอดรถ ควรมีการจดัพ้ืนท่ีอ านวยความสะดวกใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ รวมถึง  
 4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรเนน้การส่งเสริมเร่ืองสุขภาพ รวมถึงควรมีมุมให ้ความรู้เก่ียวกบั
สุขภาพในร้านโดยเฉพาะแผ่นพบัต่างๆซ่ึงมีประโยชน์ช่วยลดเวลาในการให้ความรู้หรือเวลาท่ีให้ปรึกษา
จากเภสชักรลดลงรวมถึงเป็นการส่งเสริมการขายบางผลิตภณัฑด์ว้ยไปในตวั 
 5.ดา้นบุคลากร ควรมีการอบรมพนักงานขายให้มีความรู้เ ก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ เช่น สรรพคุณยา 
วิธีการใชย้าและวิธีการปฏิบติัดูแลตนเอง และการใหบ้ริการท่ีประทบัใจโดยเฉพาะความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ี
ดีของเภสัชกรและความเอาใจใส่ในการบริการ มีการอบรมพนักงานในเร่ืองความกระตือร้ือร้นในการ
ใหบ้ริการ และการเพ่ิมทกัษะในการขายเพ่ือใหล้กูคา้ท่ีเขา้ในร้านแลว้ประทบัใจ และอยากมาใชบ้ริการซ ้า 
 6.ดา้นกายภาพของสถานท่ีใหบ้ริการ พบว่าสภาพแวดลอ้มโดยรอบของร้านยาอยูใ่นระดบัส าคญั
มาก จึงควรจดัร้านใหมี้บรรยากาศท่ีโปร่ง เนน้เร่ืองความสะอาดและความมีระเบียบ โดยเฉพาะการจดัร้าน
โดยอาจจะแบ่งเป็น 2 ดา้น คือดา้นท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถหยิบเองได ้กบัดา้นท่ีไม่สามารถหยิบเองไดต้อ้ง
ได้รับค าแนะน าจากเภสัช ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และควรมีพ้ืนท่ีในการจดัเก็บยาแยกเป็นหมวดหมู่ 
รวมถึงการใช้โปรแกรมบริหารสินคา้คงคลงั ท าให้ร้านมีความทนัสมยัและช่วยลดตน้ทุนในการจดัเก็บ
และสามารถตรวจสอบอายขุองยาไดเ้พ่ือไม่ใหเ้สียประโยชนท์างการคา้ 
 7.ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัในระดบัท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงถา้
กระบวนการใหบ้ริการท่ีแตกต่างและมีคุณภาพยอ่มท าให้มีการบอกต่อ และซ้ือซ ้ า ดงันั้นกระบวนการใน
การใหบ้ริการของเภสัชกรจะตอ้งมีความถูกตอ้ง รวดเร็วและชดัเจน อาจจะก าหนดรูปแบบกระบวนการใน
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การใหบ้ริการของเภสชักร และการเก็บประวติัการใชย้าของผูม้าใชบ้ริการเพ่ือแนะน าหรือใหค้ าปรึกษาได้
ถกูตอ้งในการใชย้า  
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การศึกษาด้านความสัมพนัธ์ความพงึพอใจของตวัแทนในการบริการสินไหม
ทดแทน กบัคุณลกัษณะตวัแทน บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 

ส านักงานใหญ่ 
Association Analysis : Agent  Satisfaction  in claim service with 

characteristic of agent  at head office’s  Bangkok Life Assurance Public 
Company Limited  

สุธาสินี  เป่ียมหน้าไม้1และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กญัช์  อนิทรโกเศศ2 

Suthasinee  Piamnamai and Asst.Prof.Dr.Gun Indrakoses 
บทคดัย่อ 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาดา้นความพึงพอใจของตวัแทนในการบริการสินไหมทดแทน กบั
คุณลกัษณะตวัแทน บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่  โดยประชากรท่ีศึกษา เป็นตวั
แทนท่ีประจ าอยู่ส านกังานใหญ่ จ านวน 200 คน ท่ีเคยไดรั้บการบริการสินไหมทดแทน     ณ ส านกังานใหญ่ โดย
การศึกษาออกแบบสอบถาม ไดใ้ชท้ฤษฎีในการประเมินคุณภาพการบริการ SERQUAL ทั้ง 5 ดา้น มาวดัความพึง
พอใจของตวัแทนในการบริการสินไหมทดแทน และในการวิเคราะห์แบบสอบถาม ไดใ้ช้การประมวลผลแบบ
การศึกษาความสมัพนัธ์แบบ Linear Correlation Coefficient และแบบ Analysis of Variance (Anova) 
     ผลการศึกษาพบว่า ตวัแทน บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ท่ีเขา้มารับการบริการสินไหมทดแทน 
ณ ส านกังานใหญ่ มีความพึงพอใจในดา้นความเช่ือมัน่วางใจไดม้ากท่ีสุด รองลงมาคือ  ดา้นการตอบสนองความ
ต้องการของผูรั้บบริการ ,ด้านความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได้,  ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของ
ผูรั้บบริการ และความเป็นรูปธรรมของการบริการ ตามล าดบั           
ค าส าคัญ ตัวแทน,การบริการสินไหมทดแทน,การประกันชีวิต                          

Abstract 
       This independent study aimed to study association  analysis in agent’s satisfaction in claim service with 
characteristic  of agent at Bangkok  Life Assurance at  the head office. In order to collect data the questionnaire were 
distributed to sampling group 200 agent’s Bangkok life assurance at the head office. Those given data were analyzed 
by Linear Correlation Coefficient and Analysis of Variance (Anova) 
      According to the research  findings agent’s Bangkok  Life assurance was used claim service . Agent satisfaction   
toward service quality of claim service in Bangkok  Life assurance ,the respondent rated their satisfaction at high level 
for all reliability, responsiveness, credibility, understanding/knowing customers and tangibles. 
Key word agent, claim service, life assurance 
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1. บทน า 
 
     การประกนัชีวิตเขา้มามีบทบาทในการช่วยบุคคลในสังคมและครอบครัวเป็นอย่างมาก สามารถสร้าง
เป็นหลกัประกนัใหก้บัครอบครัวของผูเ้อาประกนั ในกรณท่ีผูเ้อาประกนัเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรหรือเป็น
หลกัประกนัให้ตนเองในอนาคต เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในยามเกษียณ  และโดยทัว่ไปกรมธรรมป์ระกนัชีวิต
เพียงอย่างเดียว ไม่สนองความตอ้งการความคุม้ครองของผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงมีความตอ้งการท่ีหลากหลาย
แตกต่างกนัไปไดอ้ย่างครบถว้นดว้ยเหตุน้ี บริษทัประกนัภยัจึงไดเ้สนอแบบของความคุม้ครองเพ่ิมเติมใน
รูปแบบของสัญญาเพ่ิมเติม (Supplementary Benefit Rider) ซ่ึงจะให้ความคุ้มครองเพ่ิมเติมจากสัญญา
ประกนัชีวิต ผูเ้อาประกนัภยั สามารถขอเอาประกนัภยัในสัญญาเพ่ิมเติมน้ีไดต้ามความตอ้งการ ภายใต้
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสญัญาเพ่ิมเติมแต่ละแบบ โดยช าระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมอีกเลก็นอ้ยซ่ึง  เม่ือผูเ้อา
ประกนัภยัเกิดเหตุตามความคุม้ครองท่ิเพ่ิมเติม ในสัญญาเพ่ิมเติมของกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ผูเ้อาประกนั
จะเรียกร้องความคุม้ครองจากบริษทัประกนัภยั ซ่ึงจะเรียกว่า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงจะเป็น
การบริการท่ีอยู่ในส่วนของการบริการสินไหมทดแทน ซ่ึงถือว่าการบริการหลกัของธุรกิจประกนัชีวิต  
และจะมีบุคคลท่ีเป็นคนกลางคอยประสานงานระหว่างบริษทัประกนัและผูเ้อาประกนัภยั นั้นกคื็อ ตวัแทน  
ตวัแทนจะเป็นบุคคลกลางท่ีมีความใกลชิ้ดและรับฟังปัญหาของผูเ้อาประกนัภยัว่ามีความพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจในดา้นการบริการสินไหมทดแทนของบริษทัอย่างไรบา้ง และตวัแทนก็สามารถน าปัญหาท่ีเกิด
เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กบับริษทัประกนัเพ่ือท่ีจะน าไปแกไ้ขและปรับปรุงในการบริการสินไหมทดแทน
ต่อไป เม่ือมีการบริการสินไหมทดแทนท่ีดี  เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเกิดความพึงพอใจกบัการดา้นบริการ ก็จะ
ส่งผลให้คนเห็นความส าคญัของการท าประกนัชีวิตมากข้ึน และในทางกลบักนัถา้มีการบริการสินไหม
ทดแทนท่ีไม่ดี จะก่อใหเ้กิดความไม่พึงพอใจกบัผูเ้อาประกนัภยั และมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการท าประกนัชีวิต  
     ในธุรกิจของประกนัชีวิตนั้น  มีการแข่งขนักนัสูงนั้น ความไดเ้ปรียบเสียเปรียบของธุรกิจประกนัชีวิต
นั้น จะข้ึนอยู่กบัตวัแบบประกนัและการบริการ  และในทางดา้นการบริการนั้น ตวัแทนถือว่าเป็นบุคคลท่ี
ส าคญัของทางบริษทัประกนัชีวิต  ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของทางบริษทั ในการบริการลกูคา้ ใหมี้ความพึงพอใจ
มากท่ีสุด และถา้ตวัแทนมีการบริการท่ีดี ผูเ้อาประกนัทั้งรายเก่าและรายใหม่ กจ็ะเกิดทศันคติท่ีดี ในการท า
ประกนัชีวิต 
 
2.ทบทวนวรรณกรรม 
 
     สุดาพร  ใจอินทร์ (2546) : ไดท้ าการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการบริการหลงัการขายของ
ตวัแทนบริษทั อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่  การศึกษาน้ี
ไดใ้ชแบบสอบถามรวบรวมขอ้มูบจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการประกนัชีวิตบริษทั อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮ
นคอค ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 300 ราย ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
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     ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สมรสแลว้ อายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาสูงสุดระดบั
ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียวต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท และท าประกนัชีวิตมาเป็นเวลา1-5ปี ส่วนใหญ่เลือก
ท าประกนัชีวิตกบับริษทัร่วมทุนไทยและต่างประเทศ โดยมีกรมธรรมป์ระกนัชีวิตกบับริษทัประกนัชีวิต
เพียง 1บริษทั และนิยมท าประกนัชีวิตประเภทคุม้ครองชีวิต 
     ดา้นความพึงพอใจต่อการบริการหลงัการขายตวัแทนประกนัชีวิต พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจต่อการบริการดา้นการเขา้ถึงผูเ้อาประกนั ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความสามารถของบุคลากร ดา้น
ความมีน ้าใจของบุคลากร ดา้นความน่าเช่ือถือของตวัแทน ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองของผูใ้ข้
บริการประกนัชีวิต ดา้นความปลอดภยั ดา้นการสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกัและดา้นความเขา้ใจและรู้จกั
ลูกคา้ ในระดบัมากทุกดา้น ส่วนปัญหาดา้นบริการหลงัการขาย ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบหลงัการท า
ประกนัชีวิตพบวา่มีระดบันอ้ย 
      แจ่มจนัทร์  ณ กาฬสินธ์ุ (2542) : ไดท้ าการศึกษาความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการบริการของบริษทัไทย
ประกันชีวิต จ ากัด สาขามหาสารคาม เป็นการศึกษาด้านพนักงานและการต้อนรับ ด้านสถานท่ี
ประกอบการ และศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ทีมีเพศ อาชีพ และการศึกษาต่างกนั กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชศึ้กษา คือลูกคา้บริษทัไทยประกนัชีวิต จ ากดั สาขามหาสารคาม ท่ีมาใชบ้ริการในช่วงเดือน 
พฤษภาคม –มิถุนายน 2542  จ านวน 263 คน เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า สถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียว ค่าร้อยละt-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว 
       ผลการศึกษา พบวา่ลูกคา้ของบริษทัไทยประกนัชีวิต จ ากดั สาขามหาสารคาม มีความพึงพอใจ ทั้งราย
ดา้นและโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจสูงสุด คือดา้นพนกังานและการตอ้นรับ 
รองลงมาคือ ดา้นระยะเวลาในการบริการ ดา้นขอ้มูบท่ีไดรั้บจากการให้บริการ ดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บ 
และดา้นสานท่ีประกอบการ ตามล าดบั ผูใ้ชบ้ริการบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั สาขามหาสารคาม ท่ี
มีการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริการโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  
โดยลูกคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อการบริการสูงกว่าลูกคา้ท่ีมีการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการบริการแตกต่างกนั ดา้น
พนกังานและการตอ้นรับ ดา้นสถานท่ีประกอบการ ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการใหบ้ริการ ดา้นระยะเวลาใน
การบริการ  ส าหรับความพึงพอใจ ดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บ ลกูคา้มีความพึงพอไม่แตกต่างกนั ส่วนลกูคา้
ท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริการ  โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่ลูกคา้หญิงมีความพึงพอใจต่อการ
บริการลูกคา้เพศชาย 3 ดา้นคือ ดา้นพนกังานและการตอ้นรับ ดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บ และดา้นระยะเวลา
ในการบริการ แต่มีความพึงพอใจนอ้ยกว่าลูกคา้เพศายในดา้นสถานท่ีประกอบการ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ลกูคา้ท่ีประกอบอาชีพต่างกีนมีความพึงพอใจต่อการบริการโดยรวมและรายดา้น 4 ดา้น
ไม่แตกต่างกนั แต่ลูกคา้มีความพึงพอใจดา้นสถานท่ีประกอบการมากกวา่ลูกคา้ท่ีประกอบอาชีพอ่ืน อย่าง
มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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3.วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ตวัแทน บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ท่ีประจ าอยู ่ณ 
ส านักงานใหญ่ จ านวนประมาณ 500 คน ซ่ึงจะเป็นตัวแทนท่ีเคยมารับบริการสินไหมทดแทน ณ 
ส านกังานใหญ่ ของบริษทักรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) และไดใ้ชวิ้ธีการค านวณหากลุ่มตวัอย่าง
ตามตารางของ Krejcie and Morgan ได้จ านวน 200 คน โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
จ านวน 200 ชุด โดยผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามแบบสอบถามไว ้ณ เคาน์เตอร์บริการ
สินไหมทดแทน บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ และมีการส่งแบบสอบถาม
โดยส่งผา่นทางอีเมล ์โดยผูวิ้จยัจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มลู ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม 2556  โดย
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทน200 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ีคือ ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ระดบัตวัแทน เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการเป็นตวัแทน จ านวนลกูคา้ท่ีอยูใ่นความดูแลของตวัแทน ความถ่ีในการใช้
บริการสินไหมทดแทน  ลกัษณะในการเรียกร้องสินไหม  จ านวน 12 ข้อ  และ ส่วนท่ี 2  ข้อมูลด้าน
การศึกษาความพึงพอใจของตวัแทนกบัการบริการสินไหมทดแทน โดยใช ้ทฤษฎีการประเมินคุณภาพการ
บริการ SERVQUAL ของ Parasuraman et alและคณะ มาใชใ้นการวดัความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น 5 
ด้าน ดังน้ีคือ  1.ความเป็นรูปธรรมของการบริการ   2.ความน่าเช่ือถือ หรือความไวว้างใจได้   3.การ
ตอบสนองความตอ้งการ  4.การใหค้วามมัน่ใจ   5.การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ จ านวน 
24 ขอ้  โดยใช ้มาตรวดัแบบ Likert – Scale  สถิตท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้การ
วิเคราะห์ประเภทการศึกษาความสัมพนัธ์ (Association Analysis) โดยใชก้ารประมวลผลแบบการศึกษา
ความสัมพันธ์แบบ Linear Correlation Coefficient และแบบ Analysis of Variance (Anova) และได้ใช ้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติในการวิเคราะห์ขอ้มลู ในการวิจยัในคร้ังน้ี 
 
4.ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
      ขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มลูผูวิ้จยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มลูทั้งหมด ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ีคือ 
     1.ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ในระดบัตวัแทนของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็น ระดบัตวัแทน คิดเป็นร้อยละ85.5   เพศจะเป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.0 และเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 32.0 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.0   ระดบัการศึกษาการศึกษาระดบั
อนุปริญญา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 62.0  เวลาท่ีตวัแทนสะดวกเขา้มาในการเรียกร้องสินไหมทดแทน 
ส่วนใหญ่สะดวกเขา้มาเรียกร้องสินไหมทดแทนเวลา 08.30-11.30 น.  คิดเป็นร้อยละ 35.3 วนัท่ีตวัแทน
สะดวกเขา้มาใชบ้ริการเรียกร้องสินไหมทดแทน  ส่วนใหญ่สะดวกเขา้มาเรียกร้องสินไหมทดแทนทุกวนั 
คิดเป็นร้อยละ 66.5     



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1527 

 
 

     2.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถามกบัการบริการสินไหมทดแทน ณ 
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่  พบว่า ระยะเวลาในการเป็นตวัแทน ส่วน
ใหญ่ระยะการเป็นตวัแทน 0ปี-3ปี คิดเป็น ร้อยละ 45.5  จ านวนลูกคา้ท่ีอยู่ในความดูแลของตวัแทน  ส่วน
ใหญ่มีจ านวนลกูคา้ในความดูแล 1-100 คน คิดเป็นร้อยละ 79   ตวัแทนเขา้มาใชบ้ริการสินไหมทดแทนต่อ
สปัดาห์  ณ ส านกังานใหญ่ ส่วนใหญ่เขา้มาใชบ้ริการท่ีส านกังานใหญ่บ่อยจ านวน 0-5 คร้ังต่อสัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 81.5  ความถ่ีในการเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบติัเหตุต่อเดือนของตวัแทน   ส่วนใหญ่เขา้มา
เรียกร้องสินไหมทดแทนอุบติัเหตุจ านวน 0-5 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 87.00   ความถ่ีในการเรียกร้อง
สินไหมทดแทนสุขภาพต่อเดือนของตวัแทน  ส่วนใหญ่เขา้มาเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพจ านวน 0-5 
คร้ังต่อเดือน  คิดเป็นร้อยละ 82.50   ความถ่ีในการเรียกร้องสินไหมทดแทนมรณกรรมต่อเดือน ส่วนใหญ่
เขา้มาเรียกร้องสินไหมทดแทนมรณกรรม จ านวน 0-3 คร้ังต่อเดือนของตวัแทน   คิดเป็นร้อยละ 85.50   
      3.ผลการประเมินระดับของความพึงพอใจของตัวแทนกับการบริการสินไหมทดแทน ณ บริษัท 
กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่  ระดบัความพึงพอใจของตวัแทนกบัการบริการ
สินไหมทดแทน ณ บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ สามารถเรียงล าดบัความ
พึงพอใจของตัวแทนจากระดับมากไปจนถึงระดับน้อยทุ่ด ได้ดังน้ี  ตัวแทนมีความพึงพอใจ ในด้าน 
เอกสารในการเรียกร้องสินไหม เพียงพอ ท่ีจะอ านวยความสะดวกต่อตวัแทน,เวลาเปิด-ปิดท าการ สะดวก
ส าหรับตวัแทน, แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนมีความชัดเจนและเขา้ใจง่าย,  เจา้หน้าท่ีแต่งกาย
สุภาพ เรียบร้อย, เจา้หนา้ท่ีเต็มใจท่ีจะด าเนินการท าเร่ืองขอรับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลคืน ภายหลงัจากท่ี
ตวัแทนไดด้ าเนินการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปแลว้, เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบค าถามเก่ียวกบักบัขอ้มูล
การจ่ายสินไหมทดแทนต่อตวัแทน ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม, อาคารสถานท่ี มีโต๊ะ เกา้อ้ีรองรับเพียงพอ
ต่อการเขา้มารับบริการของตวัแทน, เจา้หน้าท่ีเต็มใจท่ีจะอ านวยความสะดวกในดา้นกรอกเอกสารการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน, ลูกค้าของตัวแทนได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนอย่างถูกต้องครบถว้น, 
เจา้หนา้ท่ีมีความสุภาพอ่อนนอ้ม ต่อตวัแทนสม ่าเสมอ, เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบค าถามต่อตวัแทนไดต้รง
ความตอ้งการของตวัแทน ตั้งแต่แรกท่ีเขา้มายื่นเอกสารการเรียกร้องสินไหม, เจา้หนา้ท่ีอธิบายเก่ียวกบั
เอกสารท่ีจะตอ้งใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ไดอ้ย่างเขา้ใจง่าย, เจา้หนา้ท่ีให้บริการไดต้ามท่ี
สัญญาไวก้บัตวัแทน, เจา้หนา้ท่ีมีความยิ้มแยม้ แจ่มใสคอยบริการตวัแทนเสมอ, เจา้หน้าท่ีสามารถตอบ
ค าถามต่อตวัแทนไดต้รงความตอ้งการของตวัแทน ตั้งแต่แรกท่ีเขา้มายื่นเอกสารการเรียกร้องสินไหม,
เจ้าหน้าท่ีอธิบายเก่ียวกับเอกสารท่ีจะต้องใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ได้อย่างเข้าใจง่าย,
เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการไดต้ามท่ีสญัญาไว,้เจา้หนา้ท่ีมีความยิม้แยม้ แจ่มใสคอยใหบ้ริการท่านเสมอ,  เจา้หนา้ท่ี
พร้อมตอบค าถามหรือบริการ ต่อการใหบ้ริการเม่ือตวัแทนตอ้งการเสมอ, เจา้หนา้ท่ีแนะน าถึงหลกัในการ
เรียกร้องสินไหมทดแทนแก่ตวัแทนอยา่งถูกตอ้ง, ตวัแทนคิดวา่เจา้หนา้ท่ีสินไหมประวิงเวลาในการจ่ายค่า
สินไหมทดแทน,เจา้หนา้ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสิทธิความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาของลกูคา้ใหต้วัแทนทราบ
อย่างละเอียด,เจา้หน้าท่ีให้บริการท่านอย่างเอาใจใส่,เจา้หน้าท่ีจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น ในแต่ละราย, ตวัแทนรู้สึกวางใจเม่ือติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี, ลกัษณะท่าทีของเจา้หนา้ท่ีสร้างความ
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มัน่ใจให้กบัตวัแทนได,้ เจา้หนา้ท่ีถือผลประโยชน์ของลูกคา้ของตวัแทนเป็นส าคญั, ตวัแทนไม่ตอ้งรอน
นานเม่ือมาติดต่อในการบริการสินไหมทดแทน 
     4.การประเมินระดบัความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลเชิงลกัษณะ และขอ้มูลเชิงปริมาณกบั
ความพึงพอใจของตวัแทนกบัการบริการสินไหมทดแทน ณ บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) บุคคลดา้นระดบัตวัแทน โดยจ าแนกตามความพึงพอใจของตวัแทนกบัการบริการสินไหม
ทดแทน ณ บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ พบว่า ระดบัตวัแทนท่ีแตกต่างกนั
มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจในดา้น เจา้หนา้ท่ีให้บริการไดต้ามเวลาท่ีสัญญาไว ้มีค่าเท่ากบั F 
Ratio =3.629 ค่า Sig=.028  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    เพศท่ีแตกต่างกนัของตวัแทนไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจในดา้นใดเลย    ดา้นอายุ   ระดบัอายุของตวัแทนมีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัความพึงพอใจในดา้น เจา้หน้าท่ีให้บริการไดต้ามเวลาท่ีสัญญาไวม้ากท่ีสุด ค่าเท่ากับ  F Ratio = 
3.344  ค่าSig = 0.020  ระดบัการศึกษาของตวัแทนไม่มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจในดา้นใดเลย  
ช่วงเวลาท่ีสะดวกเข้ามาเรียกร้องสินไหมทดแทน   มีความสัมพันธ์กับปัจจัยความพึงพอใจในด้าน
เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบค าถามต่อตวัแทนไดต้รงตามความตอ้งการของตวัแทน ค่าเท่ากบั F Ratio = 3.112 
ค่า Sig =  0.047  ช่วงวนัท่ีสะดวกเขา้มาเรียกร้องสินไหมทดแทน   มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจ 
ดา้นเจา้หน้าท่ีเต็มใจท่ีจะด าเนินการท าเร่ืองขอรับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลคืน ภายหลงัจากตวัแทนได้
ด าเนินการ เรียกร้องค่าสินไหมไปแลว้มากท่ีสุด ค่าเท่ากบั  F Ratio = 5.018 ค่ า  Sig = 0.000  
ระยะเวลาท่ีเป็นตวัแทนมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจ ในดา้นเจา้หนา้ท่ีแนะน าถึงหลกัในการ
เรียกร้องสินไหมทดแทนแก่ตวัแทน  อย่างถูกตอ้งมากท่ีสุด ค่าเท่ากบั  r=.172 sig= 0.15  r²=0.030 จ านวน
ลูกคา้ในความดูแลมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัความพึงพอใจในดา้นลูกคา้ของตัวแทนไดรั้บเงินสินไหม
ทดแทนอย่างถูกตอ้งครบถว้นมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั r= -.253  sig=.000  r²=0.064 ความถ่ีในการใชบ้ริการ
สินไหมทดแทน พบว่าตัวแทนมีความพึงพอใจ เจ้าหน้าท่ีอธิบายเก่ียวกับเอกสารท่ีจะต้องใช้ในการ
เรียกร้องร้องค่าสินไหมทดแทน ไดอ้ย่างเขา้ใจง่ายมี ค่าเท่ากบั r=-.234 sig=.001 r²= 0.05517.และลูกคา้
ของตวัแทนไดรั้บเงินสินไหมทดแทนอย่างถูกตอ้งครบถว้น r=-.235 sig=.001 r²=0.055 มีความพึงพอใจ
เท่ากันทั้ งสองด้าน   การท่ีตัวแทนเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบัติเหตุพบว่ามีความพึงพอใจในด้าน  
เจา้หนา้ท่ีเต็มใจท่ีจะอ านวยความสะดวกในดา้น กรอกเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีค่าเท่ากบั 
r=.328 sig=.000 r²=  0.108 และ เจา้หนา้ท่ีเต็มใจท่ีจะด าเนินการท าเร่ืองขอรับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลคืน 
ภายหลงัจากตัวแทนไดด้ าเนินการ เรียกร้องค่าสินไหมไปแลว้ มีค่าเท่ากบั r=.279 sig=.000 r²=  0.078    
การท่ีตัวแทนเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพพบว่ามีความพึงพอใจในด้านเอกสารในการเรียกร้อง
สินไหม เพียงพอ ท่ีจะอ านวยความสะดวกต่อตวัแทนมีค่าเท่ากบั r=.270  sig=.000   r²=0.073 เจา้หน้าท่ี
แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยมีค่าเท่ากบั r=.249 sig=.000  r²=0.06214 เจา้หนา้ท่ีพร้อมตอบค าถามหรือบริการ 
ต่อการใหบ้ริการเม่ือท่านตอ้งการเสมอมีค่าเท่ากบั r= .275 sig=.000 r²=0.076 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด
เท่ากนัทั้งสามดา้น  การท่ีตวัแทนเรียกร้องสินไหมทดแทนมรณกรรมพบว่าตวัแทนรู้สึกวางใจเม่ือติดต่อ
กบัเจา้หนา้ท่ี r=.214  sig=.002 r²= 0.046 มากท่ีสุด 
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5.สรุปผลการศึกษา 
 
     การศึกษาความสัมพนัธ์ความพึงพอใจของตวัแทนในการบริการสินไหมทดแทนกบัคุณลกัษณะของ
ตวัแทน บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ไดใ้ชก้ารวดัความพึงพอใจ โดยใช้
ทฤษฎีคุณภาพการบริการ SERVQUAL ทั้ง 5 ดา้น ของ Parasuraman et al และคณะ ซ่ึงสามารถสรุปดา้น
ความสมัพนัธ์คุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น กบัคุณลกัษณะของตวัแทนไดด้งัน้ี                                    
     1.ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (ลกัษณะทางกายภาพ) จะเป็นค าถามในขอ้ท่ี 1-ขอ้ท่ี 5 
ข้อท่ี1.อาคารสถานท่ี มีโต๊ะเก้าอ้ี รองรับเพียงพอต่อการเข้ามารับบริการต่อตัวแทน  จะมีผลด้าน
ความสัมพนัธ์ในด้านความพึงพอใจของตัวแทน ในด้านความถ่ีในการเรียกร้องสินไหมทดแทนของ
ตวัแทน, ปริมาณดา้นการเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบติัเหตุและปริมาณดา้นการเรียกร้องสินไหมทดแทน
สุขภาพ   ขอ้ท่ี2. เอกสารในการเรียกร้องสินไหม เพียงพอ ท่ีจะอ านวยความสะดวกต่อตวัแทน จะมีผลดา้น
ความสัมพนัธ์ในดา้นความพึงพอใจของตัวแทน ในช่วงเวลาท่ีตัวแทนสะดวกเขา้มาเรียกร้องสินไหม
ทดแทน,ปริมาณดา้นการเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบติัเหตุและปริมาณดา้นการเรียกร้องสินไหมทดแทน
สุขภาพ ขอ้ท่ี 3.  เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย จะมีความสัมพนัธ์ในดา้นความพึงพอใจของตวัแทน 
ในด้านปริมาณดา้นการเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ ,ปริมาณดา้นการเรียกร้องสินไหมทดแทน
สุขภาพ และปริมาณดา้นการเรียกร้องสินไหมทดแทนมรณกรรม  ขอ้ท่ี 4.เวลาเปิด-ปิดท าการ ไม่มีผลต่อ
ความสมัพนัธ์ในดา้นความพึงพอใจของตวัแทนในคุณลกัษณะใดเลย  ขอ้ท่ี5. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม
ทดแทนมีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย จะมีความสัมพนัธ์ในดา้นความพึงพอใจของตวัแทน ในดา้นความถ่ี
ในการเรียกร้องสินไหมทดแทน                          
     2 .ความน่าเช่ือถือ หรือไวว้างใจได ้จะเป็นค าถามในขอ้ท่ี 6-ขอ้ท่ี 11 
ขอ้ท่ี6. เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลการจ่ายสินไหมทดแทน ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม จะมี
ผลในด้านความสัมพนัธ์ในด้านความพึงพอใจของตัวแทน ในช่วงวนัท่ีตัวแทนสะดวกเข้ามาบริการ
เรียกร้องสินไหมทดแทน,ปริมาณดา้นการเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบติัเหตุและปริมาณดา้นการเรียกร้อง
สินไหมทดแทนสุขภาพ  ขอ้ท่ี7. เจา้หนา้ท่ีจ่ายค่าสินไหมทดแทนไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น ในแต่ละราย จะ
มีผลในดา้นความสัมพนัธ์ในดา้นความพึงพอใจของตวัแทน  ในช่วงวนัท่ีตวัแทนสะดวกเขา้มาบริการ
เรียกร้องสินไหมทดแทน,ปริมาณดา้นการเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบติัเหตุและปริมาณดา้นการเรียกร้อง
สินไหมทดแทนสุขภาพ  ขอ้ท่ี 8.  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการไดต้ามเวลาท่ีสญัญาไว ้จะมีผลในดา้นความสัมพนัธ์
ในดา้นความพึงพอใจของตวัแทน ในระดบัตวัแทน ,ในช่วงวนัท่ีตวัแทนสะดวกเขา้มาบริการเรียกร้อง
สินไหมทดแทนและความถ่ีในการเรียกร้องสินไหมทดแทน        ขอ้ท่ี 9.  เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบค าถามต่อ
ขอ้ท่ีตวัแทนไดต้รงความ ตอ้งการของตวัแทน ตั้งแต่แรกท่ีเขา้มายื่นเอกสารการเรียกร้องสินไหมจะมีผล
ในดา้นความสมัพนัธ์ในดา้นความพึงพอใจของตวัแทน ในช่วงเวลาท่ีตวัแทนสะดวกเขา้มาบริการเรียกร้อง
สินไหมทดแทน ขอ้ท่ี 10. เจา้หนา้ทิอธิบายเก่ียวกบัเอกสารท่ีจะตอ้งใชใ้นการเรียกร้อวค่าสินไหมทดแทน 
ไดอ้ยา่งเขา้ใจง่าย จะมีผลในดา้นความสมัพนัธ์ในดา้นความพึงพอใจของตวัแทน ในดา้นจ านวนลกูคา้ท่ีอยู่
ในความดูแลของตวัแทนและความถ่ีในการเรียกร้องค่าสินไหมของตวัแทน ขอ้ท่ี 11.  เจา้หนา้ท่ีใหข้อ้มูล
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เก่ียวกบัสิทธิความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของลูกค้าให้ตัวแทนทราบอย่างละเอียด จะมีผลในด้าน
ความสัมพนัธ์ในดา้นความพึงพอใจของตวัแทน ในดา้นจ านวนลูกคา้ท่ีอยู่ในความดูแลของตวัแทนและ
ช่วงวนัท่ีตวัแทนสะดวกเขา้มาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน                                                                                 
     3. การตอบสนองความตอ้งการ จะเป็นค าถามในขอ้ท่ี 12 – ขอ้ท่ี 16 
ขอ้ท่ี 12. ตวัแทน ไม่ตอ้งรอนานเม่ือมาติดต่อในการบริการสินไหมทดแทน จะมีผลในดา้นความสัมพนัธ์
ในดา้นความพึงพอใจของตวัแทน ดา้นช่วงเวลาท่ีตวัแทนสะดวกเขา้มาในการบริการเรียกร้องสินไหม
ทดแทน, ปริมาณดา้นการเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพและปริมาณดา้นการเรียกร้องสินไหมทดแทน
มรณกรรม ข้อท่ี13. เจ้าหน้าท่ีมีความยิ้มแยม้แจ่มใส คอยให้บริการตัวแทนเสมอ ไม่มีผลในด้าน
ความสัมพนัธ์ในดา้นความพึงพอใจของคุณลกัษณะตวัแทนในดา้นใดเลย  ขอ้ท่ี14. เจา้หนา้ท่ีพร้อมตอบ
ค าถามหรือบริการ ต่อการให้บริการเม่ือตวัแทนตอ้งการเสมอ จะมีผลในดา้นความสัมพนัธ์ในดา้นความ
พึงพอใจของตวัแทน ดา้นช่วงวนัท่ีตวัแทนสะดวกเขา้มาในการบริการเรียกร้องสินไหมทดแทน,ระยะเวลา
ในการเป็นตัวแทน ,ปริมาณการเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ ,ปริมาณด้านการเรียกร้องสินไหมทดแทน
สุขภาพและปริมาณดา้นการเรียกร้องสินไหมทดแทนมรณกรรม  ขอ้ท่ี 15. เจา้หน้าท่ีเต็มใจท่ีจะอ านวย
ความสะดวกในดา้น กรอกเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จะมีผลในดา้นความสัมพนัธ์ ในดา้น
ความพึงพอใจของตวัแทน ดา้นช่วงวนัท่ีตวัแทนสะดวกเขา้มาในการบริการเรียกร้องสินไหมทดแทน,
ปริมาณการเรียกร้องสินไหมอุบติัเหตุ,ปริมาณดา้นการเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพและปริมาณดา้น
การเรียกร้องสินไหมทดแทนมรณกรรม  ขอ้ท่ี 16. เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจท่ีจะด าเนินการท าเร่ืองขอรับใบเสร็จค่า
รักษาพยาบาลคืน ภายหลงัจากท่านไดด้ าเนินการ เรียกร้องค่าสินไหมไปแลว้ จะมีผลในความสัมพนัธ์ใน
ดา้นความพึงพอใจของตวัแทน  ดา้นช่วงวนัท่ีตวัแทนสะดวกเขา้มาในการบริการเรียกร้องสินไหมทดแทน
,ปริมาณการเรียกร้องสินไหมอุบติัเหตุและปริมาณดา้นการเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพ 
     4.การใหค้วามมัน่ใจ  จะเป็นค าถามในขอ้ท่ี 17-ขอ้ท่ี 20 
ขอ้ท่ี 17. ลูกคา้ของตวัแทน ไดรั้บเงินสินไหมทดแทนอย่างถูกตอ้งครบถว้น จะมีผลในความสัมพนัธ์ใน
ดา้นความพึงพอใจของตวัแทน ในดา้นวนัท่ีตวัแทนสะดวกเขา้มารับบริการสินไหมทดแทน , จ านวน
ลูกค้าในความดูแลของตวัแทน ,ความถ่ีในการเรียกร้องสินไหมทดแทน ,ปริมาณการเรียกร้องสินไหม
ทดแทนอุบติัเหตุ,ปริมาณการเรียกร้องสินไหมสุขภาพและปริมาณการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม  ขอ้ท่ี 
18. เจา้หนา้ท่ีมีความสุภาพ อ่อนนอ้ม ต่อท่านสม ่าเสมอ จะมีผลในความสัมพนัธ์ในในดา้นความพึงพอใจ
ของตวัแทน ในดา้นวนัท่ีตวัแทนสะดวกเขา้มารับบริการสินไหมทดแทน , จ านวนลูกคา้ในความดูแลของ
ตวัแทน,ความถ่ีในการเรียกร้องสินไหมทดแทน,ปริมาณการเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบติัเหตุ,ปริมาณ
การเรียกร้องสินไหมสุขภาพและปริมาณการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม   ข้อท่ี19. ลกัษณะท่าทีของ
เจา้หนา้ท่ีสร้างความมัน่ใจให้กบัตวัแทนได ้จะมีความสัมพนัธ์ในดา้นความพึงพอใจของตวัแทน ในดา้น
วนัท่ีตวัแทนสะดวกเขา้มารับบริการสินไหมทดแทน , จ านวนลูกคา้ในความดูแลของตวัแทน,ความถ่ีใน
การเรียกร้องสินไหมทดแทน, ปริมาณการเรียกร้องสินไหมสุขภาพและปริมาณการเรียกร้องสินไหม
มรณกรรม  ขอ้ท่ี20.ตวัแทนรู้สึกวางใจเม่ือติดต่อกบัเจา้หน้าท่ี จะมีผลในความสัมพนัธ์ในดา้นความพึง
พอใจของตวัแทน  ในดา้นวนัท่ีตวัแทนสะดวกเขา้มารับบริการสินไหมทดแทน , จ านวนลูกคา้ในความ
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ดูแลของตวัแทน,ความถ่ีในการเรียกร้องสินไหมทดแทน, ปริมาณการเรียกร้องสินไหมสุขภาพและปริมาณ
การเรียกร้องสินไหมมรณกรรม                                                           
     5.การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ จะเป็นค าถามในขอ้ท่ี 21-24 
ขอ้ท่ี21. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการท่านอย่างเอาใจใส่ จะมีผลในความสัมพนัธ์ในดา้นความพึงพอใจของตวัแทน 
ดา้นช่วงวนัท่ีตวัแทนสะดวกเขา้มาบริการเรียกร้องสินไหมทดแทน,ระยะเวลาในการเป็นตวัแทน,จ านวน
ลูกค้าในความดูแลของตวัแทน,ความถ่ีในการเรียกร้องสินไหมทดแทน ,ปริมาณการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพ    ขอ้ท่ี22. เจา้หนา้ท่ีแนะน าถึงหลกัในการเรียกร้องสินไหมทดแทนแก่ตวัแทน  อยา่งถกูตอ้ง จะมี
ความสัมพันธ์ในด้านความพึงพอใจของตัวแทน ด้านช่วงวนัท่ีตัวแทนสะดวกเข้ามาบริการเรียกร้อง
สินไหมทดแทน,จ านวนลูกคา้ในความดูแลของตวัแทน,ความถ่ีในการเรียกร้องสินไหมทดแทน,ปริมาณ
การเรียกร้องสินไหมอุบติัเหตุและปริมาณการเรียกร้องสินไหมสุขภาพ  ขอ้ท่ี23. เจา้หนา้ท่ีถือผลประโยชน์
ของลูกคา้ของตวัแทนเป็นส าคญั จะมีผลในดา้นความสัมพนัธ์ในดา้นความพึงพอใจของตวัแทน ในด้าน
จ านวนลูกคา้ในความดูแลของตวัแทน,ความถ่ีในการเรียกร้องสินไหมทดแทน  ขอ้ท่ี24. ตวัแทนคิดว่า
เจ้าหน้าท่ีสินไหมประวิงเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในด้านความพึงพอใจของตัวแทน  จะมี
ความสมัพนัธ์ ในระยะเวลาในการเป็นตวัแทน 
     ขอ้เสนอแนะ 
     1.เวลาเปิด-ปิด ท าการดา้นของการบริการสินไหมทดแทน ควรท่ีจะมีระยะเวลาในการเปิด-ปิด ท่ีนาน
กว่าปัจจุบนั เพ่ือท่ีจะอ านวยในความสะดวกส าหรับตวัแทน ในการเขา้มาเรียกร้องสินไหมทดแทน ณ 
ส านกังานใหญ่ บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
     2.การบริการสินไหมทดแทน ดา้นการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม ควรท่ีจะมีขั้นตอนและเอกสารใน
การเรียกร้องสินไหม ในการด าเนินงาน ใหมี้ความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน  
     3.ควรใหเ้จา้ในดา้นการบริการสินไหมทดแทน ไดศึ้กษาและวิธีการในการบริการมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
ในเร่ืองของการตอ้นรับตวัแทน ดว้ยใบหนา้ท่ียิมแยม้แจ่มใส 
     4.ในดา้นการบริการสินไหมทดแทน เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของตวัแทนให้มาก
ยิ่งข้ึน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของตวัแทน ไดต้รงตามความตอ้งการ 
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การศึกษาการแบ่งกลุ่มประชากรด้านความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบัญญตัคุ้ิมครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

กรณศึีกษา ประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
Cluster Analysis: Nakhon-Pathom people’s knowledge of  benefits 

towards the Protection for Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 
2535’s Enforcement and amendment  

 จิรดา ฝงูทองเจริญ
1

 และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กญัช ์อินทรโกเศศ
2

 

Jirada Fungthongcharoen and Asst.Prof.Dr.Gun Indrakoses 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาการแบ่งกลุ่มของประชาชนในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เพ่ือใหท้ราบถึงระดบั
ความรู้ ความเขา้ใจ การใหค้วามส าคญั และการรับรู้ขอ้มลูเก่ียวกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม จากการศึกษาโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดส่้วนบุคคล และ
ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ ความรู้ ความเขา้ใจ ความส าคญั และการรับรู้ 
เก่ียวกบัสิทธิประโยชนต์ามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
พบวา่สามารถแบ่งกลุ่มประชาชนได ้3 กลุ่ม ซ่ึงระดบัความรู้ของประชาชนในแต่ละกลุ่มจะน ามาเป็น
ขอ้มลูส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังาน คปภ. และบริษทัประกนัภยั เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง และน ามาพฒันา และเพ่ิมมาตรฐานการใหบ้ริการ การเผยแพร่ความรู้ และการคุม้ครองสิทธิ
ประโยชน ์ใหป้ระชาชนไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจมากข้ึน 

ค าส าคัญ: ความรู้ความเข้าใจ, พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม, สิทธิ
ประโยชน์  
1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 E-mail : jirada_f@hotmail.com 
2
 ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ทุกกลุ่มวิชา) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1534 

 
 

Abstract 

 The study of the cluster analysis of people who live in amphoe muang Nakhonpathom 
Province.  Tounderstand the level of  knowledge   importance and perception about benefits of the 
Protection for Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535’s Enforcement and amendment . In this 
case study the researcher collected data which was divided into two parts as general information about 
genders, ages, education, occupation and income of people who is the sample of this study and 
information about Behavioral risk for accidents,  knowledge,  importance and perception revealed that 
people who is the sample can be separated in 3 groups . The study of each group can be suggested that, 
in order to cope with these information, Office of Insurance Commission and Insurance Company 
should have improve and increase  Service standards and Dissemination of knowledge. Furthermore, 
protection benefits that make people who have greater understanding. 
 
 Keywords:  knowledge, the Protection for Motor Vehicle Accident Victims Act B.E. 2535’s Enforcement 
and amendment, benefits 
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1.บทน า  

ปัจจุบนัรถยนตเ์ปรียบเสมือนเป็นปัจจยัท่ี 5 ท่ีมีความจ าเป็นต่อการยงัชีพของประชาชน จากสถิติจ านวนรถ
จดทะเบียนใหม่มีปริมาณสูงข้ึน แมว้่าการใชร้ถยนตจ์ะสามารถอ านวยความสะดวก และสร้างประโยชน์
ทั้งแก่ประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติไดเ้ป็นอย่างมากมาย แต่ในทางตรงกนัขา้มการเกิด
อุบติัเหตุจากการจราจรบนถนน (Road Traffic Accidents) ก็กลายเป็นปัญหาส าคญัของสงัคมไทย ซ่ึงความ
สูญเสียและความเสียหายท่ีเกิดจากอุบติัเหตุจากรถนั้น นอกจากจะส่งผลกระทบต่อตวัผูป้ระสบภยัโดยตรง
และครอบครัวแล้ว ยงัส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจและทรัพยากรอย่างมหาศาล และ
นอกจากนั้นยงัก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นสาธารณสุขและส่งผลกระทบต่อปัญหาทางสังคมโดยรวมอีกดว้ย ยิ่ง
หากผูป้ระสบอุบติัเหตุจราจรเป็นหวัหนา้ครอบครัวดว้ยแลว้ปัญหาก็จะยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
ปัญหาท่ีพบคือผูป้ระสบภยัตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลเองทั้งหมด เพราะไม่รู้ถึง
สิทธิประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บจาก พรบ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถพ.ศ.2535 ดงันั้นรัฐจึงมีนโยบายภาค
บังคับตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ .ศ.2535 ก าหนดให้เจ้าของ ผูใ้ช้รถ หรือผู ้
ครอบครองรถ ตอ้งจดัใหมี้การประกนัภยัเพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามยั 
ของผูป้ระสบภัยจากรถทุกคน โดยก าหนดให้กรมการประกันภัย (ซ่ึงปัจจุบันเปล่ียนเป็นส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) ท าหน้าท่ีควบคุมและก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของภาคเอกชน พร้อมทั้งส่งเสริมธุรกิจประกนัภยัใหก้า้วหนา้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงหน่ึงในพนัธกิจของ
องค์กรในเร่ืองการพฒันากฎหมาย และระบบการคุม้ครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร โดยท่ีจะช่วย
ส่งเสริมความรู้ดา้นประกนั และคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน นั้น เป็นเร่ืองส าคญัท่ีควรผลกัดนั 
และส่งเสริมใหป้ระชาชนตระหนกัในสิทธิประโยชนท่ี์ควรจะไดรั้บ ดงันั้นผูวิ้จยัซ่ึงเป็นคนพ้ืนท่ีในจงัหวดั
นครปฐม และไดป้ฏิบติังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 ได้
พิจารณาและให้ความสนใจเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจดา้นสิทธิประโยชน์จากพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 ของประชาชน เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความเส่ียง ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ 
และการใหค้วามส าคญัของประชาชนในสิทธิประโยชน ์และศึกษาการแบ่งกลุ่มของประชาชนในการรับรู้ 
และเขา้ใจสิทธิประประโยชน ์จากพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 โดยใชปั้จจยัดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจ การให้ความส าคญั และการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบั พรบ. เพ่ือองค์กรน าปัญหาท่ีพบเพ่ือ
น ามาพฒันา และเพ่ิมมาตรฐานการให้บริการ การเผยแพร่ความรู้ และการคุม้ครองสิทธิประโยชน์ ให้
ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจมากข้ึน และเพ่ิมระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในสิทธิ
ประโยชน์ จากพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ .ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม และสามารถ
แบ่งกลุ่มของประชาชนท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง เม่ือประชาชนมีความ
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เขา้ใจในสิทธิประโยชน์ หากอยู่ในฐานะผูป้ระสบภยัแลว้ สามารถทราบขั้นตอนในการติดตามเพ่ือขอเบิก
ค่าเสียหายเบ้ืองตน้ เพ่ือลดปัญหาทางสงัคม และแบ่งเบาภาระของรัฐใหม้ากข้ึน 
 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

 อรชร อ่อนโอภาส ศึกษา (2539) “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ ความเขา้ใจของผูป่้วยท่ีประสบภยัจากรถ
ต่อพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 กรณีศึกษา โรงพยาบาลพระพุทธบาท จงัหวดั
สระบุรี” พบว่าผูป่้วยท่ีประสบภยัจากรถ ส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยั
จากรถ พ.ศ. 2535 ในระดบัปานกลาง และมีความรู้เร่ืองค่าเสียหายเบ้ืองตน้ในระดบัปานกลาง และผูมี้สิทธิ
ไดรั้บค่าเสียหายเบ้ืองตน้มีความรู้เร่ือง บทลงโทษและกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถในระดบันอ้ย 
 เกรียงศกัด์ิ เล้ียงวณัพร (2546)  ไดศึ้กษา “ความรู้ ความเขา้ใจและทศันคติของเจา้ของรถท่ีมีต่อการ
ประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เขตจงัหวดันครปฐม” ผลการวิจยั
พบว่า        1. ระดบัความรู้ความเขา้ใจของเจา้ของรถท่ีมีต่อการประกนัภยัตามพระราชบญัญติั คุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ อยู่ในระดบัปานกลาง 2. ปัจจยัทางดา้น อายุ อาชีพ ของเจา้ของรถท่ีต่างกนั มีผลให้
เจา้ของรถมีความรู้ ความเข้าใจท่ีมีต่อการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     3. ระดบัทศันคติของเจา้ของรถท่ีมีต่อการประกนัภยั
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ อยู่ในระดบัปานกลาง 4. ปัจจยัทางดา้น เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ ของเจ้าของรถท่ีต่างกัน มีผลให้เจ้าของรถมีทัศนคติท่ีมีต่อการประกันภัยตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จารุวรรณ พุทธิผล (2546) ศึกษา “การสูญเสียจากอุบัติ เหตุจราจรและการได้รับสิทธิตาม
พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถของผู ้มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี” พบว่ารถท่ีท าประกันตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เม่ือ
ประสบภยักลบัไม่ยื่นขอรับค่าเสียหายจากพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ร้อยละ 
60.28 เน่ืองจากเสียเวลา และมีหลายขั้นตอนในการขอรับค่าเสียหาย ส่วนผูย้ื่นค าร้องจะประสบกบัความ
ล่าชา้ของบริษทัในการไดรั้บความเสียหายจากบริษทั 
 กฤษกร เนียมปาน (2547) ไดศึ้กษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
ของผูท่ี้เป็นเจา้ของหรือครอบครองรถยนตใ์นจงัหวดัปทุมธานี” ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัการท าประกนัภยั และการตดัสินใจท าประกนัภยัรถยนต ์เร่ืองการรับทราบขอ้มูล ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจท าประกนัภยัรถยนต ์
 วลัภา นนท์ธนาภรณ์  (2547)ได้ศึกษา “ปัญหาการให้ความคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถพ.ศ.2535” พบวา่ มีปัญหาดงัน้ี ประการท่ีหน่ึง ปัญหาความไม่
ชดัเจนของกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของผูป้ระสบภยัท่ีเป็นผูข้บัข่ีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ตนเอง ในการ
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ขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้จากส านกังานกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั ประการท่ีสอง ปัญหาความไม่ชดัเจน
ของกรมธรรม์คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ขอ้ 2 การคุม้ครองผูป้ระสบภยั เก่ียวกบัการจ่ายค่าเสียหาย
เบ้ืองตน้ของบริษทั ประกนัภยั ประการท่ีสาม ปัญหาในวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการประเมินความเสียหาย ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากไม่มีองคก์รหรือหน่วยงานใดท าหนา้ท่ีส ารวจตรวจสอบหรือประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
 ชิดสุภางค์ อารยวุฒิกุล (2554) ไดศึ้กษา “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกท าประกนัภยัรถยนต์ภาค
บงัคบั และภาคสมคัรใจในจงัหวดัเชียงใหม่” ผลการวิจยัพบว่าผลการศึกษาพฤติกรรมการท าประกนัภยั
รถยนตโ์ดยรวม พบว่าเลือกท าประกนัภยักบับริษทัโดยตรง และผูท้  าประกนัภยัสามารถสอบถามเก่ียวกบั
รายละเอียดต่างๆ โดยพนกังานสามารถใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งชดัเจน และครบถว้น 
 

3.วธิีการศึกษา 

 ประชากรท่ีจะศึกษา คือ ประชากรในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เน่ืองจากจงัหวดันครปฐม
เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีเส้นทางการคมนาคมทางรถยนตอ์ยู่หลายเส้นทางนอกจากตอ้งรองรับปริมาณรถยนต์
ภายในจงัหวดัท่ีมีอยู่อย่างหนาแน่นแลว้ยงัตอ้งรองรับปริมาณรถยนตท่ี์ตอ้งการเดินทางผ่านไปยงัจงัหวดั
ต่าง ๆ ทางภาคใตข้องประเทศ อีกทั้งผูวิ้จยัเป็นคนพ้ืนท่ีในอ าเภอเมือง ดงันั้นจึงสะดวกในการเก็บขอ้มูล 
ซ่ึงอ าเภอเมืองประกอบไปดว้ย 25 ต าบล มีจ านวนประชากร 271,668 คน (ขอ้มูลประชากรรายงานสถิติ
จงัหวดันครปฐม พ.ศ.2554)  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม โดยมีการ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการใชเ้กณฑต์ารางส าเร็จรูปในการก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ  เครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morga,1970, p.608) ไดร้ะบุว่า ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความผิดพลาดไม่เกิน 
5% ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่างมาท าการศึกษาจ านวน 384 คน แต่ดว้ยขอ้จ ากดัในเร่ืองระยะเวลาในการรวบรวม
ขอ้มลู จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือท าการศึกษาจ านวนทั้งส้ิน 200 คน ซ่ึงจะแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น
กลุ่มย่อยมากท่ีสุด 3 เขต ไดแ้ก่เขตตวัเมือง เป็นจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 60 คน เขตเกษตรกรรม เป็นจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 70 คน และเขตอุตสาหกรรม เป็นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 70 คน เม่ือกลุ่มย่อยท่ีเล็กท่ีสุด 
ก าหนดให้มีกลุ่มตวัอย่าง 60 คน ดงันั้นเม่ือน าขนาดของกลุ่มย่อย 60 คน x จ านวน 3 เขต = 180 คน ซ่ึงไม่
เ กิ น  200 ค น  ( Hair,Joseph F.,Jr.,William C.Black,Barry J.Babin, and Rolph E.Anderson ,2008) 
เพราะฉะนั้นการเก็บตวัอย่าง 200 คนน้ี เป็นขอ้มูลท่ีมีขนาดเหมาะสมในการเป็นตวัแทนกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมดของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
 ผูวิ้จยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถาม ให้กบัประชาชนแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี 
(Area Cluster Sampling) โดยการจดัแบ่งเขตตามพ้ืนท่ีท่ีตั้งต าบลเป็น 3 เขตหลกัดงักล่าว  
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หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ จะน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ โดยการท า Cluster 
Analysis โดยอาศยัโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ดงัน้ี 

วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนการประเมินความถกูตอ้งและความน่าเช่ือถือ ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีใชใ้นการอธิบายลกัษณะสถานภาพพ้ืนฐานของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ และวิเคราะห์ตวัแปรเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ระดบั
พฤติกรรมความเส่ียง ความรู้ความเขา้ใจ การให้ความส าคญั และการรับรู้ขอ้มูล เพ่ือก าหนดวิธีการวดั
ระยะห่างในการแบ่งกลุ่ม 

ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม โดยใชวิ้ธี Hierachical เพ่ือคน้หาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม  
ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม โดยใชว้ิธี Partitioning ซ่ึงเม่ือไดจ้ านวนกลุ่มท่ีตอ้งการจากผล

การท าวิธี Hierachical แลว้น าจ านวนกลุ่มมาก าหนดจุดเร่ิมตน้ และจดัขอ้มูลแต่ละรายการลงแต่ละกลุ่ม
ดว้ยวิธี K-means 

ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มส าหรับแต่ละตวัแปรและท าการสรุปกลุ่ม ซ่ึง
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ และตวัแปรเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ การ
ใหค้วามส าคญั และการรับรู้ขอ้มลู  
 ขั้นตอนท่ี 5 น าค่าท่ีไดห้ลงัจากวิธี K-means ไปทดสอบ ANOVA เพ่ือใหค่้าท่ีไดต้ ่ากวา่ 0.05 ซ่ึงอยู่
ในเกณฑดี์ และน ามาแบ่งกลุ่มยอ่ย พร้อมตั้งช่ือกลุ่ม 
 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมความเส่ียง ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ และการใหค้วามส าคญัของประชาชน
ในสิทธิประโยชน ์จากพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 ของประชาชนในอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม พบวา่ 
 ค่าเฉล่ียของระดบัพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุของประชาชนท่ีตอ้งใชร้ถเป็นพาหนะในการ
เดินทางต่อวนั มีค่าสูงท่ีสุดคือ 4.13 แสดงว่าประชาชนมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการใชร้ถ
เป็นพาหนะในการเดินทางต่อวนั ในทุกอาชีพ รองลงมาคือ ประชาชนเลือกท่ีจะโดยสารรถประจ าทาง 
หรือรถตู ้มากกว่ารถจกัรยานยนต์ แมจ้ะเร่งรีบขนาดไหนก็ตาม มีค่า 3.18 และประชาชนเลือกท่ีจะด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์ก่อนหรือระหวา่งขบัรถ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 1.77 แสดงใหเ้ห็นว่า
ประชากรในอ าเภอเมือง จังหวดันครปฐมให้ความส าคัญในความปลอดภัยในการขับข่ีรถ เพราะมี
พฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการด่ืมแอลกอฮอลน์อ้ย 
 ค่าเฉล่ียของความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ ค่าเสียหายเบ้ืองต้น กองทุนทดแทน
ผูป้ระสบภยัจากรถ และบทก าหนดโทษตาม พรบ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม ประชาชนทราบรายละเอียดเก่ียวกบัจ านวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองตน้ท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองกรณี
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ไดรั้บบาดเจบ็ หรือเสียชีวิตมีค่าสูงท่ีสุดคือ 2.87 แสดงวา่ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจในสิทธิประโยชน์
เก่ียวกบัค่าเสียหายเบ้ืองตน้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ประชาชนทราบรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบั
ว่า รถทุกคนัท่ีใช้ขบัข่ีตอ้งท าประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 มีค่า 
2.86 และประชาชนทราบรายละเอียดเก่ียวกบับทลงโทษ กรณีผูป้ระสบภยั หรือทายาทของผูป้ระสบภยั 
แสดงหลกัฐานท่ีเป็นเท็จเพ่ือขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 2.45 แสดงใหเ้ห็นว่าประชากร
ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐมมีความรู้ ความเขา้ใจในบทลงโทษกรณีผูป้ระสบภยั หรือทายาทของ
ผูป้ระสบภยั แสดงหลกัฐานท่ีเป็นเท็จเพ่ือขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้น้อย ดงันั้นจึงควรเนน้การให้ขอ้มูล
เก่ียวกบับทลงโทษ ควบคู่ไปกบัสิทธิประโยชนด์า้นต่างๆ ใหม้ากข้ึน 
 ค่าเฉล่ียความส าคญัเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ ค่าเสียหายเบ้ืองตน้ กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจาก
รถ และบทก าหนดโทษตาม พรบ. คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ประชาชน
เห็นความส าคญัของการคุม้ครองอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต์หรือรถยนต์ชนแลว้หนี มีค่าสูงท่ีสุดคือ 3.85 
รองลงมาคือ ประชาชนเห็นความส าคญัของกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถ มีค่าเฉล่ีย 3.76 ซ่ึงการให้
ความส าคญัเก่ียวกบักองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถมีความสอดคลอ้งกบัความส าคญัของการคุม้ครอง
อุบติัเหตุชนแลว้หนี และการใหค้วามส าคญัในเร่ืองระยะเวลาในการยื่นขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้ ภายหลงั
จากวนัท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึน มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 3.59  
 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ ความรู้ ความเขา้ใจ และความส าคญั
เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ ค่าเสียหายเบ้ืองตน้ กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถ และบทก าหนดโทษตาม 
พรบ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พบว่าค่าเฉล่ียดา้นการให้ความส าคญั
ประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม มากท่ีสุด คือ 3.675 รองลงมาคือ ความรู้ ความเขา้ใจ มีค่า 2.688 
และพฤติกรรมเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ มีค่า 2.553 แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความส าคญั แต่ยงัมี
ความรู้ ความเขา้ใจไม่มากพอจากค่าเฉล่ียท่ีห่างกนัมาก ดงันั้นจึงเห็นควรให้ความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบั 
พรบ.ใหม้ากข้ึน 
 ค่าเฉล่ียการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบั พรบ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม
ประชาชนไดรั้บขอ้มลูเก่ียวกบั พรบ. และการรับรู้ผ่านส่ือต่างๆ มีค่าเฉล่ียท่ีไม่แตกต่างกนัมาก แสดงว่าส่ือ
ต่างๆ มีผลต่อการรับรู้ขอ้มลูของประชาชน ดงันั้นจึงควรมีการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ใหม้ากข้ึนเพ่ือ
เพ่ิมการรับรู้ขอ้มลูของประชาชนใหม้ากข้ึนเช่นกนั 
 ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มของประชาชนในการรับรู้ และเข้าใจสิทธิประประโยชน์ จาก
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยใชปั้จจยัดา้นความรู้ ความ
เข้าใจ การให้ความส าคัญ และการรับรู้ข้อมูล พรบ. มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster 
Analysis) ได้ใช้ Dendrograms ท่ีมาจากการวิเคราะห์กลุ่มแบบขั้นตอน (Hierarchical Cluster Analysis) 
ช่วยในการพิจารณาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม ต่อจากนั้น จึงใชก้ารวิเคราะห์แบบ K-Mean ซ่ึงค านวณหา
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ระยะห่างดว้ยวิธีการวิธี Squared Euclidean Distance และไดก้ าหนดจ านวนกลุ่ม(Cluster) ท่ีเหมาะสมคือ 3 
กลุ่ม  
  เม่ือน าค่าเฉล่ียของความรู้ ความเขา้ใจ ความส าคญั และการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบั พรบ. ของทั้ง 3 
กลุ่มมาวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์แบบ K-Mean จากผลการท า ANOVA และน าตวัแปรท่ีมีค่าความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) ท่ีระดบัต ่ากวา่ 0.05 มาเปรียบเทียบกนั ซ่ึงไดก้ราฟการแบ่งกลุ่ม ดงัน้ี 
ด้านความรู้ ความเข้าใจ      ด้านการให้ความส าคัญ 
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ด้านการรับรู้ข้อมูล 

 

พบว่า กลุ่ม 1 ในเร่ืองความรู้ ความเขา้ใจมีค่าเฉล่ียเร่ืองค่าเสียหายเบ้ืองตน้ท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองกรณี
ไดรั้บบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ในอนัดับสูงสุด ในเร่ืองความส าคัญ มีค่าเฉล่ียการให้ความส าคัญในการ
คุม้ครองอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต์หรือรถยนต์ชนแลว้หนี ในอนัดบัสูงสุด และในเร่ืองการรับรู้ขอ้มูล มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง จึงตั้งช่ือกลุ่มน้ีวา่ กลุ่มมีประสบการณ์เก่ียวกบัผูป้ระสบภยัจากรถ กลุ่ม 2 ใน
เร่ืองความรู้ ความเขา้ใจมีค่าเฉล่ียเร่ืองจ านวนเงินค่าชดเชย กรณีเป็นผูป้ระสบภยัท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาใน
สถานพยาบาลในฐานะ “ผูป่้วยใน” สูงเป็นอนัดบั 2 รองจากค่าเสียหายเบ้ืองตน้ ในเร่ืองความส าคญั และ
การรับรู้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง จึงตั้งช่ือกลุ่มน้ีว่า กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั พรบ. กลุ่ม 3 ดา้นความรู้ ความ
เขา้ใจ มีค่าเฉล่ียสูงเร่ืองการปฏิบัติตามขอ้บังคบัตาม พรบ. และมีความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ของการ
ก าหนดพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 แต่ถา้เทียบ 3 กลุ่มแลว้มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ใน
เร่ืองความส าคญั มีค่าเฉล่ียค่อนขา้งสูงในเร่ืองเก่ียวกบักองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถ และมีค่าเฉล่ีย
การรับรู้ขอ้มลูต ่าท่ีสุด จึงตั้งช่ือกลุ่มน้ีวา่ กลุ่มท าตามกฎขอ้บงัคบัของ พรบ.  

จากกลุ่ม 3 กลุ่มท่ีไดน้ ามาท าตารางไขวก้บัขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตาราง Crosstab พบว่า
ขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ดว้ยการท า Chi-square Test ดา้นรายไดส่้วนบุคคลมีค่าท่ีเหมาะสมในการแบ่งกลุ่ม โดย
ไดค่้า  Asymp. Sig. 0.000 และ 8.30% ซ่ึงสรุปรายไดส่้วนบุคคลของแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่ม 1 ประชาชนในกลุ่มน้ีมีรายไดส่้วนบุคคลอยู่ในระดบัปานกลางค่อนขา้งต ่า (ต ่ากว่า 5,000 – 
25,000 บาท) 

กลุ่ม 2 ประชาชนในกลุ่มน้ีมีรายไดส่้วนบุคคลอยูใ่นระดบัสูง (35,001 บาทข้ึนไป) 
  กลุ่ม 3 ประชาชนในกลุ่มน้ีมีรายไดส่้วนบุคคลอยู่ในระดบัปานกลางค่อนขา้งต ่า (ต ่ากว่า 5,000 – 
25,000 บาท) 
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5.สรุปผลการศึกษา  

 ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มประชากรด้านความ รู้  ความเข้าใจในสิท ธิประโยชน์  ตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม กรณีศึกษาประชากรในอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐมจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มประชากรไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 
ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มมีประสบการณ์เก่ียวกบัผูป้ระสบภยัจากรถ 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั พรบ. 

   กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท าตามกฎขอ้บงัคบัของ พรบ. 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม 1 เป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์จากรถ ซ่ึงถา้ประชาชนกลุ่มน้ีไม่เคยมี

ประสบการณ์ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระสบภยั หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระสบภยั ก็จะไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัค่าเสียหายเบ้ืองต้น ประกอบกบัการให้ความส าคญัในกลุ่มน้ีท่ีให้ความส าคญัในการคุม้ครอง
อุบติัเหตุรถจกัรยานยนตห์รือรถยนตช์นแลว้หนี ซ่ึงหมายถึงเม่ือเกิดเหตุลกัษณะน้ี จะเห็นความส าคญัใน
เร่ืองค่าเสียหายท่ีควรไดรั้บ เป็นเร่ืองหน่ึงท่ีท าใหป้ระชาชนกลุ่มน้ีมีความรู้ ความเขา้ใจผ่านประสบการณ์
จากการเป็นผูป้ระสบภยัจากรถ นอกจากน้ีรายไดส่้วนบุคคลของประชาชนในกลุ่ม 1 มีรายไดป้านกลาง
ค่อนขา้งต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ ความเขา้ใจของผูป่้วยท่ีประสบภยัจากรถ
ต่อ พรบ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 กรณีศึกษาผูป่้วยท่ีเขา้รับการศึกษา ณ โรงพยาบาลพระ
พุทธบาท จงัหวดัสระบุรี พบวา่ปัจจยัดา้นรายไดข้องผูป่้วยท่ีประสบภยัมีผลต่อความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
พรบ. ซ่ึงส่วนใหญ่มีรายไดน้อ้ย เกิดอุบติัเหตุมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดสู้ง อาจเป็นเพราะผูมี้รายไดน้อ้ยเป็นผูใ้ช้
ถนนจ านวนมาก ซ่ึงผูป่้วยท่ีประสบภัยจากรถมีสถานภาพในการครอบครองรถเป็นเจ้าของรถ และ
ประเภทรถท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุดคือ รถจกัรยานยนต ์เพราะมีความคล่องตวัสูง และราคาไม่แพงนกั (2539 : 
140) ดงันั้นกลุ่ม 1 ซ่ึงมีรายไดป้านกลางค่อนขา้งต ่า จึงมีโอกาสเกิดอุบติัเหตุมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ จึงท าให้มี
ประสบการณ์จากการเป็นผูป้ระสบภยัจากรถ  

ขอ้เสนอแนะ ดา้นหน่วยงานก ากบั (ส านกังาน คปภ.) ควรกระตุน้ใหป้ระชาชนมีความรู้มากข้ึน 
โดยประสานกับกระทรวงศึกษาเพ่ือจัดให้มีหลักสูตรการเรียน การสอนเก่ียวกับประกันภัย ใน
ระดบัอุดมศึกษา เพ่ืออย่างนอ้ยการท่ีบุตรหลานไดรั้บความรู้แลว้ ก็จะเป็นการเผยแพร่ความรู้ไปใหบุ้คคล
ในครอบครัวทางออ้ม ดา้นบริษทัประกนัภยัควรมีการอบรมใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายเคลมในการใหค้ าแนะน า
แก่ผูป้ระสบภยั หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูป้ระสบภยัในสิทธิประโยชน์ รวมถึงการเตรียมหลกัฐานเพ่ือใชใ้น
การขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น เป็นการเผยแพร่ และเพ่ิมความรู้โดยผ่านประสบการณ์จากการเป็น
ผูป้ระสบภยั 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม 2 เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจใน พรบ.ดีอยู่แลว้ โดยเฉพาะเร่ือง
ค่าชดเชยในฐานะ “ผูป่้วยใน” รวมถึงความรู้ในดา้นอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในเกณฑค่์อนขา้งสูงนั้น ตอ้งมีความเขา้ใจ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1543 

 
 

และให้ความใส่ใจในขอ้มูล ซ่ึงถา้ไม่ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั พรบ. มากก็จะไม่ทราบ ประกอบกบัการรับรู้
ขอ้มูล และการรับรู้ผ่านส่ือต่างๆ ของกลุ่มน้ีอยู่ระดบัไดรั้บขอ้มูลพอสมควร ถึงไดรั้บค่อนขา้งมาก กลุ่มน้ี
จึงมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบั พรบ. นอกจากน้ีรายไดส่้วนบุคคลของประชาชนในกลุ่ม 2 มีรายไดสู้ง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาจากแบบจ าลองท่ีออเดอร์โลจิท (Ordered Logit) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
ท าประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั และภาคสมคัรใจในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่กลุ่มผูมี้รายไดสู้งจะเลง็เห็นถึง
ความส าคญั และคุณประโยชนข์องการท าประกนัภยัไดม้ากกวา่ (2554 : 56) 

ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานก ากบั (ส านกังาน คปภ.) ควรมีโครงการท่ีช่วยสนับสนุน และเป็นการ
ผลกัดนัขอ้มลูเก่ียวกบั พรบ. ใหท้ัว่ถึงมากข้ึน เช่นโครงการอาสาสมคัรประกนัภยั เพ่ือใหป้ระชาชนกลุ่มน้ี
ไดท้ าประโยชน์จากความรู้ท่ีมีเก่ียวกบั พรบ.นั้น ส าหรับบริษทัประกนัภยั เน่ืองจากประชาชนกลุ่มน้ีมี
ความรู้เก่ียวกบัการเตรียมเอกสารหลกัฐาน และเร่ืองของระยะเวลาในการยื่นขอรับค่าเสียหายเบ้ืองตน้ 
ดงันั้นบริษทัประกนัภยัควรตระหนกัให้กบัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบเร่ืองการชดใชค่้าสินไหมทดแทน แจง้
ให้กบัผูป้ระสบภยัทราบในเร่ืองหลกัฐานส าคญั และระยะเวลาในการขอรับค่าเสียหาย เพ่ือเป็นการลด
ระยะเวลาในการจ่ายค่าเสียหาย ซ่ึงจะเป็นการดีต่อบริษทัประกนัภยัในเร่ืองการบริการลกูคา้อีกดว้ย 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม 3 เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ว่าจะต้องท า พรบ. ตามขอ้บังคับ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
เจา้ของรถ หรือบุคคลทัว่ไปทราบกนัดี แต่ความรู้เก่ียวกบัค่าเสียหายเบ้ืองตน้ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดใน 3 กลุ่ม ซ่ึง
สาเหตุส่วนหน่ึงคือการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบั พรบ.ท่ีมีไม่มาก กบัประสบการณ์เก่ียวกบัผูป้ระสบภยัจากรถมี
ไม่มากเช่นกัน ดังนั้นกลุ่มน้ีจึงให้ความส าคัญเก่ียวกับกองทุนผูป้ระสบภัยจากรถ เพราะเป็นเหมือน
หลกัประกนัวา่เม่ือเกิดเหตุจะมีกองทุนฯไวส้ าหรับผูป้ระสบภยั แต่ไม่มีความรู้วา่การมี พรบ.สามารถชดใช้
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได ้กลุ่มน้ีจึงมีความรู้ว่า เม่ือมีรถตอ้งท าพรบ.ตามกฎขอ้บงัคบัเท่านั้น นอกจากน้ี
รายไดส่้วนบุคคลของประชาชนในกลุ่ม 3 มีรายไดป้านกลางค่อนขา้งต ่าเม่ือเป็นเร่ืองท่ีกฎหมายบงัคบัให้
รถทุกคนัตอ้งท า พรบ. ไม่วา่จะมีรายไดใ้นระดบัใด ถา้เป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในสถานภาพการครอบครอง
รถแลว้ ก็ตอ้งมีความรู้ และตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบความแตกต่าง
การตัดสินใจท าประกนัภยัรถยนต์ในเร่ืองของระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีการตดัสินใจท าประกนัภัย
รถยนต์ไม่แตกต่างกนั เพราะไม่ว่าจะมีรายไดเ้ท่าไหร่ก็ตอ้งท าประกนัภยัรถยนต์ เพ่ือความปลอดภยัใน
ทรัพยสิ์นและในชีวิตของตนเอง และคนรอบขา้ง  (2547 : 120) 
 ขอ้เสนอแนะ  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ส านกังาน คปภ.) ควรประสานกบักรมขนส่งทางบก ในการ
เพ่ิมหวัขอ้ในการสอบใบขบัข่ี หรือการอบรมต่ออายใุบขบัข่ีเก่ียวกบัความรู้ และสิทธิประโยชน์ของ พรบ. 
ในแบบทดสอบ เพ่ือเป็นการสร้างความส าคญัของการท า พรบ . ท่ีไม่ใช่เพียงการท าตามกฎหมาย หรือมี
โครงการจงัหวดัเคล่ือนท่ีตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชน และรัฐ เช่น อบต. ส านกังานขนส่งตามเขต
พ้ืนท่ี โรงงานต่างๆ หรือโรงเรียน เพ่ือบรรยาย และร่วมท ากิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง และเผยแพร่สิทธิ
ประโยชน ์ใหป้ระชาชนกลุ่มน้ีไดมี้ความรู้ และเห็นความส าคญัของ พรบ.มากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป    
1. ควรศึกษาความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ท่ีไดจ้ากพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
2. ควรศึกษาทศันคติของประชาชนต่อสิทธิประโยชน์จากพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก

รถ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
3. ควรเจาะประเด็นในความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั พรบ. ว่าการท่ีประชาชนคิดว่าตนเองมีความรู้ 

ความเขา้ใจนั้น มีความคลาดเคล่ือนจากขอ้เทจ็จริงมากนอ้ยหรือไม่ 
4. ควรศึกษาขอ้เปรียบเทียบในการให้ความส าคญัต่อพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม เป็นรายบุคคล เช่น ผูป้ระสบภยั เจา้ของรถ ผูรั้บผลประโยชน์ วา่มี
ความรู้ ความเขา้ใจแตกต่างกนัหรือไม่ 
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ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการซ้ือประกนัชีวติของลูกค้าที่ซ้ือประกนัชีวติผ่านตวัแทน
กบัลูกค้าที่ซ้ือประกนัชีวติผ่านธนาคารพาณชิย์ ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี 

Factors affecting to buy life insurance of customers who buying life 
insurance via Agents and via Commercial Banks in Petchburi province 

ณฐัสรัลพร สุมนารุจิรางค์1 และ ผศ. ลกัขณา เศาธยะนันท์2 

Nutsarunporn Sumanarujirang and Asst.Prof.Luckhana Saothayanun 

 
บทคดัย่อ 

     การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทศันคติของลูกคา้ทั้งสองกลุ่มและคน้หาปัจจยัทศันคติดา้น
ภาพลกัษณ์ และทศันคติดา้นการรับรู้ส่วนประสมการตลาดท่ีใชใ้นการจ าแนกกลุ่ม โดยขอบเขตประชากร 
คือ ลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัชีวิตผ่านตวัแทนและผ่านธนาคารพาณิชยแ์ลว้ในจงัหวดัเพชรบุรี โดยใชว้ิธีการจดั
กลุ่มพ้ืนท่ีในการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง และเกบ็แบบสอบถามจ านวน 300 ชุด ใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น 
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การจ าแนกประเภท (Discriminant 
Analysis) จากกลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือผ่านตวัแทน 150 คน และกลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคาร 150 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง และท าอาชีพพนกังานบริษทั กลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทนมีอายเุฉล่ีย 37.29 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ีย 27,000 
บาท ส่วนกลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารมีอายุเฉล่ีย 40.75 ปี และมีรายได้เฉล่ีย 38,000 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตมาแลว้ 3-5 ปี จ านวน 129 คน รองลงมา คือ 0-2 ปี จ านวน 120 คน  
     ขอ้มูลทัศนคติด้านภาพลกัษณ์พบว่ากลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารมีระดับทัศนคติมากกว่ากลุ่มท่ีซ้ือผ่าน
ตวัแทนในดา้นภาพลกัษณ์องค์กร และภาพลกัษณ์ของช่องทางการขาย ส่วนดา้นภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์
กลุ่มท่ีซ้ือผา่นตวัแทนมีระดบัทศันคติมากกวา่กลุ่มท่ีซ้ือผา่นธนาคาร 
     ขอ้มูลทัศนคติด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มท่ีซ้ือผ่านตัวแทนมีระดบัทศันคติ
มากกว่ากลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารในดา้นการไดรั้บขอ้มูลผลิตภณัฑ์ การไดรั้บขอ้มูลราคา การไดรั้บความ
สะดวกสบายในการใช้ช่องทางการขาย และกระบวนการให้บริการ ส่วนดา้นบุคลากรและการส่งเสริม
การตลาด กลุ่มท่ีซ้ือผา่นธนาคารมีระดบัทศันคติมากกวา่กลุ่มท่ีซ้ือผา่นตวัแทน 
     ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการจ าแนกกลุ่ม คือ การไดรั้บโทรศพัท์แจง้เตือนการช าระเบ้ียในงวด
ถดัไปอย่างสม ่าเสมอ และความเช่ือมัน่ในช่องทางการขายวา่สามารถเก็บเอกสารส าคญัไวเ้ป็นอย่างดี โดย
สามารถท านายการเป็นสมาชิกของแต่ละกลุ่มไดถู้กตอ้งร้อยละ 98.0 ซ่ึงทั้งบริษทัประกนัชีวิตและธนาคาร
พาณิชยค์วรน าประเดน็ขา้งตน้ไปแกไ้ขปรับปรุงก่อนเป็นส่ิงแรกเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ, ตัวแทน, ธนาคารพาณิชย์, ประกันชีวิต, การวิเคราะห์การจ าแนกประเภท 
 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email : qs.nutsarunporn@gmail.com 
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Abstract 
 
     This research aim to study the both group of customer’s attitude and to discriminantely analyse the 
attitude factors, the image and the perception of marketing mix, influencing customer who bought life 
insurance via agents and via commercial banks to average groups. The population was customers who 
bought life insurance via agents and via commercial banks in Petchburi province. The 300 persons were 
ramdomly chosen by using area cluster with questionnaire. The collected data were analyzed using 
discriminant analysis and presented using frequency, percentage, average and standard deviation. From 
the sample, 150 persons bought life insurance via agents and 150 persons via commercial banks, most of 
them were female and work as employees. 129 persons bought life insurance about 3-5 years and 0-2 
years was 120 persons. The average of age’s customers who bought life insurance via agents was 37.29 
years, and 27,000 baht was the income’s average, the other group, the average’s age was 40.75 years, 
and the income’s average was 38,000 baht. 
     The attitude scores of the image factors, it was found that customers who bought life insurance via 
bank give higher attitude scores than those who bought life insurance from agent in company’s image 
and sale channel’s image. For product’s image, customers who bought life insurance via agent give 
higher attitude scores than other group. 
     The attitude scores of the perception’s marketing mix, it was found that customers who bought life 
insurance via agent give higher attitude scores than other group in receiving product information, 
receiving price’s product, convenience of using sale channels, and process’s service. For people of sale 
channel and promotion of sale channel, customers who bought life insurance via bank give higher 
attitude scores than other group. 
     The result of the study was that there were two variables that discriminated customers who bought 
life insurance via agent and via bank to average group. They were receiving notification telephone to 
purchasing next premiums from sale channel and reliability of sale channel that can keep your secret 
document as well which could whether they are in group that bought life insurance via agent or via bank 
to average group accurately at 98.0 percent. The life insurance companies and commercial banks should 
firstly pay attention on the two factors above for competitive advantage.  
 
Keywords: Attitude, Agents, Commercial Banks, Life Insurance, Discriminant Analysis 
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1. บทน า 
 
     การประกนัชีวิตจึงเป็นกลไกทางสังคมอย่างหน่ึงท่ีช่วยลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนไดก้บับุคคล ซ่ึง
บุคคลไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการประกนัชีวิตจึงท าใหช่้วง 5 ปีท่ีผา่นมาธุรกิจประกนัชีวิตมีแนวโนม้
เพ่ิมสูงข้ึนทุกปี โดยเฉพาะปี 2555 ท่ีมีอตัราเติบโตสูงสุดในรอบ 10 ปีท่ีผ่าน เน่ืองจากความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคสูงข้ึนรวมถึงการเปิดสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงเช่นกนั โดยบริษทัหลายๆ 
บริษทัมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเขา้ถึงลกูคา้ดว้ยการเพ่ิมช่องทางการขายใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน 
     ช่องทางการขายท่ีไดรั้บความนิยมมี 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ ตวัแทนประกนัชีวิต และธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 
โดยในปี 2555 ช่องทางธนาคารพาณิชยมี์อตัราการเติบโตสูงกว่าตัวแทนคิดเป็นอตัราร้อยละ 34.2 ซ่ึง
ช่องทางตวัแทนถือเป็นช่องทางแรกของธุรกิจประกนัชีวิต แต่เน่ืองดว้ยปัญหาและข่าวต่างๆ ในแง่ลบของ
ตวัแทนประกนัชีวิตท าให้ผูบ้ริโภคลดความเช่ือมัน่ลงอีกทั้งมีช่องทางธนาคารเขา้มามีบทบาทในธุรกิจ
ประกนัชีวิตเพ่ิมมากข้ึน โดยไดมี้การปรับกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดมากข้ึนท าให้ไดรั้บความนิยมจาก
ผูบ้ริโภคทั้งในดา้นการออกผลิตภณัฑใ์หม่ หรือการส่งเสริมการตลาดต่างๆซ่ึงลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
รวมถึงฐานลูกคา้ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก ส่วนช่องทางตวัแทนนั้นเป็นช่องทางท่ีมีความรู้ในดา้นผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิตมากกว่าช่องทางธนาคาร และสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างต่อเน่ือง ในฐานะท่ีผูวิ้จยัอยู่ในธุรกิจ
ประกนัชีวิต ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือประกนัชีวิตของลูกคา้ท่ีซ้ือ
ประกันชีวิตผ่านตัวแทนกับลูกค้าท่ีซ้ือประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ เพ่ือเป็นแนวทางให้ทั้ งสอง
ช่องทางน าไปวางแผนกลยุทธ์การขายประกนัชีวิตเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และเพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงดา้นภาพลกัษณ์และส่วนประสมทางการตลาดของบริษทัประกนัชีวิตและธนาคาร
ท่ีขายประกนัชีวิตให้มีความเหมาะสมและท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดโดยมีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษา ดงัน้ี 
     1. เพ่ือศึกษาทศันคติดา้นการรับรู้ส่วนประสมการตลาด และทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ของลูกคา้ท่ีซ้ือ
ประกนัชีวิตผา่นตวัแทนและผา่นธนาคารพาณิชย ์
     2. เพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นทศันคติการรับรู้ส่วนประสมการตลาด และทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ ท่ีใชใ้นการ
จ าแนกกลุ่มลกูคา้ท่ีซ้ือประกนัชีวิตผา่นตวัแทนกบักลุ่มลกูคา้ท่ีซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคารพาณิชย ์
     ขอบเขตของการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัชีวิตผ่านตวัแทนและผ่านธนาคาร
พาณิชยแ์ลว้ ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 300 คน ส าหรับตวัแปรตน้ดา้นทศันคติดา้นภาพลกัษณ์ คือ 
ภาพลกัษณ์ขององค์กร ภาพลกัษณ์ชองช่องทางการขาย และภาพลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และ
ทัศนคติด้านการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด คือ การไดรั้บขอ้มูลผลิตภัณฑ์ การได้รับข้อมูลราคา 
กระบวนการให้บริการ การไดรั้บความสะดวกสบายในการใช้ช่องทางการจ าหน่าย บุคลากร และการ
ส่งเสริมการขาย 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัทัศนคติ 
     ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกภายในของบุคคลท่ีแสดงออกมาต่อส่ิงของหรือเหตุการณ์ในรูป
ต่างๆ เช่น ความชอบ ความไม่ชอบ เป็นตน้ โดยทศันคติเป็นแนวความคิดของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
ทศันคติจึงเป็นไดท้ั้งการส่งเสริมหรือการขดัขวางต่อการตดัสินใจ มีองคป์ระกอบ 3 ประการ ดงัน้ี 1) ความ
เขา้ใจ 2) ความรู้สึก 3) พฤติกรรม (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2541) 
     ทศันคติจะก่อตวัข้ึนมาไดจ้ากปัจจยัหลายประการ ดงัน้ี 1) การจูงใจทางร่างกาย 2) ข่าวสารขอ้มูลท่ี
ไดรั้บอาจแตกต่างกนั 3) การเก่ียวขอ้งกนัของกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มเพ่ือนท่ีท างาน 4) ประสบการณ์ท่ี
เคยไดรั้บ 5) ลกัษณะท่าทางเป็นส่ิงท่ีมีผลทางออ้มในการสร้างทศันคติ เป็นตน้ (ธงชยั สนัติวงษ,์ 2535) 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการรับรู้ 
     การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลไดค้ดัเลือก จดัระเบียบ และตีความส่ิงต่างๆ ใหมี้ความหมาย ซ่ึง
ท าใหส้ามารถอธิบายไดว้า่บุคคลนั้นเห็นส่ิงรอบตวัวา่เป็นเช่นไร โดยบุคคลสองคนมีการเปิดรับส่ิงเร้าแบบ
เดียวกนัและสถานการณ์เดียวกนั แต่อาจยอมรับ คดัเลือก จดัระเบียบ และตีความต่างกนัก็ได ้กระบวนการ
ดงักล่าวข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ คุณค่า และความคาดหมายของแต่ละบุคคลดว้ย(Schiffman and Kanuk, 
2000) 
แนวคิดส่วนประสมการตลาด 
     ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ประกอบดว้ย(ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2541)ดงัน้ี 
     1) ผลิตภณัฑ ์ส่ิงท่ีธุรกิจน าเสนอใหก้บัลูกคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 2) ราคา มูลค่าของ
ผลิตภณัฑใ์นรูปของเงินตรา เป็นส่ิงท่ีสร้างใหเ้กิดรายได ้ราคากบัคุณภาพสินคา้ตอ้งสมดุล 3) ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย คือ ช่องทางในการน าเสนอบริการและท าเลท่ีตั้ง 4) การส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารท่ีส าคญัท่ีผูใ้ห้บริการจะใชใ้นการแจง้ข่าวสารใหก้บัลูกคา้เกิดทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ ์เช่น 
การโฆษณา เป็นตน้ 5) บุคลากร เป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัส าหรับงานบริการท่ีตอ้งอาศยัการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงให้ เพ่ือสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง  6) กระบวนการให้บริการ เป็นกระบวนการหรือ
กิจกรรมในการส่งมอบบริการให้กบัลูกคา้ท่ีตอ้งสะดวก รวดเร็ว 7) การสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ใหก้บัลกูคา้ เช่น เคร่ืองมืออุปกรณ์ ป้าย เป็นตน้ 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัภาพลกัษณ์องค์กร 
     ภาพพจน์เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของบุคคลท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนหรือสถาบนั ซ่ึงมีอิทธิพลมาจากการรู้จกั
และการมีประสบการณ์ โดยภาพพจน์อาจจะเป็นไดท้ั้งทางบวกและทางลบ สามารถเกิดข้ึนได ้2 ทาง 
ได้แก่ 1) เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่ง 2) เกิดข้ึนจากการปรุงแต่ง เก่ียวข้องกับการส่ือสาร
ประชาสมัพนัธ์ (พรทิพย ์พิมลสินธ์ุ, 2540) 
     ภาพลักษณ์ของการตลาด เป็นส่ิงท่ีประชาชนรับรู้เก่ียวกับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ หากพิจารณา
ภาพลกัษณ์ท่ีธุรกิจสามารถน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการองคก์รไดแ้ลว้นั้นสามารถจ าแนกได ้
3 ประเภท คือ1) ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์หรือบริการ 2) ภาพลกัษณ์ของตรายี่ห้อ เช่น การส่งเสริมการ
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ขายโดยเน้นลกัษณะเฉพาะหรือจุดขายของผลิตภณัฑ์นั้นๆ 3) ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองค์กร เน้น
เฉพาะองคก์รจะสะทอ้นถึงการบริการงานขององคก์รทั้งหมด (Kotler , 2000) 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     สุภาพ นาคกิติกลู(2550) ท าการศึกษาเร่ือง ทศันคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการซ้ือ
ประกนัชีวิตผ่านธนาคาร โดยมุ่งเปรียบเทียบกบัการซ้ือประกนัชีวิตผ่านตวัแทนเพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นว่าการซ้ือ
ประกนัชีวิตผ่านธนาคารดีกว่าซ้ือผ่านตวัแทนเล็กน้อยในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น เร่ืองความสะดวกในการจ่ายเบ้ียหรือซ้ือประกันชีวิต ด้านการส่งเสริม
การตลาด เช่น เร่ืองโปรโมชัน่ของสมนาคุณ ดา้นบุคลากร เช่น เร่ืองความมัน่ใจในการจ่ายเบ้ียและมารยาท
ของพนกังาน ดา้นกระบวนการ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพเช่น เร่ืองความน่าเช่ือถือ
ของบริษทัประกนั เป็นตน้ นอกจากน้ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันคติแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัในเร่ือง
ความเอาในใส่ของพนกังาน ความสามารถในการอธิบายกรมธรรม ์และความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ/์
กรมธรรมซ่ึ์งกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การซ้ือประกนัชีวิตผา่นธนาคารดอ้ยกวา่การซ้ือผา่นตวัแทนเลก็นอ้ย 

     จุฑามาศ มณีธร (2553) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการซ้ือประกนัชีวิตผ่านธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ลกูคา้มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ ธนาคารซ่ึงเป็นตวัแทนบริษทัประกนัชีวิตมีความน่าเช่ือถือ และความหลากหลาย
ของแบบประกนัชีวิตมีความพึงพอใจต ่าท่ีสุด ปัจจยัดา้นราคา ลูกคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ค่าเบ้ีย
ประกนัสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้และอตัราเบ้ียประกนัถูกเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืนมีความพึงพอใจต ่า
ท่ีสุด ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ลูกคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สามารถหาซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต
ได้สะดวก และความสะดวกในการช าระค่าเบ้ียประกันมีความพึงพอใจต ่าท่ีสุด ปัจจัยการส่งเสริม
การตลาด ลกูคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ของช าร่วย ก านลัท่ีไดรั้บจากการท าประกนั และการส่ือสาร
โดยใช้การตลาดทางตรงผ่านส่ือจดหมาย โทรศพัท์ อีเมล มีความพึงพอใจต ่าท่ีสุด ปัจจยัดา้นบุคลากร 
ลูกคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ลกัษณะการชกัชวนให้ท าประกนัของพนกังานธนาคาร และสามารถ
ติดต่อพนกังานธนาคารไดส้ะดวกรวดเร็วมีความพึงพอใจต ่าท่ีสุด ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ลูกคา้
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การท่ีพนกังานสอบถามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ก่อนเสนอประกนั
ชีวิต และเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินขั้นตอนการท าประกนัชีวิตมีความพึงพอใจต ่าท่ีสุด ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอ
ทางกายภาพ ลูกคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การท่ีมีเอกสารให้ขอ้มูลครบถว้น น่าเช่ือถือ และความ
มัน่คงน่าเช่ือถือของบมจ.ไทยพาณิชยนิ์วยอร์คไลฟ์ประกนัชีวิตมีความพึงพอใจต ่าท่ีสุด 
     เกรียงไกร ธนากรไพศาล (2555) ท าการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการ
ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตผ่านตวัแทนและผ่านธนาคารพาณิชย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในดา้นส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีหากพิจารณาในแต่ละปัจจยั พบว่า 
ลกูคา้มีความพึงพอใจในช่องทางธนาคารพาณิชยม์ากกวา่ช่องทางตวัแทนใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อ
กบับริษทั/กระบวนการ เช่น ความรวดเร็วในการซ้ือกรมธรรม์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น การแจง้
โปรโมชัน่สม ่าเสมอ และดา้นบุคลากร เช่น การแต่งกายเรียบร้อย ส าหรับดา้นการใหข้อ้มลูผลิตภณัฑแ์ละ
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ดา้นการให้ข้อมูลราคานั้นลูกค้ามีความพึงพอใจในช่องทางตัวแทนมากกว่าช่องทางธนาคารพาณิชย์
เน่ืองจากเขา้ใจในรายละเอียดมากกวา่ ตอบขอ้สงสยัไดอ้ยา่งชดัเจนกวา่ช่องทางธนาคาร 
 
3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีท าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมี 2 กลุ่ม คือ ประชากรในจงัหวดัเพชรบุรีท่ีซ้ือประกนัชีวิตผ่าน
ตวัแทนและผ่านธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดัเพชรบุรี จากรายงานของส านกังานคปภ. เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2556 
กรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัใชใ้นจงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 169,628 กรมธรรม ์จึงน ามาเทียบกบัตาราง Krejele& 
Morgan (1970) พบว่าท่ี ระดับความเช่ือมัน่ 95% และมีความคลาดเคล่ือนท่ี 5% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง
เท่ากบั 384 คน แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีซ้ือประกนัชีวิตของทั้งสองช่องทางท่ีแน่นอน และ
ขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใช ้ผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัท่ีจ านวน 300 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัชีวิตผ่านตวัแทน 150 คน และกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัชีวิตผ่านธนาคาร
พาณิชย ์150 คน 
     ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยท าการคดัเลือกตวัอย่างจาก
ประชากร โดย ใช้วิธีการจดักลุ่มพ้ืนท่ีในแต่ละอ าเภอตามสัดส่วนของจ านวนธนาคารพาณิชยท่ี์ไดรั้บ
ใบอนุญาตประกนัชีวิต ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใช้เก็บขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 1) ค าอธิบายเก่ียวกบั
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 2) ค าแนะน าในการกรอบแบบสอบถาม 3) ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบ เช่น เพศ 
อายุ รายได ้อาชีพ 4) ชุดค าถามท่ีใชว้ดัทศันคติ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์  และดา้นการ
รับรู้ส่วนประสมการตลาด  
     สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การจ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการจ าแนก
กลุ่ม  
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     1.ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิง 195 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และ
เพศชาย 105 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ท าอาชีพพนกังานบริษทั 114 คน คิดเป็นร้อยละ 38 อาชีพธุรกิจส่วนตวั 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 23 อาชีพขา้ราชการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อาชีพอ่ืนๆ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19 
ซ้ือกรมธรรมฉ์บบัล่าสุดอยู่ในช่วง 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 43 ช่วง 0-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 ช่วง 6-8 ปี คิด
เป็นร้อยละ 9.3 ช่วง 9-11 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.3 ช่วง 15-17 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.3 ช่วง 12-14 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 0.7 และช่วง 18-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.3 กลุ่มท่ีซ้ือผา่นตวัแทนมีค่าเฉล่ียอายุ 37.29 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ีย 
27,400 บาท กลุ่มท่ีซ้ือผา่นธนาคารมีค่าเฉล่ียอาย ุ40.75 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ีย 38,200 บาท 
     2. ผลการศึกษาทศันคติดา้นภาพลกัษณ์พบว่า ดา้นภาพลกัษณ์องค์กร กลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทนมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดในเร่ือง ความเช่ือมัน่ว่าซ้ือประกนัชีวิตกบับริษทัท่ีมีความมัน่คงสูง ส่วนกลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารมี
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ค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง ความเช่ือมัน่ในการเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษทั โดยกลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารมี
ระดบัทศันคติมากกว่าซ้ือผ่านตวัแทนทุกขอ้ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัมากท่ีสุด คือ ความเช่ือมัน่ใน
การเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษทั เน่ืองจากธนาคารเป็นสถาบันการเงินท่ีมัน่คง ท าให้ลูกคา้เกิดความ
มัน่ใจในการซ้ือประกนักบัธนาคาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาพ นาคกิติกลู (2550) เร่ือง ทศันคติของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการซ้ือประกนัชีวิตผ่านธนาคาร พบว่าดา้นความน่าเช่ือถือของ
บริษทัประกนัและความมัน่คงของบริษทัประกนักลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าการซ้ือประกนัชีวิตผ่านธนาคารดีกว่า
ซ้ือผา่นตวัแทนเลก็นอ้ย 
     ดา้นภาพลกัษณ์ช่องทางการขาย กลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทนมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง ความเช่ือมัน่ในช่องทาง
การขายว่าสามารถดูแลไปจนครบสัญญา ส่วนกลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง ความเช่ือมัน่
ในช่องทางการขายว่าสามารถเก็บรักษาขอ้มูลส่วนตวัไวไ้ด ้โดยกลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารมีระดบัทศันคติ
มากกว่ากลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทนทุกขอ้ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัมากท่ีสุด คือ ความเช่ือมัน่ในช่องทาง
การขายว่าสามารถเก็บรักษาเอกสารส าคญัไวเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากช่ือเสียงของตวัแทนค่อนขา้งติดลบใน
เร่ืองเอกสารและการรักษาความลบั ซ่ึงธนาคารมีความน่าเช่ือถือมากกว่า อีกทั้งธนาคารก็เป็นสถาบัน
การเงินท่ีมีการรับรองท าใหลู้กคา้เช่ือมัน่สูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุดาพร ใจอินทร์ (2546) เร่ือง ความ
พึงพอใจของลูกค้าต่อการซ้ือประกันชีวิตผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ พบว่า ดา้นความปลอดภยั ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจระดบัมากเร่ืองการรักษาความลบัขอ้มูล
ส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการประกนัชีวิต 
     ดา้นภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์กลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทนมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง กรมธรรมป์ระกนัชีวิตสามารถ
เพ่ิมหรือลดความคุม้ครองไดต้ามตอ้งการ ส่วนกลุ่มท่ีซ้ือผา่นธนาคารมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง แบบประกนั
ชีวิตมีระยะเวลาในการส่งเบ้ียประกนัชีวิตตามท่ีตอ้งการ โดยกลุ่มท่ีซ้ือผา่นตวัแทนมีระดบัทศันคติมากกว่า
กลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารเป็นบางขอ้ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกันมากท่ีสุด คือ กรมธรรม์ประกนัชีวิต
สามารถเพ่ิมหรือลดความคุม้ครองไดต้ามตอ้งการ เพราะช่องทางตวัแทนมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์
มากกว่า และธนาคารพาณิชยม์กัออกผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปออกมาท าให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
บางคนท่ีตอ้งการเพ่ิมหรือลดความคุม้ครองบางตวั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ (2544) 
เร่ือง CRM ท่ีพยายามหาผลิตภณัฑ์ให้เขา้กบัลูกคา้แต่ละคนในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั
สามารถเพ่ิมหรือลดไดต้ามความตอ้งการของลกูคา้เพ่ือรักษาฐานลกูคา้ 
     3. ผลการศึกษาทศันคติดา้นการรับรู้ส่วนประสมการตลาด พบว่าดา้นการไดรั้บขอ้มลูผลิตภณัฑ ์กลุ่มท่ี
ซ้ือผ่านตวัแทนมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง การไดรั้บการอธิบายเง่ือนไขของกรมธรรมท่ี์น าเสนออยา่งละเอียด 
ส่วนกลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง การไดรั้บการน าเสนอแบบประกนัชีวิตท่ีหลากหลาย 
โดยกลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทนมีระดบัทศันคติมากกว่ากลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารทุกขอ้ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่าง
กนัมากท่ีสุด คือ การไดรั้บการอธิบายเง่ือนไขกรมธรรมท่ีน าเสนออยา่งละเอียด เพราะตวัแทนมีการอบรม
อย่างสม ่าเสมอท าใหมี้ความรู้ดา้นประกนัชีวิตมากกว่า สามารถอธิบายทั้งเง่ือนไขและความแตกต่างในแต่
ละแบบไดเ้ป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกรียงไกร ธนากรไพศาล (2555) เร่ือง การเปรียบเทียบ
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ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตผ่านตวัแทนและผ่านธนาคารพาณิชย ์พบว่า
ลกูคา้มีความพึงพอดา้นการใหข้อ้มลูดา้นผลิตภณัฑข์องช่องทางตวัแทนมากกวา่ช่องทางธนาคาร 
     ดา้นการไดรั้บขอ้มูลราคา กลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทนมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง การไดรั้บการอธิบายเก่ียวกบั
ราคาเบ้ียประกนัท่ีแตกต่างกนัในแต่ละแบบประกนั ส่วนกลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง 
การไดรั้บรายละเอียดเก่ียวกบัเบ้ียประกนัชีวิตอย่างครบถว้น โดยกลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทนมีระดบัทศันคติ
มากกว่ากลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัมากท่ีสุด คือ การไดรั้บการอธิบายเก่ียวกบั
ราคาเบ้ียประกนัท่ีแตกต่างกนัในแต่ละแบบประกนั เพราะตวัแทนไดรั้บการฝึกฝนและอบรมเป็นอยา่งดีใน
เร่ืองของเบ้ียประกนัชีวิตและผลประโยชน์ ท าใหส้ามารถอธิบายใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เกรียงไกร ธนากรไพศาล (2555) พบว่าลูกคา้มีความพึงพอดา้นการให้ขอ้มูลดา้นราคาของ
ช่องทางตวัแทนมากกวา่ช่องทางธนาคาร 
     ดา้นการไดรั้บความสะดวกสบายในการใชช่้องทางการขาย กลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทนมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน
เร่ือง การช าระเบ้ียประกนัชีวิตไดห้ลากหลายช่องทาง ส่วนกลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง
เดียวกนั โดยกลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทนมีระดบัทศันคติมากกว่ากลุ่มท่ีซ้ือผา่นธนาคารทุกเร่ือง ยกเวน้เร่ือง การ
ช าระเบ้ียประกนัชีวิตไดห้ลากหลายช่องทาง ซ่ึงขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัมากท่ีสุด คือ การไดรั้บโทรศพัท์
แจง้เตือนการช าระเบ้ียในงวดถดัไปอยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากตวัแทนท าอาชีพขายประกนัชีวิตเป็นหลกัท า
ให้สามารถบริหารเวลาในการติดต่อลูกคา้ได ้อีกทั้งการแจง้เตือนลูกคา้เร่ืองการช าระเบ้ียงวดถดัไปนั้น
ตวัแทนจะไดรั้บค่าคอมมิชชัน่จากการต่ออายุนั้นดว้ย แต่ธนาคารมีหนา้ท่ีในการท าธุรกรรมทางการเงิน
เป็นหลกัซ่ึงไม่สามารถบริหารเวลาในการติดต่อลูกค้าได ้สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ธนกฤต ภิญโญ 
(2548) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการประกนัชีวิตของธุรกิจสถาบันธนาคารผ่าน
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัแพร่ พบว่า ปัญหาท่ีพบจากการเลือกท าประกนัชีวิตผ่านธนาคาร
พาณิชยซ่ึ์งเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ การขาดการติดตามการใหบ้ริการแก่ผูท้  าประกนั 
     ดา้นบุคลากรของช่องทางการขาย กลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทนมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง ความช านาญในดา้น
งานขายและมีทกัษะในดา้นการพูดอยา่งดีเยี่ยม ส่วนกลุ่มท่ีซ้ือผา่นธนาคารมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง การแต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยเหมาะกบัการใหบ้ริการ และการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดียิ้มแยม้แจ่มใส โดยกลุ่มท่ีซ้ือผ่าน
ธนาคารมีระดบัทศันคติมากกว่ากลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทน โดยเฉพาะเร่ือง การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย การมี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และการมีกิริยามารยาทเรียบร้อย และความมัน่ใจในการช าระเบ้ีย เน่ืองจากพนกังาน
ธนาคารตอ้งแต่งกายตามแบบฟอร์มของธนาคาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกรียงไกร ธนากรไพศาล 
(2555) พบวา่ ลกูคา้ประทบัใจช่องทางธนาคารมากกวา่ตวัแทน เร่ือง การแต่งกายเรียบร้อย และมารยาทท่ีดี
ในการใหบ้ริการ เป็นตน้ ส่วนเร่ือง ความช านาญดา้นงานขายและทกัษะการพูด การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
กลุ่มท่ีซ้ือผ่านตัวแทนมีระดับทัศนคติมากกว่ากลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคาร เพราะได้รับการอบรมมากกว่า
ธนาคาร สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุดาพร ใจอินทร์ (2546) เร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ประกนัชีวิตต่อการบริการหลงัการขายของตวัแทน บริษทัอินเตอร์ไลฟ์จอห์นแฮนคอคประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ดา้นการติดต่อส่ือสารลกูคา้พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เร่ือง การอธิบาย
ของตวัแทนท่ีใชภ้าษาเขา้ใจง่าย และอธิบายปัญหาต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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     ดา้นการส่งเสริมการตลาดของช่องทางการขาย กลุ่มท่ีซ้ือผ่านตัวแทนมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง การ
ประชาสมัพนัธ์ของช่องทางการขายเก่ียวกบัการออกผลิตภณัฑใ์หม่ผ่านส่ือต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ ส่วนกลุ่ม
ท่ีซ้ือผ่านธนาคารมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ืองเดียวกนั โดยกลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารมีระดบัทศันคติมากกว่ากลุ่มท่ี
ซ้ือผ่านตัวแทนทุกข้อ ข้อท่ีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัมากท่ีสุด คือ การประชาสัมพนัธ์ของช่องทางการขาย
เก่ียวกบัการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ผ่านส่ือต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพราะธนาคารมีงบประมาณในการจัดท า
มากกว่า รวมถึงการแจกของสมนาคุณในการท าประกนัชีวิตดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑามาศ มณี
ธร (2553) เร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการซ้ือประกนัชีวิตผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) 
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่ลกูคา้พึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดของธนาคารอยูใ่นระดบัมาก  
     ดา้นกระบวนการให้บริการของช่องทางการขาย กลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทนมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง ความ
รวดเร็วในการออกและส่งกรมธรรม ์ส่วนกลุ่มท่ีซ้ือผา่นธนาคารมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ือง เทคโนโลยีท่ีใชใ้น
การใหบ้ริการมีความทนัสมยั โดยกลุ่มท่ีซ้ือผา่นตวัแทนมีระดบัทศันคติมากกวา่กลุ่มท่ีซ้ือผา่นธนาคารทุก
เร่ือง ยกเวน้เร่ือง เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการให้บริการมีความทนัสมยั ซ่ึงขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัมากท่ีสุด 
คือ ความรวดเร็วในการออกและส่งกรมธรรม ์เพราะว่าตวัแทนมีกระบวนการท างานนอ้ยกวา่ธนาคาร ซ่ึง
ตวัแทนสามารถส่งใบค าขอไปยงับริษทัตน้สังกดัไดท้นัทีแตกต่างจากธนาคารท่ีตอ้งส่งเขา้ส านกังานใหญ่
ของธนาคารก่อนถึงจะส่งไปยงับริษทัประกนัชีวิตท าใหเ้กิดความล่าชา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑามาศ 
มณีธร (2533) พบว่าลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นกระบวนการให้บริการต ่าท่ีสุด เร่ือง เวลาท่ีใช้ในการ
ด าเนินขั้นตอนการท าประกนัชีวิต 
     4. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจ าแนกกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือผ่านตวัแทนและกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือผ่าน
ธนาคาร ซ่ึงจากการวิเคราะห์แบบ Discriminant Analysis โดยมีขอ้ค าถาม 39 ขอ้ พบวา่ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพล
ในการจ าแนกกลุ่มโดยการเรียงล าดบัความส าคญัมี 2 ตวัแปร ดงัน้ี 1) การไดรั้บโทรศพัท์แจง้เตือนการ
ช าระเบ้ียในงวดถดัไปอย่างสม ่าเสมอ มีค่า Discriminant Loading เท่ากบั 0.613 ซ่ึงกลุ่มท่ีซ้ือผา่นตวัแทนมี
ค่าเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคาร และ 2) ความเช่ือมัน่ในช่องทางการขายว่าสามารถเกบ็รักษาเอกสาร
ส าคญัไวเ้ป็นอย่างดี มีค่า Discriminant Loading เท่ากบั -0.528 ซ่ึงกลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารมีค่าเฉล่ียสูงกว่า
กลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทน โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดว้่า ทั้งสองเร่ืองท่ีกล่าวไปขา้งตน้น้ี
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือประกนัของกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัชีวิตผ่านตวัแทนและกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือ
ประกนัชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงทั้งสองช่องทางควรให้ความส าคญักบัสองปัจจยัน้ีและน าไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพฒันาเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากมีความส าคญัมากท่ีสุด 
     จากการวิเคราะห์ดว้ยวิธีขา้งตน้สามารถสร้างสมการเพ่ือหาค่า Y ท่ีใชใ้นการพยากรณ์โดยใชค่้า Cutting 
Score เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกกลุ่ม 2 กลุ่ม ซ่ึงค านวณค่า Cutting score ได้เท่ากับ 0 (กรณีท่ีใช้ในการ
จ าแนกกลุ่ม 2 กลุ่มเท่านั้นซ่ึงอาจไม่เท่ากนัในกรณีท่ีมีจ านวนกลุ่มมากกวา่ 2 กลุ่ม) หมายความวา่หากค่า Y 
มีค่านอ้ยกว่า 0 จะสังกดักลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคาร และหากค่า Y มากกว่า O จะสังกดักลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทน 
ซ่ึงจากการพยากรณ์การจ าแนกกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือผ่านตวัแทนและลูกคา้ท่ีซ้ือผ่านธนาคาร พบว่า สมการเชิง
เสน้ท่ีใชใ้นการจ าแนกกลุ่มสามารถพยากรณ์ไดถ้กูตอ้งร้อยละ 98.00 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเป็นเพศหญิง 195 คน และเพศชาย 105 คน  ส่วนใหญ่ท า
อาชีพพนกังานบริษทั กลุ่มท่ีซ้ือผา่นตวัแทนมีอายเุฉล่ีย 37.29 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ีย 27,000 บาท ส่วนกลุ่มท่ี
ซ้ือผ่านธนาคารมีอายุเฉล่ีย 40.75 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ีย 38,000 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิต
มาแลว้ 3-5 ปี จ านวน 129 คน รองลงมา คือ 0-2 ปี จ านวน 120 คน  
     ข้อมูลทัศนคตทิี่มีต่อภาพลกัษณ์ของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่กลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารมีระดบัทศันคติมากกว่า
กลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารทุกเร่ืองในดา้นภาพลกัษณ์องค์กร และภาพลกัษณ์ของช่องทางการขาย ส่วนดา้น
ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ กลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทนมีระดบัทศันคติมากกว่ากลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารในบางเร่ือง 
ไดแ้ก่ กรมธรรมส์ามารถเพ่ิมหรือลดความคุม้ครองไดต้ามตอ้งการ แบบประกนัชีวิตมีความหลากหลาย
ดา้นแบบประกนัและดา้นราคา เป็นตน้ ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มท่ีซ้ือผา่นธนาคารมีระดบัทศันคติมากกวา่กลุ่มท่ีซ้ือ
ผา่นตวัแทน ไดแ้ก่ ผลประโยชนข์องกรมธรรมมี์ความคุม้ค่า แบบประกนัมีระยะเวลาคุม้ครองตามตอ้งการ 
แบบประกนัมีระยะในการส่งเบ้ียตามท่ีตอ้งการ 
     ข้อมูลทัศนคติด้านการรับรู้ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มท่ีซ้ือผ่าน
ตวัแทนมีระดบัทศันคติมากกว่ากลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารทุกเร่ืองในดา้นการไดรั้บขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละดา้น
ราคา ส่วนการไดรั้บความสะดวกสบายในการใชช่้องทางการขายกลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทนมีระดบัทศันคติ
มากกว่ากลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารทุกเร่ือง ยกเวน้เร่ืองการช าระเบ้ียประกนัชีวิตไดห้ลายช่องทาง และดา้น
กระบวนการใหบ้ริการกลุ่มท่ีซ้ือผ่านตวัแทนมีระดบัทศันคติมากกวา่ทุกเร่ือง ยกเวน้เร่ือง เทคโนโลยีท่ีใช้
ในการใหบ้ริการมีความทนัสมยั ดา้นบุคลากรของช่องทางการขายกลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารมีระดบัทศันคติ
มากกว่ากลุ่มท่ีซ้ือผ่านตัวแทนในเร่ือง การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย การมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี การมี
กิริยามารยาทเรียบร้อย และพนักงานท าให้เกิดความมัน่ใจในการช าระเบ้ีย เป็นต้น ด้านการส่งเสริม
การตลาดของช่องทางการขาย กลุ่มท่ีซ้ือผ่านธนาคารมีระดบัทศันคติมากกว่ากลุ่มท่ีซ้ือผา่นตวัแทนในทุก
เร่ือง 
     ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการจ าแนกกลุ่ม อนัดบัแรกไดแ้ก่ การไดรั้บโทรศพัทแ์จง้เตือนการช าระ
เบ้ียประกนัชีวิตในงวดถดัไปจากช่องทางการขาย มีน ้ าหนกัเท่ากบั 0.613 และอนัดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ มีความ
เช่ือมัน่ว่าช่องทางการขายจะสามารถเก็บเอกสารส าคัญไวเ้ป็นอย่างดีและไม่น าไปท าเร่ืองเสียหายมี
น ้าหนกัเท่ากบั -0.527 
     จากผลการวจิยัที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผู้วจิยัมข้ีอเสนอแนะจากผลการวจิยั ดงันี ้
     1. จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการจ าแนกกลุ่มปัจจยัแรก คือ การไดรั้บโทรศพัทแ์จง้เตือนการ
ช าระเบ้ียในงวดถดัไปอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงลูกคา้ท่ีซ้ือผ่านธนาคารมีระดบัทศันคติมากกว่าลูกคา้ท่ีซ้ือผ่าน
ธนาคาร ดงันั้นธนาคารพาณิชยค์วรเพ่ิมแผนกดูแลลูกคา้ส าหรับผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตโดยเฉพาะ ท า
หนา้ท่ีโทรศพัท์แจง้เตือนลูกคา้และให้ค าแนะน าหากลูกคา้พบเจอปัญหาเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
เพ่ือแสดงความเอาใจใส่ลกูคา้และสร้างความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ดว้ย 
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     2. จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการจ าแนกกลุ่มในปัจจยัท่ีสอง คือ ความเช่ือมัน่ในช่องทางการ
ขายว่าสามารถเก็บเอกสารส าคญัไวเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงลูกคา้ท่ีซ้ือผ่านตวัแทนมีระดบัทศันคติดอ้ยกว่าลูกคา้ท่ี
ซ้ือผ่านธนาคาร ดงันั้นตวัแทนประกนัชีวิตจึงตอ้งปรับปรุงในดา้นน้ีโดยแสดงความบริสุทธ์ิใจในการขอ
เอกสารจากลูกคา้ ไม่ควรขอเอกสารมากเกินความจ าเป็น และให้ค าแนะน าลูกคา้ในการเซ็นช่ือรับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง รวมถึงการเกบ็เอกสารตอ้งมิดชิด ดา้นบริษทัตอ้งมีการคดัเลือกตวัแทนท่ีเขม้ขน้ข้ึน เช่น การ
ก าหนดหลกัประกนัในการเขา้มาสู่อาชีพขายประกนัชีวิต เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตวัแทนประกนั
ชีวิต 
     3. จากขอ้มูลทศันคติดา้นบุคลากรของช่องทางการขาย พบว่าลูกคา้ท่ีซ้ือผ่านตวัแทนมีระดบัทศันคติ
ดอ้ยกว่าลูกคา้ท่ีซ้ือผ่านธนาคาร เร่ือง การแต่งกาย กิริยามารยาท การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และการสร้าง
ความมัน่ใจในการช าระเบ้ียประกนัผ่านช่องทางการขาย ดงันั้นตวัแทนประกนัชีวิตจึงตอ้งมีความโปร่งใส
ในการรับช าระเบ้ีย ตอ้งมีใบเสร็จท่ีถกูตอ้งตามระเบียบ และน าเงินส่งบริษทัทนัที รวมถึงการแต่งกายตอ้ง
สุภาพเหมาะกบังานขาย ดา้นบริษทัตอ้งมีการตรวจตราการใชใ้บเสร็จอยา่งสม ่าเสมอ หรือใชก้ารสุ่มตรวจ 
เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ โดยบริษทัประกนัชีวิตตอ้งมีการตรวจอย่างเขม้งวด
และมีบทลงโทษท่ีจริงจงัเพ่ือให้เป็นตวัอย่างส าหรับตวัแทนคนอ่ืนๆ และลดการกระท าความผิดของ
ตวัแทนดว้ย 
     4. จากขอ้มูลทศันคติดา้นกระบวนการ พบว่าลกูคา้ท่ีซ้ือผ่านธนาคารมีระดบัทศันคติดอ้ยกวา่ลูกคา้ท่ีซ้ือ
ผ่านตัวแทน เร่ือง กระบวนการออกและส่งกรมธรรม์อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการค านวณเบ้ีย
ประกนัอย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว และความรวดเร็วในการขออนุมติัความคุม้ครอง ดงันั้นธนาคารควรเพ่ิม
แผนกรับประกนัเขา้มาโดยจะไดไ้ม่ตอ้งส่งต่อใหก้บับริษทัประกนัชีวิตอีกต่อหน่ึง เป็นการลดกระบวนการ
ท างาน และเพ่ิมความรวดเร็วในการบริการลกูคา้ 
     5. จากขอ้มูลทศันคติดา้นการไดรั้บขอ้มูลผลิตภณัฑ์และราคา พบว่าลูกคา้ท่ีซ้ือผ่านธนาคารมีระดบั
ทศันคติดอ้ยกวา่ลูกคา้ท่ีซ้ือผ่านธนาคาร ดงันั้นธนาคารควรจดัใหมี้การอบรมเก่ียวกบัแบบประกนั การคิด
เบ้ีย และทกัษะดา้นงานขายให้กบัพนกังาน รวมถึงพนกังานตอ้งมีความใฝ่รู้ในเร่ืองน้ีดว้ย เพ่ือให้การจดั
อบรมของธนาคารเกิดประโยชนสู์งสุด 
     6. ตวัแทนประกนัชีวิตตอ้งหมัน่ไปเยี่ยมเยือนลูกคา้ เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดี เพ่ือบางคร้ังลกูคา้ก าลงั
สนใจท่ีจะซ้ือประกนัชีวิตเพ่ิมเติมตวัแทนจะไดใ้หค้ าปรึกษาและใหค้ าแนะน าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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Discriminant Analysis: Risk management behavior happens to personal 
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บทคดัย่อ 
     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคน้หาปัจจยัในการประเมินความเส่ียงภยั และการจดัการความเส่ียง
ภยัทรัพยสิ์นส่วนบุคคลท่ีใชใ้นการจ าแนกกลุ่มประชาชนท่ีมีท่ีพกัอาศยัถูกน ้าท่วมและประชาชนท่ีมีท่ีพกั
อาศยัไม่ถูกน ้าท่วมใน ปี พ.ศ. 2554 ประชากรท่ีศึกษาประกอบดว้ยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
อาย ุ20 ปีข้ึนไปและเป็นหวัหนา้ครัวเรือนหรือมีอ านาจในการตดัสินใจในแต่ละครัวเรือน แบ่งเป็นกลุ่มท่ีมี
ท่ีพกัอาศยัถูกน ้ าท่วม 108 คน และกลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถูกน ้ าท่วม 92 คน โดยศึกษาจากแบบสอบถาม
และใชก้ารวิเคราะห์ Discriminant Analysis ผลการศึกษาพบว่าสมการเส้นตรงท่ีไดส้ามารถจ าแนกกลุ่ม
ประชากรได ้โดยมีความถูกตอ้งรวมร้อยละ 84.00 โดยขอ้ค าถามท่ีมีความส าคญัในการจ าแนกกลุ่มมาจาก
ปัจจยัดา้นการประเมินระดบัโอกาสในการเกิดความเส่ียงภยัน ้าท่วม และปัจจยัดา้นการประเมินระดบัของ
ผลกระทบท่ีเกิดจากภยัน ้าท่วม ส่วนปัจจยัดา้นการจดัการความเส่ียงภยัน ้าท่วมของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่าง
กนั คือ จดัการดว้ยวิธีลดความเส่ียงภยัและหลีกเล่ียงความเส่ียงภยั  จากผลการศึกษาพอสรุปไดว้่าถึงแม้
ประชาชนจะมีการประเมินระดบัความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัแต่การประเมินดงักล่าวไม่ท าให้พฤติกรรมใน
การจดัการความเส่ียงภยัแตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นว่าการประสบภยัน ้ าท่วมในปี 2554 ท่ีผ่านมาประชาชน
อาจยงัไม่เห็นถึงความส าคัญของการวางแผนจัดการความเส่ียงภัยน ้ าท่วมท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
โดยเฉพาะความเสียหายท่ีเกิดแก่ทรัพยสิ์นซ่ึงมีมูลค่าสูงซ่ึงหากใชว้ิธีจดัการโดยการโอนความเส่ียงภยัไป
ใหบ้ริษทัประกนัจะช่วยรองรับผลกระทบไดดี้กวา่  
ค าส าคัญ: ระดับโอกาส, ระดับผลกระทบ, การประเมินความเส่ียงภัย, การจัดการความเส่ียงภัย, น า้ท่วม 
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Abstract 
 
     The objective of study was searching the risk assessment factors and personal property risk 
management to classify population who was habitat flooded and not flooded in 2012. The sample was 
people who age above 20 years old in Bangkok, and are head of family, or have power of decision 
making in each family. The sample of 200 persons divided into two groups, i.e. 108 persons who were 
habitat flooded, and the remaining who weren’t habitat flooded. This research was collected using 
questionnaire, and analyzed using discriminant analysis.  From the sample, it was found that the 
discriminant function could classify the two groups of population, and the overall accuracy was 84 
percentages. The important classified questions were the assessment likelihood of flooded risk and the 
impact assessment of flooded risk. The flooded risk management of two groups wasn’t different. The 
method of two groups were avoid risk and reduce risk, they assessed that can help them to reduce or 
take risk. According to the study, it assumes that although the risk assessment of people was different, 
the behavioral risk management of them wasn’t different. These show that flooded crisis in 2012, people 
do not concern the flooded risk management, caused to property high damaged value, and do not 
transfer risk into insurance companies to take risk instead them. 
 
Keywords: Likelihood, Impact, Risk assessment, Risk management, Flood 
 

1. บทน า 
 
     การด าเนินชีวิตในปัจจุบนัของคนไทยจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงต่างๆ มากมาย อนัเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของการพฒันาเทคโนโลยีในดา้นต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีมีอยู่อย่างไม่
จ ากัดของมนุษย์ และผลพวงจากการเติบโตอย่างรวดเร็วนั้น ส่งผลให้ส่ิงแวดลอ้มถูกท าลายไปอย่าง
มากมายจนเสียสมดุล ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงและเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะวิกฤตการณ์น ้าท่วมคร้ังใหญ่ของประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2554 สร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชนเป็นวงกวา้ง ปัญหาน ้ าท่วมในแต่ละคร้ังสร้างความเสียหายเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
และในแต่ละคร้ังภาครัฐต้องน าเงินงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน เพ่ือใหส้ามารถกลบัไปด ารงชีวิตไดอ้ยา่งปกติโดยเร็ว แต่ความเสียหายท่ีเป็นผลจากวิกฤติการณ์
หรือภยัธรรมชาตินั้นมีจ านวนมาก การขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียวอาจล่าชา้และไม่ทัว่ถึง 
ดงันั้นประชาชนควรมีการวางแผนบริหารความเส่ียงภยัท่ีตนเองอาจตอ้งประสบ เพ่ือให้สามารถรองรับ
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ผลกระทบและลดความเส่ียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต ซ่ึงความเส่ียงภยัท่ีแต่ละบุคคลตอ้งประสบนั้น มี
ความแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเขา้มาส่งเสริมใหเ้กิดภยั และเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใชใ้นการบริหาร
ความเส่ียงดา้นทรัพยสิ์นได ้คือ การประกนัภยั แต่บา้นเรือนประชาชนส่วนใหญ่ไม่ไดท้ าประกนัภยัไว ้
และถึงแมจ้ะมีกรมธรรมห์ลกัก็จ ากดัความรับผิดความเสียหายท่ีเกิดจากน ้ าท่วม หากจะซ้ือความคุม้ครอง
อุทกภยัเพ่ิมเติมก็มีราคาสูงหรือไม่สามารถหาซ้ือได ้จากเหตุการณ์อุทกภยัปี 2554 ภาครัฐจึงไดมี้การจดัตั้ง 
“กองทุนส่งเสริมการประกนัภยัพิบติั” ตามพระราชก าหนดกองทุนส่งเสริมการประกนัภยัพิบติั พ.ศ. 2555 
โดยวตัถุประสงค์หน่ึงคือเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงความคุม้ครองไดอ้ย่างเพียงพอทัว่ถึง แต่อยู่ในรูปแบบ
ประกนัภาคบงัคบั สะทอ้นให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถเขา้ถึงการประกนัภยัได ้บางส่วน
อาจยงัไม่ใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเส่ียงภยัดา้นทรัพยสิ์น  
     ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงเห็นถึงความจ าเป็นในการศึกษาถึงพฤติกรรมการจดัการความเส่ียงภยัส่วนบุคคล
ดา้นทรัพยสิ์น โดยอาศยัประสบการณ์ของผูท่ี้ผ่านเหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ปี พ.ศ. 2554 เป็นเง่ือนไขใน
การศึกษาว่าประชาชนในกลุ่มผูป้ระสบภยัท่ีมีท่ีพกัอาศยัถูกน ้ าท่วมกบัประชาชนท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถูกน ้ า
ท่วมทั้ง 2 กลุ่ม มีวิธีการในการบริหารจดัการความเส่ียงภยัดา้นทรัพยสิ์นแตกต่างกนัหรือไม่ ปัจจยัใดท่ีท า
ใหท้ั้ง 2 กลุ่มแสดงพฤติกรรมแตกต่างกนั ทั้งน้ีกเ็พ่ือใหภ้าคธุรกิจประกนัภยั ส านกังานคณะกรรมการการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั(คปภ.) และภาครัฐน าผลการศึกษาดงักล่าวมาเป็นแนวทาง
ในการพฒันาและกระตุน้ให้เกิดการจดัการความเส่ียงภยัดา้นทรัพยสิ์นส่วนบุคคล และเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนให้ไดมี้สิทธิรับความคุ้มครองในทรัพยสิ์น รวมถึงเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทาง
การเงินเม่ือเกิดภยัข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
      
     พิศมยั วิพฒัครุฑ (2545) ศึกษาการจดัการความเส่ียงเก่ียวกบัทรัพยแ์ละความรับผิดตามกฎหมายของ
ธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเช่ียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวิธีจดัการความเส่ียงภยัเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นและความรับผิดตามกฎหมายของธุรกิจโรงแรม โดยใชแ้นวคิดของธุกิจประกนัวินาศภยั ซ่ึงแบ่ง
ประเภทความเส่ียงภยัออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ อุบติัภยั ภยัธรรมชาติ และภยัจากการกระท าของบุคคล จาก
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างประเมินความถ่ีท่ีอาจเกิดภยัอยู่ในระดบัต ่าและมีความรุนแรงของความ
เสียหายอยูใ่นระดบัต ่าทั้ง 3 ภยั ยกเวน้การเกิดอคัคีภยัมีความถ่ีท่ีอาจเกิดภยัอยูใ่นระดบัสูงและความรุนแรง
ของความสียหายอยู่ในระดบัปานกลาง วิธีจดัการความเส่ียงภยัท่ีใชใ้นการจดัภยัทั้ง 3 ภยั ใชวิ้ธีลดความ
เส่ียงภยัโดยมุ่งป้องกนัความเสียหายมากท่ีสุด รองลงมาใช้วิธีการโอนความเส่ียงภยัให้ผูรั้บประกนัภยั 
ปัจจยัในการเลือกวิธีจดัการความเส่ียงภยั พิจารณาจากความรุนแรงของความสียหายเม่ือเกิดภยัข้ึนมาก
ท่ีสุด และจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาใหค้วามคิดเห็นว่า วิธีจดัการความเส่ียงภยัท่ีเลือกใชใ้นปัจจุบนัดีอยู่
แลว้มากท่ีสุด 
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     ณรงคก์รณ์ แสนสุข และคณะ (2549) ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่บา้นวงักน้หวด ต าบลศิลา 
อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ ภายหลงัจากไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมฉับพลบั มีวตัถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาคุณภาพชีวิตประชาชนภายหลงัจากไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมฉบัพลนัและคน้หารูปแบบการแกไ้ข
ปัญหาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า มีระดับความเสียหายท่ีเกิดกับ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและทรัพยสิ์นในระดบัมากภายหลงัน ้ าท่วม เน่ืองจากชาวบ้านไม่ไดมี้การ
เตรียมตวัท่ีจะป้องกนัน ้ าท่วมฉับพลนั และไม่เคยเกิดภยัน ้ าท่วมในหมู่บา้นวงักน้หวด ความเสียหายทาง
ชีวภาพ พบว่ามีความเสียอยู่ในระดบัปานกลาง เช่น พ้ืนท่ีการเกษตร ปริมาณสัตวน์ ้ าลดลง ผลกระทบทาง
สุขภาพจากอาการเจบ็ป่วยอยู่ในระดบัท่ีไม่รุนแรง แต่ชาวบา้นยงัมีความวิตกกงัวล หวาดกลวักบัเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนในระดบัปานกลาง ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่ามีระดบัความเสียหายมาก รายจ่ายเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจากมีการสูญเสียบา้นทั้งหลงัและบา้นเสียหายบางส่วน เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานไม่เพียงพอ จึงท า
ใหเ้กิดการกูห้น้ียืมสินเพ่ิมมากข้ึน ระดบัความช่วยเหลือทางสังคมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะผูน้ าชุมชนมี
ส่วนส าคญัในการให้ความช่วยเหลือชาวบา้นมากท่ีสุด จากการวิเคาระห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึง
พอใจในคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอ้มภายหลงัน ้าท่วมต่างๆ พบวา่ ความเสียหายจากสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพมีความสมัพนัธ์กบัระดบัคะแนนคุณภาพชีวิตในระดบัมาก 
     เอกชยั วรรณสุทธ์ิ และคณะ (2552) ท าการวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนในการป้องกนัอุทกภยั
น ้าท่วมกรุงเทพมหานครในอีก 8 ปีขา้งหนา้ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนหากเกิด
ปัญหาน ้ าท่วม ความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีป้องกนัสภาวะโลกร้อนก่อนจะเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วมในอีก 8 ปี 
ขา้งหน้า และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับวิธีป้องกันสภาวะโลกร้อนก่อนจะเกิด
เหตุการณ์น ้าท่วมในอีก 8 ปี ขา้งหนา้ โดยศึกษาจากประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่เช่ือในค าท านายวา่จะเกิดน ้าท่วมในอีก 8 ปีขา้งหนา้ โดยคิดวา่สาเหตุ
ภาวะโลกร้อนมีส่วนท าให้เกิดน ้าท่วม และคิดว่ามีวิธีรับมือกบัปัญหาน ้ าท่วมได ้โดยเขตท่ีเคยมีปัญหาน ้ า
ท่วมส่วนใหญ่มีแผนการอพยพไวล่้วงหน้า และหากเกิดน ้ าท่วมกรุงเทพ ฯ จริง จะมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัในเขตท่ีอยูอ่าศยัมาก  
     ภานุพงค์ สว่างวงค์ (2555) ศึกษาการตอบสนองของประชาชนต่อภยัพิบติัน ้ าท่วม กรณีศึกษาต าบล
หนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเช่ียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของการเกิดอุทกภยัในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองหอยเกิดจากหลายปัจจยัประกอบกนั ไดแ้ก่ เป็นเขตพ้ืนท่ีลุ่มริมน ้า มีฝนตกหนกั คลองน ้าสาขา
มีความคบัแคบและต้ืนเขิน ไม่มีระบบป้องน ้าลน้ตล่ิง ท่อระบายน ้าและทางระบายน ้าไม่เพียงพอ เม่ือถึงฤดู
ฝนท่ีมีพายุฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน ้ าท่วมอย่างฉับพลนัจึงท าให้ระดบัความรุนแรงของการเกิดอุทกภยั
เพ่ิมมากข้ึน ส่วนการตอบสนองของประชาชนแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะก่อนเกิดอุทกภยั ประชาชนมี
การเตรียมตวัเพ่ือรับมือกบัอุทกภยัท่ีเกิดข้ึน เช่น เกบ็ส่ิงของไวบ้นท่ีสูงกวา่ระดบัน ้าท่วม ติดตามขอ้มลูการ
พยากรณ์อากาศ ปริมาณน ้าฝน ข่าวสารการแจง้เตือนและเฝ้าระวงัการเกิดอุทกภยั การเตรียมอาหารและน ้า
ด่ืม  การอพยพครอบครัวไปอยู่ในท่ีปลอดภยั เป็นตน้ 2) ขณะเกิดอุทกภยั ประชาชนป้องกนัไม่ใหร้ะดบัน ้า
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ในบา้นสูงข้ึนดว้ยการกั้นกระสอบทราย สูบน ้าออกจากตวับา้น และออกไปใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือนบา้น
หรือคนในชุมชน โดยไม่รอการช่วยเหลือจากทางราชการ 3) ระยะหลงัเกิดอุทกภัยประชาชนมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนในส่วนท่ีเสียหาย ท าความสะอาดท่ีอยู่อาศัย มีการปรับสภาพจิตใจและ
ยอมรับต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน หลงัเกิดอุทกภยัส่วนใหญ่ยงัคงอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ี เพราะมีความรู้สึกผกูติด
ในวิถีชีวิตเดิมประกอบกับข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้ไม่สามารถยา้ยไปอยู่ท่ี อ่ืนได้ จากการ
ตอบสนองของประชาชนต่อภัยพิบัติน ้ าท่วมทั้ ง 3 ระยะ พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตอบสนองของ
ประชาชนมากท่ีสุด คือ ปัจจยัภายในดา้นประสบการณ์จากท่ีเคยประสบกบัปัญหาน ้ าท่วมมาก่อน ท าให้
เกิดความตระหนกัและมีการต่ืนตวัต่อการรับรู้ท าให้ประชาชนสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้งว่าควรจะ
รับมือและด าเนินการอยา่งไร เพ่ือลดผลกระทบและความเสียหายหากเกิดอุทกภยัคร้ังใหม่ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจในแต่ละ
ครัวเรือน และมีอายุ 20 ปีข้ึนไป จ านวน2,459,679 หลงัคาเรือน และไดใ้ช้วิธีการค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan ได้จ านวน 384 คน แต่เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านเวลาและ
ทรัพยากร ประกอบใช้วิธี Discriminant Analysis ในการวิเคราะห์ ซ่ึงก าหนดให้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดมีมากว่า 5 เท่าของจ านวนค าถามท่ีใช้ในการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมด การศึกษาคร้ังน้ีจึง
ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน แลว้คดัเลือกตวัอย่างโดยใช้วิธีแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster 
Sampling) แบ่งเขตตามการตั้งถ่ินฐานของชุมชนออกเป็น 3 เขตหลกั ไดแ้ก่ เขตเมืองชั้นใน  เขตเมืองชั้น
กลาง และเขตชั้นนอก และเพ่ือเลือกเขตชุมชนท่ีมีท่ีพกัอาศยัถูกน ้าท่วมและไม่ถูกน ้าท่วม ตามสดัส่วนของ
จ านวนในแต่ละเขตหลกั จากทั้งหมด 50 เขต ไดเ้ป็น 9 เขต แบ่งเป็นเขตท่ีถูกน ้าท่วม 5 เขต และเขตท่ีไม่
ถกูน ้าท่วม 4 เขต โดยด าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ัง
น้ีเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลทัว่ไป จ านวน 6 ขอ้ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ภาระในการผ่อนช าระหน้ี ท่ีพกัอาศนัถกูน ้าท่วมหรือไม่ ส่วนท่ี 2 การ
ประเมินระดบัโอกาสในการเกิดความเส่ียงภยัน ้าท่วมของประชาชน จ านวน 11 ขอ้ ทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ท าเลท่ีตั้ งของท่ีพกัอาศยั 2) การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ 3) การเปล่ียนแปลงของสภาพพ้ืนท่ี 4) 
นโยบายภาครัฐ ส่วนท่ี 3 การประเมินระดบัของผลกระทบท่ีเกิดจากภยัน ้ าท่วมของประชาชน จ านวน 15 
ขอ้ ทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ผลกระทบดา้นทรัพยสิ์น 2) ผลกระทบดา้นสุขภาพ 3) ผลกระทบดา้นความ
ปลอดภยั 4) ผลกระทบดา้นการเงิน 5) ผลกระทบดา้นการด าเนินชีวิต และส่วนท่ี 4 วิธีการจดัการความ
เส่ียงภยัท่ีเกิดจากน ้ าท่วมของประชาชน จ านวน 12 ขอ้ ทั้งหมด 4 วิธี ไดแ้ก่ คือ 1) หลีกเล่ียงความเส่ียงภยั 
2) ลดความเส่ียงภยั 3) รับความเส่ียงภยัไวเ้อง 4) โอนความเส่ียงภยั โดยส่วนท่ี 2 – 4 ใชล้กัษณะค าถาม
แบบมาตราส่วน 5  ระดบัโดยใชห้ลกัของ Likert Scale  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
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(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และใช้
การวิเคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการจ าแนกกลุ่ม 
โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูและประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

1.ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
                กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย 116 คน คิดเป็นร้อยละ 58 และเพศหญิง 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 116 
คน คิดเป็นร้อยละ 58 มีรายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วง 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.50 ส่วนใหญ่ไม่มีภาระในการผอ่นช าระหน้ีจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีท่ีพกั
อาศยัถูกน ้ าท่วมมีรายไดเ้ฉล่ียและมีภาระการผ่อนช าระหน้ีเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถูกน ้ าท่วม 
กล่าวคือ กลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัถูกน ้ าท่วมมีรายไดเ้ฉล่ีย 17,896.30 บาท/เดือน และมีภาระการผ่อนช าระหน้ี
เฉล่ีย 2,466.67 บาท/เดือน ส่วนกลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถกูน ้าท่วมมีรายไดเ้ฉล่ีย 17,288.04 บาท/เดือน และมี
ภาระการผอ่นช าระหน้ีเฉล่ีย 1,456.52 บาท/เดือน  

2.ผลการประเมินระดบัโอกาสในการเกิดความเส่ียงภยัน ้าท่วมของประชาชน 
                กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีท่ีพกัอาศยัถกูน ้าท่วมในปี 2554 มีการประเมินระดบัโอกาสในการเกิดความเส่ียง
ภยัน ้าท่วม จากปัจจยัดา้นการเปล่ียนแปลงของสภาพพ้ืนท่ีสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.31 ในขอ้ค าถาม “มีการ
อุดตนัของระบบระบายน ้ าบ่อย ท าให้เกิดน ้ าท่วมขงัไดง่้าย” รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งของท่ีพกั
อาศยั โดยมีค่าเฉล่ีย 4.16 ในขอ้ค าถาม “ท่ีอยูอ่าศยัตั้งอยูต่  ่ากวา่ระดบัถนน ท าใหเ้กิดน ้าท่วมขงัไดง่้าย” 
               ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถูกน ้ าท่วมในปี 2554 มีการประเมินระดบัโอกาสในการเกิด
ความเส่ียงภัยน ้ าท่วม จากปัจจยัดา้นการเปล่ียนแปลงของสภาพพ้ืนท่ีสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.10 ในข้อ
ค าถาม “มีการอุดตนัของระบบระบายน ้าบ่อย ท าใหเ้กิดน ้าท่วมขงัไดง่้าย” รองลงมาเป็นปัจจยัจากดา้นการ
เปล่ียนแปลงของสภาพพ้ืน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.07 ในขอ้ค าถาม “ระบบการระบายน ้ าบริเวณโดยรอบยงัไม่
เพียงพอ ท าใหเ้กิดน ้าท่วมไดง่้าย”  

3.ผลการประเมินระดบัของผลกระทบท่ีเกิดจากภยัน ้าท่วมของประชาชน 
                กลุ่มตวัอย่างท่ีมีท่ีพกัอาศยัถูกน ้ าท่วมในปี 2554 มีการประเมินระดบัผลกระทบท่ีเกิดจากภยัน ้ า
ท่วมในดา้นทรัพยสิ์นสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.20 จากขอ้ค าถาม “บา้นท่ีอยูอ่าศยัเสียหายบางส่วน” รองลงมา
เป็นผลกระทบดา้นการเงิน มีค่าเฉล่ีย 4.15 จากขอ้ค าถาม “รายจ่ายสูงข้ึน จากค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมท่ี
อยูอ่าศยั”  
                ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถกูน ้าท่วมในปี 2554 มีการประเมินระดบัผลกระทบท่ีเกิดจาก
ภยัน ้ าท่วมในดา้นทรัพยสิ์นสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.14 จากขอ้ค าถาม “บา้นท่ีอยู่อาศยัเสียหายบางส่วน” 
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รองลงมาเป็นผลกระทบดา้นการเงิน มีค่าเฉล่ีย 4.10 จากขอ้ค าถาม “รายจ่ายสูงข้ึน จากค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั” 

4.วิธีการจดัการความเส่ียงภยัท่ีเกิดจากน ้าท่วมของประชาชน 
                กลุ่มตวัอย่างท่ีมีท่ีพกัอาศยัถูกน ้ าท่วมในปี 2554 มีการจดัการความเส่ียงภยัน ้ าท่วมโดยใช้วิธี
หลีกเล่ียงความเส่ียงภยัสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.13 จากขอ้ค าถาม “น ารถยนตไ์ปจอดในท่ีสูง” รองลงมาคือ
ใชวิ้ธีลดความเส่ียงภยั มีค่าเฉล่ีย 3.99 จากขอ้ค าถาม “จดัเตรียมอุปกรณ์ วสัดุ เช่น กระสอบทราย แผ่น
พลาสติก แผน่ไม ้ตะปู กาวซิลิโคน เพ่ือป้องกนับา้นเรือนใหพ้ร้อมรับมือกบัภาวะน ้าท่วม”  
                ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถูกน ้าท่วมในปี 2554 มีการจดัการความเส่ียงภยัน ้าท่วมโดยใช้
วิธีลดความเส่ียงภยั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.99 (S.D. = 0.56) จากขอ้ค าถาม “ขนยา้ยส่ิงของข้ึนท่ีสูง ของใชข้นาด
ใหญ่ใชอิ้ฐหรือไมห้นุนใหสู้งข้ึนจากพ้ืน” รองลงมาคือใชว้ิธีหลีกเล่ียงความเส่ียงภยั มีค่าเฉล่ีย 3.99 เช่นกนั
แต่มีค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานสูงกวา่ (S.D. = 0.60) จากขอ้ค าถาม “น ารถยนตไ์ปจอดในท่ีสูง” 

     5.ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ในการจ าแนกกลุ่มประชาชนท่ีมีท่ีพกัอาศยัถูกน ้ าท่วมกับ
ประชาชนท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถกูน ้าท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร 

                ผลการวิเคราะห์ขอ้ค าถาม 40 ขอ้ ท่ีใชใ้นการจ าแนกกลุ่มผูท่ี้มีท่ีพกัอาศยัถูกน ้าท่วมและกลุ่มผูท่ี้
มีท่ีพกัอาศยัไม่ถูกน ้ าท่วม สามารถสร้างสมการหาค่า Y เพ่ือใชใ้นการพยากรณ์ โดยใชค่้า Cutting Score 
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มคน ออกเป็น 2 กลุ่ม จากการค านวณค่า Cutting Score = - 0.157473 ซ่ึง
หมายความว่าหาก Y มีค่านอ้ยกว่า - 0.157473 จะเป็นผูท่ี้สังกดัในกลุ่ม 1 (ผูท่ี้มีท่ีพกัอาศยัไม่ถูกน ้ าท่วม) 
และหาก Y มีค่าสูงกว่า - 0.157473 จะเป็นผู ้ท่ีสังกัดในกลุ่ม 2 (ผู ้ท่ี มีท่ีพักอาศัยถูกน ้ าท่วม) อัตรา
ความสามารถในการจ าแนกกลุ่มไดถ้กูตอ้ง ร้อยละ 84.00  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
ปัจจยัส่วนบุคคล 
     จากผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีท่ีพกัอาศยัถกูน ้าท่วมมีรายไดเ้ฉล่ียและมีภาระการผอ่นช าระหน้ี
เฉล่ียสูงกว่ากลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถูกน ้าท่วม จากทฤษฎีการปรับตวัของรอย ส่ิงเร้าเชิงบวกเชิงลบ มีผลต่อ
การปรับตวัของแต่ละบุคคลซ่ึงจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัความรุนแรงของส่ิงเร้า ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ี 
พบวา่ ถึงแมก้ลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัถกูน ้าท่วมจะมีส่ิงเร้าร่วมในเชิงบวกซ่ึงกคื็อรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกวา่กลุ่ม
ท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถูกน ้ าท่วมอยู่ 608.26 บาท แต่ก็มีส่ิงเร้าในเชิงลบซ่ึงก็คือภาระการผ่อนช าระหน้ีเฉล่ียต่อ
เดือนสูงกว่ากลุ่มท่ีมีท่ีพักอาศัยไม่ถูกน ้ าท่วมอยู่ 1,010.15 บาท จะเห็นว่าส่ิงเร้าเชิงลบมีความรุนแรง
มากกวา่ โดยจะเห็นไดจ้ากผลการวิเคราะห์ทางสถิติในขอ้ค าถาม ภาระในการผ่อนช าระหน้ี มีความส าคญั
ในการจ าแนกกลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัถูกน ้าท่วมและกลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถูกน ้าท่วม โดยมีค่า Sig. = 0.015, Ci 
= 0.378 (คะแนนสูงเป็นล าดบั 5), Structure Matrix = 0.177 (คะแนนสูงเป็นล าดบั 5) 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1565 

 
 

 
การประเมนิระดบัโอกาสในการเกดิความเส่ียงภัยน า้ท่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ 
     กลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศัยถูกน ้ าท่วมและกลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถูกน ้ าท่วมในปี 2554  มีการประเมินระดับ
โอกาสในการเกิดความเส่ียงภัยน ้ าท่วมเกิดจากปัจจัยด้านการเปล่ียนแปลงของสภาพพ้ืนท่ีสูงท่ีสุด 
เน่ืองจากมีการอุดตนัของระบบระบายน ้าบ่อยท าใหเ้กิดน ้าท่วมขงัไดง่้าย โดยกลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัถูกน ้าท่วม
มีค่าเฉล่ีย 4.31 ซ่ึงสูงกว่ากลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถูกน ้ าท่วมท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.10 และจากการวิเคราะห์ผลทาง
สถิติ พบว่า ขอ้ค าถามดงักล่าวเป็นขอ้ค าถามท่ีมีความส าคญัในการจ าแนกกลุ่มผูท่ี้มีท่ีพกัอาศยัถูกน ้าท่วม
และกลุ่มผู ้ท่ี มีท่ีพักอาศัยไม่ถูกน ้ าท่วม โดยมีค่า Sig. = 0.025, Ci = 0.521(คะแนนสูงเป็นล าดับ 4), 
Structure Matrix = 0.163 (คะแนนสูงเป็นล าดบั 7)  
     ปัจจยัรองลงมากลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัถูกน ้ าท่วมประเมินว่าเป็นจากปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้งของท่ีพกัอาศยั 
เน่ืองจากมีท่ีอยู่อาศยัตั้งอยู่ต  ่ากว่าระดบัถนนจึงท าให้เกิดน ้ าท่วมขงัไดง่้ายมีค่าเฉล่ีย 4.16 แต่กลุ่มท่ีมีท่ีพกั
อาศยัไม่ถูกน ้าท่วมประเมินว่าเป็นจากปัจจยัดา้นการเปล่ียนแปลงของสภาพพ้ืน เน่ืองจากระบบการระบาย
น ้าบริเวณโดยรอบยงัไม่เพียงพอมีค่าเฉล่ีย 4.07 เป็นท่ีน่าสังเกตุวา่ขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล  าดบัแรก
ของกลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัถูกน ้าท่วมจะประเมินระดบัของโอกาสในการเกิดความเส่ียงภยัน ้าท่วมสูงกว่ากลุ่ม
ท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถูกน ้าท่วม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการปรับตวัของรอย ท่ีกล่าวว่า การปรับตวัของแต่ละ
บุคคลจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัความรุนแรงของส่ิงเร้า ซ่ึงส่ิงเร้าในการศึกษาคร้ังน้ีคือประสบการณ์
ประสบภยัน ้ าท่วมในปี 2554 และจากการศึกษาของ พิศมยั วิพฒัครุฑ (2545) ท าการศึกษาธุรกิจโรงแรม
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเช่ียงใหม่ พบว่า ธุรกิจโรงแรมท่ีมีขนาดต่างกนัจะมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อ
ความถ่ีท่ีอาจเกิดภยัธรรมชาติต่างกนั ซ่ึงเป็นผลจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของธุรกิจโรงแรมขนาดปาน
กลางค่อนขา้งใหญ่ และขนาดใหญ่เคยมีความเสียหายจากภยัต่างๆ เกิดข้ึนพอสมควร ท าใหปั้จจยัเส่ียงภยัมี
มากกวา่ 
 
การประเมนิระดบัของผลกระทบที่เกดิจากภัยน า้ท่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ 
     กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มประเมินตรงกนัว่าภาวะน ้ าท่วมท าให้เกิดความเสียหายดา้นทรัพยสิ์นสูงสุด 
โดยเฉพาะความเสียหายบางส่วนของบา้นท่ีอยู่อาศยั รองลงมาเป็นผลกระทบดา้นการเงินท่ีท าใหร้ายจ่าย
สูงข้ึนจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย โดยกลุ่มท่ีมีท่ีพักอาศัยถูกน ้ าท่วมประเมินระดับของ
ผลกระทบดา้นทรัพยสิ์นจากความเสียหายบางส่วนของบา้นท่ีอยู่อาศยัมีค่าเฉล่ีย 4.20 และผลกระทบดา้น
การเงินจากรายจ่ายสูงข้ึนจากค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยัมีค่าเฉล่ีย 4.15 ซ่ึงสูงกว่ากลุ่มท่ีมีท่ีพกั
อาศยัไม่ถูกน ้าท่วมท่ีประเมินระดบัของผลกระทบดา้นทรัพยสิ์นจากความเสียหายบางส่วนของบา้นท่ีอยู่
อาศยัมีค่าเฉล่ีย 4.14 และผลกระทบดา้นการเงินจากรายจ่ายสูงข้ึนจากค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัมี
ค่าเฉล่ีย 4.10 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เอกชยั วรรณสุทธ์ิและคณะ (พ.ศ. 2552) ท่ีพบว่าหากอีก 
8 ปี ขา้งหนา้เกิดน ้าท่วมข้ึนจริง กลุ่มตวัอยา่งประเมินวา่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัในเขต
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ท่ีอยู่อาศยัมาก แต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณรงคก์รณ์ แสนสุข (พ.ศ. 2549) ท่ีพบว่าสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพและทรัพยสิ์นหลงัน ้าท่วมในภาพรวมมีระดบัความเสียหายมาก เน่ืองจากชาวบา้นไม่ไดเ้ตรียม
ตวัเพ่ือท่ีจะป้องกนัน ้าท่วมฉบัพลนัและไม่เคยมีน ้าท่วมเกิดข้ึนในหมู่บา้น และผลกระทบทางเศรษฐกิจอยู่
ในระดบัมากดา้นรายจ่ายของชาวบา้นเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากสูญเสียบา้นทั้งหลงัและเสียหายบางส่วน 
     จากการประเมินระดบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเป็นท่ีน่าสังเกตุว่าขอ้ค าถามท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล  าดบัแรก 
ถึงแมค่้าท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ผลทางสถิติจะไม่มีความส าคญัในการจ าแนกกลุ่ม แต่ขอ้ค าถามในดา้น
ผลกระทบดา้นสุขภาพท าใหเ้กิดอาการป่วยเน่ืองจากความเครียดและวิตกกงัวลกบัสถานะการณ์น ้าท่วมมี
ความส าคัญในการจ าแนกกลุ่ม เพราะผลกระทบท่ีเกิดจากภัยน ้ าท่วมในด้านต่างๆ ลว้นส่งผลให้เกิด
ความเครียดและวิตกกงัวล ขอ้ค าถามดงักล่าวจึงมีความส าคญัในการจ าแนกกลุ่มผูท่ี้มีท่ีพกัอาศยัถกูน ้าท่วม
และกลุ่มผูท่ี้มีท่ีพักอาศัยไม่ถูกน ้ าท่วมได้ โดยมีค่า Sig. = 0.009, Ci = 0.582 (คะแนนสูงเป็นล าดับ 3), 
Structure Matrix 0.190 (คะแนนสูงเป็นล าดบั 3) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิไลวรรณ ศรีสงคราม และ
คณะ (2549) ท่ีกล่าวว่า การปรับตวั ว่าเป็นความพยายามของบุคคลในการท่ีจะหาวิธีลดสภาวะความตึง
เครียดทางอารมณ์ซ่ึงเกิดจากความไม่สมปรารถนาในส่ิงท่ีตนหรือสังคมแวดลอ้มคาดหวงั ทั้งยงัเก่ียวขอ้ง
กบัการปรับพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงความพยายามดงักล่าวมี
จุดประสงคเ์พ่ือใหมี้ความสามารถในการด าเนินชีวิต 
 
วธีิการจดัการความเส่ียงภัยที่เกดิจากน า้ท่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ 
     จากการศึกษาพบว่า ประชาชนทั้งสองกลุ่มเลือกใช้วิธีการจดัการความเส่ียงภยัท่ีเกิดจากน ้ าท่วมไม่
แตกต่างกนั เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีขอ้ค าถามใดในเร่ืองของวิธีจดัการความเส่ียงมี
ความส าคญัในการจ าแนกกลุ่มได ้แต่จากขอ้ค าถามในเร่ืองของการประเมินระดบัของผลกระทบท่ีเกิดจาก
ภยัน ้ าท่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ พบว่า ผลกระทบดา้นทรัพยสิ์นท่ีท าให้ยานพาหนะเสียหายมี
ความส าคญัในการจ าแนกกลุ่มได ้โดยมีค่า Sig. = 0.033, Ci = - 0.311 (คะแนนสูงเป็นล าดบั 9), Structure 
Matrix = - 0.155 (คะแนนสูงเป็นล าดบั 9) เม่ือน ามาพิจารณาร่วมกบัค่าเฉล่ียสูงสุดของวิธีการจดัการความ
เส่ียงภยัท่ีเกิดจากน ้ าท่วม พบว่า กลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัถูกน ้ าท่วมจะใชวิ้ธีหลีกเล่ียงความเส่ียงภยัโดยการน า
รถยนตไ์ปจอดในท่ีสูงมีค่าเฉล่ีย 4.13 วา่เป็นวิธีการท่ีสามารถช่วยลดหรือรองรับความเสียหายท่ีเกิดจากน ้า
ท่วมได ้แต่กลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถูกน ้ าท่วมจะใชวิ้ธีดงักล่าวเป็นอนัดบัรองลงมามีค่าเฉล่ีย 3.99 (S.D. = 
0.60) จะสังเกตุพบว่าการจดัการความเส่ียงภยัดว้ยวิธีการดงักล่าวท าให้ข้อค าถามเก่ียวกบัการประเมิน
ระดบัผลกระทบดา้นทรัพยสิ์นท่ีท าใหย้านพาหนะเสียหายมีความส าคญัในการจ าแนกกลุ่มผูท่ี้มีท่ีพกัอาศยั
ถกูน ้าท่วมและกลุ่มผูท่ี้มีท่ีพกัอาศยัไม่ถกูน ้าท่วม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภานุพงค ์สวา่งวงค ์(2555) ท่ี
พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตอบสนองของประชาชนมากท่ีสุด คือ ปัจจยัภายในดา้นประสบการณ์จากท่ีเคย
ประสบกบัปัญหาน ้ าท่วมมาก่อน ท าให้เกิดความตระหนักและมีการต่ืนตวัต่อการรับรู้ท าให้ประชาชน
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สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าควรจะรับมือและด าเนินการอย่างไร เพ่ือลดผลกระทบและความ
เสียหายหากเกิดอุทกภยัคร้ังใหม่ 
     ส่วนวิธีการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากภยัน ้ าท่วมล าดบัรองลงมาของกลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัถูกน ้าท่วม คือ 
ลดความเส่ียงภยัโดยจดัเตรียมอุปกรณ์ วสัดุ เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสติก แผ่นไม ้ตะปู กาวซิลิโคน 
เพ่ือป้องกนับา้นเรือนให้พร้อมรับมือกบัน ้ าท่วมมีค่าเฉล่ีย 3.99 และกลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถูกน ้ าท่วมจะมี
ค่าเฉล่ียในวิธีลดความเส่ียงภยัดว้ยการขนยา้ยส่ิงของข้ึนท่ีสูง ของใช้ขนาดใหญ่ใช้อิฐหรือไมห้นุนให้
สูงข้ึนจากพ้ืนมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.99 (S.D. = 0.56) จากการจดัการความเส่ียงภยัขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่ม
ตวัอย่างใชวิ้ธีจดัการความเส่ียงภยัดว้ยวิธีพ้ืนฐาน ซ่ึงอาจไม่สามารถรองรับความเสียหายต่อทรัพยสิ์นท่ีมี
มูลค่าสูงไดแ้ต่หากใชวิ้ธีการโอนความเส่ียงภยัไปให้บริษทัประกนัภยัจะช่วยให้กลบัคืนสู่สภาพปกติได้
อย่างรวดเร็ว  เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาท่ีผ่านมาของ พิศมยั วิพฒัครุฑ (พ.ศ. 2545) พบว่า วิธีจดัการ
ความเส่ียงภยัท่ีธุรกิจโรงแรมใช้อยู่ในรูปแบบการลดความเส่ียงภยัโดยมุ่งเน้นป้องกนัความเสียหายมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือโอนความเส่ียงภยัให้ผูรั้บประกนัภยั จะเห็นว่าธุรกิจและบุคคลให้ความส าคญักบัการ
จดัการเส่ียงภยัดว้ยวิธีลดความเส่ียงภยัมากกวา่การโอนความเส่ียงภยัซ่ึงเป็นวิธีท่ีสามารถรองรับผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไดดี้กวา่หากมีประเมินระดบัโดอกาสและมลูค่าความเสียหายไดถ้กูตอ้ง 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
     1.จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ประชาชนทั้งกลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัถกูน ้าท่วมและกลุ่มท่ีมีท่ีพกัอาศยัไม่ถูก
น ้าท่วมมมีการประเมินระดบัของโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดจากภยัน ้าท่วมแตกต่างกนั แต่ทั้งสองกลุ่มมี
พฤติกรรมการจดัการความเส่ียงภยัจากน ้ าท่วมไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการจดัการความ
เส่ียงภยันั้นไม่ไดเ้ป็นผลมาจากการประเมินระดบัความเส่ียงภยั แต่ประชาชนจดัการดว้ยวิธีขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้มากกวา่ท่ีจะวางแผนล่วงหนา้เพ่ืองรองรับผลกระทบ โดยจะเห็นไดจ้ากขอ้ค าถาม
ของวิธีลดความเส่ียงภยัและหลีกเล่ียงความเส่ียงภยัค่าเฉล่ียสูงกว่าการโอนความเส่ียงภยั ดงันั้นเพ่ือให้
ประชาชนรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากภยัน ้าท่วมในอนาคตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐบาล
และเอกชนควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของการประเมินระดับของ
โอกาสและผลกระทบท่ีเกิดจากภยัน ้าท่วมท่ีแต่ละบุคคลเผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพ่ือเลือกใชว้ิธีการจดัการได้
อยา่งเหมาะสม 
     2.จากการประเมินระดบัของผลกระทบจากภยัน ้าท่วมพบว่า ประชาชนมีความกงัวลใจในหลายๆ ดา้น 
โดยเฉพาะผลกระทบดา้นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าเฉล่ียในแต่ละขอ้ค าถามอยู่ในล าดบัตน้ๆ แต่วิธีการท่ีประชาชน
มองว่าสามารถช่วยลดหรือรองรับความเสียหายไดน้ั้นมุ่งเนน้ไปท่ีวิธีลดความเส่ียงภยัและหลีกเล่ียงความ
เส่ียงภยัมากกวา่วิธีโอนความเส่ียงภยัไปใหบ้ริษทัประกนัภยั ซ่ึงอาจเป็นผลจากภยัน ้าท่วมซ่ึงเป็นภยัท่ีตอ้ง
ซ้ือความคุม้ครองเพ่ิมเติมจากกรมธรรมห์ลกัจึงจะไดรั้บความคุม้ครองประชาชนบางส่วนอาจยงัไม่ทราบ
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ในประเด็นดงักล่าว ดงันั้นนอกจากบทบาทท่ีทางรัฐบาลเขา้มามีส่วนช่วยสนับสนุนแลว้ ทางภาคธุรกิจ
ประกนัภยักส็ามารถออกแบบผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนโดยท่ีไม่กระทบกบั
ความเส่ียงโดยรวมของบริษทั เช่น การคิดอตัราเบ้ียประกนัภยัตามระดบัความเส่ียงภยัน ้ าท่วมในแต่ละ
พ้ืนท่ี หรือการจ ากดัวงเงินความรับผิดเพ่ือควบคุมความเส่ียงในบางพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเส่ียงภยัสูง นอกจากน้ี
ประชาชนยงัมีความกงัวลใจในเร่ืองของความเจ็บป่วยและอุบติัเหตุท่ีเกิดตามมาจากปัญหาน ้าท่วม ดงันั้น
อาจออกแบบใหมี้การผสมผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบโจทยค์วามกงัวลใจหรือความตอ้งการเพ่ือดึงดูดความสนใจ
ในการท าประกนัมากยิ่ง 
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การศึกษาความแตกต่างด้านทศันคตขิองผู้เอาประกนัภยั ต่อการจดัเกบ็และ
แลกเปลีย่นข้อมูลส่วนบุคคลที่เกีย่วข้องกบัการประกนัภยั  

ระหว่างผู้ที่ท าประกนัภยัแล้ว และผู้ที่ยงัไม่มกีารท าประกนัภยั 
Discriminant Analysis: Insurance's personal data collection and 
exchanged attitude, studied in Insured and Uninsured persons. 

 ประพฒัน์ อ านวย1 และ ผศ.ดร. กญัช์ อนิทรโกเศศ2 
Prapat Umnuay and Asst.Prof.Dr. Gun Indrakoses 

 
บทคดัย่อ 

     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อการจัดเก็บและแลกเปล่ียนข้อมูลส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยั ระหว่างผูท่ี้ท าประกนัภยัแลว้ เช่น ประกนัชีวิตประเภทสามญั ประกนัสุขภาพ 
ประกนัภยัรถภาคสมคัรใจ เป็นตน้ และผูท่ี้ยงัไม่มีการท าประกนัภยั  หรือมีการท าประกนัภัยประเภทท่ี
ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการพิจารณารับประกนัภยั หรือการค านวณเบ้ียประกนัภยั เช่น การประกนัภยั
รถภาคสมคัรใจ การประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม เป็นตน้ โดยเป็นการศึกษาประชากรผูอ้ยู่อาศยัและมี
ทะเบียนบา้นอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอายุ 20 ปีข้ึนไป โดยจากการศึกษาผูท่ี้ท าประกนัภยัแลว้ 
จ านวน 134 คน และผูท่ี้ยงัไม่มีการท าประกนัภยั จ านวน 66 คน ดว้ยเคร่ืองมือแบบสอบถามและใช้การ
วิเคราะห์ Discriminant Analysis ผลการศึกษาพบว่าสมการเส้นตรงท่ีไดส้ามารถจ าแนกกลุ่มประชากรได ้
โดยมีความถูกตอ้งรวมร้อยละ 84.00 โดยประเด็นท่ีมีความน่าสนใจจากการศึกษาคือ  ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงผลจากการไม่แถลงขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงของผูท้  าประกนัภยั เพ่ือเป็นส่วนประกอบ
ในการพิจารณารับประกนัภยัใหแ้ก่บริษทัประกนัภยั และจะท าใหส้ญัญาประกนัภยันั้น เป็นโมฆียะ ซ่ึงส่วน
หน่ึงมาจากผูท้  าประกนัภัยมองเห็นถึงประโยชน์ส่วนบุคคลจากการไม่แถลงขอ้เท็จจริง เช่น การปกปิด
ขอ้มูลทางการแพทย ์เพ่ือใหเ้บ้ียประกนัภยัต ่าลงกว่าปรกติ หรือไดรั้บความคุม้ครอง โดยไม่กงัวลถึงผลใน
อนาคต เช่น การปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม จากการปกปิดขอ้มูลของผูท้  าประกนัภยั หรือการให้สัญญา
ประกนัภยัเป็นโมฆียะเป็นตน้    
ค าส าคัญ : ข้อมลูส่วนบคุคล, ประกันภัย, ทัศนคติ 
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Abstract 
 
     This articles describes an “ Insurance's personal data”  collection and exchanged attitude, studied in 
insured persons (Example; Life Insurance, Health Insurance and Voluntary Motor Insurance) and 
uninsured persons or Insured without important information (Example; Compulsory Motor Insurance, 
Group Personal Accident Insurance). These articles researched from 20 years old Bangkok citizen (refer 
by registration with Department of Provincial Administration), with Insured people 134 persons and 
Uninsured people 66 persons. Tools for these research was Questionnaires with Discriminant analysis 
which describe the Linear Regression with 84 percent accuracy of original grouped cases correctly 
classified. Interested articles in these articles was, most people didn’t realize the impact of  “Principle of 
utmost Good faith”  which act honestly toward each other and to not mislead or withhold critical 
information to insurance company (Voidable Insurance Policy). Personal benefits was more significant 
such as “Disclosure medical history for lower Insurance Premium” which effect to “Claim reject or 
Voidable Policy”. 
 
Keywords : Personal Data, Insurance, Attitude 
 
1. บทน า 

 
     ธุรกิจประกนัภยั เป็นธุรกิจซ่ึงเป็นการสญัญาท่ีตกลงจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนหรือเงินจ านวนหน่ึงให้
ในกรณีเกิดวินาศภยัหากมีข้ึน หรือในเหตุอยา่งอ่ืนในอนาคต โดยบริษทัประกนัภยัในฐานะผูรั้บประกนัภยั 
จะไดรั้บเบ้ียประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงการก าหนดเบ้ียของการประกนัภยัเป็นการค านวณตน้ทุน
ความเสียหายท่ีคาดว่าจะเป็น (Expected Lost Cost) และการค านวณราคาท่ีเหมาะสม (Optimal Price) ซ่ึง
การค านวณดงักล่าวอาศยัองคค์วามรู้และความช านาญทางสถิติ และขอ้มูลในอดีตของผูท้  าประกนัภยัเพ่ือ
คาดคะเนอนาคต โดยผูเ้อาประกนัภัยจะต้องแถลงขอ้มูลบางส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการก าหนดอตัราเบ้ีย
ประกนัภยั เช่น การแถลงประวติัสุขภาพส าหรับการท าประกนัชีวิตประเภทสามญั หรือประกนัสุขภาพ ซ่ึง
เม่ือบริษทัประกนัภยัในฐานะผูรั้บประกนัภยั รับทราบขอ้มูลในอดีตโดยละเอียดของผูเ้อาประกนัภยัแลว้ 
อาจมีผลท าให้บริษทัประกันภัยปฏิเสธการรับประกันภัยได้ โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยนั้น ได้จัดตั้ ง
ศูนยบ์ริการขอ้มลูดา้นประกนัภยั โดยมีภารกิจในการเป็นศูนยก์ลางการรวบรวมขอ้มลูดา้นประกนัภยัต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้  าประกนัภยั และเป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีมี
ประโยชนต่์อบริษทัประกนัภยั และต่อประชาชนในกรณีท่ีตอ้งการการคุม้ครองสิทธิประโยชน ์  
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     โดยงานวิจยัน้ีจะเป็นการศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติในการด าเนินการจดัเก็บและแลกเปล่ียนขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีเก่ียวกับการประกนัภัย ข้อกังวลและส่ิงคาดหวงัของผูเ้อาประกันภัย  และสามารถน าผลจาก
งานวิจยัไปเป็นขอ้มูลประกอบการด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้  าประกนัภยั โดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เพ่ือลดความเส่ียงในการด าเนินงานและ
ตอบสนองความคาดหวังของผูเ้อาประกันภัย และภาคธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด     

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
      
    (ร่างพระราชบญัญติัว่าดา้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล) ไดก้ าหนดนิยามดงัน้ี “ขอ้มูลส่วนบุคคล”  
หมายความถึงว่า ข้อเท็จจริงเก่ียวกับบุคคล ซ่ึงท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม และ”บนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายความว่า เอกสาร ฐานขอ้มูล หรือรูปภาพหรือส่ิงซ่ึงแสดง
ภาพของบุคคลในรูปแบบอ่ืน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงส่ิงพิมพซ่ึ์งเผยแพร่ทัว่ไปหรือเอกสารท่ีเก็บไวใ้นห้องสมุด 
หอศิลปะ หรือพิพิธภณัฑ ์เพ่ือประโยชน์ในการใชอ้า้งอิง การศึกษา การจดันิทรรศการ หรือเอกสารท่ีเป็น
อนุสรณ์ หรือจดหมายหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีการส่งในทางปกติธุระของการไปรษณีย ์เวน้แต่ขอ้ความจะก าหนด
ไวเ้ป็นอย่างอ่ืน” และ “มาตรา ๗ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือบนัทึกหรือพิมพเ์ผยแพร่จะกระท า
มิได ้เวน้แต่ 
 (๑) เป็นการเก็บรวบรวมภายใต้วตัถุประสงค์อนัชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับ
กิจกรรมของผูเ้กบ็รวบรวม และ 
 (๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น กระท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบวตัถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม” และ “มาตรา ๙ ห้ามมิให้เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ประวติั
สุขภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบความรู้สึกของผูอ่ื้น หรือประชาชนตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด โดยปราศจากความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่ 
 (๑) กระท าเพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล  
 (๒) กระท าโดยองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร โดยขอ้มูลดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกขององคก์รนั้น 
และไดแ้จง้ใหบุ้คคลนั้นทราบก่อนหรือในขณะเกบ็ขอ้มลูว่าจะไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่ไดรั้บความ
ยินยอม  
 (๓) กระท าเพ่ือประโยชนก์ารศึกษาวิจยั การวิเคราะห์ทางสถิติท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์หรือสุขภาพ
โดยรวมของประชาชน” 
     (ปิยะพร วงศ์เบ้ียสัจจ์ ,2551) ระดับความอ่อนไหวของข้อมูล จากหนังสือ Personal Information : 
privacy and the law โดย Raymond Wacks ซ่ึงแบ่งประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลออกเป็นระดบัต่างๆ ตาม
ความอ่อนไหวของขอ้มลู คือ ขอ้มลูอ่อนไหวนอ้ย เช่น ช่ือ-นามสกลุ ท่ีอยู ่ อาชีพ ฯลฯ ขอ้มลูอ่อนไหวปาน
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กลาง เช่น ค่าจา้งหรือเงินเดือน หลกัทรัพยห์รือหน้ีสิน กรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีถืออยู่ การตดัสินว่ากระท า
ความผิด ฯลฯ ขอ้มลูอ่อนไหวมาก เช่น ผลตรวจสุขภาพ ผลทดสอบทางจิตวิทยา ฯลฯ 
     (ศราวุฒิ พนสัขาว, 2525) “ความปรกติของสายตา ณ ปัจจุบนั พบว่าผูท่ี้มีความผิดปรกติของสายตานั้น
มีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากกวา่ผูท่ี้มีสายตาปกติ” 
 
3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมี
อายุ 20 ปีข้ึนไป ซ่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร มีประชากรจ านวน 5,701,394 คน (ท่ีมา : สถิติจงัหวดัท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุด 10 ล าดบั พ.ศ. 2553-2555 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) และไดใ้ชว้ิธีการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ Krejcie and Morgan ไดจ้ านวน 384 คน แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดั
ดา้นเวลาและทรัพยากร ประกอบใชว้ิธี Discriminant Analysis ในการวิเคราะห์ ซ่ึงก าหนดใหจ้ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างทั้งหมดมีมากกว่า 5 เท่าของจ านวนค าถามท่ีใชใ้นการถามเก่ียวกบัตวัแปรตน้ทั้งหมด การศึกษา
คร้ังน้ีจึงศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน แลว้คดัเลือกตวัอย่างโดยใชวิ้ธีแบบก าหนดโควตา้ (Quota 
Sampling) จากการก าหนดสดัส่วนของประชากร ผูท่ี้มีการท าประกนัภยั ประมาณร้อยละ 50 และผูท่ี้ยงัไม่
มีการท าประกันภัย หรือท าประกันภัยบางประเภทท่ีข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการรับประกันภัย 
ประมาณร้อยละ 50 และจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) แบ่งเขตตามความหนาแน่นของประชากร 
5 ระดบั (สถิติจ านวนประชากร กรุงเทพมหานคร ปี 2554 : ส านกัผงัเมือง)  ไดแ้ก่  
     ระดบัท่ี 1 ความหนาแน่นของประชากร 0-5,000 คน/ตร.กม. มีจ านวน 21 เขต  
     ระดบัท่ี 2 ความหนาแน่นของประชากร 5,001-10,000 คน/ตร.กม. มีจ านวน 18 เขต  
     ระดบัท่ี 3 ความหนาแน่นของประชากร 10,001-15,000 คน/ตร.กม. มีจ านวน 8 เขต   
     ระดบัท่ี 4 ความหนาแน่นของประชากร 15,001-20,000 คน/ตร.กม. มีจ านวน 2 เขต 
     ระดบัท่ี 5 ความหนาแน่นของประชากร 20,001 คน/ตร.กม. ข้ึนไป มี 1 เขต   
     โดย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วน โดยใช้หลกัของ Likert 
Scale เป็นตวัช้ีวดั ดงัน้ี  
     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา การท าประกนัชีวิต
หรือประกนัภยัวินาศภยัของผูต้อบแบบสอบถาม  
     ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นความส าคญัของประกนัภยัในทศันคติของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น ทศันคติดา้น
ความเช่ือและระดบัการรู้ประโยชนข์องการประกนัภยั  
     ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นทศันคติต่อการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น ระดบัการรู้
เก่ียวกบัหลกัการพิจารณารับประกนัภยัโดยอาศยัขอ้มูลของผูท้  าประกนัภยั ระดบัความเห็นดว้ยต่อประเภท
ขอ้มูลท่ีจะตอ้งแถลงและจดัเก็บโดยบริษทัประกนัภยัท่ีเป็นลูกคา้ ระดบัความคาดหวงัจากประโยชน์ใน
การแถลงข้อมูลให้แก่บริษัทประกันภัยท่ีเป็นลูกค้า ระดับคุณภาพในการเก็บรักษาข้อมูลของผูท้  า
ประกนัภยั ระดบัความเห็นดว้ยต่อการน าขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีลูกคา้แถลง ไปแลกเปล่ียนกบัหน่วยงานรัฐ 
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หรือบริษทัประกนัภยัอ่ืนตามท่ีร้องขอ ระดบัความกงัวลดา้นการรักษาความปลอดภยัหรือการถูกละเมิด
ขอ้มูล ระดบัการมีอิทธิพลต่อการท าประกนัภยั จากการน าขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีลูกคา้แถลง ไปแลกเปล่ียน
กบัหน่วยงานรัฐ หรือบริษทัประกนัภยัอ่ืนตามท่ีร้องขอ  
     ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลดา้นความคาดหวงัของผูต้อบแบบสอบถาม จากการน าขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีลูกคา้แถลง 
ไปแลกเปล่ียนกบัหน่วยงานรัฐ หรือบริษทัประกนัภยัอ่ืนตามท่ีร้องขอ  
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     1. การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
     พบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51 และเพศหญิง 98 คน คิดเป็นร้อย
ละ 49 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 30-35 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และอายุ
ต ่าว่า 30 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาสูงสุดใน
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66 โดยจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด มีผูท้  าประกนัภยั
แลว้ จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 67 และ ผูท่ี้ยงัไม่มีการท าประกนัภยั จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33  
     2. การประเมินความส าคญัของประกนัภยัในทศันคติของผูต้อบแบบสอบถาม  
     พบวา่ประชากรผูท่ี้มีการท าประกนัภยัไวแ้ลว้นั้น จะเห็นความส าคญัของการประกนัภยั สูงกวา่ผูท่ี้ยงัไม่
มีการท าประกันภัย ในทุกๆค าถาม เช่นในด้านการลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตของผูท้  า
ประกนัภยั ในขณะท่ี ประชากรทั้งสองกลุ่ม ไม่ทราบถึงการท่ีบริษทัประกนัภยัจะผลกัภาระค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตในการประกนัภยั ไปเป็นค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีสูงข้ึน  
     3. การประเมินทศันคติต่อการจดัเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
     พบวา่ทศันคติของประชากรต่อการจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยพิจารณาถึงสาเหตุในการจดัเก็บขอ้มูล 
ซ่ึงพบว่าผูท่ี้มีการท าประกนัภยัไวแ้ลว้ จะมีความเขา้ใจถึงสาเหตุและความส าคญัในการจดัเก็บขอ้มูลใน
ระดบัปานกลาง และสูงกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ียงัไม่มีการท าประกนัภยั โดยเฉพาะการแถลงขอ้มูลจริง
เพ่ือเป็นส่วนประกอบในการพิจารณารับประกนัภยั ของบริษทัประกนัภยั 
     ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม ค่อนขา้งเห็นดว้ยต่อการแถลงขอ้มูลส่วนบุคคล ใหแ้ก่บริษทัประกนัภยั
ท่ีเป็นลูกคา้ดว้ย โดยผูท่ี้มีการท าประกนัภยัมีทศันคติอยู่ในระดบัปานกลาง และสูงว่าผูท่ี้ยงัไม่มีการท า
ประกนัภยั โดยขอ้มูลท่ีผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม เห็นดว้ยต่อการแถลงขอ้มูลแก่บริษทัประกนัภยัท่ี
เป็นลูกคา้ คือ “1. ประวติัทางการแพทย ์การรักษาโรค” ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการ
แถลงขอ้มูลท่ีแทจ้ริงให้แก่บริษทัประกนัภยั เพ่ือประโยชน์ของผูท้  าประกนัภยัเอง เช่น การไดรั้บความ
คุม้ครองโรคของผูท้  าประกนัภยัตามสญัญา 
     ผูต้อบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่ม แสดงความเห็นดว้ยต่อการท่ีบริษทัประกนัภยัเรียกขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูท้  าประกันภยั เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การพิจารณาตดัสินใจรับประกนัภัย การค านวณเบ้ีย
ประกันภัย และการพิจารณาจ่ายสินไหมอย่างเป็นธรรมซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินการเพ่ือให้ได้
ประโยชนท์ั้งผูท้  าประกนัภยั และผูรั้บประกนัภยั 
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     ผูต้อบแบบสอบถามแสดงทัศนคติต่อการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดยบริษทัประกนัภยั ใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงส่วนหน่ึงอาจเกิดจากประสบการณ์ของผูต้อบแบบสอบถาม จากการได้รับการ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือบริการต่างๆ ผ่านโทรศพัท์ จดหมาย หรือในรูปแบบต่างๆท่ีอาศยัขอ้มูลส่วน
บุคคลของลกูคา้ เช่น การโทรประชาสมัพนัธ์สินเช่ือทางการเงิน  
     การศึกษาทศันคติของผูต้อบแบบสอบถาม เม่ือมีการน าขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีไดแ้ถลงต่อบริษทัประกนัภยั
ท่ีเป็นลูกคา้ ไปท าการแลกเปล่ียนใหก้บัหน่วยงานของรัฐบาลหรือบริษทัประกนัภยัอ่ืนๆท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ 
ตามท่ีร้องขอ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความเห็นดว้ยในระดับต ่า ต่อการด าเนินการ
ดงักล่าว เน่ืองจากประเดน็การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีกงัวล และการด าเนินการดงักล่าวอาจท าให้
ผูท้  าประกนัภยัเสียประโยชน ์
     ผูต้อบแบบสอบถามท่ียงัไม่มีการท าประกนัภยั มีความกงัวลต่อการบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล
ค่อนขา้งสูง มากกวา่ผูท่ี้มีการท าประกนัภยั ซ่ึงประเด็นท่ีมีความกงัวลมากท่ีสุด คือ “ความกงัวลในดา้นการ
ถูกละเมิด เช่น การน าขอ้มูลไปขายให้แก่บุคคลอ่ืน” และการแถลงขอ้มูลส่วนบุคคลบางรายการให้แก่
บริษทัประกนัภยั เพ่ือจดัเก็บและแลกเปล่ียนกบัหน่วยงานภาครัฐหรือบริษทัประกนัภยัอ่ืนตามท่ีร้องขอ
นั้น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท าประกนัภยัค่อนขา้งสูง 
     4. การประเมินความคาดหวงัของผูต้อบแบบสอบถาม 
     พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ใหค้วามคาดหวงัสูงในดา้นประโยชน์จากการแถลงขอ้มูลส่วนบุคคล ใหแ้ก่บริษทั
ประกนัภยั และหน่วยงานภาครัฐหรือบริษทัประกนัภยัอ่ืน โดยเฉพาะการปกป้องสิทธิของลูกคา้และลด
ปัญหาบริษทัประกนัภยัปฏิเสธการจ่ายสินไหมอย่างไม่เหมาะสม เช่น ปฏิเสธโดยอา้งว่าลูกคา้ไม่แถลง
ขอ้มลูส่วนบุคคลใหค้รบถว้นในวนัท าสญัญาประกนัภยั 
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงผลจากการไม่แถลงขอ้มูลจริง เพ่ือเป็นส่วนประกอบใน
การพิจารณารับประกนัภยั โดยบริษทัประกนัภยัจะให้ความคุม้ครองตั้งแต่เร่ิมสัญญา จนถึงวนัท่ีบริษทั
ยกเลิกกรมธรรมเ์ท่านั้น ไม่คุม้ครองจนส้ินสุดสญัญา (โมฆียะ)  
     2. ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความเช่ือค่อนข้างสูงในประโยชน์ของการท าประกันภัย เพ่ือลด
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตของผูท้  าประกนัภยั  
     3. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการท าประกนัภยัแลว้ รู้ถึงประโยชน์ของการท าประกนัภยัในการน าเบ้ีย
ประกนัภยัไปหกัลดหย่อนภาษีไดจ้ านวนหน่ึง เฉพาะประกนัชีวิตท่ีมีระยะเวลาคุม้ครอง เกิน 10 ปี ซ่ึงมา
จากประสบการณ์เก่ียวกบัการท าประกนัภยัของผูต้อบแบบสอบถาม 
     4. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เขา้ใจพอสมควรว่าบริษทัประกนัภยัจะใชห้ลกัความสุจริตใจ โดยจะ
อาศยัขอ้มูลจริงของผูท้  าประกนัภยั เป็นส่วนประกอบในการพิจารณารับประกนัภยั ซ่ึงเกิดจากความรู้
ความเขา้ใจและประสบการณ์ในการท าประกนัภยั ท่ีจะตอ้งมีการสอบถามขอ้มลูจากผูท้  าประกนัภยัทุกคร้ัง
ก่อนรับประกนัภยั 
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     5. ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติและระดบัความเห็นดว้ย ในการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลบางอย่างให้แก่
บริษทัประกนัภยัท่ีเป็นลกูคา้ดว้ย  
     โดยประเด็นท่ีส าคญัจากขอ้มลูขา้งตน้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงประโยชนข์องการแถลง
ขอ้มูลจริงของผูท้  าประกนัภยั เพ่ือให้บริษทัประกนัภยัพิจารณารับประกนัภยัอย่างถูกตอ้ง และคิดเบ้ีย
ประกนัภยัอย่างเหมาะสม ซ่ึงขอ้มลูดงักล่าว ส่วนหน่ึงคือขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้  าประกนัภยั เช่น ประวติั
ทางการแพทย ์ประวติัการถูกพิจารณาคดีต่างๆ เป็นตน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการท า
ประกนัภยัแลว้ ซ่ึงมีประสบการณ์ดา้นการท าประกนัภยั กลบัไม่ทราบถึงผลจากการไม่แถลงขอ้มูลจริงใน
การท าประกนัภยั ซ่ึงจะเกิดผลเสียแก่ผูท้  าประกนัภยัในอนาคต เช่น การปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม หรือการ
ยกเลิกความคุม้ครอง และเกิดกรณีการร้องเรียนบริษทัในภายหลงัจากความไม่เขา้ใจของผูท้  าประกนัภยัเอง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
     การแถลงขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูท้  าประกนัภยั และการด าเนินการดา้นขอ้มูล มีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และมี
ผลประโยชน์ร่วมกันหลายส่วน ซ่ึงควรจะมีการท างานร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมและการ
ตรวจสอบการท างานใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดร่วมกนั โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
     1. หน่วยงานก ากับธุรกิจประกันภัย เป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงต่อระบบการประกันภัย ของ
ประเทศไทย ไดแ้ก่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
จะตอ้งด าเนินบทบาทการให้ความรู้และความเขา้ใจถึงขอ้มูลของผูท้  าประกนัภยัท่ีมีความส าคญัต่อการ
พิจารณารับประกนัภยั เช่น ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อเบ้ียประกนัภยั ซ่ึงเป็นการท าความ
เขา้ใจในส่ิงท่ีใกลต้วักบัผูท้  าประกนัภยัมากท่ีสุด โดยหากผูท้  าประกนัภยั เปิดเผยขอ้มลูจริงทั้งหมด โดยไม่
ปกปิดขอ้มูลเท็จใดๆ บริษทัประกนัภยัจะด าเนินการคิดเบ้ียประกนัภยัโดยพิจารณาจากความเส่ียงทั้งหมด
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และคิดเบ้ียประกนัภยัไดต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด และผูท้  าประกนัภยัจะตอ้งยอมรับ
หากบริษทัประกนัภยัปฏิเสธการรับประกนัภยัเม่ือรับทราบขอ้มูลบางประการ เช่น ปฏิเสธตามสัญญา
ประกนัภยั กรณีผูท้  าประกนัภยัมีประวติัทางการแพทย ์เป็นโรคเบาหวาน เป็นตน้ 
     การด าเนินการเป็นศูนยก์ลางท่ีมีความน่าเช่ือถือ ในการจดัเก็บและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน
รัฐบาลและบริษทัประกนัภยัต่างๆ ผา่นโครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูการประกนัภยั (Insurance Bureau 
System) ซ่ึงด าเนินการโดย ส านักงาน คปภ. นั้ น จะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผูท้  าประกันภัยถึง
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เช่น การตรวจสอบหรือสืบคน้กรมธรรม ์เพ่ือป้องกนัการทุจริตของตวัแทนในการ
ออกกรมธรรมป์ลอมใหแ้ก่ลูกคา้ หรือ การสืบคน้กรมธรรมใ์นกรณีท่ีมีผูเ้สียชีวิตในครอบครัวแต่ไม่ทราบ
วา่มีการท าประกนัภยัไวก้บับริษทัใดบา้ง เพ่ือไม่ใหผู้ท้  าประกนัภยัและผูรั้บผลประโยชน์ เสียประโยชนใ์น
การรับเงินสินไหมจากกรมธรรม ์ซ่ึงจะตอ้งมีระบบในการควบคุมความปลอดภยัของขอ้มูลผูท้  าประกนัภยั 
มีระบบในการตรวจสอบการด าเนินการโดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ประชาชน 
     2. สมาคมประกนัชีวิตไทย และสมาคมประกนัวินาศภยัไทย เป็นหน่วยงานท่ีเกิดจาการรวมกลุ่มของ
บริษทัประกนัชีวิต และบริษทัประกนัภยัในประเทศไทย เพ่ือการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจประกนัภยั โดย
สมาคมฯต่างๆ ควรจะให้ความรู้แก่ประชาชนควบคู่กบัการด าเนินงานของหน่วยงานก ากับ เพ่ือสร้าง
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ความสัมพนัธ์และสร้างความคุน้เคยระหว่างผูท้  าประกนัภยักบับริษทัประกนัภยั ลดความกงัวลในการ
แถลงขอ้มูลจริงของลูกคา้ และเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจให้แก่ประชาชนถึงสาเหตุในความตอ้งการขอ้มูล
ส่วนบุคคลของบริษทัประกนัภยั 
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานและการบริหารจดัการขอ้มูล ของหน่วยงานรัฐบาล ในฐานะ
ผูใ้ชข้อ้มูลของผูท้  าประกนัภยั เพ่ือป้องกนัการแทรกแซงและการด าเนินการโดยผูใ้ดผูห้น่ึง ท่ีไม่ไดเ้ป็นมติ
ร่วมกนั และการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัประกนัภยัในสมาคมฯ เพ่ือป้องกนัผูใ้ดผูห้น่ึงหา
ประโยชนจ์ากขอ้มลูส่วนบุคคลของผูท้  าประกนัภยั 
     3. บริษทัประกนัภยั เป็นผูไ้ดป้ระโยชน์โดยตรงจากขอ้มูลส่วนตวัของผูท้  าประกนัภยั ท่ีแถลงให้แก่
บริษทัประกนัภยัท่ีเป็นลูกค้า ในการพิจารณาถึงความเส่ียงและการพิจารณารับประกนัภยั โดยบริษทั
ประกนัภยัควรจะมีการด าเนินการเพ่ือใหลู้กคา้ไดป้ระโยชน์สูงสุดจากการแถลงขอ้มูลจริงดงักล่าว ซ่ึงจะ
เป็นการส่งเสริมให้ลูกคา้มีทัศนคติท่ีดีต่อการแถลงข้อมูลจริง และอาจจะส่งผลต่อจ านวนกรมธรรม์ท่ี
อาจจะเพ่ิมข้ึน โดยการตดัสินจากการไดรั้บบริการของบริษทัประกนัภยั และ บริษทัประกนัภยัควรมี
การบริหารจัดการข้อมูลของผู ้ท าประกันภัย โดยเฉพาะการป้องกันการน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ หรือการตลาด โดยท่ีลกูคา้ไม่ตอ้งการ  
     4. ลูกค้าหรือผูท้  าประกันภัย เน่ืองจากขอ้มูลท่ีมีการจัดเก็บและแลกเปล่ียนนั้น เป็นข้อมูลของผูท้  า
ประกนัภยัเอง จึงควรจดัให้มีกลุ่มสมาชิก สมาคม หรือใชช่้องทางของหน่วยงานคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค
เพ่ือการด าเนินการตรวจสอบการท างานและการใช้ขอ้มูลของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้ งหมด เพ่ือการรักษา
ผลประโยชนข์องผูท้  าประกนัภยั และป้องกนัการถกูละเมิดขอ้มลู      
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     ในการศึกษาความแตกต่างดา้นทศันคติของประชาชน ต่อการจดัเกบ็และแลกเปล่ียนขอ้มลูส่วนบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยั ระหว่างผูท่ี้ท าประกันภัยแลว้ และผูท่ี้ยงัไม่มีการท าประกนัภยันั้น พบว่า
ขอ้จ ากดัในการสอบถามคือประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่สามารถสอบถามไดอ้ย่างละเอียดครบถว้น 
เน่ืองจากข้อมูลท่ีมีผลต่อการประกันภัยมีหลายด้าน และมีรายละเอียดเป็นจ านวนมาก ประกอบกับ
การศึกษาโดยการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างระหว่างผูท่ี้มีการท าประกนัภัยแลว้ และผูท่ี้ยงัไม่มีการท า
ประกนัภยั ซ่ึงมีความแตกต่างกนัดา้นความรู้ความเขา้ใจ และประสบการณ์เก่ียวกบัการประกนัภยั ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการเจาะจงกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เพ่ือให้ได้ประเภทของข้อมูลท่ีมี
ความส าคญั และมีความกงัวลของประชากรแต่ละกลุ่ม ซ่ึงอาจจะระบุรายละเอียดประเภทของขอ้มลูท่ีมีผล
ดา้นทศันคติไดอ้ย่างครบถว้นและครอบคลุมรายละเอียดของขอ้มูล ซ่ึงผลจากการศึกษาจะสามารถน าไป
พฒันาต่อไปเป็นรูปแบบของขอ้มูลและการด าเนินการไดอ้ย่างชดัเจนมากยิ่งข้ึน เช่น การศึกษาทศันคติ
ของผูท้  าประกนัภยัแลว้ ต่อการจดัเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลดา้นการแพทย ์เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีส่งผลใหป้ระสบความส าเร็จในอาชีพตวัแทนประกนั
ชีวิต โดยศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคติดา้นงานขายกบัระดบัความส าเร็จของตวัแทนประกนัชีวิต 
ประชากรท่ีศึกษาประกอบดว้ย ตวัแทนประกนัชีวิตท่ีด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายขาย จ านวน 154 คน ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและผูอ้  านวยการฝ่ายขาย จ านวน 46 คน สงักดัส านกังานใหญ่ บริษทั เมืองไทย
ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โดยศึกษาจากการออกแบบสอบถาม และใชก้ารวิเคราะห์ไควส์แคว (Chi-
Square) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง เพศ ประเภทของงานตวัแทนประกนัชีวิตท่ีท่านท า อาชีพหลกั กบั 
ต าแหน่ง และใชส้ถิติการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบง่าย (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก พฤติกรรมการขายและการ
บริหาร กบั จ านวนยอดขายเฉล่ียต่อเดือน จ านวนลกูคา้รายใหม่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวนตวัแทนใน
ทีมงาน อตัราการต่ออายขุองลูกคา้ ผลการศึกษาพบวา่ เพศ ประเภทของงานตวัแทนประกนัชีวิตท่ีท่านท า 
อาชีพหลกั มีความสมัพนัธ์ กบั ต าแหน่ง ในอาชีพตวัแทนประกนัชีวิต ความรู้สึกท่ีมีต่องานประกนัชีวิต มี
ความสมัพนัธ์ กบัจ านวนยอดขายเฉล่ียต่อเดือน จ านวนลกูคา้รายใหม่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวนตวัแทน
ในทีมงาน และ ความรู้ ความเขา้ใจในงานประกนัชีวิต การขายและการบริหาร มีความสมัพนัธ์กบั จ านวน
ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน จ านวนลกูคา้รายใหม่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวนตวัแทนในทีมงาน อตัราการต่อ
อายขุองลกูคา้ 

ค าส าคัญ: ทัศนคติ, การขาย, ตัวแทน, ประกันชีวิต 
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Abstract 
This study has the objective to study on the factor to impact the success in insurance agent. By studying 
on the relationship between the attitude to selling and the successful level of insurance agent. The target 
people which was used to study consist of insurance agent in different position such as sales manager 
154 persons, Assistant sales Director and sales Director 46 persons who work at the quarter office of  
Muang Thai assurance company public limited. By studying from questionnaire and Chi-Square 
analysis which study on the relationship between sex,  job status (full time, or part time job), type of full 
time job (if do part-time) and position in insurance job. And use the statistic to get the Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient by studying on the relationship between knowledge, understanding, 
felling, selling and management behavior vs average selling amount per month, number of new 
customer, average income per month, number of agency in team, renew ratio of customer. The result 
show that sex, job status, full time job has the relationship with the position in insurance agent job, The 
felling on insurance agent job has the relationship with average selling amount per month. The number 
of new customer, average income per month, number of agency in team, knowledge and understanding 
in insurance agent job, selling and management behavior has the relationship with average selling 
amount per month, The number of new customer, average income per month, number of agent in team 
and renew ratio of customer. 
 
Keywords: Attitude, sale, Agent, insurance, 
 
 

1. บทน า 
 
ในปัจจุบนั เราทุกคนตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงต่างๆ เช่น ความเส่ียงจากอุบติัเหตุ ความเส่ียงในการสูญเสีย
อวยัวะ ความเส่ียงจากการเกิดโรคร้ายแรง แมก้ระทัง่ความเส่ียงจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร การประกนั
ชีวิต จึงเป็นแนวทางในการลดผลกระทบทางการเงิน ท่ีเกิดจากความเส่ียงหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึนกบัเรา 
ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีบุคคลกลุ่มหน่ึงร่วมกนัเฉล่ียภยัอนัเน่ืองจากการตาย การสูญเสียอวยัวะ ทุพพลภาพ และ
การสูญเสียรายไดใ้นยามชรา โดยท่ีเม่ือบุคคลใดตอ้งประสบกบัภยัเหล่านั้น กไ็ดรั้บเงินเฉล่ียช่วยเหลือเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษทัประกนัชีวิตจะท าหนา้ท่ีเป็นแกนกลางในการ
น าเงินกอ้นดงักล่าวไปจ่ายให้แก่ผูไ้ดรั้บภยั การประกอบธุรกิจประกนัชีวิต ตอ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อ
ผูบ้ริโภค สามารถท าใหเ้กิดประสิทธิผลเป็นท่ียอมรับเช่ือมัน่ศรัทธาไวว้างใจของผูบ้ริโภคและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงปัจจุบนัมีการเขา้ถึงผูบ้ริโภคในหลากหลายช่องทาง เช่น ช่องทางตวัแทน ช่องทางนายหนา้ ช่องทางขาย
ผ่านธนาคาร ช่องทางขายผ่านไปรษณีย ์ช่องทางขายผ่านโทรศพัท์ ช่องทางการขายผ่านร้านสะดวกซ้ือ 
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และการขายผ่านเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจ เป็นตน้ จากรายงานการรับประกนัชีวิตจ าแนกตามช่องทาง
ขาย ระหวา่งเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2556 จะเห็นไดว้า่ ช่องทางขายผ่านธนาคาร เป็นช่องทางท่ีมีเบ้ีย
ประกันภัยรับโดยตรงสูงเป็นสัดส่วน 57% ในขณะท่ีช่องทางตัวแทนมีจ านวนเบ้ียประกันภัยรับตรง 
33.17% และจากช่องทางอ่ืนๆ 9.83% ขอ้มูลสถิติก็ยงัช้ีใหเ้ห็นแนวโนม้อตัราการเติบโตของธุรกิจประกนั
ชีวิต ในช่องทางการขายผ่านธนาคารเพ่ิมสูงข้ึน จนปัจจุบนัช่องทางการขายผ่านทางธนาคารมีจ านวนเบ้ีย
ประกนัภยัรับตรงมากกว่าช่องทางตวัแทน เพราะฉะนั้น ตวัแทนประกนัชีวิตจึงต้องปรับตวัให้เขา้กับ
สถานการณ์การแข่งขนัในปัจจุบนัซ่ึงจะเห็นไดว้า่ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน  
     บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เปิดด าเนินกิจการดา้นธุรกิจประกนัชีวิตโดยมีวิสยัทศันว์่า
เรามุ่งมัน่เป็นบริษทัประกนัชีวิต ท่ีมีความมัน่คง แข็งแกร่ง และเป็นอนัดบั 1 ดว้ยการสร้างสรรคน์วตักรรม
ดา้นผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตและบริการ ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองทุกกลุ่มลูกคา้เป็นส าคญั 
จากจ านวนตวัแทนในปัจจุบนัของ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 1 มกราคม - 31 
ธนัวาคม 2555 (ท่ีมา รายงานสรุปรวมจ านวนตวัแทน นายหนา้ เรียงตามบริษทั ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั) มีจ านวน 12,524 คนทัว่ประเทศ โดยตวัแทนประกนัชีวิต
เป็นหน่ึงก าลงัส าคญัท่ีจะสร้างเบ้ียประกนัภยัรับสู่บริษทั ซ่ึงบริษทัมีหนา้ท่ีใหค้วามรู้และพฒันาศกัยภาพ
ของตัวแทนให้อยู่ในระดับสูงเพ่ือท่ีจะน าพาองค์กรให้กา้วไปสู่จุดสูงสุดในธุรกิจประกันชีวิต ดังนั้น
การศึกษาทัศนคติของตัวแทนในด้านการขายจึงเป็นเร่ืองท่ีบริษัทควรจะรับทราบไว ้เน่ืองจากเป็น
การศึกษาทศันคติของผูบ้ริหารตวัแทนข้ึนไปท าใหบ้ริษทัสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันา
บุคลากรฝ่ายขายใหป้ระสบความส าเร็จในอาชีพประกนัชีวิต ดว้ยสาเหตุดงักล่าวน้ี ท าให้ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะ
ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ด้านทัศนคติของตวัแทนในด้านงานขายกับความส าเร็จในธุรกิจประกันชีวิต เพ่ือเป็น
แนวทางหาวธีิพฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
      
     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2550) ทศันคติ หมายถึง การประเมิน หรือการตดัสิน เก่ียวกบัความชอบ
หรือไม่ชอบในวตัถุ คน หรือเหตุการณ์ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกบับางส่ิงบางอย่าง 
หรือเป็นแนวโน้มของบุคคลท่ีแสดงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยความรู้สึกหรือความเช่ือเป็นพ้ืนฐาน และ
ทศันคติเป็นความรู้สึกดา้นอารมณ์ซ่ึงความรู้สึกน้ีจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
ส่วนประกอบของทัศนคต ิ
     (สมยส นาวีการ, 2549) โดยทัว่ไปทศันคติจะถูกมองว่าเป็นความโนม้เอียงท่ีมัน่คง ของการกระท าต่อ
วตัถุ ภายในวิถีทางบางอย่าง ทัศนคติจะมีส่วนประกอบสามอย่าง คือ ความรู้สึก ความเข้าใจ และ
พฤติกรรม 
     ความรู้สึก (Affective) ความรู้สึกจะเป็นส่วนประกอบทางอารมณ์ของทศันคติ ความรู้สึก หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคคลต่อบางส่ิงบางอยา่งหรือบุคคลบางคน 
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     ความคิด ความเข้าใจ (Cognitive) ความคิดเป็นส่วนประกอบอย่างท่ีสองของทัศนคติ ความคิดจะ
สะทอ้นการรับรู้หรือความเช่ือของบุคคล 
     พฤติกรรม (Behavior) พฤติกรรมจะเป็นส่วนประกอบอย่างท่ีสามของทศันคติ พฤติกรรม เป็นความมุ่ง
หมายท่ีจะกระท าภายในวิธีทางบางอยา่งต่อวตัถุหรือบุคคล 
     (ภาวิณี เพชรสว่าง, 2552) ทศันคติท่ีแตกต่างกนัเน่ืองมาจากสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
ความเช่ือ และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั หากมองโดยเช่ือมโยงเก่ียวกบัแนวโนม้การแสดงพฤติกรรม จะ
สรุปไดว้่า สังคม วฒันธรรมท่ีเราด ารงอยู่ ให้ขอ้มูลและประสบการณ์แก่เรา เพ่ือเป็นส่วนประกอบในการ
ตดัสินใจว่าจะมีความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติอย่างไรต่อส่ิงๆหน่ึง ซ่ึงทา้ยท่ีสุดจะแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรม                             
     (ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์, 2551) การขาย หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจอย่างหน่ึงท่ีลูกคา้ หรือ ผูซ้ื้อไดรั้บ
บริการหรือสินคา้ ส่วนผูข้ายไดรั้บบริการหรือสินคา้นั้น การขายจึงเป็นกิจกรรมการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์
กบัค่าตอบแทน (เงิน) บนพ้ืนฐานของความพึงพอใจ ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดคือองคป์ระกอบของการขาย 
     (พิษณุ ดวงสุทธา, 2554) ศึกษาทศันคติในการท างาน การรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรม
การท างานของพนกังานบริษทัประกนัชีวิตแห่งหน่ึง ผลการวิจยัพบว่า 1.ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน
บริษทัประกนัชีวิตท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการท างานไม่แตกต่างกนั 2.ทศันคติในการท างานโดยรวม 
และรายได ้ไดแ้ก่ด้านโอกาสกา้วหน้าในการท างาน ดา้นลกัษณะภายใน ดา้นการก ากบัดูแลงาน ดา้น
ลกัษณะสังคมในการท างาน ดา้นผลตอบแทนและดา้นสภาพการท างานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 0.1 3.การรับรู้ความสามารถของตนเองโดยรวม และ
รายได ้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4. ทศันคติในการ
ท างานดา้นผลตอบแทน การรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นการประเมินความสามารถในการท างาน
และด้านความสามารถในการสร้างความรู้สึกทางบวกให้กับตนเองและผูอ่ื้น เท่านั้น ท่ี สามารถร่วม
พยากรณ์พฤติกรรมการท างานไดร้้อยละ 70.2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
     (วลัภา เกียรติกุล, 2548) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเป็นตัวแทนประกันชีวิตในระดับ
ผูบ้ริหารตวัแทน โดยศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กระบวนการสร้างตวัแทน 
การส่งเสริมการตลาดของบริษทัประกนัชีวิต ทศันคติของตวัแทนประกนัชีวิต และการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของตวัแทนประกนัชีวิต  กบั ผลส าเร็จของตวัแทนประกนัชีวิตในดา้นความพึงพอใจในลกัษณะงาน ความ
พึงพอใจในความส าเร็จของงาน และความพึงพอใจในทรัพย์สิน ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ อายุ สถานภาพ ประเภทของงานตวัแทน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ทรัพยสิ์นสุทธิ การเขา้ร่วม
กิจกรรมและสถานะในการเข้าร่วมกิจกรรมกระบวนการสร้างตัวแทน ทัศนคติ มีความสัมพันธ์ต่อ
ผลส าเร็จในการเป็นตวัแทนประกนัชีวิต 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ตวัแทนประกนัชีวิตท่ีด ารงต าแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย ตามโครงสร้างของบริษทัมีจ านวนฝ่ายขายทั้งส้ิน 30 ฝ่าย โดย 
สังกดัส านักงานใหญ่ จ านวน 20 ฝ่ายขาย และสังกดัภูมิภาค 10 ฝ่ายขาย ผูท้  าการวิจยัจึงเลือก ตวัแทน
ประกันชีวิตท่ีด ารงต าแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายขาย ผูอ้  านวยการฝ่ายขายสังกัด
ส านกังานใหญ่ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) จ านวน 983 คน และไดใ้ชว้ิธีการค านวณหา
ขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan ไดจ้ านวน 278 คน คน แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้น
เวลาและทรัพยากร การศึกษาคร้ังน้ีจึงศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน โดยด าเนินการแจก
แบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพหลกั ประเภทของงานตวัแทน
ประกันชีวิตท่ีท่านท าเป็นลกัษณะใด ต าแหน่ง อายุงาน จ านวนยอดขายเฉล่ียต่อเดือน (รวมทีมงาน) 
จ านวนลูกคา้รายใหม่เฉล่ียต่อเดือน (รวมทีมงาน) ค่านายหน้าเฉล่ียต่อเดือน จ านวนตวัแทนในทีมงาน 
อตัราการต่ออายุของลูกคา้ จ านวน 11 ขอ้ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามทศันคติดา้นงานขาย แบ่ง ออกเป็น 3 
หมวด คือ ความรู้สึกท่ีมีต่องานขายประกนัชีวิต จ านวน 13 ขอ้ ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบังานประกนัชีวิต 
จ านวน 15 ขอ้ การขายและการบริหาร จ านวน 14 ขอ้  
 
ตารางที่ 1 สรุปแผนการเกบ็ขอ้มลู 
 

ระยะเวลาท่ีเกบ็ขอ้มลู จ านวน
แบบสอบถาม(ชุด) 

สถานท่ีจดัเกบ็ขอ้มูล เวลาในการเก็บ
ขอ้มลู 

สปัดาห์ท่ี 1 
วนัท่ี 2-6 ธนัวาคม 2556 

50 ฝ่ายขาย 1-5 เวลาท าการ 
8:30-17:00 

สปัดาห์ท่ี 2 
วนัท่ี 9-13 ธนัวาคม 2556 

50 ฝ่ายขาย 6-10 เวลาท าการ 
8:30-17:00 

สปัดาห์ท่ี 3 
วนัท่ี 16-20 ธนัวาคม 2556 

50 ฝ่ายขาย 11-15 เวลาท าการ 
8:30-17:00 

สปัดาห์ท่ี 4 
วนัท่ี 23-27 ธนัวาคม 2556 

50 ฝ่ายขาย 16-20 เวลาท าการ 
8:30-17:00 

รวม 200 ฝ่ายขาย 20 ฝ่าย  
 
จากตารางท่ี1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการน าเสนอแบบสอบถามให้ผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเข้ามา
ท างานท่ี บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต สงักดั ส านกังานใหญ่ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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     การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนท่ี 1 ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยส่วนท่ี 2 ใชล้กัษณะค าถามแบบมาตราส่วน 5 ระดบัโดยใชห้ลกัของ Likert Scale สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชก้ารวิเคราะห์การประเมินระดบัความสัมพนัธ์ 2 แบบคือ 
แบบ Chi-Square Tests และ Linear Correlation โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 58 และ เพศชายร้อยละ 42 มีอาชีพตวัแทนประกนัชีวิต
ร้อยละ 83 อาชีพพนกังานบริษทัร้อยละ 11.5 อาชีพอิสระร้อยละ 3 และอาชีพเจา้ของกิจการร้อยละ 2.5 
ส่วนใหญ่ท างานเป็นตวัแทนประกนัชีวิตเต็มเวลาร้อยละ 83 Part-time ร้อยละ 17 มีต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการ
สาขาร้อยละ 77 ต าแหน่งผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายขายและผูอ้  านวยการฝ่ายขาย ร้อยละ 23 มีจ านวนยอดขาย 
(รวมทีมงาน)เฉล่ีย 541,890.42 บาทต่อเดือน มีจ านวนลูกคา้รายใหม่ (รวมทีมงาน) เฉล่ีย 24 คนต่อเดือน มี
ค่านายหน้าเฉล่ียคนละ 72,145 บาทต่อเดือน มีจ านวนตวัแทนในทีมงานเฉล่ีย 29 คน มีอตัราการต่ออายุ
เฉล่ียร้อยละ 83.22 
 
4.2 ผลการศึกษาทัศนคตด้ิานงานขายประกนัชีวติ 
     4.2.1 เร่ืองความรู้สึกที่มต่ีองานประกนัชีวติ 
     เม่ือพิจารณาระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง ความรู้สึกท่ีมีต่องานขายประกนัชีวิต กบั จ านวนยอดขายเฉล่ีย
ต่อเดือน พบว่า งานขายประกนัชีวิตเป็นงานไม่ยาก มีความสัมพนัธ์กบั จ านวนยอดขายเฉล่ียต่อเดือน ใน
ทิศทางเดียวกนัมากท่ีสุด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) คือ .470  
 
     เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้สึกท่ีมีต่องานขายประกนัชีวิต กบั จ านวนลูกคา้ราย
ใหม่เฉล่ียต่อเดือน (รวมทีมงาน) พบว่า งานขายประกนัชีวิตเป็นงานไม่ยาก มีความสัมพนัธ์กบั จ านวน
ลูกคา้รายใหม่เฉล่ียต่อเดือน (รวมทีมงาน) ในทิศทางเดียวกนัมากท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(r) คือ .427  
     เม่ือพิจารณาระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง ความรู้สึกท่ีมีต่องานขายประกนัชีวิต กบั ค่านายหนา้เฉล่ียต่อ
เดือน พบว่า งานขายประกนัชีวิตเป็นงานไม่ยาก มีความสัมพนัธ์กบั ค่านายหนา้เฉล่ียต่อเดือน ในทิศทาง
เดียวกนั มากท่ีสุด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) คือ .529  
     เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้สึกท่ีมีต่องานขายประกนัชีวิต กบั จ านวนตวัแทนใน
ทีมงาน พบวา่ งานขายประกนัชีวิตเป็นงานไม่ยาก มีความสัมพนัธ์กบั ค่านายหนา้เฉล่ียต่อเดือน ในทิศทาง
เดียวกนั มากท่ีสุด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) คือ .396  
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     เม่ือพิจารณาระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง ความรู้สึกท่ีมีต่องานขายประกนัชีวิต กบั อตัราการต่ออายขุอง
ลกูคา้พบวา่ ความรู้สึกท่ีมีต่องานขายประกนัชีวิต ไม่มีความสมัพนัธ์กบั อตัราการต่ออายขุองลกูคา้ 
     4.2.2 เร่ืองความรู้ ความเข้าใจ ที่มต่ีองานประกนัชีวติ 
     เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้ ความเขา้ใจ กบั จ านวนยอดขายเฉล่ียต่อเดือน (รวม
ทีมงาน) พบว่า ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบและกระบวนการท างานของบริษัทเป็นอย่างดี มี
ความสัมพนัธ์กบั จ านวนยอดขายเฉล่ียต่อเดือน (รวมทีมงาน)  ในทิศทางเดียวกนั มากท่ีสุด โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) คือ .360  
     เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้ ความเขา้ใจ กบั จ านวนลูกคา้รายใหม่เฉล่ียต่อเดือน 
(รวมทีมงาน) พบว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบและกระบวนการท างานของบริษทัเป็นอย่างดี มี
ความสัมพันธ์กับ จ านวนยอดขายเฉล่ียต่อเดือน (รวมทีมงาน) ในทิศทางเดียวกัน มากท่ีสุด โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) คือ .293  
     เม่ือพิจารณาระดับความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้ ความเข้าใจ กับ ค่านายหน้าเฉล่ียต่อเดือน พบว่า 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบและกระบวนการท างานของบริษทัเป็นอย่างดี มีความสัมพนัธ์กบั ค่า
นายหนา้เฉล่ียต่อเดือน ในทิศทางเดียวกนั มากท่ีสุด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) คือ .393   
     เม่ือพิจารณาระดับความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้ ความเข้าใจ กับ จ านวนตัวแทนในทีมงานพบว่า 
ความรู้ความเขา้ใจในการใชป้ระกนัชีวิต เพ่ือการวางแผนเกษียณอาย ุมีความสมัพนัธ์กบั จ านวนตวัแทนใน
ทีมงาน ในทิศทางเดียวกนั มากท่ีสุด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) คือ .282  
     เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้ ความเขา้ใจ กบั อตัราการต่ออายุของลูกค้าพบว่า 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต เพ่ือการวางแผนคุม้ครองรายไดใ้นยามเจ็บป่วย ทุพพล
ภาพ และเกิดโรคร้ายแรง มีความสัมพนัธ์กบั อตัราการต่ออายุของลกูคา้ ในทิศทางเดียวกนั มากท่ีสุด โดย
มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) คือ .140 
     4.2.3 เร่ืองการขายและการบริหาร 
     เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการขาย และ การบริหาร กบั จ านวนยอดขายเฉล่ีย
ต่อเดือน (รวมทีมงาน) พบวา่ บุคลิกภาพของนกัขายเป็นส่ิงส าคญั มีความสมัพนัธ์กบั จ านวนยอดขายเฉล่ีย
ต่อเดือน (รวมทีมงาน)  ในทิศทางเดียวกนั มากท่ีสุด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) คือ .379  
     เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการขาย และ การบริหาร กบั จ านวนลูกคา้รายใหม่
เฉล่ียต่อเดือน (รวมทีมงาน) พบว่า บุคลิกภาพของนกัขายเป็นส่ิงส าคญั มีความสัมพนัธ์กบั จ านวนลูกคา้
รายใหม่เฉล่ียต่อเดือน (รวมทีมงาน)  ในทิศทางเดียวกนั มากท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) คือ 
.393   
     เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการขาย และ การบริหาร กบั ค่านายหนา้เฉล่ียต่อ
เดือน พบว่า การพฒันาทกัษะการปิดการขายเสมอๆ มีความสัมพนัธ์กบั ค่านายหน้าเฉล่ียต่อเดือน ใน
ทิศทางเดียวกนั มากท่ีสุด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) คือ .378  
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     เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการขาย และ การบริหาร กบั จ านวนตวัแทนใน
ทีมงาน พบว่า บุคลิกภาพของนักขายเป็นส่ิงส าคัญ มีความสัมพันธ์กับ จ านวนตัวแทนในทีมงาน ใน
ทิศทางเดียวกนั มากท่ีสุด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) คือ .343  
     เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการขาย และ การบริหาร กบั อตัราการต่ออายุของ
ลูกคา้ พบว่า ความรู้สึกยินดีเม่ือไดบ้ริการลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบั อตัราการต่ออายุของลูกคา้ ในทิศทาง
เดียวกนั มากท่ีสุด โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) คือ .661  
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 58 และ เพศชาย
ร้อยละ 42 มีอาชีพตวัแทนประกนัชีวิตร้อยละ 83 อาชีพพนกังานบริษทัร้อยละ 11.5 อาชีพอิสระร้อยละ 3 
และอาชีพเจา้ของกิจการร้อยละ 2.5 ส่วนใหญ่ท างานเป็นตวัแทนประกนัชีวิตเต็มเวลาร้อยละ 83 Part-time 
ร้อยละ 17 มีต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการสาขาร้อยละ 77 ต าแหน่งผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายขายและผูอ้  านวยการฝ่าย
ขาย ร้อยละ 23 มีจ านวนยอดขาย (รวมทีมงาน)เฉล่ีย 541,890.42 บาทต่อเดือน มีจ านวนลูกคา้รายใหม่ 
(รวมทีมงาน) เฉล่ีย 24 คนต่อเดือน มีค่านายหน้าเฉล่ียคนละ 72,145 บาทต่อเดือน มีจ านวนตวัแทนใน
ทีมงานเฉล่ีย 29 คน มีอตัราการต่ออายเุฉล่ียร้อยละ 83.22 
     ผลการศึกษาเร่ือง ความรู้สึกที่มีต่องานขายประกันชีวิต พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า 
งานขายประกนัชีวิตเป็นงานท่ีง่าย  งานขายประกนัชีวิตไม่ไดเ้ป็นงานท่ีตอ้งงอ้ลกูคา้ การประกนัชีวิต เป็น
ผลิตภณัฑ์ ท่ีเปล่ียนความรักให้จบัตอ้งได้ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันข้ึนกบัเรา เบ้ืองหลงัของคนท่ีประสบ
ความส าเร็จ คือ ความทุ่มเท ขยนั มุ่งมัน่ และรับผิดชอบต่อเป้าหมายท่ีเขามี มีความเช่ือมัน่ในตนเองว่าท่าน
จะท างานขายประกนัชีวิตไดป้ระสบความส าเร็จ และไม่เห็นดว้ยว่า เบ้ืองหลงัของคนท่ีประสบความส าเร็จ 
คือ เขาโชคดี  ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ปนัดดา คุรุกิจก าจร (2543) เร่ืองคุณลกัษณะของตวัแทน
ประกนัชีวิตท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพ พบว่า ทศันคติทางบวกต่ออาชีพ เป็นคุณลกัษณะของตวัแทน
ประกนัชีวิตท่ีประสบความส าเร็จ 
     ผลการศึกษาเร่ือง ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับงานประกันชีวติ พบว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ
และกระบวนการท างานของบริษทัเป็นอย่างดี ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ประกันชีวิต เพ่ือ 
ประโยชน์ด้านต่างๆ ของลูกค้า เช่น เพ่ือความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล วางแผนเกษียณอายุ หรือ 
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สนธิยา ชูจจร (2546)  ในงานวิจยัเร่ืองปัจจยัสู่
ความส าเร็จของตวัแทนประกนัชีวิต บริษทั อยุธยา อลิอนัซ์ ซีพี ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) พบว่า ตวั
แทนท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ เป็นปัจจยัท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จ 
     ผลการศึกษา เร่ืองพฤติกรรมการขายและการบริหาร  พบว่า บุคลิกภาพของนกัขายเป็นส่ิงส าคญั การ
พฒันาทกัษะการปิดการขายเสมอๆ และความรู้สึกยินดีเม่ือไดบ้ริการลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ วาสนา ขตัติยวงษ ์(2540) การศึกษาลกัษณะบุคลิกภาพคดัสรรท่ีสมัพนัธ์กบัความส าเร็จในการท างาน
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ของตวัแทนขายประกนัชีวิต พบวา่ ลกัษณะบุคลิกภาพมีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกบัความส าเร็จ
ในการท างานของตวัแทนประกนัชีวิต 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
ข้อเสนอแนะต่อองค์กร 
     1. เน่ืองจากอาชีพตวัแทนประกนัชีวิต เป็นอาชีพของคนกลางในธุรกิจประกนัชีวิต ระหว่างลูกคา้ และ
บริษทัประกนัชีวิต โดย เร่ิมตน้ตั้งแต่การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ใหลู้กคา้ตระหนกัถึงรอยร่ัวทางการเงิน
ในครอบครัว ในกรณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใชจ่้ายในเร่ืองค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียหวัหนา้ครอบครัว 
หรือแม้กระทั่งการวางแผนทางการเงิน เช่น การบริหารสิทธิประโยชน์สูงสุดในเร่ืองภาษี เป็นต้น 
เพราะฉะนั้นทางบริษทั จึงควรส่งเสริมให้ตวัแทนทุกระดบัตระหนกัถึงคุณค่าของงานขายประกนัชีวิตท่ี
ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่งานขาย โดยใชใ้นเร่ืองของทศันคติสร้างการมองอาชีพเป็นดา้นบวกเพ่ือการพฒันาไปสู่
ต าแหน่งระดบับริหารข้ึนไป  
     2. อาชีพตวัแทนประกนัชีวิต เป็นอาชีพท่ีเปิดกวา้ง และไม่มีสอนในโรงเรียนทัว่ไป เพราะฉะนั้นคนท่ี
เขา้มาในธุรกิจประกนัชีวิตจึงมีความรู้ในตอนเร่ิมแรกในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนักบัลูกคา้ จึงเสนอแนะให้มี
การให้ความรู้ตวัแทนนอกจากการประกนัชีวิตแลว้ตอ้งเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง และพฒันา
ระดบัความรู้ของตวัแทนไปเป็นระดบัท่ีปรึกษาทางดา้นการเงินมืออาชีพ เพ่ือรองรับความตอ้งการของ
ลูกคา้ในอนาคต เพ่ือใช้ความรู้ท่ีมีเป็นท่ีปรึกษาเพ่ือวางแผนให้กบัลูกคา้ และ ตวัแทนในทีมงานต่อไป 
พร้อมทั้งช้ีแจง้ระบบการท างานภายในระหว่างฝ่ายขายและระบบภายในของบริษทั เพ่ือใหท้ราบถูกตอ้ง
ตรงกนั เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลกูคา้ 
     3. นอกจากการมีทศันคติและความรู้ท่ีดีแลว้จากการวิจยัก็ยงัพบว่าการขายและการบริหารเป็นส่วน 
หน่ึงของความส าเร็จอีกดว้ย ซ่ึงจากตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ประชากรท่ีประสบความส าเร็จ 
ด ารงต าแหน่ง ผูจ้ ัดการสาขาข้ึนไป มีบุคลิกภาพ มีการพัฒนาทักษะการปิดการขายสม ่าเสมอ และมี
ความรู้สึกยินดีเม่ือไดใ้ห้บริการลูกคา้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรปลูกฝังให้เป็นค่านิยมขององค์กร เพ่ือภาพลกัษณ์
ของความทนัสมยั และเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพฒันาตลอดเวลา 
 
ข้อเสนอแนะต่ออาชีพตวัแทนประกนัชีวติ 
     1. จากขอ้มูลงานวิจยัทศันคติดา้นงานขายในเร่ืองความรู้สึกท่ีมีต่องานประกันชีวิต เน่ืองจากอาชีพ
ตวัแทนประกนัชีวิตในปัจจุบนัมีจ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขนัสูง ลูกคา้มีทางเลือก การต่อรองสูง 
เพราะฉะนั้น ตวัแทนอาจเจอการปฏิเสธจากลูกคา้เป็นจ านวนมาก เพ่ือท าให้เกิดยอดขาย และประสบ
ความส าเร็จในอาชีพตวัแทนประกนัชีวิต โดยตวัแทนประกนัชีวิตควรเร่ิมตน้จากความรู้สึกท่ีมีต่องานขาย
ประกนัชีวิต จากงานวิจยั พบว่า ความรู้สึกมีผลเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จของตวัแทนประกนัชีวิตท่ี
ด ารงต าแหน่งระดบัผูบ้ริหารตวัแทนข้ึนไป เช่น งานขายประกนัชีวิตเป็นงานง่าย งานขายประกนัชีวิต
ไม่ไดเ้ป็นงานท่ีตอ้งงอ้ลูกคา้ การประกนัชีวิต เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีเปล่ียนความรักให้จบัตอ้งได  ้หากเกิดเหตุ
ไม่คาดฝันข้ึนกบัเรา เบ้ืองหลงัของคนท่ีประสบความส าเร็จ คือ ความทุ่มเท ขยนั มุ่งมัน่ และรับผิดชอบต่อ
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เป้าหมายท่ีเขามี มีความเช่ือมัน่ในตนเองว่าท่านจะท างานขายประกนัชีวิตไดป้ระสบความส าเร็จ และไม่
เห็นดว้ยวา่ เบ้ืองหลงัของคนท่ีประสบความส าเร็จ คือ เขาโชคดี เป็นตน้ 
      2. นอกจากขอ้เสนอแนะขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ความรู้ ความเขา้ใจ อย่างละเอียดลึกซ้ึงในอาชีพ
ตวัแทนประกนัชีวิตท่ีเราท าอยู่ก็เป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่ง ท่ีช่วยในการวางแผนแนะน า แกไ้ข ปัญหาใหก้บั
ลูกคา้ และทีมงานของเราได ้ซ่ึง ความรู้ มีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอยู่เสมอๆ การพฒันาความรู้และ
ทกัษะต่างๆก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีพบจากงานวิจยั ว่าเป็นส่วนท่ีท าให้ผูต้อบแบบสอบถาม กา้วข้ึนสู่ ระดับ
ผูบ้ริหารตวัแทนข้ึนไป 
     3. จากขอ้มูลงานวิจยัส่วนของพฤติกรรมการขายและการบริหารพบว่างานขายประกนัชีวิต เป็นงานท่ี
ตอ้งพบปะลูกคา้ทั้งลูกคา้ภายในและภายนอกองค์กร ลูกคา้รายบุคคล ลูกคา้ระดบัองค์กร เพราะฉะนั้น
ภาพลกัษณ์ ของนกัขายจึงเป็นส่วนส าคญั เน่ืองจากเป็นส่วนแรกท่ีพบเห็น ซ่ึงเปรียบเสมือนตวัแทนของ
บริษทั สร้างใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ หรือ ลูกคา้อาจเกิดการเปรียบเทียบระหว่างภาพลกัษณ์ บุคลิกภาพของ
นกัขายอยา่งเรากบัคู่แข่งท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     1. จากการศึกษาทศันคติดา้นงานขายกบัระดบัความส าเร็จในอาชีพตวัแทนประกนัชีวิต ไดศึ้กษาใน
เร่ืองทศันคติ ท่ีมาจากความรู้สึก ความรู้ ความเขา้ใจ การขายและการบริหาร ซ่ึงอาจไม่ใช่ปัจจยัทั้งหมดท่ี
ท าใหป้ระสบความส าเร็จในอาชีพตวัแทนประกนัชีวิต แต่อาจรวมถึง ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผล เช่น 
แรงจูงใจ ความพึงพอใจ นวตักรรม เทคโนโลยี เป็นตน้ ผูวิ้จยัจึงเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป
ถึงเร่ืองปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลใหป้ระสบความส าเร็จในอาชีพตวัแทนประกนัชีวิต เพ่ือ ยกระดบัคุณภาพของ
อุตสาหกรรมประกนัชีวิตต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาด้านระบบงานบัญชีและปัญหาด้านฝ่ายบัญชีและ
การเงินขาดคู่มือในการปฏิบติังาน ก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่และจดัหาอะไหล่
รถยนต์เพ่ือให้บริการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย และก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ระบบงานบัญชีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตการปฏิบติังานและสัมภาษณ์พนักงานฝ่าย
บญัชีและการเงิน 
 ผลการศึกษาพบวา่ สาเหตุท่ีท าใหร้ะบบงานบญัชีขาดประสิทธิภาพเกิดจากฝ่ายบญัชีและการเงิน มีการ
ปฏิบติังานและการจดัท าเอกสารทางบญัชีซ ้ าซอ้น การไดรั้บเอกสารทางบญัชีล่าชา้ ไม่ครบถว้น ฐานขอ้มูล
ชุดรหสัสินคา้และผงับญัชีไม่ไดรั้บการปรับปรุงเพ่ือรองรับกบัปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน และท าใหไ้ม่สามารถ
จดัท ารายงานใหก้บัผูบ้ริหารใชบ้ริหารงาน รวมทั้งฝ่ายบญัชีและการเงินไม่มีคู่มือในการปฏิบติังาน ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและไม่มีแนวทางปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน ผูศึ้กษาได้เสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้นเป็นการเปล่ียนแปลงขั้นตอนการปฏิบติังานของระบบงานบญัชี
เจา้หน้ี ระบบงานบญัชีลูกหน้ี ระบบงานบญัชีสินคา้คงคลงั และระบบงานบญัชีทัว่ไป  ตลอดจนจดัให้มี
การปรับปรุงผงับญัชีรายไดจ้ าแนกตามประเภทธุรกิจ ผงัค่าใชจ่้ายจ าแนกตามโครงสร้างการจดัการองคก์ร 
และจดัให้ฝ่ายบัญชีและการเงินมีคู่มือในการปฏิบัติงาน ส าหรับระยะปานกลางเป็นการแกไ้ขปัญหา
ระบบงานบญัชีสินคา้คงคลงั โดยก าหนดกลุ่มสินคา้เป็น 15 กลุ่ม และจดัท ารหสัสินคา้ภายใตก้ลุ่ม เพ่ือใช้
กบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี รวมทั้งก าหนดรูปแบบรายงานสินคา้คงคลงัเพ่ือใหผู้บ้ริหารใชบ้ริหาร
สินคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ: ระบบงานบัญชี, คู่มือการปฏิบัติงาน 
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Abstract 
 The purposes of this paper were to study the problems in accounting system, involving account 
payables, account receivables, inventory and general ledger issues, and the lack of instruction manual 
for accounting procedure,  in the garbage truck spare-part procurement business, and to propose possible 
solutions to those problems. Interview and observation method were used to collect data. 
 The results were as follows: accounting system inefficiency were caused by overlapping working 
process, delay in receipt of transaction paper, as well as the inadequate database on spare-part codes and 
account classification to cover the increased workload, leading to failing to prepare financial reports 
needed by management. Not having instruction manual, Accounting and financial department staff did 
not have guideline to process their work properly and could not complete the burden in time.   To 
handle those problems, the study proposes two-step solution: in short term, rearranging the accounting 
procedure for account payables, account receivables, inventory and general ledger, and preparing 
standard instruction manual;  in intermediate term, improving inventory system by classifying all spare 
parts into 15 categories and providing code to each one for using in accounting package program, and 
designing inventory report for management to keep inventory at appropriate level. 
 
Keywords: System work flow, Manual 
 

1. บทน า 
 
  บริษทั เฮง เฮง จ ากดั เป็นนิติบุคคลตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย โดยมีสัดส่วนผูถื้อหุน้เป็นคนไทยร้อย
ละ 100 มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท บริษทัมีสถานประกอบการ 4 แห่ง ประกอบดว้ย ส านักงาน
ใหญ่ 1 แห่ง และสาขา 3 แห่ง มีพนกังาน 356 คน  
  บริษทัแบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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  1. ธุรกิจอะไหล่รถยนต์ แบ่งเป็นธุรกิจอะไหล่รถยนต์เพ่ือจ าหน่ายให้กับบริษทัเอกชน ซ่ึงใน
ปัจจุบนับริษทัไดล้ดปริมาณการจ าหน่ายลง เน่ืองจากบริษทัไดข้ยายประเภทธุรกิจการใหบ้ริการเช่ารถเก็บ
ขนมลูฝอยแก่ส านกัส่ิงแวดลอ้มสังกดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัไดม้ากกว่า
การจ าหน่ายอะไหล่รถยนต ์และธุรกิจอะไหล่รถยนตเ์พ่ือใชใ้นกิจการ ประกอบดว้ย อะไหล่รถยนตเ์พ่ือใช้
ในกิจการให้บริการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ซ่ึงเป็นการสรรหาอะไหล่รถยนต์เพ่ือสนบัสนุนส่วนการซ่อม
บ ารุงรถใหเ้ช่าเก็บขนมูลฝอย รวมทั้งอะไหล่รถยนตท่ี์ใชป้ระกอบยานพาหนะบรรทุกขนาดใหญ่ เพ่ือการ
จ าหน่ายยานพาหนะบรรทุกขนาดใหญ่ประกอบพิเศษตามค าสัง่ซ้ือ  
  2. ธุรกิจยานพาหนะบรรทุกขนาดใหญ่ประกอบพิเศษ แบ่งเป็นยานพาหนะบรรทุกขนาดใหญ่
ประกอบพิเศษซ่ึงเป็นรถเก็บขนมูลฝอย เพ่ือบริการให้เช่าแก่ส านักส่ิงแวดลอ้มสังกดักรุงเทพมหานคร 
ส าหรับใชเ้ก็บขนมูลฝอยภายในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งยานพาหนะบรรทุกขนาดใหญ่ประกอบพิเศษ
ตามค าสัง่ซ้ือ ซ่ึงเป็นยานพาหนะประกอบข้ึนเพ่ือจ าหน่ายใหก้บัหน่วยงานทหารและต ารวจ  
  บริษัทจัดโครงสร้างการจัดการองค์กรตามสายการบังคับบัญชา และแบ่งแยกหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ แบ่งเป็น 3 สายงาน ไดแ้ก่ สายงานท่ี 1 ประกอบดว้ย ฝ่ายขายอะไหล่ และฝ่ายขายโครงการ 
สายงานท่ี 2 ประกอบดว้ย ฝ่ายบริหารศูนยซ่์อมบ ารุง ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายอุบติัเหตุ และฝ่ายประสานงาน
ราชการ และสายงานท่ี 3 ประกอบดว้ย ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจดัซ้ือและอะไหล่ และฝ่ายบญัชีและการเงิน ส่วน
ฝ่ายฝ่ายสารสนเทศข้ึนตรงกบัผูจ้ดัการทัว่ไป 
  กลุ่มลูกคา้และส่วนแบ่งการตลาด แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ลูกคา้อะไหล่รถยนต ์ลูกคา้ใหเ้ช่ารถ
เกบ็ขนมูลฝอย และลูกคา้จากโครงการจ าหน่ายยานพาหนะบรรทุกขนาดใหญ่ประกอบพิเศษตามค าสัง่ซ้ือ 
โดยบริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดอยูใ่นอนัดบัท่ี 1 และ 2 ของบริษทัในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละการประมูล 
ธุรกิจอะไหล่รถยนต์มีการแข่งขันสูง ธุรกิจการให้บริการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยและธุรกิจยานพาหนะ
บรรทุกขนาดใหญ่ประกอบพิเศษตามค าสัง่ซ้ือมีผูแ้ข่งขนันอ้ยราย  
 การศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่รถยนตแ์ละจดัหาอะไหล่
รถยนต์เพ่ือใช้ในกิจการให้บริการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย จากการศึกษาพบว่าบริษทัประสบปัญหาดา้น
ระบบงานบัญชีขาดประสิทธิภาพ และปัญหาด้านฝ่ายบัญชีและการเงินไม่มีคู่ มือการปฏิบัติงาน มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
  1. ปัญหาดา้นระบบงานบญัชี  พบวา่มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
   1.1 ปัญหาดา้นระบบงานบญัชีเจา้หน้ี เกิดจากพนกังานบญัชีเจา้หน้ีตอ้งจดัท ารายงานภาษีซ้ือ
และเก็บรวบรวมใบก ากบัภาษีซ ้ าซอ้น 2 คร้ัง กล่าวคือ คร้ังแรกบนัทึกรายละเอียดของใบก ากบัภาษีลงใน
โปรแกรม Excel  และคร้ังท่ี 2 จะน าใบก ากบัภาษีซ่ึงเป็นขอ้มูลชุดเดียวกนัมาบนัทึกในโปรแกรมส าเร็จรูป 
Express และพบว่าการบันทึกรายการค้าในโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป Express มีความล่าช้า ได้แก่ ไม่
สามารถบนัทึกบญัชีซ้ือและบญัชีเจา้หน้ีใหเ้สร็จเรียบร้อยภายใน 3 วนัท าการ ส่งผลใหบ้ริษทัปฏิบติังานไม่
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ถกูตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและกฎหมายภาษีอากร เน่ืองจากพนกังานบญัชีเจา้หน้ีไดรั้บมอบ
ใบก ากบัภาษีจากพนกังานฝ่ายจดัซ้ือและอะไหล่ล่าชา้และไม่ครบถว้น ตลอดจนการจดัท าเอกสารใบสัง่ซ้ือ
สินคา้ไม่สม ่าเสมอ ส่งผลให้บนัทึกรายการคา้ล่าชา้และบนัทึกภาษีซ้ือไม่ตรงตามเดือนภาษี และน าส่ง
ภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ถูกตอ้งตรงตามเดือนภาษี เพราะไม่ไดน้ าภาษีซ้ือไปหักออกจากภาษีขายในเดือนภาษีท่ี
เกิดข้ึนจริง ท าใหบ้ริษทัเสียประโยชนใ์นการน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมในจ านวนมากข้ึน รวมทั้งการท่ีฝ่ายจดัซ้ือ
และอะไหล่ไม่จดัท าใบสั่งซ้ืออย่างสม ่าเสมอ ส่งผลให้พนกังานบญัชีเจา้หน้ีไม่สามารถตรวจสอบจ านวน
สินคา้ท่ีสัง่ซ้ือได ้ 
   1.2 ปัญหาดา้นระบบงานบญัชีลูกหน้ี เกิดจากพนกังานบญัชีลูกหน้ีจดัท าใบก ากบัภาษีเพ่ือส่ง
มอบให้กบัลูกคา้ล่าช้า เน่ืองจากการจดัท าใบก ากบัภาษีจะจดัท าตามรายการท่ีปรากฏอยู่ในใบส่งของ
ชัว่คราวท่ีไดรั้บจากฝ่ายจดัซ้ือและอะไหล่ ซ่ึงฝ่ายจดัซ้ือและอะไหล่จะส่งใบส่งของชัว่คราวล่าชา้โดยเฉล่ีย 
2-7 วนัท าการ ส่งผลใหก้ารวางบิลกบัลกูคา้เกินเวลาท่ีก าหนด และบริษทัไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีเกินวนั
ครบก าหนดช าระเงิน อีกทั้งฝ่ายขายจดัท าใบสั่งขายไม่สม ่าเสมอส่งผลใหพ้นกังานบญัชีลูกหน้ีไม่มีขอ้มูล
ส าเนาใบสัง่ขายท่ีจะตรวจสอบกบัจ านวนสินคา้ท่ีขาย การส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ตามใบส่งของชัว่คราว
มีภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนแลว้ แต่พนกังานบญัชีลูกหน้ีไม่ไดจ้ดัท าใบก ากบัภาษีทนัที ส่งผลใหบ้ริษทัมีความ
เส่ียงอาจถูกปรับจากการไม่จดัท าใบก ากบัภาษีฉบบัละ 2,000 บาท และถูกปรับจาการน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิม
ล่าชา้  
   1.3 ปัญหาระบบงานบญัชีสินคา้คงคลงั เกิดจากการจดัการขอ้มูลสินคา้คงคลงัในโปรแกรม
บญัชีส าเร็จรูป Express ไม่สามารถจ าแนกขอ้มูลสินคา้คงคลงัตามกลุ่มเป็น 15 กลุ่มได ้ซ่ึงการจ าแนกเพ่ือ
ใชค้วบคุมการสั่งซ้ือและเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้น าไปจดัท าประมาณการใชสิ้นคา้เพ่ือการซ่อมบ ารุง ส่งผลให้
ผูบ้ริหารไม่มีรายงานเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือท่ีเป็นปัจจุบนัเพ่ือใช้บริหารควบคุมสินคา้คงคลงัให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสมได ้ไม่มีการบนัทึกตดัจ่ายสินคา้ท่ีเบิกใชเ้พ่ือการซ่อมบ ารุงไดท้นัที แต่เป็นการบนัทึกตาม
รายงานท่ีสรุปตามหลงั ท าใหก้ารส ารองสินคา้บางกลุ่มไดแ้ก่ แบตเตอร่ี  ยางรถยนต ์ในปริมาณท่ีมากกว่า
จ านวนท่ีตอ้งการใชจ้ริงท าใหสิ้นคา้เส่ือมคุณภาพ ตกรุ่น และเกิดเงินทุนจม รวมทั้งไม่มีรายงานตน้ทุนขาย 
และตน้ทุนบริการใหผู้บ้ริหารใชต้ดัสินใจ และผูบ้ริหารไม่มีรายงานเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือท่ีเป็นปัจจุบนั  
   1.4 ปัญหาดา้นระบบงานบญัชีทัว่ไป เกิดจากพนกังานบญัชีทัว่ไปไดรั้บขอ้มูลจากระบบงาน
บญัชีอ่ืนๆ ล่าชา้ ท าใหไ้ม่สามารถรวบรวมขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเพ่ือปิดบญัชีแต่ละเดือนไดท้นัตาม
ก าหนด  ส่งผลให้รายงานเก่ียวกบัประมาณการรายได ้ประมาณการค่าใชจ่้าย และกระแสเงินสดรับและ
จ่ายไม่เป็นปัจจุบนั ผูบ้ริหารจึงไม่มีขอ้มูลใชใ้นการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย นอกจากน้ีพบว่าผงับญัชี
รายได้ไม่ได้จ าแนกตามประเภทธุรกิจผงับัญชีค่าใช้จ่ายไม่ไดจ้ าแนกตามแต่ละฝ่ายในโครงสร้างการ
จดัการองคก์ร ท าให้การบนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายรวมเป็นของส านกังานใหญ่ โดยไม่ไดแ้ยกค่าใชจ่้ายตามแต่
ละฝ่าย ส่งผลใหพ้นกังานบญัชีทัว่ไปตอ้งเสียเวลาในการรวบรวมและจ าแนกค่าใชจ่้ายและจดัท าประมาณ
การค่าใชจ่้ายดว้ยโปรแกรม Excel รวมทั้งผงับญัชีในปัจจุบนัไม่รองรับการจดัท าบญัชีรายรับและรายจ่าย
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ตามรายสัญญาตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 
เน่ืองมาจากในปัจจุบนัจะบนัทึกบญัชีรวมเป็นหน่ึงสัญญา ส่งผลกระทบต่อฝ่ายบญัชีเสียเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูเพ่ือท าบญัชีตามแบบแสดงบญัชีรายรับและรายจ่ายของโครงการ(บช.1) และท าใหผู้บ้ริหาร
ไม่มีรายงานประมาณการรายได ้รายงานประมาณค่าใชจ่้ายแยกตามโครงสร้างองคก์ร และรายงานเงินสด
รับและเงินสดจ่ายเพ่ือการตดัสินใจ 
  2. ปัญหาดา้นฝ่ายบญัชีและการเงินไม่มีคู่มือในการปฏิบติังานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   การปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นการปฏิบติังานแบบใชป้ระสบการณ์ของ
พนักงานเก่าสอนงานให้พนักงานใหม่ โดยไม่มีคู่มือในการปฏิบติังานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่มีการ
จดัท าผงัทางเดินเอกสาร (Flow chart) ท าให้พนกังานใหม่ไม่สามารถศึกษาเรียนรู้งานก่อนปฏิบติังานจริง 
และหนา้ท่ีความรับผิดชอบไม่ชดัเจน ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานของฝ่ายบญัชีและการเงินไม่เป็นขั้นตอนขาด
ความต่อเน่ือง และท างานล่าชา้ 
 
  นิยามศพัท ์
  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Office of the Nation Anti-Corruption 
Commission) หรือมีช่ือย่อว่า ปปช. หมายถึง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าท่ีตรวจสอบก ากบันิติ
บุคคลและบุคคลธรรมดาท่ีเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานทางภาครัฐ:(ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 2554) 
 
  ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ 
  1. ฝ่ายบญัชีมีแนวทางในการปฏิบติังาน เพ่ือลดความล่าชา้ในการรับขอ้มูล   ลดขอ้ ผิดพลาดใน
การบนัทึกบญัชี และลดความซ ้าซอ้นในการปฏิบติังาน  
  2. ฝ่ายบญัชีและการเงินมีผงับญัชีรายไดจ้ าแนกตามประเภทธุรกิจ ผงับญัชีค่าใชจ่้ายจ าแนกตามแต่
ละฝ่ายในโครงสร้างการจัดการองค์กร และสามารถจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายตามรายสัญญาท่ี
สอดคลอ้งตามประกาศของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งสามารถ
น าเสนอรายงานประมาณการรายได ้ประมาณการค่าใช้จ่าย ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายได้
ถกูตอ้งและทนัเวลา 
  3. พนกังานฝ่ายบญัชีและการเงินมีคู่มือปฏิบติังานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีผงัทางเดินเอกสาร 
และก าหนดหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบ 
  4. ผูบ้ริหารมีขอ้มูลทางบญัชีเพียงพอในการตดัสินใจ วางแผนการด าเนินงาน ควบคุมตน้ทุนการ
ด าเนินงานและค่าใชจ่้ายใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่บริษทั 
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2. บททวนวรรณกรรม 
 
  การศึกษา กลยทุธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานบญัชีกรณีศึกษาบริษทั เฮง เฮง จ ากดั  มีทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  1. การวิเคราะห์สาเหตุและผลดว้ยผงักา้งปลา เป็นแผนผงัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหากบั
สาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้ก่อใหเ้กิดปัญหา การใชแ้ผนผงัสาเหตุและผลเพ่ือคน้หาสาเหตุแห่งปัญหาโดย
ศึกษาปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง ปัจจยัยอ่ยอ่ืนๆ และก าหนดแนวทางในการแกปั้ญหา (วิรัตน ์ จนัทกิจ. 2548) 
  2. ระบบบญัชี เป็นระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูทางการเงินประกอบดว้ยแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่างๆ ท่ี
ใชบ้นัทึกบญัชี รายงาน ตลอดจนวิธีการและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีน ามาใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ด าเนินงาน และการเงินของกิจการ เพ่ือช่วยใหฝ่้ายจดัการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผิดชอบไดลุ้ล่วง 
เพ่ือเสนอขอ้มลูแก่บุคคลภายนอกท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการ ธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีระบบบญัชีท่ีดี คือ มีความ
ครบถว้นของรายการ มีความยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนไดต้ามกาลเวลา มีระบบการควบคุมภายในท่ีป้องกนั
การทุจริตได ้และการท างานไม่ผกูกบัใครคนใดคนหน่ึง เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหารในการควบคุม
การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ โดยจดัท ารายงานและการควบคุมผูป้ฏิบติั เพ่ือให้ไดร้ายงาน
ทางการเงินอย่างรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ ถูกตอ้งเช่ือถือได ้และประหยดัค่าใชจ่้าย (วิไล วีระปรีย  จงจิตต ์
หลีกภยั และ ประจิต หาวตัร. 2553) 
  3. การบญัชีตามความรับผิดชอบ ก าหนดข้ึนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมการ
ปฏิบติังานในองค์กรท่ีมีการบริหารงานแบบกระจายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ จดัท าโดยเก็บ
รวบรวมและจดบนัทึกขอ้มูลในการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะควบคุม
การบริหารงานขององคก์ร โดยเนน้ใหเ้กิดผลงานดา้นการควบคุมการปฏิบติังานในแต่ละส่วนขององคก์ร
อยา่งมีประสิทธิภาพ การเสนอรายงานท่ีตรงตามความเป็นจริงเพ่ือติดตามประเมินผลการบริหารงานแต่ละ
หน่วยงาน (อรวรรณ  กิจปราชญ.์ 2542) 
 
  4. รหัสบญัชี เป็นการก าหนดตวัเลขตวัอกัษร หรือทั้งตวัเลขและตวัอกัษรรวมกนัเพ่ือใช้แทนช่ือ
บญัชี ซ่ึงจะช่วยในการจดัล าดบับญัชีใหง่้าย สะดวกในการใชแ้ละการจดจ า ประหยดัเวลา และสามารถเพ่ิม
หรือลดเลขรหัสท่ีตอ้งการได ้รหัสบญัชีท่ีใชก้นัอยู่ในปัจจุบนัมี 2 แบบ คือ รหัสหมวดหมู่ (Block Code) 
คือ ใชต้วัเลขชุดหน่ึงแทนหมวดหรือหมู่ของบญัชีแยกประเภทโดยเป็นการคาดคะเนจ านวนประเภทบญัชี
ไวล่้วงหน้าและเผื่อไวส้ าหรับอนาคต รหัสจ าแนกกลุ่ม (Group Classification Code) คือ เป็นรหัสท่ีมี
ลกัษณะพิเศษ (สมเดช  โรจนคุ์รีเสถียร 2556) 
  5. งบประมาณ เป็นแผนงานในรูปตวัเลขท่ีแสดงรายละเอียดของการจดัหาและใชท้รัพยากรในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานในอนาคตและควบคุมการการด าเนินงานใน
ปัจจุบนั  จึงเปรียบเสมือนการท านายเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน งบประมาณเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีฝ่าย
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บริหารใช้วางแผนและควบคุม การจดัท างบประมาณตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์หลกัขององค์กร
รวมทั้งนโยบายของฝ่ายบริหาร (ศศิวิมล  มีอ  าพล 2556) 
  6. การควบคุมภายใน เป็นนโยบายและวิธีการท่ีผูบ้ริหารก าหนดข้ึนเพ่ือให้เกิดการควบคุมซ่ึงเม่ือ
รวมกนัจะประกอบข้ึนเป็นระบบการควบคุมภายในของกิจการซ่ึงท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์(วิไล วีระปรีย  
จงจิตต ์หลีกภยั และประจิต หาวตัร. 2553)  
  7. จากการศึกษางานศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของอญัชลี ภานุพรประพงศ ์(2550) พบว่าสาเหตุท่ีท า
ให้ระบบงานบญัชีไม่มีประสิทธิภาพและผูบ้ริหารไม่มีขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจ เกิดจากปัญหาดา้น
การปฏิบติังานของแผนกบญัชีและการเงินมีความซ ้าซอ้น ไม่มีคู่มือการปฏิบติังานและผงัทางเดินเอกสารท่ี
เป็นลายลักษณะอักษร อีกทั้ งไม่มีการจัดท ารายงานเพ่ือการตัดสินใจท่ีเพียงพอ รวมทั้ งปัญหาด้าน
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีไม่ทนัสมยัไม่สามารถรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน และไม่สามารถจดัเก็บ
รายละเอียดขอ้มูลท่ีผูบ้ริหารตอ้งการใชใ้นการตดัสินใจได ้โดยก าหนดแนวทางแกไ้ข คือ การปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบติังานของฝ่ายบญัชีและการเงินให้มีประสิทธิภาพและจดัท ารายงานเพ่ือการบริหารเพ่ิม
มากข้ึน การพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานในฝ่ายบัญชีและการเงินให้มีความรอบรู้ในหน้าท่ีงานและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดระบบสวสัดิการใหเ้หมาะสม เพ่ือลดความซ ้ าซ้อนของการปฏิบติังานในฝ่าย
บญัชีและการเงิน และเพ่ิมขอ้มลูบญัชีเพ่ือการบริหารงานของฝ่ายบริหาร  
 

3. วธิีการศึกษา 
 
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาตามกรอบการจดัการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Independent study) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) จากการสังเกตการณ์ท างานและสมัภาษณ์พนกังานฝ่ายบญัชีและการเงิน ผูศึ้กษายงัไดร้วบรวมขอ้มูล
ดา้นทุติยภูมิ Secondary Data) จากเอกสารภายในบริษทั ไดแ้ก่ ขอ้มูลใบก ากบัภาษีท่ีมีการเครดิตภาษีไม่
ตรงรอบท่ีเกิดรายการ  เพ่ือดูแนวโนม้ของการเครดิตภาษี ขอ้มูลการจดัท าใบก ากบัภาษีล่าชา้ เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงปริมาณหน้ีท่ีเก็บล่าชา้ ขอ้มูลบญัชีสินคา้คงคลงั ท่ีไม่สามารถน ามาบริหารจดัการสินคา้คงคลงัได ้
ไดแ้ก่ รายงานสินคา้คงเหลือจ าแนกตามกลุ่ม ประมาณการใชสิ้นคา้เพ่ือการซ่อมบ ารุง ประมาณการตน้ทุน
ขาย และตน้ทุนบริการ  
  จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ผูศึ้กษาได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลยทุธ์ของบริษทั เฮง เฮง จ ากดั โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหาด้านระบบงานบัญชี ไดแ้ก่ 
  1. แนวทางแก้ไขปัญหาระบบงานบัญชีเจ้าหน้ี โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ ้ าซ้อนของ
พนักงานบัญชีเจ้าหน้ีในการบันทึกรายละเอียดภาษีซ้ือลงในโปรแกรม Express เพียงระบบเดียว ลด
ขั้นตอนการรับขอ้มูลรายการคา้ล่าชา้ โดยก าหนดใหฝ่้ายจดัซ้ือและอะไหล่ตอ้งจดัท าส าเนาใบสั่งซ้ือเพ่ิม
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อีก 1 ฉบับ และส่งให้พนักงานบัญชีเจา้หน้ีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบรายการซ้ือและติดตาม
ใบก ากบัภาษี 
  2. แนวทางแกไ้ขปัญหาระบบงานบญัชีลกูหน้ี โดยปรับลดขั้นตอนการจดัท าใบส่งของชัว่คราว ให้
จดัท าใบก ากบัภาษี/ใบส่งของแทน ก าหนดใหฝ่้ายจดัซ้ือและอะไหล่จดัท าเองใบก ากบัภาษี/ใบส่งของ เพ่ือ
ช่วยลดการท างานซ ้ าซอ้นระหว่างฝ่ายจดัซ้ือและอะไหล่กบัพนกังานบญัชีลูกหน้ี และก าหนดให้ฝ่ายขาย
จดัท าส าเนาใบสั่งขายส่งใหก้บัพนกังานบญัชีลูกหน้ี เพ่ือเป็นขอ้มูลในการตรวจสอบการขายและควบคุม
ภายในดา้นบญัชีลกูหน้ีและขาย 
  3. แนวทางแก้ไขปัญหาระบบงานบัญชีสินคา้คงคลงั โดยก าหนดสินค้าแยกเป็น 15 กลุ่มและ
ก าหนดรหัสสินค้าภายใต้แต่ละกลุ่ม ข้อมูลสินคา้คงคลงัท่ีแยกกลุ่มแลว้ พนักงานบัญชีสินค้าคงคลงั
สามารถน าไปจดัท าเป็นรายงานเพ่ือใหผู้บ้ริหารใชบ้ริหารสินคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
  4. แนวทางแกไ้ขปัญหาระบบงานบญัชีทัว่ไป โดยก าหนดผงับญัชีรายไดจ้ าแนกตามประเภทธุรกิจ
และผงับญัชีค่าใชจ่้ายจ าแนกตามโครงสร้างการจดัการองคก์รในแต่ละฝ่ายใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างการ
จดัการองค์กรในปัจจุบนั เพ่ือให้สามารถบนัทึกค่าใชจ่้ายของแต่ละฝ่ายไดแ้ละจดัท าประมาณการรายได ้
ประมาณการค่าใชจ่้าย และกระแสเงินสดรับและจ่าย ใหผู้บ้ริหารใชค้วบคุมค่าใชจ่้ายของแต่ละฝ่าย เพ่ือให้
ผูบ้ริหารใชป้ระเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละฝ่าย ตลอดจนการก าหนดผงับญัชีให้สอดคลอ้งกบัการ
จดัท าบญัชีรายรับและรายจ่ายตามรายสัญญาตามประกาศคณะกรรมการป้อมกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ปปช.)  เพ่ือใหส้ะดวกในการน าขอ้มลูไปจดัท าแบบบญัชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1)  
 
  ส่วนที่ 2 การแก้ไขปัญหาด้านฝ่ายบัญชีและการเงนิไม่มคู่ีมอืในการปฏิบัตงิาน 
  ก าหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินจดัท าคู่มือการปฏิบติังานของระบบงานบญัชีเจา้หน้ี ระบบงาน
บญัชีลกูหน้ี ระบบงานบญัชีสินคา้คงคลงั และระบบงานบญัชีทัว่ไป เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
 
  ส่วนที่ 3 แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพระบบงานบัญชีของบริษทั  
  ผูศึ้กษาไดใ้ชก้ลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ีเพ่ือใชแ้กปั้ญหาดา้นระบบงานบญัชีและการเงิน โดยก าหนดเป็น
แผนงาน ดงัน้ี  
  3.1 แผนงานระยะสั้ น เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะเวลา 1 ปี โดยเปล่ียนแปลงขั้นตอนการ
ปฏิบติังานของระบบงานบญัชีเจา้หน้ี ระบบงานบญัชีลูกหน้ี และระบบงานบญัชีทัว่ไป รวมทั้งก าหนดให้
ฝ่ายบญัชีและการเงินตอ้งจดัท าคู่มือในการปฏิบติังานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
  3.2 แผนงานระยะปานกลาง เป็นการแกไ้ขปัญหาในระยะเวลา 1-2 ปี โดยก าหนดให้ระบบบญัชี
สินค้าคงคลัง ต้องแบ่งกลุ่มสินค้าใหม่จ าแนกเป็น 15 กลุ่ม และจัดรหัสสินค้าภายใต้แต่ละกลุ่มบน
โปรแกรมส าเร็จรูป Express รวมทั้งก าหนดรูปแบบรายงานสินคา้คงเหลือเพ่ือใหผู้บ้ริหารใชค้วบคุมสินคา้
คงเหลือใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
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4. ผลการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับ หรือ แนวทางการศึกษาช่วงต่อไป และอภิปราย 
 
  ผลการศึกษาระบบงานบญัชีกรณีศึกษาบริษทั เฮง เฮง จ ากดั พบวา่มี สาเหตุท่ีท าใหร้ะบบงานบญัชี
ขาดประสิทธิภาพแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ปัญหาดา้นระบบงานบญัชี พบวา่มี 4 ประเดน็ คือ                   
       1.  ระบบงานบญัชีเจา้หน้ี พบว่า พนกังานบญัชีเจา้หน้ีตอ้งบนัทึกรายการคา้ตามใบก ากบัภาษีเพ่ือ
จดัท ารายงานภาษีซ้ือถึง 2 คร้ัง  คร้ังแรกบันทึกบนโปรแกรม Excel และคร้ังท่ี 2 บนัทึกบนโปรแกรม 
Express ส่งผลให้ส้ินเปลืองเวลา รวมทั้งฝ่ายจดัซ้ือและอะไหล่ไม่ไดจ้ดัท าใบสั่งซ้ืออย่างสม ่าเสมอและ
ไม่ไดส่้งส าเนาใบสั่งซ้ือให้กบัพนักงานบญัชีเจา้หน้ีทนัที ไม่มีขอ้มูลในการติดตามใบก ากบัภาษี ท าให้
พนกังานบญัชีเจา้หน้ีไดรั้บใบก ากบัภาษีล่าชา้ จึงส่งผลใหไ้ม่สามารถน าใบก ากบัภาษีซ้ือมาเครดิตภาษีซ้ือ
ไดท้นัตามรอบท่ีเกิดรายการ ส่งผลใหบ้ริษทัเสียโอกาสในการใชเ้ครดิตภาษี 
   2.  ระบบงานบญัชีลูกหน้ี  พบว่า พนกังานบญัชีลูกหน้ีจดัท าใบก ากบัภาษีล่าชา้ โดยไม่ไดจ้ดัท า
ใบก ากบัภาษีตรงตามวนัท่ีส่งมอบสินคา้ อาจเส่ียงต่อการผิดกฎหมายภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตรา 78 แห่ง
ประมวลรัษฎากร กล่าวคือไม่จดัท าใบก ากบัภาษีเม่ือจุดความรับผิดเกิดฉบบัละ 2,000 บาท และโทษของ
การน าส่งภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อกรมสรรพากรล่าช้าซ่ึงอาจเสียเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม เน่ืองจากฝ่ายขายจดัท า
ใบสั่งขายไม่สม ่าเสมอและไม่ได้ส่งมอบส าเนาใบสั่งขายให้กับพนักงานบัญชีลูกหน้ีทันที ส่งผลให้
พนักงานบัญชีลูกหน้ีไม่มีข้อมูลตรวจสอบรายการขายและขาดการควบคุมภายในของระบบงาน
บญัชีลกูหน้ี 
  3.  ระบบงานบญัชีสินคา้คงคลงั พบวา่ โปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป Express ท าไดเ้พียงการรับเขา้และ
จ่ายออกของสินคา้คงคลงัเท่านั้น โดยมีรหัสสินค้าแต่ละรายการเป็นตัวคุม ซ่ึงถูกจ าแนกตามลกัษณะ
ตวัเลขผสมตวัอกัษร ตลอดจนการบนัทึกบญัชีตดัจ่ายล่าชา้ ส่งผลให้ไม่สามารถรวบรวมขอ้มูลทางบญัชี
เก่ียวกบัตน้ทุนขาย ตน้ทุนบริการ เพ่ือท ารายงานสินคา้คงคลงัใหก้บัผูบ้ริหารใชต้ดัสินใจ 
 4.  ระบบงานบญัชีทัว่ไป พบว่า การปิดบญัชีประจ าเดือนเพ่ือจดัท ารายงานให้กบัผูบ้ริหารไม่ทนั
ตามก าหนด เน่ืองจากพนกังานบญัชีทัว่ไปไดรั้บขอ้มูลจากระบบงานบญัชีอ่ืนล่าชา้ ผงับญัชีรายไดจ้ าแนก
ตามประเภทธุรกิจและผงัค่าใช้จ่ายไม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้างการจดัการองค์กรในปัจจุบันและไม่ได้
บนัทึกขอ้มูลแยกตามฝ่ายตามโครงสร้างการจดัการองค์กร ส่งผลให้การบนัทึกบญัชีไม่ถูกตอ้งตรงตาม
หมวด ส่วนท่ีควรเป็นตน้ทุนแต่กลบับนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย ผงับัญชีไม่สอดคลอ้งกบัการจดัท าบญัชีตาม
ประกาศของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ซ่ึงเป็นกฎหมายใหม่ท่ีใช้
ผกูพนักบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานภาครัฐ  
      ส่วนท่ี 2 ฝ่ายบญัชีและการเงินไม่มีคู่มือในการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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 เน่ืองจากฝ่ายบญัชีและการเงินไม่มีคู่มือในการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่มีผงัทางเดิน
เอกสารเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และไม่ไดก้ าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน ส่งผลให้
พนกังานบญัชีไม่มีแนวทางปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐาน 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 
 ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า ปัญหาด้านระบบงานบัญชี ได้แก่ ปัญหาด้านระบบงานบัญชีเจ้าหน้ี 
ระบบงานบญัชีลูกหน้ี ระบบงานบญัชีสินคา้คงคลงั และระบบงานบญัชีทัว่ไป ส่วนท่ี 2 เป็นปัญหาดา้น
ฝ่ายบญัชีและการเงินไม่มีคู่มือการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยก าหนดใหมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
ดงัน้ี  
  ปัญหาดา้นระบบงานบญัชี ระบบงานบญัชีเจา้หน้ี ก าหนดให้ลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีซ ้ าซ้อน
และเพ่ิมเอกสารรายการคา้เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได ้ระบบงานบญัชีลูกหน้ี ก าหนดให้เปล่ียนแปลง
วิธีการท างานเพ่ิมการควบคุมและตรวจสอบ ระบบงานบญัชีสินคา้คงคลงั ก าหนดใหจ้ าแนกสินคา้เป็น 15 
กลุ่ม เพ่ือน าขอ้มูลสินคา้มาจดัท ารายงานสินคา้คงเหลือ และระบบงานบญัชีทัว่ไป ก าหนดให้สามารถปิด
บญัชีแต่ละเดือนให้ทันตามก าหนด เพ่ือน าขอ้มูลทางบัญชีมาจดัท าประมาณการรายได ้ประมาณการ
ค่าใชจ่้าย และรายงานกระแสเงินสดรับและจ่าย ใหผู้บ้ริหารใชเ้พ่ิมรายไดแ้ละควบคุมค่าใชจ่้าย 
  ปัญหาฝ่ายบญัชีและการเงินไม่มีคู่มือในการปฏิบติังานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตอ้งจดัให้มีคู่มือใน
การปฏิบติังานและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 
จากแนวทางแกปั้ญหาดงักล่าว แบ่งแผนงานออกเป็น 2 ระยะ คือ แผนงานระยะสั้น ใชก้ารแกไ้ขปัญหา
ภายใน 1 ปี และแผนงานระยะปานกลางใชแ้กไ้ขปัญหามากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี โดยระบบงานบญัชีทุก
ระบบต่างมีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดกลยทุธ์ในการปฏิบติังาน บริษทัควรเลือกกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งและ
เหมาะสม ไดแ้ก่ กลยุทธ์ระดบับริษทัและระดบัหนา้ท่ี เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน
บญัชี โดยเนน้การปฏิบติังานของระบบงานบญัชีใหส้อดคลอ้งและเช่ือมโยงกนัทุกระบบ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล
ทางบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพและทนัเวลา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
   การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะปัญหาดา้นระบบงานบญัชีเท่านั้น  ถา้บริษทัมีนโยบายน า
โปรแกรมการวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) เขา้มาใช ้ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ ฝ่ายจดัซ้ือและอะไหล่ ฝ่ายบริหารศูนยซ่์อมบ ารุง ฝ่ายบุคคล และฝ่ายขาย ทั้งน้ีเพ่ือให้ขอ้มูลมีการ
เช่ือมโยงกนัทุกระบบ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองเร่ือง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลยั XYZ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงบประมาณ รวมถึงหา
แนวทางการพฒันาการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวดัผลการด าเนินงานหรือ
ประเมินผลการด าเนินงานในดา้นต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จและความเจริญกา้วหน้าอย่างย ัง่ยืนของ
องค์กร ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นวางแผนงบประมาณ และผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นบญัชีและการเงิน จ านวน 
81 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท างบประมาณและการ
น างบประมาณไปใช ้ซ่ึงแบ่งการศึกษาเป็น 6 ดา้นคือ 1) ดา้นนโยบายและการวางแผน 2) ดา้นงบประมาณ 
3) ดา้นการประสานงาน 4) ดา้นบุคลากร 5) ดา้นทรัพยากรและเคร่ืองมือต่างๆ 6) ดา้นการควบคุมและ
ติดตามผล กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการจดัท างบประมาณและการน างบประมาณไปใช้
ในดา้นต่างๆ เป็นปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

Abstract 

This independent study is the study of effective budgeting system improvement: Case study of XYZ 
University. The study aims to identify issues and obstacles in budgeting system. It covers the 
improvement of budgeting system to be more effective in order to use it as organization performance 
measurement. This leads to the success of the organization in the long run. Primary and secondary data 
have been collected from the sampling groups of 81 people who involve in budget planning, finance and 
accounting officer by using questionnaire. The scope of this study includes 1) Policy and planning 2) 
Budgeting 3) Coordination 4) Human Resources 5) Resources and Equipment 6) Controlling and 
Monitoring. The result from this study indicates the issues and obstacles in budgeting and its 
implementation of XYZ University are in moderate level. 
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1. บทน า 
 
     การด าเนินงานขององคก์รต่างๆ ไม่วา่จะเป็นภาครัฐบาลหรือเอกชน ต่างมุ่งหวงัท่ีจะประสบความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ท่ีองค์กรได้ก าหนดไว ้ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนการด าเนินงานท่ีดีในทางปฏิบัติ 
องคก์รต่างๆ มกัจะน าระบบงบประมาณมาใชใ้นการวางแผนการด าเนิน ควบคุม และติดตามประเมินผล 
การจดัท างบประมาณยงัสามารถบอกถึงความสามารถในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร มหาวิทยาลยั XYZ ก็
เช่นกนัไดต้ระหนกัถึงการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบติั และการติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 
ขององคก์ร อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดจ้ดัท าแผนกลยทุธ์ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ข้ึน 
ภายใตก้รอบทิศทางของแผนพฒันา มหาวิทยาลยั XYZ ระยะยาว 15 ปี และนโยบายด้านอุดมศึกษาของ
ประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รวมทั้ งนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใหก้ารด าเนินงานเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัทุกระดบั เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของมหาวิทยาลยั ตลอดจนสร้างคุณค่าการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สู่การ
พฒันามหาวิทยาลยัอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
     ซ่ึงมหาวิทยาลยั XYZ มีการจดัท างบประมาณเป็นประจ าทุกปี แต่งบประมาณท่ีจดัท า มกัจะมีความ
คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงซ่ึงปัญหาดงักล่าวหากองคก์รไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามแผนท่ีวางไวก้จ็ะ
ส่งผลต่อดัชนีตัวบ่งช้ีความส าเร็จของการด าเนินงาน KPI หรือ Key Performance Indicator ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลการด าเนินงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในดา้นต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ
และความเจริญกา้วหนา้อย่างย ัง่ยืนขององคก์ร จากการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือหาแนวทางการแกไ้ข ปัญหาและ
อุปสรรค รวมถึงก าหนดแนวทางในการปรับปรุงพฒันางานดา้นการวางแผนงบประมาณและ การน า
งบประมาณไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของงบประมาณการเงินและ
งบประมาณด าเนินงาน  
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 
     ในการศึกษาคน้ควา้เร่ืองแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ กรณีศึกษามหาวิทยาลยั 
XYZ ไดศึ้กษาถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงบประมาณ คือ 
     พรพรรณ เอกเผา่พนัธ์ (2537) ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีในการบริหารไวว้า่  

1. หน้าที่ในการบริหาร ผูบ้ริหารของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารของหน่วยงานรัฐบาลหรือ
ผูบ้ริหารของธุรกิจเอกชน โดยหนา้ท่ีในการบริหารงานของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 
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1.1 การวางแผน (Planning) คือการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กรซ่ึงเป็นตวัก าหนดท่ี
ชดัเจนเพ่ือเป็นทิศทางในการท างานในอนาคตและเพ่ือการวางแผนการใชท้รัพยากร จดัสรรทรัพยากร
อยา่งไรใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกิจการ 

1.2 การจดัการองค์กร (Organizing) เม่ือก าหนดวตัถุประสงค์ของกิจการแลว้ เพ่ือให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว ้กิจการตอ้งมีการจดัแบ่งหนา้ท่ี จดัความสัมพนัธ์ของกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของกิจการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คล่องตวั และมีการประสานงานกนัเป็นอยา่ง
ดี 

1.3 การจดับุคลากร (Staffing) ตอ้งมีการจดัสรรบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบังานในต าแหน่ง
หน้าท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความถนัดในการท างานแต่ละหน้าท่ีอย่าง
เหมาะสม 

1.4 การสัง่การหรือการปฏิบติัการ (Directing) หวัหนา้หน่วยงานจะตอ้งเป็นผูมี้ศิลปะในการสัง่งาน
ส่งเสริมให้ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการท างานรู้จักหลกัและวิธีการจูงใจ โดยหัวหนา้ตอ้งท าตวัเป็น
ผูน้ าและมีลกัษณะของผูน้ า 

1.5 การควบคุมติดตามผล (Controlling) การก าหนดมาตรการให้มีระบบการรายงานการท างาน 
ของพนกังานเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้นอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการควบคุมการท างานในแต่ละ
ระดบัใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวใ้นการรายงานผลการท างานจะเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานจริง
กบัมาตรฐานของงานหรือเป้าหมายท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ 
     ณรงค ์สจัพนัโรจน ์(2538) ไดก้ล่าวถึงประเภทของงบประมาณ (Types of Budget) ไวว้า่ 

2. ประเภทของงบประมาณ งบประมาณมีอยู่หลายประเภท ซ่ึงแต่ละประเภทจะมีลกัษณะการใชแ้ละ
การด าเนินการแตกต่างกนั ซ่ึงมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนั ดงัน้ี 

2.1 งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budget) เป็นงบประมาณท่ีก าหนดไวต้ายตวัพลิก
แพลงเป็นรายการอยา่งอ่ืนผิดจากท่ีก าหนดไวไ้ม่ได ้ท าใหข้าดการยืดหยุน่ในการปฏิบติังานไม่คล่องตวั 

2.2 งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budget) เป็นงบประมาณท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานให้ไดผ้ลตามงบประมาณท่ีตั้งไวโ้ดยมีการติดตามและประเมินผล
ของโครงการ อยา่งใกลชิ้ดรวมถึงมีการท าการวดัผลงานในลกัษณะวดัประสิทธิภาพในการท างาน 

2.3 งบประมาณแบบแสดงแผนงาน  (Planning or Programming Budget) งบประมาณแบบน้ี
ประเทศไทยก าลงัใชอ้ยู่โดยมีสาระส าคญัท่ีจะใหก้ารใชท้รัพยากรหรืองบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้มี
ประสิทธิภาพและประหยดั โดยมีการจดัท าแผนงาน มีการระบุเป้าหมายวตัถุประสงคข์องแผนงาน แสดง
ค่าใชจ่้าย แสดงผลท่ีจะไดรั้บ รวมถึงมีการวิเคราะห์เลือกแผนงานและโครงการท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะ
ด าเนินงาน 

2.4 งบประมาณแบบแสดงการวางแผนการ ก าหนดโครงการ ระบบงบประมาณ (Planning 
Programming and Budgeting System) ระบบน้ีเป็นการแสดงตวัเลขค่าใชจ่้ายเป็นระยะยาวของโครงการท่ี
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มีการวางแผนไวเ้รียบร้อยแลว้ เป็นการรวมเอาแนวคิดของระบบงบประมาณแสดงแผนงาน และ การ
วิเคราะห์ท่ีเก่ียวกบัผลอนัท่ีจะไดรั้บค่าใชจ่้ายนั้นๆ โดยค านึงถึงเวลาหลายปีขา้งหน้าอนัมีลกัษณะท่ีเป็น
สาระส าคญั 

2.5 งบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero base) เป็นระบบงบประมาณท่ีจะพิจารณางบประมาณทุกปี
อย่างละเอียดทุกรายการ โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่ารายการหรือแผนงานนั้นจะเป็นรายการหรือแผนงานเดิม
หรือไม่  

2.6 งบประมาณแบบสะสม  (Incremental Budget) เป็นการจัดท างบประมาณแบบพิจารณา
งบประมาณเฉพาะส่วนเงินงบประมาณท่ีเพ่ิมใหม่ท่ียงัไม่ไดรั้บการพิจารณาจากปีท่ีแลว้ ส่วนงบประมาณท่ี
พิจารณาไปปีก่อนจะไม่มีการพิจารณาอีกคร้ังเพ่ือการด าเนินงานท่ีรวดเร็วและลดเวลาในการจัดท า
งบประมาณ 
      สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2542) ได้ให้ความหมายถึง งบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Budgeting) ไวว้า่ 

2.7 งบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participative Budgeting) เป็นการจัดท างบประมาณท่ีสามารถ
สร้างความส าเร็จและสร้างคุณค่าให้แก่งบประมาณและแผนการปฏิบติังานโดยไม่ท าใหง้บประมาณหรือ
แผนงานเป็นเพียงกระดาษหรือเอกสารท่ีแสดงตวัเลขท่ีไม่มีประโยชน์ต่อการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานของกิจการดงันั้นลกัษณะของการจดัท างบประมาณแบบมีส่วนร่วมท่ีเปิดโอกาสให้พนกังาน 
ผูบ้ริหารทุกระดบั ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดความสามารถในการหารายไดข้องกิจการและการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ภายใตข้อ้จ ากดัของกิจการท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 
     พรพรรณ เอกเผา่พนัธ์ (2537) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องการใชง้บประมาณไวว้า่ 

3. ประโยชน์ของการใช้งบประมาณ มีดงัน้ี 
3.1 งบประมาณมีประโยชน์โดยเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการวางแผนของฝ่ายบริหาร การวางแผน

ด าเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
3.2 งบประมาณมีประโยชน์ในการส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกิจการเร่ิม

ตั้งแต่การวางแผนโดยน าแผนงานของแต่ละหน่วยงานมาพิจารณาร่วมกันเพ่ีอให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ สอดคลอ้งกนัและบรรลุเป้าหมายของกิจการ 

3.3 งบประมาณมีประโยชน์ในการควบคุมการด าเนินงาน ฝ่ายบริหารสามารถน างบประมาณไป
เป็นเคร่ืองมือติดตามควบคุมการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพโดยใชง้บประมาณเป็น
ตวัวดั 

3.4 ท าให้เกิดการจดัการระบบท่ีดี มีการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับงานไม่ซ ้ าซ้อนและ
ส้ินเปลือง 

3.5 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารทุกระดบัมีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมายงานของตนเอง
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของกิจการโดยพิจารณาเลือกกลยทุธ์ท่ีประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีสุด 
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3.6 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารทุกระดับท างานของตนและมีการประเมินผลงานท่ีตนรับผิดชอบเป็น
ระยะๆ โดยใชง้บประมาณเป็นเคร่ืองมือประเมินผลงาน 

3.7 ขจดัความไม่แน่นอนต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยการก าหนดเหตุการณ์ล่วงหนา้ไวก่้อน
ดว้ยการจดัท างบประมาณ 

3.8 สามารถทราบอัตราความก้าวหน้าหรือความล้มเหลวของกิจการจากท่ีท าการวางแผน
งบประมาณไว ้สามารถรู้อนาคตในการท างานจากการวางแผนการด าเนินงานโดยงบประมาณของกิจการ 

3.9 สามารถเป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนในปีต่อๆ ไปของกิจการไดซ่ึ้งอาจจะเป็นบทเรียนข้อ
เตือนใจหรือเคร่ืองช้ีแนะในการวางแผน 

3.10 งบประมาณสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานจริงกบังบประมาณท่ีวางไวเ้พ่ือใหท้ราบขีด
ความสามารถของแต่ละหน่วยงาน 

 
2.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
     พรรณี กมลมาศ (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าและการน างบประมาณไปใช้
เพ่ือการวางแผน กรณีศึกษา บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส มหาชน จ ากดั ผลการศึกษาพบว่าการ
ด าเนินงานใหค้วามส าคญักบัดา้นบุคลากรเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นดา้นนโยบายและการวางแผน ดา้น
การร่วมมือและการประสานงาน ดา้นการควบคุมและการติดตามผล และดา้นทรัพยากร ตามล าดบั โดยแต่
ละปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกนัตามต าแหน่งงาน 
     พวงทิพย ์ศรีไพวรรณ (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลยัในด้านต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมี
ความเห็นวา่ปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย มีเพียงดา้นการรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีผูบ้ริหารให้
ความส าคญัมากท่ีสุด  
     รสสุคนธ์ เกษามูล, วิชชุดา สมจิต และ อารียา ณ น่าน (2552) ได้ศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการ
บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลยันเรศวร ผลการศึกษาพบวา่การบริหารงบประมาณทุกดา้นมีปัญหาอยู่
ในระดบัน้อยยกเวน้ดา้นการวางแผนงบประมาณ ดา้นการค านวณตน้ทุนผลผลิต ท่ีมีปัญหาอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีความแตกต่างกนัตามต าแหน่งงานและใหค้วามส าคญัเร่ือง 
การจดัระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง ไม่เป็นไปตามแผนการใชจ่้ายเงินงบประมาณ 
 
3. วธีิการศึกษา 
 
     การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลยั XYZ ประชากรประกอบดว้ยผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นจดัท าแผนงบประมาณและผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี
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ดา้นบญัชีและการเงิน จ านวน 2 กลุ่ม รวม 100 คน การเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใชวิ้ธีของ “ทาโรยามาเน่” 
(Yamane 1967) คือ 81 คนแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 : การสุ่มตวัอย่างเกบ็แบบสอบถามของงานวจิัย 

ประเภทพนกังาน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีจดัท างบประมาณ 28 23 

ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีจดัท าบญัชีและการเงิน 72 58 

รวม 100 81 

     โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ เป็นการศึกษาและรวบรวมดา้นทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอ้มูล
งบประมาณการรายรับเปรียบเทียบรายรับจริง งบประมาณการรายจ่ายเปรียบเทียบรายจ่ายจริง ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั XYZ ปีงบประมาณ 2555 รวมถึงขอ้มูลวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร ส่วนท่ี 2 การรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
โดยการออกแบบสอบถามเพ่ือทราบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นวางแผนงบประมาณ 
และผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นบญัชีและการเงิน ของมหาวิทยาลยั XYZ เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา
และอุปสรรคในการจดัท างบประมาณและการน างบประมาณไปใช้ จ านวน 6 ดา้น คือ 1) ดา้นนโยบาย
และการวางแผน 2) ด้านงบประมาณ 3) ดา้นการประสานงาน 4) ด้านบุคลากร 5) ดา้นทรัพยากรและ
เคร่ืองมือต่างๆ 6) ด้านการควบคุมและติดตามผล รวมถึงข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มลูใช ้สถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับงานวิจยั SPSS (Statistical Package for the 
Social Science) รวมถึงการแปลความหมายของระดบัคะแนนโดยใชก้ารวิเคราะห์ตามแนวคิดของ เบสท ์
(Best W. john. 1997) 
 
4. ผลการศึกษา 
 
     จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ผู ้ศึกษาได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ กรณีศึกษา มหาวิทยาลยั XYZ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
     ส่วนที่ 1 กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีดา้นการวางแผนงบประมาณและผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นบญัชี
และการเงิน ของมหาวิทยาลยั XYZ ส่วนใหญ่เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นบญัชีและการเงิน อายุ 31-35 ปี ระดบั
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การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นบุคลากรประเภทพนกังาน โดยสังกดัอยู่ส านกั สถาบนั 
และมีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี 
     ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคการจดัท างบประมาณและการน างบประมาณไปใชใ้นดา้น
ต่างๆ 

1. ดา้นนโยบายและการวางแผน โดยรวมเป็นปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง ไม่ว่าจะเป็น
การไม่มีการก าหนดวตัถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายในการจดัท างบประมาณท่ีชดัเจน การท่ีผูบ้ริหาร
ไม่ใหค้วามส าคญัในการวางแผนงบประมาณ และจ านวนคร้ังในการประชุมหารือไม่เพียงพอเพ่ือวางแผน
ตั้งงบประมาณรายรับ รายจ่าย 

2. ดา้นงบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง เช่น การมีงบประมาณ
การเงินท่ีไม่สอดคลอ้งกบังบประมาณการด าเนินงาน ไม่มีการปรับปรุงงบประมาณตามสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปท าให้ไม่สามารถน างบประมาณมาใชใ้นการบริหาร และการไม่ช้ีแจงแนวทางการจดัท า
งบประมาณให้ผูท่ี้เก่ียวข้องทราบเพ่ือด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน จะมีเพียงความถ่ีมากของการโอน
เปล่ียนแปลงงบประมาณท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก 

3. ดา้นการประสานงาน โดยรวมเป็นปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง ไม่ว่าจะเป็น การ
ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการให้ขอ้มูลเพ่ือการวางแผนงบประมาณ การไม่ไดรั้บความ
ร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน างบประมาณไปใชเ้ป็นไปตามแผนงบประมาณท่ีวางไว ้และจ านวนผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบประมาณและการน างบประมาณไปใชมี้จ านวนมากท าใหติ้ดต่อประสานงานแลว้
เกิดความเขา้ใจไม่ตรงกนั 

4. ดา้นบุคลากร ส่วนใหญ่เป็นปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง เช่น การท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
การจดัท างบประมาณและผูป้ฏิบติังานด้านบญัชีและการเงินไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัท า
งบประมาณและการน างบประมาณไปใชอ้ยา่งแทจ้ริง การขาดการอบรมจดัท างบประมาณใหผู้ป้ฏิบติังาน
ไดเ้ขา้ใจก่อนการจดัท างบประมาณ รวมถึงมีการปฏิบติังานไม่ตรงกบัต าแหน่งหนา้ท่ี มีเพียงการมีภาระ
งานอ่ืนนอกเหนือจากงานประจ าท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัญหาและอุปสรรคในระดบัมาก 

5. ดา้นทรัพยากรและเคร่ืองมือต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง เช่น การ
ไม่ไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลท่ีเพียงพอในการจดัท างบประมาณและการน าไปใช ้การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ใน
การท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและไม่เพียงพอกบัปริมาณงาน แบบฟอร์มท่ีใชใ้นการจดัท างบประมาณมี
หลายรูปแบบ และเขา้ใจยาก รวมถึงคู่มือในการจดัท างบประมาณไม่ครบถว้นและใชภ้าษาเขา้ใจยาก มี
เพียงโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังานและการท ารายงานผลการปฏิบติังาน 
ยุง่ยาก ซบัซอ้น หลายขั้นตอน ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัญหาและอุปสรรรคในระดบัมาก 

6. ดา้นการควบคุมและติดตามผล โดยรวมเป็นปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง ไม่วา่จะเป็น
การไม่มีการวางแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ การไม่มีการน าขอ้มูลจากรายงานวิเคราะห์ผลต่าง
ท่ีเกิดข้ึนจากแผนงบประมาณกับการปฏิบัติงานจริงมาท าการปรับปรุงงบประมาณประจ าปีส าหรับ
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ระยะเวลาท่ีเหลือ การไม่มีการก าหนดการใช้งบประมาณให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของแผนงบประมาณ 
การท่ีผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคญักบัรายงานวิเคราะห์ผลต่างท่ีเกิดจากแผนงบประมาณกบัการปฏิบติังาน
จริง รวมถึงการไม่มีการก าหนดเวลาท่ีแน่นอนส าหรับรายงานการเปรียบเทียบแผนงบประมาณกบัการ
ปฏิบติังานจริง 
     โดยกลุ่มตวัอย่างใหร้ะดบัความส าคญักบัแต่ละดา้นคือ ดา้นบุคลากรเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้น
งบประมาณ ดา้นนโยบายและการวางแผน ดา้นทรัพยากรและเคร่ืองมือต่างๆ ดา้นการควบคุมและติดตาม
ผล และดา้นการประสานงาน ตามล าดบั 
      ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่างเปรียบเทียบกบัปัญหาและ
อุปสรรคในดา้นต่างๆ เพ่ือสามารถหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ สรุปได้
ดงัน้ีคือ ขอ้มูลทัว่ไปท่ีแตกต่างกนัของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 7 ดา้นคือ เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา 
ประเภทบุคลากร สังกดัหน่วยงาน ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งหนา้ท่ี ท่ีส่งผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการจดัท างบประมาณและการน างบประมาณไปใช้ดา้นต่างๆ พบว่ามี 3 ดา้นท่ีไม่ส่งผลต่อ
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท างบประมาณและการน างบประมาณไปใช้คือ เพศท่ีแตกต่างกนั อายุท่ี
แตกต่างกนั ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนั และมี 4 ดา้นท่ีส่งต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
จดัท างบประมาณและการน างบประมาณไปใช้ คือ วุฒิทางการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัญหาและ
อุปสรรค ด้านงบประมาณ ประเภทบุคลากรท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรค ด้านการ
ประสานงาน สังกัดหน่วยงานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรค ด้านงบประมาณและด้าน
บุคลากร ส่วนต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรค ดา้นงบประมาณ 
 
5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
     ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท างบประมาณและการน างบประมาณไปใชจ้ านวน 6 ดา้นกลุ่มตวัอย่างมี
ความเห็นว่ามีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลางทุกด้านโดยเรียงล าดบัความส าคัญดงัน้ี ด้าน
บุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.48) ดา้นงบประมาณ (ค่าเฉล่ีย 3.43) ดา้นนโยบายและการวางแผน (ค่าเฉล่ีย 3.36) 
ดา้นทรัพยากรและเคร่ืองมือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.33) ดา้นการควบคุมและติดตามผล (ค่าเฉล่ีย 3.33) และดา้น
การประสานงาน (3.32) แต่เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดขอ้ย่อยของแต่ละดา้นพบว่าประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 3 ประเดน็คือ ความถ่ีมากของการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ การมี
ภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากงานประจ า และ ระบบโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ปฏิบติังานและการท ารายงานผลการปฏิบติังาน ยุ่งยาก ซบัซอ้น หลายขั้นตอน ปฏติังานไดย้ากสรุปไดว้่า 
มหาวิทยาลยั XYZ ควรพฒันากลไลการเรียนรู้และการจดัการความรู้ ตามแผนพฒันา มหาวิทยาลยั XYZ 
พ.ศ. 2549 – 2563 ท่ีไดก้ าหนดให้มหาวิทยาลยัสร้างระบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ระหว่างบุคลากร เพ่ือน าความรู้เหล่านั้ นไป
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ประยุกตใ์ชใ้นการท างาน เช่นการเปิดอบรมหลกัสูตรหรือกลไลท่ีจะช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ผา่นการถ่ายทอดประสบการณ์ระหวา่งบุคลากรภายในหน่วยงาน นอกจากน้ีควรพฒันาระบบพ่ีเล้ียง
ควบคู่ไปด้วยเพ่ือช่วยสนับสนุนให้การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์สามารถเกิดข้ึนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การพฒันากลไกวฒันธรรมการส่ือสารท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการส่ือสาร 3 แบบ คือการ
ส่ือสารแบบ Top Down เพ่ือเป็นการฉายภาพของนโยบายและแนวคิดในการบริหารงบประมาณของ
องคก์ร การส่ือสารแบบ Bottom Up เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการระดมสมองเพ่ือน าเสนอความคิดเห็น
เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการปฏิบัติการในการจัดท างบประมาณขององค์กร และการส่ือสารแบบ 
Horizontal เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มลูระหวา่งผูร่้วมงาน การร่วมกนัเพ่ือหาสาเหตุและวิธีการ
แกไ้ขปัญหาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้งอาจน าไปสู่การจดักิจกรรมในลกัษณะการ
ท างานแบบโครงการเฉพาะกิจเพ่ือร่วมกนัแก้ไขปัญหาหรือน าเสนอแนวทางเพ่ือปรับปรุงการจดัการ
งบประมาณใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
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การศึกษาเปรียบเทยีบอนุสัญญาภาษซ้ีอนเพือ่การวางแผนภาษี 
ในการจ้างพนักงานสัญชาตอิงักฤษและสัญชาตอิเมริกนั 

Comparative Study on Double Tax Agreement for Tax Planning 
In Hiring British and American 

อรชุมา ชินราศรี1และ สุตาภัทร ทพิย์รังศรี2 

Ornchuma Chinrasri and Sutapat Thiprungsri  

บทคดัย่อ 
การศึกษาเปรียบเทียบอนุสัญญาภาษีซ้อนเพ่ือการวางแผนภาษีในการจา้งพนักงานสัญชาติองักฤษและสัญชาติอเมริกนั 
กรณีศึกษา บริษัท เอ็มเคอี เซอร์วิสเซส จ ากัด (MKE Services Co., Ltd.) “บริษัทฯ” เน่ืองด้วย บริษัทฯ มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งจา้งผูบ้ริหารพนกังานต่างชาติเขา้มาปฏิบติัและบริหารงานใหก้บับริษทัฯ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัทางธุรกิจใน
ตลาดโลก และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในแถบภูมิภาคเอเชียจากการเปิดประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ในการท่ีจะดึงดูดให้พนักงานต่างชาติเหล่านั้ นยา้ย
ภูมิล  าเนาและครอบครัวเขา้มาปฏิบติังานใหก้บับริษทัฯ ในประเทศไทยนั้น บริษทัฯ จึงตอ้งมีการจ่ายผลตอบแทนการจา้ง
งานและสวสัดิการอ่ืน  ๆเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการยา้ยถ่ินฐานเขา้มาปฏิบติังานในประเทศไทย ท าให้บริษทัฯ รับผิดชอบ
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย (Withholding Tax) หรือภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (Personal Income Tax) ในประเทศไทยแทน
พนกังานต่างชาติเหล่าน้ี จากขอ้มูลจ านวนภาษีเงินไดท่ี้บริษทัฯ รับผิดชอบจ่ายแทนพนกังานต่างชาติในปี พ.ศ. 2555 มี
มูลค่า 60 ลา้นบาท และเพ่ิมข้ึนเป็น 75 ลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2556 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเดิมถึง 15 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 24.74% จาก
เหตุดงักล่าวจึงท าให้บริษทัฯ มีตน้ทุนในการบริหารงาน (Administrative Cost) สูง บริษทัฯ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาปัญา
และแนวทางทางในการแกปั้ญหาเพ่ือลดตน้ทุนดงักล่าว 
ค าส าคัญ: ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา, ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย, ปีภาษี, ผู้อยู่ในประเทศไทย 

Abstract 
Comparative study of double tax agreement for tax planning in hiring British and American in MKE Services Co., Ltd. Due to the 
business operations of the Company is required to hire expatriate management to operate and manage business functions efficiently, 
also to increase competition capability in world market and support market expansion as of the ASEAN Economic Community: 
AEC in December 2015. The Company needs to absorb annual personal income tax or monthly withholding tax in Thailand to 
motivate and attract expatriates and family members to immigrate and base in Thailand. This matter causes increasing administrative 
cost of Baht 60 millions in year 2012 to Baht 75 millions in year 2013 which is increased amount of Baht 15 millions or 24.74% of 
year 2012. Therefore, the Company needs to study on the problem and find out solutions to decrease the mentioned cost. 
Keywords: Personal Income Tax: PIT, Advance Withholding Tax: WHT, Tax Year, Residence for Tax Purpose 
1
 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: kae_ornchuma@hotmail.com 
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1. บทน า 
 

บริษทั เอม็เคอี เซอร์วิสเซส จ ากดั (MKE Services Co., Ltd.) “บริษทัฯ” ไดก่้อตั้งข้ึนในประเทศไทยมา
นานเป็นเวลากว่า 100 ปี จากเดิมท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไปโดยการใหบ้ริการกระจายสินคา้ใหแ้ก่คู่คา้
อย่างเดียว บริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจใหม่โดยการเพ่ิมคุณค่าการบริการ (Value 
Added Services) กระทัง่ปัจจุบนับริษทัฯ ประกอบธุรกิจการให้บริการดา้นการขยายการตลาด (Market 
Expansion Services: MES) แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย และยโุรป มีบริษทัในเครือและส านกังานสาขา
อยูใ่น 35 ประเทศ และสาขากวา่ 630 แห่งทัว่โลก ซ่ึงแบ่งเป็น 5 หน่วยธุรกิจผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑอ์ุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods) 
2. สินคา้หรูหราและไลฟ์สไตล ์(Luxury & Lifestyle)  
3. ผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ  (Healthcare) 
4. ผลิตภณัฑว์ตัถุดิบอุตสาหกรรม (Performance Materials) 
5. ผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยี  (Technology) 

 
ปัญหาและลกัษณะปัญหาที่ส าคัญของบริษทั 

เน่ืองดว้ยบริษทัฯ มีความจ าเป็นในการจา้งพนกังานชาวต่างชาติ (Expatriates) เขา้มาพฒันาธุรกิจ และ
วางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ระดบัองค์กร และระดบัธุรกิจ เพ่ือรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย และส่งเสริมการเติบโตของการใหบ้ริการดา้นการขยายตลาดแบบครบวงจร ดว้ยการมุ่งเนน้ศกัยภาพ
หลกัของบริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นบริษทัขนาดใหญ่หรือขนาดเลก็ต่างตอ้งการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้หมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุด เช่นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ การตลาดทัว่โลก และการผลิต พร้อมทั้งใช้
บริการจากบริษทัภายนอกท่ีอยูภ่ายในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ (Value Chain) ท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นคู่คา้
ทางธุรกิจท่ีไวใ้จได้อย่างเอ็มเคอี จนท าให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานชาวต่างชาติกว่า 50 คน และมี
ผูติ้ดตามซ่ึงเป็นสมาชิกครอบครัวของพนกังานต่างชาติอีกกว่า 40 คน ซ่ึงพนกังานชาวต่างชาติร้อยละ 50 
เป็นชาวองักฤษ ร้อยละ 35 เป็นชาวอเมริกนั และร้อยละ 15 เป็นชาติอ่ืนๆ บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการจา้ง
งานพนกังานชาวต่างชาติ (Expatriates) ค านวณเป็นค่าใชจ่้ายในการจา้งงานประมาณ 247 ลา้นบาทต่อปี 
ประกอบดว้ยค่าจา้งเงินเดือน (Wage / Salary) ค่ายา้ยท่ีอยูอ่าศยั (Relocation Allowance) ค่าเช่าบา้น (Home 
Allowance) ค่าเช่ารถ (Car Allowance) ค่าการศึกษาบุตร (Education Fees) และเน่ืองจากพนกังานต่างชาติ
เหล่าน้ีจะไดรั้บเงินเดือนและสวสัดิการต่างๆ เป็นรายไดสุ้ทธิ (Net Income) ในสกุลเงินบาท บริษทัฯ จึง
ตอ้งรับผิดชอบภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย แทนพนกังานชาวต่างชาติ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี ใน
ปี พ.ศ. 2555 จ านวนภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีบริษทัฯ รับผิดชอบแทนพนักงานชาวต่างชาติมีมูลค่า 60 
ลา้นบาท และเพ่ิมข้ึนเป็น 75 ลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2556 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเดิมถึง 15 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 
24.74% 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรองักฤษ และอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สหรัฐอเมริกา และเพ่ือหาแนวทางในการวางแผนภาษีเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการจ่ายภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย
แทนพนกังานชาวต่างชาติสญัชาติองักฤษ และสญัชาติอเมริกนั 

 

2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาคน้ควา้เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบอนุสัญญาภาษีซ้อนเพ่ือการวางแผนภาษีในการจา้ง
พนักงานสัญชาติอังกฤษและสัญชาติอเมริกัน กรณี ศึกษา บริษัท เอ็มเคอี เซอร์วิสเซส จ ากัด ได้
ท าการศึกษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ดงัน้ี 

1. ทฤษฎี และแนวคิดอนุสัญญาภาษีซ้อน ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน ภาษีซ้อน 
หมายถึง สภาพการณ์ท่ีรัฐเรียกเก็บภาษีจากเงินไดจ้ านวนเดียวกนัมากกว่าหน่ึงคร้ังหรือสภาพการณ์ท่ีเงิน
ไดจ้ านวนเดียวกนัถูกใชเ้ป็นฐานในการค านวณเรียกเก็บภาษีโดยรัฐมากกวา่หน่ึงรัฐ ลกัษณะความซ ้ าซอ้น
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุสัญญาภาษีซ้อนมีสาเหตุมาจากความแตกต่างในหลกัเกณฑ์การก าหนดภาระภาษีแก่
บุคคลของรัฐแต่ละรัฐ โดยอาศยัความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัผูมี้เงินไดห้รือรัฐกบัตวัเงินได ้หลกัเกณฑท่ี์รัฐ
ต่างๆ นิยมใช้อ้างเพ่ือจัดเก็บภาษีจากผูมี้เงินได้ ได้แก่ หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) หลักถ่ินท่ีอยู ่
(Resident Rule) และหลกัสญัชาติหรือความเป็นพลเมือง (Citizenship Rule) 

โดยทัว่ไปอนุสญัญาภาษีซอ้นประกอบดว้ยโครงสร้าง 4 ส่วน ดงัน้ี 
- ส่วนท่ี 1 คือขอบข่ายของอนุสญัญา ไดแ้ก่ ขอบข่ายดา้นบุคคล และขอบข่ายดา้นภาษี 
- ส่วนท่ี 2 เงินไดป้ระเภทต่างๆ 
- ส่วนท่ี 3 การขจดัภาษีซอ้น 
- ส่วนท่ี 4 บททัว่ไป 

2. อนุสัญญาภาษซ้ีอนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรองักฤษ เงิน
ไดข้องพนกังานชาวต่างชาติสัญชาติองักฤษท่ีไดรั้บเงินเดือนรวมถึงรายไดค่้าจา้งอ่ืนๆ จากบริษทัฯ นั้นถือ
เป็นเงินได้ข้อท่ี16 บริการส่วนบุคคลท่ีไม่เป็นอิสระ แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรองักฤษ ปรากฏความดงัน้ี 

1. ในบทบญัญติัของขอ้ 19 และ 21 เงินเดือน ค่าจา้ง และค่าตอบแทนอ่ืนๆ คลา้ยคลึงกนัซ่ึงผูมี้ถ่ิน
ท่ีอยู่ในรัฐผูท้  าสัญญารัฐหน่ึงไดรั้บเน่ืองจากการท างาน ให้เก็บภาษีไดเ้ฉพาะในรัฐนั้น เวน้ไวแ้ต่ว่าการ
ท างานนั้นจะกระท าในรัฐผูท้  าสัญญาอีกรัฐหน่ึง ถา้การท างานไดมี้การกระท าดงักล่าวค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ
จากการท างานนั้นอาจเกบ็ภาษีไดใ้นอีกรัฐหน่ึงนั้น 
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2. โดยไม่ตอ้งค านึงถึงบทบญัญติัในวรรค 1 ของขอ้น้ี ค่าตอบแทนซ่ึงผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในรัฐผูท้  าสัญญา
รัฐหน่ึงไดรั้บเน่ืองจากการท างานในรัฐผูท้  าสญัญาอีกรัฐหน่ึง ใหเ้กบ็ภาษีไดเ้ฉพาะรัฐแรกถา้  

(ก) ผูรั้บอยู่ในอีกรัฐหน่ึงนั้นชัว่ระยะเวลาหน่ึงหรือหลายระยะซ่ึงรวมกนัแลว้ไม่เกิน 183 วนัในปี
รัษฎากรท่ีเก่ียวขอ้ง และ  

(ข) ค่าตอบแทนนั้นจ่ายโดยหรือจ่ายในนามของนายจา้ง ซ่ึงมิไดเ้ป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นอีกรัฐหน่ึงและ  
(ค) ค่าตอบแทนนั้นมิไดต้กเป็นภาระแก่สถานประกอบการถาวรหรือฐานประกอบการประจ าซ่ึง

นายจา้งมีอยูใ่นอีกรัฐหน่ึง  
3. โดยไม่ตอ้งค านึงถึงบทบญัญติัท่ีผ่านมาของขอ้น้ี ค่าตอบแทนจากการท างานในเรือหรืออากาศ

ยานในการจราจรระหวา่งประเทศ ใหเ้กบ็ภาษีไดใ้นรัฐผูท้  าสญัญาซ่ึงสถานจดัการใหญ่ของวิสาหกิจตั้งอยู ่
3. อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา เงินไดข้อง

พนกังานชาวต่างชาติสัญชาติอเมริกนัท่ีไดรั้บเงินเดือนรวมถึงรายไดค่้าจา้งอ่ืนๆ จากบริษทัฯ นั้นถือเป็น
เงินไดข้อ้ท่ี16 บริการส่วนบุคคลท่ีไม่เป็นอิสระ แห่งอนุสัญญาภาษีซอ้นระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัร
ไทยกบัรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ปรากฏความดงัน้ี 

1. ภายใตบ้ังคับแห่งบทบัญญติัของขอ้ 17 (ค่าป่วยการของกรรมการ) ข้อ 20 (เงินบ านาญและ
สวสัดิการสังคม) ขอ้ 21 (งานรัฐบาล) ขอ้ 22 (นกัเรียนและผูฝึ้กอบรม) และขอ้ 23 (ครู) เงินเดือน ค่าจา้ง 
และค่าตอบแทนอยา่งอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นรัฐผูท้  าสญัญารัฐหน่ึงไดรั้บในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
จา้งงานจะเก็บภาษีไดเ้ฉพาะในรัฐนั้น เวน้แต่การจา้งงานนั้นไดก้ระท าในรัฐผูท้  าสัญญาอีกรัฐหน่ึง ถา้มีการ
จา้งงานเช่นวา่นั้น ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการนั้นอาจเกบ็ภาษีไดใ้นอีกรัฐหน่ึงนั้น 

2. แมจ้ะมีบทบญัญติัของวรรค 1 ค่าตอบแทนท่ีผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในรัฐผูท้  าสัญญารัฐหน่ึงไดรั้บในส่วน
ท่ีเก่ียวกบัการจา้งงานท่ีกระท าในรัฐผูท้  าสัญญาอีกรัฐหน่ึง จะเกบ็ภาษีไดเ้ฉพาะในรัฐผูท้  าสัญญาท่ีกล่าวถึง
รัฐแรก ถา้ 

(ก) ผูรั้บอยู่ในรัฐหน่ึงนั้นชัว่ระยะเวลาหน่ึงหรือหลายระยะเวลา ซ่ึงรวมกนัไม่เกินกว่า 183 
วนั ภายในระยะเวลา 12 เดือนใด ๆ ท่ีเร่ิมตน้หรือส้ินสุดในปีรัษฎากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ข) ค่าตอบแทนนั้นจ่ายโดย หรือในนามของนายจา้งผูซ่ึ้งมิไดเ้ป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในอีกรัฐหน่ึง 
และ 

(ค) ค่าตอบแทนนั้นมิได้ตกเป็นภาระแก่สถานประกอบการถาวรหรือฐานประกอบการ
ประจ าซ่ึงนายจา้งมีอยูใ่นอีกรัฐหน่ึงนั้น 

3. โดยไม่ตอ้งค านึงถึงบทบญัญติัในวรรคก่อน ๆ ของขอ้น้ี ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในส่วนท่ีเก่ียวกบั
การท างานในเรือหรืออากาศยานท่ีใชด้ าเนินการในการจราจรระหว่างประเทศโดยวิสาหกิจของรัฐผูท้  า
สญัญารัฐหน่ึง อาจเกบ็ภาษีไดใ้นรัฐผูท้  าสญัญาท่ีวิสาหกิจนั้นเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู ่

4. หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแห่งราชอาณาจักรอังกฤษ คนสัญชาติองักฤษท่ี
ท างานอยู่ในต่างประเทศนั้นจะเขา้หลกัเกณฑท่ี์จะตอ้งเสียภาษีในราชอาณาจกัรองักฤษหรือไม่ ผูมี้เงินได้
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จากนอกราชอาณาจกัรองักฤษจะตอ้งท าแบบทดสอบสถานภาพการเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในแต่ละปีภาษี
เสียก่อน จะสียภาษีให้กบัราชอาณาจกัรองักฤษก็ต่อเม่ือเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู่ในปีภาษีนั้นๆ เม่ือไม่เป็นผูมี้ถ่ินท่ี
อยู่ในปีภาษีนั้ นๆ จะเสียภาษีก็เม่ือมีการน าเงินได้นั้นเข้าราชอาณาจักรองักฤษ ตามอตัราภาษีเงินได้
ประเภทเงินไดท่ี้ไม่ไดม้าจากการออม อตัราภาษีเร่ิมตั้งแต่ 20% - 45% 

5. หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาแห่งสหรัฐอเมริกา คนสญัชาติอเมริกนัท่ีท างานอยู่
ในต่างประเทศจะเสียภาษีบนฐานเงินไดจ้ากแหล่งเงินไดท้ัว่โลก (Principle of Worldwide Income) ไม่ว่า
เงินไดน้ั้นจะเกิดข้ึนจากแหล่งภายในหรือภายนอกประเทศก็ตอ้งน ามารวมเพ่ือค านวณภาษีและจ่ายภาษีใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถน าจ านวนภาษีท่ีไดจ่้ายไวใ้ห้กบัรัฐแหล่งเงินไดม้าเครดิตหักออกจาก
จ านวนภาษีท่ีจะตอ้งจ่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาไดเ้ม่ือยื่นภาษีเงินไดใ้นแต่ละปี อตัราภาษีเร่ิมตั้งแต่ 10% 
- 39.60% 

6. หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแห่งประมวลรัษฎากรไทย ประเทศไทยนั้นใช้
หลกัเกณฑ์ในการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (Personal Income Tax) 2 หลกั คือ หลกัแหล่งเงินได ้
(Source Rule) และหลกัถ่ินท่ีอยู่ (Residence Rule) ซ่ึงมีกฎหมายภายในของประเทศไทยหรือประมวล
รัษฎากร (Thai Revenue Code) รองรับตามมาตรา 41 วรรค 1 และตามมาตรา 41 วรรค 2 

7. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค คนต่างชาติท่ีปฏิบัติงานใน
ส านกังานฯ กไ็ดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นกนั คือ คนต่างชาติซ่ึงไดรั้บเงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน
จากการท างานประจ าใหส้ านกังานปฏิบติัการภูมิภาคในประเทศไทย และยอมใหส้ านกังานฯ หกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายในอตัราร้อยละ 15 ของเงินไดท่ี้ไดรั้บ ใหไ้ดรั้บสิทธิไม่ตอ้งน าเงินไดด้งักล่าวมารวมค านวณภาษีตอน
ปลายปี การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีข้างต้นมีก าหนดระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 4 ปี นับแต่วนัท่ี
ส านกังานฯ ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่ว่าในช่วงเวลาดงักล่าว คนต่างชาตินั้นจะเดินทางออกจาก
ประเทศไทยหรือไม่กต็าม 

8. ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนกังาน (Compensations & Benefits) ทฤษฎีแรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลตอบแทนและสิทธิประโยชนข์อง
พนักงานมี ไดแ้ก่ ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Needs Hierarchy Theory) และ
ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์เบอร์ก (Herzberg’s Two Factors Theory)  

9. แนวคิด ทฤษฎีผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน (Compensation & Benefit Theory) 
Murphy (1999) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองผลตอบแทนในการจา้งงานผูบ้ริหาร (Executive Compensation) โดย
การศึกษาและสรุปขอ้มูลจากประสบการณ์ตรง และทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์การจ้างงานผู ้บริหารตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1980 จนถึงปี ค.ศ. 1999 คือ ทฤษฎีตัวแทน (Agent 
Theory) ระดบัอตัราและโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์การจา้งงานผูบ้ริหาร (Chief 
executive officers: CEO) และสวสัดิการแรงจูงใจอ่ืนๆ 
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3. วธิีการศึกษา 
 
ในการศึกษาน้ีท าโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 2 แหล่ง ดงัน้ี 

1. ขอ้มลูปฐมภูมิ ไดแ้ก่ จ านวนพนกังานต่างชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556 ดงัในตารางท่ี 2 (บท
ท่ี 1)ส่วนประกอบและอตัราการจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานชาวต่างชาติ (Expatriates Compensation & 
Benefits Package) ดงัในตารางท่ี (บทท่ี 1) และขอ้มลูจ านวนเงินเดือนค่าจา้งพนกังานชาวต่างชาติและภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดา (Personal Income Tax) หรือ ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (Advance Withholding Tax) ท่ี
บริษทัฯ จ่ายแทนพนกังานชาวต่างชาติทั้งหมดในระยะเวลา 5 ปี คือ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556 ดงัในตารางท่ี 
1 ตารางขอ้มูลรายไดเ้งินเดือนและภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังานชาวต่างชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 
2556 

2. ขอ้มลูทุติยภูมิ เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากทฤษฎีและแนวคิดของอนุสญัญาภาษีซอ้น  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรองักฤษ และ
อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา  หลกัเกณฑ์การ
จดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแห่งราชอาณาจกัรองักฤษ (The United Kingdom Personal Income Tax)  
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแห่งสหรัฐอเมริกา (The United States of America 
Individual Income Tax)หลกัเกณฑ์การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแห่งประมวลรัษฎากรไทย  สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board 
of Investment: BOI) ประเภทส านักงานปฏิบัติการภู มิภาค (Regional Operating Headquarter: ROH)  
ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) แนวคิดและทฤษฎีผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 
(Compensation & Benefit Theory)  

ต่อจากนั้นน าเสนอผลการศึกษาและการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังานต่างชาติในรูป
ตารางโดยการเปรียบเทียบแบบจ าลองสถานการณ์ (Scenario) 18 สถานการณ์ และเชิงพรรณนา 

1. ผูบ้ริหารระดบัสูง (Vice President) สญัชาติองักฤษ สถานภาพโสด 
2. ผูบ้ริหารระดบัสูง (Vice President) สญัชาติองักฤษ สถานภาพสมรส ไม่มีบุตร 
3. ผูบ้ริหารระดบัสูง (Vice President) สญัชาติองักฤษ สถานภาพสมรส มีบุตร 
4. ผูบ้ริหารระดบัสูง (Vice President) สญัชาติอเมริกนั สถานภาพโสด 
5. ผูบ้ริหารระดบัสูง (Vice President) สญัชาติอเมริกนั สถานภาพสมรส ไม่มีบุตร 
6. ผูบ้ริหารระดบัสูง (Vice President) สญัชาติอเมริกนั สถานภาพสมรส มีบุตร 
7. ผูบ้ริหารระดบักลาง (Director) สญัชาติองักฤษ สถานภาพโสด 
8. ผูบ้ริหารระดบักลาง (Director) สญัชาติองักฤษ สถานภาพสมรส ไม่มีบุตร 
9. ผูบ้ริหารระดบักลาง (Director) สญัชาติองักฤษ สถานภาพสมรส มีบุตร 
10. ผูบ้ริหารระดบักลาง (Director) สญัชาติอเมริกนั สถานภาพโสด 
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11. ผูบ้ริหารระดบักลาง (Director) สญัชาติอเมริกนั สถานภาพสมรส ไม่มีบุตร 
12. ผูบ้ริหารระดบักลาง (Director) สญัชาติอเมริกนั สถานภาพสมรส มีบุตร 
13. ผูจ้ดัการ (Manger) สญัชาติองักฤษ สถานภาพโสด 
14. ผูจ้ดัการ (Manger) สญัชาติองักฤษ สถานภาพสมรส ไม่มีบุตร 
15. ผูจ้ดัการ (Manger) สญัชาติองักฤษ สถานภาพสมรส มีบุตร 
16. ผูจ้ดัการ (Manger) สญัชาติอเมริกนั สถานภาพโสด 
17. ผูจ้ดัการ (Manger) สญัชาติอเมริกนั สถานภาพสมรส ไม่มีบุตร 
18. ผูจ้ดัการ (Manger) สญัชาติอเมริกนั สถานภาพสมรส มีบุตร 

เม่ือทราบผลการศึกษาแลว้จึงไดน้ ามาวิเคราะห์ และสร้างทางเลือกในการลดตน้ทุนในการบริหารงาน 
ส่วนท่ีเป็นตน้ทุนทางภาษีท่ีเกิดข้ึนจากการจา้งงานพนกังานชาวต่างชาติเหล่านั้น จึงขอน าเสนอทางเลือก
ในการแกปั้ญหา 3 ทางเลือก ดงัน้ี 

1. การยา้ยพนกังานต่างชาติปัจจุบนัของบริษทัฯ ไปอยู่ภายใตก้ารจา้งงานของบริษทัในเครือท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภทส านกังานปฏิบติัการภูมิภาค (ROH) 
เม่ือค านวณภาษีเงินไดข้องพนกังานชาวต่างชาติดว้ยอตัราภาษี 15% ภายใตสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีของ
พนกังานต่างชาติท่ีปฏิบติังานให้กบัส านกังานปฏิบติัการภูมิภาค (ROH) ท าให้เสียภาษีเงินไดล้ดลงอย่าง
เห็นไดช้ดั ตวัอย่าง เช่น ภาษีเงินไดข้องพนักงานต่างชาติระดบัสูง (Vice President) ท่ีปฏิบติังานให้กบั
ส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) เสียภาษีเงินไดน้้อยกว่าพนักงานต่างชาติท่ีมิได้ปฏิบัติงานให้กับ
ส านกังานปฏิบติัการภูมิภาค (Non ROH) เป็นจ านวน 2,117,500 บาท ลดลงสูงสุด 52.21% ดงัรายละเอียด
ในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1แสดงผลการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนักงานต่างชาติด้วยอตัราภาษี 15% ใน
สถานการณ์ท่ี 1 

ROH Non ROH

เงนิเดอืนขัน้ต ่ำ 800,000        12,920,000          1,938,000       4,055,500       

เงนิเดอืนเฉลีย่ 1,150,000      17,470,000          2,620,500       5,648,000       

เงนิเดอืนขัน้สงูสดุ 1,500,000      22,020,000          3,303,000       7,240,500       

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาของ
ฐานเงินเดือน เงินได้พึงประเมิน / ปี 

 
 

ขอ้จ ากดัของทางเลือกท่ี 1 คือ พนกังานต่างชาติสัญชาติอเมริกนัอาจจะไม่ยอมรับการยา้ยไปปฏิบติังาน
ในบริษัทกิจการส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) เน่ืองจากนโยบายการเก็บภาษีของประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะใชห้ลกัแหล่งเงินไดท้ัว่โลก (Principle of Worldwide Income) และหลกัสญัชาติหรือหลกั
พลเมือง (Citizenship Rule) กล่าวคือผูถื้อสัญชาติอเมริกนัไม่ว่าจะอาศยัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
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อยู่ท่ีประเทศอ่ืนๆ บนโลกใบน้ีก็จะตอ้งเสียภาษีให้กบัรัฐบาลสหรัฐอเมริกา อีกทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม่มีนโยบาย Tax Sparing Credit จึงท าให้พนักงานสัญชาติอเมริกันท่ียา้ยเข้ามาปฏิบัติงานในกิจการ
ส านักงานปฏิบติัการภูมิภาค (ROH) มีจ านวนภาษีท่ีไดเ้สียให้กบัรัฐบาลประเทศไทยน้อย เน่ืองจากเสีย
ภาษีเงินไดไ้วใ้นอตัรา 15% เม่ือน าไปเครดิตกบัภาษีเงินไดใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา จะท าให้พนักงาน
ต่างชาติสญัชาติอเมริกนัตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ิมสูงข้ึนกวา่เดิม 

2. การจา้งงานพนักงานคนไทยแทนพนักงานต่างชาติมากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัแรงงานไทยท่ีจบ
การศึกษาจากต่างประเทศมีมากข้ึนกว่าในอดีต สามารถส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งอตัรา
ค่าจา้งผลตอบแทนต ่ากวา่การจา้งงานพนกังานชาวต่างชาติ และบริษทัฯ ไม่ตอ้งรับภาระในการเสียภาษีเงิน
ไดแ้ทน รวมถึงค่าเช่าบา้นเหมือนเช่นการจา้งงานพนักงานต่างชาติ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจดึงดูดให้
พนกังานต่างชาติเหล่านั้นยา้ยจากประเทศภูมิล  าเนาเดิมของตวัเองเขา้มาท างานให้กบับริษทัฯ ในประเทศ
ไทย ตัวอย่างการค านวณค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานคนไทยในต าแหน่งผู ้บริหารระดับสูง (Vice 
President) ต ่ากว่าการจา้งพนกังานต่างชาติในต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง (Vice President) อย่างเห็นไดช้ดั 
การจ้างงานพนักงานคนไทยในต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง (Vice President) ท่ีระดับเงินเดือนเฉล่ียมี
ค่าใช้จ่ายทั้ งส้ิน 8,520,000 บาทต่อปี ในทางตรงกันข้ามถา้จา้งพนักงานต่างชาติในต าแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (Vice President) ท่ีระดบัเงินเดือนเฉล่ียมีค่าใชจ่้าย (เงินเดือนและภาษีเงินได)้ ทั้งส้ิน 23,118,000 
บาทต่อปี หรือมีค่าใชจ่้ายในการจา้งงานลดลงถึง 63.14% 

3. การแบ่งจ่ายเงินเดือนและผลตอบแทนบางส่วนในต่างประเทศ ซ่ึงจะมีผลท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการ
จ่ายภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนพนักงานต่างชาติ แต่เป็นวิธีการท่ีผิด
กฎหมายภาษีอากร (ประมวลรัษฎากรแห่งประเทศไทย) ท าใหมี้ความเส่ียงในการบริหารงานสูง มีความรับ
ผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

จากตารางแสดงผลการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานต่างชาติทั้ ง 18 สถานการณ์
จ าลองในบทท่ี 3 สรุปไดด้งัน้ี 

1. ฐานเงินเดือน (ระดบัต าแหน่งของพนกังานต่างชาติ) เป็นตวัแปรตน้ท่ีแปรผนัตรงกบัจ านวนภาษี
เงินไดท่ี้ค านวณได ้ถา้พนกังานต่างชาติอยู่ในระดบัต าแหน่งสูงและมีฐานเงินเดือนสูงกจ็ะส่งผลกระทบท า
ใหจ้ านวนภาษีเงินไดท่ี้ค านวณไดสู้งตามไปดว้ย  

2. สถานภาพการสมรส และจ านวนบุตร แปรผกผนักบัจ านวนภาษีเงินได ้เน่ืองจาก 2 ตวัแปรตน้น้ีจะ
มีผลกระทบต่อค่าลดหย่อนท่ีน าไปหกัเงินไดพึ้งประเมินของพนกังานต่างชาติ ท าให้เงินไดสุ้ทธิลดลงซ่ึง
เป็นฐานการค านวณภาษี จึงท าใหจ้ านวนภาษีเงินไดท่ี้ค านวณไดล้ดลง แต่จ านวนค่าหกัลดหยอ่นเหล่าน้ีจะ
มีขอ้จ ากดัคือ พนกังานต่างชาติท่ีสมรสสามารถหกัค่าลดหยอ่นคู่สมรสท่ีไม่มีเงินได ้30,000 บาท และถา้มี
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บุตรท่ีอายไุม่เกิน 25 ปีและก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัหรือระดบัอุดมศึกษาสามารถหกัค่าลดหยอ่นบุตร
ไดค้นละ 15,000 บาท และค่าเล่าเรียนบุตรคนละ 2,000 บาท แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 3 คน 

3. สัญชาติองักฤษและอเมริกนัของพนกังานต่างชาติ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อจ านวนภาษีเงินไดข้อง
พนักงานท่ีค านวณได้ตามกฎหมายประมวลรัษฎากรแห่งประเทศไทย ดังนั้นพนักงานต่างชาติทั้ ง 2 
สัญชาติถา้มีเงินไดพึ้งประเมิน สถานภาพสมรส และจ านวนบุตรท่ีเท่ากนั จ านวนภาษีเงินไดท่ี้ค านวณได้
จะเท่ากนั แต่สัญชาติของพนกังานจะมีผลต่อจ านวนภาษีเงินไดใ้นประเทศสัญชาติของพนกังานต่างชาติ
เองโดยตรงว่าจะตอ้งน าเงินไดจ้ากแหล่งนอกประเทศไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดใ้นประเทศของตน
หรือไม่ 

4. การยา้ยพนกังานต่างชาติปัจจุบนัของบริษทัฯ ไปอยู่ภายใตก้ารจา้งงานของบริษทัในเครือท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภทส านกังานปฏิบติัการภูมิภาค (ROH) 
เพ่ือใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีของพนกังานต่างชาติท่ีปฏิบติังานในส านกังานปฏิบติัการภูมิภาค (ROH) 
คือ เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในอตัรา 15% จากเงินไดก่้อนหักค่าใชจ่้าย โดยการหักภาษีเงินได ้ณ ท่ี
จ่าย (Withholding Tax) เป็นการหักขั้นสุดทา้ย (Final Tax) จะท าให้จ านวนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
พนกังานต่างชาติลดลงสูงสุดถึง 52.21% ดงัรายละเอียด 

5. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าบริษทัฯ ควรยา้ยพนกังานต่างชาติปัจจุบนัของบริษทัฯ ไปอยู่ภายใต้
การจา้งงานของบริษทัในเครือท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภท
ส านกังานปฏิบติัการภูมิภาค (ROH) เพ่ือใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีของพนกังานต่างชาติท่ีปฏิบติังานใน
ส านักงานปฏิบติัการภูมิภาค (ROH) คือ เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในอตัรา 15% จากเงินไดก่้อนหัก
ค่าใชจ่้าย โดยการหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย (Withholding Tax) เป็นการหกัขั้นสุดทา้ย (Final Tax) จะท าให้
จ านวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานต่างชาติลดลงสูงสุดถึง 52.21% ทั้ งน้ีการศึกษาสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีของส านักงานปฏิบัติการปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) เพ่ือการหาทางเลือกในการ
แกปั้ญหาในกรณีศึกษาน้ีเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลด
อตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบับท่ี 405) พ.ศ. 2545 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จดทะเบียนกิจการส านักงาน
ปฏิบติัการปฏิบติัการภูมิภาคภายใตพ้ระราชกฤษฎีกาดงักล่าว นอกจากน้ีบริษทัฯ ควรใชน้โยบายในการ
เพ่ิมอตัราการจา้งงานผูบ้ริหารคนไทยผสมผสานกบัการจา้งงานผูบ้ริหารชาวต่างชาติ และในกรณีท่ีมีการ
จา้งพนกังานต่างชาติท่ีเขา้ใหม่ ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างผลตอบแทนและสวสัดิการ (Compensations 
and Benefits Structure) ของพนักงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการจ่ายผลตอบแทนและ
เงินเดือนแบบรวมก่อนหักภาษี (Gross Income) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 
(Withholding Tax) หรือภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (Personal Income Tax) แทนพนกังานต่างชาติ 

ในการศึกษาน้ีไดท้ าการศึกษาอนุสัญญาภาษีซอ้นระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจกัรองักฤษ และอนุสญัญาภาษีซอ้นระหวา่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งปรเทศ
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สหรัฐอเมริกาเท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรท าการศึกษาอนุสญัญาภาษีซอ้นระหว่างประเทศ
ไทยกบัประเทศสมาชิกอ่ืนๆ 10 ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ไดแ้ก่ กมัพูชา บูรไน พม่า เวียดนาม ลาว 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เพ่ือรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 น้ี  

อีกทั้ งการศึกษาในคร้ังน้ีไม่ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนท่ีลดลง (Cost Saving) และ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีลดลง (Lost Productivity) จากการจา้งงานพนกังานผูริ้หารคนไทย ดงันั้น
ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรท่ีจะท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีลดลง (Lost 
Productivity) ว่าคุม้ค่าหรือไม่ จะมีผลเสียท่ีกระทบต่อธุรกิจมากกว่าจ านวนตน้ทุนท่ีลดลง (Cost Saving) 
หรือไม่ เพ่ือท่ีจะไดห้าวิธีการในการลดตน้ทุนในการการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองเร่ือง การวางแผนเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเสียภาษีของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั มหิดล และแนวทางในการวางแผนเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีความประหยดัมากท่ีสุด จากการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการวางแผนภาษีเงินดบุ้คคลธรรมดา พบว่า 
บุคลากรมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เม่ือจ าแนกตามคุณสมบติัของผูเ้สียภาษี พบว่า บุคลากรมีการ
วางแผนภาษีเงินไดแ้ตกต่างกนัตามระดบัการศึกษา กล่าวคือผูมี้ระดบัการศึกษาปริญญาเอกมีการวางแผนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดามากกว่าระดบัการศึกษาอ่ืน  ๆดา้นสถานภาพ พบวา่ ผูมี้สถานภาพสมรสมีการวางแผนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดามากกว่าสถานภาพอ่ืน  ๆดา้นสายการปฏิบติังาน พบวา่บุคลากรสายวิชาการมีการวางแผนภาษีเงินได้
มากกว่าสายสนับสนุน ดา้นระดบัปฏิบัติงาน พบว่าระดบัการปฏิบติังานอ่ืนๆมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดามากกว่าระดบัระดบัปฏิบติัการ ระดบัช านาญงาน และช านาญงานพิเศษ ดา้นอายุในการท างาน พบว่า
บุคลากรท่ีมีอายุงานมากกวา่ 30 ปี มีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากกว่าผูมี้อายงุานต ่ากวา่ 30 ปี แต่การ
วางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของบุคลากรไม่แตกต่างกนัตาม เพศ  และระดบัอาย ุ 
ค าส าคัญ : ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา, การวางแผนภาษี 

Abstract 
Income Tax Planning for Personnel of Faculty of Science, Mahidol University. The objectives of the study 

were to examine the behavior of tax personnel of Faculty of Science, Mahidol University and tax planning guidelines 
of Faculty of Science, Mahidol University correctly and the most economical. The findings indicated that most people 
influences the knowledge and understanding have only moderate. And classified according to the features of the 
taxpayers was found that a personnel with different levels of education, the degree of Doctor of Philosophy has planned 
personal income tax than other degrees. Status, marital status has planned personal income tax than other status. Line of 
operation, line of knowledge worker operation has planned personal income tax than line of general worker operation. 
Operation level, other level has planned personal income tax than Practitioner Level, Professional Level  
Keywords : Personal Income Tax, Tax planning 
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1. บทน า 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไดรั้บการประกาศจดัตั้งในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 
21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ในนาม “โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ และมี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2512 จึงไดใ้ชช่ื้อใหม่เป็นคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล มาจนถึงปัจจุบนั คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตพญาไท ตั้งอยูเ่ลขท่ี 
272 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ปัจจุบนัประกอบดว้ย 12 ภาควิชา ไดแ้ก่ กาย
วิภาคศาสตร์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา ฟิสิกส์ เภสชัวิทยา พยาธิชีววิทยา 
เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร์ และพฤกษศาสตร์ มีบุคลากรท่ีเป็นขา้ราชการและพนกังานทั้งส้ินจ านวน
ประมาณ 640 คน ประกอบดว้ย อาจารย ์นกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจยั และสายสนบัสนุน ผูป้ฏิบติังานมีวฒิุ
การศึกษาตั้งแต่ต ่ากวา่ปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก และเน่ืองจากขา้ราชการและบุคลากรมีรายไดแ้ตกต่างกนั 
ตามต าแหน่ง และอายงุาน ท่ีผา่นมาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ไม่ติดตามในเร่ือง
ความรู้เก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ขาดการวางแผนการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยไม่ไดแ้จง้
การหกัลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีไวล่้วงหนา้ หรือแจง้ไวไ้ม่ครบถว้น ท าใหเ้สียประโยชนท่ี์จ่ายเงินภาษีใน
แต่ละเดือนมากกวา่ท่ีควรจะเป็น เพราะไม่ไดน้ าค่าลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาเฉล่ียเพ่ือค านวณเสียภาษี  
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเสียภาษีของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล และศึกษาแนวทางในการวางแผนเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
และมีความประหยดัมากท่ีสุด ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ 1. ผูท่ี้มีเงินไดแ้ละมีหนา้ท่ีเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา มีความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และเขา้ใจสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ในการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษี  2. ผูท่ี้มีเงินไดแ้ละมีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สามารถใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความรู้เกีย่วกบัโครงสร้างภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา (กรมสรรพากร) 

2.1.1   ความหมาย  
ภาษี คือ เงินท่ีรัฐหรือทอ้งถ่ินเรียกเก็บจากบุคคล เพ่ือใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือทอ้งถ่ิน เช่น 

ภาษีเงินได ้ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีมลูค่าเพ่ิม และ “อากร” คือค่าธรรมเนียมอยา่งหน่ึง
ท่ีรัฐบาลเรียกเกบ็) 
 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคลทัว่ไป หรือจากหน่วยภาษีท่ีมีลกัษณะพิเศษ ตามท่ี
กฎหมายก าหนดและมีรายไดเ้กิดข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยปกติจดัเก็บเป็นรายปี รายไดท่ี้เกิดข้ึนในปี
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ใดๆ ผูมี้รายไดมี้หนา้ท่ีตอ้งน าไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีท่ีก าหนด ภายในเดือน
มกราคมถึงมีนาคมของปีถดัไป 
 

2.1.2  เงินไดพึ้งประเมิน 
 เงินได้ท่ีต้องเสียภาษีตามกฎหมาย เงินได้ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียกว่า "เงินได้พึง
ประเมิน”หมายถึง เงินไดข้องบุคคลใดๆ หรือหน่วยภาษีใดขา้งตน้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 
ธนัวาคม ของปีใดๆ หรือเงินได ้ท่ีเกิดข้ึนในปีภาษี ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ก าหนดแบ่งเงิน
ไดอ้อกเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี 
 มาตรา 40(1) เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง โบนัส เบ้ียหวดั 
บ าเหน็จ บ านาญ เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีค านวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยู่บา้นท่ีนายจา้งใหอ้ยูโ่ดยไม่เสียค่า
เช่า เงินท่ีนายจา้งจ่ายช าระหน้ีใดๆ ซ่ึงลูกจา้งมีหน้าท่ีต้องช าระ และเงินทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดๆ 
บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน 
 มาตรา 40(2) เงินได้เน่ืองจากหน้าท่ี หรือต าแหน่งงานท่ีท า หรือจากการรับท างานให้ไม่ว่าจะเป็น
ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานท่ีท า เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั เงินค่าเช่าบา้น 
เงินท่ีค านวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยู่บา้นท่ีนายจา้งให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีนายจา้งจ่ายช าระหน้ี
ใดๆ ซ่ึงลูกจา้งมีหน้าท่ีต้องช าระ และเงินทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากเน่ืองจาก
หนา้ท่ี หรือต าแหน่งงานท่ีท า หรือจากการรับท างาน ไม่วา่จะเป็นการประจ าหรือชัว่คราว 
 มาตรา 40(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอย่างอ่ืน เงินปีหรือเงินไดมี้ลกัษณะเป็นเงินรายปี
อนัไดจ้ากพินยักรรม นิติกรรมอยา่งอ่ืน หรือค่าพิพากษาของศาล 
 มาตรา 40(4) เงินไดท่ี้เป็นผลจากทุนทั้งหลาย ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียหุ้นกู ้
เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของก าไร ฯลฯ 
 มาตรา 40(5) เงินหรือประโยชนอ์ยา่งอ่ืน ไดแ้ก่ การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น การผิดสญัญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น การ
ผิดสัญญาซ้ือขายเงินผ่อน ซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้นโดยไม่ตอ้งคืนเงินหรือประโยชน์ท่ี
ไดรั้บไวแ้ลว้ 
 มาตรา 40(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม การบญัชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอ่ืน 
 มาตรา 40(7) เงินได้จากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนส าคัญ
นอกจากเคร่ืองมือ 
 มาตรา 40(8) เงินไดจ้ากธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งหรืออ่ืนๆ ท่ีนอกจาก
(1) ถึง (7) 
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2.2 การวางแผนภาษ ี(ศูนย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute:TSI)) 
 เร่ือง รู้ภาษีมีประโยชน์ สรุปได้ว่า  “การวางแผนภาษี” คือ การเตรียมการเพ่ือเสียภาษีให้ถูกต้อง 
ครบถว้นในฐานะพลเมืองดี และ  ใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ท่ีกฎหมายก าหนดไวไ้ปใชล้ดหย่อน
ภาษีเงินไดป้ระจ าปี เพ่ือบรรเทาภาระภาษี ให้นอ้ยลง ไม่ตอ้งเสียภาษีมากจนเกินไป รวมถึงไม่ตอ้งช าระ
ภาษีเพ่ิมหรือเสียเบ้ียปรับโดยใช่เหตุ การวางแผนภาษีส่วนบุคคลไม่ใช่เร่ืองยุ่งยากหรือซับซอ้นอะไร ขอ
เพียงเราไดเ้ร่ิมลงมือท า เม่ือวางระบบเร่ิมตน้ไดแ้ลว้ ปีต่อๆ มาเพียงทบทวนบา้ง เพ่ือไม่ให้เสียโอกาสดีๆ 
ในการประหยดัเงินสดเท่านั้น  
 เร่ืองตอ้งรู้เพ่ือใหก้ารวางแผนภาษีเกิดประโยชนสู์งสุด มีดงัน้ี 
 2.2.1 รู้และเขา้ใจกฎ ขอ้บงัคบั แนวปฏิบติัทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือป้องกนัการเสียภาษีไม่ถกูตอ้ง 
 2.2.2 รู้จดัการและจดัเก็บขอ้มูลภาษีของตวัเอง ทั้งการเก็บเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็น
ขอ้มูลรายได ้เอกสารการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย เอกสารการลงทุน กรมธรรม์ประกนัชีวิต ฯลฯ การท าสรุป
ข้อมูลเหล่าน้ีทุกเดือนจะช่วยให้เรารู้ล่วงหน้า ว่าเราจะต้องเสียภาษีเพ่ิมเติมหรือจะประหยดัภาษีได้
ประมาณเท่าไรซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนภาษี 
 2.2.3 รู้จกัใชป้ระโยชน์จากมาตรการท่ีจะช่วยลดภาระภาษี เช่น การท าประกนัชีวิต การลงทุนระยะ
ยาว การซ้ือสลากออมสินบางประเภท ฯลฯ  
 
2.3  หลกัเกณฑ์ที่ดใีนการจดัเกบ็ภาษอีากร (เกริกเกยีรต ิพพิฒัน์เสรีธรรม 2546:145)  
 กล่าวว่า Adam Smith ไดว้างหลกัเกณฑ์ท่ีดีในการจดัเก็บภาษีอากรซ่ึงเป็นท่ียอมรับของนักทฤษฎี
โดยทัว่ไป และใชเ้ป็นรากฐานการศึกษาในปัจจุบนั 4 ประการ คือ    
 2.3.1   ประชาชนทุกคนในแต่ละประเทศควรจะตอ้งเสียสละรายไดห้รือผลประโยชน์ตามฐานะทาง
เศรษฐกิจของตนเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของรัฐ ทั้งน้ีเพราะวา่แต่ละคนต่างก็ไดรั้บประโยชน์และการ
คุม้ครองจากรัฐ 
 2.3.2  ภาษีท่ีประชาชนแต่ละคนตอ้งเสียนั้นจะตอ้งมีความแน่นอน ไม่มีลกัษณะก ากวม ลกัษณะและ
รูปแบบของภาษีอากรตลอดจนจ านวนท่ีจะตอ้งเสียจะตอ้งเป็นท่ีชดัแจง้แก่ผูเ้สียภาษีทุกคน 
 2.3.3  การเก็บภาษีทุกชนิดควรจะตอ้งจดัเก็บตามวนั เวลา สถานท่ี ท่ีผูเ้สียภาษีสะดวก และจะตอ้ง
อ านวยความสะดวกในการเสียภาษีแก่ผูเ้สียภาษีดว้ย 
 2.3.4  ภาษีทุกชนิดท่ีจดัเก็บควรจะตอ้งเป็นภาระแก่ผูเ้สียภาษีน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะน้อยได ้   แต่ท าให้
รัฐบาลไดรั้บรายไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
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2.4  การวางแผนภาษอีากร  (สุเทพ พงษ์พทิักษ์ , 2541)  
 การวางแผนภาษีอากร การวางแผนภาษีอากรท่ีดีมีจดมุ่งหมายหลกัท่ีจะใหก้ารเสียภาษีอากรเป็นไปโดย
ถูกตอ้ง ครบถว้น ตามกฎเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของกฎหมาย และจะตอ้งเสียภาษีอากรจ านวนนอ้ย
ท่ีสุด โดยไม่มีเจตนาทุจริตหรือฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมาย 
 
2.5  ศึกษาความรู้และเจตคติของผู้ เสียภาษีที่มีต่อการเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา (วิจัยตระกูลมัยผล, 
2541) 
 ไดศึ้กษาความรู้และเจตคติของผูเ้สียภาษีท่ีมีต่อการเสียภาษี เงินไดบุ้คคลธรรมดาและเปรียบเทียบความ
แตกต่างของความรู้และเจตคติเก่ียวกบัการเสียเงินไดฯ้ ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. ผูเ้สียภาษีมีความรู้เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาต ่ากวา่เกณฑ ์
 2. ผูเ้สียภาษีมีเจตคติต่อการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในระดบัดี 
 3. ผูเ้สียภาษีในแต่ละช่วงอายุแต่ระดบัการศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผูเ้สียภาษีท่ีมีเพศและระดบัรายไดต่้างกนัมีความรู้
เก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนัไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 4. ผูเ้สียภาษีในแต่ละช่วงอายุและระดบัรายไดมี้เจตคติต่อการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผูเ้สียภาษีท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาต่างกนัมีเจตคติต่อการ
เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
2.6  ศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เสียภาษีอากรที่มีผลต่อทัศนคตกิารเสียภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของ
ส านักงานสรรพากรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 15 (เขตพระโขนง) (สรศักดิ์ พุทธบูชา, ชัยยันต์ เมธานุวัฒน
เดช, 2555)  
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 282 คน กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน จ านวน 221 คน รายไดต่้อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 
10,000 – 20,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยค านวณภาษีดว้ยตนเองจ านวน 224 คน 
 1. การวดัระดบัความรู้ ความเขา้ใจในกฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา จากการศึกษา พบว่าโดยรวม
เฉล่ียกลุ่มตวัอย่างมีความรู้ ความเขา้ใจในกฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในระดบัปานกลาง ผูมี้ระดบั
ความรู้มากท่ีสุดจ านวน 77 คน และมีระดบัความรู้นอ้ยท่ีสุด จ านวน 39 คน  
 2. เพศ อายุ อาชีพ ประสบการณ์ค านวณภาษี ท่ีต่างกนั มีผลต่อทัศนคติการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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3.  วธิีการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 จ านวน 647ราย การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ในกรณีทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน(Finite Population) สามารถค านวณตามสูตรของ Yamane ไดด้งัน้ี (Taro 
Yamane,1973 : 125) ไดด้งัน้ี  

 
    =  247.89  ราย 
 ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีจะสุ่มตวัอยา่งจ านวน 250 ราย 

 
3.2 การรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 250 ชุด เพ่ือน าขอ้มลูมาวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และพฤติกรรมการเสียภาษี การวางแผนการเสียภาษี และขอ้มูลทุติยภูมิ  
เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร แนวปฏิบติั ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการคน้ควา้ผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต เช่น แนวคิดเก่ียวกบัภาษีอากร แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนเสียภาษี ความรู้เก่ียวกบัภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรม  

 
3.1 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติ ดงัน้ี 
 3.2.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน มี
การแสดงผลเป็นความถ่ี และ ร้อยละ 
 3.2.2  การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติพ้ืนฐาน มีการแสดงผลเป็นความถ่ี และ ร้อยละ 
 3.2.3  การวิเคราะห์พฤติกรรมในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
พ้ืนฐาน มีการแสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย ความถ่ี และ ร้อยละ 
 3.2.4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มลูเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.2.4.1  สร้างแบบจ าลองการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในกรณีท่ีไม่มีการวางแผนภาษี 
จ าแนกตามคุณสมบติัของผูเ้สียภาษี ไดแ้ก่ เพศ ระดบัอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ สายการปฏิบติังาน 
ระดบัการปฏิบติังาน อายใุนการท างาน 
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3.2.4.2  น าขอ้เท็จจริงท่ีรวบรวมไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์การเสียภาษี
เงินได ้ ทั้งแบบจ าลองและภาษีท่ีเสียจริงโดยใชสู้ตรการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

3.2.4.3  เม่ือค านวณไดย้อดเงินไดสุ้ทธิจากการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากแบบจ าลอง
และภาษีท่ีเสียจริง จึงน ายอดเงินไดสุ้ทธิไปค านวณภาษีตามอตัราภาษีกา้วหนา้ 
 3.2.5  การทดสอบสมมติฐาน โดยการน าขอ้มูลภาษีท่ีเสียจริงกบัแบบจ าลองการเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาท่ีไดม้า น ามาเปรียบเทียบ เพ่ือวิเคราะห์การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
 สมมุติฐานที่ 1 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีการวางแผนเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา กล่าวคือ การเสียภาษีจริงต ่ากวา่การเสียภาษีกรณีไม่มีการวางแผนภาษี 
 สมมุติฐานที่  2 การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล แตกต่างกนัตามคุณสมบติัของผูเ้สียภาษี 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 
   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในดา้นต่างๆ และ
พฤติกรรมในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สรุปไดด้งัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 68.0 มีอายุระหว่างอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.4 มีระดบัการศึกษา ปริญญาเอก คิดเป็น
ร้อยละ 49.2 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 51.6 ปฏิบัติงานสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 51.6 อยู่ใน
ระดบัปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 48.8 และมีอายใุนการท างานต ่ากวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 36  
 ส่วนท่ี 2 ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในดา้นต่างๆ อยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น โดยมีความรู้
เก่ียวกบัการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากกว่าดา้นอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 65.6 รองลงมา มีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการขอคืนภาษี คิดเป็นร้อยละ 64.0 มีความรู้เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีและสามารถหักลดหย่อนไดต้ามสิทธิท่ี คิดเป็นร้อยละ 63.2 มีความรู้ถึงความรับผิดถา้ไม่
ช าระในก าหนดเวลาหรือช าระไม่ถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 63.2 มีความรู้เก่ียวกบัวิธีการช าระภาษี คิดเป็น
ร้อยละ 63.2 มีความรู้เก่ียวกบัประเภทเงินไดพึ้งประเมินท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษี คิดเป็นร้อยละ 62.8. มี
ความรู้ ความเขา้ใจในการค านวณภาษีเงินไดเ้พ่ือเสียภาษีอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น คิดเป็นร้อยละ 62.0 มี
ความรู้เก่ียวกบัประเภทของเงินไดพึ้งประเมินท่ีตอ้งน ามาค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 
59.2 มีความรู้เก่ียวกบัการหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บตามสิทธิ คิดเป็นร้อย 58.8 และมีความรู้เก่ียวกบัภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 47.6 
 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นการเสียภาษี พบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีมี
คู่สมรส ไดมี้การยื่นแบบเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยแยกยื่นจากกนัเป็นคนละหน่วยภาษี ไม่มี
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ภาษีตอ้งช าระเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 76.4  และไดย้ื่นแบบเสียภาษีเงินไดท้างอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 
76.4  ส าหรับดา้นการวางแผนภาษี พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิประโยชน์ทาง
ภาษีในดา้นการวางแผนภาษี โดยเพ่ิมเงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ คิดเป็นร้อยละ 64.8 ซ้ือประกนัชีวิต
เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 74.4 ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 62.4 เพ่ือใช้สิทธิ
ประโยชนใ์นการลดหยอ่นภาษี การค านวณภาษีไดใ้หผู้อ่ื้นเป็นผูค้  านวณภาษีเพ่ือท าการยื่นแบบเสียภาษีให ้
คิดเป็นร้อยละ 53.6 ไม่ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความรู้และความเขา้ใจโครงสร้างภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอย่าง
ต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 68.4 ไดค้  านึงเงินไดท่ี้ไดรั้บในปีท่ีผ่านมา และน ามาประเมินภาษีท่ีเสียในปีต่อไป 
คิดเป็นร้อยละ 58.47 มีการจ่ายเงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีไดช้ าระต่อปีไวเ้กิน คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 ไม่มีการ
วางแผนท่ีจะเพ่ิมรายการลดหย่อนหรือยกเวน้ภาษีส าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บในระหว่างปี เพ่ือใหเ้สียภาษีลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 54.8 ไม่มีการวางแผนท่ีเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 55.2 
 4.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่าบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีการวางแผนเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พบว่า บุคลากรมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และผลการทดสอบ
เก่ียวกบัการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล แตกต่าง
กนัตามคุณสมบติัของผูเ้สียภาษี พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ และระดบัอายแุตกต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาท่ีไม่แตกต่างกนั บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาแตกต่างกนั คือ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาเอก มีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ต่างจากบุคลากรระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และระดบั
การศึกษาปริญญาโท บุคลากรท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่าง
กนั คือ บุคลากรท่ีมีสถานภาพโสดมีการวางแผนภาษีต่างจากบุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรส  บุคลากรท่ีมี
สายปฏิบติังานต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั คือ สายวิชาการต่างจากสาย
สนับสนุน บุคลากรท่ีมีระดบัปฏิบติังานต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั คือ 
บุคลากรระดบัอ่ืนๆ มีการวางแผนภาษีต่างจากบุคลากรท่ีอยูใ่นระดบัปฏิบติัการ และบุคลากรท่ีอยูใ่นระดบั
ช านาญงานพิเศษ และบุคลากรท่ีมีอายุในการท างานต่างกันมีการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แตกต่างกนั คือ บุคลากรท่ีมีอายุในการท างานในระดบัมากกว่า 30 ปี มีการวางแผนภาษีต่างจากบุคลากรท่ี
มีอายุในการท างานต ่ากว่า 10 ปี ต่างจากอายุในการท างานในระดบั 10 – 20 ปี และต่างจากบุคลากรท่ีอายุ
ในการท างานในระดบั 21 - 30 ปี 

4.3  อภิปรายผล  
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดค้น้พบประเดน็ท่ีควรน ามาอภิปราย คือ  
 4.3.1  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาเอก และมีสถานภาพ
สมรส ซ่ึงผูท่ี้มีการศึกษาสูง และสถานภาพสมรสจะค านึงถึงการวางแผนภาษีโดยน าเงินไดไ้ปลงทุนเพ่ือ
น ามาหกัลดหยอ่นภาษี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวิจยัตระกลูมยัผล ท่ีไดศึ้กษาความรู้และเจตคติของ
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ผูเ้สียภาษีท่ีมีต่อการเสียภาษี พบว่า บุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความรู้เก่ียวกบัการเสียภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั และมีเจตคติต่อการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั  
        4.3.2  มีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัปานกลาง ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นใดเป็นพิเศษ โดย
มีความรู้เก่ียวกบัการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากกว่าดา้นอ่ืนๆ และมีความรู้เก่ียวกบัภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดานอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสรศกัด์ิ พุทธบูชา, ชยัยนัต ์เมธานุวฒันเดช  ท่ีได้
ศึกษาการวดัระดบัความรู้ ความเขา้ใจในกฎหมายภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พบวา่ โดยเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่งมี
ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระดับปานกลาง และผลการวิจยัของวิจัย
ตระกลูมยัผล ท่ีไดศึ้กษาความรู้และเจตคติของผูเ้สียภาษีท่ีมีต่อการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พบว่า ผู ้
เสียภาษีมีความรู้เก่ียวกบัการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาต ่ากวา่เกณฑ ์
    4.3.3  พฤติกรรมในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พบว่า บุคลากรทุกรายแยกยื่นการเสียภาษี 
ส่วนใหญ่มีเงินเดือนเป็นรายไดห้ลกั มีการน าเงินไปซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และหัก
ลดหย่อนบุตร ไม่มีภาษีตอ้งช าระ และไดย้ื่นแบบเสียภาษีเงินไดท้างอินเตอร์เน็ต มีความประสงคท่ี์จะใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีในดา้นการวางแผนภาษี โดยการเพ่ิมเงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ้ือประกนั
ชีวิต ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ิมข้ึน เพ่ือใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี  มีการยื่นแบบ
แสดงรายการเพ่ือเสียภาษีแบบแยกยื่นกับคู่สมรส ไม่ได้มีการศึกษาเก่ียวกับความรู้และความเข้าใจ
โครงสร้างภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยา่งต่อเน่ือง แต่ไดน้ าเงินไดท่ี้ไดรั้บในปีท่ีผ่านมา น ามาประเมินภาษี
ท่ีเสียในปีต่อไป มีการจ่ายเงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีไดช้ าระต่อปีไวเ้กิน แต่ไม่มีการวางแผนท่ีจะเพ่ิมรายการ
ลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีส าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บในระหวา่งปี เพ่ือใหเ้สียภาษีนอ้ยลง  
  4.3.4  การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีการวางแผน
ภาษีเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา คือ เสียภาษีจริงต ่ากว่าการเสียภาษีกรณีไม่มีการวางแผนภาษี  ซ่ึง
สอดคลอ้งกนัแนวคิดของสุเทพ พงษพิ์ทกัษ ์ ท่ีกล่าววา่ การวางแผนภาษีอากรท่ีดีมีจุดมุ่งหมายหลกัท่ีจะให้
การเสียภาษีอากรเป็นไปโดยถกูตอ้ง ครบถว้น ตามกฎเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขของกฎหมาย และจะตอ้ง
เสียภาษีอากรจ านวนนอ้ยท่ีสุด โดยไม่มีเจตนาทุจริตหรือฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมาย และจากบทความ
ของศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute:TSI) ไดก้ล่าวไวใ้นบทความ
เร่ือง รู้ภาษีมีประโยชน์ การเตรียมการเพ่ือเสียภาษีให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ต่างๆ ท่ีกฎหมายก าหนดไวไ้ปใชล้ดหย่อนภาษีเงินไดป้ระจ าปี เพ่ือบรรเทาภาระภาษี ให้นอ้ยลง ไม่ตอ้ง
เสียภาษีมากจนเกินไป รวมถึงไม่ตอ้งช าระภาษีเพ่ิมหรือเสียเบ้ียปรับ และจากผลการศึกษา พบวา่ บุคลากร
ท่ีมีระดบัการศึกษา ดา้นสถานภาพ สายการปฏิบติังาน ระดบัการปฏิบติังาน อายุในการท างาน แตกต่างกนั 
มีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั แต่บุคลากรท่ีมีเพศ ระดบัอายุ ท่ีแตกต่างกนัมีการ
วางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไม่แตกต่างกนั  
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5.สรุปผลการศึกษา 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่างอายุ 41 - 50 ปี มีระดบัการศึกษา 
ปริญญาเอก มีสถานภาพสมรส ปฏิบติังานสายวิชาการ อยู่ในระดบัปฏิบติัการ และมีอายุในการท างานต ่า
กว่า 10 ปี และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และจากการศึกษาพฤติกรรมในการ
เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่แยกยื่นการเสียภาษี มีเงินเดือนเป็นรายไดห้ลกั มี
การน าเงินไปซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว มีการหักลดหย่อนบุตร ไม่มีภาษีตอ้งช าระ ไดย้ื่น
แบบเสียภาษีเงินไดท้างอินเตอร์เน็ต มีความประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีในด้านการวางแผน
ภาษี โดยเพ่ิมเงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ้ือประกนัชีวิต ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนเพ่ือใช้สิทธิ
ประโยชนใ์นการลดหย่อนภาษีเพ่ิมข้ึน ไม่มีการศึกษาเก่ียวกบัความรู้และความเขา้ใจโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาอย่างต่อเน่ือง แต่ไดน้ าเงินไดท่ี้ไดรั้บในปีท่ีผา่นมาน ามาประเมินภาษีท่ีเสียในปีต่อไป มีการ
จ่ายเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายท่ีไดช้ าระต่อปีไวเ้กิน แต่ไม่มีการวางแผนท่ีจะเพ่ิมรายการลดหย่อนหรือยกเวน้
ภาษีส าหรับเงินไดท่ี้ไดรั้บในระหว่างปี จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรมีการวางแผนภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา ซ่ึงเป็นไปตามขอ้สมมติฐาน และเม่ือจ าแนกตามคุณสมบติัของผูเ้สียภาษี พบวา่ บุคลากร
มีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั ในระดบัการศึกษา สถานภาพ สายการปฏิบติังาน 
ระดบัการปฏิบติังาน อายุในการท างาน แต่การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของบุคลากรไม่แตกต่าง
กนัตาม เพศ  และระดบัอาย ุ 

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ไดท้ราบว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเป็น
ปัญหาหลกัในการวางแผนการเสียภาษี ดงันั้น จึงเห็นวา่ หน่วยงานควรด าเนินการ 

     5.2.1  จดัให้มีการอบรมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดลเก่ียวกบัความรู้ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ซ่ึงจะท าใหท้ราบรายละเอียดครบถว้น 

     5.2.2  จัดท าคู่มือแบบง่ายๆ เก่ียวกบัวิธีการวางแผนการเสียภาษี รวมถึงรายได้แต่ละประเภทท่ี
สามารถน ามารวมค านวณภาษี หรือไม่ต้องน ามารวมค านวณภาษี เพราะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไปแลว้ 
รายการใดสามารถหกัลดหยอ่นไดเ้ท่าใด 
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Personal Income Tax Planning by The Operational Officers 
CAT Telecom Public Co., Ltd. 

กมลา  มูลสภา1 และ ผศ.ดุษฎี  ศิริวฒันพงษ์2 
Kamala  Moonsapha and Asst. Prof. Dutsadee  Siriwatanapong  

บทคดัย่อ 
     การศึกษาการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังานระดบัปฏิบติัการบมจ. กสท โทรคมนาคม มี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการวางแผนเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังานระดบัปฏิบติัการและศึกษา
แนวทางในการวางแผนภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีไดรั้บอย่างถูกต้องตามกฎหมายท่ีสามารถช่วย
ประหยดัภาษี จากการศึกษาพบว่าพนกังานส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ในระดบัปานกลาง และในอนาคตพนกังานมีความประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมข้ึน ดา้น
การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พบว่า พนักงานมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ซ่ึงการ
วางแผนภาษีของพนกังานนั้นมีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่คุณสมบติั 3 ดา้น คือ ดา้นระดบัรายได ้โดยผูมี้รายได้
นอ้ยมีการวางแผนภาษีนอ้ยกว่าผูมี้รายไดม้าก ดา้นสถานภาพ พนกังานท่ีมีสถานภาพโสดมีการวางแผนภาษี
นอ้ยกว่าพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส และดา้นอายุงาน พนกังานท่ีมีอายุงานนอ้ยมีการวางแผนภาษีนอ้ย
กวา่พนกังานท่ีมีอายงุานมาก 
ค าส าคัญ : การวางแผนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา , สิทธิประโยชน์ทางภาษี  

Abstract 
     In this research, a personal income tax planning by the operational officers for CAT Telecom Public 
Co., Ltd. is studied. The purpose of this report is to explore personal income tax planning by the 
operational officers and to study methods of tax planning and benefits from the tax that people could 
earn lawfully which could help economizing on tax. The study found that the majority of officers have 
only moderately understanding about personal income tax. Also, these officers have increasingly 
intention to claim the right toward the benefit from tax. For the personal income tax planning, it is found 
that officers have plans. There are three different plans for the officers depend on the different 
qualifications. Firstly, the level of income, an officer who has lower income has fewer plans on their 
income tax than officer who has higher income. Secondly, status, the single officers have lesser plan on 
their tax than married officers. Lastly, seniority, the officer who have fewer years of working tend to 
have less tax planning than officers who have more year of working experience. 
Keywords : Personal Income Tax Planning , The Benefits from Tax  
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1. บทน า 
 
     บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีพนกังานระดบัปฏิบติัการจ านวน 
5,919 คน พนักงานส่วนใหญ่มีรายไดห้ลกัมาจากเงินเดือน ซ่ึงแต่ละคนจะมีรายไดแ้ละภาระค่าใชจ่้ายท่ี
แตกต่างกัน ในปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง ท าให้พนักงานต้องแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพมากกว่าอดีต อย่างไรก็ตามพนกังานเองยงัตอ้งท าหนา้ท่ีพลเมืองดีของ
ประเทศในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเพ่ือน ารายไดจ้ากภาษีไปพฒันาประเทศ ซ่ึงการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาท่ีผ่านมาของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีไดรั้บอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึง
พนกังานบางคนไม่สามารถค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและยื่นแบบไดด้ว้ยตนเอง  โดยจะให้เพ่ือน
ร่วมงานหรือบุคคลใกลเ้คียงด าเนินการยื่นแบบเพ่ือเสียภาษีแทน เม่ือท าการยื่นแบบและช าระภาษีจึงท าให้
พนักงานมีภาระภาษีสูงเพราะไม่มีการวางแผนภาษีและไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์เท่าท่ีควรจะได้รับ 
พนักงานส่วนใหญ่ เม่ือขาดสภาพคล่องทางการเงินจะท าการกู้ยืม เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์
การส่ือสารแห่งประเทศไทยหรือจากธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป จึงส่งผลท าให้พนกังานมีหน้ีสินเพ่ิมมากข้ึน
และอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานลดลงได  ้การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการวางแผนเพ่ือเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังานระดบัปฏิบติัการและศึกษาแนวทางในการ
วางแผนภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีได้รับอย่างถูกต้องตามกฎหมายท่ีสามารถช่วยประหยดัภาษี 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ 1. พนักงานบมจ. กสท โทรคมนาคม มีความรู้เก่ียวกับการ
วางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและเขา้ใจสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทางภาษี 2. พนักงานและบุคคลทั่วไป
สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (สุเทพ  พงษ์พทิกัษ์, 2552) 
     เงินไดพึ้งประเมิน หมายถึง เงินไดอ้นัเขา้ลกัษณะพึงเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรท่ีผูมี้เงินไดไ้ดรั้บ
หรือเสมือนหน่ึงไดรั้บแลว้ ทั้งน้ี ไม่ว่าเงินไดน้ั้นจะเกิดข้ึนเน่ืองจากหนา้ท่ีงานท่ีท าหรือกิจการท่ีท า หรือ
ทรัพยสิ์น และไม่ว่าเงินไดน้ั้นจะเกิดจากแหล่งเงินไดใ้นประเทศไทยหรือจากแหล่งเงินไดต่้างประเทศก็
ตาม 
     ประเภทเงินไดพึ้งประเมิน ไดก้ าหนดแบ่งตามลกัษณะท่ีมาของเงินได ้เพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
ภาษีเงินได ้โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการหักค่าใชจ่้าย เน่ืองจากเงินไดพึ้งประเมินแต่ละประเภทมีอตัรา
ค่าใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนั ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ก าหนดแบ่งเงินไดอ้อกเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี 
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 มาตรา 40(1) เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน ไม่วา่จะเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั เบ้ียหวดั 
บ าเหน็จ บ านาญ เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีค านวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยู่บา้นท่ีนายจา้งใหอ้ยู่โดยไม่เสียค่า
เช่า เงินท่ีนายจา้งจ่ายช าระหน้ีใดๆ ซ่ึงลูกจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งช าระ และเงินทรัพยสิ์น หรือประโยชนใ์ดๆ บรรดา
ท่ีไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน 
 มาตรา 40(2) เงินไดเ้น่ืองจากหน้าท่ี หรือต าแหน่งงานท่ีท า หรือจากการรับท างานให้ไม่ว่าจะเป็น
ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานท่ีท า เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั เงินค่าเช่าบา้น 
เงินท่ีค านวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยู่บา้นท่ีนายจา้งให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีนายจา้งจ่ายช าระหน้ี
ใดๆ ซ่ึงลูกจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งช าระและเงินทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาท่ีไดเ้น่ืองจากหนา้ท่ี หรือ
ต าแหน่งงานท่ีท า หรือจากการรับท างาน ไม่วา่จะเป็นการประจ าหรือชัว่คราว 
 มาตรา 40(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอย่างอ่ืน เงินปีหรือเงินไดมี้ลกัษณะเป็นเงิน
รายปีอนัไดจ้ากพินยักรรม นิติกรรมอยา่งอ่ืน หรือค่าพิพากษาของศาล 
 มาตรา 40(4) เงินไดท่ี้เป็นผลจากทุนทั้งหลาย ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียหุน้กู ้
เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของก าไร ฯลฯ 
 มาตรา 40(5) เงินหรือประโยชน์อย่างอ่ืน ไดแ้ก่ การให้เช่าทรัพยสิ์น การผิดสัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น 
การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผ่อน ซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้นโดยไม่ตอ้งคืนเงินหรือประโยชน์ท่ี
ไดรั้บไวแ้ลว้ 
 มาตรา 40(6) เงินไดจ้ากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม การบญัชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอ่ืน 
 มาตรา 40(7) เงินได้จากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนส าคัญ
นอกจากเคร่ืองมือ 
 มาตรา 40(8) เงินไดจ้ากธุรกิจ การพาณิชย ์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งหรืออ่ืนๆ ท่ี
นอกจาก (1) ถึง (7) 
 

2.2  สิทธิประโยชน์ทางภาษีทีไ่ด้รับอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (กรมสรรพากร) 
     การยกเวน้ภาษีเงินได ้โดยไม่ตอ้งน าเงินไดท่ี้ก าหนดตามกฎกระทรวงมาค านวณภาษี เพ่ือให้ความ
เป็นธรรมในการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
     การหักค่าใชจ่้าย เพ่ือการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอย่างถ่องแท ้มีส่วนท าให้การค านวณภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาจากเงินไดสุ้ทธิเป็นไปโดยถูกตอ้งสมบูรณ์ ซ่ึงจะมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบั
การหกัค่าใชจ่้าย 
     การหักค่าลดหย่อน เป็นจ านวนเงินท่ีกฎหมายก าหนดยอมให้ผูมี้เงินไดน้ ามาหักออกจากเงินไดพึ้ง
ประเมินในการค านวณเงินไดสุ้ทธิ โดยให้หกัหลงัจากการค านวณหักค่าใชจ่้าย เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระ
ภาษีใหแ้ก่ผูมี้เงินได ้
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2.3  อตัราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (กรมสรรพากร) เม่ือไดย้อดเงินสุทธิแลว้น าไปค านวณภาษีตามอตัรา
ภาษี ดงัน้ี 
 

เงินไดสุ้ทธิ ช่วงเงินไดสุ้ทธิ
แต่ละขั้น 

อตัราภาษีร้อย
ละ 

ภาษีแต่ละขั้น
เงินไดสุ้ทธิ 

ภาษีสะสม
สูงสุดของขั้น 

1 – 150,000 150,000 ไดรั้บยกเวน้ - - 
150,001 – 500,000 350,000 10 35,000 35,000 

500,001 – 1,000,000 500,000 20 100,000 135,000 
1,000,001 – 4,000,000 3,000,000 30 900,000 1,035,000 
4,000,001 บาทข้ึนไป  37   

 
 

2.4  วิธีการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (สุเทพ  พงษ์พิทักษ์) มีวิธีการค านวณภาษีเงินได ้2 
วิธี ดงัน้ี              
     วิธีท่ี 1  การค านวณภาษีเงินไดจ้ากเงินสุทธิ 

    ภาษีเงินได ้(1)  =  เงินไดสุ้ทธิ* x อตัราภาษีกา้วหนา้ 
    *เงินได้สุทธิ  =  เงินไดพึ้งประเมินทุกประเภทท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ หัก ค่าใช้จ่าย หัก ค่า
ลดหย่อน         
     วิธีท่ี 2  การค านวณภาษีเงินไดจ้ากยอดเงินไดพึ้งประเมิน 
    ภาษีเงินได ้(2) = เงินไดพึ้งประเมินทุกประเภทท่ีไดรั้บตลอดปีแต่ไม่รวมถึงเงินไดต้ามมาตรา 40 
(1) เฉพาะ   กรณีท่ีมีจ านวนรวมกนัถึง 60,000 บาทข้ึนไป x 0.5% 
     ใหเ้ปรียบเทียบจ านวนเงินภาษีเงินไดต้ามวิธีท่ี 1 กบัวิธีท่ี 2 วิธีใดสูงกวา่ใหเ้สียตามวิธีนั้น 
  
2.5  แนวทางการวางแผนเพือ่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
     เทคนิคในการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา คือ การลดยอดเงินไดใ้หต้ ่าลง เพ่ิมค่าใชจ่้าย เพ่ิมค่า
ลดหยอ่น เพ่ิมยอดเงินบริจาค  
 

3. วธิีการศึกษา 
3.1  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานระดบัปฏิบติัการ บมจ.กสท โทรคมนาคม ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน
ส านกังานใหญ่ จ านวน 4,076 คน สามารถค านวณไดต้ามสูตร Yamane มีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ
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พนักงานระดับปฏิบัติการ บมจ.กสท โทรคมนาคม  โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่น 95% และค่าความ
คลาดเคล่ือน 5% ค านวณตามสูตรไดด้งัน้ี 

n  =   

 
     n  =  364.25 คน 
     ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจะเก็บข้อมูลจากตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 
3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผูศึ้กษาจะรวบรวมขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามของพนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2555 โดยมีการแจกแบบสอบถามใหแ้ก่พนกังาน ณ ส านกังานใหญ่แจง้วฒันะ จ านวน 
400 ราย เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์การเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ
พนกังานว่าไดมี้การวางแผนภาษีท่ีสามารถช่วยให้ในประหยดัภาษีและมีการเสียภาษีไดอ้ย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 
 
3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติ ดงัต่อไปน้ี 
1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน มีการ
แสดงผลเป็นความถ่ี และ ร้อยละ 
2.  การวิเคราะห์ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน มี
การแสดงผลเป็นความถ่ี และ ร้อยละ 
3.  การวิเคราะห์ขอ้มลูทางดา้นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
     3.1.  สร้างแบบจ าลองการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในกรณีท่ีไม่มีการวางแผนภาษี จ าแนกตาม
คุณสมบติัของผูเ้สียภาษี ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้ สถานภาพ จ านวนบุตร ต าแหน่งหนา้ท่ี
งาน อายงุาน โดยการใชสู้ตรค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
     3.2.  น าข้อเท็จจริงท่ีรวบรวมได้จากการตอบแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์การเสียภาษีเงินได้ของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยใชสู้ตรการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  
4.  การทดสอบสมมติฐาน โดยการน าขอ้มูลจริงกบัแบบจ าลองการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีไดม้าท าการ
เปรียบเทียบกับการเสียภาษีเงินได้ตามท่ีค านวณได้ในกรณีท่ีไม่มีการวางแผนภาษี เพ่ือวิเคราะห์การ
วางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังาน โดยมีสมมติฐานท่ีใชใ้นการทดสอบดงัน้ี 
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     สมมติฐานท่ี 1 พนกังานระดบัปฏิบติัการของ บมจ.กสท โทรคมนาคม มีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา กล่าวคือการเสียภาษีจริงตอ้งต ่ากวา่การเสียภาษีกรณีไม่มีการวางแผนภาษี 
     สมมติฐานท่ี 2 การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนักงานระดบัปฏิบติัการของ บมจ.กสท 
โทรคมนาคม แตกต่างกนัตามคุณสมบัติของผูเ้สียภาษี คือ เพศ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้สถานภาพ 
ต าแหน่งหนา้ท่ีงาน อายงุาน  
      

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1  ผลการศึกษา 
     การวิเคราะห์ขอ้มลูการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังานระดบัปฏิบติัการสามารถสรุปผล
การศึกษาได ้4 ส่วน ดงัน้ี 
     ส่วนท่ี 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม สามารถจ าแนกไดต้ามคุณสมบัติ 
พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.3 มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.4 มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 60.1 ต าแหน่งงานส่วนใหญ่ คือ นัก
บริหารงานทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 21.8 
     ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สามารถสรุปไดว้่า พนกังานระดบั
ปฏิบติัการมีความรู้ความเขา้ใจดา้นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ดา้นการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
ดา้นประเภทเงินได ้ดา้นประเภทเงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ ดา้นการหกัค่าใชจ่้าย ดา้นสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากร ด้านการค านวณภาษี ด้านการกรอกแบบแสดงรายการ ด้านการยื่นแบบฯและช าระภาษี ด้าน
กระบวนการขอคืนภาษี ในระดบัปานกลาง 
      
     ส่วนท่ี 3  การวิเคราะห์ขอ้มลูทางดา้นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
1.  การใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีในอนาคต พบว่า ในอนาคตผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความประสงค์ท่ี
จะเพ่ิมเงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ้ือประกนัชีวิตเพ่ิมและซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ิมข้ึน   
2.  การค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่ไดมี้การค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาดว้ยตนเอง รองลงมา คือ การใหเ้พ่ือนร่วมงานค านวณให ้
3.  ระยะเวลาในการยื่นแบบ ฯ พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่ไดท้ าการยื่นแบบแสดงรายการ
ในปีภาษีท่ีผา่นๆ มาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
4.  ช่องทางการยื่นแบบเสียภาษี พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่ไดท้ าการยื่นแบบเสียภาษีผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต รองลงมา คือ ยื่นแบบทางกรมสรรพากร 
5.  ผลการค านวณภาษีในปีท่ีผ่านมา พบว่า ในปีท่ีผ่านมาพนักงานระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่ไดรั้บการคืน
ภาษี คิดเป็นร้อยละ 58.7 ส่วนการช าระภาษีเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 24.1 
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6.  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเสียภาษี พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการมีความเห็นว่าการเสียภาษีในปีท่ีผา่น ๆ 
มา มีภาระภาษีสูงเกินไป  
7.  การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในปีท่ีผา่นมา พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการคิดวา่ในปีท่ีผา่น ๆ 
มาตนเองไดมี้การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแลว้ คิดเป็นร้อยละ 52.5 
     ส่วนท่ี 4  การทดสอบสมมติฐาน การศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าขอ้มูลจริงกบัแบบจ าลองการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาท่ีได ้มาท าการเปรียบเทียบกบัการเสียภาษีเงินไดต้ามท่ีค านวณไดใ้นกรณีท่ีไม่มีการวางแผน
ภาษี เพ่ือวิเคราะห์การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยผลการทดสอบ
มีดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานระดับปฏิบัติการ บมจ.กสท โทรคมนาคม มีการวางแผนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่มีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 สมมติฐานท่ี 2 การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนักงานระดบัปฏิบติัการ บมจ.กสท 
โทรคมนาคม แตกต่างกนัตามคุณสมบติัของผูเ้สียภาษี ดงัน้ี 
 1.  เพศ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการเพศชายและเพศหญิงมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ี
ไม่ต่างกนั 
 2.  ระดบัการศึกษา พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการวางแผนภาษี
ไม่ต่างกนั 
 3.  ระดบัรายได ้พบว่า พนักงานท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
แตกต่างกนัในทุกระดบัรายได ้โดยผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยมีการวางแผนภาษีนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีรายไดม้าก 
 4.  สถานภาพ พบว่า พนกังานท่ีมีสถานภาพโสดมีการวางแผนภาษีต่างจากพนกั ท่ีมีสถานภาพ
สมรส โดยพนกังานท่ีโสดมีการวางแผนภาษีนอ้ยกวา่พนกังานท่ีสมรส 
 5.  ต าแหน่งหนา้ท่ีงาน พบวา่ พนกังานท่ีต าแหน่งต่างกนัมีการวางแผนภาษีไม่ต่างกนั 
 6.  อายงุาน พบวา่ พนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ยมีการวางแผนภาษีนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอายงุานมาก 
 
4.2  อภิปรายผล 
     จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ คือ ด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่า พนักงานระดับ
ปฏิบติัการส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในระดบัปานกลาง ในอนาคต
พนกังานระดบัปฏิบติัการมีความประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมข้ึน เพ่ือใชสิ้ทธิประโยชน์
ทางภาษีท่ีตนไดรั้บอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย การเสียภาษีในปีท่ีผ่าน ๆ มา พนกังานระดบัปฏิบติัการไดท้ า
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงพนักงานไดท้ าการ
ค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดว้ยตนเอง ท าใหไ้ดรั้บการคืนภาษี ดงันั้น พนกังานระดบัปฏิบติัการส่วน
ใหญ่เห็นว่าตนเองนั้นไดท้ าการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแลว้ แต่อย่างไรก็ตามพนักงานระดบั
ปฏิบติัการท่ีเห็นว่าตนเองยงัไม่มีการวางแผนภาษีมีจ านวนท่ีไม่ต่างกนัมากนกั ดา้นการวางแผนภาษีเงินได้
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บุคคลธรรมดา พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการไดมี้การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแลว้ ซ่ึงการ
วางแผนภาษีของพนกังานระดบัปฏิบติัการนั้นมีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัคุณสมบติั ดงัน้ี 

1.  ระดบัรายได ้พนกังานท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการวางแผนภาษีแตกต่างกนัในทุกระดบัรายได ้โดยผูมี้รายได้
นอ้ยมีการวางแผนภาษีนอ้ยกวา่ผูมี้รายไดม้าก 

2.  สถานภาพ พนกังานท่ีมีสถานภาพโสดมีการวางแผนภาษีนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส  
3.  อายงุาน พนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ยมีการวางแผนภาษีนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอายงุานมาก 

ผลการศึกษาท่ีได้มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชิชญาส์ุ ช่างเรียน ท่ีไดว้ิเคราะห์ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นของผูเ้สียภาษีท่ีมีสถานภาพโสด มีภาระภาษีท่ีแทจ้ริงสูง ซ่ึงตรง
กบังานวิจยัน้ีท่ีวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพโสดมีการวางแผนภาษีนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
     จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า พนักงานระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในระดบัปานกลาง และในอนาคตพนักงานระดบัปฏิบติัการมีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมข้ึน เพ่ือใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีตนไดรั้บอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ด้านการ
วางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการ บมจ.กสท โทรคมนาคม มีการวางแผน
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ซ่ึงการวางแผนภาษีของพนกังานระดบัปฏิบติัการนั้นมีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่
คุณสมบติั   3 ดา้น คือ ดา้นระดบัรายได ้พนักงานท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการวางแผนภาษีแตกต่างกนัในทุก
ระดบัรายได ้โดยผูมี้รายไดน้้อยมีการวางแผนภาษีน้อยกว่าผูมี้รายไดม้าก ดา้นสถานภาพ พนักงานท่ีมี
สถานภาพโสดมีการวางแผนภาษีนอ้ยกว่าพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส และดา้นอายุงาน พนกังานท่ีมีอายุ
งานนอ้ยมีการวางแผนภาษีเงินไดน้อ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอายงุานมาก 
 
5.2  ข้อเสนอแนวทางการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
     การวางแผนภาษีท่ีดีควรเร่ิมตน้จากการท าความเขา้ใจในรายละเอียดเก่ียวกบัภาษีเงินไดท่ี้จะตอ้งเสีย
และรู้จกัใชป้ระโยชนจ์ากสิทธิประโยชนท์างภาษีใหคุ้ม้ค่า โดยหลกัในการวางแผนภาษี คือ รู้ประเภทของ
รายได ้รู้ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัภาษีได ้รู้ค่าลดหยอ่นเพ่ือลดภาษี รวมถึงรู้วิธีการค านวณภาษี และรู้ช่องทาง
การยื่นภาษี ผูเ้สียภาษีส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากเงินเดือน การจดัการกบัภาษีเงินไดน้ั้นจึงท าไดไ้ม่ยาก หากมี
รายไดอ่ื้นตอ้งมีการวางแผนใหดี้ว่าจะเลือกรับเงินไดเ้ป็นเงินเดือนหรือรับเป็นงานเหมา เพราะจะส่งผลต่อ
จ านวนภาษีท่ีตอ้งเสีย ซ่ึงรายไดแ้ต่ละประเภทนั้นจะหกัค่าใชจ่้ายไดไ้ม่เท่ากนั นอกจากค่าใชจ่้ายแลว้ยงัมี
อีกสิทธิประโยชน์หน่ึงท่ีควรค านึงถึง คือ การน าเอาค่าลดหย่อนต่าง ๆ มาหักออกจากรายไดจ้ะช่วยให้
รายไดจ้ริงลดลงและเสียภาษีนอ้ยลง 
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5.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้  
     ขอ้มูลท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บมจ.กสท โทรคมนาคม 
เห็นว่าการท่ีพนักงานระดับปฏิบัติการมองว่าตนเองได้มีการวางแผนภาษีแล้วนั้ นเป็นการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพียงส่วนนอ้ยถา้เทียบกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีไดรั้บตามกฎหมาย พนกังานระดบั
ปฏิบติัการบางส่วนท่ีมีการใชสิ้ทธิประโยชน์บางรายการมีจ านวนเงินเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ท าใหไ้ม่
สามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีจากส่วนท่ีเกินได ้และพนกังานระดบัปฏิบติัการบางรายยงัไม่มีความ
เขา้ใจในภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ตวัอย่างเช่น พนักงานไม่มีการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีในการเสีย
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและผลการเสียภาษีในปีท่ีผ่านมามีภาระภาษีสูง แต่พนกังานมองว่าตนเองไดมี้
การวางแผนภาษีเรียบร้อยแลว้ ผูจ้ดัท าเห็นว่า การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกตอ้งและเต็มท่ีจะ
สามารถช่วยใหป้ระหยดัภาษีได ้เป็นการลดภาระภาษีใหแ้ก่ผูท่ี้เสียเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังถัดไป 
     1.  ควรมีการศึกษาในดา้นสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีไดรั้บตามกฎหมาย เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิอยา่งเตม็ท่ี 
     2.  ควรมีการศึกษาความแตกต่างในการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเฉพาะกลุ่ม เช่น ศึกษาการ
วางแผนภาษีของพนกังานระดบั 6 เพ่ือทราบถึงความแตกต่างของการวางแผนภาษีไดอ้ยา่งชดัเจน 
     3.  ควรมีการศึกษาการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีสอดคลอ้ง
กบัรายได ้เพ่ือใหท้ราบถึงหลกัการวางแผนภาษีในแต่ละระดบัรายได ้
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคส์ าคญัของการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจลงทุนกองทุนรวม 
RMF กองทุนรวม LTF และประกนัชีวิต ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย เพ่ือศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจ
ในเง่ือนไขการลงทุนกองทุนรวม RMF กองทุนรวม LTF และประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 
และเพ่ือศึกษากลยุทธ์การลงทุนเพ่ือวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย  โดย
การศึกษาประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ (1) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนโดยการ
ออกแบบสอบถาม (2) การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม Five-Force Model   (3) การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มองค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช ้SWOT Analysis และ (4) 
การวิเคราะห์กลยุทธ์โดย TOWS Matrix เพ่ือให้ไดท้างเลือกส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ จากการศึกษา
พบว่า ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) ควรจะเนน้กลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนัในธุรกิจ ดงัน้ีคือ กลยุทธ์ใน
ดา้นการเพ่ิมลกูคา้ธนาคาร โดยเจาะกลุ่มลกูคา้ท่ีเร่ิมท างานใหส้นใจ และใชธ้นาคารกสิกรไทยเป็นธนาคาร
หลกั กลยุทธ์ในดา้นการเสริมความรู้ความสามารถของพนักงาน ประกอบกบัการให้ความรู้เชิงการเงิน
ส่วนบุคคลแก่ลูกคา้ เช่น การออม การลงทุน การวางแผนภาษี กลยุทธ์ท่ีเนน้การให้บริการท่ีมากกว่าใน
ดา้นต่างๆ เพ่ิมยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจต่อลูกคา้ และกลยุทธ์เผยแพร่ความรู้ให้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
ผา่นส่ือท่ีเหมาะสมหรือช่องทาง Social Media มากยิ่งข้ึน 

ค าส าคัญ: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว, กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ, กรมธรรม์ประกันชีวิต, กรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบบ านาญ 
 
1
 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10140 email: Cheeky0811@yahoo.com 

2 คณะบญัชี มหาวิทยาลยัเหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10140 

 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1644 

 
 

Abstract 
The research entitled, “Factors influencing the decision to invest in Long Term Equity Fund and 
Retirement Mutual Fund and Life insurance of Kasikornbank consumer” is the study which aims to 
understand the factors that influence to the investment decision in LTF RMF and Life insurance of 
Kasikornbank consumer.  The   study   includes   demographic data classified   by gender, age,   marital   
status,   education   level,   average   monthly income, career,   taxation   base,   and experience in 
investing; knowledge of tax deduction; overall internal and   external   factors   affecting   investment   
decision. The researcher settled the subjects of the research method as follows.  1. Study factors 
influencing the decision to invest in Long Term Equity Fund and Retirement Mutual Fund and Life 
insurance collect data by a questionnaire 2. Five-Force Model Analysis 3. SWOT Analysis  
4. TOWS Matrix Analysis 
 
Keywords: Long Term Equity Fund, Retirement Mutual Fund: RMF, Life Insurance, Annuity Life 
Insurance 
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1. บทน า 
 
     การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน กองทุนรวมหุน้ระยะยาว กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และ
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต(กรณีศึกษาลกูคา้ธนาคารกสิกรไทย) สืบเน่ืองมาจากสาเหตุการแข่งขนัท่ีรุนแรงมาก
ยิ่งข้ึนของธุรกิจสถาบนัการเงิน รวมทั้งประกนัชีวิต และการลงทุนในปีท่ีผ่านมา ท าให้พบว่ามีโอกาสท่ี
บริษทัอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดใหก้บัคู่แข่งไดใ้นอนาคต โดยตน้ปี 2556 ท่ีผ่านมาพบวา่สัดส่วนของ
ส่วนแบ่งการตลาดของทั้ง 3 ผลิตภณัฑ์ (กองทุน RMF กองทุน LTF และประกนัชีวิต) มีแนวโน้มลดลง
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัในอนาคต  

     วตัถุประสงคส์ าคญัของการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจลงทุนกองทุนรวม RMF กองทุน
รวม LTF และประกนัชีวิต ของลกูคา้ธนาคารกสิกรไทย เพ่ือศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจในเง่ือนไขการ
ลงทุนกองทุนรวม RMF กองทุนรวม LTF และประกนัชีวิตของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย และเพ่ือศึกษากล
ยทุธ์การลงทุนเพ่ือวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของลกูคา้ธนาคารกสิกรไทย  
 
     ทั้ งน้ีประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษามี 2 ประการหลัก ดังน้ีคือ 1.เพ่ือให้สามารถน าผลท่ีได้จาก
การศึกษามาใชพิ้จารณาพฒันากลยุทธ์ ทั้งในการสร้างส่ือการตลาด และการให้ความรู้การลงทุน ในการ
น าเสนอผลิตภณัฑป์ระเภทกองทุนรวม RMF กองทุนรวม LTF และประกนัชีวิตให้แก่ลูกคา้ธนาคาร เพ่ือ
ครองส่วนแบ่งการตลาด และหากลุ่มลกูคา้ใหม่ผูท่ี้ยงัไม่เป็นลูกคา้ธนาคารในการสร้างรายไดใ้หแ้ก่องคก์ร 
และ 2.เพ่ือสามารถน าผลท่ีไดม้าใชก้ าหนดแผน หรือแนวทางการพฒันาความรู้แก่บุคลากรของธนาคารให้
สามารถใหค้ าปรึกษาแก่ลกูคา้โดยเฉพาะการวางแผนภาษีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิวเิคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรม (Five-Force Model)  

     Michael E. Porter (1980) เสนอว่าสภาวะการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจข้ึนอยู่กบัสภาวะการแข่งขนั
ในอุตสาหกรรมท่ีองค์กรธุรกิจนั้นอยู่ และสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง
ยอ่มข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีส าคญั 5 ประการดงัน้ี 1.อุปสรรคกีดขวางการเขา้สู่อุตสาหกรรม 2. แรงผลกัดนัจาก
ผูผ้ลิตหรือคู่แข่งท่ีมีในอุตสาหกรรม 3.อ านาจต่อรองของผูข้าย 4.อ านาจการต่อรองของกลุ่มผูซ้ื้อหรือ
ลกูคา้ 5.แรงผลกัดนัซ่ึงเกิดจากสินคา้อ่ืนๆซ่ึงสามารถใชท้ดแทนได ้
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ภาพที่ 1 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Five-Force Model) 
ท่ีมา: Michael E. Porter (1980) 
 

แนวคดิการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 

Albert Humphrey (1960) กล่าวว่า SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสภาพแวดลอ้ม

ส าหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และ อุปสรรค  ในการน าเทคนิค SWOT 

Analysis มาใชเ้พ่ือจดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนยทุธศาสตร์นั้น จะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ 

การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองค์การ ไดแ้ก่ จุดแข็งและจุดอ่อน ส่วนการประเมินสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองคก์าร เป็นการประเมินโอกาสและอุปสรรค  
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ภาพที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์ร (SWOT Analysis) 
ท่ีมา: Kotler (1997:90) 
 

 

แนวคดิการวเิคราะห์กลยุทธ์โดย TOWS Matrix 

     Thomas L. Wheelen and J. David Hunger (2002) การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ซ่ึงผลของการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ให้เกดิยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ   
    1) กลยุทธ์ SO ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมนิสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาส มาพจิารณา
ร่วมกนัเพือ่ที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์เชิงรุก  
    2) กลยุทธ์ ST  ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมนิสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและอุปสรรคมาพจิารณา
ร่วมกนั เพือ่ที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์เชิงป้องกนั  
     3) กลยุทธ์ WO  ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมนิสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพจิารณา
ร่วมกนั เพือ่ที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์เชิงแก้ไข  
     4) กลยุทธ์ WT ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมนิสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรคมา
พจิารณาร่วมกนั เพือ่ที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์เชิงรับ  
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ภาพที่ 3การวิเคราะห์กลยทุธ์โดย TOWS Matrix 
ท่ีมา: Thomas L. Wheelen and J. David Hunger ( 2002 : 115) 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากร 

1.เป็นกลุ่มลกูคา้ธนาคารกสิกรไทยท่ีมีการลงทุนในผลิตภณัฑข์องธนาคาร ดงัน้ี กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง
ชีพ 

(RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ประกันชีวิต (ท่ีมีความคุ้มครองเกิน 10 ปีข้ึนไป) และ/หรือ 
ประกนัชีวิตบ านาญ 

2.เป็นกลุ่มลกูคา้ธนาคารกสิกรไทยท่ีไม่มีการลงทุนในผลิตภณัฑข์องธนาคาร (ในขอ้ท่ี1) 

กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 

     ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรค านวณของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความ
คลาดเคล่ือนในการเลือกสุ่มตวัอยา่งร้อยละ 10 หรือ 0.1  จากสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

เม่ือ  n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
       N แทน ขนาดของประชากร 
       e แทน  ความคลาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.1(10%) 
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การค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

     1. กลุ่มลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยท่ีมี การลงทุนในผลิตภณัฑ ์RMF LTF และประกนัชีวิตของธนาคาร 
จ านวน 
100 คน (จากจ านวนประชากรลกูคา้กองทุนรวม 25,000 คน ลกูคา้ประกนัชีวิต 18,000 คน จ านวนรวม 
43,000 คน) 
    2. กลุ่มลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยท่ีไม่มี การลงทุนในผลิตภณัฑ ์RMF LTF และประกนัชีวิตของธนาคาร 
จ านวน 100 คน       
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     เกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขั้นตอน ดงัน้ี 

    1. ท าการศึกษาขอ้มลู  

    1.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชข้อ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชส้อบถามท่ีสร้างข้ึน 
(Questionnaire) เพ่ือรวมรวมขอ้มลูท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการศึกษา 
     1.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชข้อ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาขอ้มลูจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น รายงานประจ าปี แบบ56-1 ขอ้มลูสถิติส่วนแบ่งการตลาดจากเวปไซด ์

     2. ใช้ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิเคราะห์การบริหารองค์กร ทั้งจากสภาพปัจจยัภายนอกและสภาพปัจจยั
ภายใน เช่น Five Forces Model, SWOT Analysis, TOWS Matrix เป็นตน้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     เพ่ือให้การวิเคราะห์เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา จึงก าหนดขั้นตอนการวิเคราะห์เป็น 4 
ขั้นตอน  
(1) การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนโดยการออกแบบสอบถาม   
(2) การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม Five-Force Model   
(3) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์ร โดยใช ้SWOT Analysis 
(4) การวิเคราะห์กลยุทธ์โดย TOWS Matrix โดยน าเอาขอ้มูลจากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจลงทุน (จากขอ้ 1) การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม Five-Force Model (จากขอ้ 2) 
และการวิเคราะห์ SWOT Analysis (จากขอ้ 3) มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ไดท้างเลือกส าหรับการก าหนดกล
ยทุธ์ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
(1) การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน  

 
ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
เพศของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51 

สถานะภาพ ของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ โสด จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 

อายขุองกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อาย ุ25-35 ปี จ านวน 95 คนคิดเป็นร้อยละ 47.50 

ระดบัการศึกษาของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ศึกษาระดบั ปริญญาโท จ านวน 113 คนคิดเป็น

ร้อยละ 56.50 

อาชีพของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน  จ านวน 144 คนคิดเป็นร้อย

ละ 72   

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 32,501 - 49,166 บาท (ฐานภาษี 

10%) จ านวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 31 

ระยะเวลาท่ีเสียภาษีของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เสียภาษีมาแลว้เป็นเวลา 10 ปีข้ึนไปจ านวน 64 

คนคิดเป็นร้อยละ 32 

มีประสบการณ์ในการลงทุนเพ่ือลดหยอ่นภาษี 1-3 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50   

นอกเหนือจากธนาคารกสิกรไทย ธนาคารท่ีผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการส่วนใหญ่ คือ ธนาคารกรุงเทพ 

จ านวน 94 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 19.67 

 

ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลการลงทุน 
     ลกูคา้ธนาคารกสิกรไทย ลงทุนผ่านธนาคารกสิกรไทยในกองทุน LTF มากท่ีสุด จ านวน 66 ค าตอบ คิด

เป็นร้อยละ 25.78  เหตุผลเลือกลงทุนท่ีธนาคารกสิกรไทย เน่ืองจากความสะดวก จ านวน 114 ค าตอบ คิด

เป็นร้อยละ 38 และ รองลงมาคือ ช่ือเสียง  จ านวน 97 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 32.33 และผลิตภัณฑ์

หลากหลาย จ านวน 36 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 12 

     ผูท่ี้ลงทุนผลิตภณัฑ ์RMF ส่วนใหญ่เลือกลงทุนใน บลจ.บวัหลวง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94 

เหตุผลเลือกลงทุนผลิตภณัฑ์ RMF กบั บลจ.บวัหลวง เน่ืองจาก ผลตอบแทน จ านวน 45 ค าตอบ คิดเป็น
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ร้อยละ 40.54 และ รองลงมาคือ สะดวก จ านวน 27 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 24.32  และ ช่ือเสียง จ านวน 23 

ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 20.72 

     ผูท่ี้ลงทุนผลิตภณัฑ ์LTF ส่วนใหญ่เลือกลงทุนใน บลจ.กสิกรไทย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33 

เหตุผลเลือกลงทุนผลิตภณัฑ์ LTF กบั บลจ.กสิกรไทย เหตุผลเน่ืองจาก ผลตอบแทน จ านวน 79 ค าตอบ 

คิดเป็นร้อยละ 39.90 และ รองลงมาคือ สะดวก และ ช่ือเสียง จ านวนเท่ากนั  49 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 

24.75   

     ผูท่ี้ลงทุนผลิตภณัฑ ์ประกนัชีวิต/ ประกนัชีวิตบ านาญ ส่วนใหญ่เลือกลงทุนกบั บริษทั AIA จ านวน 85 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 เหตุผลเลือกลงทุนผลิตภณัฑ์ ประกนัชีวิต/ ประกนัชีวิตบ านาญ กบับริษทั AIA 
เหตุผลเน่ืองจาก ผลประโยชนจ์ านวน 101 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 30.51 และ รองลงมา ช่ือเสียง จ านวน 90 
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 27.19 และ พนกังานแนะน าดี จ านวน 73 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 22.05    
 
ตอนที่ 3 การวเิคราะห์ความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนที่ตดัสินใจลงทุน RMF LTF   และ ประกนัชีวติ 
     ในภาพรวมกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการตัดสินใจลงทุน RMF LTF และประกันชีวิต 
เน่ืองจาก ส่วนใหญ่ตอบค าถามไดถ้กูตอ้ง 
 
ตอนที่ 4 การวเิคราะห์ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจลงทุน RMF LTF และประกนัชีวติ 
     ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจในการลงทุน RMF LTF และประกนัชีวิต มีผลต่อการเลือกลงทุน ระดบั 
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.31 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70  
     ปัจจยัดา้นภาพพจน์ และความน่าเช่ือถือของบริษทั(ช่ือเสียงบริษทั) มีผลต่อการเลือกลงทุนระดบั มาก
ท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย 4.30 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.6 
     ปัจจยัดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากกองทุน หรืผลประโยชน์ความคุม้ครองจากประกนัชีวิต มีผลต่อการ
เลือกลงทุนระดบั มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.29 และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 
 

(2) การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม Five-Force Model เม่ือพิจารณาสภาวะการแข่งขนั มี
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งอ่ืน ๆ  
 
(3) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มองค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis  
ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โดยใชก้ารวิเคราะห์องคก์รดว้ย SWOT (SWOT Analysis) พบว่ามี จุดแข็ง 
ในดา้นความน่าเช่ือถือขององคก์ร จุดอ่อน ในดา้นปัจจยัราคาของสินคา้และบริการ โอกาส ดา้นอุปสงคท่ี์
มีแนวโนม้มากข้ึน และอุปสรรค ดา้นการขาดความรู้ความเขา้ใจของบุคคลทัว่ไป  
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(4) การวิเคราะห์กลยุทธ์โดย TOWS Matrix เพ่ือหากลยุทธ์และผลการศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจลงทุน
ของลกูคา้ ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) โดยจะเนน้กลยทุธ์ดงัน้ี 
1.กลยุทธ์ในดา้นการเพ่ิมลกูคา้ธนาคาร โดยเจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีเร่ิมท างานใหส้นใจ และใชธ้นาคารกสิกรไทย
เป็นธนาคารหลกั 
2.กลยุทธ์ในดา้นการเสริมความรู้ความสามารถของพนกังาน ประกอบกบัการให้ความรู้เชิงการเงินส่วน
บุคคล เช่น การออม การลงทุน การวางแผนภาษี 
3.กลยทุธ์ท่ีเนน้การใหบ้ริการท่ีมากกวา่ในดา้นต่างๆ เพ่ิมยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจต่อลกูคา้ 
4.กลยทุธ์เผยแพร่ความรู้ใหล้กูคา้กลุ่มเป้าหมายผา่นส่ือท่ีเหมาะสมหรือช่องทาง Social Media มากยิ่งข้ึน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ขอ้เสนอแนะ 
     ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มลกูคา้ท่ียงัไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทย 

เพ่ือหาปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือเพ่ิมเติม 
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การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่ออตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอตุสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้าง หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
The effect of factors on price to earnings ratio per share of registered 
companies under the Stock Exchange of Thailand in the Property & 

Construction Industry Group in property development sector 
ปกร  เกดิเต็ม1 และ ลศิรา เดชะเสริมสุขกูล2 

Pakorn Kerdtem and Lissara Tachasermsukkul 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่ออตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย”์ 
โดยท าการศึกษาหลกัทรัพย ์จ านวน 34 หลกัทรัพย ์และใชข้อ้มูลรายไตรมาส ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ไตรมาส 1 
ถึง เดือนธนัวาคม 2555 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด 20 ไตรมาส มีวิธีการศึกษาโดยวิธีการสร้างแบบจ าลองในรูปแบบ
สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) เพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ
ปัจจยัต่างๆ ท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีทั้งหมด 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลกัทรัพย ์
(MCAP) อตัราการเจริญเติบโตของก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPSG) อตัราปันผลตอบแทน (DIY) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ออมทรัพยบุ์คคลธรรมดาเฉล่ีย 5 ธนาคารพาณิชย ์(SBI_RATE) ดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ซ่ึงใชวิ้ธีก าลงัสอง
นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square Method: OLS) เพ่ือประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแต่ละแบบจ าลอง จากการศึกษา
คร้ังน้ีพบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่ออตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั
และมีทิศตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ มลูค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลกัทรัพย ์(MCAP) และตวัแปรอิสระ
ท่ีมีผลต่ออตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์อยา่งมีนยัส าคญัและมีทิศทางไม่ตรงตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ อตัราปันผลตอบแทน (DIY) และดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีผลต่อ
อตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ไดแ้ก่ อตัราการเจริญเติบโตของก าไรสุทธิต่อหุน้ (EPSG) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ออมทรัพยบุ์คคลธรรมดาเฉล่ีย 5 ธนาคารพาณิชย ์(SBI_RATE) 
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: teynakub@hotmail.com 
2อาจารยท่ี์ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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Abstract 

The study of “the effect of factors on price to earnings ratio per share of registered companies under the 
Stock Exchange of Thailand in the Property & Construction Industry Group in property development 
sector” by investigating on 34 securities and using quaterly data from 1st quarter on January 2008 until 
4th quarter on December 2012 which totaling 20 quarters. This used Multiple Linear Regression Model 
for explaining the relationship between dependent variable and independent variable. This used 5 factors 
for the study including market capitalization (MCAP), earnings per share growth (EPSG), dividend 
yield (DIY), Average personal saving rate 5 commercial banks (SBI_RATE), and Construction 
Materials Price Index (CMI) and used Ordinary Least Square Method (OLS) for estimating the 
coefficient value of each model. The study found that the independent variable which significantly 
effect on price to earnings ratio per share of registered companies under the Stock Exchange of Thailand 
in the Property & Construction Industry Group in property development sector and support to expected 
hypothesis was market capitalization (MCAP), while the independent variables which significantly 
effect on price to earnings ratio per share of registered companies under the Stock Exchange of Thailand 
in the Property & Construction Industry Group in property development sector and did not support to 
expected hypothesis were dividend yield (DIY) and Construction Materials Price Index (CMI). On the 
other hand, the variables which no effect on price to earnings ratio per share of registered companies 
under the Stock Exchange of Thailand in the Property & Construction Industry Group in property 
development sector were earnings per share growth (EPSG) and Average personal saving rate 5 
commercial banks (SBI_RATE). 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบันธุรกิจท่ีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีด าเนินธุรกิจก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยอยู่ในช่วงขาข้ึน 
กล่าวคือ ธุรกิจก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วจากยอดอยู่อาศัยท่ีสูงข้ึนและความต้องการท่ีอยู่อาศัยของ
ประชาชนท่ียงัมีอยู่สูง สะทอ้นจากการซ้ือ-ขายสุทธิของหลกัทรัพย ์กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีด าเนินธุรกิจก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั มีปริมาณการซ้ือ-ขายรวม 690,676 ลา้นหุน้ 
คิดเป็น 77.83% ของปริมาณซ้ือ-ขายหลกัทรัพยร์วมทั้งกลุ่ม ทั้งน้ีภาคอสังหาริมทรัพยย์งัท าใหเ้กิดการจา้ง
งานไดอ้ย่างกวา้งขวางต่อเน่ือง เป็นผลให้อสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไดมี้การขยายตวัข้ึนและมีแนวโนม้
น่าจบัตามอง ประกอบกบัสัดส่วน Market Capitalization ของกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยค่์อนขา้งสูงเม่ือ
เทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มน้ียงัมี
ความเส่ียงอยูม่าก โดยเฉพาะส าหรับนกัลงทุนหนา้ใหม่ 

ดงันั้นในช่วงท่ีตลาดหุน้มีความผนัผวนมาก นกัลงทุนอาจจะหนัมาศึกษาขอ้มูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติมมาก
ข้ึนเพ่ือช่วยในการตดัสินใจลงทุน อาทิเช่น งบการเงิน และ Ratio ส าคญัต่างๆ และหน่ึงใน Ratio ท่ีนัก
ลงทุนคุน้เคยและใชก้นัแพร่หลายก็คือ อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ หรือ P/E Ratio การท าความเขา้ใจ
กบั Ratio ท่ีส าคญัน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัการลงทุนของเรา เพราะ P/E Ratio ถือว่าเป็นวิธีท่ีนิยมใช้
กนัมากในการประเมินมลูค่าของหุน้ หรือใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ  

ทั้งน้ีปัจจยัท่ีจะท าใหร้าคาหุน้ถูกหรือแพง หรือมีค่า P/E สูงหรือต ่า มีปัจจยัหลายดา้นท่ีเป็นเร่ืองท่ี
นอกเหนืออ านาจการควบคุมของกิจการโดยตรง ดงันั้นผูศึ้กษาจึงจะท าการศึกษาปัจจยัต่างๆ ว่ามีผลกบั
อตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น P/E Ratio หรือไม่ และปัจจยัใดท่ีมีผลต่ออตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น 
P/E Ratio มากหรือน้อยอย่างไร โดยผูศึ้กษาจึงเลือกศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
ประเภทท่ีอยู่อาศยั เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนในการใชเ้ป็นแนวทางประกอบการ
ตดัสินใจเลือกลงทุนในหลกัทรัพยใ์นภาวะตลาดปัจจุบนัท่ีมีความผนัผวนสูง 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎี 

การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio Analysis) 

อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price – Earning Ratio) เป็นอตัราส่วนท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจของผูล้งทุน ท าให้ทราบว่าราคาตลาดของหุ้นนั้นสูงเป็นก่ีเท่าของก าไรต่อหุ้น ในการวิเคราะห์
อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้นั้นจะตอ้งพิจารณาจากอตัราปันผลตอบแทน (K) อตัราความเส่ียง (r) 
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และอตัราการเจริญเติบโตของก าไรสุทธิต่อหุ้น (g) ดงัสมการต่อไปน้ี (Gordon – Shapiro Model) (อา้งถึง
ใน เนาวรัตน,์ 2542 : 9-10) 

 
 

จากสมการแสดงความสัมพนัธ์ขา้งตน้ สรุปไดว้่า อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) มี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราปันผลตอบแทน (K) อตัราความเส่ียง (r) และอตัราการเจริญเติบโตของก าไรต่อหุน้ 
(g) ซ่ึงลกัษณะของความสัมพนัธ์ หากมีการก าหนดใหปั้จจยัอ่ืนคงท่ี โดยถา้อตัราปันผลตอบแทน (K) ยิ่ง
สูง จะท าให้อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E Ratio) ยิ่งสูงข้ึน และเม่ืออตัราการเจริญเติบโตของก าไร
ต่อหุ้น (g) สูงข้ึน จะท าให้อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E Ratio) ยิ่งสูงข้ึน ในทางตรงกนัขา้มถา้หาก
ค่าความเส่ียง (r) สูงข้ึน จะท าใหอ้ตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E Ratio) จะลดลง 

แนวคิดและทฤษฎีโครงสร้างเงนิทุน 

ทฤษฎีการเงินของเคนส์ (Kenesian Monetary Theory) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
ดอกเบ้ียกบัปริมาณเงินลงทุน ถา้อตัราดอกเบ้ียสูง ผูล้งทุนจะลงทุนนอ้ย เพราะอตัราผลตอบแทนของการ
ลงทุนไม่คุม้กบัอตัราดอกเบ้ีย ถา้อตัราดอกเบ้ียต ่า ผูล้งทุนจะลงทุนมาก เพราะอตัราผลตอบแทนของการ
ลงทุนคุม้กบัอตัราดอกเบ้ีย  

ส่วนที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  

ขอบเขตในการด าเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (ขวญัใจ วิชยัยุทธ์, 2546: 8-9) แบ่งเป็น 
2 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และธุรกิจรับเหมา 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการสร้างและพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ
ขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยป์ระเภทต่างๆ เช่น บา้นเด่ียว ทาวเฮา้ส์ คอนโดมีเนียม อาคารส านกังาน 
ศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินการรับก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้จากการ
ประกวดราคาหรือจากการว่าจา้งโดยตรงทั้งภาพเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐ เช่น แฟลท ทางรถไฟ 
สนามบิน เป็นตน้ 

ภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (ศูนย์วจิยักสิกรไทย, 1 สิงหาคม 2555) 

 ต ล าด อ สั งห า ริ ม ท รั พ ย์ ป ร ะ เภ ท ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  (Residential Property Market) ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัเป็นธุรกิจท่ีจดัไดว้่ามีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
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และมีมูลค่าเงินลงทุนหมุนเวียนในระบบไม่ต ่ากวา่ 300,000 ลา้นบาท และเป็นธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจอ่ืนๆ เช่น ภาคการก่อสร้าง ภาคการผลิตวสัดุก่อสร้าง ภาคแรงงาน และภาคการเงิน การข้ึนลงของ
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศท่ีผา่นมา จะเคล่ือนไหวสอดคลอ้งกบัการข้ึนลงของเศรษฐกิจในประเทศ
เป็นส าคญั อยา่งไรกดี็การเติบโตของตลาดอสงัหาริมทรัพยใ์นบางปีดูเหมือนวา่จะมีอตัราการเติบโตท่ีสวน
ทางกบัเศรษฐกิจ ทั้งน้ีเน่ืองจากภาครัฐไดอ้อกมาตรการกระตุน้ตลาดอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือมิให้กิจกรรม
การซ้ือขายท่ีอยู่อาศยันั้นตอ้งหยุดชะงกัลง จนส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อภาคธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง อีกทั้งยงั
ช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายของผูซ้ื้อท่ีอยูอ่าศยัในช่วงท่ีเศรษฐกิจชะลอตวั 

อสังหาริมท รัพ ย์ประ เภทพาณิ ชยกรรม  (Commercial Property) ดี  การลงทุนพัฒนา
อสงัหาริมทรัพยป์ระเภทพาณิชยกรรมเร่ิมมีมากข้ึนในจงัหวดัท่ีเป็นหวัเมืองเศรษฐกิจทั้งหลาย โดยเป็นการ
ขยายตวัของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ อาทิ ศูนยก์ารคา้ คอมมนิูต้ีมอลล ์คอนวิเนียนสโตร์ และกลุ่มดิสเคานท์
สโตร์ เป็นตน้ ซ่ึงผูป้ระกอบการเหล่านั้นเร่ิมแผนการด าเนินธุรกิจหนัมาขยายสาขาสู่ต่างจงัหวดัมากข้ึน 

ส่วนที่ 3 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ปพิชญา สวนเอก (2552) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ P/E ของหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
โดยคน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลาของธุรกิจหมวดอสังหาริมทรัพย ์, วริศรา วฒันลิขิต (2552) 
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีหมวดวสัดุก่อสร้างมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงของดชันีหมวดวสัดุก่อสร้าง 

 

ระเบียบวธิีการศึกษาและผลการศึกษา 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรการศึกษาคร้ังน้ีใช้ประชากรท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property and Construction) หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property 
Development) ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบียนทั้งหมด 68 บริษทั 

 กลุ่มตัวอย่าง ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาหลกัทรัพย ์จ านวน 34 บริษทั โดยใช้เกณฑ์การคดัเลือก
บริษทัท่ีด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยั และมีขอ้มูลงบการเงินรายไตรมาส ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2551 ไตรมาส 1 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 ไตรมาส 4 เป็นจ านวน 20 ไตรมาส 

 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษาและสมมติฐานทศิทางความสัมพนัธ์ของตัวแปร 

 ตวัแปรตาม คือ อตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ (Price Earning Ratio: P/E Ratio) 

 ตวัแปรอสิระ ท่ีน ามาศึกษามีทั้งหมด 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1659 

 
 

1. มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์ (Market Capitalization): มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัอตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

2. อัตราการเจริญเติบโตของก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earning Per Share Growth: EPS Growth): 
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

3. อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield): มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักับ
อัตราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาเฉลี่ย 5 ธนาคารพาณิชย์ (Savings Bank 
Interest Rate: SRI_BANK): มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

5. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials Price Index: CMI): มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัข้ามกบัอตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 

 แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษาจะสร้างจากความสัมพนัธ์ของการศึกษาตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อ
อัตราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดว้ยวิธีสมการถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Regressions) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) โดยมีแบบจ าลองดงัน้ี 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ (Secondary Time Series Data) ของแต่
ละตวัแปร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นเวลา 5 ปี โดยแบ่งเป็นรายไตรมาส จ านวน 20 ไตรมาส ตั้งแต่เดือน 
มกราคม ปี 2551 ไตรมาส 1 ถึง ธนัวาคม ปี 2555 ไตรมาส 4 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  มีขั้ นตอนการพิจารณาโดยการใช้ สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Regression) ดว้ยวิธีการก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares) ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 รวบรวมขอ้มลูบริษทั 

 ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ 
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 ขั้นท่ี 3 พิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในท่ีน้ี 
คือ 5 ตวัแปร ดว้ยวิธี Pair wise Correlation Matrix 
 ขั้นท่ี 4 การสร้างสมการแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม 

 ขั้นท่ี 5 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  เพ่ือตรวจสอบปัญหา Autocorrelation พิจารณาจาก 
Breusch-Godfrey test โดยหากเกิดปัญหา  Autocorrelation จะแก้ไขด้วยวิธี  Newey-West Correlation 
Standard Errors 

ชั้นท่ี 6 การทดสอบค่าแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของตวัแปรอิสระ (Heteroskedasticity) 
เป็น ค่าคงท่ีห รือไม่  ด้วยวิธี  White Heteroskedasticity Test หากเกิดปัญหาจะแก้ไขด้วยวิธี  White 
Correction Standard Errors 

ขั้นท่ี 7 ใชส้ถิติ F-test เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง Y กบั X1,…..,Xk ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 

ขั้นท่ี 8 ท าการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระคร้ังละ 1 ตวั จ านวน 
k คร้ัง โดยใชส้ถิติ T-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

ขั้นท่ี 8 หาระดบัความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั Adjusted R-squared 
 การน าเสนอข้อมูล การศึกษาคร้ังน้ีจะน าเสนอขอ้มูลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
โดยน าเสนอในรูปแบบของสมการ ตาราง และการบรรยาย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

PE =  0.930974 + 0.008605(MCAP) + 0.082349(EPSG) - 0.146584(DIY) +  
   (1.193925) (2.835472)***        (1.923808)*       (-6.359149)*** 
   0.019227(CMI) - 0.530831(SBI_RATE) 
   (2.720196)***        (-1.001541) 
 
หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็ หมายถึง  ค่า t-Statistic 
   *** หมายถึง ระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 
   ** หมายถึง ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
   * หมายถึง ระดบันยัส าคญัท่ี 0.10 
โดยมีค่า  F-statistic =  26.05818 (Sig = 0.0000) 
  R-squared =  0.3647 
  Adj R-squared =  0.3507 
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 จากขอ้มูลต่างๆ ท่ีค านวณมาได ้มีตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ มูลค่าตามราคา
ตลาดโดยรวมของหลกัทรัพย์ (MCAP) อตัราการปันผลตอบแทน (DIY) และดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง 
(CMI) ซ่ึงสามารถอธิบายค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรไดด้งัน้ี 

มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์ (MCAP) จากการศึกษาพบว่าอตัราราคาต่อก าไร
สุทธิต่อหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กับมูลค่าตามราคาตลาด
โดยรวมของหลกัทรัพย์ (MCAP) ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.01 โดยมีค่า t-Statistic เท่ากบั 
2.8355 และค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.008605 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่าหากมูลค่าตามราคาตลาดโดยรวม
ของหลกัทรัพย ์(MCAP) เพ่ิมข้ึน 1 พนัลา้นบาท จะส่งผลท าใหอ้ตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวด
พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 0.008605 เท่า ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 อัตราปันผลตอบแทน (DIY) จากการศึกษาพบว่าอตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวด
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์มีความสมัพนัธ์กบัอตัราปันผลตอบแทน (DIY) ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งมีระดบั
นัยส าคญัท่ี 0.01 โดยมีค่า t-Statistic เท่ากบั -6.3591 และค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั -0.146584 ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดว้่าหากอตัราปันผลตอบแทน (DIY) เพ่ิมข้ึน 1 เปอร์เช็นตเ์ทจพอยท ์จะส่งผลท าใหอ้ตัราราคาต่อ
ก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ปล่ียนแปลงลดลง 0.146584 เท่า ซ่ึงไม่ตรง
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ดชันีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) จากการศึกษาพบว่าอตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) ในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.01 โดยมีค่า t-Statistic เท่ากบั 2.7202 และค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ 0.019227 ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดว้า่หากดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) เพ่ิมข้ึน 1 จุด จะส่งผลท าใหอ้ตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 0.019227 เท่า ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ตัวแปรอิสระที่มีผลต่ออัตราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างมี
ระดบันัยส าคัญและมทีิศทางตรงตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 

 มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์ (MCAP) สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ต่ออตัรา
ราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์อย่างมีระดบันยัส าคญัและมีทิศ
ทางตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นว่านกัลงทุนท่ีลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย ์ให้
ความส าคญักบัการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีขนาดใหญ่ มีความมัน่คง ซ่ึงแสดงว่ากิจการนั้นมีเงินทุนพร้อม 
มีการบริหารงานท่ีดี มีการคน้ควา้ส่ิงใหม่ๆ และจะสามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี โดยกิจการนั้น
ยอ่มมีโอกาสในการท าก าไรไดม้าก จึงท าใหผู้ล้งทุนใหค้วามสนใจในหลกัทรัพยท่ี์มีขนาดใหญ่ ซ่ึงจะเป็น
ผลใหหุ้น้มีราคาสูงข้ึนดว้ย ดงันั้นมลูค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลกัทรัพย ์(MCAP) จึงมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักับอตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ตัวแปรอิสระที่มีผลต่ออัตราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างมี
ระดบันัยส าคัญและมทีิศทางไม่ตรงตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 

 อตัราปันผลตอบแทน (DIY) สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ต่ออตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์อย่างมีระดบันยัส าคญัและมีทิศทางไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยเม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนของอตัราปันผลตอบแทน (DIY) พบว่าถา้กิจการมีการจ่ายปันผลในอตัราท่ี
สูง จะส่งผลให้กิจการเหลือก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเพ่ือมาลงทุนต่อในธุรกิจไดน้อ้ยลง ท าให้อตัรา
การเจริญเติบโตของกิจการลดลง  และอาจส่งผลใหร้าคาหุน้ลดลงดว้ย เน่ืองจากผูล้งทุนอาจมองว่ากิจการ
มีความเส่ียง และจะให้ความสนใจกบัหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท่ี์มีแนวโน้มของ
การท าก าไรท่ีเพ่ิมสูงข้ึนต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัทฤษฎี Tex Preference Theory ทฤษฎีน้ีกล่าวว่านักลงทุน
ตอ้งการท่ีจะให้บริษทัเก็บก าไรส่วนใหญ่ไวเ้พ่ือลงทุนต่อ เน่ืองจากตอ้งการให้ราคาหุน้สามญัของบริษทั
สูงข้ึน เม่ือท าการซ้ือขาย ก าไรท่ีไดจ้ากส่วนต่างราคาหุน้นั้นไม่ตอ้งน ามาเสียภาษีเหมือนเงินปันผล และผู ้
ลงทุนยินดีท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีจ่ายเงินปันผลต ่าในราคาสูง กวา่หุน้สามญัของบริษทัท่ีจ่ายเงินปัน
ผลสูงๆ ดงันั้นอตัราปันผลตอบแทน (DIY) จึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัต่ออตัราราคาต่อ
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ก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

  ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (CMI) สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ต่ออตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์อย่างมีระดบันยัส าคญัและมีทิศทางไม่ตรงตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปพิชญา สวนเอก (2552) ท่ีผลการศึกษาพบว่า ดัชนีวสัดุก่อสร้างมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ P/E Ratio ของหลกัทรัพย์หมวดอสังหาริมทรัพย์ เน่ืองจากวสัดุ
ก่อสร้างถือเป็นตน้ทุนส่วนใหญ่ของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์คือเม่ือตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนโดยเฉพาะ
ราคาวสัดุก่อสร้างและตกแต่ง ผูป้ระกอบการสามารถผลกัภาระไปสู่ผูบ้ริโภคดว้ยการปรับราคาจ าหน่ายท่ี
อยูอ่าศยัเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการมีผลตอบแทนเพ่ิมสูงข้ึนตามราคาวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั อีกทั้งในช่วงท่ีท าการศึกษานั้นพบวา่ ราคาน ้ามนัเพ่ิมสูงข้ึนต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
มีผลต่อตน้ทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ส่งผลใหร้าคาวสัดุก่อสร้างเกิดความผนัผวน โดยราคา
วสัดุก่อสร้างไดป้รับตวัข้ึนอย่างมากประมาณ 30% ในปี 2551 ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งปรับราคาท่ีอยู่
อาศยัเพ่ิมข้ึนตามตน้ทุนวสัดุก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึน และผูป้ระกอบการสามารถผลกัภาระไปสู่ผูบ้ริโภคไดด้ว้ย
การปรับราคาท่ีอยู่อาศยั ส่งผลใหร้าคาท่ีอยูอ่าศยัเพ่ิมข้ึนตามตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้นดชันีราคา
วสัดุก่อสร้างจึงไม่ใช่ความเส่ียงของอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย ์ 

โดยอาจกล่าวไดว้า่การท่ีดชันีราคาวสัดุก่อสร้างปรับเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากปริมาณความตอ้งการซ้ือ
วสัดุก่อสร้างและตกแต่งของผูป้ระกอบการเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากปริมาณความต้องการท่ีอยู่อาศัยของ
ผูบ้ริโภคเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้กิจการมีก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนดว้ย จึงท าให้หลกัทรัพยก์ลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างไดรั้บความสนใจจากผูล้งทุน และจะส่งผลให้ราคาหุ้นของ
บริษทันั้นๆ เพ่ิมข้ึนดว้ย ดงันั้นดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI) จึงมีความส้มพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัอตัรา
ราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ตัวแปรอิสระที่ไม่มีผลต่ออัตราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างมี
ระดบันัยส าคัญ 

 อัตราการเจริญเติบโตของก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPSG) ไม่สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ต่ออตัรา
ราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์อย่างมีระดบันยัส าคญั ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาแลว้พบวา่บริษทัท่ีจดทะเบียนในกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูอ่าศยันั้น จะมีขั้นตอนในการซ้ือ
ขายท่ีอยู่อาศยัเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงช่วงระยะเวลาจากจุดท่ีมีการท าสัญญาจนถึงการส่งมอบบา้น (โอน
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กรรมสิทธ์ิ) โดยปกติส่วนท่ีเหลือจากการวางเงินจองและราคาบา้นท่ีช าระแลว้ประมาณ 10 – 15% ของ
ราคาบ้าน จะท าการช าระในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ส าหรับการบันทึกรายได้จากการขายทางบัญชีของ
ผูป้ระกอบการ จะสามารถบันทึกรายไดจ้ากการขายทั้ ง 100% ของราคาบา้น เม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิ
เท่านั้น ซ่ึงก็หมายความว่านับจากช่วงเวลาท่ีลูกคา้เขา้มาท าสัญญา ผูป้ระกอบการจะไม่สามารถบนัทึก
รายไดจ้ากการขายแมแ้ต่บาทเดียว แสดงใหเ้ห็นว่าความแตกต่างของการซ้ือขายท่ีอยู่อาศยักบัการซ้ือขาย
สินคา้ประเภทอ่ืนๆ ท่ีชดัเจนท่ีสุด คือ ช่วงระยะเวลาจากจุดท่ีมีการท าสัญญาซ้ือขายจนถึงการส่งมอบ ซ่ึง
ค่อนขา้งจะยาวนาน ทั้งน้ีจะท าให้อตัราส่วน SG&A/Sale ผิดปกติ มกัจะเห็นไดใ้นช่วงท่ีผูป้ระกอบการมี
การเปิดตวัโครงการใหม่ๆ เป็นจ านวนมาก มกัจะมีค่าใชจ่้ายทางการตลาดท่ีค่อนขา้งสูง และมกัจะไดย้อด 
Presale (ยอดจอง) สูงเช่นกนั แต่เม่ือพิจารณาหลกัเกณฑก์ารบนัทึกรายไดจ้ะพบวา่ยอด Presale (ยอดจอง) 
ท่ีเกิดข้ึน จะยงัไม่สามารถน ามาบันทึกเป็นรายได้ในทางบัญชี เน่ืองจากต้องบันทึกฯ เม่ือมีการโอน
กรรมสิทธ์ิให้ลูกคา้ ขณะท่ีภาระค่าใช้จ่ายในการเปิดตวัโครงการตอ้งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนทนัที ซ่ึงจะท าให ้Net Profit Margin ต ่ากว่าปกติ แต่หากช่วงเวลาใดถึงก าหนดโอนฯ บนัทึกรายได้
โครงการขนาดใหญ่เข้ามา และไม่มีการเปิดตัวโครงการใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัย จะส่งผลให้ Net Profit 
Margin สูงข้ึนกว่าปกติ ดงันั้นอตัราการเจริญเติบโตของก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPSG) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
อตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาเฉลี่ย 5 ธนาคารพาณิชย์ (SBI_RATE) ไม่
สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ต่ออตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์อยา่งมี
ระดบันยัส าคญั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปพิชญา สวนเอก (2552) ท่ีผลการศึกษาพบวา่ อตัราดอกเบ้ีย
ไม่มีความสัมพนัธ์กบั P/E Ratio ของหลกัทรัพยห์มวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ โดยจากทฤษฎีการเงินของ
เคนส์ กล่าวว่าการลงทุนไวต่ออตัราดอกเบ้ียเม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน และหากอตัราดอกเบ้ียต ่าลง ผูล้งทุน
จะไม่เพ่ิมการลงทุนมากนกั เพราะสภาพเศรษฐกิจตกต ่าท าให้ไม่แน่ใจต่อผลก าไร ฉะนั้นการลงทุนจะไว
ต่ออตัราดอกเบ้ียเพียงใด อาจข้ึนกบัสถานการณ์ของเศรษฐกิจในขณะนั้นดว้ย ซ่ึงในช่วงปี 2554 ไปจนถึงปี 
2555 ไดเ้กิดปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตวั สหรัฐอเมริกาจึงด าเนินนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจโดยการออก
มาตรการ QE (Quantitative Easing) ท าให้เมด็เงินจ านวนมากไหลเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศแถบ
เอเชีย ส่งผลเกิดปัญหาภาวะเงินเฟ้อ พร้อมกบันโยบายประชานิยม เช่น ค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท/วนั ท าให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถท่ีจะลดดอกเบ้ียเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจได ้อีกทั้งยงัไม่สามารถท่ีจะข้ึน
อตัราดอกเบ้ียเพ่ือชะลอปัญหาเงินเฟ้อ เพราะอาจเกิดความขดัแยง้และแรงต่อตา้นจากรัฐบาลและผูบ้ริโภค
ท่ีมีก าลงัซ้ือลดลง จากสาเหตุดงักล่าว ส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยบุ์คคลธรรมดาเฉล่ีย 5 
ธนาคารพาณิชย์ (SBI_RATE) ไม่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทท่ีจด

http://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_QE_%28Quantitative_Easing%29/
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ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวด
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ : ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ช้ีให้เห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัรา
ราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ผูป้ระกอบการสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการประกอบธุรกิจ และนักลงทุนท่ีสนใจในการเลือกลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ควรค านึงถึงปัจจัย 3 ปัจจัย ได้แก่ มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของ
หลกัทรัพย ์(MCAP) อตัราการปันผลตอบแทน (DIY) และดชันีราคาวสัดุก่อสร้าง (CMI)  ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่ออตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น และช่วงเวลาในการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ท าให้ผลการศึกษามีความ
แตกต่างกนัไดเ้ม่ือเทียบกบังานวิจยัก่อนหนา้น้ี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป : ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี เป็นช่วงท่ีมีเหตุการณ์ไม่
ปกติหลายๆ ดา้น จึงอาจเป็นปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการศึกษา แต่อาจจะกระทบต่ออตัราราคาต่อก าไรสุทธิ
ต่อหุ้น การศึกษาคร้ังต่อไปอาจแบ่งช่วงเวลาในการศึกษาเป็น 2 ช่วงระยะเวลา คือ ศึกษาก่อนเกิดวิกฤติ 
และหลงัวิกฤติ และเม่ือช่วงเวลาเปล่ียนแปลงไป ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นก็
อาจเปล่ียนแปลงไปดว้ย การศึกษาคร้ังต่อไปตอ้งมีการติดต่อขอ้มลู ข่าวสาร เพ่ิมเติม ณ ช่วงเวลาท่ีศึกษา 
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ปัจจยัที่มีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ  
ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน 

Factors affecting the net asset value of equity retirement mutual fund  

พสิิษฐ์  เลก็เจริญวฒัน1 สุกญัญา ภู่สุวรรณรัตน์2 

Pisit Lekcharoenwattana and Sukanya Pusuwanaratana  

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเพ่ือการ
เล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาด 
SET50 ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากประจ า 12 เดือน (INT) โดยใช้ขอ้มูลแบบทุติยภูมิเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 จนถึง
เดือนกนัยายน 2556 จ านวน 60 เดือน ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ลือกกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีน ามาศึกษาจ านวน
ทั้งส้ิน 3 กองทุน ไดแ้ก่ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 
(SCBRM4) กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) กองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียง
ชีพ (KEQRMF) ดว้ยการสร้างสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ดว้ยวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least Squares: OLS) 

ค าส าคัญ: ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย, กองทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ, ตราสารทุน 

Abstract 
The study is economic factors affecting the net asset value of retirement mutual fund and equity 
investment policy. The economic factors in this study are Set50 Index: SET50, Nominal Effective 
Exchange Rate: NEER, Manufacturing Production Index: MPI, Consumer Price Index: CPI, Fixed 
Deposit Interest Rates 12 Months: INT. This study is based on secondary data of monthly time series 
from October 2008 to September 2012, 60 months and selected the equity retirement mutual fund 3 
funds is net asset value of SCBRM4, BERMF and KEQRMF. The analysis is conducted using the 
Multiple Regression Analysis and Ordinary Least Squares. 
Keywords: Net asset value, Retirement Fund, Equity 
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1. บทน า 

     ปัจจุบนั ประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่สังคมท่ีเรียกว่า “สังคมผูสู้งอายุ (Aging Society)” และมีอตัราท่ี
เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีประชากรวยัเด็กและวยัแรงงานเร่ิมมีอตัราท่ีลดลง อนัเน่ืองมาจากความกา้วหน้าทาง
การแพทยแ์ละอตัราการเกิดท่ีลดลง ซ่ึงคาดว่าในปี 2563 หรืออีก 10 ปีขา้งหนา้ จ านวนผูสู้งอายุจะเพ่ิมข้ึน 
โดยจะมีสดัส่วนสูงถึงประมาณ 15 หรือ 10.5 ลา้นคนจากประชากรทั้งประเทศ ดงันั้น ประชากรวยัท างาน 
จึงควรจะเร่ิมให้ความส าคัญกับการออมและการลงทุนเพ่ือใช้จ่ายในยามเกษียณ ส่ิงท่ีส าคญัก็คือ การ
วางแผนการออมและการลงทุน ซ่ึงทางเลือกส าหรับการวางแผนการออมและการลงทุนจะมีอยู่หลากหลาย 
ไม่ว่าการออมทรัพย ์การฝากประจ า หรือ การลงทุน ในตราสารทุน ตราสารหน้ี และแมก้ระทัง่ตราสาร
อนุพนัธ์ แต่ละทางเลือกลว้นแต่ให้ผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมี
นโยบายในการลงทุนในตราสารทุน เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุน
รวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน โดยประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษาใน
คร้ัง คือ ท าใหน้กัลงทุนหรือผูส้นใจทราบถึงปัจจยั สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการตดัสินใจการ
ลงทุนท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใน 
ตราสารทุน  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     สิริชยั พ่ึงวฒันาพงศ ์(2553) ท าการศึกษาปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ความเส่ียง มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ดชันีตลาด
หลกัทรัพย ์ขนาดของกองทุน อนัดบัความน่าเช่ือถือ อายุของกองทุน อตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราเงินเฟ้อ
ทัว่ไป และผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของการลงทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
(กอง 1) และปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความเส่ียงในผลการด าเนินงานของการลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์(กอง 1) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 และเปรียบเทียบกบัอตัรา
ผลตอบแทนของเงินฝากประจ า 12 เดือนเฉล่ียของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่ง โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ
รายเดือน รวม 36 เดือน ท าการทางสถิติโดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์เชิงถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์ความแตกต่างกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระจากกนั  ผ ล
การศึกษาวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออตัราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
(กอง 1) มากท่ีสุด คือ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย รองลงมาคือ ความเส่ียง ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์อนัความ
น่าเช่ือถือ และอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป ตามล าดบั โดยท่ีดชันีตลาดหลกัทรัพย ์ขนาดของกองทุน และมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ มีอิทธิพลเพียงเล็กน้อย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความเส่ียงในผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง 1) มากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ รองลงมาคือ อนัดบัความ
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น่าเช่ือถือ และอายุของกองทุนโดยท่ีขนาดของกองทุน มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ และดชันีตลาดหลกัทรัพย ์มี
อิทธิพลเพียงเลก็นอ้ย ส่วนอตัราดอกเบ้ียนโยบายและอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป ไม่มีอิทธิพลต่อระดบัความเส่ียง
ในผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์(กอง 1) อตัราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุน
อสงัหาริมทรัพย ์(กอง 1) ต ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือนเฉล่ียของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
5 แห่ง 

     สุดา ปีตะวรรณ (2552) การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงของ
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long-Term Equity Fund: LTF) ท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวมของธนาคารพาณิชย ์กบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
ธนาคารในประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงและประสิทธิภาพใน
การบริหารกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารจดัการ โดยธนาคารพาณิชยจ์ านวน 16 กองทุน กบัสถาบนั
การเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารจ านวน 6 กองทุน โดยท าการศึกษาขอ้มลูเป็นรายเดือนระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 
2548 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 จากการศึกษาพบวา่กองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารจดัการ โดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย ์มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงกวา่บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวมของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารเลก็นอ้ยคือ  -0.0234% และ -0.0273% ต่อเดือน
ตามล าดบัและอตัราผลตอบแทนเฉล่ียน้ี ยงัสูงกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET50 Index) ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั -0.4956% ต่อเดือน ในดา้นความเส่ียงพบวา่กองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ี
บริหารจดัการ โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชยมี์ค่าความเส่ียงต ่ากวา่กองทุน
รวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารจดัการ โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมของสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
ธนาคาร และค่าความเส่ียงของสถาบนัการเงินทั้ง 2 ประเภทกต็ ่ากวา่ตลาดหลกัทรัพย ์การวดัประสิทธิภาพ
ของกองทุนเม่ือใช ้Sharpe ratio Traynor ratio และ Jensen’s alpha ใหผ้ลลพัธ์เช่นเดียวกนักล่าวคือ กองทุน
รวมหุน้ระยะยาวเกือบทุกกองทุน มีความสามารถในการบริหารกองทุนไดดี้กวา่ตลาดหลกัทรัพย ์

     ทตัธนนันท์ ควรสุภา (2551) ท าการศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง
ของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยอาศยัขอ้มลูทุติยภูมิมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
รายสัปดาห์ของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนจ านวน 13 กองทุน และ
ข้อมูลทุติยภูมิราคาปิดรายสัปดาห์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยการศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขต
การศึกษาอตัราผลตอบแทนความเส่ียง และความสามารถการบริหารกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพดว้ยมาตร
วดัตามตวัแบบของ Sharpe, Treynor และ Jensen ท าการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 จากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพมีค่าสูงกวา่ผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพให้ค่าความเส่ียงสูงกว่าค่าความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย์ การวิเคราะห์
เปรียบเทียบความสามารถการบริหารงานของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพกบัตลาดหลกัทรัพย ์โดยใช้
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มาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe, Treynor และ Jensen พบว่าค่าดัชนี Sharpe และดัชนี Treynor ส าหรับ
การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ กองทุนเป็นแอสเซทพลสัตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (ASP-ERF) มีความเหมาะสม
มากท่ีสุดส าหรับนกัลงทุนท่ีปราถนาการลงทุนในลกัษณะท่ีมีความเส่ียงสูง และไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ี
สูง และกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) มีความเหมาะสมส าหรับการลงทุน
เช่นกนั กล่าวคือ การลงทุนในกองทุนรวมมีลกัษณะความเส่ียงต ่า แต่สามารถใหผ้ลตอบแทนสูง 

2.3 การเขยีนสมการ 

     แบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษา คือ การสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของ

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ด้วยวิธีการสร้างสมการถดถอย (Multiple 

Linear Regressions) ดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares: OLS) โดยมีแบบจ าลองทัว่ไป ดงัน้ี 

Y = C + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 
     และมีแบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

NAVSCBRM4 = C + β1SET50 + β2NEER + β3MPI + β4CPI + β5INT 

NAVBERMF = C + β1SET50 + β2NEER + β3MPI + β4CPI + β5INT 

NAVKEQRMF = C + β1SET50 + β2NEER + β3MPI + β4CPI + β5INT 

โดย 
NAVSCBRM4 = มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 
NAVBERMF = มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 
NAVKEQRMF = มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 

C  = ค่าคงท่ี 

β  = ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 

SET50  = ดชันีราคาตลาด SET50 

NEER  = ดชันีค่าเงินบาท 

MPI  = ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม 

CPI  = ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

INT  = อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน 
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3. วธิีการศึกษา 

     การศึกษาในคร้ังน้ี ใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดย

ประชากรในการศึกษาคือ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการ

ลงทุนในตราทุน จ านวน 30 กองทุน โดยผูศึ้กษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย

ของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน โดยมีการจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน

ก่อนปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นกองทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ท่ีมีมูลค่าทรัพยสิ์น

สูงสุดเป็น 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์้นทุนเพ่ือการ

เล้ียงชีพ (SCBRM4) มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 

(BERMF) มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ(KEQRMF) ตามตาราง

ท่ี 1 รวมถึง ปัจจยัท่ีน ามาศึกษา คือดชันีราคาตลาด SET50 ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน (INT) โดยจะเกบ็ขอ้มูลเป็น

รายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 จนถึงเดือนกนัยายน 2556 จ านวน 60 เดือน 

ตารางที่ 1 กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ท่ีมีมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิสูงสุด 

3 อนัดบัแรก (ขอ้มลู ณ เดือนกนัยายน 2556) 

 

ช่ือกองทุน บลจ. 
มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

(ลา้นบาท) 
กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 4,890.26 

กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ บวัหลวง จ ากดั 4,108.31 

กองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ กสิกรไทย จ ากดั 3,588.80 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการ

เล้ียงชีพ (SCBRM4) มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 

(BERMF) มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (KEQRMF) พบว่า 

ปัจจยัต่างๆ ใหผ้ลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

     ดชันีราคาตลาด SET50 มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุน

เปิดไทยพาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 

(BERMF) กองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (KEQRMF) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละตรง

ตามทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีบอกถึงพฤติกรรมของตลาด สภาวะแวดลอ้มการลงทุน การ

วิเคราะห์เศรษฐกิจ ตลาดหลกัทรัพย ์การเมือง ซ่ึงสภาวะต่างๆ เหล่าน้ีจะสะทอ้นอยูใ่นดชันีราคาตลาด 

SET50 ถา้เศรษฐกิจมีการซบเซาจะส่งผลต่อนกัลงทุน ท าใหเ้กิดการชะลอการลงทุนในหุน้ และท าใหร้าคา

หุน้ในตลาดส่วนใหญ่มีการปรับราคาลดต ่าลง เน่ืองจากมลูค่าทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดไทย

พาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) 

กองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (KEQRMF) ใชร้าคาปิดจากหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยม์าท าการ

ค านวณมลูค่ายติุธรรม  ซ่ึงท าใหม้ลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการ

ลงทุนในตราสารทุน มีการเปล่ียนแปลงตามราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผล

การศึกษาไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุดา ปีตะวรรณ (2552) ผลการศึกษาสรุปวา่ ดชันีราคาตลาด 

SET50 ส่งผลในทิศทางเดียวกนักบัมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิหรืออตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาวในประเทศไทย 

     ดชันีค่าเงินบาท (NEER) สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด

ไทยพาณิชยหุ์้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) และ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (KEQRMF) 

โดยเป็นไปตามสมมติฐาน และตรงตามทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีบอกถึงพฤติกรรมของตลาด 

สภาวะแวดลอ้มการลงทุน การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ตลาดหลักทรัพย์ การเมืองแต่ไม่สามารถอธิบาย

ความสัมพนัธ์ต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) 

เน่ืองจากดชันีค่าเงินในช่วงท่ีศึกษามีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์

ซ่ึงเกิดจากการคาดการณ์ของนักลงทุนต่างชาติว่าดัชนีค่าเงินบาทจะแข็งค่าข้ึน จึงท าให้เงินทุนจาก
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ต่างประเทศไหลเขา้มาในประเทศเป็นจ านวนมาก โดยการน าเงินดงักล่าวไปลุงทุนในส่วนของสินทรัพย์

ต่างๆ จึงท าให้ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปรับตวัเพ่ิมข้ึน และส่งผลให้กองทุนรวมมีมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนเช่นกัน จึงท าให้กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 

(SCBRM4) และ กองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (KEQRMF) มีการลงทุนหุน้ในหมวดวสัดุก่อสร้าง 

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงท าให้นกัลงทุนสนใจลงทุนในกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูง

ส่งผลให้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนเพ่ิมข้ึน ส่วนกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 

(BERMF) ไม่มีการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เม่ือดชันีค่าเงิน

บาท (NEER) เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร จึงไม่มีผลต่อมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนดงักล่าว  แต่

ท าให้กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) และ กองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียง

ชีพ (KEQRMF) มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัดชันีค่าเงินบาท (NEER)  

     ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อ

หน่วยของกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือ

การเล้ียงชีพ (BERMF) และกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (KEQRMF)  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

และเป็นไปตามแนวคิดปัจจยัพ้ืนฐานของราคาหลกัทรัพย ์ จากทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient 

market) เน่ืองจากดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมและอตัราการใชก้ าลงัการผลิตยงัมีมีมากเกินความตอ้งการของ

ตลาด ซ่ึงท าให้เกิดการชะลอตวัของการบริโภคภายในประเทศ และการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก เกิด

ภาวะเงินเฟ้อ จึงท าให้นักลงทุนเร่ิมชะลอการลงทุน เพราะอาจจะท าให้มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีถือครองอยู่มี

มูลค่าลดลง รวมถึง นักลงทุนจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์ โดยเน้นลงทุนใน

หลกัทรัพยอ่ื์นๆ แทน เช่น หุ้น, พนัธบตัร, ตัว๋เงินคลงั, กองทุนรวมคุม้ครองเงินตน้ และกองทุนรวมตลาด

เงิน  เป็นตน้ ท าให้กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) กองทุนเปิดบวัหลวงตรา

สารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) และกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (KEQRMF) ท่ีมีการลงทุน

หุ้นในหมวดธนาคาร หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมดา้นการผลิตโดยตรงมีการปรับลดลง 

     ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของ

กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) อย่างมีนยัส าคญั แต่มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์้นทุน

เพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) โดยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากหากดชันีราคาผูบ้ริโภคสูงข้ึน เกิด

http://www.start-to-invest.com/webedu/content.html;jsessionid=337194A82F171D238603CD362270B054?menu_id=95
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ภาวะเงินเฟ้อ เป็นความเส่ียงของนกัลงทุนเพราะจะท าให้มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีถือครองอยู่มีมูลค่าลดลง นัก

ลงทุนจึงตอ้งมีการปรับกลยทุธ์การลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยเนน้ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง เช่น 

หุน้ เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกว่าเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมข้ึน โดยท่ีกองทุนเปิดบวัหลวงตราสาร

ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) เป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูง และมีความผนัผวนของราคาสูง จึงท าให้นกั

ลงทุนสนใจลงทุนในกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงส่งผลให้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนเพ่ิมข้ึน ส่วน

กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) จะเนน้ลงทุนในเงินฝากมากกว่ากองทุนเปิด

บวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) ส่วนกองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (KEQRMF) มี

การลงทุนในหลกัทรัพยห์มวดการแพทย ์เม่ือดชันีราคาผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปอย่างไร จึงไม่มีผลต่อ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนดงักล่าว  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริชัย พ่ึงวฒันาพงศ ์

(2553) และ กชพร ทศันบริสุทธ์ิ (2552) ผลการศึกษาสรุปวา่ดชันีราคาผูบ้ริโภค มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

     อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน (INT)  มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

ต่อหน่วยของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) อย่างมีนัยส าคัญ แต่มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุน

เปิดเค หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (KEQRMF) โดยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจ า 1 ปีของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่ง ในช่วงท่ีศึกษามีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั

กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพย ์จากข่าวการประกาศเก่ียวกบัมาตรการ QE ของสหรัฐอเมริกา

และภาวะเศรษฐกิจถดถอย ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเพ่ิมอตัราดอกเบ้ีย พร้อมทั้ งเงินทุนจาก

ต่างประเทศไหลออกนอกประเทศเป็นจ านวนมากจากการท่ีนกัลงทุนขาดความเช่ือมัน่ในภาวะเศรษฐกิจ

ทัว่โลก นกัลงทุนจึงหันมาเก็บออมโดยลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่าหรือพนัธบตัรรัฐบาลถึงแม้

อตัราดอกเบ้ียจะต ่า จึงท าให้ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปรับตวัอย่างรุนแรง ส่งผลใหก้องทุน

รวมมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิลดลงอย่างมากเช่นกัน จึงไม่เป็นไปตามทฤษฏีของการเคล่ือนยา้ยเงินทุน 

ส าหรับกองทุนเปิดอยธุยาทุนทวีปันผลมีการลงทุนหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่าจึงมีความผนัผวนของราคา

ต ่าและมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 คร้ัง โดยจะจ่ายในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิ 

ท าให้ยงัเป็นท่ีน่าสนใจแก่นกัลงทุน กองทุนจึงมีปริมาณการซ้ือขายและสับเปล่ียน จากกองทุนท่ีมีความ

เส่ียงสูงเขา้มายงักองทุนท่ีมีความเส่ียงต ่ามีผลตอบแทนคงท่ี ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจ า 12 เดือน จึงส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อหลกัทรัพยแ์ละกองทุนรวมตราสารทุนเฉพาะบางกองทุน 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สิริชัย พ่ึงวฒันาพงศ์ (2553) และ สุดา ปีตะวรรณ (2552) ผลการศึกษา

สรุปวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบักองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์

(กอง 1) และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

 1. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมี

นโยบายการลงทุนในตราสารทุน พบว่า ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อ

หน่วยของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงดชันี

ราคาตลาด SET50 และ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ดงันั้น ผูล้งทุนควรพิจารณาดชันีราคาตลาด 

SET50 และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เป็นตวัแปรส าคญัในการพิจารณาลงทุน 

 2. จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจมีการปรับตวัลง และเกิดปัญหาความไม่สงบทาง

การเมืองในประเทศ พบว่า ดชันีราคาตลาด SET50 และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีการปรับตวั

ลดลง ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการ

ลงทุนในตราสารทุน ท าใหมี้การปรับตวัลดลงเช่นกนั ดงันั้น ผูล้งทุนควรพิจารณาถึงความเส่ียงท่ีจะไดรั้บ

จากการลงทุนควบคู่กนัไปดว้ย 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการลงทุน

ในตราสารทุน 3 กองทุน คือ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการเล้ียง

ชีพ (SCBRM4) มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 

(BERMF) มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (KEQRMF) กบัปัจจยั

ท่ีใชใ้นการศึกษา 5 ปัจจยั คือ ดชันีราคาตลาด SET50 ดชันีค่าเงินบาท (NEER) ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(MPI) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน (INT) โดยการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยพหุคูณดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด สามารถสรุปผลการศึกษาได ้ตามตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 สรุปค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดไทย

พาณิชยหุ์้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) 

และ กองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (KEQRMF) 

Factor 
SCBRM4 BERMF KEQRMF 

Coefficient Hypothesis Coefficient Hypothesis Coefficient Hypothesis 

SET50 0.0444**  0.0442*  0.0247**  

NEER 0.2693**  0.4846 - 0.1177**  

MPI -0.0182**  -0.0942**  -0.0053**  

CPI 0.1988**  -1.7594*  0.0359 - 

INT -0.6165**  0.8565 - 0.2189**  

หมายเหตุ:  **    แสดงถึง ตวัแปรท่ีมีระดบันยัส าคญัท่ีร้อยละ 99 

*   แสดงถึง ตวัแปรท่ีมีระดบันยัส าคญัท่ีร้อยละ 95 

  แสดงถึง ทิศทางความสมัพนัธ์เป็นไปตามสมมติฐาน 

   แสดงถึง ทิศทางความสมัพนัธ์ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

-    แสดงถึง ตวัแปรท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) 

     จากตารางท่ี 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด

ไทยพาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) 

 โดยมีค่า :  F-Statistic = 3642.121 (ค่านยัส าคญัทางสถิติ = 0.00) 

   Durbin- Watson = 0.781913 
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     แบบจ าลองของสมการน้ี สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามได ้จาก

การศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีใช้ในการศึกษาทั้ง 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาด SET50 ดชันีค่าเงินบาท 

(NEER) ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน 

(INT)  อย่างนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของของกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์้นทุน

เพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) ซ่ึงสามารถอธิบายมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์

หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) ได้ 99.70%  ส่วนท่ีเหลือ 0.30% เป็นผลจากปัจจยัอ่ืน โดยปัจจยัท่ี

สามารถน ามาอธิบาย ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาด SET50 ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

(CPI) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) และ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน (INT) มีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01  

กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF)  

     จากตารางท่ี 2 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิของกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) 

 โดยมีค่า :  F-Statistic = 245.6163 (ค่านยัส าคญัทางสถิติ = 0.00) 

   Durbin- Watson = 0.193945 

     แบบจ าลองของสมการน้ี สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามได ้จาก

การศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีใช้ในการศึกษาทั้ง 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาด SET50 ดชันีค่าเงินบาท 

(NEER) ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน 

(INT)  อย่างน้อย 1 ปัจจยัท่ีมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการ

เล้ียงชีพ (BERMF) สามารถอธิบายมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือ

การเล้ียงชีพ (BERMF) ได ้95.78%  ส่วนท่ีเหลือ 4.22% เป็นผลจากปัจจยัอ่ืน โดยปัจจยัท่ีสามารถน ามา

อธิบาย ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาด SET50 ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) มีผลต่อ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) อย่างมี

นยัส าคญัท่ี 0.01 ส่วนดชันีค่าเงินบาท (NEER) และ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน (INT) ไม่มีผล

ต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) อย่างมี

นยัส าคญั 
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กองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (KEQRMF) 

      จากตารางท่ี 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิด

เค หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (KEQRMF) 

 โดยมีค่า :  F-Statistic = 8050.885 (ค่านยัส าคญัทางสถิติ = 0.00) 

   Durbin- Watson = 1.200792 

     แบบจ าลองของสมการน้ี สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามได ้จาก

การศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีใช้ในการศึกษาทั้ง 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาด SET50 ดชันีค่าเงินบาท 

(NEER) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 1 ปี 

(INT)  อย่างนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย ของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียง

ชีพ (KEQRMF) สามารถอธิบายมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ ท่ีมีนโยบายการ

ลงทุนในตราสารทุน ของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (KEQRMF) ได ้99.86%  ส่วนท่ีเหลือ 

0.14% เป็นผลจากปัจจยัอ่ืน โดยปัจจยัท่ีสามารถน ามาอธิบาย ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาด SET50 ดชันีผลผลิต

อุตสาหกรรม (MPI) ดชันีค่าเงินบาท (NEER) และ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน (INT) มีผลต่อ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (KEQRMF) อย่างมีนยัส าคญัท่ี 

0.01 ส่วน ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)  ไม่มีผลต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดเค หุ้นทุน

เพ่ือการเล้ียงชีพ (KEQRMF) 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าสินเช่ือบัตรฟลทีการ์ด โดยใช้ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีความส าคญัต่อการตดัสินใจใช้บริการบัตรฟลทีการ์ด

ธนาคารกรุงไทย 
The Credit Card Fleet Card Customer Segmentation by using the 
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บทคดัย่อ 
     การศึกษาวิจยัเร่ือง “การแบ่งกลุ่มลูกคา้สินเช่ือบตัรฟลีทการ์ด โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
มีความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรฟลีทการ์ดธนาคารกรุงไทย” วตัถุประสงคเ์พ่ือแบ่งกลุ่มลกูคา้
สินเช่ือบตัรฟลีทการ์ด โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
บตัรฟลีทการ์ดธนาคารกรุงไทย เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการของลกูคา้สินเช่ือบตัรฟลีทการ์ดธนาคารกรุงไทย และเพ่ือศึกษาลกัษณะความแตกต่างของลกูคา้
ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือบตัรฟลีทการ์ดธนาคารกรุงไทยแต่ละกลุ่ม การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ กลุ่มลูกคา้เฉพาะผูท่ี้มีบทบาทในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือบตัรฟลีทการ์ด
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 250 ราย เกบ็ส ารวจขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม และ
วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows  ผลการวิจยัพบวา่สามารถแบ่งส่วนตลาด
ของกลุ่มลูกคา้สินเช่ือบตัรฟลีทการ์ดออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 มีสมาชิก 136 ราย กลุ่มท่ี 2 มีสมาชิก 114 
รายโดยใชส่้วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรฟลีทการ์ด
ธนาคารกรุงไทยเป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด ซ่ึงทั้ง 2 กลุ่มมีการใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน โดยจะมีลกัษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใชง้านบตัรฟลีท
การ์ด เป็นตวัอธิบายลกัษณะของผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มน้ีดว้ย 
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Abstract 
 

     According to the research "The Credit Card Customer Segmentation Fleet Card by using the 
marketing mix factors are important to deciding to use the  Credit Card Fleet Card Services of Krungthai 
Bank  ". The purpose of the research is Credit Card Fleet Card customer segmentation by using the 
marketing mix factors are important to deciding Credit Cards Fleet Card Services of Krungthai Bank. 
The marketing mix factors are important to deciding the client's Fleet card of Krungthai Bank and to 
study the characteristics of different customers using a Fleet card of Krungthai Bank each group.  
     The research is survey research. The sample is a group who have a role in the decision to use Credit 
Card Fleet Cards of Krungthai Bank in Bangkok 250 cases collected by questionnaire survey and 
analyzed by SPSS program for Windows. The results show that the segmentation of the customers had 
into 2 groups : Group 1 has members 136 and Group 2 has a members 114 cases. Both of 2 groups use 
the marketing mix to the decision to use Credit Card Fleet Card of Krungthai Bank. The demographic 
and behavioral characteristics are a good result to describe the characteristics of the 2 groups with 
consumers. 
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1. บทน า 
 
     บตัรฟลีทการ์ดธนาคารกรุงไทย เป็นสินเช่ือในรูปแบบของบตัรเครดิตส าหรับช าระค่าน ้ามนั ณ สถานี
บริการน ้ามนัปตท. และ สถานีบริการน ้ามนับางจาก ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือระหวา่ง บมจ.
ธนาคารกรุงไทย กบั บมจ.ปตท. และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม โดยธนาคารกรุงไทยจะเป็นผูพิ้จารณา
อนุมติัวงเงินและออกบตัรฟลีทการ์ดใหก้บัหน่วยงาน องคก์ร หรือนิติบุคคล เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ของ
การช าระค่าน ้ามนั ณ สถานีบริการน ้ามนัปตท. และ สถานีบริการน ้ามนับางจาก ดว้ยวิธีการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ทนัสมยั และปลอดภยั พร้อมกบัมีรายงานการใชบ้ตัรท่ีมีประสิทธิภาพ  
     ในอนาคตธนาคารกรุงไทยไดอ้าจจะมีการร่วมมือกบัสถานีบริการน ้ามนัอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ
ใหบ้ริการกบักลุ่มลูกคา้และเพ่ิมก าไรใหก้บัธนาคาร แต่ในการแนะน าผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ท่ีมีความ
ประสงคท่ี์จะใชผ้ลิตภณัฑฟ์ลีทการ์ดนั้น จะตอ้งมีการวิเคราะห์รูปแบบของกลุ่มลกูคา้ท่ีแตกต่างกนัไปตาม
ลกัษณะของลูกคา้แต่ละราย ซ่ึงการท่ีจะแนะน าลูกคา้นั้นยงัเป็นปัญหาส าหรับพนกังานท่ียงัไม่มีความ
เขา้ใจถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลกูคา้ จะตอ้งมีการเรียนรู้ในกลุ่มลูกคา้แต่ละราย เพ่ือท่ีจะสามารถ
จ าแนกกลุ่มลกูคา้ไดต้รงตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
บตัรฟลีทการ์ดธนาคารกรุงไทย ซ่ึงแต่ละกลุ่มลูกคา้กจ็ะใหค้วามส าคญัท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละราย 
รวมถึงกลุ่มลูกคา้กย็งัไม่มีการรับรู้ถึงขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจน จึงท าใหมี้การเลือกรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ไม่
ถกูตอ้งกบัทศันคติของลูกคา้เองท าใหเ้กิดการรับรู้ท่ีผิดต่อผลิตภณัฑ ์ส่งผลใหเ้กิดทศันคติในแง่ลบต่อ
ผลิตภณัฑ ์หากไม่ไดรับการแกไ้ขกจ็ะท าใหธ้นาคารเกิดความเสียหายจากการท่ีลกูคา้ยกเลิกการใช้
ผลิตภณัฑ ์รายไดข้องธนาคารกจ็ะลดลง และในระยะยาวกจ็ะท าใหล้กูคา้ไปใชผ้ลิตภณัฑก์บัองคก์รอ่ืน 
     วิจยัฉบบัน้ีจะช่วยใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจถึงส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจใช้
บริการบตัรฟลีทการ์ดธนาคารกรุงไทย ผูอ่้านจะสามารถแบ่งแยกกลุ่มเพ่ือท่ีจะสามารถทราบไดว้า่ลกูคา้
รายใดควรท่ีจะน าเสนอผลิตภณัฑรู์ปแบบไหน รู้วา่ควรจะแนะน าลกูคา้อยา่งไรบา้งใหต้รงตามความ
ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ โดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ แบ่งกลุ่มลกูคา้สินเช่ือบตัรฟลีทการ์ด โดยใช้
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรฟลีทการ์ดธนาคารกรุงไทย 
เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้สินเช่ือบตัรฟ
ลีทการ์ดธนาคารกรุงไทย และเพ่ือศึกษาลกัษณะความแตกต่างของลกูคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือบตัรฟลีทการ์ด
ธนาคารกรุงไทยแต่ละกลุ่ม  
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2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) 
     การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) หมายถึง การแบ่งความตอ้งการของลกูคา้ออกเป็นกลุ่ม
ยอ่ยๆ โดยจดัใหลู้กคา้ท่ีมีลกัษณะความตอ้งการคลา้ยกนัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั และแยกลูกคา้ท่ีมีลกัษณะ
ความตอ้งการแตกต่างกนัออกจากกนั ทั้งน้ีธุรกิจจะไดส้ามารถเลือกท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายท่ีเหมาะสมต่อไป (เอก บุญเจือ, 2548:73) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
     ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เม่ือพดูถึงส่วนประสมทางการตลาดโดยทัว่ไปผูบ้ริหาร
และนกัการตลาด กม็กัจะนึกถึง 4P's อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) แต่เน่ืองจากปัญหาและลกัษณะเฉพาะของการบริการท่ีได้
กล่าวมาทั้งหมด ท าให ้ 4P's ไม่เพียงพออีกต่อไป เม่ือพดูถึงส่วนประสมการตลาดส าหรับกิจการบริการ 
Bernard H. Booms และ Mary Jo Bitner ซ่ึงเป็นนกัวิชาการชาวอเมริกนั แนะน าวา่ควรตอ้งพิจารณาเพ่ิมอีก 
3P's อนั ไดแ้ก่ กระบวนการใหบ้ริการ (Process) พนกังานผูใ้หบ้ริการ (People) และ ลกัษณะทางกายภาพ
ท่ีเป็นดชันีช้ีคุณภาพการบริการ (Physical Evidence) ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ จึง
ประกอบดว้ย 7P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) พนกังาน (People) กระบวนการ (Process) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2547, หนา้ 71) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจยัด้านการตัดสินใจซ้ือ  
     ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค  
     ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2541) กล่าววา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค ของผูบ้ริโภคมี 
4 ประการ คือ ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา  
     พฤติกรรมการซ้ือขององคก์าร (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2546, หนา้ 227) กล่าวถึงการซ้ือขององคก์าร 
(Organizational Buying) เป็นกระบวนการตดัสินใจขององคก์ารท่ีตั้งข้ึนเพ่ือก าหนดลกัษณะความตอ้งการ
ในการซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการ การบ่งช้ี การประเมินผลและการเลือกตราสินคา้ ตลอดจนการพิจารณาผู ้
เสนอขายสินคา้ต่างๆ  
     ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อผูซ้ื้อสินคา้ธุรกิจ คือ ปัจจยัหลายๆ ปัจจยั ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้ออาจตดัสินใจเลือกผูข้ายท่ีมีราคาต ่าท่ีสุด หรือเลือกซ้ือกบัผูข้ายท่ีซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็น
การตอบแทน หรือเลือกผูข้ายท่ีใหค้วามสะดวกมากท่ีสุด นอกจากน้ีอาจเกิดข้ึนจากแรงกระตุน้ส่วนบุคคล
ในกระบวนการซ้ือ เช่น อาจเก่ียวขอ้งกบัความชอบหรือผลประโยชนส่์วนตวั เม่ือผูเ้สนอขายสินคา้ยื่น
ขอ้เสนอท่ีแตกต่างจากผูข้ายรายอ่ืนเพียงเลก็นอ้ย ผูซ้ื้อสินคา้ธุรกิจจะตอ้งใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ
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เลือกซ้ือ โดยตอ้งค านึงถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจดว้ย โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ธุรกิจ
ประกอบดว้ย (Kotler, 2003) 
     ตลาดธุรกิจและพฤติกรรมการซ้ือทางธุรกิจ (วารุณี ตนัติวงศว์านิช และคณะ, 2546, หนา้ 87-98) 
หมายถึง องคก์ารทั้งหมดท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการส าหรับใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้หรือบริการอ่ืนเพ่ือ
จ าหน่าย ใหเ้ช่า หรือเป็นปัจจยัการผลิตส าหรับการผลิตสินคา้อ่ืน ตลาดธุรกิจยงัรวมถึงการซ้ือสินคา้ของ
ผูข้ายปลีกและขายส่งท่ีจดัหาสินคา้เพ่ือขายต่อหรือใหเ้ช่าเพ่ือสร้างก าไรในกระบวนการซ้ือของธุรกิจ 
(Business Buying Process) ผูซ้ื้อทางธุรกิจจะตดัสินใจผลิตภณัฑแ์ละบริการใดท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งซ้ือ 
จากนั้นจึงท าการเสาะหา ประเมินค่าและตดัสินใจเลือกตราผลิตภณัฑแ์ละผูจ้ดัหา กิจการท่ีจ าหน่ายใหแ้ก่
องคก์ารธุรกิจอ่ืน ๆ จ าเป็นตอ้งเขา้ใจตลาดธุรกิจและพฤติกรรมผูซ้ื้อทางธุรกิจเป็นอยา่งดีท่ีสุด ซ่ึง
กระบวนการตดัสินใจซ้ือทางธุรกิจจะเก่ียวขอ้งกบั 8 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1. การตระหนกัถึงปัญหา 2. 
การก าหนดความตอ้งการทัว่ไป 3. การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ ์4. การเสาะหาผูจ้ดัหา 5. 
การชกัชวนผูจ้ดัหาใหท้ าการเสนอขาย 6. การคดัเลือกผูจ้ดัหา 7. การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะการสัง่ซ้ือ
ประจ า 8. การทบทวนผลการปฏิบติังาน 
 

3. วธิีการด าเนินการวจิัย 

 
     ในการวิจยัเร่ืองการแบ่งกลุ่มลูกคา้สินเช่ือบตัรฟลีทการ์ด โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรฟลีทการ์ดธนาคารกรุงไทย ประชากรท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ กลุ่มผูมี้อ  านาจในการตัดสินใจการเลือกใช้สินเช่ือบัตรฟลีทการ์ดธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง โดยอา้งอิงความน่าเช่ือถือจากการ
ประเมินโดย Krejcie and Morgan (1970) จากลกูคา้สินเช่ือบตัรฟลีทการ์ดในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
2,806 ราย จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 338 ราย แต่จากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและทรัพยากรของผูวิ้จยั จึงปรับ
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเหลือเพียง 250 ตวัอย่าง เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้บตัรฟลีทการ์ดบางรายถึงแมว้่าจะเป็น
ลูกคา้สินเช่ือบตัร ฟลีทการ์ดของ ธนาคารกรุงไทย สาขาในกรุงเทพมหานคร แต่สถานท่ีจดัตั้งบริษทัอยู่
นอกเขตกรุงเทพมหานคร การปรับลดขนาดของกลุ่มประชากรจึงยงัท าให้ผลวิจยัมีความน่าเช่ือถืออยู่ใน
ระดบัหน่ึง โดยผูท้  าการวิจยัจะท าการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการแจกแบบสอบออนไลน์จากหน่วยงาน/องคก์ร 
ท่ีใชบ้ริการบตัรฟลีทการ์ด ธนาคารกรุงไทย ใน 1.เขตพระนคร 2.เขตบางแค 3.เขตบางนา 4.เขตพระโขนง 
5.เขตคลองเตย 6.เขตคนันายาว 7.เขตธนบุรี 8.เขตพญาไท 9.เขตหลกัส่ี 10.เขตปทุมวนั 11.เขตบางเขน 12.
เขตลาดพร้าว 13.เขตจตุจกัร 14.เขตวฒันา 15.เขตหนองแขม 16.เขตสัมพนัธวงศ์ 17.เขตราชเทวี 18.เขต
บางกอกน้อย 19.เขตดุสิต 20.เขตบางกะปิ 21.เขตบางรัก 22.เขตบางพลดั 23.เขตห้วยขวาง 24.เขตป้อม
ปราบศตัรูพ่าย 25.เขตดินแดง ตามจ านวนโควตา้ทั้งส้ิน 250 ชุด โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปทาง e-

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
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mail ของส านักงานเขตธนาคารกรุงไทยแต่ละเขตท่ีไดก้ าหนดไว ้จากนั้นให้พนักงานส านักงานเขตส่ง
แบบสอบถามออนไลน์ใหผู้มี้อ  านาจในการตดัสินใจของบริษทั/หน่วยงาน ท่ีใชบ้ริการบตัรฟลีทการ์ดท า
การตอบแบบสอบถามออนไลน์ จากนั้นท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลแบบสอบถามท่ีได ้และ
ท าการประมวลผลขอ้มูลดว้ยหลกัการและกรรมวิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  และมี
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สถิติ คือ  
     1.การหาค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือแปลงขอ้มลูท่ีมีใหเ้ป็นจ านวนร้อยละ(%)   
     2.การทดสอบโดยใช ้Chi Square Test เป็นเทคนิควิธีการทางสถิติเพ่ือใชใ้นการทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่าง 2 ตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยมีตัวแปรทางด้านลกัษณะประชากรศาสตร์และ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรฟลีทการ์ด กบัตวัแบ่งส่วนตลาดดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อ
การใช ้ตดัสินใจใชบ้ริการบตัรฟลีทการ์ด (Segment)  
     3.การทดสอบโดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบทดสอบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มประชากรแบบ Parametric(T-test) 
เป็นการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของแต่ละตัวแปรเม่ืออยู่ต่าง cluster กัน ซ่ึงจะให้
รายละเอียดแก่ผูวิ้จยัว่าส่วนประสมทางการตลาดใดบา้งท่ีควรน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มและไม่
ควรน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม  
     4.การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างชุดของตัวแปรด้วยเทคนิค Cluster Analysis ใช้เพ่ือจดักลุ่ม 
(Case) ท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมือนกนัไวด้ว้ยกนั (Homogeneous Group) และกลุ่มท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนั
ออกจากกนั (Heterogeneous Group) ดงันั้น การพิจารณาเลือกลกัษณะหรือตวัแปรท่ีจะน ามาใชแ้บ่งกลุ่ม 
(Case) จึงมีความส าคญั นอกจากนั้น Case ใด Case หน่ึงจะตอ้งอยูใ่นกลุ่มหน่ึงเพียงกลุ่มเดียว โดยมีวิธีการ
ในการจดักลุ่มตามประเภทของเทคนิค Cluster Analysis ดงัน้ี 
     Hierarchical Analysis เป็นเทคนิคท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่ม Case โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี ในกรณีท่ีใชแ้บ่ง Case 
นั้น จ านวน Case ตอ้งไม่มากนกั และจ านวนตวัแปรตอ้งไม่มากเช่นเดียวกนั 
     ขั้นตอนท่ี 1 ผูว้ิจยัไดใ้ช้ cluster method วิธี ward’s method เพ่ือดูว่าการแบ่งส่วนตลาดจากขอ้มูลท่ีได้
เก็บมาสามารถแบ่งไดเ้ป็นก่ีกลุ่มโดยดูจากค่า coefficients จากตาราง Agglomeration ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้ าค่า 
coefficient มาเขา้สูตรค านวณเปอร์เซ็นการเปล่ียนแปลงในแต่ละขั้นท่ีมีการยุบรวม และเลือกใชจ้ านวน
กลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงมากเม่ือเทียบกบัการยุบรวมในขั้นอ่ืนๆ จะเป็นการแบ่งเบ้ืองตน้
วา่ควรจะมีจ านวนกลุ่มเท่าไร 
     ขั้นตอนท่ี 2 ใช้การดูค่าจากตาราง Dendogram ท่ีไดจ้ากโปรแกรมค านวณว่าถา้ก าหนดระยะห่างท่ี
แตกต่างกนัแลว้จะไดจ้ านวนกลุ่มเท่าไรและตรงกบัผลลพัธ์ในขั้นตอนท่ี 1 หรือไม่ ซ่ึงหลงัจากไดจ้ านวน
กลุ่มแลว้ ใหน้ าจ านวนกลุ่มท่ีไดไ้ปประมวลผลดว้ยโปรแกรมเทคนิค K-Mean Cluster ต่อไป 
     K-Mean clustering น าจ านวนกลุ่มท่ีไดจ้ากเทคนิค Hierarchical Analysis มาท าการวิเคราะห์ถึงความ
เหมาะสมของประชากรภายในกลุ่มวา่ภายในกลุ่มแต่ละกลุ่ม มีจ านวนประชากรเท่าไร 
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     5.การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้บริการบัตรฟลีทการ์ด
ธนาคารกรุงไทยดว้ยค่าเฉล่ีย ผูวิ้จยัจะไดวิ้เคราะห์ตาราง Descriptive เพ่ือดูวา่ส่วนประสมทางการตลาดขอ้
ใดท่ีเป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีเด่นชดัในแต่ละกลุ่มโดยการพิจารณาจาก หลกัเกณฑ์การดูค่าเฉล่ีย
ของแต่ละขอ้ในแต่ละกลุ่มว่ามีความห่างจากค่าเฉล่ียรวมเพียงใด ซ่ึงถา้มีความห่างจากค่าเฉล่ียรวมมากกจ็ะ
เป็นส่วนประสมทางการตลาดข้อท่ีเด่นของกลุ่มๆนั้นหรือถา้ความห่างน้อยก็จะเป็นส่วนประสมทาง
การตลาดร่วมของทั้ง 2 กลุ่ม หรือทั้ง 2 กลุ่มมีการใหค้วามส าคญัไม่แตกต่างกนั และท าการตั้งช่ือกลุ่มย่อย
จากพฤติกรรมท่ีเด่นชดัของแต่ละกลุ่ม 
   

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
     ผลการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาดของลูกคา้บตัรฟลีทการ์ด ผูวิ้จยัไดใ้ชส่้วนของส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรฟลีทการ์ดธนาคารกรุงไทย เป็นเกณฑใ์นการแบ่ง
ส่วนตลาด โดยใช่วิธี สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้สินเช่ือบตัรฟลีทการ์ดไดด้งัน้ี 
     ผูว้ิจยัไดใ้ช ้cluster method วิธี ward’s method เพ่ือดูวา่การแบ่งส่วนตลาดจากขอ้มลูท่ีไดเ้กบ็มาสามารถ
แบ่งไดเ้ป็นก่ีกลุ่มโดยดูจากค่า coefficients ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้ าค่า coefficient มาเขา้สูตรค านวณเปอร์เซ็นการ
เปล่ียนแปลงในแต่ละขั้นท่ีมีการยบุรวม และเลือกใชจ้ านวนกลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงมาก
เม่ือเทียบกบัการยบุรวมในขั้นอ่ืนๆ 

     เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงขั้นท่ี 1 =  = 0.358046 

 

     เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงขั้นท่ี 2 =  = 0.094383 

 

     เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงขั้นท่ี 3 =  = 0.095646 

 
     ผูวิ้จยัจะเลือกใชก้ลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงมากเม่ือเทียบกบัการยบุรวมในขั้นอ่ืนๆ ซ่ึงก็
คือ 2 กลุ่ม หรือ 2 Cluster 
     ผลจากการวเิคราะห์ด้วยวธีิ K-mean ท าใหผู้วิ้จยัไดท้ราบถึงประชากรท่ีอยูใ่นแต่ละกลุ่มวา่มีก่ีคน ซ่ึง
จากผลการทบสอบการจดักลุ่มดว้ยวิธี K-mean ออกเป็น 2 กลุ่ม จะมีสดัส่วนคือ กลุ่ม 1 มีจ านวนสมาชิก 
136 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 และ กลุ่มท่ี 2 มีจ านวนสมาชิก 114 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 
     ผูวิ้จยัไดวิ้เคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรฟลีทการ์ด
ธนาคารกรุงไทย ท่ีเด่นชดัในแต่ละกลุ่มโดยใชห้ลกัเกณฑก์ารดูค่าเฉล่ียของแต่ละขอ้ในแต่ละกลุ่มวา่มี
ความห่างจากค่าเฉล่ียรวมเพียงใด ซ่ึงถา้มีความห่างจากค่าเฉล่ียรวมมากกจ็ะเป็นส่วนประสมทางการตลาด
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ขอ้ท่ีเด่นของกลุ่มๆนั้นหรือถา้ความห่างนอ้ยกจ็ะเป็นส่วนประสมทางการตลาดร่วมของทั้ง 2 กลุ่ม หรือทั้ง 
2 กลุ่มมีการใหค้วามส าคญัไม่แตกต่างกนั 
     การวิเคราะห์ระยะห่างของค่าเฉล่ีย สามารถจ าแนกขอ้ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ท่ีเด่นชดัของแต่ละกลุ่ม และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจร่วมของทั้ง 2 กลุ่มไดด้งัน้ี 
     ส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามส าคัญต่อ

การตดัสินใจเด่นชัดในกลุ่มที่ 1 
ส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามส าคัญต่อการ

ตดัสินใจเด่นชัดในกลุ่มที่ 2 
- ใหค้วามส าคญัจ านวนสาขาธนาคารท่ี

ใหบ้ริการเก่ียวกบับตัรฟลีทการ์ดเท่ากบั 
4.38 

- ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆมี
ความส าคญั เท่ากบั 3.19 

- ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองอตัราดอกเบ้ียและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เท่ากบั 4.32 

- จ านวนสาขาธนาคารท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัฟ
ลีทการ์ดมีความส าคญั เท่ากบั 3.07 

- ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของ
สถานท่ีท าการธนาคาร เท่ากบั 4.32 

- การบริการของพนกังานธนาคารมี
ความส าคญั เท่ากบั 3.33 

- ใหค้วามส าคญักบัส่วนลดค่าน ้ามนั เท่ากบั 
4.51 

- การเรียกดูขอ้มลูรายงานผา่นอินเตอร์เน็ตมี
ความส าคญัเท่ากบั 3.17  

- ใหค้วามส าคญักบัการบริการของ
พนกังานท่ีรวดเร็ว สุภาพ และถกูตอ้ง 
เท่ากบั 4.54 

- การมีพนกังานจดัส่งบตัรใหก้บัลกูคา้มี
ความส าคญั เท่ากบั 3.19 

- ใหค้วามส าคญักบัความสะดวกสบายใน
การรับบตัร เท่ากบั 4.29 

 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามส าคัญต่อการตดัสินใจที่เหมอืนกนัคือ 
- ใหค้วามส าคญักบัลวดลาย ความสวยงามของบตัรฟลีทการ์ดนอ้ย 

การตั้งช่ือกลุ่ม 
     เม่ือทราบความส าคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรฟลีทการ์ดธนาคารกรุงไทยของทั้ง 2 กลุ่ม
แลว้ เพ่ือเป็นการง่ายในการเขา้ใจหรือง่ายในการจดจ า ผูวิ้จยัจึงไดต้ั้งช่ือกลุ่มของลกูคา้บตัรฟลีทการ์ดทั้ง 2 
กลุ่มดงัน้ี 
กลุ่มที่ 1 ช่ือ กลุ่มพถิีพถิัน 
กลุ่มที่ 2 ช่ือ กลุ่มอะไรกไ็ด้ 
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ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์และพฤตกิรรมการใช้บัตรฟลทีการ์ดของลูกค้าสินเช่ือบัตรฟลทีการ์ดในแต่
ละกลุ่ม 
ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้บตัรฟ
ลีทการ์ดกลุ่มท่ี1 (กลุ่มพิถีพิถนั) 

ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้บตัรฟ
ลีทการ์ดกลุ่มท่ี2 (กลุ่มโลกส่วนตวั) 

วตัถุประสงคก์ารใชน้ ้ามนัเพ่ือด าเนินกิจการ 
 มีจ  านวนสมาชิก 136 ราย เลือกวตัถุประสงคก์ารใช้

น ้ามนัเพ่ือด าเนินกิจการจ านวน 105 ราย ไม่เลือก
วตัถุประสงคก์ารใชน้ ้ามนัเพ่ือด าเนินกิจการจ านวน 
31 ราย 

วตัถุประสงคก์ารใชน้ ้ามนัเพ่ือด าเนินกิจการ 
 มีจ  านวนสมาชิก 114 ราย เลือกวตัถุประสงคก์ารใช้

น ้ามนัเพ่ือด าเนินกิจการจ านวน 55 ราย ไม่เลือก
วตัถุประสงคก์ารใชน้ ้ามนัเพ่ือด าเนินกิจการจ านวน 
59 ราย 

พ้ืนท่ีการใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนั 
 มีจ  านวนสมาชิก 136 ราย ใชบ้ริการสถานีบริการ

น ้ามนัท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 127 
ราย ใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนัท่ีต่างจงัหวดั
จ านวน 9 ราย 

พ้ืนท่ีการใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนั 
 มีจ  านวนสมาชิก 114 ราย ใชบ้ริการสถานีบริการ

น ้ามนัท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 91 
ราย ใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนัท่ีต่างจงัหวดั
จ านวน 23 ราย 

ระดับปัญหาท่ีพบจากการใช้งานบัตรฟลีทการ์ดเร่ืองสถานี
บริการน ้ามนัไม่เพียงพอ 

 คนส่วนใหญ่พบปัญหาจากการใชง้านบตัรฟลีทการ์ด
เร่ืองสถานีบริการน ้ ามนัไม่เพียงพออยูใ่นระดบัปาน
กลาง 

ระดับปัญหาท่ีพบจากการใช้งานบัตรฟลีทการ์ดเร่ืองสถานี
บริการน ้ามนัไม่เพียงพอ 

 คนส่วนใหญ่พบปัญหาจากการใชง้านบตัรฟลีทการ์ด
เร่ืองสถานีบริการน ้ ามนัไม่เพียงพออยูใ่นระดบัปาน
กลาง 

ระดบัปัญหาท่ีพบจากการใช้งานบตัรฟลีทการ์ดเร่ืองการจดัส่ง
ใบแจง้ยอด / รายงานการใชบ้ตัรล่าชา้ 

 คนส่วนใหญ่พบปัญหาจากการใชง้านบตัรฟลีทการ์ด
เร่ืองเร่ืองการจดัส่งใบแจง้ยอด / รายงานการใชบ้ตัร
ล่าชา้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดบัปัญหาท่ีพบจากการใช้งานบตัรฟลีทการ์ดเร่ืองการจดัส่ง
ใบแจง้ยอด / รายงานการใชบ้ตัรล่าชา้ 

 คนส่วนใหญ่พบปัญหาจากการใชง้านบตัรฟลีทการ์ด
เร่ืองเร่ืองการจดัส่งใบแจง้ยอด / รายงานการใชบ้ตัร
ล่าชา้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดบัปัญหาท่ีพบจากการใช้งานบตัรฟลีทการ์ดเร่ืองการทุจริต
ของพนกังานภายในองคก์ร 

 คนส่วนใหญ่พบปัญหาท่ีพบจากการใชง้านบตัรฟลีท
การ์ดเร่ืองการทุจริตของพนกังานภายในองคก์รอยู่
ในระดบันอ้ย 

ระดบัปัญหาท่ีพบจากการใช้งานบตัรฟลีทการ์ดเร่ืองการทุจริต
ของพนกังานภายในองคก์ร 

 คนส่วนใหญ่พบปัญหาท่ีพบจากการใชง้านบตัรฟลีท
การ์ดเร่ืองการทุจริตของพนกังานภายในองคก์รอยู่
ในระดบัปานกลาง 

ระดบัปัญหาท่ีพบจากการใช้งานบตัรฟลีทการ์ดเร่ืองการทุจริต
ของพนกังานสถานีบริการน ้ามนั 

 คนส่วนใหญ่พบปัญหาท่ีพบจากการใชง้านบตัรฟลีท
การ์ดเร่ืองการทุจริตของพนกังานสถานีบริการน ้ามนั
อยูใ่นระดบันอ้ย 

ระดบัปัญหาท่ีพบจากการใช้งานบตัรฟลีทการ์ดเร่ืองการทุจริต
ของพนกังานสถานีบริการน ้ามนั 

 ส่วนใหญ่พบปัญหาท่ีพบจากการใชง้านบตัรฟลีท
การ์ดเร่ืองการทุจริตของพนกังานสถานีบริการน ้ามนั
อยูใ่นระดบันอ้ยและปานกลาง 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
  
 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มพถิีพถิัน 
     ประชากรกลุ่มน้ีมีจ านวนสมาชิก 136 ราย มีวตัถุประสงคก์ารใชน้ ้ามนัเพ่ือด าเนินกิจการจ านวน 105 
ราย ใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนัท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 127 ราย ใชบ้ริการสถานี
บริการน ้ามนัท่ีต่างจงัหวดัจ านวน 9 ราย คนส่วนใหญ่พบปัญหาจากการใชง้านบตัรฟลีทการ์ดเร่ืองสถานี
บริการน ้ามนัไม่เพียงพออยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 54 ราย พบปัญหาจากการใชง้านบตัรฟลีทการ์ด
เร่ืองเร่ืองการจดัส่งใบแจง้ยอด / รายงานการใชบ้ตัรล่าชา้อยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 44 ราย พบปัญหา
จากการใชง้านบตัรฟลีทการ์ดเร่ืองการทุจริตของพนกังานภายในองคก์รอยูใ่นระดบันอ้ย จ านวน 47 ราย 
และพบปัญหาท่ีพบจากการใชง้านบตัรฟลีทการ์ดเร่ืองการทุจริตของพนกังานสถานีบริการน ้ามนัอยูใ่น
ระดบันอ้ย จ านวน 47 ราย 
     ประชากรกลุ่มน้ีจะใหค้วามส าคญักบัการบริการของพนกังานท่ีรวดเร็ว สุภาพ และถกูตอ้ง ท่ีระดบั
คะแนน 4.54 ใหค้วามส าคญักบัส่วนลดค่าน ้ามนั ท่ีระดบัคะแนน 4.51 ใหค้วามส าคญัจ านวนสาขาธนาคาร
ท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบับตัรฟลีทการ์ดท่ีระดบัคะแนน 4.38 ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของสถานท่ีท า
การธนาคารและใหค้วามส าคญักบัเร่ืองอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีระดบัคะแนน 4.32 และให้
ความส าคญักบัความสะดวกสบาย ท่ีระดบัคะแนน 4.29  
กลุ่มที่ 2 กลุ่มอะไรกไ็ด้ 
     ประชากรกลุ่มน้ีมีจ านวนสมาชิก 114 ราย เลือกวตัถุประสงคก์ารใชน้ ้ามนัเพ่ือด าเนินกิจการจ านวน 55 
ราย ใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนัท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 91 ราย ใชบ้ริการสถานีบริการ
น ้ามนัท่ีต่างจงัหวดัจ านวน 23 ราย คนส่วนใหญ่พบปัญหาจากการใชง้านบตัรฟลีทการ์ดเร่ืองสถานีบริการ
น ้ามนัไม่เพียงพออยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 46 ราย พบปัญหาจากการใชง้านบตัรฟลีทการ์ดเร่ืองเร่ือง
การจดัส่งใบแจง้ยอด / รายงานการใชบ้ตัรล่าชา้อยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 55 ราย พบปัญหาท่ีพบจาก
การใชง้านบตัรฟลีทการ์ดเร่ืองการทุจริตของพนกังานภายในองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 40 ราย 
พบปัญหาท่ีพบจากการใชง้านบตัรฟลีทการ์ดเร่ืองการทุจริตของพนกังานสถานีบริการน ้ามนัอยูใ่นระดบั
ปานกลางจ านวน 40 ราย 
     ประชากรกลุ่มน้ีจะใหค้วามส าคญักบัการบริการของพนกังานธนาคารมีระดบัคะแนน 3.33 ให้
ความส าคญักบัดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ และใหค้วามส าคญักบัการมีพนกังานจดัส่งบตัรใหก้บั
ลกูคา้ท่ีระดบัคะแนน 3.19 ใหค้วามส าคญักบัการเรียกดูขอ้มลูรายงานผา่นอินเตอร์เน็ตมีระดบัคะแนน
เท่ากบั 3.17 ใหค้วามส าคญักบัจ านวนสาขาธนาคารท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัฟลีทการ์ดมีระดบัคะแนนเท่ากบั 
3.07 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์ส าหรับลูกค้ากลุ่มที่ 1 (กลุ่มพถิีพถิัน) 
     กลยุทธ์ผลติภัณฑ์ (Product) ลกูคา้กลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่บตัรฟลีทการ์ดควรเพ่ิมสถานี
บริการน ้ามนัเชลล ์ ธนาคารกค็วรท่ีจะท าความร่วมมือกบัสถานีบริการน ้ามนัเชลลเ์พ่ิมเติมเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ี  
     กลยุทธ์ราคา (Price) ธนาคารควรท่ีจะก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคา เร่ือง อตัราดอกเบ้ียค่าธรรมเนียมต่างๆ
ใหเ้หมาะสม เพ่ือความคุม้ค่าใหก้บัลกูคา้มากท่ีสุด เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีจะใหค้วามส าคญักบัดา้นราคามาก 
และจะมีการเปรียบเทียบเพ่ือใหไ้ดค้วามคุม้ค่ามากท่ีสุดก่อนซ้ือเสมอ เช่น ขอความร่วมมือกบัสถานีบริการ
น ้ามนัใหช้ าระค่าธรรมเนียมต่างๆแทนลกูคา้บตัรฟลีทการ์ดท่ีมียอดการใชง้านสูง 
     กลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ธนาคารควรเพ่ิมจ านวนสาขาธนาคารกรุงไทยท่ีใหบ้ริการ
บตัรฟลีทการ์ดใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ และเพ่ิมจ านวนสาขาของสถานีบริการน ้ามนัท่ี
ใหบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครใหมี้จ านวนมากข้ึน เพ่ือท่ีจะใหบ้ริการลกูคา้ใหค้รอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
    กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ควรเพ่ิมสิทธิประโยชนด์า้นค่าธรรมเนียมต่างๆใหก้บัลกูคา้ เช่น ยกเวน้
ค่าธรรมเนียมในการออกบตัรใหม่ ใหก้บัลูกคา้ท่ีมีบตัรฟลีทการ์ดมากกวา่ 50 ใบ เป็นตน้ 
     กลยุทธ์ด้านบุคลากร ถา้จะสามารถเขา้ถึงลกูคา้กลุ่มน้ีได ้ ธนาคารจะตอ้งมีการจดัการดา้นบุคลากรอยา่ง
มีประสิทธิภาพ มีการจดัฝึกอบรมใหก้บัพนกังานดา้นการใหบ้ริการบตัรฟลีทการ์ดเพ่ือท่ีจะสามารถบริการ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     กลยุทธ์ด้านกระบวนการให้บริการ ธนาคารจะตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการใหมี้ความ
รวดเร็ว ถกูตอ้ง เช่น การส่งใบแจง้ยอดจะตอ้งส่งเป็นจดหมายลงทะเบียน หรือ EMS เพ่ือท่ีจะสามารถ
ติดตามสถานะการส่งไดแ้ละมีความรวดเร็ว ลดปัญหาการจดัส่งเอกสารล่าชา้ใหก้บัลกูคา้ได ้
     กลยุทธ์ด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยธนาคารจะตอ้งปรับลกัษณะทางกายภาพภายนอก ปัจจยัจะ
เก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีสมัผสัจบัตอ้งไดข้องการใหบ้ริการและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ของพ้ืนท่ีใหบ้ริการ ซ่ึงจะมี
ผลต่อความประทบัใจของลูกคา้ เช่น การมีป้ายโฆษณาติดอยูห่นา้ธนาคารในต าแหน่งท่ีโดดเด่น ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ สามารถสร้างไดห้ลายรูปแบบ เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ และ
เช่ือมัน่ในการเลือกมาใชบ้ริการ 
 
กลยุทธ์ส าหรับลูกค้ากลุ่มที่ 2 (กลุ่มอะไรกไ็ด้) 
     กลยุทธ์ผลติภัณฑ์ (Product) ลกูคา้กลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่บตัรฟลีทการ์ดควรเพ่ิมสถานี
บริการน ้ามนัเชลลเ์ช่นเดียวกนักบัลูกคา้กลุ่มท่ี 1 ธนาคารกค็วรท่ีจะติดต่อร่วมมือกบัสถานีบริการน ้ามนั
เชลลเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มน้ี  
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     กลยุทธ์ราคา (Price) ลกูคา้บตัรฟลีทการ์ดกลุ่มน้ีจะไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัการตดัสินใจ กจ็ะเป็นการ
ง่ายส าหรับการแนะน าผลิตภณัฑ ์ ถา้เป็นราคาค่าธรรมเนียมปกติก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจกบั
ลกูคา้กลุ่มน้ี 
     กลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ธนาคารจะสามารถเขา้ถึงลกูคา้ในกลุ่มน้ี ไดโ้ดยการเพ่ิม
จ านวนสาขาธนาคารกรุงไทยท่ีใหบ้ริการบตัรฟลีทการ์ดใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และเพ่ิม
จ านวนสาขาของสถานีบริการน ้ามนัท่ีใหบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครใหมี้จ านวนมากข้ึน และอาจจะ
เพ่ิมสถานีบริการน ้ามนัในต่างจงัหวดัดว้ยเพ่ือลดปัญหาดา้นสถานีบริการน ้ามนัท่ีใหบ้ริการบตัรฟลีทการ์ด
ไม่เพียงพอ 
     กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ธนาคารส่งเสริมการตลาดลูกคา้กลุ่มน้ี ดว้ยการใหสิ้ทธิพิเศษ การบริการ
ดา้นอ่ืนๆ ของธนาคารกรุงไทย เพราะลกูคา้กลุ่มน้ีส่วนใหญ่ใชบ้ริการสินเช่ืออ่ืนๆกบัธนาคารอยูแ่ลว้ เช่น 
ใหลู้กคา้ไดใ้ชบ้ริการดา้นการบริการจดัการทางการเงินของธนาคาร เป็นตน้ 
     กลยุทธ์ด้านบุคลากร ลกูคา้กลุ่มน้ีจะไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัการบริการจากพนกังาน ดงันั้นธนาคาร
จึงควรท่ีจะมีการประสานงานกบัหน่วยงานผูดู้แลลกูคา้ของธนาคารใหพ้ร้อม เพ่ือรองรับในกรณีท่ีลูกคา้
กลุ่มน้ีเกิดปัญหาการใชง้านบตัรฟลีทการ์ด 
     กลยุทธ์ด้านกระบวนการให้บริการ เพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียกดูขอ้มลูการใชง้านบตัรฟลีทการ์ดบน
มือถือเพ่ือใหล้กูคา้กลุ่มน้ีใชง้านการเรียกดูขอ้มลูการใชง้านบตัรฟลีทการ์ดใหส้ะดวกข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้
ลกูคา้ไดรั้บรู้ถึงการใชง้านบตัรแต่ละใบจะช่วยลดปัญหาการทุจริตการใชง้านบตัรฟลีทการ์ดได ้
     กลยุทธ์ด้านลกัษณะทางกายภาพ จากผลการวิจยัพบวา่ลูกคา้บตัรฟลีทการ์ดในกลุ่มท่ี 2 จะให้
ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัปานกลาง ธนาคารกค็วรท่ีจะ
ปรับภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์หดู้มีคุณภาพและน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึนหรือใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน เช่น การ
มีป้ายโฆษณาติดอยูห่นา้ธนาคารในต าแหน่งท่ีโดดเด่น เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ในการท าวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี คร้ังต่อไปควรจะมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่น้ีตามท่ีไดจ้าก
การประเมินโดย Krejcie and Morgan (1970) เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีถกูตอ้งมากข้ึน 

2. ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรเก็บขอ้มลูจากลูกคา้สินเช่ือบตัรฟลีทการ์ดท่ีใชบ้ริการในเขตพ้ืนท่ี
ปริมณฑลดว้ย 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้าสินเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้ความพงึพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

อธิคม โรจน์รัตนไตร1 และ ดร.อนุฉัตร ช ่าชอง2 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การแบ่งกลุ่มลูกค้าสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใชค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
 วตัถุประสงคเ์พ่ือแบ่งกลุ่มลกูคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกรุงศรีอยธุยา โดยใชค้วามพึงพอใจ
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือศึกษา เพ่ือศึกษาลกัษณะภูมิประชากรศาสตร์และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั
ของลูกคา้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และศึกษาการแบ่งส่วนตลาดของลูกคา้สินเช่ือท่ีอยู่
อาศยั ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ แบ่งกลุ่มลกูคา้สินเช่ือท่ีอยู่ อาศยั
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 250 ราย เก็บส ารวจขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows  ผลการวิจยัพบว่าสามารถแบ่งส่วน
ตลาดของแบ่งกลุ่มลูกคา้สินเช่ือท่ีอยู่ อาศยัของธนาคารกรุงศรีอยุธยาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 มีสมาชิก 
118 ราย กลุ่มท่ี 2 มีสมาชิก 132 ราย โดยใชค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เป็นเกณฑ์
ในการแบ่งส่วนตลาด ซ่ึงทั้ง 2 กลุ่มมีการใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัอย่าง
ชดัเจน โดยจะมีลกัษณะภูมิประชากรศาสตร์และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั เป็นตวัอธิบายลกัษณะของผูบ้ริโภคทั้ง 
2 กลุ่มน้ีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ email: bas_153@hotmail.com 
2อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: anuchat_c@hotmail.com 
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1 บทน า 
 
การแข่งขนัของตลาดสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง ทั้งในรูปแบบของอตัราดอกเบ้ียพิเศษ และ
รายการส่งเสริมการตลาด โดยในส่วนของธนาคารกรุงศรี ไดเ้ตรียมความพร้อมไวใ้นหลายดา้น รวมถึงได้
ตั้งเป้าเพ่ิมพอร์ตสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัจาก 1 แสนลา้น เป็น 2 แสนลา้นบาท ภายในปี 2558 หรือเพ่ิมข้ึน 2 เท่า
จากปัจจุบนั ซ่ึงทางธนาคารมัน่ใจวา่ สามารถกา้วข้ึนเป็น 1 ใน 3 ผูน้ าตลาดสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัไดภ้ายใน 
3 ปี ส าหรับปี 2556 ความตอ้งการบา้นเด่ียวบริเวณชานเมือง และทาวน์เฮาส์กลางเมืองจะกลบัมาแรงมาก
ข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมา สืบเน่ืองมาจากราคาคอนโดมิเนียมท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ขณะท่ีกระแสความกงัวลเก่ียวกบัปัญหา
น ้าท่วมไดผ้อ่นคลายลง ท าใหผู้บ้ริโภคหนัไปมองหาทาวนเ์ฮาส์ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองในระดบัราคาเดียวกนั
แทน ท าใหมี้กลุ่มลกูคา้เขา้มาขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเป็นจ านวนมาก  
จึงตอ้งมีการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการกบัธนาคาร เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละ

กลุ่มไดอ้ย่างชัดเจน โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยั การตอบสนองความพึง

พอใจของลูกค้าเป็นปัจจยัส าคัญในการแข่งขัน ลูกค้าจะเป็นผู้เลือกใช้บริการของธนาคารที่ตนพงึพอใจ ถ้า

หากการบริการของธนาคารไม่สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปใช้

บริการของธนาคารอืน่ ท าให้รายได้ของธนาคารลดน้อยลง  

2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
แนวคิดการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสาหรับตลาดบริการ 
ของ Philip Kotler ไวว้่า เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด หรือ 
7Ps ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย   

ผลติภัณฑ์ (Product) คือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีน าเสนอแก่ตลาด เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลุกคา้
และตอ้งสร้างคุณค่า (Value) ใหเ้กิดข้ึน การสร้างบริการเพ่ือใหก้ารบริการท่ีทรงคุณค่า บริษทัตอ้งปรับแต่ง
บริการใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของลกูคา้เฉพาะรายและตอ้งสร้างคุณค่าใหเ้กิดข้ึนดว้ย    

ราคา (Price) คือตน้ทุนทั้งหมดท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายในการแลกเปล่ียนกบัสินคา้หรือบริการรวมถึง
เวลา ความพยายามในการใชค้วามคิดและการก่อพฤติกรรม ซ่ึงจะตอ้งจ่ายพร้อมราคาของสินคา้ท่ีเป็นตวั
เงิน การตั้งราคาค่าบริการ มีการเรียกราคาค่าบริการไดห้ลายแบบและราคาท่ีตั้งข้ึนสาหรับคิดค่าบริการ จะ
ไดรั้บการออกแบบใหค้รอบคลุมตน้ทุนและสร้างก าไร การตั้งราคาบางส่วนตอ้งใหผู้ข้ายและผูซ้ื้อเขา้ใจว่า
มีอะไรบา้งรวมอยูใ่นส่ิงท่ีเขากาลงัซ้ือขายแลกเปล่ียนกนั 
การตั้งราคามีอิทธิพลต่อการท่ีผูซ้ื้อจะรับรู้บริการดว้ย ถา้ลกูคา้มีเกณฑใ์นการตดัสินคุณภาพนอ้ยเกณฑ ์เขา
จะประเมินบริการดว้ยราคาเน่ืองจากบริการยากท่ีจะประเมินราคาจึงมกัมีบทบาทส าคญัในการช้ีคุณภาพ   
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ช่องทางการให้บริการ (Place) เป็นกระบวนการท างานท่ีจะท าให้สินคา้หรือบริการไปสู่ตลาด
เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการตามท่ีตอ้งการใหบ้ริการ กลยทุธ์การใหบ้ริการ เป็นเร่ืองท่ีตอ้ง
พิจารณาจดัให้มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพของบริการและส่ิงท่ีลูกคา้ให้คุณค่า นกัการตลาดจะ
จดัการใหมี้การรับบริการไดโ้ดยสะดวกใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งแน่ใจวา่ตลาดเป้าหมายเขา้ใจ 
และใหคุ้ณค่าแก่ส่ิงท่ีเสนอขายการส่งเสริมตลาดบริการ ส่ิงหน่ึงท่ีทา้ทายการส่ือสารการตลาดของบริการก็
คือ การท่ีตอ้งแน่ใจว่าตลาดเป้าหมาย เขา้ใจและให้คุณค่าแก่ส่ิงท่ีเสนอขาย การส่งเสริมการตลาดบริการ
จ าเป็นตอ้งอธิบายวา่บริการคืออะไร และใหคุ้ณประโยชนแ์ก่ผูซ้ื้ออยา่งไร   

บุคคล (People) หรือพนกังานผูใ้หบ้ริการ ลกัษณะท่ีแตกต่างของบริการอนัดบัหน่ึงคือ การผลิต
และการบริโภคจะเกิดข้ึนในขณะเดียวกัน ไม่สามารถแยกผูใ้ห้และผูรั้บบริการออกจากกนัได้ คนจึง
หมายถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการน าเสนอบริการ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลุกคา้ ไดแ้ก่ พนกังานผู ้
ให้บริการ และลูกค้าอ่ืนในระบบการตลาดบริการ  นอกจากน้ีบุคลิกภาพ  การแต่งกาย ทัศนคติและ
พฤติกรรมของพนกังาน ย่อมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในการบริการของลูกคา้ รวมถึงการปฏิบติัต่อลูกคา้คน
อ่ืนๆ หรือการการมีปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งลกูคา้กบัลกูคา้ดว้ยกนัเอง  

กระบวนการ (Process) คือระเบียบวิธี (Procedures) กลไก (Mechanisms) และการเคล่ือนยา้ย 
(Flow) ของกิจกรรม ซ่ึงเกิดข้ึนทั้งในระบบการน าเสนอและปฏิบติังานบริการ เน่ืองจากกระบวนการของ
การบริการมีความสลบัซับซ้อน จึงมีความจ าเป็นตอ้งผนวกกระบวนการเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั เพ่ือให้การ
ท างานของกระบวนการเป็นไปโดยอย่างราบร่ืนและสามารถตอบสนองความตอ้งการตามคุณภาพท่ีลูกคา้
คาดหวงัได ้ 

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) เน่ืองจากการบริการเป็นนามธรรม ไม่สามารถจบั
ต้องได้ จึงต้องท าให้การบริการเป็นรูปธรรมท่ีลุกค้าเห็นได้ชัดเจน  ส่ิงน าเสนอทางกายภาพน้ีเป็น
สภาพแวดลอ้มทั้ งหมดในการน าเสนอบริการและสถานท่ีซ่ึงกิจการกบัลูกคา้มีปฏิสัมพนัธ์กนั รวมถึง
ส่วนประกอบใดก็ตามท่ีเห็นไดช้ดัเจน ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานหรือในการส่ือสาร
งานบริการส่ิงท่ีแสดงให้ลูกคา้เห็นบริการไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ป้าย แผ่นโฆษณา 
ซองกระดาษจดหมาย รถใหบ้ริการ และความสะอาดของอาคารสถานท่ี เป็นตน้ 
ส่ิงเหล่าน้ีสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพของบริการได  ้นักการตลาดอาจสร้างโอกาสโดยอาศยัส่ิง
น าเสนอทางกายภาพน้ีได ้เช่น การจดัรายงานประจ าปีท่ีสวยงามดา้นการพิมพ์ แสดงเน้ือหาท่ีเนน้ปรัชญา 
เป้าหมายขององค์กร ตลาดเป้าหมาย บริการท่ีน าเสนอ และการเอาใจใส่ในคุณภาพของบุคลากร ทาให้
ลูกคา้เกิดการรับรู้ถึงภาพลกัษณ์ในทางบวกขององค์กร ส่วนส่ิงท่ีน าเสนอทางกายภาพและรูปแบบการ
ใหบ้ริการ      
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แนวคิดและทฤษฎีความพงึพอใจของผู้บริโภค  

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ พึงพอใจ หมายถึง รัก 
ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ ดิเรก  (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวก
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก 
ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นท่ีพึงพอใจ  ท าให้บุคคลเกิดความ
กระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและมีก าลงัใจ มีความผกูพนักบัหน่วยงาน มีความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีท า และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างานส่งผลต่อถึงความกา้วหนา้และความส าเร็จขององคก์ารอีกดว้ย 

แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

Shelly  อา้งโดย ประกายดาว (2536) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ  ความรู้สึกทางบวกเป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวก
อ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนได้
อีก ดงันั้นจะเห็นไดว้่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อนและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่า
ความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ีวิชัย (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความ
ตอ้งการของมนุษย ์ 

กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึง
มนุษยไ์ม่วา่อยูใ่นท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานไม่ต่างกนั 

3. วธีิการด าเนินการวิจยั 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการวางนโยบาย โดย

ใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจต่อการเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยั ในการแบ่งกลุ่มลกูคา้ท่ีเขา้มาขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบั

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย

โดยการสุ่มลกูคา้ท่ีเขา้มารับบริการท่ี ธนาคารกรุงศรีส านกังานใหญ่พระราม 3  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือกลุ่มลูกค้าท่ีเขา้มาขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักับ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาส านักงานใหญ่พระราม 3 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาวิเคราะห์มี

จ านวน 250 ตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือการน าค่าจ านวนประชากรทั้ งหมดท่ีได้มาหาค่า

ประชากรท่ีจะท าการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ท่ี  e = 0.05 ตามสูตร 
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ดงัน้ี  โดยผูศึ้กษายอมให้มีค่าความคาดเคล่ือนได ้ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 เม่ือ n แทนขนาดของกลุ่มตวัอย่างN แทนประชากรทั้งหมดท่ีเชา้มาใชบ้ริการสินเช่ือท่ี

อยูอ่าศยั ธนาคารกรุงศรีอยธุยาสาขาพระราม 3 e แทนค่าความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่ง 

ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล จะใชวิ้ธีการรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูลไดแ้ก่ 

ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์จากแบบสอบถามท่ีเตรียมไวแ้ลว้ 

ซ่ึงมีทั้งค าถามปิดและค าถามเปิด ท่ีสร้างข้ึนมาจากส่ิงท่ีผูศึ้กษาตอ้งการจะทราบ และสามารถ อ านวย

ประโยชนต่์อการศึกษา ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มลกูคา้

ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารกรุงศรีอยธุยาส านกังานใหญ่พระราม 3 โดยวิธีการสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเขา้มาใชบ้ริการ โดยผูศึ้กษาไดช้ี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถาม เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถาม

เขา้ใจถึงวตัถุประสงคใ์นการท าแบบสอบถาม 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาดของลกูคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ผูวิ้จยัไดใ้ช ้

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดเป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด โดย สามารถแบ่งกลุ่มลกูคา้

สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ไดด้งัน้ีผูวิ้จยัไดใ้ช ้cluster method วิธี ward’s method เพ่ือดูวา่การ

แบ่งส่วนตลาดจากขอ้มลูท่ีไดเ้กบ็มาสามารถแบ่งไดเ้ป็นก่ีกลุ่มโดยดูจากค่า coefficients และตาราง 

dendrogram ซ่ึงผูวิ้จยัไดน้ าค่า coefficient มาเขา้สูตรค านวณเปอร์เซ็นการเปล่ียนแปลงในแต่ละขั้นท่ีมีการ

ยบุรวม และเลือกใชจ้ านวนกลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงมากเม่ือเทียบกบัการยบุรวมในขั้น

อ่ืนๆ 

เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลง =  = 0.299426 

เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลง =  = 0.097599 

เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลง =  = 0.059475 
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ผูวิ้จยัจะเลือกใชก้ลุ่มในขั้นท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงมากเม่ือเทียบกบัการยบุรวมในขั้นอ่ืนๆ ซ่ึงกคื็อ 

2 กลุ่ม  

ผลจากการวเิคราะห์ด้วยวธีิ K-mean ท าใหผู้วิ้จยัไดท้ราบถึงประชากรท่ีอยูใ่นแต่ละกลุ่มวา่มีก่ีคน ซ่ึงจาก

ผลการทบสอบการจดักลุ่มดว้ยวิธี K-mean ออกเป็น 2 กลุ่ม จะมีสดัส่วนคือ กลุ่ม 1  มีจ านวนสมาชิก  118 

คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 และ กลุ่มท่ี 2 มีจ านวนสมาชิก 132 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 

การวิเคราะห์ระยะห่างของค่าเฉล่ีย สามารถจ าแนกขอ้ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ี
เด่นชดัของแต่ละกลุ่ม และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจร่วมของทั้ง 2 กลุ่มไดด้งัน้ี 
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเด่นชดัในกลุ่ม

ท่ี 1 (กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป) 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเด่นชดัใน

กลุ่มท่ี 2 (กลุ่มลูกคา้ชอบโปรโมรชัน่ 

ให้ความพึงพอใจกบัเร่ืองอตัตราดอกเบ้ียปานกลาง ให้ความพึงพอใจกบัเร่ืองอตัตราดอกเบ้ียมาก 

ให้ความพึงพอใจกบัเร่ืองระยะเวลาของการช าระปานกลาง ให้ความพึงพอใจกบัเร่ืองระยะเวลาของการช าระมาก 

ให้ความพึงพอใจกบัการให้อตัตราดอกเบ้ียพิเศษปานกลาง 

 

ให้ความพึงพอใจกบัการให้อตัตราดอกเบ้ียพิเศษมาก 

 

ให้ความพึงพอใจกบัระเบียบขั้นตอนต่างๆ ปานกลาง ให้ความพึงพอใจกบัระเบียบขั้นตอนต่างๆ มาก 

ให้ความพึงพอใจกบัการอธิบายขอนุมติัเงินกูท่ี้ชดัเจนปานกลาง 

 

ให้ความพึงพอใจกบัการอธิบายขอนุมติัเงินกูท่ี้ชดัเจนมาก 

 

 
ส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามส าคัญต่อการตดัสินใจที่เหมอืนกนัคือ 
ใหค้วามส าคญักบัประเภทสินเช่ือมีความหลากหลายปานกลาง , ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความน่าเช่ือถือ

ของธนาคารมาก  ,  ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการจดับูธ ตามสถานท่ีต่างๆปานกลาง , ใหค้วามส าคญักบัการ

แต่งกายของพนกังานมาก ,ใหค้วามส าคญักบัความสะอาดของธนาคารมาก 

การตั้งช่ือกลุ่ม 

เม่ือทราบความส าคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยาของทั้ง 

2 กลุ่มแลว้ เพ่ือเป็นการง่ายในการเขา้ใจหรือง่ายในการจดจ า ผูวิ้จยัจึงไดต้ั้งช่ือกลุ่มของลูกคา้บตัรฟลีท

การ์ดทั้ง 2 กลุ่มดงัน้ี 
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กลุ่มที่ 1 ช่ือ กลุ่มลูกค้าทั่วไป 
กลุ่มที่ 2 ช่ือ กลุ่มลูกค้าชอบโปรโมรช่ัน 
     ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์และลกัษณะที่อยู่อาศัยลูกค้าสินเช่ือที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาในแต่
ละกลุ่ม 
ประชากรศาสตร์และลักษณะที่อยู่อาศัยลูกค้าสินเช่ือที่อยู่อาศัย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในกลุ่มที่ 1 (กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป) 

ประชากรศาสตร์และลักษณะที่อยู่อาศัยลูกค้าสินเช่ือที่อยู่อาศัย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาในกลุ่มที่ 2(กลุ่มลูกคา้ชอบโปรโมรชัน่) 

 มีจ  านวนสมาชิก 118 ราย  

 มีอายตุ ั้งแต่ 21-30 ปี จ  านวน 56 ราย รองลงมาคืออาย ุ

ตั้งแต่ 31-40 จ านวน 36 ราย 

 มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ  านวน 81 ราย 

รองลงมาคือ ปริญญาโทหรือสูงกว่า จ  านวน 19 ราย  

 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 86 ราย 

รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวัจ านวน 18 ราย  

 มีรายไดเ้ฉล่ียนตั้งแต่ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 

42 ราย รองลงมาคือ 35,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 36 

ราย  

 มีสถานะภาพโสด จ านวน 75 ราย รองลงมาคือสมรส 

จ านวน 27 ราย 

 ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว จ  านวน 62 ราย 

รองลงมาคือ อาคารพาณิชย ์จ  านวน 25 ราย  

 ราคาท่ีอยูอ่าศยั สูงกวา่ 3,000,000 บาท จ านวน 41 

ราย และ ราคา ตั้งแต่ 2,000,001 – 3,000,000 บาท 

เท่ากนัท่ี จ  านวน 41 ราย  

 วตัถุประสงคก์ารถือครองท่ีอยูอ่าศยั เพ่ือ อยูอ่าศยั

เท่านั้น จ  านวน 93 ราย รองลงมาคือเพ่ืออยูอ่าศยัและ

ท าการคา้ จ  านวน 22 ราย 

 วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือ เพ่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 

จ  านวน 72 ราย รองลงมา คือ เพื่อสินเช่ือ

เอนกประสงค ์จ  านวน 30 ราย 

 มีจ  านวนสมาชิก 132 ราย  

 มีอายตุ ั้งแต่ 21-30 ปี จ  านวน 65 ราย รองลงมาคืออาย ุ

ตั้งแต่ 31-40 จ านวน 36 ราย 

 มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ  านวน 84 ราย 

รองลงมาคือ ปริญญาโทหรือสูงกว่า จ  านวน 31 ราย  

 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 101 ราย 

รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวัจ านวน 20 ราย  

 มีรายไดเ้ฉล่ียนตั้งแต่ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 

40 ราย รองลงมาคือ 35,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 38 

ราย 

 มีสถานะภาพโสด จ านวน 86 ราย รองลงมาคือสมรส 

จ านวน 31 ราย 

 ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว จ  านวน 63 ราย 

รองลงมาคือ ทาวน์เฮา้ส์ , ทาวน์โฮม  จ  านวน 28 ราย  

 ราคาท่ีอยูอ่าศยั สูงกวา่ 3,000,000 บาท จ านวน 51 

ราย รองลงมา ราคา ตั้งแต่ 2,000,001 – 3,000,000 

บาท  จ  านวน 39 ราย 

 วตัถุประสงคก์ารถือครองท่ีอยูอ่าศยั เพ่ือ อยูอ่าศยั

เท่านั้น จ  านวน 98 ราย รองลงมาคือเพ่ืออยูอ่าศยัและ

ท าการคา้ จ  านวน 22 ราย 

 วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือ เพ่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 

จ  านวน 89 ราย รองลงมา คือ เพื่อสินเช่ือ

เอนกประสงค ์จ  านวน 23 ราย 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลการวิจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเด่นชดัของแต่ละกลุ่ม 

 
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเด่นชดัในกลุ่ม

ท่ี 1 (กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป) 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจเด่นชดั

ในกลุ่มท่ี 2 (กลุ่มลูกคา้ชอบโปรโมรชัน่ 

ให้ความพึงพอใจกบัเร่ืองอตัตราดอกเบ้ียปานกลาง ให้ความพึงพอใจกบัเร่ืองอตัตราดอกเบ้ียมาก 

ให้ความพึงพอใจกบัเร่ืองระยะเวลาของการช าระปานกลาง ให้ความพึงพอใจกบัเร่ืองระยะเวลาของการช าระมาก 

ให้ความพึงพอใจกบัการให้อตัตราดอกเบ้ียพิเศษปานกลาง 

 

ให้ความพึงพอใจกบัการให้อตัตราดอกเบ้ียพิเศษมาก 

 

ให้ความพึงพอใจกบัระเบียบขั้นตอนต่างๆ ปานกลาง ให้ความพึงพอใจกบัระเบียบขั้นตอนต่างๆ มาก 

ให้ความพึงพอใจกบัการอธิบายขอนุมติัเงินกูท่ี้ชดัเจนปานกลาง ให้ความพึงพอใจกบัการอธิบายขอนุมติัเงินกูท่ี้ชดัเจนมาก 

 

จากการสรุปผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัไดพ้บประเดน็ท่ีน่าสนใจในการน ามาอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มที่ 1กลุ่มลูกคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยาในกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามส าคญัในเร่ือง

ส่วนประสมทางการตลาดปานกลาง ซ่ึงจะแตกต่างกบักลุ่มท่ี 2 และถา้เทียบกบักลุ่มท่ี 2    จะเห็นไดว้า่

ความพึงพอใจในการใหอ้ตัราดอกเบ้ียพิเศษระดบัปานกลาง ซ่ึงนอ้ยกวา่กลุ่มท่ี 2 ซ่ึง ประกายดาว (2536) 

ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ วา่ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์ คือ ความรู้สึก

ทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าใหเ้กิดความสุข และ 

ความรู้สึกทางลบคือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าใหค้วามพึงพอใจลดนอ้ยลง ซ่ึงความพึงพอใจของกลุ่มน้ี 

อยูใ่นระดบัปานกลาง จะเป็นกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป  

กลุ่มที่ 2กลุ่มลูกคา้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยาในกลุ่มน้ี จะใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทาง

การตลาดมาก จะเป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการความพึงพอใจสูง ซ่ึง วิชยั (2531) กล่าววา่ แนวคิดความพึง

พอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือความ

ตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูใ่นท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานไม่ต่างกนั 
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และจะเห็นไดว้า่กลุ่มท่ีมีความพึงพอใจสูง จะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ี ชอบโปรโมรชัน่ต่างๆ เช่นการใหอ้ตัรา

ดอกเบ้ียพิเศษ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์ส าหรับลูกค้ากลุ่มที่ 1 (ลูกค้าทั่วไป) 

กลยุทธ์ผลติภัณฑ์ จากผลการวิจยัพบวา่ลูกคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยาในกลุ่มท่ี 1 จะให้

ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัปานกลางซ่ึงธนาคารควรท่ีจะมีการ

แนะน าผลิตภณัฑใ์หก้บัลกูคา้กลุ่มน้ีในรูปแบบท่ีง่ายๆ เขา้ใจง่าย เพราะลกูคา้กลุ่มน้ีส่วนใหญ่ให้

ความส าคญักบัเร่ืองต่างๆนอ้ยกวา่คนกลุ่มท่ี 1 และควร มีการเพ่ิม ประเภทสินเช่ือใหมี้ความหลากหลาย 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ี  

กลยุทธ์ราคา จากผลการวิจยัพบวา่ลกูคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยาในกลุ่มท่ี 1 จะให้

ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาในระดบัปานกลาง ซ่ึงควรมีการ ลด อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราค่าธรรมเนียม หรือ ระยะเวลาการช าระคืน เพ่ือกระตุน้ ลกูคา้ ให ้มีความพึงพอใจต่อราคามากข้ึน  

กลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย จากผลการวิจยัพบวา่พบวา่ลกูคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

ในกลุ่มท่ี1จะใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัปานกลาง

ซ่ึงนอ้ยกวา่ กลุ่ม ท่ี 2 ธนาคาร จะเขา้ถึงลกูคา้กลุ่มน้ีได ้โดยการ ท าท่ีจอดรถ เพ่ิมข้ึน และ สร้างสถานท่ีใน

การใหบ้ริการสอบถามขอ้มลูเพ่ิมข้ึน เพ่ือยกระดบัความพึงพอใจของลกูคา้ 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจยัพบวา่พบวา่ลกูคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยา ใน

กลุ่มท่ี1จะใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดระดบัปานกลาง โดย

ลกูคา้กลุ่มน้ีจะไม่ค่อยเนน้ถึง การโฆษณา, อตัราดอกเบ้ียพิเศษ และการจดับูธ ดงันั้นธนาคารส่งเสริม

การตลาดลกูคา้กลุ่มน้ี ดว้ยการใหสิ้ทธิพิเศษ ดา้นสินเช่ืออ่ืนๆ เช่น การใหข้องช าร่วย ต่างๆ ตามบูธ 

กลยุทธ์ด้านบุคลากร จากผลการวิจยัพบวา่ลกูคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยาในกลุ่มท่ี 1 จะให้

ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรในระดบัปานกลาง โดยท่ีลกูคา้กลุ่มน้ีจะไม่ค่อยให้

ความส าคญักบัการบริการจากพนกังาน ดงันั้นธนาคารจึงควรท่ีจะมีการประสานงานกบัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งและหน่วยงานดูแลลกูคา้ เพ่ือท่ีง่ายต่อการดูแลกบัลูกคา้ในกรณีท่ีเกิดปัญหา 
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กลยุทธ์ด้านการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณะทางกายภาพ จากผลการวิจยัพบวา่ลกูคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั

ธนาคารกรุงศรีอยธุยาในกลุ่มท่ี 1 จะใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ

ในระดบัปานกลาง ซ่ึงธนาคารกรุงศรีอยธุยาเป็นธนาคารท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีอยูแ่ลว้ ลกูคา้กลุ่มน้ีจึงไม่ค่อย

ใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นน้ี 

กลยุทธ์ด้านกระบวนการ จากผลการวิจยัพบวา่ลูกคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยาในกลุ่มท่ี 1 จะ

ใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการในระดบัปานกลาง จึงควรเพ่ิม

คราวเร็วในการใหบ้ริการโดยการลดระเบียบขั้นตอนท่ี ยุง่ยากๆต่างออกไป และใหค้ าปรึกษาลกูคา้

เก่ียวกบัเร่ืองสินเช่ืออยา่งชดัเจนเพ่ือใหล้กูคา้กลุ่มน้ีมีความประทบัใจในการใหบ้ริการ ซ่ึงจะช่วยใหล้กูคา้

เพ่ิมระดบัความพึงพอใจต่อกระบวนการ การใหบ้ริการมากข้ึน 

กลยุทธ์ส าหรับลูกค้ากลุ่มที่ 2 (กลุ่มลูกค้าชอบโปรโมรช่ัน) 

กลยุทธ์ผลติภัณฑ์ จากผลการวิจยัพบวา่ลูกคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยาในกลุ่มท่ี 2 พบวา่ 

ลกูคา้ค่อนขา้งใหค้วามส าคญักบัเร่ืองสินคา้และบริการของธนาคารกรุงศรีอยธุยา ดงันั้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั

ธนาคารกรุงศรีอยธุยากส็ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดดี้อยูแ่ลว้ ลูกคา้กลุ่มน้ีส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจต่อธนาคารมาก ในเร่ือง ประเภทสินเช่ือ , วงเงินไดรั้บตามตอ้งการและ ภาพลกัษณ์ของ

ธนาคาร  

กลยุทธ์ราคา จากผลการวิจยัพบวา่ลกูคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยาในกลุ่มท่ี 2 จะให้

ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาในระดบัมาก ธนาคารควรท่ีจะก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคา 

เร่ือง อตัราดอกเบ้ียค่าธรรมเนียมต่างๆใหเ้หมาะสม เพ่ือความคุม้ค่าใหก้บัลูกคา้มากท่ีสุด เน่ืองจากคนกลุ่ม

น้ีจะใหค้วามส าคญักบัดา้นราคามาก และจะมีการเปรียบเทียบเพ่ือใหไ้ดค้วามคุม้ค่ามากท่ีสุดก่อนซ้ือเสมอ 

กลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย จากผลการวิจยัพบวา่ลกูคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยาในกลุ่ม

ท่ี 2 จะใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัมาก ซ่ึงเป็นระดบั

ความพึงพอใจท่ีดีอยูแ่ลว้ แต่ ธนาคารจะสามารถเขา้ถึงลกูคา้ในกลุ่มท่ี 2 ไดม้ากยิ่งข้ึนโดยการเพ่ิม สาขา 

หรือช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม้ากข้ึน (ท่ีจอดรถ, เคร่ืองมือการใหบ้ริการ, สถานท่ีใหบ้ริการสอบถาม

ขอ้มลู)  
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กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด จากผลการวิจยัพบวา่ลูกคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยาในกลุ่มท่ี 
2 จะใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดระดบัมากโดยเนน้ถึงการ
โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ต่างๆ การใหอ้ตัราดอกเบ้ียพิเศษ และการจดับูธ ตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงส่งผลให้
ลกูคา้เกิดความประทบัใจในการใชบ้ริการ 
กลยุทธ์ด้านบุคลากร จากผลการวิจยัพบวา่ลกูคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยาในกลุ่มท่ี 2 จะให้
ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรในระดบัมาก ทั้งดา้นการแต่งกาย มนุษยสมัพนัธ์
ของพนกังาน ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน และ การเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ แกไ้ข
ปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดดี้ ดงันั้นถา้จะสามารถเขา้ถึงลกูคา้กลุ่มน้ีได ้ธนาคารจะตอ้งมีการจดัการดา้นบุคลากร
อยา่งมีประสิทธิภาพมีการจดัฝึกอบรมใหก้บัพนกังานเพ่ือท่ีจะสามารถบริการลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ด้านลกัษณะทางกายภาพ จากผลการวิจยัพบวา่ลูกคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยาใน
กลุ่มท่ี 2 จะใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัมาก โดย
ธนาคารจะตอ้งตกแต่งสถานท่ี ดูแลความสะอาด และใหเ้จา้หนา้ท่ีแต่งกายใหเ้หมาะสม ปัจจยัจะเก่ียวขอ้ง
กบัส่วนท่ีสมัผสัจบัตอ้งไดข้องการใหบ้ริการและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ของพ้ืนท่ีใหบ้ริการ ซ่ึงจะมีผลต่อความ
ประทบัใจของลกูคา้ เช่น การแต่งกายท่ีสะอาดสะอา้นและแผน่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ท าใหล้กูคา้เกิด
ความพึงพอใจ และเช่ือมัน่ในการเลือกมาใชบ้ริการ 
กลยุทธ์ด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการวิจยัพบวา่ลูกคา้สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยาใน
กลุ่มท่ี 2 จะใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการในระดบัมาก เช่น 
ระยะเวลาในการอนุมติัสินเช่ือรวดเร็ว การท างานของเจา้หนา้ท่ีท่ีถกูตอ้งแม่นย  า และ การอธิบายเงินกูท่ี้
ชดัเจน ซ่ึงลกูคา้กลุ่มน้ีมีความพึงใจต่อการให ้ บริการในระดบัมาก อยูแ่ลว้ แต่ธนาคารจะตอ้งมีการ
ปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการใหมี้ความรวดเร็ว ถกูตอ้ง เช่น การส่ง MSG แจง้ผลการอนุมติัทนัที เพ่ือ
เพ่ิมความเร็วในกระบวนการใหบ้ริการ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1.ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรเกบ็ขอ้มูลจากลกูคา้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จากจงัหวดัอ่ืน 
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลาย 
2.ในการท าวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองน้ีคร้ังต่อไปควรจะมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่น้ีตามท่ีไดจ้ากการ
ประเมินโดย Krejcie and Morgan (1970) เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีถกูตอ้งมากข้ึน 
 
 
 
 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1705 

 
 

การแบ่งกลุ่มพฤตกิรรมการออม 
กรณศึีกษา บริษทัหลกัทรัพย์โนมูระพฒันสิน จ ากดั(มหาชน) 

Saving Behavior by group 
Case study : Capital Nomura Securities Public company 

ชุษณ ีตองอ่อน1 และ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกจิ2 

CHUSANEE TONGON1 and  DR. THEERANUCH PRUSAKSRIKIT2 

บทคดัย่อ 
การออมนบัว่ามีความส าคญัอย่างมากในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถท่ีจะเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนใน
ระยะยาว การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการออม กรณีศึกษาบริษทัหลกัทรัพยโ์นมู
ระพฒันสิน จ ากดั (มหาชน) การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 226 คนกลุ่มตวัอย่าง
ของผูต้อบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ไม่มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดู ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอายุงาน5-10ปี และมีต าแหน่งงานเป็นท่ี
ปรึกษาการเงินและการลงทุนท าการวิเคราะห์โดยใช ้Cluster Analysis ในการแบ่งกลุ่มจากการศึกษาพบว่าการแบ่งกลุ่ม
ท่ีเหมาะสมไดจ้ านวน 2 กลุ่ม พบวา่สามารถแบ่งกลุ่มพนกังานตามพฤติกรรมการออมท่ีเหมาะสมได ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 
1 กลุ่มไม่มีภาระ และ  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีมีภาระ  
ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่ม , พฤติกรรมการออม 

Abstract 
The independent study is a study of sales in the industry forecasts produced lubricating oil, using factors on the Introduction 
Savings is very important as it is one of the key drivers for to the country's economic development. It helps the country to have 
the strong and sustainable growth in the long run. This research study is aims to define the differences of people’s saving 
behavior. In this study, the sample of people came from Capital Nomura Securities Public company The questionnaire was 
used to collect data with sample of 226 persons. Most samples are single male , around 20-30 years old. They do not have 
much responsibility to take care of his family like his wife and child. They have bachelor degreees with 1-5 years of working 
experience. Many of them ars financial consultants.Using cluster analysis. The result shows that the sample can be divided 
into two different and meaningful groups which are(1) 1. The group of people who are responsible to their family and (2) The 
group of people who don't have to take care of their family. 
Keywords: Cluster, Saving Behavior 
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1.  บทน า 

1.1  ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
       ถา้พูดถึงการออมแลว้ เงินออมคือรายไดส่้วนท่ีเหลือหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายทั้งหมด โดยบุคคลแต่ละคน
นั้นกจ็ะมีวตุัประสงคใ์นการออมท่ีแตกต่างกนัไป เช่น ค่าใชจ่้ายการศึกษาของบุตรในอนาคต ค่ารถ ค่าบา้น 
เป็นตน้ ตามความจ าเป็นในการใชเ้งินในอนาคตในแต่ละบุคคล ซ่ึงการออมนบัว่ามีความส าคญัอย่างมาก
ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถท่ีจะเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว 
เน่ืองจากบริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระพฒันสินจ ากดั(มหาชน) เป็นบริษทัหลกัทรัพย ์ท าหนา้ท่ีใหป้รึกษาและ
รับค าสั่งซ้ือขายการลงทุนในตลาดตราสารเงินและตราสารทุนรวมทั้ งตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงมีพนักงาน
ประมาณ 550 คน และพนักงานบริษทัดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและการลงทุน ซ่ึงมี
ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการออมและการลงทุนอยู่แลว้ อีกทั้งยงัไดรั้บการอบรมเก่ียวขอ้งกบัตรา
สารทางการเงินอย่างสม ่าเสมอ ส่งผลใหเ้กิดความเช่ียวชาญ และยงัใหก้ารสนบัสนุนใหมี้การออมเงินและ
ลงทุนในกองทุนรวมทั้งน้ีเม่ือมีผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ๆจากสถาบนัต่างๆจะมีวิทยากรมาใหค้ าแนะน า
และช้ีแนะแนวทางการลงทุนกบัพนักงานอยู่อย่างเสมอ ท าให้เกิดความสนใจท่ีจะศึกษาดูว่าพนักงาน
บริษทัดงักล่าวมีพฤติกรรมการออม เป็นอยา่งไรบา้ง 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
       1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของพนกังานบริษทัหลกัทรัพยโ์นมรูะพฒันสิน จ ากดั(มหาชน) 
       2.  เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มของพนกังานบริษทัหลกัทรัพยโ์นมรูะพฒันสิน จ ากดั(มหาชน) 
 

 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 

2.1  การอา้งอิงในเน้ือหา 
       กรัณฑรัตน์ ดวงใจสืบ(2555) ไดท้ าการศึกษา พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศไทย พบว่า 
รายไดข้องครัวเรือนมีความสัมพันธ์กบัการออม คือ ครัวเรือนท่ีมีรายไดสู้งจึงมีแนวโน้มในการออมสูง 
หากหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศหญิงจะมีการออมต ่าลง อายุของหัวหน้าครัวเรือนท่ีมีการศึกษาสูงจึงมี
แนวโน้มการออมมากกว่า และภาระหน้ีของครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบัการออมเงิน คือ ครัวเรือนท่ีมี
ภาระหน้ีสูงมีแนวโนม้ในการออมเงินมาก  
       ใจเดียว โกมลเพชร์(2554) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของบุคลากรในวิทยาลัย
นครราชสีมา พบวา่ในดา้นพฤติกรรมและรูปแบบการออมของบุคลากรในวิทยาลยันครราชสีมา ประชากร
ส่วนใหญ่มีหน้ีสินร้อยละ 0-20 ของรายได ้มีเงินออมร้อยละ 0.01-10 ของรายได ้โดยมีวิธีการออมแบบใช้
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ก่อน เหลือแลว้ค่อยออม มีรูปแบบการออมแบบระยะสั้น นอกจากน้ีประชากรยงัมีการใชจ่้ายแบบพิจารณา
ว่าจ าเป็นและไดใ้ช้จึงจะซ้ือ ส่วนเหตุผลของการออมเงินท่ีส าคญัท่ีสุดของประชากรคือ เพ่ือเก็บไวใ้ช้
รักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย โดยมีการออมทรัพยใ์นรูปของบญัชีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน (ทั้งออมทรัพย์
และฝากประจ า)  
       วราภรณ์ บุณยสุรักษ์ (2553) ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมการออมส่วนบุคคลของประชาชนวยัท างาน
ในอ าเภอเมืองนครปฐม พบว่ามีเป้าหมายในการออมเงินเพ่ือสร้างความมัน่คงให้กับตนเอง และเป็น
หลกัประกนัใหก้บัครอบครัวในอนาคต ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั เลือกรูปแบบการออมเงินโดยฝากกงิน
กบัสถาบนัการเงินมากท่ีสุด ส่วนเหตุผลในการเลือกรูปแบบออมเงินจากสถาบนัการเงิน คือ ผลตอบแทน
ท่ีไดรั้บจากการออม สถาบนัการเงินท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกออมเงินมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชย ์
เหตุผลคือความมัน่คงของสถาบนัการเงิน และผูต้อบแบบสอบถาม รับข่าวสารการออมเงินและบริการ
ต่างๆ จากส่ือประเภท วิทย/ุโทรทศันม์ากท่ีสุด 
       รุ่งทิพย์ สันทัดพร้อม(2552) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคลากรในโรงเรียน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกดัเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา่ (1)พฤติกรรมการออมของบุคลากรใน
โรงเรียนในสังกดัเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ในการออม 3 อนัดบัแรก เกิดจากความ
ตอ้งการเพ่ือเก็บไวใ้ชย้ามเจ็บป่วย/ชรา/ฉุกเฉิน เพ่ือเป็นหลกัประกนัของครอบครัว และเพ่ือดอกเบ้ีย/เงิน
ปันผล ตามล าดับ รูปแบบการออม 3 อนัดับแรก คือ การออมเงินกับสถาบันการเงิน การฝากเงินกับ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกทม. การซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ตามล าดบั (2)ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออม
ของบุคลากรในโรงเรียน พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการพยากรณ์พฤติกรรมการออมของบุคคลากรอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 มี 3 ปัจจยั ซ่ึงไดแ้ก่ปัจจยัดา้นซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ปัจจยัดา้นซ้ือกองทุน
รวม ปัจจยัดา้นซ้ือทองค า 
       พรรณภา วิไลศรีอัมพร (2552) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการออมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการออม
ของพนกังานบริษทัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) สังกดัศูนยบ์ริการลกูคา้ พบว่า (1) พฤติกรรมการ
ออมของพนกังานส่วนใหญ่มีจ านวนเงินออมร้อยละ 10-20 ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีวตัถุประสงค์การ
ออมเพ่ือไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉินโดยฝากเงินกบัธนาคาร เพราะสะดวกในการน าเงินออกมาใชแ้ละออมมา
นาน 1-5ปี (2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออมของพนกังาน คือ ทศันคติในการออมของบุคคล ปัจจยัดา้น
อตัราผลตอบแทนและอตัราดอกเบ้ีย ความสะดวกในการออม การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
และบริการ เก่ียวกบัการออม ความมัน่คงของสถาบนัการเงินและภาวะเงินเฟ้อ ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผล
ให้การออมลดลง คือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนสาเหตุท่ีไม่ออมเพราะรายไดน้้อยไม่มีเงินเหลือในการออม (3) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนเงินออมกบัปัจจยัส่วนบุคคลพบว่าอายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบั
จ านวนเงินออม ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสมัพนัธ์กบัจ านวนเงินออม ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ต่อเดือนและจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีรับภาระค่าใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสมัพนัธ์กบัจ านวนเงิน
ออม 
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       ทิฐิกรณ์ เน่ืองหล้า (2552) ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมการออมของขา้ราชการชั้นประทวนในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง มีอายอุยู่ในช่วงระหว่าง 34-
45 ปี ส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยู่ในสายงานป้องกนัและปราบปราม มีการศึกษาต่อในปัจจุบนัเป็นจ านวน
มากกวา่ กลุ่มท่ีไม่มีศึกษาต่อ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คู่สมรสของขา้ราชการต ารวจส่วนใหญ่ไม่มีการ
ประกอบอาชีพใดๆ มีบุตรท่ีอยู่ในอุปการะ 1-2 คน มีจ านวนสมาชิกภายในบา้นของกลุ่มตวัอย่างระหว่าง 
3-5 คน ส่วนใหญ่ไม่มีภาระการผอ่นบา้น/ท่ีพกัอาศยั และไม่มีภาระในการผอ่นรถยนต/์ยานพาหนะ 
       โสภิต พงษ์รัตนานุกุล(2552) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการออมและความมั่งคั่งของครัวเรือน
ภาคเหนือของประเทศไทยพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการออมไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉินหรือ
เจ็บป่วยมากท่ีสุด รองลงมาออมไวใ้ช้จ่ายยามชราหรือเกษียณอายุ และครัวเรือน ส่วนใหญ่ตระหนักถึง
ความส าคญัในการออม โดยมีการคิดและวางแผนในการออมเล็กนอ้ย แต่เก็บออมไดน้อ้ยกว่าท่ีตั้งใจไว ้
แหล่งขอ้มูลข่าวสารทางการเงินท่ีครัวเนือยไดรั้บมาจากครอบครัวและเพ่ือนฝงูมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ 
ส่ือโทรทศัน ์
       โสภา  เหมืองหม้อ(2552) ได้ท าการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของ
ครัวเรือนผ่านธนาคารพาณิชย์ พบว่าโครงสร้างการออม ในส่วนของ ราคาผูบ้ริโภคทั่วไป รายได้
ประชาชาติ และจ านวนของสาขาธนาคารพาณิชย ์มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนัขา้มกบั ดชันีราคา
ผูบ้ริโภคทั่วไปแต่มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกันกบั รายได้ประชาชาติ และจ านวนสาขาของ
ธนาคารพาณิชยท่ี์ระดบันัยส าคญั 0.05 และเม่ือพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพบว่า
ปัจจยัทางดา้นรายไดป้ระชาชาติถือวา่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของการออมภาคครัวเรือนมากท่ีสุดผล
การศึกษาแนวโนม้ปริมาณเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชยใ์นปี พ.ศ.2552-2556 พบว่าปริมาณเงินฝากของภาค
ครัวเรือนผา่นธนาคารพาณิชย ์มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 
       ดวงธิดา  แท่งทองค า (2551) ไดท้ าการศึกษา พฤติกรรมการออมของลกูจา้งประจ าในสงักดักรมทาง
หลวงส่วนกลางเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการออมของลูกจา้งประจ าในสังกดักรม
ทางหลวงส่วนกลาง ลดน้อยลง เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่วนใหญ่นิยมฝากเงินกบัสหกรณ์
ออมทรัพยม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.10 โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการออม พบวา่ ลูกจา้งประจ าตอ้งการมีบา้น
และท่ีดินเป็นของตนเองเป็นอนัดับแรก รองลงมา คือการหวงัผลตอบแทนท่ีได้รับจากการออม เช่น 
ดอกเบ้ีย เงินปันผล ส าหรับเป้าหมายของการออมของลูกจา้งประจ า คือ การออมเพ่ืออนาคตและความ
มัน่คงเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ การออมเพ่ือใชใ้นยามเจบ็ป่วย/ชรา/ยามฉุกเฉิน 
       สัมฤทธ์ิ อมัพรทิวาทิพย์ (2550) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการออมลูกคา้รายใหญ่ ของธนาคาร
พาณิชยใ์นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ36-45 
ปี สถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมีระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการออมร้อยละ 10-20 ของรายได ้วตัถุประสงค์
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ของการออมเงินก็เพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบัตวัเองโดยใชวิ้ธีฝากเงินกบัสถาบนัการเงินในประเภทเงิน
ฝากออมทรัพย ์และรับทราบขอ้มลูข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆจากพนกังานธนาคาร 

 
3.  วธิีการศึกษา 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
       กลุ่มประชากรผูมี้รายไดป้ระจ าซ่ึงเป็นพนกังานบริษทั หลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
จะท าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย(Random Sampling) โดยไม่จ ากดั เพศ อายุ การศึกษา และรายได ้ซ่ึงปัจจุบนั
บริษทั ดงักล่าว มีพนกังานจ านวนทั้งส้ิน  550 คน 
3.2  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
       3.2.1  การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Random Sampling) จะท าการแจกแบบสอบถามแบบสุ่มตวัอย่าง 
และเก็บด้วยตนเอง เก็บรวบรวมข้อมูลการออม จากกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีเป็นพนักงานของ บริษัท
หลกัทรัพยโ์นมูระพฒันสิน จ ากดั(มหาชน)  ทั้งหญิงและชาย ไม่จ ากดัเพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน และ
รายได ้เกบ็รวบรวมขอ้มลูตั้งแต่วนัท่ี 2 ธ.ค. 2556 – 27 ธ.ค. 2556 รวม 13 วนั จ านวน 226 ตวัอยา่ง 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
       การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัจะใชเ้คร่ืองมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามการวิจยั (Questionnaire) 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี  1  แบบสอบถามคุณลกัษณะพ้ืนฐานทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  7  ขอ้  
ส่วนท่ี 2  ขอ้มลูทางการเงินของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 9 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3  ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 3 ขอ้ 
ส่วนท่ี 4   ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 1 ขอ้ 
 

4.  ผลการศึกษา 
การแบ่งกลุ่ม : Cluster Analysis มี 4 ขั้นตอน เร่ิมจาก 
        (ก) การก าหนดตวัแปรย่อยเชิงปริมาณท่ีจะใชแ้บ่งกลุ่ม ก าหนดตวัแปรเชิงปริมาณ และ น าตวัแปร
ย่อยเชิงปริมาณใส่ลงในโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติเราจะได้ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึงค่าแสดง
ออกมาสะท้อนค าตอบของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบออกมาว่ามีการกระจายตวัแค่ไหน ถา้ค่าต ่ากว่า 1 ควร
จะตอ้งน าออกจากการวิเคราะห์ Cluster Analysis ซ่ึงเม่ือค่าออกมาตามตารางท่ี 1 Descriptives แลว้พบว่า
ตวัแปรเชิงปริมาณใชไ้ดเ้น่ืองจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกวา่ 1  
        (ข) การก าหนดวิธีการวดัระยะห่าง เม่ือ Out put  ออกมาแลว้ จะไดต้ารางท่ี2 ตาราง Agglomeration 
Schedule ซ่ึงจะท าใหเ้ราสามารถหาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมได ้เม่ือเราน าสูตร % การเปล่ียนแปลงมาใชจ้ะ
สามารถค านวณหากลุ่มท่ีเหมาะสมไดจ้ านวน 2 กลุ่ม 
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        (ค) การแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอน คือ Hierarchical เพ่ือเลือกจ านวนกลุ่มและตามดว้ยPartitioning เพ่ือ
จ าแนกคนลงในกลุ่มย่อยๆ Out put ท่ีไดม้าจะบอกถึงตวัแปรเชิงปริมาณท่ีสามารถใชไ้ดใ้นการแบ่งกลุ่ม
โดยดูจากค่า P-Value ของตวัแปรเชิงปริมาณ ถา้มีค่า Sig นอ้ยกว่า 0.05 แปลว่าตวัแปรเชิงปริมาณตวันั้น
สามารถใชไ้ดใ้นการแบ่งกลุ่ม  
        (ง) การอธิบายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มท่ีตอ้งน าขอ้มูลส่วนตวัมาช่วยในการแปลผล รวมทั้ง
การตั้งช่ือกลุ่มยอ่ย 
       Out put ท่ีไดม้าจะบอกถึงสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างวา่กลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 มีลกัษณะของตวัแปรเชิง
ปริมาณ ก่ี % เม่ือรวมกนัจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดคือ 100% ซ่ึงในท่ีน้ีคือ 226 คน 
       จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  จ านวน 226 คนพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีสุ่มมาศึกษาส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.3 อายุส่วนใหญ่ระหว่าง 20-30ปี คิดเป็นร้อยละ45.1 สถานภาพสมรสส่วน
ใหญ่ มีสถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 64.6 จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดูส่วนใหญ่ ไม่มี คิด
เป็นร้อยละ 48.6 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 65.9 ส่วนใหญ่มี
อายุงาน นอ้ยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.9 ต าแหน่งงานของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่งงาน ท่ีปรึกษา
การเงินและการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 65.4 ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างมีเงินเดือนประจ า นอ้ยกว่า 20,000บาท 
คิดเป็นร้อยละ 41.1 กลุ่มตวัอย่างมีโบนัสและค่าคอมมิชชัน่ มากกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.1 ส่วน
ใหญ่ไม่มีรายไดพิ้เศษ คิดเป็นร้อยละ 57.9 กลุ่มตวัอย่างมีรายไดจ้ากการลงทุน นอ้ยกว่า 20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 52.6 ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต่อเดือน นอ้ยกว่า 20,000บาท คิดเป็น 53.5 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีหน้ี
บตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ49.5 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีหน้ีผ่อนรถ คิดเป็นร้อยละ 71.6 กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ไม่มีหน้ีนอกระบบ คิดเป็นร้อยละ 96.4 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีหน้ีคงคา้งอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 85.8 
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สรุปผลเป็นตาราง 

ตารางท่ี 1 ตวัแปรเชิงปริมาณท่ีทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั 

ตัวแปรเชิงปริมาณ ไม่มีความแตกต่าง Mean , P-value 

การออมเงินโดยเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 10,001-

15,000 บาท ต่อเดือน 

ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั (Mean=3.553 , P = 

0.347) 

หน้ีสินเป็นอุปสรรคในการออมเงินปานกลาง ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั (Mean=2.739 , P = 

0.746) 

พฤติกรรมการออมโดยกนัไวอ้อมก่อนใชจ่้ายเป็น

บางคร้ัง/เม่ือมีโอกาส 

ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั (Mean=2.726 , 

P=0.158) 

พฤติกรรมการออมโดยเหลือจากการใชจ่้ายแลว้จึง

น าไปออม 

ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั (Mean=2.243 , 

P=0.185) 

 

ตารางท่ี 2 ตวัแปรเชิงปริมาณท่ีทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกนั 

ตัวแปรเชิงปริมาณ มีความแตกต่าง Mean , P-value 

ค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัมากเป็นอุปสรรคในการ

ออม 

กลุ่มท่ี 2 มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัมากเป็นอุปสรรค

ในการออมมากกวา่กลุ่มท่ี 1 อยา่งมีนยัส าคญั 

(Mean=2.739 , P=0.015) 

ขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัการออมเป็นอุปสรรคในการ

ออม 

กลุ่มท่ี 2 ขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัการออมเป็นอุปสรรคใน

การออมมากกวา่กลุ่มท่ี 1 อยา่งมีนยัส าคญั 

(Mean=2.022 , P=0.048) 

ไม่มีวินยัในการออมท าให้เป็นอุปสรรคในการออม กลุ่มท่ี 2 ไม่มีวินัยในการออมท าให้เป็นอุปสรรคในการ

ออมมากกวา่กลุ่มท่ี 1 อยา่งมีนยัส าคญั 

(Mean=0.2.562 , 

P=0.000) 

ผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีมีอยูไ่ม่ตรงกบัความตอ้งการ

เป็นอุปสรรค 

ผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีมีอยูไ่ม่ตรงกบัความตอ้งการเป็น

อุปสรรคในการออมต่อกลุ่มท่ี 2 มากกว่ากลุ่มท่ี 1 อยา่งมี

นยัส าคญั 

(Mean=3.186 , P=0.000) 

พฤติกรรมการออมโดยกนัไวอ้อมก่อนใชจ่้ายทุกคร้ัง กลุ่มท่ี 2 มีพฤติกรรมการออมโดยกนัไวอ้อมก่อนใช้จ่าย

ทุกคร้ัง มากกวา่ กลุ่มท่ี 1 อยา่งมีนยัส าคญั 

(Mean=2.491 , P=0.000) 
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ให้ความส าคญักบัภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ กลุ่มท่ี 2 ให้ความส าคญักบัภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ

ในการออมเงินมากกวา่กลุ่มท่ี 1 อยา่งมีนยัส าคญั 

(Mean=3.429 , P=0.000) 

ออมเงินเพ่ือช าระหน้ีสิน กลุ่มท่ี 2 ออมเงินเพ่ือช าระหน้ีสินมากกว่ากลุ่มท่ี 1 อยา่ง

มีนยัส าคญั 

(Mean=2.823 , P=0.000) 

ออมเงินเพ่ือซ้ือรถยนต ์ กลุ่มท่ี 2 ออมเงินเพ่ือซ้ือรถยนตม์ากกว่ากลุ่มท่ี 1 อยา่งมี

นยัส าคญั 

(Mean=2.637 , P=0.000) 

ออมเงินเพ่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยั กลุ่มท่ี 2 ออมเงินเพ่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยัมากกว่ากลุ่มท่ี 1 อยา่ง

มีนยัส าคญั 

(Mean=3.204 , P=0.000) 

ออมเงินเพื่อการสมรส กลุ่มท่ี 2 ออมเงินเพ่ือการสมรสมากกว่ากลุ่มท่ี 1 อยา่งมี

นยัส าคญั 

(Mean=2.575 , P=0.000) 

ออมเงินเพื่อการศึกษาของบุตร กลุ่มท่ี 2 ออมเงินเพ่ือการศึกษาของบุตรมากกว่ากลุ่มท่ี 1 

อยา่งมีนยัส าคญั 

(Mean=3.058 , P=0.000) 

ออมเงินเพ่ือการท่องเท่ียว กลุ่มท่ี 2 ออมเงินเพ่ือการท่องเท่ียวมากกวา่กลุ่มท่ี 1 อยา่ง

มีนยัส าคญั 

(Mean=3.336 , P=0.000) 

ออมเงินเพ่ือค่าใชจ่้ายหลงัเกษียณ กลุ่มท่ี 2 ออมเงินเพ่ือค่าใชจ่้ายหลงัเกษียณมากกวา่กลุ่มท่ี 

1 อยา่งมีนยัส าคญั  

(Mean=3.938 , P=0.000) 

ออมเงินเพื่อการรักษาพยาบาลของตนเองและบุคคล

ในครอบครัว 

กลุ่มท่ี 2 ออมเงินเพ่ือการรักษาพยาบาลของตนเองและ

บุคคลในครอบครัวมากกวา่กลุ่มท่ี 1 อยา่งมีนยัส าคญั 

(Mean=3.845 , P=0.000) 

ออมเงินเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ส่ือสารและเทคโนโลยต่ีางๆ กลุ่มท่ี 2 ออมเงินเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ส่ือสารและเทคโนโลยี

ต่างๆมากกวา่กลุ่มท่ี 1 

(Mean=2.394 , P=0.000) 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1  สรุปผลการศึกษา        

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย Cluster Analysis วิธี Hierarchical เพ่ือหาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม พบว่าจ านวน

กลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่งกลุ่มควรเป็น 2 กลุ่มดงัน้ีคือ  
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กลุ่มที่  1 กลุ่มไม่มีภาระ  กลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสโสด ไม่มีจ านวนสมาชิกท่ีต้อง
อุปการะเล้ียงดู โดยเงินเดือนประจ าส่วนใหญ่น้อยกว่า 20,000 บาท โบนัสและค่าคอมมิชชั่นน้อยกว่า 
20,000 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีภาระหน้ีบตัรเครดิต 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มภีาระ กลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส , หยา่/หมา้ย ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก
ท่ีตอ้งอุปการะเล้ียงดู 1 คน – มากกว่า 3 คนข้ึนไป โดยเงินเดือนประจ าส่วนใหญ่มากกว่า 20,000 บาท 
โบนสัและค่าคอมมิชชัน่มากกวา่ 20,000 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่มีหน้ีบตัรเครดิตมากกวา่ 20,000 บาท 
5.2  ขอ้เสนอแนะ 
       5.2.1  ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี  

1) ในขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งทั้งกลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 อาจมีการจดัอบรมในส่วนของการ
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัขอ้มลูการออมเพ่ิมเติมเพ่ือใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจมากข้ึน 

2) ขอ้มูลท่ีไดม้าอาจน ามาพฒันารูปแบบการออมของพนกังานซ่ึงอาจมีการออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้
เขา้กบักลุ่มท่ีแบ่งออกมา ซ่ึงอาจท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการไดม้ากข้ึน 

3) งานศึกษาช้ินน้ีท าใหเ้พ่ือเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการ
ออมน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการศึกษาขอ้มลู 

4) จากการท าการศึกษาเก่ียวกบัการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการออมของพนกังานบริษทัหลกัทรัพยโ์นมู
ระพฒันสิน จ ากดั(มหาชน) จะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มท่ีไม่มีภาระ 2.กลุ่มท่ีมีภาระ ซ่ึง
จะสามารถช่วยฝ่ายการลงทุนของพนกังานในการพฒันารูปแบบการออมของพนกังานซ่ึงอาจจะ
มีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม รวมทั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ , E-JIB , การลงทุนในกองทุนท่ี
พนักงานมีส่วนร่วมกับทางบริษทั ซ่ึงก็จะสามารถเห็นภาพของคน 2 กลุ่มท่ีจะน าไปใช้เป็น
ทางเลือกเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของพนกังาน 

5.2.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
1) เคร่ืองมือในการวิจยัในส่วนของปัญหาของค าถามในแบบสอบถามอาจไม่ค่อยชดัเจนสะทอ้น

พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างออกมาไดค่้อนขา้งนอ้ยและอาจมีบางค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่างเขา้ใจผิด
จึงอาจตอ้งมีการปรับปรุงแบบสอบถามให้เพ่ิมรายละเอียดเขา้ไปให้มากกว่าน้ีแลขะท าให้เกิด
ความชดัเจนมากกวา่น้ี 

2) ขอ้จ ากดัของการวิจยังานช้ินน้ีเน่ืองจากการเก็บขอ้มูลนั้นกลุ่มตวัอย่างอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกนั บริษทั
เดียวกนั ท าใหข้อ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งของขอ้มลูค่อนขา้งจ ากดั 

3) ประเด็นท่ีควรท าในการศึกษาคร้ังใหม่อาจตอ้งมีจ านวนประชากรท่ีมีการกระจายกลุ่มกอ้นกนั
มากกว่าน้ีซ่ึงอาจจะเป็นพนกังานบริษทัหลกัทรัพยห์ลายๆบริษทั หรือเลือกท่ีจะท าแต่ในกลุ่มท่ี
ปรึกษาการเงินและการลงทุนเพียงอย่างเดียวเพ่ือจะไดเ้ขา้ถึงพฤติกรรมการออมของกลุ่มนั้นๆ
อยา่งแทจ้ริง 

4) อาจมีการเพ่ิมการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเขา้ไปเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลชดัเจนยิ่งข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มหลกัทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง 
Cluster analysis of dividend stock 

สิทธิวฒัน์  โชคเจริญชัย1 และ นงนภัส  แก้วพลอย2 

Sittiwat  Chokjalernchai and Nongnapat  Klawploy 

บทคดัย่อ 

การลงทุนมีแนวคิดและรูปแบบท่ีหลากหลาย  แต่แนวคิดหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชล้งทุนไดอ้ย่างย ัง่ยืนก็คือ
แนวคิดการลงทุนในหุน้ท่ีมีเงินปันผลสูง(Dividend stock) เน่ืองจากสามารถน าเงินปันผล(Dividend) ท่ีได้
จากการถือครองมาชดเชยราคาท่ีผนัผวนของหุ้นไดแ้ละเม่ือถึงจงัหวะท่ีเหมาะสมยงัสามารถท าก าไรจาก
ส่วนต่างของราคา(Capital gain) หุน้ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  อยา่งไรกต็ามการยึดแนวคิดการลงทุนในหุน้โดย
พิจารณาเพียงแค่เงินปันผลสูงเพียงอย่างเดียวยงัถือว่าไม่เพียงพอ  จึงจ าเป็นจะต้องมีการพิจารณา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทัดา้นต่างๆ เช่น สภาพคล่อง โครงสร้างทางการเงิน ความสามารถ
ในการท าก าไรและอ่ืนๆจากอตัราส่วนทางการเงินและน าขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวมาค านวณ
เพ่ือแบ่งกลุ่ม(Cluster analysis) ซ่ึงเป็นการแบ่งหุ้นออกเป็นกลุ่มต่างๆตามลกัษณะจุดเด่น จุดด้อย ข้อ
ไดเ้ปรียบและขอ้เสียเปรียบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  เพ่ือท่ีจะน าไปเป็นขอ้มลูทางสถิติประกอบการลงทุน 

ค าส าคัญ: การแบ่งกลุ่ม, หุ้นปันผล 

Abstract 

Investment  have  many  type  and  guildline  but  another  guildline  that  can  use  is  the  investment  in 
dividend  stock  because  dividends  are  the  compensate  that  be  offset  the  volatility  and  you  can  
sell  any stock  for  capital  gain  provide  profit  in  another  way.  In  the  other  way  to  fix  investment 
that  only  concern  about  high  dividend  payout  have  not  enough  therefor  necessary  to  considering  
the  corporate  effective  operation  term, liquidity  financial structure  profitability  and  other  term  
from  financial ratios.  Then  take  to  cluster analysis  which  classify  the  stock  to  each  group  that  
have  prominent  point  defect  advantage  and  disadvantage  significant.  Use  as  statistical  
information  include  for  investment. 

Keywords: Cluster analysis, Dividend  stock 
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1. บทน า 

 
     ในโลกปัจจุบนัมนุษยมี์การพฒันาในหลายๆเร่ืองจากศตวรรษท่ีแลว้  ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ในแง่ต่างๆไดเ้ปล่ียนแปลงไป เช่น ในเร่ืองการเมือง สังคม วฒันธรรม การท างาน เศรษฐกิจ และการเงิน  
เม่ือเจาะจงในเร่ืองของเศรษฐกิจและการเงินนั้นจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่ามนุษยเ์ราเร่ิมมีค่าใชจ่้ายในการ
ด ารงชีวิตในยุคปัจจุบนัท่ีเพ่ิมข้ึนและเป็นการเพ่ิมข้ึนดว้ยอตัราท่ีรวดเร็ว  สาเหตุเน่ืองมาจากเงินเฟ้อท่ีเพ่ิม
สูงข้ึนดว้ยอตัราเร่งอยา่งต่อเน่ือง  ท าใหอ้  านาจในการซ้ือ(มลูค่า)เงินท่ีมีลดนอ้ยลงไป 
     จากผลของเงินเฟ้อดงักล่าวจึงเกิดความจ าเป็นท่ีประชาชนทัว่ไปควรจะเพ่ิมความมัง่คัง่ดว้ยการลงทุน
(ทางการเงิน)เพ่ือเป็นการเอาชนะเงินเฟ้อ  โดยทัว่ไปการลงทุนมีมากมายหลากหลายแบบ ไดแ้ก่ การลงทุน
ในตราสารต่างๆ อาทิ หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธ์ิ หุน้กู ้พนัธบตัรรัฐบาล แต่ท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดในทอ้งตลาดนั้น
คือหุน้สามญั  การลงทุนในหุน้สามญัแบ่งลกัษณะแนวทางท่ีน ามาใชต้ดัสินใจลงทุนดว้ยกนั 2 แนวทางคือ 
แนวเทคนิคอล(Technical analysis) และแนวปัจจยัพ้ืนฐาน(Fundamental analysis) ซ่ึงในรายงานฉบบัน้ีจะ
น าเสนอขอ้มลูเชิงสถิติในแนวปัจจยัพ้ืนฐาน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 
หุ้นปันผล : ขุมทรัพย์การลงทุน 
     เม่ือพิจารณาอตัราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยเปรียบเทียบกบัตลาดอ่ืนๆ ในภูมิภาคพบว่า 
ตลาดหุน้ไทยอยู่ใน 3 อนัดบัแรกท่ีมีอตัราเงินปันผลตอบแทนสูงสุด ในช่วงปี 2549 -2554 ซ่ึงท าใหเ้ห็นถึง
ความน่าสนใจของ “หุน้ปันผล” ของตลาดหุน้ไทย ดงันั้นในการศึกษาท่ีเป็นแนวคิดในการเลือกหุน้ปันผล
จะแสดงถึงศกัยภาพของ“หุ้นปันผล” ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหุน้ไทยทั้งในดา้นผลตอบแทนและ
ดา้นเสถียรภาพทางดา้นราคา ตลอดจนการเปรียบเทียบผลตอบแทนรวมระหวา่งการลงทุนใน “หุน้ปันผล” 
กบัการฝากเงินในธนาคารพาณิชย(์สถาบนัวิจยัเพ่ือตลาดทุน, หุน้ปันผล, 1/2555, หนา้ i) 
        เพ่ือสนบัสนุนใหผู้มี้เงินออมเลือกใช้ “หุน้ปันผล” เป็นทางเลือกในการออมใหไ้ดผ้ลตอบแทนสูงสุด
ในระยะยาวภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับไดใ้นงานวิจยัดงักล่าวจึงศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย 
จ านวน 512 บริษทั ซ่ึงพบว่าบริษทัท่ีจ่ายปันผลต่อเน่ืองในช่วงปี 2549 - 2553 มีมากถึง 288 บริษทั หรือคิด
เป็นร้อยละ 56.3 ของบริษัทจดทะเบียนทั้ งหมด ซ่ึงหุ้นของบริษัทเหล่าน้ีจัดเป็นกลุ่ม “หุ้นปันผล” 
(สถาบนัวิจยัเพ่ือตลาดทุน, หุน้ปันผล, 1/2555, หนา้ i) 
        เม่ือพิจารณาผลตอบแทนและความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา พบวา่ กลุ่ม “หุน้ปันผล” ดงักล่าว
มีผลตอบแทนรวม (total return) เฉล่ีย ในช่วงปี 2549 - 2553 สูงถึงร้อยละ 25.3 - 36.5 ต่อปี ซ่ึงสูงกว่า
ผลตอบแทนรวมของตลาดซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 21.1 ต่อปี อีกทั้งเม่ือพิจารณารายปี พบว่า แมใ้นช่วงเศรษฐกิจ
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ตกต ่าในปี 2551 กลุ่ม “หุ้นปันผล” ยงัให้ผลตอบแทนรวมสูงกว่าตลาดโดยรวม เน่ืองจากมีผลตอบแทน
จากเงินปันผลชดเชยผลขาดทุนจากราคาหุ้นท่ีปรับลดลง  และเม่ือพิจารณาความเส่ียงจากความผนัผวน
ราคา พบว่า “หุ้นปันผล” ทุกกลุ่มมีความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหุ้นต ่ ากว่าตลาดโดยรวม
(สถาบนัวิจยัเพ่ือตลาดทุน, หุน้ปันผล, 1/2555, หนา้ ii) 
        นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนรวมจาก 2 ทางเลือก ระหว่างการลงทุนในกลุ่ม “หุ้น
ปันผล”และการฝากเงินท่ีธนาคารพาณิชย ์ส าหรับช่วงเวลา 10 ปี (ปี 2543 - 2553) พบวา่ การลงทุนในกลุ่ม 
“หุ้นปันผล” ให้ผลตอบแทนรวมสูงกว่าการฝากเงินไวใ้นธนาคารพาณิชยถึ์ง 6.65 เท่า และผลต่างของ
ผลตอบแทนรวมน้ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเม่ือช่วงระยะเวลาการลงทุนเพ่ิมข้ึน  การศึกษาได้แสดงให้เห็น
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความเช่ือท่ีผูมี้เงินออมอาจเขา้ใจผิดต่อ “หุน้ปันผล” ใน 3 ประเด็น กล่าวคือ(สถาบนัวิจยั
เพ่ือตลาดทุน, หุน้ปันผล, 1/2555, หนา้ ii) 
        (1)  บริษทัท่ีจ่ายเงินปันผลในอตัราสูง ไม่ไดมี้ธุรกิจใกลอ่ิ้มตวัหรือมีโอกาสเติบโตนอ้ยจึงไม่ตอ้งเก็บ
ก าไรสะสมไวส้ าหรับการลงทุนเพ่ิมในอนาคต โดยขอ้มูลงบการเงินในช่วงปี 2549 - 2553 แสดงใหเ้ห็นว่า
อตัราการเติบโตของรายไดร้วมและสินทรัพยร์วมของบริษทัท่ีหุน้จดัเป็น “หุน้ปันผล” สูงกว่าตลาดตรงกนั
ขา้มกบัความเช่ือของนกัลงทุน 
        (2) บริษทัจดทะเบียนไทยจ่ายปันผลสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่งโดยเฉพาะบริษทัจด
ทะเบียนในกลุ่ม “หุน้ปันผล” ท่ีเฉล่ียร้อยละ 97.5 ของบริษทัทั้งหมดมีก าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลในช่วง
ปี 2549 - 2553 และมีอตัราการจ่ายปันผลเฉล่ีย (average payout ratio) สูงถึงร้อยละ 50.6 ของก าไรสุทธิ 
ส าหรับการจ่ายปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2553 
        (3) เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัการถือครองหุน้โดยนกัลงทุนรายยอ่ย พบวา่ “หุ้นปันผล” มีการถือครองหุ้น
โดยนักลงทุนรายย่อยต ่ากว่าตลาด อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสภาพคล่องเฉพาะหุ้นท่ีถือครองโดยนัก
ลงทุนรายย่อย พบว่า แม ้“หุน้ปันผล” มีอตัราการหมุนเวียนในการซ้ือขายหลกัทรัพยต์ ่ากว่าตลาดโดยรวม 
แต่อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่หุน้ในกลุ่ม SET50 
        จากความโดดเด่นของ “หุ้นปันผล” ทั้งดา้นผลตอบแทนและความเส่ียงและขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั“หุ้น
ปันผล” ช้ีให้เห็นว่า “หุ้นปันผล” ให้ผลตอบแทนท่ีสม ่าเสมอต่อเน่ืองเช่นเดียวกบัการฝากเงินท่ีธนาคาร
พาณิชย ์แต่ผลตอบแทนจาก “หุน้ปันผล” อยู่ในระดบัท่ีสูงกว่าการฝากเงินกบัธนาคารพาณิชยแ์ละสูงกว่า
อตัราเงินเฟ้อ อีกทั้ง ถา้เป็นการออมในระยะยาวผูมี้เงินออมไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัความผนัผวนของราคาหุน้
กล่าวคือ หากราคาหุ้นมีความผนัผวนมากแต่ผูมี้เงินออมไม่ไดข้ายหุ้นก็เป็นเพียงการขาดทุนทางบัญชี
เท่านั้น ดงันั้น “หุน้ปันผล” จึงเหมาะส าหรับการเป็นผลิตภณัฑเ์ร่ิมตน้ในตลาดหุน้ไทยส าหรับผูมี้เงินออม
ทั้งน้ี ผูมี้เงินออมสามารถเลือกลงทุนไดด้ว้ยตวัเองหรือผ่านมืออาชีพ ส าหรับการลงทุนดว้ยตวัเองนกัลงทุน
สามารถเลือกลงทุนใน “หุน้ปันผล” รายตวั (สถาบนัวิจยัเพ่ือตลาดทุน, หุน้ปันผล, 1/2555, หนา้ iii) 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ขั้นตอนการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม(Cluster analysis) ในงานวิจยัฉบบัน้ี  มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน  เร่ิมจาก
การก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่ม(ตวัแปรเชิงปริมาณ)  การออกแบบการวิจยั(การวดัระยะห่างแบบ 
Squared Euclidean Distance และ Z score) การก าหนดวิธีการแบ่งกลุ่ม(Hierarchical, Agglomeration 
Coefficient, k-means) และการอธิบายลกัษณะเฉพาะกลุ่มโดยการใชค่้ากลาง(Mean) ของแต่ละตวัแปรใน
กลุ่มเป็นเกณฑ์การพิจารณา  ซ่ึงทุกขั้นตอนเป็นระเบียบการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีไดรั้บการยอมรับระดบั
สากล 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     เม่ือพิจารณาค่าสถิติ ANOVA Test จะสามารถแบ่งกลุ่มออกมาไดต้ามตอ้งการและสามารถทราบถึง
นยัส าคญัทางสถิติของการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดว้ยค่าความน่าจะเป็น(Probability, Prob, p-value)  ซ่ึงจาก
การแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มดงักล่าวไดผ้ลการแบ่งกลุ่มคือ 

     กลุ่มท่ี  1 มีจ านวนบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มทั้ งหมด  9 บริษัท   ได้แก่  GYT, UVAN, MALEE, DTAC, 
INTUCH, SNP, ADVANC, BEC, PM 

     กลุ่มท่ี 2 มีจ านวนบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มทั้ งหมด  33 บริษัท  ได้แก่  CFRESH, SAM, TPA, AS, SPPT, 
SIAM, VNT, CHOTI, TMT, SE-ED, TRU, PRIN, MCOT, TICON, TKT, CTW, CSP, LHK, MK, 
SENA, SYNEX, SITHAI, AMC, SIRI, S&J, TKS, PERM, SGP, CPF, MAJOR, AP, NIPPON, TEAM 

     กลุ่มท่ี 3 มีจ านวนบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มทั้งหมด  56 บริษทั  ไดแ้ก่  TVO, UPOIC, BANPU, HANA, GC, 
TOG, KBS, IFEC, CM, KYE, SMIT, TCCC, SSF, DELTA, CCET, P-FCB, PATO, CITY, LTX, 
TPCORP, PG, MATI, TTW, AIT, SPG, LST, BTS, PTTGC, WACOAL, MODERN, PAP, EGCO, 
RATCH, ALUCON, UTP, THIP, DRT, PRECHA, BECL, PRG, KSL, TBSP, TMD, STA, TWFP, LH, 
PTT, QH, CSR, OCC, FE, MBK, CNT, NNCL, SPALI, MFEC 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการค านวณค่าสถิติตามวิธีการแบ่งกลุ่ม(Cluster analysis) พบว่าสามารถแบ่งได ้3 กลุ่มและเม่ือคดั
เฉพาะอตัราส่วนทางการเงินท่ีสามารถแบ่งกลุ่มไดอ้ย่างมีนยัส าคญั  จะมีค่ากลางของแต่ละอตัราส่วนทาง
การเงินและของแต่ละกลุ่มดงัตารางท่ี 5.1 
 

อตัราส่วนทางการเงนิ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 

P/BV 8.9211 1.5297 1.6927 
EPS 2.41 -0.17 1.14 

D/E ratio 0.82 1.18 0.71 
ROA 34.06 8.55 12.84 
ROE 48.51 12.6 16.59 

Return 20 Days 7.15 9.54 5.14 
Return 60 Days -3.83 -11.08 2.34 
Return 120 Days -8.58 -29.69 -6.18 

 

Figure 5.1 ภาพรวมอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัของแต่ละกลุ่ม 
 
     จากการพิจารณาตารางท่ี 5.1  ท าใหส้ามารถระบุลกัษณะและตั้งช่ือแต่ละกลุ่มตามค่ากลาง(Mean) ของ
อตัราส่วนทางการเงินได ้ ดงัน้ี 
     กลุ่มท่ี 1 : ตั้งช่ือกลุ่มวา่ “หุน้คุณภาพดี” 

     หุ้นคุณภาพดีเป็นหุ้นท่ีมีประสิทธิภาพการด าเนินงานสูง  สังเกตได้จากค่า ROAและROEซ่ึงเป็น
อตัราส่วนท่ีสะทอ้นความสามารถในการใชเ้งินลงทุนอย่างคุม้ค่า  โดยหุ้นกลุ่มน้ีมีอตัราส่วนดงักล่าวสูง
มากและสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ   เหมาะส าหรับการถือครองระยะยาว(Long term)เพ่ือรับเงินปันผล  
ซ่ึงสังเกตไดจ้ากReturn 60 วนัและ 120 วนั ท่ีสามารถใชเ้งินปันผลท่ียงัมากกว่าreturnท่ีติดลบเพียงเลก็นอ้ย
มาชดเชยได ้ อีกทั้งอตัราส่วน Earning per share ท่ีสะทอ้นถึงผลก าไรต่อหุ้นยงัสูงท่ีสุดอีกดว้ย  และเม่ือ
พิจารณาโครงสร้างทางการเงินจากอตัราส่วนD/E ratio ถือว่ามีความมัน่คงพอสมควรเน่ืองจากมีค่าน้อย
กว่า 1  แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงราคาจากอตัราส่วน P/BV ท่ีสูงถึง 8.9211 เท่า  พบว่าราคาหุ้นใน
กลุ่มน้ีมีราคาสูงมากท่ีสุดดว้ยเช่นกนั 

     กลุ่มท่ี 2 : ตั้งช่ือกลุ่มวา่ “หุน้เกง็ก าไร” 
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     หุ้นเก็งก าไรเป็นหุ้นท่ีมีประสิทธิภาพการด าเนินงานต ่าท่ีสุดในจ านวนกลุ่มทั้งหมด  สังเกตไดจ้ากค่า 
ROAและROEซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีสะทอ้นความสามารถในการใชเ้งินลงทุนอย่างคุม้ค่า  โดยหุ้นกลุ่มน้ีมี
อตัราส่วนดงักล่าวต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ   เหมาะส าหรับการถือครองระยะสั้นไม่เกิน 20 วนั(Short 
term)  ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการท่ีมีเพียงReturn 20 วนัเท่านั้นท่ีมีค่าเป็นบวกแต่Return 60 วนัและ 120 วนั ท่ี
เป็นราคาระยะยาวมีค่าติดลบสูงมากเม่ือเทียบกบัเงินปันผลท่ีจะไดรั้บ  ดงันั้นจึงไม่สามารถท่ีจะน าเงินปัน
ผลท่ีไดรั้บจากหุ้นมาชดเชยได ้ ดว้ยความท่ีReturnระยะสั้นมีค่าต่างจากReturnระยะยาวมากจึงสามารถ
มองเห็นถึงความผนัผวนของราคาในหุน้กลุ่มน้ีท่ีมีความผนัผวนของราคาค่อนขา้งสูง  ลกัษณะการผนัผวน
ของราคาแบบน้ีเม่ือพิจารณาเทียบกบัประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีไม่ค่อยดีอาจประมาณการณ์ไดว้า่ความ
ผนัผวนของราคาดังกล่าวเกิดจากการท าราคาและถือครองหุ้นเป็นรอบๆจากนักเก็งก าไรทั่วไป  การ
ประมาณการณ์ดงักล่าวยงัมีขอ้มูลสนบัสนุนจากอตัราส่วน Earning per share ท่ีติดลบอีกดว้ย  เพราะเม่ือ 
Earning per share ติดลบสะทอ้นถึงพ้ืนฐานท่ีไม่ดีของหุ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าส่ิงท่ีเป็น
ปัจจยัต่อความผนัผวนของราคาไม่ใช่ขอ้มูลพ้ืนฐานบริษทัแต่เป็นอารมณ์ตลาดท่ีมาจากนักเก็งก าไรเป็น
ส่วนใหญ่ 

     กลุ่มท่ี 3 : ตั้งช่ือกลุ่มวา่ “หุน้คุณภาพปานกลาง” 

     หุ้นคุณภาพปานกลางเป็นหุ้นท่ีมีประสิทธิภาพการด าเนินงานดีกว่ากลุ่มท่ี 2 แต่ต ่ากว่ากลุ่มท่ี 1  เม่ือ
สังเกตค่า ROAและROEซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีสะทอ้นความสามารถในการใชเ้งินลงทุนอย่างคุม้ค่า  พบว่า
หุ้นกลุ่มน้ีมีอตัราส่วนดงักล่าวสูงกว่ากลุ่มท่ี 2 แต่ต ่ากว่ากลุ่มท่ี 1  ดว้ยเช่นกนั  การลงทุนในหุ้นกลุ่มน้ี
สามารถสร้างความปลอดภยัต่อเงินเงินท่ีจะน ามาลงทุนไดดี้ท่ีสุดในบรรดาทุกกลุ่ม  เน่ืองจากจะเห็นไดว้่า
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนหรือD/E ratioท่ีเป็นขอ้มูลหลกัในการบ่งบอกถึง“โครงสร้างทางการเงิน”ซ่ึง
โครงสร้างทางการเงินดงักล่าวเป็นตวับ่งบอกถึง“ความเส่ียง”ไดช้ดัเจน  หุ้นกลุ่มน้ีมีอตัราส่วนD/E ratio
ดงักล่าวต ่าท่ีสุดจึงเส่ียงนอ้ยท่ีสุดนัน่เอง  ระยะการถือครองหุน้กลุ่มน้ีเหมาะส าหรับการถือครองระยะปาน
กลาง(Medium term) ซ่ึงควรถือครองไม่เกิน 60 วนั เพราะจะเห็นได้ว่าReturn 120 วนั มีค่าติดลบ  แต่
Return 20 วนัและReturn 60 วนัมีค่าเป็นบวก  การถือยาวถึง 120 วนัอาจท าให้ไดผ้ลตอบแทนนอ้ยกว่าท่ี
ควร  แต่อยา่งไรกต็ามเม่ือพิจารณาถึงราคาจากอตัราส่วน P/BV ซ่ึงมีค่า 1.6927 เท่า  พบว่าราคาหุน้ในกลุ่ม
น้ียงัมีราคาในระดบัท่ีน่าลงทุนท่ีสุดเม่ือเทียบกบัปัจจยัพ้ืนฐานของกลุ่มอ่ืนๆดว้ยเช่นกนั 

     ต่อมาเม่ือพิจารณาผลการค านวณทางสถิติค่าCrosstabและChi-Square Testด้านคุณสมบัติกลุ่ม
อุตสาหกรรม(Sector)  พบว่าสามารถคดัแยกหุน้แต่ละบริษทัในแต่ละกลุ่มออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
ได้  แต่ค่าPearson Chi-Squareของแต่ละกลุ่มท่ีพิจารณาคุณสมบัติของลกัษณะกลุ่มอุตสาหกรรมร่วม
ดงักล่าวมีค่าp-value เท่ากบั 0.126 ซ่ึงถือว่าไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  จึงสามารถสรุปไดว้า่การแบ่งหุน้ในแต่
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ละกลุ่มออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถท าไดแ้ต่ไม่มีความน่าเช่ือถือทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 5 %
รองรับ 

     อีกด้านหน่ึงผลการค านวณทางสถิติค่าCrosstabและChi-Square Testด้านคุณสมบัติSet 50  พบว่า
สามารถคดัแยกหุ้นแต่ละบริษทัในแต่ละกลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบัคุณสมบัติSet 50ไดอ้ย่างชัดเจน  ผลการ
ค านวณดงักล่าวไดบ้อกให้ทราบว่าหุน้ทั้ง 3 กลุ่มท่ีสามารถน ามาแบ่งกลุ่มไดน้ั้นจะเป็นหุ้นท่ีไม่อยู่ในSet 
50  หรืออาจกล่าวไดว้่าหุน้ทั้งหมดท่ีสามารถน ามาแบ่งกลุ่มไดข้า้งตน้เป็นหุน้ท่ีไม่เป็นท่ีนิยมและไม่เป็นท่ี
จบัตามองของนกัลงทุนในตลาดส่วนใหญ่  ผลการวิเคราะห์ดงักล่าวไดรั้บการรับรองจากค่าPearson Chi-
Squareท่ีมีค่าเท่ากบั 0.038 ซ่ึงถือวา่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 5 % 
 
5.1 กลยุทธ์การลงทุน 
 
กลยทุธ์หุน้คุณภาพดี 

     ตามท่ีได้อธิบายในส่วนของผลการแบ่งกลุ่มซ่ึงจะเห็นได้ว่าหุ้นกลุ่มคุณภาพดีเป็นหุ้นท่ีมีผลการ
ด าเนินงานยอดเยี่ยมท่ีสุดใน 3 กลุ่ม  แต่เม่ือพิจารณาในส่วนของราคาหุ้นจะพบขอ้สังเกตส าคญัท่ีควร
พิจารณานัน่คือ “ราคา” หุน้ในกลุ่มน้ีเม่ือเทียบกบัมูลค่าทางบญัชีมีราคาสูงถึง 8.9211 เท่า  ดว้ยอตัราส่วน
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีท่ีสูงระดับน้ีเป็นลกัษณะท่ีไม่สามารถพบได้ในภาวะปกติทั่วไป  จึงสามารถ
พิจารณาไดว้่าราคาท่ีสูงระดบัน้ีอาจมาจาก 2 เหตุผลหลกั คือ 1. นักลงทุนเช่ือมัน่จึงให้ราคาสูง หรือ 2. 
ราคาสะทอ้นคุณภาพท่ีดีไปแลว้  เพราะฉะนั้นนักลงทุนท่ีสนใจลงทุนในกลุ่มหุ้นคุณภาพดีน้ี  ก่อนอ่ืน
จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลงบการเงินและอตัราส่วนงบการเงินเฉพาะตวับริษทัท่ีสนใจดงักล่าวเบ้ืองตน้
ก่อน  จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ถึงลกัษณะธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจท่ีจะมีผลต่อธุรกิจในอนาคต(ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ) อีกดว้ย  จึงจะท าใหท้ราบไดว้่าหุน้ตวัท่ีตอ้งการลงทุนเขา้ข่ายเหตุผลขอ้ท่ี 1 หรือ  
ขอ้ท่ี 2 ท่ีส่งผลให้ราคาสูง  จากนั้นเม่ือทราบถึงเหตุผลท่ีผลกัดนัราคาหุ้นแลว้ก็จะสามารถเลือกกลยุทธ์
หรือจงัหวะการลงทุนไดด้งัน้ี 

     1. นักลงทุนเช่ือมัน่จึงท าให้ราคาสูง  ลกัษณะหุ้นท่ีเขา้ค่ายเหตุผลขอ้น้ีจะเป็นหุ้นท่ีปัจจยัพ้ืนฐานโดย
รวมอยู่ในเกณฑท่ี์ดีมากๆและเป็นท่ีเช่ือมัน่ดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงานในสายตานกัลงทุน  นกัลงทุน
เช่ือมัน่ว่าสภาพคล่องดี  โครงสร้างทางการเงินมัน่คง(หน้ีสินนอ้ย)  ความสามารถในการท าก าไรสูง  การ
บริหารจดัการดีเยี่ยมและมีโอกาสเติบโตไดอี้กมากในอนาคต  ทั้งหมดโดยภาพรวมท าให้มองว่า “ความ
เส่ียงนอ้ย” และ“คุม้ค่า”ท่ีจะลงทุนเม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคตกบัราคาในปัจจุบนั  
นกัลงทุนจึงพร้อมท่ีจะจ่ายมากกว่าเดิม(premium) เพ่ือให้ไดเ้ป็นเจา้ของหุน้ดงักล่าวก่อนท่ีจะถูกนกัลงทุน
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คนอ่ืนแย่งซ้ือไป  เพราะฉะนั้นกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัหุน้กลุ่มคุณภาพดีส่วนน้ี คือ การลงทุนไดอ้ยา่งเต็มท่ี
ตามความเส่ียงสูงสุดท่ีนกัลงทุนแต่ละรายสามารถรับได ้

     2. ราคาสะทอ้นคุณภาพท่ีดีไปแลว้  ลกัษณะหุ้นท่ีเขา้ข่ายเหตุผลขอ้น้ีจะเป็นหุ้นท่ีปัจจยัพ้ืนฐานโดย
รวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีและเป็นท่ีเช่ือมัน่ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานในสายตานักลงทุน  นักลงทุน
เช่ือมัน่ว่าสภาพคล่องดี  โครงสร้างทางการเงินมัน่คง(หน้ีสินนอ้ย)  ความสามารถในการท าก าไรสูง  การ
บริหารจดัการดีเยี่ยม  แต่ไม่มีโอกาสเติบโตหรือสภาพตลาดปัจจุบนัอาจจะอยูใ่นลกัษณะอ่ิมตวัชัว่คราว  จึง
ท าใหผ้ลการประเมินมูลค่าหุน้ดงักล่าวท่ีออกมาไม่น่าจะอยูใ่นระดบัสูงเท่าราคาปัจจุบนัน้ีได ้ เพราะฉะนั้น
กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัหุ้นกลุ่มคุณภาพดีส่วนน้ี คือ การลงทุนแบบทยอยซ้ือสะสมบางส่วนและน าเงินท่ี
ตอ้งการลงทุนส่วนท่ีเหลือไปลงทุนในหุน้กลุ่มอ่ืนๆเพ่ิมเติม 

     กลยทุธ์หุน้เกง็ก าไร 

     ตามท่ีได้อธิบายในส่วนของผลการแบ่งกลุ่ม  โดยจะเห็นได้ว่าหุ้นกลุ่มเก็งก าไรเป็นหุ้นท่ีมีผลการ
ด าเนินงานแย่ท่ีสุดใน 3 กลุ่ม  แต่เม่ือพิจารณาในส่วนของราคาหุ้นจะพบขอ้สังเกตส าคญัท่ีควรพิจารณา
นัน่คือ Return 20 วนัท่ีมีค่าเป็นบวกซ่ึงแตกต่างจาก Return 60 วนัและ120 วนั ท่ีมีค่าติดลบและมีความต่าง
ของค่ากลาง(Mean) ทั้ง 3 ชนิดดงักล่าวท่ีกวา้งมาก  ดงันั้นหุ้นในกลุ่มน้ีจึงเห็นความผนัผวนของราคาได้
ชัดเจนท่ีสุด  เม่ือพิจารณาจากปัจจยัพ้ืนฐานดา้นผลการด าเนินงานจากขอ้มูลงบการเงินและอตัราส่วน
ทางการเงินพบวา่ไม่เหมาะแก่การลงทุนดว้ยหลกัการดา้นปัจจยัพ้ืนฐาน  กล่าวคือปัจจยัท่ีส่งผลผลกัดนัให้
ราคาหุ้นในกลุ่มน้ีผนัผวนเป็นผลมาจากการเก็งก าไรเท่านั้น  เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัหุน้กลุ่ม
เก็งก าไรคือการลงทุนเพียงบางส่วนของพอร์ตโฟลิโอเท่านั้นและเป็นการลงทุนในระยะสั้นไม่ควรเกิน 20 
วนั  โดยวิธีเลือกจงัหวะการลงทุนอาจใชข้อ้มลูทางเทคนิค(Technical analysis) มาประกอบเพ่ีอใหส้ามารถ
ก าหนดราคาท่ีจะซ้ือขายไดดี้ข้ึน  และน าเงินส่วนท่ีเหลือของพอร์ตโฟลิโอไปลงทุนให้หุ้นกลุ่มอ่ืนๆ
เพ่ิมเติม 

     กลยทุธ์หุน้คุณภาพปานกลาง 

     ตามท่ีไดอ้ธิบายในส่วนของผลการแบ่งกลุ่มซ่ึงจะเห็นไดว้่าหุ้นกลุ่มคุณภาพปานกลางเป็นหุ้นท่ีมีผล
การด าเนินงานดีกว่าหุน้เก็งก าไรแต่มีผลการด าเนินงานท่ีต ่ากวา่หุน้กลุ่มคุณภาพดี  แต่เม่ือพิจารณาในส่วน
ของราคาหุน้จะพบขอ้สังเกตส าคญัท่ีควรพิจารณานัน่คือ “ราคา” หุน้ในกลุ่มน้ีมีราคาเพียง 1.6927 เท่าเม่ือ
เทียบกบัมลูค่าทางบญัชีซ่ึงถือวา่ไม่แพง  เน่ืองจากค่าของอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าทางบญัชีระดบัน้ีสามารถ
พบไดใ้นภาวะปกติ  ถึงแมผ้ลการด าเนินงานของหุ้นกลุ่มคุณภาพปานกลางน้ีจะไม่สูงเท่ากับหุ้นกลุ่ม
คุณภาพดีแต่ก็ยงัอยู่ในเกณฑเ์หมาะสมต่อการลงทุน  เพราะเม่ือพิจารณาราคาเทียบกบัผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดแลว้ท าให้ทราบไดว้่าราคาของหุ้นในกลุ่มน้ียงัไม่สะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริง  หมายความว่าราคามี
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โอกาสท่ีจะเพ่ิมข้ึนไดอี้กมาก(มี upside สูง)  แต่มีโอกาสนอ้ยท่ีราคาจะลดลงต ่ากว่าเดิม(มี downside ต ่า) 
ดงัจะเห็นไดจ้าก Return 20 วนั 60 วนั ท่ีเพ่ิมข้ึนและ Return 120 วนั ท่ีลดลงต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ  
ลกัษณะน้ีเป็นลกัษณะเดียวกนักบัหุ้นท่ีนักลงทุนเรียกกนัว่า “หุ้นป้องกนั”(Defensive stock)  ดงันั้นใน
บรรดาทุกกลุ่มท่ีแบ่งออกมา  หุ้นในกลุ่มคุณภาพปานกลางน้ีมีโอกาสท่ีจะสร้างผลตอบแทนสม ่าเสมอ
ท่ีสุดและมีโอกาสท่ีจะขาดทุนน้อยท่ีสุดดว้ย  เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัหุ้นกลุ่มคุณภาพปาน
กลาง คือ การลงทุนระยะกลาง(Medium term) ไม่เกิน 60 วนั ซ่ึงสามารถลงทุนไดเ้ต็มจ านวนเงินท่ีมีใน
พอร์ตโฟลิโอในสภาวะตลาดปกติ หรือ อาจจะลงทุนในหุ้นกลุ่มคุณภาพดีคร่ึงพอร์ตโฟลิโอร่วมกบัหุ้น
กลุ่มคุณภาพปานกลางอีกคร่ึงนึงท่ีเหลือของพอร์ตโฟลิโอในสภาวะตลาดปกติ  แลว้เปล่ียนมาเป็นลงทุน
ในหุ้นกลุ่มคุณภาพปานกลางอย่างเดียวเต็มพอร์ตเม่ือตลาดปรับตวัลดลงก็ได ้ เน่ืองจากเม่ือตลาดปรับตวั
ลดลงราคาของหุน้กลุ่มคุณภาพปานกลางน้ีแทบจะไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆเลย   
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การศึกษาความแตกต่างด้านพฤตกิรรมกบัความพงึพอใจของ 
ธนาคารไทยพาณชิย์ระหว่างสาขา 

 ALL SEASONS PLACE กบั สาขา สิรินรัตน์  
A Study of Differences of Customer Satisfaction and Consumer 
Behavioral Intentions in Services Environments for The Siam 

Commercial Bank between ALL SEASONS PLACE Branch and 
SIRINRAT Branch 

นิศากร ไชยค า1 และ ผศ.ดร อริสรา เสยานนท์2 

Nisakorn Chaiyakhum and Asst.Prof.Dr. Arisara Seyanont 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา การศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมกบัความพึงพอใจของธนาคารไทย
พาณิชย ์ระหวา่ง สาขา ALL SEASONS PLACE กบั สาขาสิรินรัตน์ จ านวน 400 คน ท่ีมาใชบ้ริการท่ีสาขาโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์
การจ าแนกกลุ่ม (Linear Discriminant Analysis) ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ี
สาขา All Seasons place นอ้ยกว่าสิรินรัตน์ โดยตวัแปรส าคญัท่ีใชจ้ าแนกไดดี้ท่ีสุดคือ เคาน์เตอร์สามารถรองรับ
ความตอ้งการใชบ้ริการของลกูคา้ไดเ้พียงพอ ซ่ึงสามารถจ าแนกผลไดถ้กูตอ้ง 66.8% 
ค าส าคัญ: ธนาคารไทยพาณิชย์, สาขา ออล ซีซ่ันส์ เพลส, สาขา สิรินรัตน์, ความพึงพอใจ, พฤติกรรม, การจ าแนก
ความแตกต่าง 

Abstract 

This research intends to study the differences in customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service 
environments, these sample size consist of 400 Thai people who walk into branch. The Survey was used and data 
collecting tool and statistics applied in analyzing data were percentile, average, and linear Discriminant analysis. The 
study result found that the most influential  parameter than can classify group is satisfaction in credit department which 
is 66.8% accurately classification. 
Keywords: The Siam Commercial Bank, All Seasons Place Branch, Sirinrat Branch, Customer Satisfaction, Customer 
Behavior, Discriminance Analysis 

1
 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ จ. กรุงเทพฯ 10400 email: nisakorn.chaiyakhum@gmail.com 

2
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1727 

 
 

1. บทน า 

     ธนาคารไทยพาณิชย์ ซ่ึงนับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของประเทศไทย ในปัจจุบันธนาคารมี
เป้าหมายท่ีจะมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือการกา้วสู่การเป็นธนาคารครบวงจร (Universal 
Banking) เบอร์ 1 ของปะเทศไทย โดยเป้าท่ีจะน าไปสู่อนัดบัหน่ึงน้ีคือตอ้งมีการพฒันาองค์ความรู้ และ
ทกัษะ ของบุคคลากรอย่างเป็นระบบทั่วทั้ งองค์กร และการจะวดัผลการพฒันาองค์กรไดน้ั้นจึงต้องมี
การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีธนาคารไทยพาณิชยส์าขา All seasons place และศึกษา
สาขาสิรินรัตน์เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการเปรียบเทียบ ซ่ึงสาขาสิรินรัตน์เป็นสาขาตวัอย่างในเขตพ้ืนท่ี (เขต
พ้ืนท่ีสุรวงษ)์  
     ทั้งน้ีในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาพฤติกรรม ความพึงพอใจ และ ความแตกต่าง
ในการใชบ้ริการของลกูคา้ท่ีมีต่อธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา All Seasons Place กบั สาขาสิรินรัตน ์เพ่ือหา
แนวทางพฒันาปรับปรุงแกไ้ขการเขา้มาใชบ้ริการท าใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     Kardes, Cronley, and Cline (2554 : 8)ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึงกิจกรรม
ทั้งหมดของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การใช ้การท้ิงสินคา้และบริการ รวมไปถึงอารมณ์ จิตใจ และ
การตอบสนองเชิงพฤติกรรม ท่ีเกิดข้ึนล่วงหนา้ ขณะใชสิ้นคา้หรือบริการ และภายหลงักิจกรรมนั้น ซ่ึง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคท าให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคดา้นต่างๆและ
เพ่ือจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดใหเ้หมาะสม งานของผูข้ายและนกัการตลาดคือ คน้หาลกัษณะของผูซ้ื้อ
และความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงใดบา้ง เพ่ือท่ีจดัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆกระตุน้และ
เสนอความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีเป้าหมายไดถ้กูตอ้ง ลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยั 4 ดา้น 

     1. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม เป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมหน่ึง ค่านิยม
วฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสงัคม และก าหนดความแตกต่างของสงัคมหน่ึงจากสังคมอ่ืน วฒันธรรม
เป็นส่ิงท่ีก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของยคุคล ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งค านึงถึงความเปล่ียนแปลง
ของวฒันธรรม และน าลกัษณะการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นไปใชก้ าหนดโปรแกรมการตลาด 

     2. ปัจจยัทางสังคม  เป็นปัจจยัท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือ 

     3. ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจของผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนดา้น
ทางดา้นต่างๆ 
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     4. ปัจจยัทางจิตวิทยา  เป็นปัจจยัภายใตต้วัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้ มี
ดงัน้ี 

     แรงจูงใจ หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้ท่ีอยูภ่ายใตต้วับุคคลปฏิบติั การจูงใจเกิดภายใตต้วับุคคล แต่อาจจะ
ถกูกะทบจากปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรม ชั้นทางสงัคม หรือส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดใชเ้คร่ืองมือ
การตลาดเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ นกัจิตวิทยาไดพ้ฒันาทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษยข้ึ์นมาหลาย
ทฤษฏีดว้ยกนั และมีอยู ่3 ทฤษฎีท่ีเป็นท่ีรู้จกัรมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด ์ไดต้ั้งสมมติฐาน
ไวว้า่แรงผลกัดนัทางจิตเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของมนุษยน์ั้นส่วนใหญ่เป็นจิตไร้ส านึก จึงท าใหม้นุษย์
ไม่สามารถเขา้ใจแรงจูงใจของตวัเองอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงมีเทคนิคเรียกวา่ขั้นบนัไดหรือเรียงกนัเป็นล าดบัขั้น ท่ี
ใชเ้ช่ือมโยงแรงจูงใจของบุคคล เคร่ืองมือน้ีไปสู่ทางเลือกตดัสินใจของนกัการตลาดท่ีจะส่งจอ้มูลใหแ้ก่
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะเจาะ นกัวิจยัดา้นแรงจูงใจผูบ้ริโภคหลายรายมกัใช ้ “การสมัภาษณ์เชิงลึก”กบั
ผูบ้ริโภคจ านวนนบัสิบราย เพ่ือคน้หาแรงจูงใจลึกๆท่ีไดรั้บการโนม้น าจากผลิตภณัฑอ์ยา่งหน่ึง โดยการใช ้
เทคนิคดา้นการแสดงออก เพ่ือดึง EGO ออกจากท่ีป้องกนัซ่ึงการวิจยัของพวกเขาไดก่้อใหเ้กิดความ
น่าสนใจ ในปัจจุบนังานวิจยัดา้นแรงจูงใจของผูบ้ริโภคหลายช้ินช้ีใหเ้ห็นวา่ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดมีความ
สามรถในการดึงดูดผูบ้ริโภค จากทฤษฏีดงักล่าวสรุปไดว้า่ปัจจยัทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนกังานใหบ้ริการ กระบวนการใหบ้ริการ
และลกัษณะทางกายภาพสามารถปลุกเร้าใหเ้กิดแรงจูงใจในตวัผูบ้ริโภคใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการได ้
โดยการก าหนดผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีมีหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีน่าสนใจ หรือ รูปแบบ สี ขนาด ของ
สมุดเงินฝาก บตัรเอทีเอม็ เพ่ือจูงใจผูบ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการ 
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รูปที่ 1 ความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: บทคดัย่อ) ความพึงพอใจของลูกคา้ (customer satisfaction) เป็น
ความรู้สึกของลูกคา้วา่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจซ่ึงเป็นผลลพัธ์มาจากการเปรียบเทียบ ระหว่างการรับรู้ใน
การท างานของผลิตภณัฑก์บัความคาดหวงัของลูกคา้ ถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑต์ ่ากวา่ความคาดหวงั
ลูกคา้ก็จะไม่พึงพอใจ ถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑ์เท่ากบัความคาดหวงั ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจ 
และถา้ผลการท างานของผลิตภณัฑสู์งกว่าความคาดหวงัมาก ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจอย่างมาก หรือ
เกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บภายหลงัสถานการณ์การซ้ือสถานการณ์หน่ึง 

     วนัดี ภกัดีโต (2546: บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการบริการของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาจ ากดั (มหาชน) ในหา้งสรรพสินคา้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 424 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ค่าสถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการใชก้ารทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวและสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน พบว่า ด้านสถานท่ีบริการ ด้าน
พนกังานบริการ ดา้นกระบวนการด าเนินงาน และดา้นอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ านกังาน ลูกคา้มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ด้านสถานท่ีอยู่ในระดบัมาก ด้านพนักงาน
บริการ ดา้นกระบวนการด าเนินงาน และดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ านกังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

       บุญชู เสือใหญ่ (2547: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขามีนบุรีมี จ านวน 100 คน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการโดย
ใชเ้คร่ืองมือและวิธีการศึกษา พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นอุปกรณ์และเอกสาร ความปลอดภยัใน
การใชบ้ริการความสะอาดและบรรยากาศภายในส านกังานรวมทั้งการตอ้นรับเอาใจใส่ของพนกังาน ส่วน
ท่ีเป็นอุปสรรคจะมีดา้นความไม่เพียงพอของพนกังาน 

 

3. วธิีการศึกษา 

      ประชากรท่ีผูท้  าวิจยัท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มวยัท างาน ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปี – 60 ปี ข้ึนไปท่ีใช้
บริการกบัธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา All Seasons Place กบั สาขาสิรินรัตน์ อย่างน้อย 1 คร้ังข้ึนไป โดย
จ านวนประชากรค านวณจากจ านวนบญัชีท่ีลูกคา้มาเปิดใชบ้ริการในสาขา All Seasons Place 25,824 บญัชี 
และ สาขาสิรินรัตน์ 29,500 บญัชี รวมเป็น 55,324 บญัชี เม่ือน าไปเทียบกบัตารางการก าหนดค่าตวัอย่าง
ของ Krejcie and Morgan โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ระดับความคลาดเคล่ือน 5 % จึงได้
จ านวนตวัอย่าง 382 คน ผูท้  าวิจยัไดเ้พ่ิมจ านวนตวัอย่างอีก 18 คน เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีดีเพ่ือใชใ้นการ
จ าแนกกลุ่มๆ ละ 200 คน 
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      ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยมีขั้นตอน
ในการสร้างเคร่ืองมือดงัน้ี 

     1. การสร้างชุดค าถามในการสอบถาม 

     แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะประกอบดว้ยชุดค าถาม 2 ส่วน ดงัน้ี 

     ส่วนท่ี  1  ค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   

     ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการของธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา All Seasons Place กบั สาขา
สิรินรัตน ์

     2. การแกไ้ข/ปรับปรุงและจดัท าแบบสอบถาม 400 ชุดเพ่ือเกบ็รวมรวมขอ้มลู 

     3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ใชก้ารสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้หลกัทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบตามความ
สะดวก (Convenience Sampling) ณ บริเวณธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา All Seasons Place กบั สาขาสิริน
รัตน ์จ านวนสาขาละ 200 ชุด 

     การวิเคราะห์ขอ้มูล เม่ือท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์

เรียบร้อยแลว้น าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งหมด ไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูป จากนั้นจะด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

      1. วิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

      2.  ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจ 

      3.  เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการในการใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชยส์าขา All 
Seasons Place กบัสาขาสิรินรันต์  โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis 
of Variance)  

      4.  การค านวณหาสมการเส้นตรง (Discriminant Function) โดยวิธีการการวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม 
(Discriminant Analysis) ตวัแปรตน้เชิงปริมาณท่ีใชเ้ป็นคือ ค าถามดา้นพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการ 
และค าถามดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีธนาคารต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ 3Ps (People 
Process และ Physical Evidence) ส่วนตวัแปรตามคือสามาขาท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการกบัธนาคารไทยพาณิชย ์
หลังจากนั้ นจะมีการตรวจสอบความสามารถในการจ าแนกกลุ่มของสมการเส้นตรงโดยดูจากค่า 
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Significance Level ของค่า Wilks' Lambda ถ้าค่ายิ่งน้อยยิ่งดีซ่ึงจะหมายถึงสมการน้ีจะให้คะแนนท่ี
ใกลเ้คียงกนัส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั  

      การค านวณหาค่า Hit Ratio ของการพยากรณ์จากสมการเส้นตรงน้ีเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับค่า 
Proportional Chance Criterion (CPro) ซ่ึงค านวณจาก สดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีสงักดัท่ีหน่ึงยกก าลงัสอง 
รวมกบั สัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีสงักดักลุ่มท่ีสองยกก าลงัสองโดยสมการเสน้ตรงน้ีจะมีความถกูตอ้งใน
ระดบัท่ียอมรับไดเ้ม่ือ Hit Ratio มีค่ามาก CPro อยา่งนอ้ย 25 เปอร์เซ็นต ์ 

      หลงัจากนั้นจะมีประเมินค่าความส าคญัของค าถามโดย 

      4.1  ประเมินจากค่า Standardized discriminant Coefficient ของแต่ละตัวแปรไม่ดูเคร่ืองหมายบวก
หรือลบ ซ่ึงตวัแปรไหนมีค่าน้ีสูงกจ็ะมีอิทธิพลมากในการจ าแนกกลุ่มมากสุด 

      4.2  ประเมินจากค่า Discriminant Loading ซ่ึงตอ้งมีค่ามากกว่า ±0.4 จึงจะถือว่ามีความส าคญัในการ
จ าแนกกลุ่ม 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

      การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 63.00 ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.75 และมีอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 37.50 จบการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 32.25 มี
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 66.75 มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,000 ถึง 30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 51.75 

      การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการกบัธนาคารไทยพาณิชย ์ดา้น
บุคลากรใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการ ดา้นกายภาพ พบวา่ 

            1.  ดา้นบุคลากรใหบ้ริการ พนกังานของสาขาสามารถใหบ้ริการลูกคา้โดยไม่มีขอ้ผิดพลาดเลยหรือ
มีเพียงเลก็นอ้ย มีค่าเฉล่ีย 4.05 อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ดา้นพนกังานของสาขาให้บริการลูกคา้ดว้ยความ
เคารพ มีค่าเฉล่ีย 4.16 อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก พนักงานของสาขามีความรู้และความช านาญในการให้
ค าแนะน ากับลูกค้าได้ถูกต้อง มีค่าเฉล่ีย 4.10 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก พนักงานของสาขาสามารถ
ใหบ้ริการลูกคา้ทนัทีท่ีลูกคา้ร้องขอ มีค่าเฉล่ีย 4.03 อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก พนกังานของสาขามีความใส่
ใจและยิ้มแยม้กบัลูกคา้พร้อมท่ีจะใหบ้ริการอยา่งเต็มท่ี มีค่าเฉล่ีย 4.13 อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก พนกังาน
ของสาขากล่าวทกัทายลูกคา้ก่อนให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.14 อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก พนกังานของสาขา
กล่าวขอบคุณลูกค้าหลงัจบการ ให้บริการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.11 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก สาขามี
พนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการลูกคา้ในแต่ละแผนก มีค่าเฉล่ีย 3.96 อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก พนกังาน
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ของสาขามีการกล่าวทกัทายหรือตอ้นรับลกูคา้เม่ือเขา้มาใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.14 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 
พนกังานของสาขามีการกล่าวขอบคุณหลงัจากการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.11 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 

      2.  ดา้นกระบวนการ สาขามีการให้บริการดา้นต่างๆ ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.01 
อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก เง่ือนไขและขั้นตอนในการใชบ้ริการง่ายและสะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.00 อยู่ในระดบั
พึงพอใจมาก อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีให้บริการตอ้งทนัสมยัและเพียงพอกบัลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.93 อยู่ใน
ระดบัพึงพอใจมาก เม่ือเทียบกบัสาขาอ่ืนสาขาน้ีมีระยะเวลาในการรอคิวก่อนเขา้รับบริการน้อยกว่า มี
ค่าเฉล่ีย 3.88  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก เม่ือเทียบกับสาขาอ่ืนสาขาน้ีมีความเร็วในการให้บริการท่ี
เคานเ์ตอร์มากกวา่ มีค่าเฉล่ีย 3.92 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 

      3.  ดา้นกายภาพ เคานเ์ตอร์สามารถรองรับความตอ้งการใชบ้ริการของลกูคา้ไดเ้พียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.91 
อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ความสะดวกกวา้งขวาง บรรยากาศดีและมีท่ีนั่งรอเพียงพอท าให้น่าเขา้ไปใช้
บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.91 อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก สถานท่ีจอดรถบริเวณสาขาธนาคารเพียงพอกบัผูท่ี้มาใช้
บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.71 อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภยัท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 3.92 
อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก มีการติดประกาศของธนาคารเพ่ือแจง้ข่าวสารใหก้บัผูม้าใชบ้ริการเห็นไดช้ดัเจน
ดี มีค่าเฉล่ีย 3.79 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก เคร่ืองแบบของพนกังานมีความเรียบร้อยและดูดี มีค่าเฉล่ีย 4.06 
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ท่ีตั้ งของธนาคารหาง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.06 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ท่ีตั้ งของ
ธนาคารสะดวกในการมาใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.04 อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก  สาขามีตู ้ATM เพียงพอ มี
ค่าเฉล่ีย 3.93 อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก  สาขามีตูฝ้ากเงินอตัโนมติัเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.70 อยู่ในระดบัพึง
พอใจมาก สาขามีตูอ้พัเดทสมุดฝากเงินเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.57 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 

      ผลการทดสอบความเป็นอิสระกนัของประชากรพบวา่ ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา All Seasons Place มี
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นหญิงร้อยละ 71 มีอายุ 20 - 30 ปี ร้อยละ 42 มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญา
ตรีร้อยละ 63 มีสถานภาพโสดร้อยละ 71 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนร้อยละ 74 และมีรายไดต่้อ
เดือน 10,000 - 30,000 บาท ร้อยละ 53 ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา สิรินรัตน์ มีผูต้อบแบบสอบถามเป็น
หญิงร้อยละ 55 มีอายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 33.5 มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีร้อยละ 62 มี
สถานภาพโสดร้อยละ 52.5 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ 59.5 และมีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 
30,000 บาท ร้อยละ 50.5 และยงัพบอีกว่า เพศ และ สถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์กบัสาขาท่ีเลือกใช้
บริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) 

      สมการเส้นตรงในการแบ่งกลุ่มท่ีไดมี้ความถูกตอ้งท่ี 66.8%โดยมีตวัแปรท่ีมีความส าคญัมากสุดของ
สมัประสิทธ์ิท่ีอยูใ่นรูปมาตรฐาน (Standardized) คือ เคร่ืองแบบของพนกังานมีความเรียบร้อยและดูดี และ
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หากมองในรูปของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) ตวัแปรท่ีมีอิทธิผลต่อสมการมากสุด 5 ล าดบั
แรกคือ 1. เคาน์เตอร์สามารถรองรับความตอ้งการใชบ้ริการของลูกคา้ไดเ้พียงพอ 2. พนกังานของสาขา
สามารถให้บริการลูกคา้ทนัทีท่ีลูกคา้ร้องขอ 3. สถานท่ีจอดรถบริเวณสาขาธนาคารเพียงพอกบัผูท่ี้มาใช้
บริการ 4. พนกังานของสาขาใหบ้ริการลกูคา้ดว้ยความเคารพ และ 5. ท่ีตั้งของธนาคารหาง่าย 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

      การวิจยัน้ีสามารถน าไปปรับปรุงการใหบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา All Seasons Place  เพ่ือให้
ลูกค้าท่ีไปใช้บริการท่ีสาขา All Seasons Place มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการให้เพ่ิมเคาน์เตอร์ให้
สามารถรองรับความตอ้งการใชบ้ริการของลูกคา้ไดเ้พียงพอ  พนกังานของสาขาสามารถใหบ้ริการลูกคา้
ทนัทีท่ีลูกคา้ร้องขอ  สถานท่ีจอดรถบริเวณสาขาธนาคารเพียงพอกบัผูท่ี้มาใชบ้ริการ  พนกังานของสาขา
ให้บริการลูกคา้ดว้ยความเคารพ และ ท่ีตั้งของธนาคารหาง่ายเพ่ือให้ลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
      1.  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการงานรายดา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นบุคลากรและดา้น
กระบวนการ 
      2.  ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกับการ
ใหบ้ริการลกูคา้ 
      3.  ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมกบัการใชบ้ริการของธนาคาร 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1734 

 
 

บรรณานุกรม 

 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน). (2556). เก่ียวกบั SCB, แหล่งท่ีมา :  http://www.scb.co.th 

นนัทิชา  แกว้อูก.  (2555).  "ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการดา้นการให้สินเช่ือของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และ สหกรณ์การเกษตร สาขาฮวด.  จ.เชียงใหม่."  ภาคนิพนธ์. บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 
คณะ วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่.   

วฒิุ สุขเจริญ.  (2555).  พฤติกรรมผูบ้ริโภค.  กรุงเทพฯ:  บริษทั จี.พี.ไซเบอร์พรินท ์จ ากดั.  

วนัดี ภกัดีโต.  (2546).  "พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ ากดั (มหาชน) ในหา้งสรรพสินคา้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล."  กรุงเทพฯ:  สารนิพนธ์ บธ.
ม.  (การตลาด) บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์.  (2555).  หลกัการตลาด.  จ.กรุงเทพฯ: บริษทัส านกัพิมพท์อ้ป จ ากดั. 

ศิริพล  ตรีเพชร.  (2552). "การศึกษาความสัมพนัธ์ของกลยทุธ์การปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดและ
ความพึงพอใจของลกูคา้."  กรุงเทพฯ:  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารโครงการ บณัฑิตวิทยาลยั
การจดัการและนวตักรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

อญัชนา พุมเพรา.  (2546).  "ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการธนาคารอินเตอร์เน็ตของธนาคาร 
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)."  กรุงเทพฯ: สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจดัการ) บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ. 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1735 

 
 

การศึกษาความแตกต่างปัจจัยทางการตลาดของสมาร์ทโฟนระหว่าง 
 iPhone กบั Samsung  

The study of the difference  relating to marketing factors between  
iPhone and Samsung 

ภานุพงศ์  ธงไชยเจริษสิริ1 และ สวรส  ศรีสุตโต2 

Panupong Thongchaichareonsiri and Saowaros Srisuto  
 

บทคัดย่อ 
     เน่ืองดว้ยการตลาดท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารนั้นมีการแข่งขนัสูงในปัจจุบนั การปฏิบติัการดา้นปัจจยั
ทางการตลาดจึงจ าเป็นตอ้งน าเสนอใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย ดงันั้น การศึกษาความแตกต่าง
ดา้นปัจจยัทางการตลาดของสมาร์ทโฟนระหวา่ง iPhone กบั Samsung จึงมีความส าคญั เพื่อให้
นกัการตลาดสามารถน าเสนอกลยทุธ์การตลาดไดต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ใน 2 
กลุ่มน้ีอยา่งเหมาะสม กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคือผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 200 คน ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูใ้ช ้iPhone และ Samsung มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัใน
บางประเด็นของปัจจยัทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น คือดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด  
ค าส าคัญ:ความแตกต่าง, iPhone, Samsung, ปัจจัยทางการตลาด 

Abstract 
     According to the high competitive market of communication business sector, the operation of 
marketing factors has to be presented in associate with the target group. The study of the 
difference among marketing factors between iPhone and Samsung is important in order to guide 
the marketers to serve the appropriate marketing mix to the target customers. The sampling group 
was 200 respondents who live in Bangkok. The research results found that iPhone and Samsung 
users rated differently on some items of four marketing factors; namely product, price, place, and 
promotion. 
Keywords: Difference, iPhone, Samsung, Marketing mix 
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1.บทน า 
 ปัจจุบนัธุรกิจสินคา้ไอทีนบัวา่เป็นตลาดท่ีมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากและมีแนวโนม้เติบโตข้ึน
ทุกปี โดยเฉพาะสินคา้ประเภทสมาร์ทโฟน ท่ีไดน้ านวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาประยกุต์ใชง้าน
ร่วมกบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสารและให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบ
การด ารงชีวิตของคนในปัจจุบนั    ตลาดมือถือประเภทสมาร์ทโฟนนั้นมีอยู่อย่างหลากหลายตรายี่ห้อ แต่
ตรายี่ห้อท่ีเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค “ไอโฟน (iPhone)” และ “ซัมซุง (Samsung)” โดยแอปเป้ิล (Apple) 
เจา้ของสมาร์ทโฟน iPhone สร้างแบรนดด์ว้ยการให้ผูบ้ริโภคเขา้มาทดลองใชสิ้นคา้ก่อนซ้ือ โดยตอ้งการ
ให้ผูบ้ริโภคไดเ้ดินเข้ามาในร้านค้าและได้มีประสบการณ์ทดลองใช้สินค้าของ  Apple และสัมผสักับ
พนกังานขายและวิธีการใชง้านของสินคา้ เพ่ือให้ผูริ้โภคเกิดความมัน่ใจในสินคา้และความน่าเช่ือถือของ
แบรนด์ และมีเทคโนโลยีท่ีโดดเด่นเร่ืองหน้าจอแบบสัมผสัท่ีเคล่ือนไหวน่ิมนวลไม่สะดุดและมีความ
ละเอียดคมชัดสูง มีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเป็นระบบไอโอเอส ( iOS) ส าหรับซัมซุง 
(Samsung) ได้วางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการผลิตโทรศัพท์มือถือออกขายหลายรุ่นทั้ งท่ี เป็น
โทรศพัท์มือถือธรรมดาและสมาร์ทโฟน จากมูลค่าตลาดของโทรศพัท์มือถือท่ีมีสูงและเติบโตข้ึนเร่ือยๆ 
ส่งผลใหมี้การแข่งขนัท่ีรุนแรงตามไปดว้ย เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและเพ่ิมส่วนแบ่งตลาด จึง
มีความส าคญัมากท่ีตอ้งก าหนดปัจจยัทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มป้าหมาย 
นกัการตลาดจึงจ าเป็นตอ้งทราบปัจจยัทางการตลาดท่ีตรงกบักลุ่มผูใ้ชท่ี้เลือกซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน เพ่ือ
สร้างกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม  
      
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดของสมาร์ทโฟนตรายี่หอ้ iPhone กบั Samsung 
2.  เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัการตลาดปัจจยัทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนตรายี่หอ้ iPhone กบั Samsung 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ช่วยใหท้ราบถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน  
2. ท าให้ทราบถึงความแตกต่างปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดของสมาร์ทโฟนระหว่างตรายี่ห้อ 

iPhone และ Samsung เพ่ือช่วยให้องคก์รและบริษทัท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัสมาร์ทโฟน สามารถ
วางแผนการตลาดและใหค้ าแนะน าไดต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละกลุ่มได ้

3. องค์กร บริษทั และผูป้ระกอบการต่างๆ ท่ีประกอบธุรกิจสมาร์ทโฟนสามารถน าผลท่ีไดไ้ป
พฒันาปัจจยัทางการตลาด รูปแบบการขาย และการน าเสนอบริการ ท่ีตรงตามความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคได ้
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
     2.1.1 ปัจจัยทางการตลาด (4Ps)   
  ปัจจยัทางการตลาดเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการ
สามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาด (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2540) ซ่ึงประกอบไปดว้ย  
 1.  ผลิตภณัฑ ์(Product) 
 ปัจจยัแรกท่ีจะแสดงว่ากิจการพร้อมจะท าธุรกิจได ้กิจการนั้นจะตอ้งมีส่ิงท่ีจะเสนอขาย อาจเป็น
สินคา้ท่ีมีตวัตน บริการความคิด (Idea) ท่ีจะไปตอบสนองความตอ้งการได ้การศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
นั้น นักการตลาด มกัจะศึกษาผลิตภัณฑ์ในรูปของผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ (Total Product) ซ่ึง หมายถึงตัว
สินคา้ บวกกบัความพอใจและผลประโยชน์อ่ืนท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้น ผูบ้ริการการตลาด
จะตอ้งมีการปรับปรุงสินคา้หรือบริการท่ีผลิตข้ึนมาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดย
เนน้ถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคและสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั ในการศึกษา
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ จะตอ้งศึกษาปัญหาต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมถึงการเลือกตวัผลิตภณัฑ ์หรือ สายผลิตภณัฑ์ 
การเพ่ิมหรือลดชนิดของสินคา้ในสายผลิตภณัฑ ์ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองคุณภาพ ประสิทธิภาพ สี 
ขนาด รูปทรง การให้บริการประกอบการขาย  การรับประกัน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตออกจ าหน่าย
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มใด วงจรผลิตภณัฑข์องสินคา้มีระยะเวลานานเท่าใด ในแต่ละ
ช่วงเวลาของวงจรผลิตภัณฑ์นั้น นักบริหารการตลาดควรจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร และเม่ือ
ตอ้งการท่ีจะสร้างความเจริญกา้วหน้าให้แก่กิจการ ธุรกิจจะตอ้งมีการวางแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
 2.  การจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) 
ผลิตภณัฑ์ท่ีผูผ้ลิตผลิตข้ึนมาไดน้ั้น ถึงแมว้่าจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถา้ผูบ้ริโภคไม่ทราบแหล่งซ้ือ 
และไม่สามารถจะจดัหามาไดเ้ม่ือเกิดความตอ้งการ ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนมา ก็ไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการผูบ้ริโภคได ้ดงันั้น นกัการตลาดจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาว่าท่ีไหน เม่ือไร และโดยใครท่ีจะเสนอขาย
สินคา้ การจดัจ าหน่ายเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้น แต่กเ็ป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษา  
การจดัจ าหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่วงทางการจ าหน่ายสินคา้ (Channel of Distribution) 
เนน้การศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจ าหน่ายว่าจะใชวิ้ธีการขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคโดยตรง หรือการ
ขายสินคา้ผ่านสถาบันคนกลางต่างๆ บทบาทของสถาบันคนกลางต่าง ๆ เช่น พ่อคา้ส่ง (Wholesalers) 
พ่อคา้ปลีก (Retailers) และตวัแทนตวักลาง (Agent Middleman) ท่ีมีต่อตลาด อีกส่วนหน่ึงของกิจกรรม
การจดัจ าหน่ายสินคา้ คือ การแจกจ่ายตวัสินคา้ (Physical Distribution) การกระจายสินคา้เขา้สู่ตวัผูบ้ริโภค 
การเลือกใช้วิธีการขนส่ง (Transportation) ท่ีเหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายตวัสินคา้ ส่ือการขนส่งไดแ้ก่ 
การขนส่งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือและทางท่อ ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งค านึงว่าจะ
เลือกใชส่ื้ออยา่งใดถึงจะดีท่ีสุด โดยเสียค่าใชจ่้ายต ่าและสินคา้นั้นไปถึงลูกคา้ทนัเวลา ขั้นตอนท่ีส าคญัอีก
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ประการหน่ึงในการแจกจ่ายสินคา้ คือ ขั้นตอนของการจดัเกบ็รักษาสินคา้ (Storage) เพ่ือรอการจ าหน่ายให้
ทนัเวลาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
 3.  การก าหนดราคา (Price) 
เม่ือธุรกิจไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑข้ึ์นมา รวมทั้งหาช่องทางการจ าหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตวัสินคา้ได้
แลว้ ส่ิงส าคญัท่ีธุรกิจจะตอ้งด าเนินการต่อไป คือ ก าหนดราคาท่ีเหมาะสมให้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีจะน าไป
เสนอขาย ก่อนท่ีจะก าหนดราคาสินคา้ ธุรกิจจะตอ้งมีเป้าหมายว่าจะตั้งราคาเพ่ือตอ้งการก าไร หรือเพ่ือ
ขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรือ เพ่ือเป้าหมายอย่างอ่ืน อีกทั้งตอ้งมีการใชก้ลยุทธ์ในการตั้ง
ราคาท่ีจะท าให้เกิดการยอมรับจากตลาด เป้าหมาย และสู้กบัคู่แข่งขนัไดใ้นการแข่งขนัในตลาด กลยุทธ์
ราคาเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีคู่แข่งขนัน ามาใชไ้ดผ้ลรวดเร็วกว่าปัจจยั อ่ืน ๆ เช่น การลดราคา หรืออาจตั้ง
ราคาสินคา้ใหสู้งส าหรับสินคา้ท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพ่ือแสดงภาพพจน์ท่ีดี อาจใชผ้ลทางจิตวิทยามาช่วยเสริม
การตั้งราคา การตั้งราคาสินคา้อาจมีนโยบายการให้สินเช่ือหรือนโยบายการให้ส่วนลดเงินสด ส่วนลด
การค้า หรือส่วนลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนั้นธุรกิจจะต้องค านึงถึงกฎข้อบังคับทางกฎหมายท่ีจะมี
ผลกระทบต่อราคา ดว้ย 
 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการติดต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมายการส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะ
บอกใหล้กูคา้ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ เสนอขาย  
วตัถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาดเพ่ือบอกให้ลูกค้าทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายในตลาด
พยายามชักชวนให้ลูกคา้ซ้ือและเพ่ือเตือนความทรงจ ากบัตวัผูบ้ริโภค การส่งเสริมการตลาดจะต้องมี
การศึกษาถึงกระบวนการติดต่อส่ือสาร (Communication Process) เพ่ือเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างผูรั้บ
กบัผูส่้ง การส่งเสริมการตลาดมีเคร่ืองมือส าคัญท่ีจะใช้อยู่ 4 ชนิดด้วยกนั ท่ีเรียกว่าส่วนผสมของการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ไดแ้ก่  
  4.1 การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินคา้แบบเผชิญหนา้กนั (Face-
to-Face) พนกังานขายตอ้งเขา้พบปะกบัผูซ้ื้อโดยตรงเพ่ือเสนอขายสินคา้ การส่งเสริมการตลาดโดยวิธีน้ี
เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดแต่เสียค่าใชจ่้ายสูง  
  4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมการตลาด โดยมิได้
อาศยัตวับุคคลในการน าเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็นการใชส่ื้อโฆษณาประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทศัน ์
วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ส่ือโฆษณาเหล่าน้ีจะสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะส าหรับ
สินคา้ท่ีตอ้งการกระจายตลาดกวา้ง  
  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมาย ถึงกิจกรรมท่ีท าหนา้ท่ีช่วยพนกังานขายและการ
โฆษณาในการขายสินคา้ การส่งเสริมการขายเป็นการกระตุน้ผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการในตวัสินคา้ 
การส่งเสริมการขายอาจจดัท าในรูปของการแสดงสินคา้ การแจกของตวัอย่าง แจกคูปอง ของแถม การใช้
แสตมป์เพ่ือแลกสินคา้ การชิงโชคแจกรางวลัต่างๆ  
  4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) ในปัจจุบนัธุรกิจมกัสนใจ
ภาพพจนข์องกิจการ ธุรกิจไดใ้ชเ้งินจ านวนมากเพ่ือสร้างช่ือเสียงและภาพพจนข์องกิจการ ปัจจุบนัองคก์าร
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ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ไดเ้นน้ท่ีการแสวงหาก าไร (Maximize Profit) เพียงอย่างเดียว ตอ้งเนน้ท่ีวตัถุประสงค์
ของการใหบ้ริการแก่สังคมดว้ย (Social Objective) เพราะ ความอยูร่อดขององคก์ารธุรกิจจะข้ึนอยู่กบัการ
ยอมรับของกลุ่มผูบ้ริโภคในสังคม ถา้หากกลุ่มผูบ้ริโภคต่อตา้นหรือมีความคิดว่าองคก์ารธุรกิจแสวงหา
ผลประโยชน์ ใหก้บัตนมากจนไม่ค านึงถึงสังคมหรือผูบ้ริโภค เช่น  ผลิตสินคา้ แลว้ปล่อยน ้ าเสียลงแม่น ้ า 
หรือท าให้อากาศเป็นพิษ ก่อให้เกิดผลเสียแก่ส่วนรวมโดยมิไดห้าวิธีแกไ้ข จะสร้างภาพพจน์ท่ีไม่ดีของ
องคก์ารธุรกิจ 
    2.1.2  กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  วารุณี ตนัติวงศว์าณิชและคณะ (2552) กล่าวว่ากระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือประกอบไปดว้ย บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีบทบาทในการตดัสินใจ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 บทบาท คือ 
- ผูริ้เร่ิม คือ บุคคลท่ีเสนอความคิดในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นคนแรก 
- ผูมี้อิทธิพล คือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการใหน้ าแนะน าใหข้อ้เสนอแนะในการตดัสินใจซ้ือ 
- ผูต้ดัสินใจซ้ือ คือ ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือในการซ้ือสินคา้เป็นคร้ังสุดทา้ยในเร่ืองต่างๆคือซ้ือหรือไม่ซ้ือ ซ้ืออะไร 
ซ้ือท่ีไหนและซ้ืออยา่งไร 
- ผูซ้ื้อ คือ ผูท้  าการซ้ือสินคา้นั้นๆ 
- ผูใ้ช ้คือ บุคคลท่ีเป็นผูใ้ช ้หรือ บริโภคสินคา้นั้น 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนตามรูปภาพท่ี 1 
 
 
 

 
 

รูปภาพท่ี 1 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ท่ีมา: Kotler&Amstrong, 2003 อา้งใน วารุณี ตนัติวงศว์าณิชและคณะ, 2552 

 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     ขัตติยาณี ประเทืองศิลป์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือและความพึงพอใจต่อบริการ
เสริมของผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การซ้ือมือถือสมาร์ทโฟน พบว่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีและช่องทางจดั
จ าหน่าย ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการขายและปัจจยัทางสงัคมมีอิทธิพลต่อการซ้ือมือถือสมาร์ทโฟนมาก
ท่ีสุด คือ ฟังก์ชั่นการใช้งาน รูปแบบของเมนูในการเข้าใช้งานต่างๆ และปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการซ้ือ
โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนนอ้ยท่ีสุดคือ ใชต้ามบุคคลท่ีมีช่ือเสียง(ดารา นกัร้อง นกัแสดง) ส าหรับความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเสริมโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อบริการ
เสริมของโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนในระดบัมาก โดยบริการเสริมของโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนท่ีพึง
พอใจมากท่ีสุดคือมีความพึงพอใจต่อการใช้งานส่วนตัว เช่น การแชต การส่งอีเมล์ บริการเสริมของ
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โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนท่ีกลุ่มตวัอย่างพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือความพึงพอใจต่อการใชแ้อพพริเคชั่น
ต่างๆ เช่น ไลฟ์สไตล ์การท่องเท่ียว กีฬา เกมส์ 
     ธีราทร ภู่เขียว (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้น
ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยดา้นบริโภคนิยม มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนโดยรวม โดยตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผนัแปรของขบวนการตดัสินใจซ้ือของ
สมาร์ทโฟนได ้ร้อยละ 55.2 ดา้นผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือ  
      
3. วธีิการศึกษา 
    3.1 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบไปดว้ย 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
       ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
       ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัการซ้ือสมาร์ทโฟนของผูต้อบแบบสอบถามระหวา่งตรา iPhone กบั Samsung 
       ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประผสมทางการตลาด แบบ Likert Scale 5 ระดบั (1=ไม่เห็น
ดว้ยอยา่งยิ่ง,  2=ไม่เห็นดว้ย,  3=เฉยๆ,  4=เห็นดว้ยถึงระดบั,  5=เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง)  
    3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดท้ าการเกบ็กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน ท่ีหา้งมา
บุญครอง หา้งพนัธ์ทิพยพ์ลาซ่า หา้งยเูนียนมอลล ์ ไอทีมอลล ์ หา้งเซียร์รังสิต หา้งไอทีสแควร์ หา้ง
พนัธ์ทิพยง์ามวงศว์าน และ พนัธ์ทิพยพ์ลาซ่าบางกะปิ 
 
  3.3   การวเิคราะห์ข้อมูล ผูวิ้จยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ แบ่งเป็น  2 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนที่ 1  การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี (Frequency) และการ
หาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ส่วนที่ 2  การวเิคราะห์โดยใช้สถิตอินุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่ การใชก้ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวน One-Way ANOVA และการวิเคราะห์ความแตกต่าง (Discriminant Analysis)  
 
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 การจ าแนกข้อมูลด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยเพศหญิงมีจ านวน 
115 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 ของกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็นผูใ้ชi้Phone จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 60.19 
และผูใ้ช ้Samsung จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 54.63 ส่วนเพศชายมีจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 
ของกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็นผูใ้ช ้iPhone จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 และผูใ้ช ้Samsung จ านวน 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.36 ส่วนมากจะอยูใ่นช่วงระดบัอาย ุ20-30 ปี มีจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุดจ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 ของกลุ่มตวัอยา่ง ส าหรับ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งจะมีระดบัรายไดอ้ยูท่ี่ 10,000-20,000 บาทต่อเดือนเป็นส่วนใหญ่ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1741 

 
 

     4.2 การจ าแนกข้อมูลเกีย่วกบัการเลอืกซ้ือสมาร์ทโฟน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือสมาร์ทโฟนใน
ระดบัราคา 20,001 – 30,000 บาท มีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 โดยจะซ้ือสมาร์ทโฟนผา่นศูนย์
ระบบการส่ือสาร เช่น Dtac, AIS, True มากท่ีสุด มีจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
และเลือกช าระดว้ยเงินสดเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนดว้ยตนเองมาก
ท่ีสุด มีจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 
     4.3 การจ าแนกข้อมูลระดบัความเห็นด้วยเกีย่วกบัปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด (4Ps)  กลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นดว้ยวา่ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
อนัดบัท่ีหน่ึงสมาร์ทโฟนน้ีสามารถรองรับแอพพลิเคชัน่หลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 รองลงมา
สมาร์ทโฟนตราดงักล่าวมีฟังคช์ัน่การใชง้านท่ีหลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18  และ สมาร์ทโฟนน้ีใช้
งานไดง่้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ตามล าดบั ปัจจยัด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟ
นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัท่ีหน่ึงราคาสมาร์ทโฟนมีความคุม้ค่ากบัประโยชนใ์ชส้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.92 รองลงมาราคาสมาร์ทโฟนท่ีท่านใชอ้ยู่มีความคุม้ค่ากบัคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 และมีราคาให้
เลือกอยู่หลายระดบั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ตามล าดบั ปัจจยัด้านสถานที่จดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัท่ีหน่ึงสามารถรับเคร่ืองไดเ้ลยทนัทีจากร้านคา้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 รองลงมาท่ีตั้งของศูนยบ์ริการสามารถเดินทางไดส้ะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และ มี
สมาร์ทโฟนใหท้ดลองใชง้าน ในร้านคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ตามล าดบั ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัท่ีหน่ึง มีขอ้มลูของสมาร์ทโฟนตราน้ี
อยา่งชดัเจนบน website มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 รองลงมาพนกังานขายสามารถใหข้อ้มลูหรือค าแนะน าท่ี
เป็นประโยชน ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 และซ้ือสมาร์ทโฟนน้ีเพราะมีแพค็เกจท่ีน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.32 ตามล าดบั 
     4.4 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน ด้วยวธีิ ANOVA ปัจจยัทางการตลาด (4Ps) ท่ีกลุ่มผูใ้ชส้มาร์ทโฟ
นตรายี่หอ้ไอโฟน (iPhone) และซมัซุง (Samsung) มีความแตกต่างท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ แบ่งไดเ้ป็น 4 
ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 ดา้นผลิตภณัฑ์ 

 
N S.D. X  F 

 
Sig. 

1. ท่านคิดวา่รูปแบบของสมาร์ทโฟน ตราท่ีท่าน
ซ้ือ มีความสวยงาม 

iPhone 103 0.785 3.85 0.12 .914 

Samsung 97 0.731 3.87   

2. ท่านคิดวา่สมาร์ทโฟนท่ีท่านซ้ือมีความคงทน  iPhone 103 0.872 3.82 3.763 .054 

Samsung 97 0.864 3.58   

3. ท่านคิดวา่สมาร์ทโฟนตราดงักล่าวมีฟังคช์ัน่การ
ใชง้านท่ีหลากหลาย 

iPhone 103 0.645 4.27 4.236 .041 

Samsung 97 0.656 4.08   

4. ท่านคิดวา่สมาร์ทโฟนน้ีสามารถรองรับ
แอพพลิเคชัน่หลากหลาย 

iPhone 103 0.795 4.23 .528 .468 

Samsung 97 0.727 4.15   

5. ท่านคิดวา่สมาร์ทโฟนน้ี ใชง้านไดง่้าย iPhone 103 0.808 4.07 .109 .741 

Samsung 97 0.684 4.10   

6. ท่านคิดวา่สมาร์ทโฟนน้ี มีสามารถเช่ือมต่อโอน
ถ่ายขอ้มูลกบัอุปกรณ์อ่ืน ไดง่้าย 

iPhone 103 1.037 3.52 20.373 .000 

Samsung 97 .743 4.10   

7. ตรายีห่้อของสมาร์ทโฟนท่ีท่านใชน้ี้ มีช่ือเสียงท่ี
ยาวนาน 

iPhone 103 0.691 4.20 10.087 .002 

Samsung 97 0.767 3.88   

8. สมาร์ทโฟนน้ีมีการให้บริการหลงัการขายท่ีดี iPhone 103 0.792 3.63 .985 .322 

Samsung 97 0.855 3.52   

9. สมาร์ทโฟนท่ีท่านใชน้ี้ มีขนาดพกพาสะดวก
และเบา 

iPhone 103 0.797 4.05 13.893 .000 

Samsung 97 0.795 3.63   

 
1.  ด้านผลติภัณฑ์ ตามตารางท่ี 1 จากผล ANOVA ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นท่ีแตกต่างมีดงัต่อไปน้ี 
- iPhone มีฟังคช์ัน่การใชง้านท่ีหลากหลายมากกวา่ Samsung  
- iPhone มีช่ือเสียงท่ียาวนานมากกวา่ Samsung  
- iPhone มีขนาดพกพาสะดวกและเบามากกวา่ Samsung  
- iPhone มีความสามารถเช่ือมต่อโอนถ่ายขอ้มูลกบัอุปกรณ์อ่ืนไดน้อ้ยกวา่ Samsung 
 
2.  ด้านราคา ผลของ ANOVA ท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติแสดงอยูใ่นตารางท่ี 2 สรุปผลความแตกต่างได้
ดงัต่อไปน้ี 
- ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ iPhone เม่ือน าไปขายต่อจะไดร้าคาสูงมากกวา่ Samsung  
- ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ ราคาสมาร์ทโฟนตรา Samsung ถกูกวา่ตรายี่หอ้ iPhone 
- ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ อุปกรณ์เสริมของสมาร์ทโฟน Samsung ราคาถกูกวา่ iPhone  
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- ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ สมาร์ทโฟนตรายี่หอ้ iPhone มีราคาใหเ้ลือกอยูห่ลายระดบั นอ้ยกวา่ 
Samsung 
 

ตารางท่ี 2 ดา้นราคา 
 N S.D. X  F Sig. 

1. ราคาสมาร์ทโฟนท่ีท่านใชอ้ยู ่มีความคุม้ค่ากบั
คุณภาพ 

iPhone 103 0.866 3.61 1.528 .218 

Samsung 97 0.736 3.75   

2. ราคาสมาร์ทโฟนท่ีท่านใชอ้ยู ่คุม้ค่ากบั
ประโยชน์ใชส้อย 

iPhone 103 0.779 3.89 .179 .672 

Samsung 97 0.719 3.94   

3. สมาร์ทโฟนตราน้ี มีราคาให้เลือกอยูห่ลายระดบั iPhone 103 1.014 3.15 53.372 .000 

Samsung 97 0.676 4.04   

4. หากน าสมาร์ทโฟนตราน้ีไปขายต่อ จะไดร้าคา
สูงกวา่ตรายีห่้ออ่ืน 

iPhone 103 1.016 3.43 34.965 .000 

Samsung 97 0.965 2.60   

5. ราคาสมาร์ทโฟนตราน้ีถูกกวา่ตรายีห่้ออ่ืน iPhone 103 1.122 2.32 16.196 .000 

Samsung 97 0.965 2.92   

6. ท่านซ้ือสมาร์ทโฟนตราน้ี เพราะมีส่วนลด iPhone 103 1.138 2.63 .492 .484 

Samsung 97 1.102 2.74   

7. มีค่าใชจ่้ายบริการหลงัการขายท่ีต  ่า iPhone 103 0.969 2.78 2.094 .149 

Samsung 97 0.907 2.97   

8. อุปกรณ์เสริมของสมาร์ทโฟนน้ีราคาไม่แพง iPhone 103 1.011 2.38 20.672 .000 

Samsung 97 1.050 3.04   

 
3.  ด้านสถานที่จดัจ าหน่าย จากตารางท่ี 4 สามารถสรุปผลความแตกต่างไดด้งัต่อไปน้ี 
- ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ Samsung มีสินคา้จ าหน่ายและสามารถรับเคร่ืองไดเ้ลยทนัท่ีจาก
ร้านคา้มากกวา่ iPhone 
- ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ ศูนยบ์ริการ iPhone มีการจดัร้านท่ีทนัสมยัสวยงามมากกวา่ Samsung  
- ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ ศูนยบ์ริการ iPhone มีภาพลกัษณ์ท่ีดีมากกวา่ Samsung 
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ตารางท่ี 4 ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย 
 S.D. X  F Sig. 

1. มีร้านคา้มากมาย หาซ้ือง่าย iPhone 0.849 3.82 2.620 .107 

Samsung 0.653 3.99   

2. มีสมาร์ทโฟนให้ทดลองใชง้าน ในร้านคา้ iPhone 0.864 3.83 1.285 .258 

Samsung 0.660 3.96   

3. มีสินคา้จ าหน่ายและสามารถรับเคร่ืองไดเ้ลยทนัทีจาก
ร้านคา้ 

iPhone 0.920 3.73 12.019 .001 

Samsung 0.610 4.11   

4. มีร้านคา้มากมาย ท่ีสามารถให้ค  าปรึกษาหรือรับซ่อมได ้ iPhone 0.860 3.84 .378 .539 

Samsung 0.812 3.92   

5. ศูนยบ์ริการมีการจดัร้านท่ีทนัสมยัสวยงาม iPhone 0.776 3.92 7.098 .008 

Samsung 0.782 3.63   

6. ท่ีตั้งของศูนยบ์ริการ สามารถเดินทางไดส้ะดวก iPhone 0.747 3.97 1.492 .223 

Samsung 0.825 3.84   

7. ศูนยบ์ริการมีภาพลกัษณ์ท่ีดี iPhone 0.809 4.05 8.351 .004 

Samsung 0.841 3.71   

 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ Samsung มีการส่งเสริมการขาย เช่น ของ
แถม มากกวา่ iPhone 

ตารางท่ี 5 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
 S.D. X  F Sig, 

1. ท่านซ้ือสมาร์ทโฟนน้ี เพราะมีการส่งเสริมการขาย เช่น ของแถม  iPhone .984 2.67 4.423 .037 

Samsung .957 2.96   

2. ท่านซ้ือสมาร์ทโฟนน้ี เพราะโฆษณาน่าดึงดูด iPhone .984 3.17 1.166 .282 

Samsung .908 3.32   

3. ท่านซ้ือสมาร์โฟนน้ี เพราะมีแพค็เกจท่ีน่าสนใจ iPhone 1.007 3.35 .193 .661 

Samsung .946 3.29   

4. ท่านซ้ือสมาร์ทโฟนน้ี เพราะพนกังานขายมีมนุษยส์มัพนัธ์ดี iPhone 1.054 3.08 .014 .908 

Samsung .852 3.06   

5. พนกังานขายสามารถให้ขอ้มูลหรือค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ iPhone .954 3.41 .120 .729 
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Samsung .913 3.45   

6. ท่านซ้ือสมาร์ทโฟนน้ีเพราะมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นกิจกรรมพิเศษ

ต่างๆ เช่น งาน ITต่างๆ 

iPhone .904 3.25 .636 .426 

Samsung .830 3.35   

7. มีขอ้มูลของสมาร์ทโฟนตราน้ี อยา่งชดัเจนบน website  iPhone .951 3.83 .310 .578 

Samsung .875 3.76   

 
4.5 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่าง ด้วยวิธี Discriminant Analysis  พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) เท่ากบั 0.724, ค่า Eigenvalue เท่ากบั 1.102, ค่า 
Wilk’s Lambda เท่ากบั 0.476, ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ค่าเฉล่ียของตวัแปร
อิสระในกลุ่มผูใ้ชส้มาร์ทโฟนตรายีห่้อ iPhone แตกต่างจากกลุ่มผูใ้ชส้มาร์ทโฟนตรายี่หอ้ Samsung  

 
ตารางท่ี 6 การทดสอบฟังกช์นั 

Test of 

Function(s) 

Wilks' 

Lambda 
Chi-square df p 

1 .476 135.583 31 .000 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิความแตกต่าง Canonical (Canonical Discriminant Function Coefficients) 

สามารถสร้างสมการไดด้งัน้ี 
     Score  =  (-0.011) + (-0.402(Pro1)) + (0.283(Pro2)) + (-0.828(Pro3)) + (0.245(Pro4)) + (-
0.282(Pro5)) + (0.408(Pro6)) + (-0.313(Pro7)) + (0.344(Pro8)) + (-0.356(Pro9)) + (0.139(Price1)) 
+ (-0.030(Price2)) + (0.601(Price3)) + (-0.422(Price4)) + (0.196(Price5)) + (-0.136(Price6)) + (-
0.101(Price7)) + (0.354(Price8)) + (0.204(Place1)) + (0.281(Place2))  + (0.086(Place3)) + 
(0.271(Place4)) + (0-.273(Place5)) + (-0.192(Place6)) +  
(-0.104(Place7)) + (-0.222(Promotion1)) + (0.104(Promotion2)) + (-0.035(Promotion3)) + (-
0.093(Promotion4)) + (-0.213(Promotion5)) + (0.158(Promotion6)) + (0.115(Promotion7)) 
     จากผลการวเิคราะห์ Functions at Group Centroids กบั Prior Probabilities for Groups ของกลุ่ม
ผูใ้ชส้มาร์ทโฟนตรายีห่้อไอโฟน (iPhone) และซมัซุง (Samsung) สามารถน ามาสร้างสมการหาค่า
กลางของแต่ละกลุ่มไดด้งัน้ี 
     Cutting Score    = (Function of group1 x Prior Probabilities2)  +  ( Function of group2 x Prior 

Probabilities1) 
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= -1.014(0.50)  + 1.076(0.50) 

= 0.03135 
 

     จากตารางท่ี 7 พบวา่ ค่าเฉล่ียของปัจจยัการตลาดในกลุ่มผูใ้ชส้มาร์ทโฟนตรายีห่้อ iPhone ท่ี
แตกต่างจากกลุ่มผูใ้ชส้มาร์ทโฟนตรายีห่อ้ Samsung จะพิจารณาไดจ้ากค่า Function of group โดย
ใชค้่าท่ีมากกวา่ 0.40 โดยถา้มีค่าเป็นลบ แสดงวา่ปัจจยัทางการตลาดขอ้นั้นจดัอยูใ่นกลุ่มผูใ้ชส้มาร์ท
โฟนตรายีห่อ้ iPhone นัน่คือประเด็นท่ีเก่ียวกบั “หากน าสมาร์ทโฟนตราน้ีไปขายต่อ จะไดร้าคาสูง
กวา่ตรายีห่้ออ่ืน” และถา้ค่ามีค่าเป็นบวก แสดงวา่ปัจจยัทางการตลาดขอ้นั้นจดัอยูก่ลุ่มผูใ้ชส้มาร์ท
โฟนตรายีห่อ้ Samsung นัน่คือประเด็นท่ีเก่ียวกบั “สมาร์ทโฟนตราน้ี มีราคาใหเ้ลือกอยูห่ลายระดบั” 
 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการวเิคราะห์ Structure Matrix ของปัจจยัทางการตลาด 
 

ปัจจัยทางการตลาด Function 
1 

1. สมาร์ทโฟนตราน้ี มีราคาให้เลือกอยูห่ลายระดบั 0.495 

2. หากน าสมาร์ทโฟนตราน้ีไปขายต่อ จะไดร้าคาสูงกวา่ตรายีห่้ออ่ืน -0.400 

3. อุปกรณ์เสริมของสมาร์ทโฟนน้ีราคาไม่แพง 0.308 

4. ท่านคิดวา่สมาร์ทโฟนน้ี มีสามารถเช่ือมต่อโอนถ่ายขอ้มูลกบัอุปกรณ์อ่ืน ไดง่้าย 0.306 

5. ราคาสมาร์ทโฟนตราน้ีถูกกวา่ตรายีห่้ออ่ืน 0.272 

6. สมาร์ทโฟนท่ีท่านใชน้ี้ มีขนาดพกพาสะดวกและเบา -0.252 

7. มีสินคา้จ าหน่ายและสามารถรับเคร่ืองไดเ้ลยทนัทีจากร้านคา้ 0.235 

8. ตรายีห่้อของสมาร์ทโฟนท่ีท่านใชน้ี้ มีช่ือเสียงท่ียาวนาน -0.215 

9. ศูนยบ์ริการมีภาพลกัษณ์ท่ีดี -0.196 

10. ศูนยบ์ริการมีการจดัร้านท่ีทนัสมยัสวยงาม -0.180 

11. ท่านซ้ือสมาร์ทโฟนน้ี เพราะมีการส่งเสริมการขาย เช่น ของแถม  0.142 

12. ท่านคิดวา่สมาร์ทโฟนตราดงักล่าวมีฟังคช์ัน่การใชง้านท่ีหลากหลาย -0.139 

13. ท่านคิดวา่สมาร์ทโฟนท่ีท่านซ้ือมีความคงทน  -0.131 

14. มีร้านคา้มากมาย หาซ้ือง่าย 0.110 

15. มีค่าใชจ่้ายบริการหลงัการขายท่ีต  ่า 0.098 

16. ราคาสมาร์ทโฟนท่ีท่านใชอ้ยู ่มีความคุม้ค่ากบัคุณภาพ 0.084 

17. ท่ีตั้งของศูนยบ์ริการ สามารถเดินทางไดส้ะดวก -0.083 

18. มีสมาร์ทโฟนให้ทดลองใชง้าน ในร้านคา้ 0.077 

19. ท่านซ้ือสมาร์ทโฟนน้ี เพราะโฆษณาน่าดึงดูด 0.073 
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20. สมาร์ทโฟนน้ีมีการให้บริการหลงัการขายท่ีดี -0.067 
21. ท่านซ้ือสมาร์ทโฟนน้ีเพราะมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น งาน IT 

ต่างๆ 0.054 

22. ท่านคิดวา่สมาร์ทโฟนน้ีสามารถรองรับแอพพลิเคชัน่หลากหลาย -0.049 

23. ท่านซ้ือสมาร์ทโฟนตราน้ี เพราะมีส่วนลด 0.047 

24. มีร้านคา้มากมาย ท่ีสามารถให้ค  าปรึกษาหรือรับซ่อมได ้ 0.042 

25. มีขอ้มูลของสมาร์ทโฟนตราน้ี อยา่งชดัเจนบน website  -0.038 

26. ท่านซ้ือสมาร์โฟนน้ี เพราะมีแพค็เกจท่ีน่าสนใจ -0.030 

27. ราคาสมาร์ทโฟนท่ีท่านใชอ้ยู ่คุม้ค่ากบัประโยชน์ใชส้อย 0.029 

28. พนกังานขายสามารถให้ขอ้มูลหรือค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ 0.023 

29. ท่านคิดวา่สมาร์ทโฟนน้ี ใชง้านไดง่้าย 0.022 

30. ท่านซ้ือสมาร์ทโฟนน้ี เพราะพนกังานขายมีมนุษยส์มัพนัธ์ดี -0.008 

31. ท่านคิดวา่รูปแบบของสมาร์ทโฟนตราท่ีท่านซ้ือ มีความสวยงาม 0.007 

 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
     จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูบ้ริโภคไดเ้ห็นดว้ยวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สมาร์ทโฟนมากเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ สมาร์ทโฟนน้ีสามารถรองรับแอพพลิเคชัน่หลากหลาย มี
ฟังคช์ัน่การใชง้านท่ีหลากหลาย และใชง้านไดง่้าย ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท
โฟนมากเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาสมาร์ทโฟนมีความคุม้ค่ากบัประโยชนใ์ชส้อย ราคาสมาร์ทโฟ
นมีความคุม้ค่ากบัคุณภาพ และมีราคาใหเ้ลือกอยูห่ลายระดบั ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนมากเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่  สามารถรับเคร่ืองไดเ้ลยทนัทีจากร้านคา้ ท่ีตั้ง
ของศูนยบ์ริการสามารถเดินทางไดส้ะดวก มีสมาร์ทโฟนใหท้ดลองใชง้านในร้านคา้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทมากเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีขอ้มูลของสมาร์ทโฟนอยา่งชดัเจนบน website 
พนกังานขายสามารถใหข้อ้มลูหรือค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ และซ้ือสมาร์ทโฟนน้ีเพราะมีแพค็เกจท่ี
น่าสนใจ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ขัตตยิาณี ประเทอืงศิลป์ (2554) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการซ้ือมือถือสมาร์ทโฟนในระดบัมาก คือ ฟังกช์ัน่การใชง้าน รูปแบบของเมนูในการเขา้ใช้
งานต่างๆ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัประสิทธิภาพของสินคา้ และมีราคาใหเ้ลือกหลายระดบั นอกจากน้ี
ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธีราทร ภู่เขียว (2555) ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มีดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑคื์อ การออกแบบรูปทรงท่ี
สวยงาม, ช่ือเสียงของตราสินคา้, สมาร์ทโฟนมีขนาดกะทดัรัดและน ้าหนกัเบา ดา้นราคาคือ มีราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ, มีราคาใหเ้ลือกหลายระดบั ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายคือ มีตวัแทนจ าหน่ายกระจายตวั
ตามศูนยก์ารคา้/หา้งสรรพสินคา้, ท าเลท่ีตั้งสะดวกในการเลือกซ้ือ, มีศูนยบ์ริการกระจายหลายพ้ืนท่ี, มีการ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1748 

 
 

จดัวางสินคา้ในต าแหน่งท่ีมองเห็นไดแ้ละสามารถตรวจสอบการใชง้านได ้ ดา้นการส่งเสริม
การตลาดคือ พนกังานขายสามารถใหค้ าแนะน าเป็นอยา่งดี, โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ, มีส่วนลดหรือของแถม 
  

ส่วนในประเดน็ของความแตกต่างดา้นปัจจยัทางการตลาด ผลิตภณัฑพ์บวา่ iPhone มีฟังคช์ัน่การ
ใชง้านท่ีหลากหลาย มีช่ือเสียงท่ียาวนาน มีขนาดพกพาสะดวกและเบากวา่ Samsung ในทางตรงกนัขา้ม 
iPhone มีความสามารถเช่ือมต่อโอนถ่ายขอ้มูลกบัอุปกรณ์อ่ืนไดน้อ้ยกวา่ Samsung ในดา้นราคาพบวา่ 
iPhone เม่ือน าไปขายต่อจะไดร้าคาสูงมากกวา่ Samsung แต่ ราคาและอุปกรณ์ของสมาร์ทโฟนตรา 
Samsung ถกูกวา่ตรายี่หอ้ iPhone และมีใหเ้ลือกหลายระดบัมากกวา่ ในประเดน็ของการจดัจ าหน่าย 
Samsung มีสินคา้จ าหน่ายและสามารถรับเคร่ืองไดเ้ลยทนัท่ีจากร้านคา้มากกวา่ iPhone แต่ศูนยบ์ริการ 
iPhone มีการจดัร้านท่ีทนัสมยัสวยงามและมีภาพลกัษณ์ท่ีดีกวา่ Samsung นอกจากน้ี Samsung มีการ
ส่งเสริมการขาย เช่น ของแถม มากกวา่ iPhone  
 
       จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัทางการตลาดระหวา่งกลุ่มผูใ้ช ้ iPhone กบั Samsung 
พบวา่ ค่ากลางของกลุ่มผูใ้ชส้มาร์ทโฟนตรา iPhone มีค่าเท่ากบั – 0.03135 และค่ากลางของกลุ่มผูใ้ช้
สมาร์ทโฟนตรา Samsung มีค่าเท่ากบั 0.03135 การพยากรณ์ (Hit Ratio)  มีความถูกตอ้งเฉล่ียเท่ากบั 85.50 
% ซ่ึงเม่ือน าไปพิจารณาร่วมกบัค่า Cpro เท่ากบั 0.5 พบวา่สมการเสน้ตรงท่ีไดน้ั้นอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
เน่ืองจากค่า Hit Ratio มากกวา่ ค่า Cpro อยูอ่ยา่งนอ้ย 25 % และประเดน็ท่ีท าใหส้ามารถแยกความแตกต่าง
ของสมการใน 2 กลุ่มน้ีท่ีเห็นไดช้ดัคือ iPhone เม่ือน าไปขายต่อ จะไดร้าคาสูงกวา่ตรายี่หอ้อ่ืน ส่วน 
Samsung มีราคาใหเ้ลือกอยู่หลายระดบั 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 

1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาเฉพาะภายในกรุงเทพมหานคร ควรมีการศึกษา 
โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์จ าแนก (Discriminant Analysis) หาความแตกต่างการซ้ือสมาร์ทโฟ
นตราอ่ืนๆ เพ่ิมเติม และควรศึกษาจงัหวดัอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือน าผลมายืนยนักบัผลการศึกษาน้ี 

2. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาท่ีจ ากดัจึงสามารถท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน ซ่ึง
อาจจะไม่สามารถสะทอ้นความคิดเห็นท่ีแทจ้ริงของประชากรได ้ ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไปควรมี
การศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งขนาดท่ีมากข้ึน อาจท าใหส้ามารถแยกความแตกต่างในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางผา่นช่องทางต่างๆ ไดดี้ยิ่งข้ึน 

3. ในการออกแบบการศึกษาในคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาควรเพ่ิมประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดและเหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลนใ์น
ประเดน็อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหผ้ลการศึกษาสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดค้รอบคลุมมากข้ึน  
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การศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดระหว่าง 
ผู้ซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
The Discriminant of Marketing Mix Factors Affecting the Purchase of 

Cosmetics between Online Buyers and Offline Buyers in Bangkok 
สิริกาญจน์ เศรษฐ์ชัยยันต์1 และ ดร.สวรส ศรีสุตโต2 

Sirikarn Setchaiyan and Dr.Sawaros Srisutto 
 

บทคดัย่อ 
     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดระหว่างผูซ้ื้อ
เคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล
คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) การหาความถ่ี, ค่า
ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบความแตกต่างของตัวแปรต่าง ๆ คือ Discriminant 
Analysis และ One-way ANOVA 
     ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากบั 24 ปี มี
สถานภาพโสด จบการศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน และมีระดบั
รายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาทต่อเดือน รูปแบบและพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางพบวา่ กลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่ซ้ือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์
ส่วนใหญ่ซ้ือ ครีม/โลชัน่บ ารุงผิว และ แป้งแต่งหนา้ โดยเฉล่ียจะซ้ือเคร่ืองส าอางประมาณ 2 คร้ังต่อเดือน 
โดยมีค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังเฉล่ีย 1,846 บาท ส่วนกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทาง
ออฟไลน์ส่วนใหญ่ซ้ือผา่นเคาน์เตอร์หา้งสรรพสินคา้ และซ้ือ ครีม/โลชัน่บ ารุงผิว และ ลิปสติก ส่วนใหญ่
โดยเฉล่ียจะซ้ือเคร่ืองส าอางประมาณ 2 คร้ังต่อเดือน โดยมีค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังเฉล่ีย 1,784 บาท 
     จากการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ย Discriminant Analysis พบว่าปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผ่าน

ช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน์แตกต่างกนัคือ ราคาเคร่ืองส าอางถกูกวา่การซ้ือผ่านช่องทางจดัจ าหน่ายอ่ืน 

และ ความหลากหลายของรูปแบบ 

ค าส าคัญ: การตัดสินใจซ้ือ, ส่วนประสมทางการตลาด, เคร่ืองส าอาง, ความแตกต่าง 
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Abstract 
 

     The purpose of this Independent study report is to study the discriminant of marketing mix factors 
affecting the purchase of cosmetics between online buyers and offline buyers in Bangkok. 
Questionnaires were used to gather data. Descriptive statistics is using frequency, percentage, arithmetic 
mean and standard deviation. Inferential Statistics is using Discriminant Analysis and One-way Anova 
which were calculated by SPSS for Windows package program to analyze data. 
     The results of the study are as follows: the most buyers were women, age less than or equal 24 years, 
single status, bachelor’s degree, working as an employee of private firm and monthly income less than 
or equal 10,000 baht. Consumer behaviors in decision to purchase cosmetics was found that the most 
online buyers purchased cosmetics from social network, purchased facial moisture and facial powder, 
approximated 1.57 time/month, average bought 1,846 baht/time and the most offline buyers purchased 
cosmetics on counter sales, purchased facial moisture and lipstick, approximated 1.67 time/month, 
average bought 1,784 baht/time 
     Finding from a Discriminant Analysis were factors that can discriminate the purchase of cosmetics 
between online buyers and offline buyers were lower price more than other channels and the variety of 
products  
 
Keywords: Purchasing decision making, Marketing mix, Cosmetic, Discriminant 
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1. บทน า 
 
     ดว้ยกระแสโลกไซเบอร์ หรือโซเชียลมีเดียก าลงัเป็นกระแสท่ีมาแรง ส่งผลให้มีอิทธิพลต่อสังคมโลก
ยุคใหม่ ท่ีให้ทั้งความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัทั้งเวลาและค่าใชอ่ื้นๆ โดยสามารถตอบสนองไลฟ์
สไตลข์องคนยุคปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างดี ท าให้มีช่องทางการซ้ือขายผ่านทางออนไลน์มากข้ึน ส านักงาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), (2556) ไดท้ าการส ารวจพฤติกรรมผูซ้ื้อสินคา้และ
บริการผ่านโซเชียลมีเดีย พบว่ามีผูส้นใจใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางธุรกิจเกือบ 50% เพราะความ
สะดวกสบาย ราคาและโปรโมชั่นดีกว่า ส่วนผูท่ี้ไม่เคยซ้ือให้เหตุผลว่า ไม่สามารถจบัตอ้งสินคา้ได ้ไม่
ไวใ้จผูข้าย กลวัโดนหลอก มูลค่าสินคา้ท่ีมีการสั่งซ้ือมากท่ีสุด อยู่ระหว่าง 501-1,000 บาท/คร้ัง โดยสินคา้
ท่ีนิยมซ้ือ 3 อนัดับ คือ สินค้าแฟชั่น เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า 59% อุปกรณ์ไอที 34.1% และเคร่ืองส าอาง 
30.5% ซ่ึงปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางของผูซ้ื้อนั้นมีอยูห่ลากหลายปัจจยั เช่น การแต่งเติมและแกไ้ข
จุดบกพร่องท่ีไม่เป็นพอใจของแต่ละบุคคลใหดู้ดีและสวยงามข้ึนและเป็นการเพ่ิมความมัน่ใจใหก้บัตวัเอง, 
ความสะดวก, ความคุม้ค่า, คุณภาพของผลิตภณัฑ ์และความเช่ือมัน่ในตรายี่ห้อเป็นตน้ จึงท าให้นกัการ
ตลาดตอ้งศึกษาถึงความแตกต่างในปัจจยัการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือ
สามารถน าไปวางแผนโปรแกรมทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงความต้องการท่ีแท้จริงของผูบ้ริโภค 
นอกจากน้ี ปัจจุบันยงัขาดงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู ้ซ้ือ
เคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ขอ้มูลจากการวิจยัน้ี จึงสามารถน าไปส่งเสริมขอ้มูลทาง
การตลาดให้กบัผูท่ี้สนใจทั้งทางดา้นวิชาการ และดา้นธุรกิจ เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
การจ าหน่ายเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลนไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติของส่วนประสมทางการตลาดระหว่างกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผ่านช่องทาง
ออนไลนแ์ละกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางออฟไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.เพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการจ าแนกกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผ่านช่องทาง
ออนไลนแ์ละกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางออฟไลน ์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     ผลการวิจยัสามารถน าขอ้มลูพ้ืนฐานเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม
ผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน ์นกัการตลาดสามารถน ามาใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์
ทางการตลาด เพ่ือให้สอดคลอ้งกับความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีสนใจซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทาง
ออนไลน์และผ่านช่องทางออฟไลน์ เพ่ือกระตุน้ความสนใจใหก้บัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายและส่งผลท าให้
ธุรกิจสามารถเพ่ิมยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดได ้
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
     ในการศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดระหว่างผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผ่านช่องทาง
ออนไลน์และออฟไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจยัและน าไปใชป้ระกอบการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
2. แนวคิดท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดออนไลน ์
3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
4. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง      
2.1 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
     ส่วนประสมทางการตลาด คือ องค์ประกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการ
สามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2540) 
2.2 ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 
     ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix) เป็นองค์ประกอบการตลาดแบบใหม่ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 6 Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) และการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) โดย
ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ทุกปัจจยัมีความเก่ียวเน่ืองกนัและมีความส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินการ
ตลาดออนไลน ์(เสาวนีย ์ใจมลู, 2554) 
2.3 พฤตกิรรมการซ้ือของผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
     แบบจ าลองส่ิงกระตุ้น -การตอบสนองของพฤติกรรมผู ้ซ้ือ (Stimulus-Respond model of buyer 
behavior) จะแสดงให้เห็นว่าส่ิงกระตุน้ทางการตลาดและส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ จะถูกน าเขา้กล่องด าและท าให้
เกิดการตลอบสนอง โดยส่ิงกระตุน้ทางการตลาดประกอบดว้ยปัจจยั 4 ประการ คือ ผลิตภณัฑ ์(Product) 
ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) หรือ ส่วนประสมทาง
การตลาด 4Ps ส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ เป็นเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ีกดดันของผูซ้ื้อ เช่น เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี การเมือง และวฒันธรรม ปัจจยัเหล่าน้ีจะถูกน าเขา้กล่องด าของผูซ้ื้อ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้และการตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้นของผูบ้ริโภค และ 
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีกระทบต่อพฤติกรรมของผูซ้ื้อ (Kotler & Armstrong, 2011) 
2.4 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  
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     กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือว่าประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ การตระหนักถึงความตอ้งการ การ
เสาะหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Kotler & Armstrong, 
2011) 
2.5 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
     เกวลี  ปะตุละ (2549) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเลือกซ้ือเค ร่ืองส าอางของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัคือ คุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์ราคาเหมาะสมทั้งกบัคุณภาพและปริมาณ การจดัสินคา้เป็นระเบียบ แบ่งเป็นสัดส่วน สามารถ
หา สินคา้ไดง่้าย และมีการลดราคาสินคา้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ทิพยว์ลัย ์ยะพนัธ์ (2553) เร่ือง 
ปั จจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่อการ ซ้ื อ -ขายสินค้าผ่ าน อิน เตอ ร์ เน็ ตของนัก ศึกษ าคณ ะเศรษฐศาสต ร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และธัญญพสัส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ทางอินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญัคือ สินค้ามีคุณภาพและมีความหลากหลาย รูปลกัษณ์และแพ็ตเกตของสินค้า
สวยงาม ราคาถกูกวา่ทอ้งตลาดภายนอก ราคาเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ เวบ็ไซตท่ี์มีความปลอดภยัสูง ไม่
ตอ้งไปถึงท่ีหรือเสียเวลาเดินทางในการซ้ือ-ขาย ช่องทางการช าระเงินท่ีสะดวกและเช่ือถือได้  และ การ
บริการดูแลหลงัการขาย มีของสมนาคุณลูกคา้ โดยแตกต่างกบัการศึกษาของเสาวนีย ์ ใจมูล  (2554) ใน
เร่ืองพฤติกรรมของคนวยัท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ สินคา้มีความ
ทนัสมยั ราคาสินคา้ถูกกว่าการซ้ือดว้ยวิธีอ่ืน เวบ็ไซต์มีการปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยัอยู่เสมอ (Update) 
และ การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตมีความน่าสนใจและช่วยกระตุน้การตดัสินใจซ้ือ เช่นเดียวกบัการศึกษา
ของ กชพรรณ วิลาวรณ์ (2555) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางประเทศเกาหลี ประเภท
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า (SKIN CARE) ส าหรับผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัในเร่ืองของการโฆษณาสินคา้ตามส่ือต่างๆ 

3. วธิีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    ในปี 2555 กรุงเทพมหานครมีประชากรจ านวน 5,673,560 คน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ค านวณจากกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน โดยใชสู้ตรของการค านวณของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ก าหนดค่า
ความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ดงัน้ี 

n =  

n =  
 

n  384.07072  384 ตวัอยา่ง 
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     จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัท่ากบั 384 คน แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัในดา้นเวลาและ
งบประมาณ ผูวิ้จยัจึงมีความประสงคท์ าการเกบ็ขอ้มลู จากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 200 ชุด  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ในการศึกษาน้ีไดเ้กบ็ขอ้มูลจาก 6 เขต จากการเลือกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) 
โดยจดักลุ่มพ้ืนท่ีตามการแบ่งกลุ่มการปฏิบติังานของส านกังานเขต จากนั้นเลือกสถานท่ีโดยใช้การจบั
สลากหา้งสรรพสินคา้แยกตามการแบ่งเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกหา้งสรรพสินคา้ในแต่ละเขตมาเขต
ละ 1 ห้างสรรพสินคา้ ดว้ยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากสถานท่ีเหล่าน้ีเป็นศูนย์
รวมประชากรท่ีมาจากหลายสถานท่ีและวิธีการน้ีท าให้เกิดโอกาสท่ีจะพบกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยซ้ือ
เคร่ืองส าอางได้มากข้ึน โดยเฉล่ียแต่ละพ้ืนท่ีเท่าๆกัน และเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยเกบ็ตวัอยา่งคละกนัในแต่ละช่วงเวลาของวนัในเดือน ธนัวาคม 2556 ดงัน้ี 
ตารางที่ 1 แสดงตารางสรุปแผนการเกบ็ขอ้มลู 
วนัท่ีเก็บ

แบบสอบถา
ม 

เวลาท่ีเก็บ
แบบสอบถา

ม 
สถานท่ีเก็บแบบสอบถาม 

จ านวนแบบสอบถาม
ท่ีเก็บต่อวนัต่อสถานท่ี 

19-ธ.ค.-56 
10:00-13:00

น. 
เซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด ์พระรามเกา้และแหล่งชุมชน

ใกลเ้คียง 
จ านวน 34 คน 

20-ธ.ค.-56 
13:00-16:00

น. 
เมกะ บางนาและแหล่งชุมชนใกลเ้คียง จ านวน 34 คน 

21-ธ.ค.-56 
17:00-20:00

น. 
เซ็นทรัลลาดพร้าวและแหล่งชุมชนใกลเ้คียง จ านวน 33 คน 

22-ธ.ค.-56 
15:00-18:00

น. 
เดอะมอลล ์บางกะปิและแหล่งชุมชนใกลเ้คียง จ านวน 33 คน 

23-ธ.ค.-56 
12:00-15:00

น. 
เซ็นทรัล ป่ินเกลา้และแหล่งชุมชนใกลเ้คียง จ านวน 33 คน 

24-ธ.ค.-56 
14:00-17:00

น. 
เดอะมอลล ์บางแคและแหล่งชุมชนใกลเ้คียง จ านวน 33 คน 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัจะน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ 
ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1: ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรตวัอย่าง 
โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) น าเสนอขอ้มลูดว้ยตารางแบบร้อยละ (Percentage)  
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ส่วนท่ี 2: พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอาง วิเคราะห์พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอาง ของกลุ่มประชากร
ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบาย
พฤติกรรมการเลือกซ้ือโดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency Table) ได้แก่ ความถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
ส่วนท่ี 3: วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง โดย
ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชก้ารวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ส่วนการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ได้แก่ Discriminant Analysis และ 
One-way ANOVA 
ส่วนท่ี 4: วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผลในการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ไดแ้ก่ 
One-way ANOVA 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
    ผลการศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดระหว่างผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผ่านช่องทาง
ออนไลน์และออฟไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเทคนิคการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม (Discriminant 
Analysis) ในการวิเคราะห์หาดัชนีจ าแนกกลุ่มตัวช้ีวดัทั้ งหมดซ่ึงผลของการศึกษาจะวิเคราะห์โดย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ผลของการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
1. จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นเพศหญิงร้อยละ 74.0 เป็นเพศชายร้อยละ 26.0 ส่วนใหญ่มีอายนุอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
24 ปี มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 85.0 โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัชั้นปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 69.5 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 39.0 และมีระดบั
รายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 22.0  
2. จากการศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีซ้ือ
เคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่ซ้ือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วน
ใหญ่ซ้ือ ครีม/โลชัน่บ ารุงผิว และ แป้งแต่งหนา้ โดยเฉล่ียกลุ่มท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์จะ
ซ้ือเคร่ืองส าอางประมาณ 2 คร้ังต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ังเฉล่ีย 1,846 บาท ส่วนกลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางออฟไลนส่์วนใหญ่ซ้ือผา่นเคาน์เตอร์หา้งสรรพสินคา้ คิดเป็น
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ร้อยละ 56.0 ส่วนใหญ่ซ้ือ ครีม/โลชัน่บ ารุงผิว และ ลิปสติก โดยเฉล่ียกลุ่มท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทาง
ออฟไลนจ์ะซ้ือเคร่ืองส าอางประมาณ 2 คร้ังต่อเดือน โดยมีค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังเฉล่ีย 1,784 บาท 
3. จากการศึกษาค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระระหว่างกลุ่มโดย One-way ANOVA พิจารณาจากค่า 
Significant ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการ
จ าแนกกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ มีทั้ งหมดจ านวน 9 ตวั คือ 1.ราคา
เคร่ืองส าอางท่ีถูกกว่าการซ้ือผ่านช่องทางจดัจ าหน่ายอ่ืน, 2.การจดัท าบัตรส าหรับสมาชิกและได้รับ
ส่วนลด, 3.ความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์, 4.การโฆษณาท่ีน่าสนใจ, 5.ความน่าเช่ือถือของ
ช่องทางจดัจ าหน่าย, 6.ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ, 7.ราคามีใหเ้ลือกหลายระดบัราคา, 8.การจดัหมวดหมู่
ท่ีเป็นระเบียบ ค้นหาง่าย และ 9.การให้บริการหลงัการขาย โดยกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผ่านช่องทาง
ออนไลน์มีทศันคติท่ีเห็นดว้ยกบัปัจจยัดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและราคาเคร่ืองส าอางท่ีถูกกวา่การ
ซ้ือผ่านช่องทางจดัจ าหน่ายอ่ืนมากกว่ากลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออฟไลน์ ในทางตรงกนัขา้ม
กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออฟไลน์มีทัศนคติท่ีเห็นด้วยกับปัจจยัด้านความหลากหลายของ
รูปแบบ, ราคามีใหเ้ลือกหลายระดบัราคา, ความน่าเช่ือถือของช่องทางจดัจ าหน่าย, การจดัหมวดหมู่ท่ีเป็น
ระเบียบ คน้หาง่าย, การโฆษณาท่ีน่าสนใจ, การจดัท าบัตรส าหรับสมาชิกและไดรั้บส่วนลด และการ
ใหบ้ริการหลงัการขาย มากกวา่กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางออนไลน ์
 
ตารางที่ 2 แสดงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
Online 
Mean 

Offline 
mean 

Wilks’ 
Lambda 

F Sig. 

ด้านสินค้า  
1.ความหลากหลายของตรายีห่้อ (Product1) 3.77 3.84 .994 1.242 .266 
2.ความหลากหลายของรูปแบบ (Product2) 3.79 3.96 .952 10.048 .002 
3.ความทนัสมยั (Product3) 3.92 3.95 .998 .315 .576 
4.คุณภาพมาตรฐาน (Product4) 3.96 4.02 .994 1.157 .283 
5.ตราสินคา้ท่ีรู้จกัแพร่หลาย (Product5) 3.85 3.96 .983 3.392 .067 
6.การรับประกนัเคร่ืองส าอาง (Product6) 3.66 3.67 1.000 .005 .942 
7.การแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของเคร่ืองส าอางอยา่งชดัเจน (Product7) 3.86 3.95 .988 2.396 .123 

ด้านราคา 
 

8.ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ (Price1) 3.99 3.86 .971 5.957 .016 
9.ราคาเคร่ืองส าอางท่ีถูกกวา่การซ้ือผา่นช่องทางจดัจ าหน่ายอ่ืน (Price2) 3.94 3.59 .881 26.638 .000 
10.วิธีการช าระเงินท่ีหลากหลาย (Price3) 3.67 3.62 .996 .745 .389 
11.ความชดัเจนในการแสดงถึงราคา (Price4) 3.96 3.97 1.000 .009 .924 
12.ความมัน่ใจในระบบการช าระเงิน (Price5) 3.71 3.83 .982 3.682 .056 
13.ราคามีให้เลือกหลายระดบัราคา (Price6) 3.69 3.82 .974 5.379 .021 
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

14.ความน่าเช่ือถือของช่องทางจดัจ าหน่าย (Place1) 3.73 3.88 .969 6.421 .012 
15.การจดัหมวดหมู่ท่ีเป็นระเบียบ คน้หาง่าย (Place2) 3.76 3.88 .977 4.708 .031 
16.ความถูกตอ้ง รวดเร็วในการจดัส่ง (Place3) 3.90 3.87 .999 .277 .599 
17.เวลาเปิด-ปิดมีความสะดวกในการเลือกซ้ือ (Place4) 3.65 3.72 .993 1.419 .235 
18.กระบวนการในการซ้ือเคร่ืองส าอาง มีความรวดเร็ว (Place5) 3.78 3.82 .998 .411 .522 
19.การหาช่องทางจดัจ าหน่ายไดง่้าย (Place6) 3.92 3.91 1.000 .036 .850 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
Online 
Mean 

Offline 
mean 

Wilks’ 
Lambda 

F Sig. 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
 

20.การโฆษณาท่ีน่าสนใจ (Promotion1) 3.42 3.59 .961 7.979 .005 
21.การลดราคา (Promotion2) 3.79 3.85 .995 .985 .322 
22.ความหลากหลายของการส่งเสริมการขาย (Promotion3) 3.40 3.52 .981 3.775 .053 
23.การจดัท าบตัรส าหรับสมาชิกและไดรั้บส่วนลด (Promotion4) 3.44 3.65 .948 10.869 .001 
24.การให้บริการหลงัการขาย (Promotion5) 3.24 3.39 .978 4.387 .037 
25.พนกังานมีความรู้สามารถให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ (Promotion6) 3.63 3.74 .987 2.632 .106 

หมายเหตุ : ใชม้าตรวดัแบบ Likert-Scale โดยในแต่ละขอ้ค าถามจะมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ 1 = ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 2 = ไม่เห็นดว้ย 3 = เฉยๆ 4 = เห็นดว้ย 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่ตามล าดบั 
 

4. จากการวิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติ Discriminant Analysis พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์คาโนนิ
คอล (Canonical Correlation) เท่ากับ 0.556, ค่า Eigenvalue เท่ากับ 0.448, ค่า Wilks’ Lambda เท่ากับ 
0.691, Chi-square  = 68.682 และ ค่า Sig. = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่าค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระใน
กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางออนไลนแ์ตกต่างจากของกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางออฟไลน ์
ตารางที่ 3 แสดงค่า Eigen values และ ค่า Canonical Correlation 

Eigenvalues 
Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 
1 .448a 100.0 100.0 .556 
a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

ตารางที่ 4 แสดงสดัส่วนความผนัแปรของ Discriminant Score 

Wilks' Lambda 
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 
1 .691 68.682 25 .000 
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     จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าค่าสัมประสิทธ์ิตัวแปร Canonical (Canonical Discriminant 
Function Coefficients) ม าส ร้ า งส มก าร ได้  ดั ง น้ี  Score = -0.986 - 0.270Product1 + 0.529Product2 - 
0.247Product3 + 0.126Product4 + 0.158Product5 - 0.317Product6 + 0.108Product7 - 0.319Price1 - 
0.677Price2 - 0.337Price3 + 0.214Price4 + 0.114Price5 + 0.326Price6 + 0.257Place1 + 0.119Place2 - 
0.297Place3 + 0.294Place4 - 0.035Place5 - 0.428Place6 + 0.418Promotion1 + 0.200Promotion2 + 
0.035Promotion3 + 0.064Promotion4 + 0.238Promotion5 - 0.047Promotion6 
     โดยค่ากลางของ กลุ่มผู ้ซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์ คือ - 0.666 ส่วนของกลุ่มผู ้ซ้ือ
เคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออฟไลน์ คือ 0.666 เม่ือพิจารณาค่า Standardized Canonical Discriminant Function 
Coefficients พบว่าปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์แตกต่างกนัคือ ราคา
เครื่องส าอางถูกกว่าการซื้อผ่านช่องทางจดัจ าหน่ายอื่น  และ ความหลากหลายของรูปแบบ โดยจากการ
พิจารณาความถูกตอ้งระหว่างการจ าแนกกลุ่มท่ีแท้จริงและกลุ่มท่ีพยากรณ์โดยใช้สมการจ าแนกกลุ่ม 
พบว่า มีการพยากรณ์ไดถ้กูตอ้งทั้งหมด 149 คน แบ่งเป็น ออนไลน ์75 คน, ออฟไลน ์74 คน และพยากรณ์
ผิดพลาดทั้งหมด 51 คน แบ่งเป็น ออนไลน ์26 คน, ออฟไลน ์25 คน และในการศึกษาคร้ังน้ีการพยากรณ์มี
ความถูกต้องเฉล่ีย เท่ากับ 74.5% (Hit Ratio) ซ่ึงเม่ือน าไปพิจารณาร่วมกับค่า Cpro เท่ากับ 0.5 พบว่า
สมการเสน้ตรงน้ีมีความถูกตอ้งในระดบัท่ียอมรับได ้เน่ืองจากค่า Hit Ratio มากกว่าค่า Cpro อยูอ่ยา่งนอ้ย 
25% 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการวิเคราะห์ผลดว้ย One-way ANOVA ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการจ าแนก

กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผา่นช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน์ มีทั้งหมดจ านวน 9 ตวั คือ 1.ราคาเคร่ืองส าอาง

ท่ีถูกกว่าการซ้ือผ่านช่องทางจดัจ าหน่ายอ่ืน, 2.การจดัท าบตัรส าหรับสมาชิกและไดรั้บส่วนลด, 3.ความ

หลากหลายของรูปแบบผลิตภณัฑ,์ 4.การโฆษณาท่ีน่าสนใจ, 5.ความน่าเช่ือถือของช่องทางจดัจ าหน่าย, 6.

ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ, 7.ราคามีให้เลือกหลายระดบัราคา, 8.การจดัหมวดหมู่ท่ีเป็นระเบียบ คน้หา

ง่าย และ 9.การใหบ้ริการหลงัการขาย และจากการวิเคราะห์ดว้ยสถิติ Discriminant Analysis ค่า significant 

ของ Wilks’ Lambda นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัแสดงว่าค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระในกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอาง

ผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างจากของกลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออฟไลน์ และเม่ือพิจารณาค่า 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients พบว่าปัจจัยท่ีท าให้กลุ่มผูซ้ื้อเคร่ืองส าอาง

ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์แตกต่างกันคือ ราคาเคร่ืองส าอางถูกกว่าการซ้ือผ่านช่องทางจัด

จ าหน่ายอ่ืน และ ความหลากหลายของรูปแบบ 
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ข้อเสนอแนะ 
-ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบออนไลน ์ นกัการตลาดควรเนน้การท าการตลาดท่ีกลุ่มผูซ้ื้อเพศ
หญิง อายรุะหวา่ง 25-34 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000-15,000 บาทต่อเดือน โดยจะซ้ือผา่นเครือข่ายสงัคม
ออนไลนเ์ป็นส่วนใหญ่ อาจมีการกระตุน้ยอดขายหรือส่งเสริมทางการตลาดผา่นเครือข่ายสงัคม
ออนไลนม์ากข้ึน การจดัท าโปรโมชัน่ โฆษณาท่ีน่าสนใจ รวมถึงการสร้างความเช่ือมัน่ในการ
ซ้ือ-ขายผา่นช่องทางออนไลน์ 
-ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบออฟไลน์ นกัการตลาดควรเนน้การท าการตลาดท่ีกลุ่มผูซ้ื้อเพศ
หญิงเช่นกนั อายุน้อยกว่าหรือเท่ากบั 24 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ส่วนมากเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกว่าหรือ 10,000 บาทต่อเดือน โดยจะซ้ือผ่าน
เคาน์เตอร์เคร่ืองส าอางเป็นส่วนใหญ่ อาจเนน้ในเร่ืองของการจดัท าโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม 
ร่วมกบัการบริการให้ค าแนะน าและการบริการหลงัการขายท่ีดีแก่ลูกคา้ เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์
อนัดี ก่อใหเ้กิดการซ้ือซ ้าในคร้ังต่อไป 
-ควรมีการศึกษา โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์จ าแนก (Discriminant Analysis) หาความแตกต่าง

การซ้ือเคร่ืองส าอางระหว่างกลุ่มผูซ้ื้อออนไลน์และออฟไลน์ ในจงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือน าผลมายืนยนั

กบัผลการศึกษาน้ี 

-ในการออกแบบการศึกษาในคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาควรเพ่ิมประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดและเหตุผลท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ใน

ประเดน็อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหผ้ลการศึกษาสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดค้รอบคลุมมากข้ึน  
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การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) ที่มีต่อสถานีบริการ 
ก๊าซธรรมชาต ิ ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณศึีกษา บริษทั ปตท.จ ากดั 

Assessment of NGV User Satisfaction towards NGV Service Stations  
in Bangkok Metropolis A Case Study of PTT PUBLIC COMPANY 

LIMITED 
นภสร  เอือ้อารีย์จิต1 และ ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์2 

Napasorn Uea-areejit  and  Asst.Prof. Dr. Napawan Kananurak 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีมี
ต่อสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษทั ปตท.จ ากดั ประชากร ประชากร
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการท่ีสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดท้ า
การสุ่มจากเขตในกรุงเทพมหานคร ได ้15 สถานี  จ านวนผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติเพ่ิมข้ึนปีละประมาณ 175,095 
คน ซ่ึงเป็นจ านวนรถยนตรั์บจา้งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนมี 75,450 คนั และ รถยนตส่์วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
มี 99,645 คนั จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัท่ากบั 384 คน แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัในดา้น
เวลาและงบประมาณ ผูวิ้จยัจึงมีความประสงคท์ าการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 200 ชุด สถิติ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุมากกว่า 41 ปีข้ึนไป สถานภาพ โสด ระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี อาชีพ รับจา้งขบัรถแท็กซ่ี และ ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท ประเภทรถยนต ์เป็นรถเก๋งส่วนบุคคล 114 คนั และรถยนตรั์บจา้งสาธารณะ 86 คนั 
ขนาดของเคร่ืองยนต ์1,600 ซีซี และเป็นรถยนต ์โตโยตา้  มากท่ีสุด ความถ่ีในการเติมก๊าซธรรมชาติโดย
เฉล่ีย มากกวา่ 4 คร้ัง ต่อสปัดาห์ ช่วงเวลาท่ี ใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลา 12:01-18:00 น. 
     กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียอยู่ระดบัมากเรียงตามล าดบั คือ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีใหบ้ริการ ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการหรือดา้นบุคลากร ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ABSTRACT 

     This study aims to study the assessment of NGV user satisfaction towards NGV service stations in 
Bangkok Metropolis, a case study of PTT Public Company Limited. The population of this study 
covered users of NGV service stations in Bangkok Metropolis. The NGV service stations were 
randomly chosen, a total of 15. The samples of the research were 384 users. The number of NGV users 
increased approximately 175,095 per annum, dividing into sedan private taxis of 175,450 and private 
sedan cars of 99,645. Due to time and budget limitation, the researcher collected the data from the 
samples of 200 sets. The statistics for data analysis included percentage, mean and standard deviation.  
     Most samples were male, over 41 years of age, single, had lower than bachelor education, worked as 
taxi drives and government officers/ state enterprise officers and had average income between 10,001 – 
20,000 Baht per month. The samples’ cars comprised 114 private cars and 86 public taxis. Most vehicles 
were 1600 cc cars and Toyota. The samples filled up gas tanks more than 4 times per week. The 
maximum frequency of services was during 12:01 – 18:00 hrs.  
     Regard the satisfaction of the samples towards the marketing mix of PTT service stations in Bangkok 
Metropolis. The highest was price, followed by product and service, physical characteristic of service 
station, employee or personnel, distribution channel, service process, and marketing promotion, 
respectively.  
  
Keyword: NGV, satisfaction, PTT, private car, private taxi  
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1. บทน า 
 

     ปัจจุบนัพลงังานเช้ือเพลิง เป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคญัมาก เป็นการตอบสนองความตอ้งการขั้น
พ้ืนฐานของผูบ้ริโภคท่ีใช้ยานพาหนะและใชใ้นครัวเรือน และปัจจยัพ้ืนฐานการผลิต ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ดังนั้นจึงต้องมีพลงังานท่ีมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ มีราคาท่ีเหมาะสม และมี
คุณภาพท่ีดี สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ย่างเพียงพอ พลงังานท่ีผูบ้ริโภคใชแ้ละมีบทบาทกบั
ผูบ้ริโภคท่ีขบัข่ียานพาหนะ คือ พลงังานน ้ ามนั พลงังานก๊าซธรรมชาติ และพลงังานก๊าซหุงตม้ ซ่ึงธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทางบริษทั ปตท.จ ากดัและบริษทัในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร โดยครอบคลุมตั้งแต่การส ารวจและผลิต การจดัหาก๊าซ
ธรรมชาติ การขนส่งก๊าซธรรมชาติ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ การจ าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์(NGV) เป็นการส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกหน่ึง
ในการทดแทนน ้ามนัเบนซินและดีเซล 
     ปัจจุบนัมีการเพ่ิมข้ึนของการใชก๊้าซธรรมชาติ(NGV) ส าหรับผูท่ี้ใชร้ถยนตเ์ป็นพาหนะในการเดินทาง 
เพ่ือเป็นการรักษาส่ิงแวดล้อมและเป็นการลดค่าใช้จ่าย แต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติท่ีให้บริการมี
ระยะเวลาในการใหบ้ริการนาน และมีสถานีบริการไม่เพียงพอต่อการความตอ้งการของผูบ้ริโภค ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนถา้ไม่มีการแกไ้ข ผูบ้ริโภคท่ีใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) ก็อาจจะเปล่ียนไปใชพ้ลงังานอ่ืนทดแทน เช่น 
ก๊าซหุงตม้ท่ีใชใ้นยานยนต์(LPG) ท่ีเป็นของบริษทัคู่แข่งท่ีมีสถานีบริการก๊าซหุงตม้ (LPG) แทนท่ีจะใช้
สถานีบริการก๊าซหุงตม้ของ ปตท.เพราะสถานีบริการก๊าซหุงตม้ (LPG) ของ ปตท.ในปัจจุบนัมีบริการให้
ผูบ้ริโภคนอ้ยกวา่คู่แข่ง  

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

     1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติ(NGV) ท่ีมีต่อสถานีบริการก๊าซธรรมชาติใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

     2. เพ่ือสร้างตวัวดัในการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติ(NGV) ท่ีมีต่อสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ 

     1.ไดรั้บรู้ถึงระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีใชก๊้าซธรรมชาติท่ีมีต่อสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เพ่ือ
น ามาปรับปรุงสถานีบริการให้ดีข้ึน และก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค  

     2.การสร้างเคร่ืองมือประเมินความพึงพอใจ เพ่ือน าไปใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
     ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2546: 18) ความพอใจของลูกคา้ (Customer satisfaction) หมายถึง การท่ีลูกคา้
ไดรั้บบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ สินคา้ท่ีไม่มีตวัตน ไดแ้ก่ การตอ้นรับ รอยยิ้ม มิตรภาพ 
หรือการบริการ  

     จิตตินันท์นนัท ไพบูลย ์(2555: 40-43) ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer satisfaction) หมายถึงการ
แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของลูกคา้ต่อการบริการเป็นผลมาจากการประเมินผลเปรียบเทียบส่ิงท่ี
ลกูคา้ไดรั้บในการบริการ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้มีดงัน้ี 1.ผลิตภณัฑบ์ริการ ความพึงพอใจของลูกคา้จะเกิดข้ึนเม่ือ
ไดรั้บบริการท่ีมีลกัษณะคุณภาพ และระดบัการใหบ้ริการตรงกบัความตอ้งการ2. ราคาค่าบริการ ความพึง
พอใจของลูกคา้ข้ึนอยู่กบัราคาค่าบริการท่ีลูกคา้ยอมรับ3. สถานท่ีบริการ การเขา้ถึงบริการไดส้ะดวกเม่ือ
ลูกคา้มีความตอ้งการย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ4. การส่งเสริมแนะน าบริการ ความพึง
พอใจของผูรั้บบริการเกิดข้ึนไดจ้ากการไดย้ินขอ้มูลข่าวสารหรือจากบุคคลอ่ืนกล่าวถึงคุณภาพการบริการ
ไปในทางบวก5. ผูใ้ห้บริการ ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารการบริการและผูป้ฏิบัติงาน ลว้นเป็นบุคคลท่ีมี
บทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานบริการให้เกิดความพึงพอใจทั้ งส้ิน6. สภาพแวดลอ้มของการบริการ 
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ การออกแบบอาคาร
สถานท่ี การจดัแบ่งพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วน7. กระบวนการบริการ วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการ
เป็นส่วนส าคญัในการสร้างความพึงพอใจกบัลกูคา้ ประสิทธิภาพของการจดัการระบบการบริการส่งผลให้
การปฏิบติังานบริการแก่ลกูคา้มีความคล่องตวัและสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ(7P’s) 

     ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2546: 63-79) “ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ 7P’s ไดแ้ก่ 1.ผลิตภณัฑ ์
คือการบริการจะเป็นผลิตภณัฑ์อย่างหน่ึง แต่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีตวัตน ไม่สามารถจบัตอ้ง เช่น ความ
สะดวก ความรวดเร็ว2.ราคา คือ ราคาเป็นส่ิงท่ีก าหนดรายไดข้องกิจการ การตั้งราคาสูงก็จะท าให้ธุรกิจมี
รายไดสู้งข้ึน การตั้งราคาต ่าก็จะท าใหร้ายไดข้องธุรกิจนั้นต ่า การตั้งราคาตอ้งมีการเปรียบเทียบราคาและ
คุณภาพของคู่แข่งขนัดว้ย3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย การใหบ้ริการนั้น สามารถใหบ้ริการผ่านช่องทางการ
จดัจ าหน่ายได ้4 วิธีคือการใหบ้ริการผา่นร้าน การใหบ้ริการถึงท่ีบา้นลกูคา้หรือสถานท่ีท่ีลกูคา้ตอ้งการการ
ให้บริการผ่านตวัแทน และการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์4. การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริม
การตลาดของธุรกิจบริการท าไดใ้นทุกรูปแบบ ทั้งการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การลดแลกแจกแถม 
การตลาดทางตรงผ่านส่ือต่างๆ5.พนกังาน คือ พนกังานทั้งหมดภายในองค์กรท่ีให้บริการนั้น ซ่ึงจะรวม
ตั้งแต่เจา้ของ ผูบ้ริหาร พนกังานในทุกระดบั ซ่ึงบุคคลดงักล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของการใหบ้ริการ6.
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กระบวนการใหบ้ริการ คือ กระบวนการใหบ้ริการเป็นส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคญัมาก ตอ้งอาศยั
พนกังานท่ีมีประสิทธิภาพหรือเคร่ืองมือทันสมยัในการท าให้เกิดกระบวนการ7.ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
คือ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ อาคารธุรกิจบริการ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เช่น เคาน์เตอร์ให้บริการ 
การตกแต่งสถานท่ี ลานจอดรถ หอ้งน ้า ป้ายประชาสมัพนัธ์(Payne: 1993) 

ข้อมูลก๊าซธรรมชาตสิ าหรับรถยนต์ 

     ก๊าซธรรมชาติ คือ ก๊าซธรรมชาติเป็นก๊าซเช้ือเพลิงท่ีมีก๊าซมีเทนเป็น ส่วนประกอบหลกัสามารถใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงในรถยนต ์ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต(์Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) โดยทัว่ไปเรียกว่า 
ก๊าซ NGV คือ ก๊าซธรรมชาติท่ีถูกอดัจนมีความดนัสูง ซ่ึงในบางประเทศเรียกวา่ Compressed Natural Gas 
(CNG) หรือก๊าซธรรมชาติอดั ขอ้มลูจากกระทรวงพลงังาน, เขา้ถึงวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 

     คุณสมบัติพิเศษของก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV)คือเป็นก๊าซท่ีสะอาด เน่ืองจาก NGV มี
สดัส่วนของคาร์บอนนอ้ยกวา่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืน และมีคุณสมบติัเป็นก๊าซท าใหก้ารเผาไหมส้มบูรณ์มากกว่า
เช้ือเพลิงชนิดอ่ืน และปริมาณไอเสียท่ีปล่อยออกจากเคร่ืองยนตใ์ชก๊้าซธรรมชาติมีปริมาณต ่ากวา่เช้ือเพลิง
ชนิดอ่ืนและมีความปลอดภยั  เพราะก๊าซ NGV เบากวา่อากาศ ในขณะท่ีก๊าซหุงตม้และน ้ามนัเบนซินหรือ
ดีเซลหนกักวา่อากาศ ดงันั้น เม่ือเกิดร่ัวไหล ก๊าซ NGV จะไม่สะสมอยูบ่นพ้ืนดินจนเกิดการลุกไหมเ้หมือน
เช้ือเพลิงอ่ืนๆ 

วจิยัที่เกีย่วข้อง 

     พิษณุ ช่ืนอารมณ์ (2542) ไดท้ าวิจยัเร่ือง ทศันคติและแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้พลงังาน
ทดแทนก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของบริษทั ปตท.มหาชน จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองความปลอดภัย ปัจจัยด้านราคา
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองความประหยดัเงินเม่ือเทียบกบัน ้ ามนัปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองการออกแบบสถานท่ีตั้ งมีความ
สะดวกสบาย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองการ
โฆษณาใหเ้ห็นหรือไดย้ินจากวิทยแุละโทรทศัน์ 

     จกัริน จัน่ตระกุล (2547) ไดท้ าวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
สถานีบริการน ้ ามัน ปตท. ในอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ ช่ือเสียง/ภาพพจน์ของสถานีบริการน ้ ามนัและความน่าเช่ือถือในดา้นคุณภาพน ้ ามนั ด้าน
ราคา คือ ราคาเม่ือเทียบกบัคุณภาพน ้ ามนั ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ ท าเลของสถานีบริการน ้ ามนั 
ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ระบบสมาชิกหรือสะสมยอดเพ่ือรับส่วนลดหรือรางวลั ด้านบุคลากร คือ 
การเสนอบริการไดใ้นแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการของพนกังาน ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ ความทนัสมยัของตู ้
จ่ายน ้ามนั ด้านกระบวนการให้บริการ คือ ความรวดเร็วและถกูตอ้งในการรับและทอนเงิน 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1767 

 
 

     วรัญญา ตรีชะฎา (2551) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี ต่อสถานีบริการน ้ ามนั 
ปตท. ในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านผลิตภัณฑ์คือ ดา้น
การใชเ้ทคโนโลยีทนัสมยั เพ่ือบริการแก่ลูกคา้ไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ด้านราคาคือ ดา้นบริการช าระค่า
น ้ ามนัดว้ยบตัรเครดิต ด้านการจัดจ าหน่าย คือ ท าเลท่ีตั้งมีความเหมาะสมอยู่ในเส้นทางหลกัและชุมชน 
ด้านการส่งเสริมการตลาดคือ ดา้นเอกสารค าแนะน าขอ้มลูในการรับบริการต่างๆ มีความทนัสมยั มีบริการ
เสริม ด้านบุคคลคือ ดา้นพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี และพนกังานหนา้ลานใชว้าจาท่ีสุภาพอ่อนโยน ด้าน
หลักฐานทางกายภาพคือ ดา้นความมีช่ือเสียงของน ้ ามนัปตท. และป้ายโลโก ้ปตท.ท่ีเห็นไดช้ดัเจน ด้าน
กระบวนการต่างๆคือ ดา้นความรวดเร็วในการรับช าระเงินและทอนเงิน และความรวดเร็วในการใหบ้ริการ
เสริมอ่ืนๆ 

     พทัธมน ศาลากิจ (2554) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใช้บริการสถานีบริการ
น ้ามนัเชลล ์หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สงวนทุเรียนทอง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจในด้านผลติภัณฑ์คือ ช่ือเสียง/ภาพลกัษณ์ของสถานีบริการน ้ามนัและความน่าเช่ือถือของคุณภาพ
น ้ ามนัด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกับคุณภาพน ้ ามนั ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือความ
เพียงพอของจ านวนหัวจ่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ พนักงานขายให้ค าแนะน าและเสนอขายใน
ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับรถของท่าน ด้านบุคลากร คือ พนักงานมีความถูกต้องในการให้บริการด้าน
กระบวนการ คือ ขั้นตอนในการเติมน ้ามนั มีความรวดเร็วด้านหลักฐานทางกายภาพ คือ ความสะอาดของ
หอ้งน ้าภายในสถานีบริการ 

     สุธีรพนัธ์ รัตนานุสรณ์ (2550) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจและพฤติกรรมหลงัการซ้ือของผูข้บัข่ี
รถยนต ์NGV ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรถยนต ์NGV พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ในด้านผลติภัณฑ์ คือ ความรู้สึกปลอดภยั ด้านราคา คือ ความประหยดัเงินเม่ือเทียบกบัน ้ามนั ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย คือ การออกแบบสถานท่ีติดตั้งมีความสะดวกสบาย ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การ
โฆษณาใหเ้ห็นหรือไดย้ินจากวิทยแุละโทรทศัน์ 

3. วธิีด าเนินการศึกษา 
 

     3.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูท่ี้ใชร้ถยนตท่ี์ มาใชบ้ริการท่ี
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ของ บริษัท ปตท.จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน โดยค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของการค านวณของเครซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ดงัน้ี 

n =  

     n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง            e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้
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     N = ขนาดของประชากร      χ2= ค่าไคสแควร์ท่ีdfเท่ากับ  1 และระดับความเช่ือมั่น  95% 
(χ2=3.841)  

     p = สดัส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร (ถา้ไม่ทราบใหก้ าหนด p = 0.5) 

จากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัมีจ านวนเพ่ิมข้ึนปีละประมาณ 175,095 คน ซ่ึงเป็นจ านวนรถยนตรั์บจา้งส่วน
บุคคลไม่เกิน 7 คนมี 75,450 คนั และ รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนมี 99,645 คนั ยอมรับให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างได ้5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และสัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจใน
ประชากรเท่ากบั 0.5 ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการเท่ากบั 

n =  

n  384.07072  384 ตวัอยา่ง 

จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยท่ากับ 384 คน แต่เน่ืองจากข้อจ ากัดในด้านเวลาและ
งบประมาณ ผูวิ้จยัจึงมีความประสงคท์ าการเกบ็ขอ้มลู จากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 200 ชุด 

     3.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชเ้ป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวม
รวบขอ้มลู ซ่ึงแบ่งเน้ือหาของแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน จ านวน 1 ชุด ดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ประเภทของรถยนต ์ขนาดของเคร่ืองยนต ์ยี่หอ้ของรถยนต ์จ านวนคร้ังท่ีเขา
มาใชบ้ริการต่อเดือน และ ช่วงเวลาท่ีเขา้มาใช้บริการบ่อยท่ีสุด โดยเป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed – 
Ended Questionnaire) จ านวน 11 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถาม 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราไลเคิร์ต (Likert  Scale) 5 ระดบั คือ ไม่พอใจอย่างยิ่ง ไม่พอใจ เฉยๆ พอใจ 
และพอใจอยา่งยิ่ง จ านวน 36 ขอ้ 
 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

     1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการท่ีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั ปตท.จ ากดั ผูวิ้จยัเป็นผูเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ น าไปประมวลผล
ดว้ยโปรแกรม SPSS และท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 
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     2.ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary data) เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎี เอกสารงานวิจยั รายงาน และ
สถิติท่ีเก่ียวขอ้งจากสารสนเทศต่างๆ 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
     1.  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัจะน าเสนอขอ้มูลท่ีได้
จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังน้ีส่วนที่  1: ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรตวัอย่าง โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ีน าเสนอ
ขอ้มูลดว้ยตารางแบบร้อยละและค่าเฉล่ีย ส่วนที่ 2: ปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการท่ีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั ปตท.จ ากดัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชท้ฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s คือ ส่วนของผลิตภณัฑ์และบริการ ราคา สถานท่ี การส่งเสริม
การตลาด พนกังาน ลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีใหบ้ริการ และกระบวนการใหบ้ริการ โดยใชม้าตรา
วดัแบบประเมินค่าระดบัความพึงพอใจแต่ละปัจจยัตามแนวคิดของ (Likert Scale) ก าหนดค่ามิความส าคญั 
5 ระดบั คือ ไม่พอใจอยา่งยิ่ง ไม่พอใจ เฉยๆ พอใจ และพอใจอยา่งยิ่ง 
     2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานการ
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ โดยใชต้รวจสอบความสัมพนัธ์ท่ีมีระหว่าง
กันในกลุ่มตัวแปรทั้ งหมด และพยายามอธิบายความสัมพันธ์ท่ีพบ โดยสมมติให้ตัวแปรเหล่านั้ นมี
องคป์ระกอบพ้ืนฐานบางอย่างร่วมกนั (Factor Analysis) เป็นเทคนิคท่ีไม่ก าหนดให้ตอ้งมีตวัแปรตน้หรือ
ตวัแปรตาม แต่เป็นเทคนิคท่ีน าตวัแปรทั้งหมดมาวิเคราะห์พร้อมๆกนั 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีมีต่อสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ โดย
ใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายตาม
แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (ServicesMarketing Mix) ไดด้งัน้ี 
     ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ผลิตภณัฑก๊์าซธรรมชาติ NGV 
มีคุณภาพดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจกัริน จัน่ตระกุล (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี
พบว่าดา้นผลิตภณัฑปั์จจยั.ท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในมากท่ีสุดคือ ช่ือเสียง/ภาพพจน์ของสถานีบริการ
น ้ามนัและความน่าเช่ือถือในดา้นคุณภาพน ้ ามนัและ ผลการศึกษาของ พทัธมน ศาลากิจ (2554) ไดศึ้กษา
เร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนัเชลล ์ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สงวนทุเรียน
ทอง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ดา้นผลิตภณัฑปั์จจยัย่อยท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในมากท่ีสุด
คือ ช่ือเสียง/ภาพลกัษณ์ของสถานีบริการน ้ามนัและความน่าเช่ือถือของคุณภาพน ้ามนั 
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     ด้านราคา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง การมีการแสดงราคาค่าก๊าซ
ธรรมชาติท่ีชดัเจน 

     ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง การเปิดบริการ 24 
ชั่วโมง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จักริน จัน่ตระกุล (2547) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี
พบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายปัจจยัย่อยท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในมากท่ีสุด คือ ท าเลของสถานี
บริการน ้ามนั รองลงมา คือ จ านวนหวัจ่ายน ้ามนั และการเปิดบริการ 24 ชัว่โมง 

     ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง การมีบริการเสริม 
เช่น เติมลมยางและเช็ดกระจก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วรัญญา ตรีชะฎา (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีพบว่า ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัย่อยท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในมากท่ีสุด คือ ดา้นเอกสารค าแนะน าขอ้มูลใน
การรับบริการต่างๆ มีความทนัสมยั มีบริการเสริม 

     ดา้นพนักงานพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง พนักงานมีความส่ือสัตยแ์ละ
ไวว้างใจในการให้บริการ เช่น การรับเงินและทอนเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จกัริน จัน่ตระ
กลุ (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของสถานีบริการน ้ามนั 
ปตท. ในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจดา้นบุคลากร คือ การเสนอ
บริการได้ในแบบท่ีลูกค้าต้องการของพนักงาน รองลงมา คือ ความเพียงพอของจ านวนพนักงานท่ี
ใหบ้ริการและความซ่ือสตัยแ์ละไวว้างใจไดใ้นการบริการของพนกังาน เช่น การรับเงินและการทอนเงิน 

     ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ความรวดเร็วใน
การรับและการทอนเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จกัริน จัน่ตระกุล (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ในอ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีพบว่า ดา้นกระบวนการให้บริการปัจจยัยอ่ยท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในมากท่ีสุด คือ ความ
รวดเร็วและถูกตอ้งในการรับและทอนเงิน และ วรัญญา ตรีชะฎา (2551) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีพบว่า ดา้นกระบวนการต่างๆ 
ปัจจยัย่อยท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในมากท่ีสุด คือ ดา้นความรวดเร็วในการรับช าระเงินและทอนเงิน 
และความรวดเร็วในการใหบ้ริการเสริมอ่ืนๆ 

     ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ป้ายโลโก ้ปตท.
เห็นไดช้ดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วรัญญา ตรีชะฎา (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. ในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีพบว่า ดา้นหลกัฐานทางกายภาพ 
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ปัจจยัย่อยท่ีผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในมากท่ีสุด ท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความมีช่ือเสียงของน ้ ามนัปตท. และ
ป้ายโลโก ้ปตท.ท่ีเห็นไดช้ดัเจน  

การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่มีต่อสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาต ิโดยมกีารจดักลุ่ม Factor ขึน้มาใหม่ ด้วยวธีิ Factor Analysis 

Factor 1 การใหบ้ริการของพนกังาน Factor 2 การประชาสัมพันธ์และการให้บริการ
เสริม 

Factor 3 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  Factor 4 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

Factor 5 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  Factor 6 ดา้นราคา 

Factor 7 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก Factor 8 ดา้นการจดัการ 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
1.ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
     จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.5 มี
อายมุากกว่า 41 ปีข้ึนไป ร้อยละ 36.5 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 53.5 การศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
50.0 อาชีพรับจา้งขบัแท็กซ่ี ร้อยละ 43.0 เป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 21.0 มีรายไดเ้ฉล่ีย
10,001-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 36.0 ใชร้ถเก๋งส่วนบุคคล ร้อยละ 57.0 รถยนต์รับจา้งสาธารณะ/รถ
แท็กซ่ี ร้อยละ 43.0 รถยนตท่ี์ใชมี้ขนาดของเคร่ืองยนต ์1,600 ซีซี ร้อยละ 65.5 เป็นรถยนตย์ี่หอ้ TOYOTA 
ร้อยละ 67.5 มีความถ่ีในการเติมก๊าซธรรมชาติโดยเฉล่ียใน 1 สัปดาห์ มากกว่า 4 คร้ัง ร้อยละ 58.0 และ
ส่วนใหญ่เขา้มาใชบ้ริการท่ีสถานีบริการ ช่วงเวลา 12:01-18:00 น ร้อยละ 41.0 

2.ความพึงพอใจของผูใ้ช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีมีต่อสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ โดยใช้ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ คือ ผลิตภณัฑก๊์าซธรรมชาติ NGV มี
คุณภาพดี 

     ปัจจยัยอ่ยมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นราคา คือ มีการแสดงราคาค่าก๊าซธรรมชาติท่ีชดัเจน  

     ปัจจยัยอ่ยมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นลกัษณะทางกายภาพ คือ ป้ายโลโก ้ปตท.เห็นไดช้ดัเจน  

     ปัจจยัยอ่ยมีความพึงพอใจระดบัเฉยๆในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ การเปิดบริการ 24 ชัว่โมง  

     ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความพึงพอใจระดบัเฉยๆในดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การมีบริการเสริม  
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     ปัจจยัย่อยท่ีมีความพึงพอใจระดบัเฉยๆในดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการหรือดา้นบุคลากร คือ พนักงานมี
ความส่ือสตัยแ์ละไวว้างใจในการใหบ้ริการ  

     ปัจจยัย่อยท่ีมีความพึงพอใจระดบัเฉยๆในดา้นกระบวนการให้บริการของสถานท่ีใหบ้ริการ คือ ความ
รวดเร็วในการรับและการทอนเงิน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้ 

    1. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายควรมีการเพ่ิมจ านวนสาขาสถานีท่ีให้บริการก๊าซธรรมชาติและการ
กระจายอย่างทัว่ถึงในเขตกรุงเทพมหานครมีการตั้งสถานีบริการในท าเลท่ีตั้งท่ีมีความเหมาะสมและมี
จ านวนหวัจ่ายก๊าซธรรมชาติ NGV ท่ีเพียงพอส าหรับการใหบ้ริการ 

     2. ดา้นการส่งเสริมการตลาดควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านทางวิทยุโทรทศัน์หนงัสือพิมพแ์ละ
ควรมีการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นแผ่นพบั ใบปลิว เก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ NGV เพ่ือให้ผูใ้ชมี้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน และในสถานีบริการความมีการใหบ้ริการเสริม เช่น เติมลมยางและเช็ด
กระจก 

     3. ดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการควรจดัพนักงานให้มีจ านวนเพียงพอในการให้บริการพนักงานมีมนุษย์
สมัพนัธ์ดี มีความกระตือรือร้นและความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  

     4. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการควรใหค้วามส าคญัในดา้นรวดเร็วในการรับและการทอนเงิน มีความถูก
ตอ้งในการออกใบเสร็จรับเงิน มีการจดัระบบในการจดัคิวรอรับบริการเติมก๊าซธรรมชาติและมีความ
รวดเร็วในการใหบ้ริการเติมก๊าซธรรมชาติ 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

     1. ควรศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจของผู ้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลกับผู ้ใช้รถยนต์
สาธารณะในการมาใชบ้ริการท่ีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ปตท. 

     2. ควรศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) 
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     พทัธมน ศาลากิจ  2554  ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนัเชลล์ ห้าง

หุน้ส่วนจ ากดั สงวนทุเรียนทอง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
     สุธีรพนัธ์ รัตนานุสรณ์  2550  ความพึงพอใจและพฤติกรรมหลงัการซ้ือของผูข้บัข่ีรถยนต ์NGV 

ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรถยนต ์NGV  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการตลาด 
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การศึกษาการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่แบบราย
เดอืนโดยใช้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ กรณศึีกษา                        

บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั(มหาชน) หรือ ทรูมูฟ 
A Study of Postpaid mobile phone user’ Satisfaction by Services 

marketing mix factors of True Corporation Public Company Limited or 
truemove. 

พลเทพ  รุจรดาวงศ์1 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภวรรณ คณานุรักษ์2 
Ponthep Rudradawong1 and Asst.Prof. Dr. Napawan Kananurak2 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ
ของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบรายเดือน ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั(มหาชน) หรือ ทรูมูฟ และเพ่ือ
สร้างตวัวดัการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบรายเดือน ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั(มหาชน) หรือ ทรูมูฟ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบรายเดือน
ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) หรือ ทรูมูฟ จ านวน 200 คน เก็บรวมรวบข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ท่ีมีระหว่างกนัในกลุ่มตวัแปรทั้งหมด และอธิบายความสัมพนัธ์ท่ีพบโดยสมมติให้ตวัแปรเหล่านั้นมี
องคป์ระกอบพ้ืนฐานบางอยา่งร่วมกนั (Factor Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ รองลงมา คือ ดา้น
ราคา และดา้นผลิตภณัฑ ์และอายท่ีุมีความแตกต่างมีความพึงพอใจในดา้นพนกังาน และการประชาสัมพนัธ์ท่ีแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สถานภาพท่ีมีความแตกต่างกันมีความพึงพอใจในด้านเทคโนโลยีท่ี
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระดบัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกันมีความพึงพอใจในดา้น
พนกังานท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระดบัรายไดท่ี้มีความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจใน
ดา้นพนกังานและการประชาสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แพ็กเกจท่ีมีความแตกต่าง
กนัมีความพึงพอใจในการจดัการของศูนยบ์ริการท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคญั: ความพึงพอใจ, โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี, ส่วนประสมการตลาด, บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน), ทรูมฟู 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study satisfaction toward services marketing mix factors and 
create a measure of satisfaction of a postpaid mobile phone user of True Corporation Public Company 
Limited or truemove. The sample consisted of 200 customers. The data collection was done by using 
questionnaire research were whereas data analysis was done with package computer program. The 
statistics in this research were percentage, mean, standard deviation and analyze the relation between all 
variables group and explain the relation found by supposing that each variable has some related 
fundamentals (Factor Analysis). The research results revealed that their satisfaction toward services 
marketing mix factors the Physical Evidence was the most average level. Second was the price and the 
product. The difference of Age had the satisfying of employees and public relations were significantly 
different at 0.05 level. The difference of status had the satisfying of technology were significantly 
different at 0.05 level. The difference of education level had the satisfying of employees were 
significantly different at 0.05 level. The difference of incomes had the satisfying of employees and 
public relations were significantly different at 0.05 level.  The difference of package had the satisfying 
of  management center were significantly different at 0.05 level. 
 
Keywords: Satisfaction, Mobile phone, Marketing mix, True Corporation Public Company Limited, 
Truemove 
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1. บทน า 
เน่ืองจากในปัจจุบันการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต เพ่ือให้

สามารถติดต่อส่ือสารกนัและกนั และการแข่งขนัโดยใชก้ลยทุธ์การตลาดต่างๆ เพ่ือท่ีจะดึงผูใ้ชบ้ริการจาก
คู่แข่ง และเพ่ือรักษาผูใ้ชบ้ริการของตนเอง  สภาพการแข่งขนัของตลาดให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะมี
แนวโนม้ท่ีสูงข้ึน โดยจากการมีจ านวนผูใ้ชบ้ริการมีการเพ่ิมข้ึนในทุกๆปี ส่วนแบ่งตลาดส าหรับประเภท
บริการแบบรายเดือน(Post Pay) ณ ไตรมาสท่ี 3 ปี 2555 เป็น เอไอเอส ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดมากท่ีสุดอยูท่ี่ร้อย
ละ 38.55 รองลงมาเป็น ดีแทค มีส่วนแบ่งตลาดท่ีร้อยละ 28.88 และตามาดว้ย ทรูมูฟ เอช ท่ีมีส่วนแบ่ง
ตลาดท่ีร้อยละ 28.88 และจากท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ไดมี้มติ
ใหก้บัผูท่ี้ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีตอ้งการคงหมายเลขโทรศพัทเ์ดิมไว ้แต่ตอ้งการเปล่ียนเครือข่ายผู ้
ใหบ้ริการ โดยมีคิดค่าธรรมเนียม 99 บาท 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
 1.เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการของ
ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบรายเดือน ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) หรือ ทรูมฟู  
 2.เพ่ือสร้างตวัวดัการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบรายเดือน ของ
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) หรือ ทรูมฟู 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด 

2.ท าให้ทราบแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ ของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
แบบรายเดือน 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
กระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภค 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543:23-25) กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค กระบวนการน้ีประกอบไป
ดว้ยขั้นตอนต่างๆดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเลง็เห็นปัญหาหรือตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need Recognition)  
 ขั้นตอนท่ี 2 การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Search for Information)  

ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินค่าทางเลือกก่อนซ้ือ (Pre-purchase Alternative Evaluation)  
 ขั้นตอนท่ี 4 การซ้ือ (Purchase)  

ขั้นตอนท่ี 5 การบริโภคหรืออุปโภค (Consumption) 
 ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินทางเลือกหลงัการซ้ือ (Post-Purchase Alternative Evaluation)  

ขั้นตอนท่ี 7 การจดัการกบัส่ิงท่ีเหลือใช ้(Divestment) 
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ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ (7P’s) 
 ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2546: 63-79 อา้งอิง Payne : 1993) ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ ประกอบดว้ย 7Ps ไดแ้ก่ 1.ผลิตภณัฑ ์(Product: P1) 2.ราคา (Price: P2) 3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place: P3) 4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion: P4) 5.พนักงาน (People: P5) 6.กระบวนการให้บริการ 
(Process: P6) 7.ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence: P7)  
ความพงึพอใจ 

ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2546:18) ความพึงพอใจ (customer satisfaction) หมายถึง การท่ีลูกค้า
ไดรั้บการบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ 
 จิตตินันท์ นันทไพบูลย ์(2555:40-43) กล่าวถึง ค าว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า 
“Satisfaction” ซ่ึงมีความหมายโดยทัว่ๆ ไปวา่ “ระดบัความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง” 
ปัจจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจของลูกค้า 
  ความพึงพอใจของลกูคา้ข้ึนอยูก่บัปัจจยัส าคญัๆ ดงัน้ี 

1.ผลิตภณัฑบ์ริการ ความพึงพอใจของลูกคา้จะเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บบริการท่ีมีลกัษณะคุณภาพ และ
ระดบัการใหบ้ริการกบัความตอ้งการ  

2.ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของลกูคา้ข้ึนอยู่กบัราคาค่าบริการท่ีลูกคา้ยอมรับหรือพิจารณาว่า
เหมาะสม กบัคุณภาพของการบริการ 

3.สถานท่ีบริการ การเขา้ถึงบริการไดส้ะดวกเม่ือลูกคา้มีความตอ้งการย่อมก่อให้เกิดความพึง
พอใจต่อการบริการ ท าเลท่ีตั้งและการกระจายสถานท่ีบริการใหท้ัว่ถึงเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้จึง
เป็นเร่ืองส าคญั 

4.การส่งเสริมแนะน าการบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเกิดข้ึนไดจ้ากการไดย้ินขอ้มูล
ข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพการบริการไปในทางบวก ดงักล่าวอนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัใหมี้
ความตอ้งการบริการตามมาได ้

5.ผูใ้ห้บริการผูป้ระกอบการ/ผูบ้ริหารการบริการ และผูป้ฏิบัติงานบริการ ลว้นเป็นบุคคลท่ีมี
บทบาทส าคญัต่อการปฏิบติังานบริการใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจทั้งส้ิน 

6.สภาพแวดลอ้มของการบริการ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้ ลูกคา้มกัจะช่ืนชมสภาพแวดลอ้มของการบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ
อาคารสถานท่ี ความสวยงามของการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์และการใหสี้สัน การจดัแบ่งพ้ืนท่ีเป็น
สดัส่วน 

7.กระบวนการบริการ วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนส าคญัในการสร้าง
ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ การจดัการระบบการบริการส่งผลให้การปฏิบัติงานบริการแก่ลูกคา้มีความ
คล่องตวัและสนองตอบความตอ้งการลกูคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
การบริการ 
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 จิตตินนัท ์นนัทไพบูลย ์(2555:12) กล่าวถึง การบริการ (Service) ในความหมายโดยทัว่ไปคือ การ
ใหค้วามช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผูอ่ื้น แต่ในเชิงธุรกิจ ศิริพร วิษณุมหิมาชยั กล่าว
ไวว้่า “การบริการ หมายถึง การท่ีผูใ้ห้บริการหรือผูข้ายใหค้วามช่วยเหลือ หรือด าเนินการเพ่ือประโยชน ์
ความสุขกาย ความสุขใจ หรือความสะดวกสบายให้แก่ผูรั้บบริการหรือผูซ้ื้อ เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้ง
ได ้แต่เม่ือผูรั้บบริการไดรั้บบริการไปแลว้อาจเกิดความประทบัใจหรือไม่ประทบัใจกบัส่ิงเหล่านั้น” 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2545:10) กล่าวถึง การบริการ (Service) หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์ หรือ
ความพึงใจ ท่ีจดัท าเพ่ือเสนอขาย หรือกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนรวมกบัการขายสินคา้  

ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ (2546:18) การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ี
ไม่มีตวัตน (intangible good) ของธุรกิจให้กบัผูรั้บบริการ โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้นจะตอ้งตอบสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการจนไปสู้ความพึงพอใจได ้
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

สุดารัตน ์พูลผล (2554) ศึกษาความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการทรูชอ้ป ฟิวเจอร์พาร์ค 
รังสิต พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก อนัดบัแรกคือคุณภาพสินคา้ ด้านราคา ทุกขอ้อยู่ใน
ระดบัมาก อนัดบัแรกคือราคาจ าหน่ายสินคา้และบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ทุกขอ้อยู่ในระดบั
มาก อนัดบัแรกคือสถานท่ีตั้งและความสะดวกในการเขา้ถึงร้าน ด้านการส่งเสริมการตลาด ทุกขอ้อยู่ใน
ระดบัมาก อนัดบัแรกคือเอกสารแนะน าสินคา้และบริการท่ีมีแจกภายในร้าน ด้านบุคลากรหรือพนักงาน 
ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัแรกคือความรู้ความสามารถในการใหก้ารบริการของพนกังาน ด้านการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก อนัดบัแรกคือความกวา้งขวางและความสะอาด
ของร้าน ด้านกระบวนการ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัแรกคือความรวดเร็วในขั้นตอนการใหบ้ริการ  

เยาวลกัษณ์ สุริยวิจิตรเศรณี (2551) ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการเสริม
บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ บริษทั เอไอเอส จ ากดั (มหาชน) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการเสริม ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางพบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ บริการ
ดา้นโทรทุกเครือข่าย ด้านราคาบริการเสริม ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียสูงสุด 
คืออตัราค่าใชบ้ริการแบบเหมาจ่าย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ค่าเฉล่ียสูงสุดคือการให้บริการของพนักงานทางโทรศพัท์ในการให้ค าแนะน าการใชบ้ริการเสริม 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 1 รายการ 
คือ การใหข้อ้มลูข่าวสารจากโฆษณาทางโทรทศัน ์ 

สมมนัส เจริญสุข (2549) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 1900  
MHz. ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง อนัดบัแรก คือ 1.สัญญาณ
ชดัเจนขณะ ด้านราคา ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง คือ 1.อตัราค่าบริการมี
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ความเหมาะสม ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 
1.มีความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง คือ 1.การส่งเสริมการขายพิเศษ 
 ชวลิต ฤทธีตานนท์ (2551) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมบนโทรศพัท์มือถือ
ของลูกคา้ของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจโดยรวมในระดบัมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ คุณภาพบริการ
เสริม ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการตดัสินใจโดยรวมในระดบัมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
อตัราค่าบริการเสริมเหมาะสมกบัคุณภาพของบริการท่ีไดรั้บ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจโดยรวมในระดับมาก  ล าดับแรกคือ ความสะดวกในการช าระค่าบริการ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจโดยรวมในระดบัปานกลาง ล าดบัแรกคือ มีการโฆษณา ประชา 
สัมพนัธ์ผ่านส่ือ เช่น โทรทศัน์ แผ่นพบั ปัจจัยด้านบุคลากร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจโดยรวมในระดบัมาก 
ล าดับแรกคือ พนักงานให้ค าแนะน าและค าปรึกษาอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจโดยรวมในระดบัมาก ล าดบัแรกคือ ความถูกตอ้งในการ
คิดเงิน และขั้นตอนการแกไ้ขปัญหาสะดวกและรวดเร็ว ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจโดยรวมในระดบัมาก ล าดบัแรก คือ มีอุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั  
 สุมาลี มา้มงคล (2551) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ช้บริการในกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจในระดับมากในทุกด้าน ด้าน
ผลติภัณฑ์ มีความพึงพอใจในระดบัมากในทุกประเด็นไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์/ช่ือเสียงของบริษทัผูใ้หบ้ริการ มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ด้านราคา มีความพึงพอใจในระดบัมากในทุกประเด็นไดแ้ก่ ราคามีหลายระดบัใหเ้ลือก
ตามการใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ด้านการจัดจ าหน่าย มีความพึงพอใจในระดบัมากในทุกประเด็น
ไดแ้ก่ความเหมาะสมของเวลาในการเปิด-ปิดศูนยบ์ริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ด้านส่งเสริมการตลาด มี
ความพึงพอใจในระดบัมากในทุกประเด็นไดแ้ก่ประชาสัมพนัธ์โดยการส่งเสริมสังคม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
ด้านบุคลากร มีความพึงพอใจในระดบัมากในทุกประเด็นไดแ้ก่มารยาทของพนกังาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
ด้านกระบวนการให้บริการ มีความพึงพอใจในระดบัมากในทุกประเดน็ไดแ้ก่ความรวดเร็วในการบริการ มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจในระดับมากในทุกประเด็นได้แก่ ความ
สะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

3. วธิีการศึกษา 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบรายเดือนของบริษทั ทรู คอร์
ปอเรชั่น  จ ากัด (มหาชน ) ห รือ  ท รูมูฟ  ใน เขตกรุงเทพมหานคร  ใน ปี  2555 มีประชากรท่ี ใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจ านวน 5,400,000 คน (แหล่งขอ้มลู: ส านกัสถิติแห่งชาติ) 
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูท่ี้ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบรายเดือนของบริษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) หรือ ทรูมูฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
โดยค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรการค านวณของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% 

จากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัท่ากบั 384 คน แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัในดา้นเวลา
และงบประมาณ ผูวิ้จยัจึงมีความประสงคท์ าการเกบ็ขอ้มลู จากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 200 ชุด 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ
เกบ็รวมรวบขอ้มลู ซ่ึงแบ่งเน้ือหาของแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได ้แพก็เกจท่ีใช ้และค่าบริการรายเดือน จ านวน 8 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบรายเดือน
โดยใชปั้จจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ เป็นแบบสอบถามมาตรวดัแบบไลเคิร์ต (Likert  
Scale) 5 ระดบั คือ ไม่พอใจอยา่งยิ่ง ไม่พอใจ เฉยๆ พอใจ และพอใจอยา่งยิ่ง จ านวน 36 ขอ้ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.การเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) กรุงเทพมหานครไดป้รับปรุงการ
แบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของส านักงานเขต เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีความสอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ี 
เศรษฐกิจ สังคม วิถีการด ารงชีวิตของประชาชน สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ (ท่ีมา : ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร) 

2.ใช้วิธีการเลือกสถานท่ีแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้การจับสลาก
ศูนยบ์ริการแยกตามการแบ่งเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มศูนยบ์ริการในแต่ละเขต โดยจากการเก็บขอ้มูล
จากศูนยบ์ริการตามจ านวนค่าเฉล่ีย = 83/6 = 13.83 = 14 ศูนยบ์ริการ ก็จะไดร้ายช่ือสาขามาทั้งหมด 14 
ศูนยบ์ริการ 

3.ใชวิ้ธีสุ่มแบบก าหนดจ านวนตวัอย่าง (Quota Sampling) โดยแต่ละพ้ืนท่ีจะก าหนด จากกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นจ านวน 200 ชุด 

4.ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่ง เลือกเฉพาะคนท่ีใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบรายเดือน ทรูมฟู โดยการยืนรอ
ท่ีหนา้ศูนยบ์ริการท่ีไดก้ าหนดไว ้รอผูใ้ชบ้ริการท่ีมาใชบ้ริการท่ีศูนยบ์ริการ 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัจะน าเสนอขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช้
สถิติ ดงัน้ี 
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ส่วนที่  1: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ประชากรตวัอยา่ง โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) น าเสนอขอ้มลูดว้ยตารางแบบร้อย
ละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 

ส่วนที่ 2: ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ วิเคราะห์ขอ้มลูความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบรายเดือน ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) หรือ 
ทรูมูฟ ซ่ึงใชท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s  ในส่วนของผลิตภณัฑบ์ริการ (Product) ราคา 
(Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นพนกังาน (People) กระบวนการใหบ้ริการ 
(Process) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยใชม้าตราวดัแบบประเมินค่าระดบัความส าคญั
แต่ละปัจจยัตามแนวคิดของไลเคิร์ต (Likert Scale) ก าหนดค่ามิความส าคญั 5 ระดบั 
การวเิคราะห์โดยใช้สถิตอินุมาน  

การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติอนุมาน เพ่ือใชต้รวจสอบความสัมพนัธ์ท่ีมีระหว่างกนัในกลุ่มตวัแปร
ทั้งหมด และพยายามอธิบายความสัมพนัธ์ท่ีพบโดยสมมติให้ตวัแปรเหล่านั้นมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน
บางอย่างร่วมกนั (Factor Analysis) เป็นเทคนิคท่ีไม่ก าหนดให้ตอ้งมีตวัแปรตน้หรือตวัแปรตาม แต่เป็น
เทคนิคท่ีน าตวัแปรทั้งหมดมาวิเคราะห์พร้อมๆกนั มี 4 ขั้นตอนดว้ยกนั 

1.การก าหนดตวัแปรเชิงปริมาณท่ีใชใ้นการหาองคป์ระกอบยอ่ย 
2.การก าหนดวิธีการแยก Factor โดยใชว้ิธี Principal Components Analysis 
3.การเลือกจ านวน Factor โดยพิจารณาจาก 3 เกณฑต่์อไปน้ี 
4.การตีความ ภายหลงัจากการก าหนด Factor ท่ีตอ้งการใชไ้ดแ้ลว้ ตอ้งสั่งหมุนแกนของสมการ

เส้นตรงหรือ Factor ดว้ยวิธี Varimax เพ่ือให้ไดส้มการเส้นตรงหรือ Factor ข้ึนมาใหม่ท่ีท าให้ตวัแปรแต่
ละตวัสมัพนัธ์ (Loading) กบั Factor เพียงตวัเดียว (Loading ควรมีค่ามากกวา่ 0.50)  
สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 25 ปี มี
สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นอาชีพนกัเรียน/นักศึกษา มีรายไดร้ะหว่าง 
10,001 – 20,000 บาท ใชแ้พก็เกจ iSmart และค่าใชบ้ริการรายเดือน 599 บาท 
 ส่วนที่ 2 การประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน โดยใช้ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์/บริการ  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด เป็นอนัดับแรกคือ 
ช่ือเสียงของบริษทัผูใ้ห้บริการ ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด เป็นอนัดบั
แรกคือ ความหลากหลายของวิธีการช าระค่าบริการ เช่น เงินสด  เครดิต ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด เป็นอันดบัแรกคือ ศูนยบ์ริการใกลท่ี้พกัอาศยั  ท่ีท างาน ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด เป็นอนัดบัแรกคือ  การให้ขอ้มูล
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ข่าวสารจากโฆษณาทางโทรทศัน์ ปัจจัยด้านพนักงาน ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด เป็น
อนัดบัแรกคือ พนกังานอธิบายขอ้มูลดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ปัจจัยด้านกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจสูงสุด เป็นอนัดบัแรกคือ ศูนยบ์ริการมีการจดัคิวดว้ยการกดบตัรคิว ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด เป็นอนัดบัแรกคือ  ความสะอาดของเคร่ืองแบบ
พนกังาน  
ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์ข้อมูลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรศัพท์เคลือ่นที่แบบรายเดือน เพื่อ
จดักลุ่ม ปัจจยัการประเมนิความพงึพอใจขึน้มาใหม่ ด้วยวธีิ Factor Analysis 

Factor 1 การใหบ้ริการของพนกังาน Factor 2 การจดัการของศูนยบ์ริการ 
Factor 3 ดา้นส่ิงแวดลอ้มในศูนยบ์ริการ Factor 4 ดา้นเทคโนโลยี 
Factor 5 การประชาสมัพนัธ์  Factor 6 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
Factor 7 ดา้นภาพลกัษณ์บริษทั  Factor 8 ดา้นระบบการจดัการ 
Factor 9 ดา้นค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ Factor 10 ดา้นสญัญาณใหบ้ริการ 

ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กับ กลุ่ม 10 Factor ด้วยวิธี 
One-way ANOVA 
 ด้านอายุ พบว่าอายุท่ีมีความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในดา้นพนกังาน (Factor 1)และในการ
ประชาสัมพนัธ์ (Factor 5) ท่ีแตกต่างกนั ด้านสถานภาพ พบว่าสถานภาพท่ีมีความแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจในดา้นเทคโนโลยี (Factor 4) ท่ีแตกต่างกนั ด้านระดับการศึกษา พบว่าระดบัการศึกษาท่ีมีความ
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในดา้นพนกังาน (Factor 1) ท่ีแตกต่างกนั ด้านระดบัรายได้ พบวา่ระดบัรายได้
ท่ีมีความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในดา้นพนกังาน (Factor 1) และในการประชาสัมพนัธ์ (Factor 5) ท่ี
แตกต่างกนั ด้านแพก็เกจ พบวา่แพก็เกจท่ีมีความแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการจดัการของศูนยบ์ริการ 
(Factor 2) ท่ีแตกต่างกนั 
อภิปรายผล 

1.เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการของ

ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบรายเดือน ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) หรือ ทรูมฟู 

1.ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด เป็นอนัดบัแรกคือ ช่ือเสียงของบริษทัผู ้
ใหบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุมาล ีม้ามงคล (2551) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจในระดบัมากในทุกประเดน็ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์/ช่ือเสียงของบริษทัผูใ้หบ้ริการ มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด 2.ราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด เป็นอนัดบัแรกคือ ความหลากหลายของ
วิธีการช าระค่าบริการ เช่น เงินสด  เครดิต 3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจสูงสุด เป็นอนัดบัแรกคือ ศูนยบ์ริการใกลท่ี้พกัอาศยั  ท่ีท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความพึงพอใจ 
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ในดา้นปัจจยัสถานท่ีบริการ การเขา้ถึงบริการไดส้ะดวกเม่ือลูกคา้มีความตอ้งการย่อมก่อให้เกิดความพึง
พอใจต่อการบริการ ท าเลท่ีตั้งและการกระจายสถานท่ีบริการใหท้ัว่ถึงเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้จึง
เป็นเร่ืองส าคญั (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 2555:40-43) และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุดารัตน์ พูลผล 
(2554) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการทรูช้อป ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต พบว่า ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก อนัดบัแรกคือ สถานท่ีตั้งและความสะดวกในการเขา้ถึง
ร้าน 4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion: P4) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด เป็น
อนัดบัแรกคือ การให้ขอ้มูลข่าวสารจากโฆษณาทางโทรทศัน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความพึงพอใจ ใน
ดา้นปัจจยัการส่งเสริมแนะน าการบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเกิดข้ึนไดจ้ากการไดย้ินขอ้มูล
ข่าวสารหรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพการบริการไปในทางบวก ซ่ึงหากตรงกบัความเช่ือท่ีมีอยู่ก็จะ
รู้สึกดีกบัการบริการดงักล่าวอนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัใหมี้ความตอ้งการบริการตามมาได ้(จิตตนัินท์ นันท
ไพบูลย์ 2555:40-43) 5.พนักงาน (People: P5) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด เป็น
อนัดบัแรกคือ พนกังานอธิบายขอ้มูลดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความพึงพอใจ ในดา้น
ปัจจยัผูใ้หบ้ริการ ผูป้ระกอบการ/ผูบ้ริหารการบริการ และผูป้ฏิบติังานบริการ ลว้นเป็นบุคคลท่ีมีบทบาท
ส าคญัต่อการปฏิบติังานบริการให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจทั้งส้ิน (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 2555:40-43) 
และสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ ชวลิต ฤทธีตานนท์ (2551) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการเสริมบนโทรศพัทมื์อถือของลกูคา้ของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจโดยรวมในระดบัมาก ปัจจยัย่อยล าดบัแรก
คือ พนักงานให้ค าแนะน าและค าปรึกษาอย่างถูกตอ้งโดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 6.กระบวนการให้บริการ 
(Process: P6) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุด เป็นอนัดบัแรกคือ ศูนยบ์ริการมีการจดัคิว
ดว้ยการกดบตัรคิว 7.ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence: P7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจสูงสุด เป็นอนัดบัแรกคือ ความสะอาดของเคร่ืองแบบพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความพึง
พอใจ ในดา้นปัจจัยสภาพแวดลอ้มของการบริการ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของการบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ ลูกคา้มกัจะช่ืนชมสภาพแวดลอ้มของการบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกแบบอาคารสถานท่ี ความสวยงามของการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์และการใหสี้สัน การจดัแบ่ง
พ้ืนท่ีเป็นสดัส่วน (จติตนัินท์ นันทไพบูลย์ 2555:40-43) 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้พบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ บริษทัผูใ้ห้บริการควรขยายสัญญาณให้มีการครอบคลุมพ้ืนท่ีให้มากข้ึน 
และควรปรับปรุงเร่ืองของการส่งสัญญาณให้มีคุณภาพให้ดียิ่งข้ึน ด้านราคา บริษทัผูใ้ห้บริการควรเพ่ิม
ราคาค่าใชบ้ริการใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน หรือมีการจดัการราคาค่าใชบ้ริการใหมี้ความเหมาะสมกบั
การใช้งานของผูใ้ช้บริการแต่ละคน และควรมีการลดการเก็บค่าธรรมเนียมลงมาเม่ือมีการจ่ายนอก
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ศูนยบ์ริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย บริษทัผูใ้ห้บริการควรมีการท าศูนยบ์ริการขนาดเล็ก และน า
ศูนย์บริการขนาดเล็กไปติดตั้ งตามแหล่งชุมชน เช่น มหาวิทยาลยั , สถานท่ีท างาน เป็นต้น ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดงันั้นบริษทัผูใ้ห้บริการตอ้งมีการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบัผลิตภัณฑ์บริการให้กับ
พนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริการของบริษทัเป็นอย่างดี และยงัตอ้งฝีกพนกังาน
ให้มีการส่ือสารหรือการอธิบายขอ้มูลต่างๆให้กบัผูใ้ชบ้ริการไดเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน ด้านพนักงาน บริษทัผู ้
ใหบ้ริการตอ้งมีการจดัหลกัสูตรการฝึกอบรม เพ่ือเปล่ียนทศันคติท่ีดีในการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ และการบริการของพนกังานตอ้งมีการบริการดว้ยความยิ้มแยม้ แจ่มใส และเพ่ือความรวดเร็ว
ทางบริษัทผูใ้ห้บริการ ด้านกระบวนการ บริษัทผูใ้ห้บริการควรต้องมีการจัดเก้าอ้ีเพ่ิมข้ึน ให้มีความ
เพียงพอต่อจ านวนผูใ้ช้บริการท่ีเขา้มาใชบ้ริการในศูนยบ์ริการ และตอ้งเพ่ิมจ านวนพนักงานให้มีความ
เพียงพอต่อจ านวนผูใ้ชบ้ริการ และในเร่ืองของการให้ขอ้มูลทางโทรศพัท์ ทางบริษทัผูใ้ห้บริการควรลด
ขั้นตอนในการเขา้ใชบ้ริการ ให้ง่ายต่อการใชง่้าย ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ บริษทัผูใ้ห้บริการควรมี
การจดัสัดส่วนภายในศูนยบ์ริการให้มีความเป็นระเบียบ เนน้ตรงพ้ืนท่ีท่ีผูใ้ชบ้ริการมารอใชบ้ริการให้มี
ความกวา้งขวางเป็นพิเศษ 

 
 
ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 
1.ในการศึกษาในคร้ังน้ี ไดเ้นน้ในเร่ืองความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ

บริการ ดงันั้นน่าจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการท่ีมีต่อผลการตดัสินใจใชบ้ริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เพ่ือให้ทราบผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัไหนในปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

2.เน่ืองจากการแข่งขนัของบริษทัผูใ้หบ้ริการมีการแข่งขนัท่ีสูง จึงควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของบริษทัผูใ้หบ้ริการในแต่ละราย 
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การศึกษาความแตกต่างด้านปัจจยัที่มีความส าคญัต่อการซ้ือหนังสือ 
ผ่านร้านค้าออนไลน์ ระหว่าง Generation X และ Generation Y   

 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
Distinction of service marketing mix affecting books purchasing via 

online shops between generation X and generation Y in Bangkok 
province 

ภูวดล สีตะปะดล1 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณ ีเอีย่มลออภักดี2 
Puvadol Seetapadol and Asst.Prof. Dr. Pranee Eamlaorpakdee 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่าง ( Distinction ) ในปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (Service marketing mix ) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยดา้นบุคลากร ปัจจัยดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นความสวยงามและการออกแบบเวบ็ไซต ์ท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือหนงัสือผ่าน
ร้านคา้ออนไลน์ ระหว่างกลุ่ม Generation X และ กลุ่ม Generation Y โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั 
ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยมีประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้ประเภทหนงัสือผ่านร้านคา้ออนไลน์ ( Online 
shops ) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม Generation X และ Generation Y ในสัดส่วนกลุ่มละเท่าๆกนั จ านวนรวมทั้งส้ิน 
200 ท่าน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติ Discriminant analysis ในการวิเคราะห์ปัจจยั
ยอ่ยส าคญัท่ีจ าแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มคนทั้ง 2 กลุ่มไดดี้ ผลการศึกษาพบปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญั
ในการจ าแนกกลุ่มคนทั้ ง 2 กลุ่มไดดี้จากการทดสอบด้ายเคร่ืองมือทางสถิติ Discriminant ไดแ้ก่ การมี
สินคา้ชนิดอ่ืนจ าหน่ายในร้านคา้ออนไลน์ดว้ยเช่น เคร่ืองเขียน,แผน่ CD ประกอบการเรียน และการมีเวบ็
บอร์ดของร้านคา้ออนไลน์เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลและจ าหน่ายสินคา้ ซ่ึงใน 2 ปัจจยัน้ีพบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียของกลุ่มคนทั้ง 2 กลุ่มอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งมาก 
   
ค าส าคัญ : ความแตกต่าง, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ, Generation X,  Generation Y, ร้านค้า
ออนไลน์ 

1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: timemono@hotmail.com 
2 อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400  
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Abstract 
 

     This study aims to analyze the distinction of service marketing mix affecting book purchasing via 
online shops between Generation X and Generation Y in Bangkok province. Factor in this study 
including product price place promotion people service-process and physical evidence (in case 
interpreted website design). Representative sample groups are customer in Bangkok province who had 
purchasing experienced books in online shops in between group equally with total 200 of representative 
sample groups. Implementing researcher designed the questionnaire to collect the data for analyzing 
process with Descriptive statistic including frequency percentage standard deviation mean and 
Discriminant analysis to distinguish both of sample groups to find the important factor for distinguish in 
between group. The research found important factor for distinguish both of sample groups are online 
shop should sell another product related books such as CD for learning and stationery and online shop 
should have own web-board for retailing process and share the information.        
 
Keyword : Distinction, Service marketing mix, Generation X, Generation Y, online shops 
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1. บทน า 

     ปัจจุบนัธุรกิจร้านจ าหน่ายหนงัสือไดมี้การจดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ช่วยในการสร้างผลก าไรของกิจการและลดตน้ทุนดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในภาคธุรกิจมีลูกคา้ราย
ใหม่ๆเข้ามาอยู่ในตลาดเวลาซ่ึงในกลุ่มลูกค้าน้ีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง
เทคโนโลยีอยู่ในสัดส่วนท่ีมาก จากขอ้มูลของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าพฤติกรรมการอ่านหนงัสือ
ของคนไทยท่ีมีอายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไปมีค่าเฉล่ียลดลงอยู่ท่ีคนละ 31 นาทีต่อวนั แต่กลบัพบว่าสินคา้ประเภท
หนงัสือท่ีมีการสัง่ซ้ือจากอินเทอร์เน็ตอยูอ่นัดบัท่ี 3 จากสินคา้ทุกชนิดคิดเป็นร้อยละ 13.4 จากขอ้มูลดงักล่าวท าให้
เกิดข้อสงสัยว่าอะไรท่ีเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญในการซ้ือหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ตในช่องทางของร้านค้า
ออนไลน์  และในกลุ่มของช่วงอายุ Generation X และ Generation Y มีการให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าว
แตกต่างกนัอยา่งไรเพ่ือใหผู้ป้ระกอบการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ให้เขา้กบักลุ่มเป้าหมายและเตรียมพร้อมส าหรับกลุ่ม
ลูกคา้รุ่นใหม่ท่ีจะมีก าลงัซ้ือมากข้ึนในอนาคต วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีมีทั้งหมด 3 ขอ้ไดแ้ก่ 1. เพ่ือศึกษา
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือหนงัสือ 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
ซ้ือหนังสือผ่านร้านคา้ออนไลน์ 3. เพ่ือคน้หาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส าคญัเพ่ือใชใ้นการ
จ าแนกกลุ่ม Generation X และ Generation Y  

     ดว้ยสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงจึงมีความจ าเป็นท่ีจ าตอ้งมีขอ้มูลของธุรกิจนั้นๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางกล
ยทุธ์ในการด าเนินกิจการ การมีขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการจะช่วยให้ผูบ้ริหารมีแนวทางในการ
วางกลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินธุรกิจว่าความลงทุนด้านใดเป็นส าคญัเพ่ือให้การลงทุนนั้นคุม้ค่าและมี
ผลประโยชน์สูงสุด เม่ือท าการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมาท าการวิเคราะห์ตาม
หวัขอ้การศึกษาจะท าให้ทราบวา่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีก าลงัซ้ือมากในปัจจุบนั หรือกลุ่ม Generation X  และกลุ่มลูกคา้ท่ี
ก าลงัจะมีก าลงัซ้ือในอนาคตคือ Generation Y มีการให้ความส าคญัในปัจจยัด้านใดต่างกนับ้าง การศึกษาน้ีจะ
แสดงให้เห็นว่ากิจการร้านขายหนังสือออนไลน์จะต้องปรับตัวอย่างไรกับก าลังซ้ือท่ีมากข้ึนของกลุ่มคน 
Generation Y และมีโอกาสท่ีจะกลายมาเป็นลูกคา้หลกัของกิจการในอนาคต เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบมากกว่า
คู่แข่ง และผลประโยชน์สูงสุดในอนาคตอนัใกล ้
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     การศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการซ้ือหนงัสือผา่นร้านคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค
คร้ังน้ี ไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆเพ่ือใชใ้นการศึกษาโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
     ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผูวิ้จยัไดท้ าการสรุปจากหนังสือการจดัการและการตลาด
บริการ (ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549) ทฤษฎีน้ีใชใ้นการพิจารณาองคป์ระกอบท่ีส าคญั ในการตอบสนอง
ต่อตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ในการวางแผนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
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ตอ้งพิจารณาถึงความจ าเป็น และความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั ในกรณีของตลาดบริการจะมีปัจจยัท่ี
แตกต่างเพ่ิมเติมจากธุรกิจท่ีผลิตและจ าหน่ายสินคา้ดว้ย ในภาคการใหบ้ริการมีส่ิงส าคญัท่ีผูป้ระกอบการ
ควรมี ไดแ้ก่ การใหข้อ้มูล การรับค าสั่งซ้ือ การออกเอกสาร การช าระเงิน ปัจจยัดา้นราคา (Price) ส าหรับ
การวางแผนดา้นราคา นอกเหนือจากตน้ทุนในการผลิต การให้บริการ และการบริหารแลว้ ตอ้งพิจารณา
ถึงต้นทุน (Cost) ของลูกค้าเป็นหลัก ธุรกิจต้องพยายามลดต้นทุนและภาระท่ีลูกค้ารับผิดชอบและ
ความรู้สึกทางลบต่างๆ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การจดัจ าหน่ายก็ตอ้งพิจารณาถึงความ
สะดวกสบาย (Convenience) ในการรับบริการ การส่งมอบคุณค่าสู่ลูกคา้ สถานท่ี และเวลาในการส่งมอบ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดจะช่วยกระตุน้ท าใหล้กูคา้ท าตามในส่ิง
ท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงั ประกอบดว้ยการส่ือสารโดยใชบุ้คคล การใชส่ื้อโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การ
ส่งเสริมการขาย ปัจจยัดา้นบุคคล (People) คนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการท่ีท าให้ลูกคา้รับรู้ถึงคุณภาพหรือ
เป็นผูท้  าลายคุณภาพก็ได ้กิจการตอ้งเตรียมเร่ืองการสรรหา รับ ฝึกอบรม และกระตุน้พนกังาน โดยเฉพาะ
พนกังานในส่วนท่ีตอ้งติดต่อกบัลกูคา้โดยตรง ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) กลยทุธ์ท่ีส าคญั
ของการบริการคือ เวลาและคุณภาพของการบริการ กระบวนการท่ีดีต้องมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในการส่งมอบ ปัจจยัดา้นส่ิงท่ีมีตวัตนมองเห็นได ้(Physical Evidence)เป็นองคป์ระกอบของ
ธุรกิจบริการท่ีลูกคา้สามารถมองเห็นไดแ้ละใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาและตดัสินใจใชบ้ริการได้
เช่น อาคารส านกังาน การตกแต่งส านกังาน ท าเลท่ีตั้ง รถยนตข์องบริษทั 
     แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือทฤษฎี 6W 1H ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาจากหนงัสือ Principles of 
marketing (Philip Kotler, Gary Armstrong หน้า 90) โดยได้ใจความส าคัญว่าใครคือตลาดเป้าหมาย 
(Who) ผูบ้ริโภคทุกคนอาจไม่ใช่ลูกคา้เป้าหมายเสมอไป วตัถุประสงค์แรกในการศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคก็เพ่ือหากลุ่มท่ีใชสิ้นคา้หรือบริการ ตลาดซ้ืออะไร (What) หลงัจากสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายท่ี
ชดัเจนไดแ้ลว้ จึงท าการวิเคราะห์พฤติกรรมของของตลาด เพ่ือตอ้งการทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ลกูคา้จากผลิตภณัฑห์รือองคก์ร  
ท าไมจึงซ้ือ (Why) การวิเคราะห์ในหัวขอ้น้ีจะช่วยให้ทราบถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริงในการตดัสินใจซ้ือของ
ลกูคา้ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนจูงใจกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสามารถเหตุผลท่ีท าใหล้กูคา้ตดัสินใจ
ซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Whom) ในการตดัสินใจซ้ืออาจมีบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ ซ้ือเม่ือใด (When) ผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าและบริการในแต่ละ
ประเภทท่ีแตกต่างกนัตามโอกาสท่ีจะใชมี้ความถ่ีมากนอ้ยแค่ไหน ซ้ือท่ีไหน (Where) เพ่ือทราบแหล่งท่ี
ลูกคา้นิยม หรือสะดวกท่ีจะไปซ้ือเพ่ือการบริหารช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ในแต่ละ
กลุ่ม ซ้ืออยา่งไร (How) ศึกษาถึงการบริหารการซ้ือของลูกคา้วา่มีขั้นตอนอย่างไรบา้ง ตั้งแต่การรับรู้ปัญหา 
ท าการคน้หาขอ้มูล ท าการประเมินทางเลือก และตดัสินซ้ือ จะช่วยให้ธุรกิจมีขอ้มูลในการวางแผนการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายใหม้ากท่ีสุด  
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     บทความของรศ.ดร.พสุเดชะรินทร์ จากเวบ็ไซต์กรุงเทพธุรกิจwww.bangkokbiznews.com วนัท่ี 19 
มิถุนายน 2555 Generation X หมายถึง ผูท่ี้เกิดในช่วง พ.ศ. 2508 – 2522 (ค.ศ.1965 – 1979) กลุ่มคนในเจ
เนอเรชัน่ เอก็ซ์โดยพ้ืนฐานตามทฤษฎี Gen X ส่วนใหญ่จะมีความเช่ือมัน่ในตวัเองสูงและตอ้งการแสวงหา
อ านาจดว้ยตนเอง ท างานแบบเบ็ดเสร็จด้วยตนเองหรือเป็นเจา้ของเอง ชอบพูดคุยสนทนาแบบผูใ้หญ่ 
ไขว่ควา้หาความมัน่คงทางอารมณ์ ใฝ่ มีความคิดเปิดกวา้ง มองสมดุลแห่งความส าเร็จของชีวิต งาน เงิน 
ครอบครัว และตนเอง พวกเขาจะรู้สึกว่าระบบการท างานในองคก์รไม่สามารถช่วยเหลืออะไรพวกเขาได ้
และGeneration Y หรือ Millenial Generation หมายถึง ผูท่ี้ เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2543 (ค.ศ.1980 – 
2000) หรือพ.ศ. 2523 – 2537 แลว้แต่วา่จะใหห้ลกัเกณฑใ์ด พ้ืนฐานตามทฤษฎี Gen Y ไดใ้หค้ าจ ากดัความ
ว่าเป็นเด็กวยัรุ่นยุคใหม่ โดยพ้ืนฐานแลว้ส่วนใหญ่มีความกลา้แสดงออก มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไม่สนใจ
เสียงวิจารณ์ มีความมัน่ใจในตวัเองสูง กลา้แสดงออก ชอบทางลดั มีความรู้เร่ืองเทคโนโลยีเป็นท่ีสุด หา
งานท่ีถกูใจท าโดยตอ้งใชชี้วิตสบายไปพร้อมๆ กบัค่าตอบแทนสูง ไม่ตอ้งการเวลาท างานท่ีแน่นอน  
     งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากการทบทวนงานวจิยัพบงานวจิยัของ (นนัทนา กาญจนประทุม, 2544) ท าการศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีใชป้ระกอบการอ่านและซ้ือนิตยสารสตรีประเภทรายเดือน พบปัจจยัยอ่ยดา้นราคาผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั
มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.76 (รุ่งศิริ จงอุทยัไพศาล, 2547) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ร้านหนงัสือซีเอด็ยเูคชัน่สาขาหา้งเดอะมอลลท่ี์ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบปัจจัยท่ี เก่ียวข้องได้แก่ ปัจจัยมีหนังสือท่ีหลากหลายตรงความต้องการคิดเป็นร้อยละ 51.00 ผู ้ตอบ
แบบสอบถามซ้ือนิตยาสารบ่อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 14.10  (มนฑา แสงสวา่ง, 2551 ) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดค้าปลีกท่ีมีผลต่อการซ้ือหนังสือจากร้านหนังสือของผูบ้ริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร พบ
ขอ้เสนอแนะผูจ้  าหน่ายหนงัสือควรจ าหน่ายเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์การเรียนเพ่ิมเติม และปัจจยัยอ่ยดา้นการส่ง
สินคา้ถึงบา้น ระบบการช าระเงินท่ีทนัสมยั เป็นปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัส าคญัมาก (อาภาภรณ์ 
วธันกลุ, 2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย พบปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัไดแ้ก่ การมี Facebook Fan Page ส าหรับ
การประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซต ์และสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัอยูใ่นระดบั
มากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และมีเวบ็บอร์ดส าหรับติดต่อเจา้ของเวบ็ไซต์ เสนอค าแนะน า ติชม และแลกเปล่ียน
ความคิดเป็นระหวา่งสมาชิก ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47  

3. วธิีการศึกษา 

     การศึกษาคร้ังน้ีประชากรผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทั้งหมดในประเทศไทยมีจ านวนทั้งส้ิน 23,846,315 รายจาก
การส ารวจของ TRUEHITS ปี 2556 อา้งอิงจากส านกังานสถิติแห่งชาติ เม่ือพิจารณาจ านวนประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครมีจ านวน 5,674,843 รายผูวิ้จยัจึงไม่ทรายจ านวนประชากรในการท าวยัท่ีแน่นอน  
ผูวิ้จยัมีความประสงคท่ี์จะเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเคยมีประสบการณ์ซ้ือสินคา้ประเภท หนงัสือผา่น
ร้านคา้ออนไลน์ ไดแ้ก่ ร้านคา้ออนไลน์ท่ีมีเวบ็ ไซต์ของร้านเอง รูปแบบกระทูข้ายสินคา้ ร้านคา้ใน ส่ือ
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สังคมออนไลน์ หรือการจ าหน่ายสินค้าโดยใช้บริการของเว็บ ไซต์จ าหน่ายสินค้า (Classified) โดย
แบ่งเป็นกลุ่มคน Generation X และ Generation Y ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในสัดส่วนเท่าๆกนัรวมทั้ง
ส้ิน 200 ท่านเน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นเวลางบประมาณ และการเก็บขอ้มูลจ านวน 200 ชุดไม่ผิดเง่ือนไขการ
ท าวิจยัการศึกความความแตกต่างเน่ืองจากมีค าถามท่ีใชใ้นการจ าแนกกลุ่มในแบบสอบถามทั้งหมด 24 ขอ้ 
เง่ือนไขแรกตอ้งมีปริมาณของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 5 เท่าของค าถามในการจ าแนกกลุ่มค านวณไดเ้ท่ากบั 
120 ชุดเป็นอย่างน้อย เง่ือนไขท่ีสองคือตอ้งมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละกลุ่มอย่างน้อย 20 ท่านและ
มากกว่าค าถามท่ีเป็นตวัแปรตน้อยา่งนอ้ย 1 ท่าน จากเง่ือนไขสองการศึกษาคร้ังน้ีตอ้งเก็บขอ้มูลของแต่ละ
กลุ่มในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั ดงันั้นการเก็บขอ้มูล 200 ชุดจึงไม่ผิดเง่ือนไขของการศึกษาคร้ังน้ี การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เน่ืองจากค าถามมีจ านวนหลาย
ขอ้และมีช่องว่างส าหรับให้เติมค าจึงเป็นการช่วยให้ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้มูลท่ีครบถว้นและไม่
รบกวนเวลาของกลุ่มเป้าหมายจนเกินไป ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มหลายขั้นตอนไดแ้ก่ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area cluster sampling) โดยท าการเก็บขอ้มูลจากเขตต่างๆในกรุงเทพมหานคร
จ านวนทั้ งส้ิน 10 เขตดว้ยการใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple sampling) เพ่ือหาพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล
เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่ทราบวา่มีกลุ่มเป้าหมายกระจายตวัอยูท่ี่ส่วนใดของกรุงเทพมหานครบา้งและเก็บตวัอยา่ง
เขตละเท่าๆกนั เขตละ 20 ท่าน ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) การเลือกใช้
วิธีน้ีเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายมีสัดส่วนท่ีน้อย ต้องมีการสัมภาษณ์เบ้ืองต้นก่อนว่าเคยใช้บริการสั่งซ้ือ
หนงัสือจากร้านคา้ออนไลนห์รือไม่และตอ้งพิจารณาอายุของกลุ่มเป้าหมายดว้ยเพ่ือใหไ้ดป้ระชากรตามท่ี
ก าหนดไว ้
     การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยจะใช้เคร่ืองมือ Discriminant 
Analysis ในการวิเคราะห์ความแตกต่างประกอบดว้ย 1. ก าหนดตวัแปร การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการก าหนด
ตวัแปรย่อยเชิงปริมาณเพ่ือใชเ้ป็นตวัแปรตน้ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 2. การก าหนด
วิธีการประมวลผลจะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptives statistics) ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 3. การประเมินความถูกตอ้งดว้ยการค านวณค่า Cpro เพ่ือเปรียบเทียบกบัค่า Hit ratio 
เพ่ือพิจารณาความถูกตอ้งในการพยากรณ์ 4. การแปลความหมาย โดยท าการเรียงล าดับจากปัจจัยท่ีมี
ค่าเฉล่ียตามมากไปหาปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยเพ่ือวิเคราะห์วา่ปัจจยัใดควรมีการจดัการก่อนหลงั 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย  
4.1 ผลการศึกษา    

     พบปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการดา้นต่างๆท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ระดบัความส าคญัเมท า
การเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียได้ดังน้ี อันดับท่ี 1 ด้านบุคลากรมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี  3.94 อนัดับท่ี 2 ด้าน
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กระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.74 อนัดบัท่ี 3 ดา้นความสวยงามและการออกแบบเวบ็ไซต์มี
ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.72 อนัดบัท่ี 4 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.66 อนัดบัท่ี 5 ดา้นราคา
มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.52 อนัดับท่ี 6 ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.49 อนัดับท่ี 7 ดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.26      
     พบขอ้มลูพฤติกรรมการซ้ือหนงัสือผ่านร้านคา้ออนไลน์ จากผูต้อบแบบสอบถาม 200 ท่าน พบว่าส่วน
ใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือหนังสืออยู่ท่ีประมาณ 1–2 คร้ังต่อปีจ านวน 87 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 43.50 จะซ้ือ
ประมาณ 1-2 เล่มต่อคร้ังจ านวน 128 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 64.00 ส่วนใหญ่จะซ้ือหนังสือท่ีมีสภาพเป็น
สินคา้ใหม่จ านวน 99 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 49.50 ประเภทของหนงัสือท่ีซ้ือส่วนใหญ่จะซ้ือหนงัสือการ์ตูน 
จ านวน 87 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 24.86 เหตุผลท่ีพบส่วนใหญ่ในการสั่งซ้ือผ่านร้านคา้ออนไลน์คือ สะดวก 
ประหยดัเวลาจ านวน 45 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ผูท่ี้มีอิทธิพลในการซ้ือส่วนใหญ่จะเป็นตนเองจ านวน 
130 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุเวบ็ไซต์ท่ีสั่งซ้ือไดจ้ านวน 
153 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 76.50 ส่วนผูท่ี้สามารถระบุเวบ็ไซตท่ี์สั่งซ้ือไดจ้ านวน 47 ท่านพบเวบ็ไซตท่ี์มีการ
ถกูระบุบ่อยไดแ้ก่ www.jamsai.com จ านวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 17.02 www.pantipmarket.com จ านวน 
8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 17.02 
    พบปัจจยัย่อยส าคญัท่ีมีความส าคญัในการจ าแนกกลุ่มคนทั้ง 2 กลุ่มไดแ้ก่ มีสินคา้ชนิดอ่ืนจ าหน่ายใน
ร้านดว้ยเช่น เคร่ืองเขียน,แผ่นCDประกอบการเรียน กลุ่ม Generation X มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.14 Generation Y 
มีค่าเฉล่ีย 2.45 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ค่า Sig. เท่ากบั .000 มีค่า Discriminant function 
จากตาราง Structure Matrix โดยมีค่าสัมบูรณ์อยู่ท่ี 0.467 และปัจจัยย่อยการมีมีเว็บบอร์ดของร้านค้า
ออนไลน์เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลและจ าหน่ายสินค้า Generation X มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.70 Generation Y มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.35 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ค่า Sig. เท่ากับ .000 มีค่า Discriminant 
function จากตาราง Structure Matrix โดยมีค่าสมับูรณ์อยูท่ี่ 0.437 
 
4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

     จากผลการศึกษาพบปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 คือปัจจยัดา้นบุคลากร ผูบ้ริหารหรือผู ้
ประกอบกิจการร้านจ าหน่ายหนงัสือผา่นช่องทางออนไลนค์วรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นบุคคลมากเป็น
พิเศษเพราะการพดูคุย สนทนา การใหบ้ริการ การตอบค าถามและขอ้สงสยัรวมถึง การปิดการขายเป็นส่วน
ท่ีเก่ียวกบับุคลากรทั้งส้ิน ไม่ว่าผูป้ระกอบการจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลกบัลูกคา้หรือเป็นพนกังานก็ควรท่ีจะให้
ความส าคญักบัจุดน้ีเพราะเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการขาย อนัดบัท่ี 2 กระบวนการให้บริการ การ
ให้บริการผ่านร้านคา้ออนไลน์ควรมีความสะดวกรวดเร็ว ควรมีการออกพฒันาโปรแกรมประยุกต์บน
เว็บไซต์ ( Web Applications ) เพ่ือให้เกิดความสะดวกกับลูกค้าและให้ลูกคา้เสียตน้ทุนน้อยท่ีสุด เช่น 
ระบบการช าระเงินควรเป็นแบบอตัโนมติั ตดัเงินผ่านบตัรหรือมีการปรับปรุง อพัเดทสถานะการจ่ายเงิน 
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และมีให้เลือกหลายหลายวิธีการช าระเงิน เป็นตน้เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกและมีมุมมองท่ีดีกบั
องค์กร อนัดบัท่ี 3 ดา้นความสวยงามและการออกแบบเวบ็ไซต์เวบ็ไซต์ควรมีการออกแบบท่ีสวยงาม 
เขา้ใจง่าย ควรมีรูปแบบของร้าน ( Theme ) เป็นของตนเองเพ่ือให้ลูกค้าสามารถจดจ าไดแ้ละออกแบบ
โปรแกรมประยกุตใ์หเ้ช่ือมโยงกบัโครงสร้างเวบ็ไซตท่ี์ไดอ้อกแบบไว ้
    จากการศึกษาพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนทั้ง 2 กลุ่มในปัจจยัดา้น มีสินคา้ชนิดอ่ืนจ าหน่ายในร้าน
ดว้ย เช่น เคร่ืองเขียน,แผ่น CD ประกอบการเรียน กลุ่ม Generation X มีระดบัคะเฉล่ียท่ีสูงกวา่ Generation 
Y ค่อนขา้งมาก จากการหาขอ้มูลพบว่า Generation X จะยงัคงติดภาพกบัร้านหนงัสือท่ีมีอุปกรณ์ชนิดอ่ืน
จ าหน่ายประกอบด้วย เป็นส่ิงท่ีเคยชินจนอาจจะเข้าไปยงัความทรงจ าระยะยาว ซ่ึงมีผลกับทัศนคติ 
ความชอบ และส่งผลมายงัการตดัสินใจซ้ือหรือเลือกซ้ือสินคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจ ส่วน Generation Y มีแนวโนม้ท่ีจะคน้หาสินคา้ท่ีตนเองตอ้งการจากร้านคา้ออนไลน์เท่านั้น เช่น 
ตอ้งการหนังสือเล่มน้ี แลว้ท าการค้นหาผ่านเคร่ืองมือคน้หาออนไลน์ ( Search Engine ) ต่างๆ พอเจอ
สินคา้ท่ีตอ้งการก็จะไม่ไดส้นใจสินคา้ชนิดอ่ืน ซ่ึงพฤติกรรมน้ีอาจจะส่งผลต่อร้านคา้ออนไลน์เน่ืองจาก
ลูกค้าจะไม่สามารถจดจ าร้านค้าหรือท่ีอยู่เว็บไซต์ได้ ผูป้ระกอบการควรใช้ความแตกต่าง กลยุทธ์ท่ี
สามารถท าใหล้กูคา้จดจ าร้านคา้ได ้เพ่ือใหล้กูคา้กลบัมาซ้ือซ ้าและบอกต่อ 
     ในอีกประเด็นท่ีพบความแตกต่างคือ การมีเวบ็บอร์ดของร้านคา้ออนไลน์เพ่ือใช้ในการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลรวมถึงจ าหน่ายสินคา้ กลุ่ม Generation X มีค่าเฉล่ียท่ีน้อยกว่า Generation Y ค่อนขา้งมาก อาจจะ
เป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตกลุ่มคน Generation X แม้จะเกิดอยู่ในช่วงต้นของยุค
อินเทอร์เน็ตและการส้ือสาร แต่ในยุคนั้นการไดม้าของอุปกรณ์และเทคโนโลยีมีตน้ทุนสูงและประเทศ
ไทยไม่ไดเ้ป็นประเทศชั้นน าทางเทคโนโลยีจึงมีเพียงบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นท่ีจะไดบ้ริโภคเทคโนโลยี 
ส่วน Generation Y จะมีความเคยชินกบัการใชเ้วบ็บอร์ดรวมถึงส่ือสงัคมออนไลน์ต่างๆมากกวา่ โดยจะใช้
หาเพ่ือน หาขอ้มูลสินคา้ ตั้งค าถามเก่ียวกบัสินคา้ หรือการวิจารณ์สินคา้หลงัการใช้ ซ่ึงส่ือประเภทน้ีมี
อิทธิพลต่อผูบ้ริโภครุ่นใหม่เป็นอยา่งมาก ผูป้ระกอบการไม่ควรท่ีจะมองขา้ม 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีพบปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีกลุ่มเป้าหมายใหค้วามส าคญั 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่  
     ดา้นบุคลากรมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.94 ในรายละเอียดปัจจยัยอ่ยสามารถจดัอนัดบัระดบัความส าคญัได้

ดงัน้ี อนัดบัท่ี 1 มารยาทท่ีดีของผูดู้แลร้านคา้ออนไลน ์ในการตอบค าถาม หรือแนะน าขอ้มลู มีค่าเฉล่ียอยู่

ท่ี 4.13 อนัดบัท่ี 2 ผูดู้แลร้านคา้ออนไลน์มีการติดตามผลของปัญหาหรือค าถามของลกูคา้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

3.88 อนัดบัท่ี 3 ผูดู้แลร้านคา้ออนไลน์มีการเอาใจใส่ลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.80 ตามล าดบั 
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     ดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีคา่เฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.74 ในรายละเอียดปัจจยัยอ่ยสามารถจดัอนัดบัระดบั

ความส าคญัไดด้งัน้ี อนัดบัท่ี 1 การมีระบบติดตามการส่งสินคา้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.92 อนัดบัท่ี 2 มีระบบการสัง่จอง

สินคา้ล่วงหนา้ เช่นกรณีเป็นหนงัสือท่ีขาดตลาด หรือหายาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.82 อนัดบัท่ี 3 มีระบบการช าระเงิน

ใหเ้ลือกหลากหลายวธีิ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.76 ตามล าดบั 

     ดา้นความสวยงามและการออกแบบเวบ็ไซต ์ มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.72 ในรายละเอียดปัจจยัยอ่ยสามารถจดั

อนัดบัระดบัความส าคญัไดด้งัน้ี อนัดบัท่ี 1 เสียงเพลงหรือภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีแสดงเม่ือเขา้สู่เวบ็ไซต ์มีค่าเฉล่ียอยู่

ท่ี 3.80 อนัดบัท่ี 2 จ านวนของตวัอกัษรท่ีแสดงบนเวบ็ไซต ์ มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.71 ต  าแหน่งของโฆษณาไม่บดบงั 

หรือรบกวนการใชบ้ริการร้านคา้ออนไลน์ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.64 ตามล าดบั 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

     ผลการวจิยันั้นแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มคนรุ่นใหม่มีความตอ้งการอะไรเป็นปัจจยัส าคญั การท่ีผูป้ระกอบการจะน า

ขอ้มูลจากผลการวจิยัไปปรับใชก้ลยทุธ์ธุรกิจผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

พิจารณาวา่ลูกคา้หลกัของร้านเป็นกลุ่มคนท่ีอยูใ่นช่วงใด ถา้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ Generation Y ไม่ควรท่ี

จะจ าหน่ายสินคา้ชนิดอ่ืนเช่น CD ส่ือการเรียนการสอน แต่ดว้ยประสอบการณ์ของผูว้จิยัสินคา้ประเภทของสะสม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือเช่นพวงกญุแจตวัการ์ตูน หรือโปสเตอร์ของวรรณกรรมช่ือดงั เป็นตน้ ควรท่ีจะเก็บไว้

ส าหรับแจกใหก้บัสมาชิก หรือลูกคา้ประจ า เพ่ือเป็นการสร้างความแตกต่างใหก้บัร้านคา้ สร้างทศันคติท่ีดีใหก้บั

ผูบ้ริโภค ไม่ควรน ามาออกจ าหน่ายเพราะจากผลการวจิยัผูบ้ริโภครุ่นใหม่มีแนวโนม้ของพฤติกรรมท่ีตอ้งการซ้ือ

เพียงหนงัสือท่ีตนเองตอ้งการเท่านั้น นอกจากน้ีการจ าหน่ายของสะสมและอุปกรณ์เคร่ืองเขียนอาจจะตอ้งแขง่กบั

กิจการท่ีมีหนา้ร้านจริงตามหา้งสรรพสินคา้หรือสถานท่ีต่างๆ อาจจะท าใหสิ้นคา้ไม่สามารถจ าหน่ายไดแ้ละเกิด

ตน้ทุนจม 

     ในเร่ืองของการใชส่ื้อเพื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ร้านคา้ออนไลน์ ผูป้ระกอบการควรจะใชส่ื้อทางอินเทอร์เน็ต

เป็นหลกั ดว้ยปัจจยัหลายๆอยา่งเช่น ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา การเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่ในตลาดได ้ และ

ผูบ้ริโภคยงัสามารถกระจายข่าวสารต่อกนัได ้ เป็นตน้ ถา้ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการใชส่ื้อเหล่าน้ีก็จะ

เกิดผลประโยชน์อยา่งมากกบัธุรกิจ แต่ก็มีอุปสรรคใ์นการใชส่ื้อเหล่าน้ีเน่ืองจากมีผูค้นใชส่ื้อเหล่าน้ีเป็นจ านวน

มากท าใหมี้คู่แข่งมากมาย แต่เม่ือท าการเปรียบเทียบกบัการลงโฆษณาในส่ืออ่ืนเช่น โทรทศัน์ วทิย ุ ส่ือออนไลน์

จะมีความเส่ียงนอ้ยกวา่มาก ส่ิงท่ีผูว้จิยัแนะน าคือการสร้างส่ือออนไลน์ดว้ยตน้เอง ไดแ้ก่ การท าแฟนเพจบน

เฟสบุ๊ค ซ่ึงช่องทางน้ีจะช่วยในการกระจายข่าวสารของขอ้มูลเป็นหลกั อาจจะไดรั้บค าสัง่ซ้ือเพ่ิมเป็นรอง เหตุผล
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คือผูบ้ริภคมีตน้ทุนในการรับส่ือนอ้ยมาก เพียงแค่กดไลคแ์ฟนเพจและคอยติดตามข่าวสาร สามารถท่ีจะอ่านใน

เวลาวา่งตอนไหนก็ไดแ้ละถา้มีความสนใจก็อาจจะมีการแบ่งปันใหเ้พ่ือนคนสนิทท่ีมีความชอบเหมือนๆกนั ส่งผล

ใหกิ้จการจะมีฐานลูกคา้ใหม่เพ่ิมโดยแทบจะไม่เสียตน้ทุนใดเลย ในกรณีท่ีกิจการมีเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเองการ

สร้างเวบ็บอร์ดหรือกระทูเ้พ่ือใหลู้กคา้ของร้านคา้ออนไลน์เขา้มาแลกเปล่ียนขอ้มูล แบ่งปันความรู้ เป็นทางเลือกท่ี

ดีเน่ืองจากปัจจุบนัมีเทคโนโลยรีองรับ ค่าใชจ่้ายต ่า การสร้างเวบ็บอร์ดจะใหผู้บ้ริโภคไดรั้บประโยชน์ทั้งทาง

อารมณ์ (Emotional Values) และประโยชนด์า้นการใชง้าน (Functional Values) อธิบายไดว้า่เม่ือกลุ่มลูกคา้เขา้มา

พดูคุยในกระทูจ้ะไดเ้พ่ือนใหม่ มีความสนิทกนั ใหค้วามรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั และไดท้ั้งความรู้ใน

การคน้หาหนงัสือท่ีตนเองตอ้งการ วา่เล่มไหนน่าอ่าน เล่มไหนสวยแต่ปกเน้ือหาไม่มีสาระ เป็นตน้ 

     จากปัจจยัขา้งตน้ท าใหท้ราบวา่การท าธุรกิจผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เป็นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่ม

ลูกคา้ไดง่้าย ดว้ยปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีการส่ือสาร การคน้หาขอ้มูล และพบค าตอบส าหรับขอ้สงสยัท่ีการวจิยัคร้ัง

น้ีไดต้ั้งข้ึนคือ การท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่มีการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ในการหาขอ้มูลและสัง่ซ้ือสินคา้ดงันั้นการใชส่ื้อท่ี

สามารถส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้ไดจึ้งเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากส าหรับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการปรับตวัใหเ้ขา้กบัยคุสมยั

และสร้างผลก าไร 
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การศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกาแฟสด(แบบพรีเมี่ยม)โดยใช้ปัจจัยด้านพฤตกิรรมการ
เลอืกซ้ือและปัจจัยส่วนประสมการตลาด7Ps ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The study of fresh premium coffee customer classifications by using factors of 
purchasing behavior and marketing mix 7Ps in Bangkok 

                                                                             สุวภัทร  ศรีรัชตระกูล1และ 2ธีรนุช  พูศักดิ์ศรีกจิ 

                                                                    Suvapat  Srirachtrakul and Teeranuch  Pusaksrikit                                                                                                      

บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกาแฟสด(แบบพรีเม่ียม)โดยใช้
ปัจจยัด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือและปัจจยัส่วนประสมการตลาด7Ps ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็น
การศึกษาเฉพาะผูท่ี้บริโภคกาแฟท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน แล้วน าข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการ
ประมวลผล เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยัพบว่า  พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีสุ่มมาศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง21-30ปี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนหลงัหักภาษีระหว่าง10,001-
20,000 บาท และจากการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธี Hierarchical Cluster Analysis เพ่ือหาจ านวนกลุ่มท่ี
เหมาะสม พบวา่จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่งกลุ่มควรเป็น 2 กลุ่ม  

Abstract  

This study aimed to classify customers who consume fresh coffee (premium) by using factors 
of purchasing behavior and marketing mix 7Ps in Bangkok. This study focuses specifically on fresh 
coffee customers aged from 20 years old. Data were collected by using questionnaire from 300 
respondents and then analyzed by using cluster analysis to determine groups of customers. 

The results showed that most respondents were female aged 21-30 years old, worked as 
employees, graduated in bachelor degree, and acquired average monthly income after tax was 10,001-
20,000 baht. The result from Hierarchical Cluster Analysis shows two main groups of fresh coffee 
(premium) customers as the properly group numbers for this study 
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1. บทน า 

ธุรกิจกาแฟจดัเป็นธุรกิจขนาดย่อมท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย  เป็นธุรกิจยอดนิยมอย่าง
ต่อเน่ือง  มีผูใ้ห้ความสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมาก  ความนิยมบริโภคกาแฟมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ตลาดกาแฟมีการปรับโฉมและคิดกลยุทธ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการท่ี
สอดคลอ้งกบัการใชชี้วิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคมากข้ึน (อภิญญา  ศกัยาภินนัท์, 2548)   สถานการณ์ตลาด
ผลิตภณัฑก์าแฟมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนทั้งในดา้นของการผลิตและบริโภคพิจารณาจากมลูค่าตลาดกาแฟผง
ส าเร็จรูป กาแฟกระป๋อง และร้านกาแฟพรีเม่ียมมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกปี  โดยสดัส่วนของกาแฟผงส าเร็จรูป
มีมลูค่าตลาดเฉล่ียสูงสุดคือประมาณร้อยละ 67หรือ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 21,180 ลา้นบาทต่อปี รองลงมา
คือ กาแฟกระป๋องมีมูลค่าประมาณ 7,640 ลา้นบาทต่อปี และสุดทา้ยคือ ร้านกาแฟพรีเม่ียม มีมูลค่าตลาด 
2,840 ลา้นบาทต่อปี แสดงตามภาพไดด้งัน้ี 

   

 

รูปที่ 1 แสดงแนวโน้มมูลค่าตลาดกาแฟปี 2550-2554 

ที่มา: รวบรวมจากผู้ประกอบการและ Euromonitor International 

     ดงัท่ีไดก้ล่าวมาจะเห็นไดว้่า รูปแบบการด าเนินงานในธุรกิจกาแฟนั้น ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมากทั้ง
ในดา้นการใหบ้ริการและสินคา้ โดยมีการพิถีพิถนัในเร่ืองของกรรมวิธีการผลิตใหท้นัสมยั สร้างมาตรฐาน
ในการชงกาแฟใหม้ากยิ่งข้ึน   ตลอดจนใชกิ้จกรรมทางดา้นการตลาดเพ่ือกระตุน้ความสนใจจากผูบ้ริโภค
ให้มีความต้องการบริโภคกาแฟสดให้มากยิ่งข้ึน (ศูนยวิ์จัยกสิกรไทย,2543) และจากการท่ีธุรกิจร้าน
กาแฟพรีเม่ียมไดมี้การเจริญเติบโตและการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองน้ีเองส่งผลให้คนไทยมีความรู้เก่ียวกบั
กาแฟคัว่บดกนัมากข้ึนและสามารถเปล่ียนทศันคติของคนไทยท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายกาแฟคัว่บดไดแ้ละ
ผูบ้ริโภคจ านวนไม่น้อยได้หันมานิยมด่ืมกาแฟคัว่บดมากข้ึนจากเดิมท่ีเคยนิยมบริโภคกาแฟส าเร็จรูป
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มากกวา่    กาแฟคัว่บดนั้นถึงแมว้่าจะมีราคาแพงแต่กเ็ป็นไปตามคุณภาพของสินคา้รวมไปถึงความสดใหม่
ข อ ง สิ น ค้ าดั งนั้ น โอก าส ข อ ง ธุ ร กิ จ ร้ าน ก าแฟพ รี เม่ี ยม ยังค ง เปิ ด ก ว้า งส าห รับนั ก ล ง ทุ น
(http://www.coffeeindy.com) วตัถุประสงค์ในการวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟสด  
(แบบพรี-เม่ียม)ของผูบ้ริโภค ,    และระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือก
ซ้ือกาแฟสด (แบบ พรีเม่ียม) รวมไปจนถึงเพ่ือเแบ่งกลุ่มผู ้บริโภคกาแฟสด (แบบพรีเม่ียม)ในเขต
กรุงเทพมหานคร และผลจากการวิจยัจะเป็นประโยชน์อย่างมากท าให้ผูท่ี้สนใจในธุรกิจร้านกาแฟสด
สามารถน าไปประกอบการก าหนดแผนการตลาด และสามารถน าไปใชพ้ฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑก์าแฟสด
ให้ตรงกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาแบ่งกลุ่มไว ้ รวมไปจนถึงตอบสนองความตอ้งการ ของ
ผูบ้ริโภค ชนิดสินคา้ท่ีตอ้งการ ตรงกบัปริมาณท่ีตอ้งการ ตรงกบัเวลาและสถานท่ีท่ีตอ้งการ และอีกทั้งช่วย
ประเมินทางเลือกใหก้บัผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะด าเนินธุรกิจประเภทน้ีต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการวจิัย 

       ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 3) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึง พฤติกรรมซ่ึง
บุคคลท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล และการใชจ่้าย ในผลิตภณัฑแ์ละบริการโดยคาดว่าจะ
ตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือในอีกความหมายหน่ึงคือ ผูใ้ช้ผลิตภณัฑ ์หรือบริการขั้นสุดทา้ยหรือ 
อาจหมายถึง ผูท่ี้ซ้ือสินคา้ไปเพ่ือใชส่้วนตวั และครอบครัว หรือการใชข้ั้นสุดทา้ย  
 
      Payne Adrian (1993:92) ไดแ้สดงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีตอ้ง
พิจารณาเพ่ือก าหนดต าแหน่งของการบริการ ก าหนดส่วนการตลาดของธุรกิจบริการ ส่วนประกอบแต่ละ
ส่วนของส่วนประสมการตลาดจะมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนัและตอ้งสอดคลอ้งกนัเพ่ือใหก้ารด าเนินงาน
ดา้นการตลาดประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ นอกเหนือจากส่วนประสมการตลาดส าหรับสินคา้
ทัว่ไปท่ีประกอบดว้ย 4 Psไดแ้ก่ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีให้บริการและ
ช่องทางการจดัจาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แลว้ส่วนประสมการตลาดบริการ
ยงัมีส่วนประกอบท่ีเพ่ิมข้ึนมาอีก 3 ส่วนคือบุคลากร (People) กระบวนการให้บริการ (Process) และการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)   
 

    พลากร  กดุกนัยาและคณะ (2552:71) ไดก้ล่าวถึงการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยท าการ

แยกตลาดแต่ละส่วนซ่ึงแตกต่างกนัออกจากตลาดใหญ่  หรือการก าหนดและวางโครงร่างกลุ่มผูซ้ื้อท่ีมี

ความโดดเด่น  อนัเป็นกลุ่มผู ้ซ้ือท่ีอาจตอ้งการผลิตภณัฑห์รือส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไป 

http://www.coffeeindy.com/
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ประโยชน์ของการท่ีท าการแบ่งส่วนตลาดนั้นจะท าให้ผูวิ้จยัสามารถทราบถึงความตอ้งการและขอบเขต

ความพอใจของแต่ละส่วนตลาดได ้รวมไปจนถึงทราบโอกาสทางการตลาดและต าแหน่งผลิตภณัฑ์ท่ี

เหมาะสมกบัตลาดเป้าหมาย 

     ณุพร บุญสนอง (2548)  ผลการวิจยัพบวา่พฤติกรรมการบริโภคกาแฟพรีเม่ียมของผูบ้ริโภคในเขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 25-35 ปี อภิปรายผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟพรีเม่ียมแตกต่างกนัอยู่ 2 ดา้นคือ

ประเภทของกาแฟพรี-เม่ียมและราคาท่ียอมรับได ้ท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะวา่เพศหญิงและ

เพศชายมีรสนิยมการบริโภคกาแฟพรีเม่ียมท่ีแตกต่างกนั เพศหญิงโดยส่วนใหญ่นิยมบริโภคกาแฟประเภท

ท่ีมีรสชาติอ่อนนุ่ม ส่วนเพศชายนิยมบริโภคกาแฟท่ีมีรสเข้ม ไม่ต่างกับขอ้มูลของ ไพลิน   บรรพโต 

(2554) ซ่ึงไดท้ าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุอยู่ระหว่าง 20-25 ปี มีอาชีพเป็นนักเรียน

นกัศึกษามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ10,001-20,000 บาท มีลกัษณะการมาใชบ้ริการร้านกาแฟสดแบบ

ไม่แน่นอน สาเหตุท่ีนิยมด่ืมกาแฟสดเพราะให้ความสดช่ืนกระฉับเฉงกระปร้ีกระ   เปร่า และผูบ้ริโภค

ยงัใหค้วามส าคญัในเร่ืองของปัจจยัการใหบ้ริการของบุคลากรในร้านกาแฟสดมากท่ีสุด 

      

3. วธิีการศึกษา 
     ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีบริโภคกาแฟสด 
(แบบพรี-เม่ียม) ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครโดยมีอายตุั้งแต่ 20ปีข้ึนไป  
 
     กลุ่มตวัอย่าง 

ศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคกาแฟสด(แบบพรีเม่ียม) ตามอาคารส านักงานทั่วไป ห้างสรรพสินค้า  
สถานีใหบ้ริการน ้ามนั  ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัของทางร้านจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบักาแฟเท่านั้น  

ตารางที่ 1. ของ Krejcie and Morgan (แบบย่อ) มดีงันี ้
 
 
 
 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 

180 
190 
200 
210 

123 
127 
132 
136 

900 
950 

1,000 
1,100 

269 
274 
278 
285 

40,000 
50,000 
75,000 
100,000 

380 
381 
382 
384 
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ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของKrejcie and Morgan ค านวณไดด้งัน้ีคือ N>100,000 = 384 คน ดว้ยเหตุผล
ขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา ดงันั้นผูวิ้จยัจึงท าการเกบ็แบบสอบถามเป็นจ านวน 300 ชุด ระบุค่าความเช่ือมัน่95% 
และระบุค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05   
 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ทางผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยการสุ่มเลือกแบบ

แบ่งประชากรออกตามท่ีตั้งของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครดงัน้ี คือ กรุงเทพชั้นใน ชั้นกลาง ชั้นนอก ซ่ึงไดสุ่้ม
เลือกเขตดงัน้ี เขตปทุมวนั จตุจกัร บางกะปิ และ ดอนเมืองและท าการเกบ็ขอ้มลูดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 2. วนัเวลา/สถานที่เกบ็ข้อมูล 
 

วนั/เดอืน/ปี เวลา สถานที ่ จ านวน 

17 ธค. 2556 15.00 - 21.00 น.   ห้างสรรพสินค้าสยามพารา
กอน 

50 ชุด 

20ธค. 2556 12.00-19.00 น. ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง / 
ส ย า ม ส แ ค ว ร์ / อ า ค า ร
ส านักงานทัว่ไป 

50 ชุด 

24ธค. 2556 12.00-18.00น. อาคารส านักงานทั่วไปแถว
จตุจักร 

50ชุด 

25ธค. 2556 11.00-20.00 น. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
บางกะปิ 

100 ชุด 

27 ธค. 2556 12.00-18.00น. อาคารส านักงานทั่วไปแถว
ดอนเมอืง 

50 ชุด 

 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
     เคร่ืองมอืทางสถิตทิี่จะใช้ในการวเิคราะห์ 
     Cluster Analysis 

 การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster  Analysis)   เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มหน่วยขอ้มูล หรือเป็นการ

แบ่งคน  สตัว ์ ส่ิงของ  องคก์ร ฯลฯ  ออกเป็นกลุ่มยอ่ยอยา่งนอ้ย 2  กลุ่ม  โดยมีหลกัเกณฑใ์นการแบ่งดงัน้ี 

คือ ใหห้น่วยท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนัมีลกัษณะท่ีสนใจเหมือนกนัหรือคลา้ยกนั  แต่หน่วยท่ีอยูต่่างกลุ่มกนัจะมี

ลกัษณะท่ีสนใจต่างกนั 
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ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะน าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถกูตอ้ง จากนั้นน าขอ้มูลมา วิเคราะห์

ขอ้มลูและประมวลผล โดยใช ้ค่าสถิติต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายถึง ลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะพ้ืนฐานของขอ้มูลโดยการ

น ามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2.วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ในส่วนท่ี2 ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลทางด้าน

พฤติกรรมศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบ 1.ขอ้มลูพฤติกรรมจากตวัแปรในเชิงลกัษณะ 

2.ขอ้มูลพฤติกรรมจากตวัแปรเชิงปริมาณ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D 

(Standard Deviation) 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม  จ านวน 300 คนพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกมาศึกษาส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21-30ปี คิดเป็นร้อยละ41.7 ส่วนใหญ่ส าเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.0 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนคิดเป็นร้อยละ 44.3 

และ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนหลงัหักภาษีระหว่าง10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.7 และผล

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธี Hierarchical Cluster Analysis เพ่ือหาจ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม พบว่าจ านวน

กลุ่มท่ีเหมาะสมในการแบ่งกลุ่มควรเป็น 2 กลุ่มดงัท่ีจะแสดงใหเ้ห็นตามกราฟดงัต่อไปน้ี 
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รูปที่ 2.  กราฟแสดงค่าความแตกต่างด้านพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด (แบบพรีเมี่ยม)  

จากกราฟอธิบายไดว้่าผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัโดยท่ีกลุ่มท่ี 1 มีพฤติกรรมการซ้ือโดยไม่ได้

ตอ้งค านึงวา่จะตอ้งแกง่้วงหรือสร้างความกระปร้ีกระเปร่าและไม่ชอบทดลองชิมอีกดว้ยแต่กลุ่ม 2 นั้นกลบั

แตกต่างคือชอบทดลองชิมรสชาติใหม่ๆส่ือโฆษณาต่างๆมีอิทธิพลกบัการเลือกซ้ือ 

 

รูปที่ 3. กราฟแสดงค่าความแตกต่างด้านผลติภณัฑ์และราคา 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 มีความแตกต่างในดา้นการเลือกซ้ือกาแฟเพราะกลุ่ม1ไม่ได้

สนใจวา่กาแฟตอ้งมีคุณภาพดี ไม่ไดส้นใจวา่ราคาเท่าไรเหมาะสมกบัปริมาณหรือไม่ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่ม 2 

ท่ีใส่ใจทุกอย่างกาแฟตอ้งรสชาติดี คุณภาพสูง ราคาตอ้งมีความเหมาะสมกบัปริมาณ มีใหเ้ลือกหลากหลาย

เมนู 

 

รูปที่ 4. กราฟแสดงค่าความแตกต่างด้านช่องทางการจัดหน่ายและส่งเสริมการขาย 
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จากกราฟแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 มีความแตกต่างกนัดงัน้ีคือ กลุ่มท่ี 1 ไม่ไดส้นใจว่าร้านจะตอ้ง

ใกลท่ี้ท างานหรือทางผ่าน ซ้ือเพราะความสะดวกและไม่ได้สนใจว่าทางร้านจะต้องมีโปรโมชั่นดีๆ 

แตกต่างจากกลุ่ม 2 ท่ีช่ืนชอบส่งเสริมการขายทุกประเภท  

 

 

รูปที่ 5. กราฟแสดงค่าความแตกต่างด้านพนักงานและกระบวนการ 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 มีความแตกต่างกนัดงัน้ีคือ กลุ่มท่ี 1 ไม่ไดส้นใจว่าพนกังาน

ตอ้งมีมารยาท ยิ้มแยม้แจ่มใส เพราะไม่ไดย้ึดติดในการให้บริการ รวมไปจนถึงไม่ไดค้  านึงว่าจะตอ้งท า

ดว้ยความรวดเร็วแตกต่างจากกลุ่ม 2 ท่ีมีการให้ความส าคญัและสนใจในการให้บริการของพนกังานขาย  

ถา้พนกังานขายมีการใหบ้ริการท่ีดี และท าดว้ยความรวดเร็วกจ็ะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 

รูปที่ 6. กราฟแสดงค่าความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อมทางร้าน 
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จากกราฟแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 มีความแตกต่างกันดังน้ีคือ กลุ่มท่ี 1 ไม่ได้ให้ความส าคัญ

เก่ียวกบัสถานท่ีจอดรถท่ีทางร้านมีให ้รวมถึงไม่ไดส้นใจวา่ร้านจะตอ้งตกแต่งสวยงาม เพราะเลือกซ้ือเป็น

ปกติอยู่แลว้แตกต่างจากกลุ่ม 2 ท่ีใหค้วามส าคญัวา่ร้านจะตอ้งมีเอกลกัษณ์สวยงาม น่าสนใจ รวมไปจนถึง

ตอ้งมีท่ีจอดรถเพียงพอแก่การใหบ้ริการดว้ย 

อภิปรายผล 

 จากผลการท าวิจยัทั้ง 2 กลุ่มจะมีลกัษณะดงัน้ีคือ 

     กลุ่มที่ 1 กลุ่มซ้ือกาแฟแบบตามใจฉัน  กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟสด(แบบพรีเม่ียม) โดย

ไม่ได้ด่ืมเพราะต้องแก้ง่วง ส่ือต่างๆก็ไม่มีอิทธิพลในการซ้ือ กลุ่มน้ีไม่ได้ให้ความส าคัญกับส่งเสริม

การตลาดเท่าท่ีควร เร่ืองรสชาติของกาแฟก็ไม่ไดเ้น้นว่าตอ้งรสชาติดีและมีกล่ินหอม ไม่สนใจรูปแบบ

บรรจุภณัฑ ์ ไม่ชอบทดลองชิมกาแฟรสชาติใหม่ๆ   ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7ดา้นก็พบว่าใน

กลุ่มลกูคา้น้ีไม่ไดใ้หค้วามสนใจ 

     กลุ่มที่ 2กลุ่มซ้ือกาแฟแบบมีกฎเกณฑ์ กลุ่มน้ีมกัจะตอ้งมีเหตุผลในการเลือกซ้ือ ส่ือโฆษณาต่างๆ, 

บุคคลในครอบครัวรวมถึงพนกังานขายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟสด(แบบพรีเม่ียม) ของกลุ่มน้ี

เป็นอย่างมาก และกลุ่มน้ีช่ืนชอบโปรแกรมส่งเสริมการขายทุกประเภท ชอบให้มีรูปแบบบรรจุภณัฑ์

หลากหลาย รวมไปจนถึงชอบทดลองชิมกาแฟสด(แบบพรีเม่ียม)รสชาติใหม่ๆ เสมอ 

5. แนะแนวทางการศึกษา 

ในคร้ังน้ีเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการเก็บแบบสอบถามแค่เพียงดา้นเดียว ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้า

นั้นอาจจะยงัไม่ครบถว้นเท่าท่ีควร   ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปผูวิ้จยัควรมีการสัมภาษณ์พนกังานขาย

หรือหากเป็นไปไดอ้าจมีการสัมภาษณ์เจา้ของธุรกิจดว้ยตวัเองควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถามเพ่ือให้

ไดข้อ้มลูท่ีละเอียดครบถว้นครอบคลุมและลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น เพ่ือให้ขอ้มูลของ

ผลการวิจยัมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ดังนั้นผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาวิจัยเร่ืองการแบ่งกลุ่ม

ผูบ้ริโภคกาแฟสด(แบบพรี-เม่ียม)โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือและปัจจยัส่วนประสมการตลาด

7Ps แลว้นั้น ควรท่ีจะขยายขอบเขตการวิจบัไปสู่หัวเมืองหลกัๆ เช่น ในเขตปริมณฑล เชียงใหม่ ภูเก็ต 
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พทัยา และอุดรธานี เป็นตน้ เน่ืองจากประชากรในเมืองนั้นๆมีความหนาแน่น และเป็นเมืองทางเศรษฐกิจ

ท่ีอาจจะมีพฤติกรรมผูบ้ริโภคคลา้ยคลึงกนักบักรุงเทพมหานคร 
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การศึกษาความแตกต่างด้านพฤตกิรรมและทศันคตกิารเปิดรับส่ือ  LED 
ระหว่างกลุ่มอายุต า่กว่า 25 ปี กบักลุ่มอายุสูงกว่า 25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร  
The study on the difference of behaviors and attitudes for exposing LED 

media between below 25 years old and above 25 years old in Bangkok 
พริะวรรณ แสงจง 1และ ใจนุช ประยูรชาติ2 

Pirawan Sangjong 
บทคัดย่อ 

การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมและทศันคติการเปิดรับส่ือ 
LED ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างกลุ่มอายุต ่ากว่า 25 ปี กับกลุ่มอายุสูงกว่า 25 ปี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 210 คนกลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ
20-25 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี และ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน10,001-20,000 บาท  ผลสรุปการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณา LED กลางแจง้ของกลุ่มอายุต ่ากว่า 25 ปี และกลุ่มอายุสูงกว่า 25 ปี 
หลงัจากท่ีรับชมส่ือโฆษณา พบว่าส่ือโฆษณาท าให้เกิดการรับรู้ จดจ าในตวัสินคา้เน่ืองจาก พรีเซ็นเตอร์ในโฆษณา 
ยี่ห้อหรือแบรนด์และรายการส่งเสริมการตลาดในโฆษณาท าให้อิทธิพลต่อการสนใจชมส่ือโฆษณาจอ LED และ 
รูปแบบสีสันในการท าโฆษณา การใชสี้สว่างสดใสในโฆษณา ประโยคหรือขอ้ความน่าดึงดูดในโฆษณามีอิทธิพล
ต่อการสนใจชมส่ือโฆษณาจอ LED ผลสรุปการเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อส่ือ LED กลางแจง้ของกลุ่มก่อนวยัท างาน
และวยัท างานหลงัจากท่ีรับชมส่ือโฆษณา พบวา่ส่ือโฆษณาท าให ้มีประโยชน์มากในการรับข่าวสาร ท าใหรั้บขอ้มูล
ข่าวสารท่ีทนัสมยั สามารถเขา้ถึงไดบุ้คคลไดทุ้กกลุ่ม 

Abstract 
This independent study aimed to study on the difference of behaviors and attitudes for exposing LED media 

between below 25 years old and above 25 years old in Bangkok. Data were collected by using the questionnaire from 210 
respondents. The majority of the respondents were female age 20-25 years old. Most of them were in the Bachelor’s degree 
and had average monthly income 10,001-20,000 baht. The conclusion of comparison on behavior for exposing outdoor 
LED advertising between pre-working age group and working age group after watching the adverting found that the 
advertising media urges to recognition and memorization in products. Since the presenter of advertising, brand, and 
promotional program affect the attention on LED media as well as the adverting design and concept, the use of bright in Ads, 
attractive sentences or messages in Ads affect the attention on LED media also. The conclusion of comparison on attitude for 
exposing outdoor LED advertising between pre-working age group and working age group after watching the adverting 
found that the advertising benefits of subscribing information, modern information and accessing to every groups.  

1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400  
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1. บทน า 

 ปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป เน่ืองจากสภาวะบนทอ้งถนนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมีการจราจรคบัคัง่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเวลาอยู่บนรถมากข้ึน ในแต่ละวนั คนไทยใชเ้วลาในการเดินทาง
เฉล่ีย 107.48 นาที หรือเกือบ 2 ชัว่โมงท าให้แนวโนม้ของส่ือกลางแจง้หรือ Out Of  Home Media เป็นส่ือ
ท่ีน่าจบัตามองเน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีอตัราการเติบโตท่ีค่อนขา้งสูง และพบวา่ส่ือหลกัหรือ Mass Media อยา่ง
ส่ือ ทีวี วิทย ุหนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร ลว้นมีอตัราเติบโตค่อนขา้งนอ้ย (ขอ้มูลจาก นิสเส็น มีเดีย รีเสิร์ธ 
ประเทศไทย) ส่ือกลางแจง้จึงเป็นท่ีสนใจมากในช่วงท่ีผ่านมา ท าให้ผูป้ระกอบการป้ายต่างๆ พากัน
ขยายตวัเปิดส่ือใหม่ ๆ เพ่ือรับรองความตอ้งการของตลาดท่ีตอ้งการส่ือกลางแจง้มากข้ึนเร่ือยๆปัจจุบนัส่ือ
กลางแจง้ท่ีเป็นการโฆษณาผ่านทางจอ LED นั้นมีความนิยมเป็นอย่างมาก  (ขอ้มูลจาก ศูนยวิ์จยักสิกร
ไทย) พบว่าการโฆษณาผ่านทางจอ LED มีความคุม้ค่าเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้ผูผ้ลิตสินคา้และบริการมี
แนวโนม้ท่ีจะเลือกซ้ือพ้ืนท่ีส่ือโฆษณานอกบา้นแบบดิจิตอล ทดแทนการซ้ือพ้ืนท่ีส่ือโฆษณานอกบา้น
แบบดั้งเดิมงานวิจยัน้ีจึงไดส้นใจศึกษา “ ความแตกต่างดา้นพฤติกรรมและทศันคติการเปิดรับส่ือ LED ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างกลุ่มอายุต ่ ากว่า 25 ปี กับ กลุ่มอายุสูงกว่า 25 ปี” ผลการวิจัยน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีใหบ้ริการส่ือกลางแจง้ เพ่ือใชใ้นการพฒันาส่ือให้เหมาะกบัผูบ้ริโภคในแต่
ละกลุ่ม เป็นผลจากดา้นพฤติกรรมและทศันคติการเปิดรับส่ือกลางแจง้ท่ีแตกต่างกนั 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 (Philip Kotler, 2003) โครงสร้างทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย คุณลกัษณะหลายประการซ่ึง
องคป์ระกอบดา้นประชากรท่ีส าคญัไดแ้ก่ อาย ุเพศ เช้ือชาติ สถานภาพ การศึกษา รายได ้ภาษา และศาสนา 
เป็นตน้ 

 (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540) ทัศนคติ(Attitude) ซ่ึงบางต าราใช้ค าว่า“เจตคติ” หมายถึง 

ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเจตคติถือเป็นกิริยาท่าทีความรู้สึกรวมๆ ของบุคคล  ซ่ึง

แสดงออกเพ่ือโตต้อบต่อส่ิงเร้าส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

 (นพมาศ ธีรเวคิน, 2540) ทัศนคติว่า หมายถึงการรวบรวมเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดความเห็น 

ความเช่ือและความจริง ซ่ึงอาจจะเป็นการประเมินท่ีเก่ียวพนัธ์กนั และมีแนวโนม้จะก่อใหเ้กิดพฤติกรรม

ชนิดใดชนิดหน่ึงในขั้นต่อไป 

 (Joseph T.Klapper, 1960) แสดงกระบวนการเลือกสรรในการส่ือสาร (The Selective Process) 

ตั้งแต่การเลือกเปิดรับสาร, การเลือกท่ีจะสนใจ,การเลือกท่ีจะตีความ หรือ การเลือกท่ีจะเขา้ใจและ การ

เลือกท่ีจะจดจ า 
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 (Samuel L. Becker,1992) ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะจดัการและตอบสนองส่ิงเร้าทองการตลาด ทั้ง

ทางดา้นผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้และสารโฆษณาท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการ

รับรู้นบัตั้งแต่การเปิดรับส่ิงเร้าท่ีเขา้มากระทบการเลือกให้ความสนใจ การเลือกตีความ เลือกจดจ า และ

เลือกจดัระเบียบข่าวสารเพ่ือเรียกกลบัมาใช ้

(น.ส. ปนิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2551) ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเปิดรับส่ือกลางแจง้รูปแบบ

ใหม่ท่ีสะดวกในการเปิดรับ เช่น อยู่ในเส้นทางท่ีตอ้งเดินทางผ่านประจ า และถา้เป็นส่ือกลางแจง้รูปแบบ

ใหม่ท่ีมีการน าเสนอโฆษณาหรือภาพท่ีตนเองสนใจก็จะให้ความสนใจ โดยไม่ถูกยดัเยียนใหอ่้าน ดู หรือ 

ฟัง ในการสร้างการเปิดรับ จึงจ าเป็นตอ้งเร่ิมตน้จากการสร้างสรรคใ์หส่ื้อมีลกัษณะเด่นเฉพาะหรือดึงส่วน

ท่ีเป็นจุดเด่นของส่ือนั้นออกมาใช้อย่างชาญฉลาด ผนวกกบัความน่าสนใจขององค์ประกอบของงาน

โฆษณา เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในส่ือและโฆษณาท่ีน าเสนอ จึงจะเป็นหนทางในการสร้างการ

ระลึกถึงตราสินคา้ไดต่้อไป 

(น.ส.นนทว์ดี คูเกษมกิจ, 2552) ความแตกต่างทางเพศ ท าใหบุ้คคลมีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสาร

ต่างกนั คือ เพศหญิงมีแนวโนม้มีความตอ้งการรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย  คนท่ีมีอายุนอ้ยมกัมีความคิด

เสรีนิยม มองโลกในแง่ดีกวา่คนท่ีมีอายมุาก ผูท่ี้มี อาชีพ รายได ้สถานภาพทางสังคมของบุคคท่ีต่างกนั จะ

มีอิทธิพลอยา่งส าคญัต่อปฎิกิริยาของผูรั้บสาร กลุ่มคนในช่วงวยัหนุ่มสาวจะมีภาระทางการเงินนอ้ย ท าให้

มกัจะมีพฤติกรรมท่ีใหค้วามสนใจ หรือซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคส่วนตวั  

(ปิยะวดี ขวญัศุภฤกษ,์ 2543)  ส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ีในกรุงเทพมหานครแต่ละประเภทมีคุณสมบติั
และจุดเด่นท่ีแตกต่างกนัสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อส่ือโฆษณา
ทางรถไฟฟ้า BTS และรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ(ปอ.) มากกว่าส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ีประเภทอ่ืนๆ
การเปิดรับส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ีกบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญั 

(สุรสิทธ์ิ อุดมธนวงค์, 2545) ผูบ้ริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อส่ือโฆษณาผ่านสามลอ้เคร่ือง คือ การ

โฆษณาผ่านรถสามลอ้เคร่ืองท าให้รู้จกัสินคา้ใหม่ ๆ การโฆษณาผ่านรถสามลอ้เคร่ืองท าให้สินคา้และ

บริการเป็นท่ีรู้จกัเร็วข้ึน และการโฆษณาผ่านรถสามลอ้เคร่ืองท าให้ทนักบัวงการธุรกิจ หรือวงการตลาด

ในปัจจุบนั 
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3.วธิีการศึกษา 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยค ร้ังน้ี  เป็นทั้ งเพศหญิงและเพศชายท่ีอาศัยอยู่ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งกลุ่มอายตุ ่ากวา่ 25 ปี และ สูงกวา่ 25 ปี 
กลุ่มตวัอย่าง 

จากตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan มีดงัน้ี 
จ านวนประชากร จ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
จ านวนประชากร จ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
จ านวนประชากร จ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 

10 
14 
19 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
59 
63 
66 
70 
73 
76 
80 
86 
92 
97 

103 
108 
113 
118 
123 
127 
132 
136 

220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1100 

140 
144 
148 
152 
155 
159 
162 
165 
169 
175 
181 
186 
191 
196 
201 
205 
210 
214 
217 
226 
234 
242 
248 
254 
260 
265 
269 
274 
278 
285 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 

10000 
15000 
20000 
30000 
40000 
50000 
75000 
100000 

291 
297 
302 
306 
310 
313 
317 
320 
322 
327 
331 
335 
338 
341 
346 
351 
354 
357 
361 
364 
367 
368 
370 
375 
377 
379 
380 
381 
382 
384 
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การเกบ็ข้อมูลรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) เป็นการเลือกโดยก าหนด

จ านวนไวล่้วงหนา้โดยเกบ็กลุ่มก่อนวยัท างาน 105 ชุด และจากกลุ่มวยัท างาน 105 ชุดรวมเป็น 210 ชุด 

ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยสุ่มเลือกตวัอย่าง 

ณ บริเวณศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจ า และจากลานจอดรถ โดยแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่ง เป็นผูก้รอกแบบสอบดว้ยตนเอง ดงัพ้ืนท่ีต่อไปน้ี 

 

ตารางสรุปแผนการเกบ็ข้อมูล 

วนั เดอืน ปี เวลา สถานที จ านวน 
14 ธ.ค. 56 15.00 – 19.00 น. ศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด ์พระราม9 42 ชุด 
15 ธ.ค. 56 13.00 – 17.00 น. ศูนยก์ารคา้ เมเจอร์รัชโยธิน 42 ชุด 
21 ธ.ค. 56 14.00 – 18.00 น. ศูนยก์ารคา้ เกตเวย ์เอกมยั 42 ชุด 
22 ธ.ค. 56 13.00 – 17.00 น. ศูนยก์ารคา้ เดอะ งามวงศว์าน 42 ชุด 
28 ธ.ค. 56 15.00 – 19.00 น. ศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลรามอินทรา 42 ชุด 

 

การจดัเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มดว้ยเทคนิค Discriminant Analysis เป็นวิธีการทางสถิติท่ีใช้วิเคราะห์
จ าแนกกลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป ดว้ยการวิเคราะห์จากตวัแปรตาม 1 ตวั และตวัแปรอิสระตั้งแต่ 1 ตวัข้ึนไป 
การวิเคราะห์ด้วยวิธีน้ีนอกจากจะสามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้แลว้ ยงัสามารถบอก
ธรรมชาติบางอย่างของการจ าแนกกลุ่มไดด้ว้ย เช่น บอกไดว้่าตวัแปรใดจ าแนกไดดี้มากนอ้ยกว่ากนั นัน่
คือสามารถบอกประสิทธิภาพหรือนา้หนักในการจ าแนกของตวัแปรเหล่านั้น การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม
เป็นการใช้ตวัแปรพยากรณ์หรือตวัแปรอิสระท่ีร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรตาม ซ่ึงเป็นเทคนิคทางสถิติท่ี
คลา้ยคลึงกบัการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ลกัษณะข้อมูลและการเตรียมข้อมูลที่จะน ามาวเิคราะห์  
1. แบ่งกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นกลุ่มอยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม  
2. เลือกตวัแปรอิสระท่ีคาดวา่จะทาใหก้ลุ่มท่ีแบ่งไวใ้นขอ้ 1 แตกต่างกนั  
3. ตวัแปรตาม (ตวัแปรท่ีถูกจาแนกหรือถูกทานาย) เป็นตวัแปรท่ีแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึน

ไป มีระดบัการวดัในมาตรานามบญัญติั (Nominal Scale) หรือมาตราเรียง อนัดบั (Ordinal Scale) และถา้
หากมีขอ้มลูอยูใ่นระดบัอ่ืนใหแ้ปลงขอ้มูลเป็นตวัแปรเชิงกลุ่ม ก่อนท่ีจะน าไปวิเคราะห์  
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 4. ตวัแปรอิสระ (ตวัแปรท่ีใชใ้นการจาแนกหรือตวัแปรท่ีใชใ้นการทานาย) เป็นตวัแปร ต่อเน่ืองท่ี
มีระดบัการวดัอยู่ในมาตราอนัตรภาค (Interval Scale) หรือมาตราอตัราส่วน (Ratio Scale) และถา้หากมี
ขอ้มลูอยูใ่นระดบัอ่ืนใหแ้ปลงใหเ้ป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Coding) ก่อนท่ีจะ น าไปวิเคราะห์ 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 
จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อาย ุ20-25 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัการศึกษาปริญญาตรี และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001-20,000 บาท   
ดา้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือโฆษณา LED กลางแจง้ของกลุ่มอายุต ่ากว่า 25 ปีกบักลุ่มอายุสูงกว่า 25 

ปี หลงัจากท่ีรับชมส่ือโฆษณา พบว่าส่ือโฆษณาท าใหเ้กิดการรับรู้ จดจ าในตวัสินคา้เน่ืองจาก พรีเซ็นเตอร์
ในโฆษณา ยี่ห้อหรือแบรนด์และรายการส่งเสริมการตลาดในโฆษณาท าให้อิทธิพลต่อการสนใจชมส่ือ
โฆษณาจอ LED ผลวิจยัส่วนน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคของศิริวรรณ เสรีรัตน ์
(2541, 129) ไดก้ล่าวว่า การศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จะท าให้นกัการตลาดสามารถวิเคราะห์ตลาด แบ่ง
ส่วนตลาด และเลือกตลาดเป้าหมายไดถู้กตอ้ง และพฒันาผลิตภณัฑห์รือบริการไดต้รงตามความตอ้งการ
ของตลาดเป้าหมายไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันั้นการแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมายจะมีเกณฑใ์นการ
แบ่งประเภทตามลักษณะหรือความต้องการท่ีคล้ายคลึงกันในกลุ่มเดียวกัน เพ่ือให้สามารถก าหนด
ผลิตภณัฑ ์หรือการส่ือสารไดต้รงตามลกัษณะและความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม เช่นการแบ่ง
ประเภทผูบ้ริโภคตามลกัษณะรูปแบบการด ารงชีวิต (AIOs) และลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ และ
การศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการเกิดส่ิงกระตุ้น 
(Stimulus) ท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s back box) 
นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและการจดัส่ิงกระตุน้ภายนอกเพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์ส่ิง
กระตุน้ถือว่าเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ (Buying Motive) ซ่ึงอาจใชเ้หตุจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล และใช้
เหตุจูงใจใหซ้ื้อดา้นจิตวิทยา (หรืออารมณ์) ก็ได ้และ รูปแบบสีสันในการท าโฆษณา การใชสี้สว่างสดใส
ในโฆษณา ประโยคหรือข้อความน่าดึงดูดในโฆษณามีอิทธิพลต่อการสนใจชมส่ือโฆษณาจอ LED 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนทว์ลี คูเกษมกิจ (2552) ศึกษาเร่ือง การรับรู้ต่อส่ือโฆษณากลางแจง้ของท่ีอยู่
อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คือ มีรูปแบบการน าเสนอทีมีสีสันสดใน สวยงามสะดุดตา สามารถจ าไดง่้าย และในเร่ืองของ
ขนาดจอ LED ท่ีมีขนาดใหญ่ท าใหมี้อิทธิพลต่อการชมส่ือ LED ของกลุ่มตวัอยา่งท าใหอิ้ทธิพลมากในการ
ชมส่ือโฆษณา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปนิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2551) ศึกษาเร่ืองการระลึกถึงตรา
สินคา้ท่ีโฆษณาผ่านส่ือกลางแจง้รูปแบบใหม่ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้สึกช่ืนชอบส่ือกลางแจง้รูปแบบ
ใหม่ขนาดใหญ่มากกว่าขนาดเล็ก เน่ืองจากขนาดใหญ่สามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจนมากกว่าและสามารถ
สร้างการรับรู้ในวงกวา้งไดดี้กวา่ 
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 ดา้นทศันคติท่ีมีต่อส่ือ LED กลางแจง้ของกลุ่มอายุต ่ากว่า 25 ปีกบักลุ่มอายุสูงกว่า 25 ปีหลงัจากท่ี
รับชมส่ือโฆษณา พบว่าส่ือโฆษณาท าให้ มีประโยชน์มากในการรับข่าวสาร ท าให้รับขอ้มูลข่าวสารท่ี
ทนัสมยั  สามารถเขา้ถึงไดบุ้คคลไดทุ้กกลุ่ม และ ส่ือLED ท าให้เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็วมากยิ่งข้ึน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรสิทธ์ิ อุดมธนวงศ ์(2545) การโฆษณาผ่านรถสามลอ้เคร่ืองท าใหสิ้นคา้และ
บริการเป็นท่ีรู้จกัเร็วข้ึน และการโฆษณาผ่านรถสามลอ้เคร่ืองท าให้ทนักบัวงการธุรกิจ หรือวงการตลาด
ในปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด (บุญธรรฒ   กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540, หนา้ 11–12) ยงัมีนกัวิชาการอีก
หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ ทศันคติ(Attitude) เป็นความรู้สึกและความคิดโดยรวมของบุคคล ซ่ึง
อาจเป็นทางบวกหรือทางลบ เช่น ความชอบ ความมีอคติขอ้คิดเห็น ความกลวัความเช่ืออย่างมัน่คงท่ีมีต่อ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยทศันคติจะแสดงออกมาทางความคิดเห็น (Opinion) ดงันั้นจึงถือไดว้่าความคิดเห็น
ของบุคคลเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงทศันคติของบุคคลนั่นเอง ซ่ึงตรงกบัแนวคิด ธงชัย สันติวงษ์ (2539) 
ทศันคติจะมิใช่ส่ิงท่ีมีมาแต่ก าเนิดแต่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆท่ีตนไดเ้ก่ียวขอ้งอยู่
ดว้ยในภายนอกและทศันคติจะก่อตวัจากการประเมินหลงัจากท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่ิงภายนอกดงักล่าวแสดง
ว่าทศันคติท่ีมีอยู่จะเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ และวยัท างานเห็นว่าส่ือจอ LED กลางแจง้ ท าใหต้ั้งใจ
หาขอ้มูลของสินคา้และบริการเพ่ิมเติม สนใจตวัสินคา้มากข้ึน ตอังการในตวัสินคา้และบริการเม่ือไดพ้บ
เห็นส่ือโฆษณาจากจอ LED แจง้กลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด แคลปเปอร์ (Klapper)  การเลือกใหค้วาม
สนใจ (Selective Attention) หมายถึง ความสามารถของข่าวสารท่ีจะท าใหผู้รั้บข่าวสารเกิดความสนใจใน
ข่าวสารนั้น ผูรั้บสารมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกสนใจข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงโดยมกัแสวงหาข่าวสาร 
เพ่ือสนบัสนุนทศันคติท่ีมีอยู่และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้และทศันคติท่ีมีอยู่แลว้ เพ่ือไม่ให้
เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุล การเลือกท่ีจะตีความ (Selective Interpretation) หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูรั้บสาร
เลือกท่ีจะตีความหมาย หรือเกิดความเขา้ใจในข่าวสารท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัโครงสร้างทศันคติและ
ความเช่ือถือในปัจจุบนัของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูรั้บสารแต่ละคนอาจตีความหมายของข่าวสารช้ินเดียวกนัไม่
เหมือนกนั การเลือกท่ีจะจดจ า (Selective Retention) คือขั้นตอนท่ีผูรั้บข่าวสารเลือกเก็บขอ้มูลข่าวสารท่ี
ไดรั้บมานั้นไวใ้นความทรงจ าและสามารถจดจ าได ้ซ่ึงก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ี 
แนวโน้มในการเลือกจดจ าข่าวสารของผูรั้บสารนั้น มกัจะเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความ
สนใจ ความตอ้งการ และทศันคติของตนเอง และจะลืมในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจหรือเร่ืองท่ีขดัแยง้กบั
ความคิดเห็นของตนไดง่้าย  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่างดา้นพฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือป้ายโฆษณาจอ LED  มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัมีอิทธิพลปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ปิยะวดี ขวญัศุภฤกษ ์(2543) ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีเป็นกลางต่อส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี และ  การ
เปิดรับส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ีกบัทศันคติท่ีมีต่อส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญั 
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พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือLED ของกลุ่มอายุต า่กว่า 25 ปี 

 ท าเลท่ีตั้งของจอ LED ย่านรถติด ความยาวของภาพยนตร์โฆษณา รายการส่งเสริมการตลาดใน

โฆษณาท า การใชสี้สวา่งสดใสในโฆษณา การใชสี้โทนอุ่นๆ ในโฆษณามี การใชสี้โทนอ่อนๆ ในโฆษณา 

ประโยคหรือขอ้ความน่าดึงดูดใน ช่วงกลางวนัและ ช่วงเยน็ มีอิทธิพลต่อการสนใจชมส่ือโฆษณาจอ LED 

พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือLED ของกลุ่มอายุสูงกว่า 25 ปี 

ท าเลท่ีตั้งของจอ LED บริเวณใกลแ้ยกไฟแดง หนา้หา้งสรรพสินคา้มีอิทธิพลต่อการและ ใกลท้างด่วน

มีอิทธิพลต่อการชมโฆษณา LED ขนาดใหญ่ พรีเซ็นต์เตอร์ในโฆษณา ยี่ห้อหรือแบรนด์ของสินคา้ใน

โฆษณามี รูปแบบสีสนัในการท าโฆษณามีอิ ปริมาณการจราจรติดขดั และโฆษณาในช่วงเชา้ มีอิทธิพลต่อ

การสนใจชมส่ือโฆษณาจอ LED 

ทัศนคตกิารเปิดรับส่ือ LED ของกลุ่มอายุต า่กว่า 25 ปี 

ข้อดขีองจอ LED 

1. ท าใหรั้บขอ้มลูข่าวสารท่ีทนัสมยั 

2. มีขอ้มลูเน้ือหาท่ีน่าสนใจ 

ข้อเสียของจอ LED 

1. เสียวิสยัทศันใ์นการขบัรถ  

2. มีแสงท่ีสวา่งจา้เกินไป  

3. เป็นสาเหตุท าใหเ้กิดอุบติัเหตุมากข้ึน  

4. บดบงัความสวยงามของทศันียภาพ 

ทัศนคตกิารเปิดรับส่ือ LED ของกลุ่มอายุสูงกว่า 25 ปี 

ข้อดขีองจอ LED 

1. มีประโยชนม์ากในการรับข่าวสาร 

2. ท าใหท่้านตั้งใจจะหาขอ้มลูสินคา้และบริการเพ่ิมเติม 

3. ท าใหท่้านสนใจในตวัสินคา้มากข้ึน 

4. เกิดความตอ้งการในตวัสินคา้และบริการเม่ือไดพ้บเห็นส่ือโฆษณาจอ LED 

5. ท าใหท่้านตดัสินใจซ่ือสินคา้หรือบริการไดเ้ร็วข้ึน 

6. ท าใหท่้านรู้สึกทนัสมยัมากข้ึนท าใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารไดร้วดเร็วมากยิ่งข้ึน 

7. สามารถเขา้ถึงไดบุ้คคลไดทุ้กกลุ่ม 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1815 

 
 

ข้อเสียของจอ LED 

1. จ อ  LED ร ก

สายตาของท่าน 

2. จอ LED ท าใหมี้สมาธิในการขบัข่ีนอ้ยลง 

5.สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาเร่ือง  “ ความแตกต่างด้านพฤติกรรมและทัศนคติการเปิดรับส่ือ LED ในเขต

กรุงเทพมหานคร ระหวา่งกลุ่มอายตุ ่ากว่า 25 ปีกบักลุ่มอายสูุงกว่า 25 ปี” ซ่ึงไดส้รุปผลไปแลว้นั้น ผูศึ้กษา

มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาส่ือ LED กลางแจ้งให้แตกต่างด้าน

การตลาดระหวา่งกลุ่มอายตุ ่ากวา่ 25 ปีกบักลุ่มอายสูุงกวา่ 25 ปีต่อไปน้ี 

กลุ่มอายุต า่กว่า 25 ปี 

 เน่ืองจากกลุ่มอายุต ่ากว่า 25 ปี เป็นกลุ่มของวยัรุ่นและวยัท างานตอนตน้การใช้ส่ือโฆษณาจอ 

LED กบักลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งเน้นเร่ืองของการใช้สีสว่างสดใสในโฆษณา การใช้สีโทนอุ่น ๆ โทนอ่อนจะ

กระตุน้การรับรู้ไดอ้ย่างมาก ในเร่ืองของความยาวของภาพยนตร์กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีชอบดูโฆษณาท่ีมี

เร่ืองราวท่ีน่าสนใจความยาวของภาพยนตร์ยิ่งยาวมากยิ่งดี ในโฆษณาควรมีการส่งเสริมการตลาดท่ี

น่าสนใจ ประโยคหรือขอ้ความน่าดึงดูดแทรกเขา้ไปดว้ยจะยิ่งท าใหก้ลุ่มอายตุ ่ากวา่ 25 ปี สนใจมากข้ึน 

 ช่วงเวลาท่ีควรท าโฆษณากบักลุ่มอายุต ่ากว่า 25 ปี คือในช่วงกลางวนัและช่วงเยน็ท าใหมี้อิทธิพล

ต่อการสนใจชมส่ือโฆษณาจอ LED 

 สถานท่ีท่ีควรท าโฆษณาคือท าเลท่ีตั้งของจอ LED ย่านรถติดจะมีอิทธิพลในการรับชมส่ือโฆษณา 

แสดงวา่กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีชมส่ือโฆษณาเพ่ือฆ่าเวลากเ็ป็นได ้

กลุ่มอายุสูงกว่า 25 ปี 

 เน่ืองจากกลุ่มอายุสูงกว่า 25 ปี เป็นกลุ่มของกลุ่มวยัท างานและผูใ้หญ่มีอ านาจในการซ้ือมากกว่า 

การท าการตลาดกบักลุ่มน้ี การพรีเซ็นตเ์ตอร์ท่ีเช่ือถือได ้ยี่หอ้หรือแบรนดข์องสินคา้ท าใหก้ลุ่มน้ีเกิดความ

สนใจมากข้ึน รูปแบบสีสนัในการท าโฆษณากค็วรอยูใ่นลกัษณะกลางๆ เป็นไม่ฉุดฉาดจนเกินไป 

 ช่วงเวลาท่ีควรท าโฆษณากบักลุ่มอายสูุงกว่า 25 ปี คือ ในช่วงเชา้ มีอิทธิพลต่อการสนใจ

ชมส่ือโฆษณาจอ LED เป็นอยา่งมาก 

 สถานท่ีท่ีควรท าโฆษณาคือคือ หนา้ห้างสรรพสินคา้และ ใกลท้างด่วนมีอิทธิพลต่อการชม

โฆษณา LED  
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลือ่นที่ยุคที ่3 (3G) และความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของ

ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
The relationship between the customer behavior of Third Generation Mobile 

Network (3G) and the requirements of  marketing mix in Bangkok 
พชัรนันท์  พิระข า* และ นิออน ศรีสมยง** 

Patcharanan  Perakhum and Niorn Srisomyong 

บทคดัย่อ 
 

         การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ียุคท่ี 3 (3G) กับความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ช้บริการ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ียุคท่ี3 
(3G) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้ริการ AIS 
3G ใชเ้ครือข่ายปัจจุบนั 13 เดือนข้ึนไป ในรูปแบบรายเดือน ผา่นโทรศพัทมื์อถือ ในช่วงเวลาไม่มีอะไรท า 
มีการสอบถามข้อมูลกบัเพ่ือน ใช้เน่ืองจากติดต่อผ่าน Social Network ท ากิจกรรมพูดคุยผ่าน App รับ
ขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ สมคัรใช้ผ่านศูนยบ์ริการลูกคา้ ใช้เน่ืองจากมีโปรโมชั่นท่ีตอ้งการ และพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดมากท่ีสุดในดา้นบุคคลากร สถานท่ี กระบวนการบริการ 
ราคา กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ ์และ กายภาพ ตามล าดบั 
 
 

ค าส าคัญ: ความสัมพันธ์, พฤติกรรมการใช้บริการ, ความต้องการ, ส่วนประสมทางการตลาด 
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Abstract 
 

The aims of this study are to study relationship about consumers’ behavior of  the 3rd 
generation mobile telecommunication and demand about market mix. A questionnaire was used as an 
instrument to collect data from a sample of  200 in  Bangkok. The result shows they used a network of 
AIS 3G for 13 months or more in Post-Paid service, connected by a mobile phone ,used in their spare 
time, ask friend for service, used for talk through App, received information in website, apply for the 
service via the customer service center, selected because it has promotion they want. And the most of  
demand  for Marketing mix. Followed by the place, process, price, promotion, products and physical.  

 

Keywords: Relationship, consumers’ behavior,  Demand, Marketing mix 
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1. บทน า 

 
     การติดต่อส่ือสารเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความเป็นสังคม ในอดีตการติดต่อส่ือสารเป็นไปในรูปแบบท่ี
แตกต่างกัน เช่น การพูดคุย การเขียนจดหมาย การส่งโทรเลข เป็นต้น วิว ัฒนาการรูปแบบการ
ติดต่อส่ือสารไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากการติดต่อส่ือสารแบบมีสายจวบจนปัจจุบันการติดต่อส่ือสารใน
รูปแบบไร้สายผ่านเครือข่ายออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่างมากในสังคมปัจจุบนั การใช้งานทางดา้น
อินเตอร์เน็ทผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองหลงัจากการเปิดใช้งานเทคโนโลยี
โทรศพัท์เคล่ือนท่ียุคท่ี 3 (3G) อย่างเป็นทางการ ธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืน
ความถ่ียา่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ (3G) ในประเทศไทยจึงเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีมีส่วนส าคญัในการติดต่อส่ือสาร
ในปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป อีกทั้ งยงัเป็นส่วนหน่ึงของการขับเคล่ือนการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย  
        อัตราการเติบโตของธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือถ้าหากดูจากจ านวนเลขหมาย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึนในทุกๆปี  แต่เม่ือดูในอตัราการเติบโตของธุรกิจแลว้นั้นหลงัจากมีการ
เปิดใหบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียคุท่ี 3 (3G) บนคล่ืนความถ่ีเดิมนั้นไดมี้อตัราเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนใน
อตัราท่ีลดลงแต่ทั้งน้ีปัจจุบนัการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปอุปกรณ์ท่ีน ามาใชมี้ความหลากหลายและทนัสมยั
ข้ึน รวมถึงการเปิดให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ียุคท่ี 3 (3G) บนคล่ืนความถ่ี 2100 เมกะเฮิรตซ์ 
ส่งผลใหต้ลาดกลบัมามีการเติบโตในอตัราเพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง ถึงแมว้า่ปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู่
ในอตัราท่ีถดถอยแต่การใช้บริการของผูบ้ริโภคยงัคงอยู่ในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตในสงัคม 
        ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีควรค านึงถึงกลยทุธ์ท่ีจะน ามารองรับความตอ้งการท่ีเปล่ียนไป 
อีกทั้ งการแข่งขันในตลาดท่ี มีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากการเปิดใช้บ ริการเทคโนโลยี
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ียคุท่ี 3 (3G) และความอิสระในการเลือกเปล่ียนผูใ้หบ้ริการท าใหผู้ใ้หบ้ริการจ าเป็นตอ้ง
รักษาฐานลูกคา้รายเก่าของตนเอง อีกทั้งเพ่ิมฐานลูกคา้รายใหม่เพ่ือใหไ้ดส่้วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน ผูใ้หบ้ริการจึงตอ้งท าการปรับปรุงกลยทุธ์ส่วนผสมทางการตลาดใหส้อดรับกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป
ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัและแนวโนม้ของผูบ้ริโภคท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต ดงันั้นการศึกษาความสัมพนัธ์
ในคร้ังน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีสะทอ้นให้ผูใ้ห้บริการตระหนกัถึงพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภค 
รวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในธุรกิจน้ีดว้ย  
        โดยการศึกษามีวตัถุประสงคด์งัน้ี  
         1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียคุท่ี 3 (3G)  
         2. เพ่ือศึกษาความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียุคท่ี 
3 (3G)   
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         3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ียุคท่ี 3 (3G) 
กบัความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการ  
        ซ่ึงประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษา คือ  
          1. ขอ้มูลท่ีไดท้ าให้ทราบถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือเป็นแนวทางในการน าเสนอ
โปรโมชัน่ไดต้รงตามกลุ่มเป้าหมายของผูใ้หบ้ริการ  
          2. ขอ้มลูท่ีไดส้ามารถน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียคุท่ี 3 (3G)  
2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
        ผูศึ้กษาไดร้วบรวบแนวคิด และทฤษฎี มาใชป้ระกอบการอา้งอิง ดงัต่อไปน้ี 
        พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ การซ้ือ การใช้ และการ
ประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคลซ่ึงจะมีความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้หรือบริการ (ฉตัยาพร 
เสมอใจ, 2550, หนา้ 18)  
        พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม การตดัสินใจและ การกระท าของผูบ้ริโภคท่ี
เก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์ กล่าวคือ  
          1. พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลท าใหธุ้รกิจในทุกๆ ดา้นประสบ
ความส าเร็จ ถา้กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค   
          2. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด การท าใหล้กูคา้พึงพอใจ จึงตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพ่ือ
จดัส่ิงกระตุน้หรือ กลยทุธ์การตลาดเพ่ือสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 
2541, หนา้ 124) 
        (ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หนา้30-31) ไดก้ล่าวไวใ้นหัวขอ้การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า เป็น
การศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอยา่งไรในการด าเนินชีวิต รวมถึงตดัสินใจซ้ือและใชสิ้นคา้และบริการ
อย่างไร ซ่ึงอา้งถึงหลกัการท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ หลกั 6Ws 1H ของ 
Philip Kotler ท่ีตอ้งพิจารณาหลกัต่างๆ เก่ียวกบัการตลาดเพ่ือให้ไดค้  าตอบท่ีตอ้งการทราบตามหลกั 7Os 
ดงัต่อไปน้ี ใครคือตลาดเป้าหมาย ตลาดซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ  ซ้ือเม่ือใด  ซ้ือท่ี
ไหน ซ้ืออยา่งไร  
ทฤษฎีล าดบัขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Hierarchy of Needs Theory) 
        ฉตัยาพร เสมอใจ (2550, หนา้ 121) ไดอ้า้งถึงทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Hierarchy 
of Needs Theory) ไวว้่า อบัราฮมั มาสโลว ์กว่าถึงสมมติฐานดา้นความตอ้งการของมนุษยว์่า บุคคลจะมี
ความตอ้งการไม่ส้ินสุด โดยเม่ือความตอ้งการหน่ึงไดรั้บการตอบสนองแลว้ ก็จะลดแรงขบัต่อพฤติกรรม
ลง และจะมีความตอ้งการในล าดบัขั้นท่ีสูงข้ึน โดยท่ีมาสโลวไ์ดแ้บ่งล าดบัขั้นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน
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ของมนุษยอ์อกเป็น 5 ขั้น คือ ความตอ้งการดา้นร่างกาย ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั ความตอ้งการ
ด้านสังคม ความต้องการการยกย่อง และความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต โดยจัดล าดับ
ความส าคัญจากระดับต ่าไปยงัระดับสูง โดยบุคคลจะแสวงหาความต้องการระดับต ่าก่อน เม่ือความ
ตอ้งการไดรั้บการตอบสนองแลว้บุคคลจะแสวงหาความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป ถา้ความตอ้งการ
ในระดบัต ่ายงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการนั้นจะยงัคงอยู ่ 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ  ( Service  Marketing  Mix ) 
        ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ                 
( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วนประสม
การตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product) ด้านราคา ( Price ) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ( Place ) ดา้นส่งเสริมการตลาด ( Promotion 
)  ด้านบุคคล                 ( People) หรือพนักงาน ( Employee ) ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  กระบวนการ ( Process)  
 
3. วธีิการศึกษา 
        ประชากรท่ีจะท าการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีด าเนินชีวิตอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ
ระหว่าง 20 – 59 ปี ซ่ึงเป็นผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียุคท่ี 3 ของผูใ้หบ้ริการดงัน้ี Dtac TriNet 
AIS3G Truemoveh TOT3G My by CAT โดยเป็นการใชผ้่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีรองรับการใชง้านคล่ืน
ความถ่ี 2100 เมกะเฮิรตซ์  กลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการศึกษาในคร้ังน้ี ได้มาจากข้อมูลจ านวนเลขหมาย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีทั่วประเทศไทย มีจ านวนทั้ งส้ิน 89,984,861 เลขหมายและใช้การอ้างอิงจ านวน
ประชากรภายในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวนทั้ งสิน 7,791,000 คน เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับ
ตารางของ Krejcie and Morgan ท่ีกล่าวถึงการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินเป็น
จ านวน 384 คน แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาจึงท าการก าหนดจ านวนการเก็บขอ้มูลเป็นจ านวน 200 
คน โดยการอา้งอิงจาก Hair และคณะ (Hair และคณะ,2008)  
        ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัน้ี 
         -  ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มลูท่ีมีผูร้วบรวมไว ้ 
         -  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย 200 คน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากการแบ่งกลุ่มแบบจัดกลุ่มพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นการแบ่ง
ประชากรออกตามพ้ืนท่ีและใชวิ้ธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มขั้นเดียวโดยกรุงเทพมหานครมีจ านวนเขตทั้งส้ิน 
50 เขตและแบ่งกลุ่มตามการปฏิบติังานของส านกังานเขตไว ้6 กลุ่ม  จากนั้นท าการเลือกสุ่มพ้ืนท่ีข้ึนมา
กลุ่มละ 1 เขต และเลือกสุ่มสถานท่ีตั้งศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่มีขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย ตั้งแต่ 8,000 ตารางเมตร
ข้ึนไป ทั้งน้ีจะแบ่งการสอบถามตามสัดส่วนแต่ละพ้ืนท่ีเท่าๆกนัใหค้รบตามจ านวนแบบสอบถามจ านวน 
200 ชุด 
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        สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
        1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือหาค่าทางสถิติพ้ืนฐาน โดย
ใช ้ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ(Percentage) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
        2.  สถิติในการทดสอบ ไดแ้ก่ F-test โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ คือ Analysis of Variance (ANOVA)  
 
4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
       การศึกษาคน้ควา้เชิงอิสระคร้ังน้ีมีผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 17- 27 ปี 
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท 
      ขอ้มลูพฤติกรรมการใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียุคท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ใชบ้ริการผ่านเครือข่ายของ AIS 3G มีระยะเวลาท่ีใชบ้ริการเครือข่ายปัจจุบนัเป็นเวลา 13 เดือนข้ึนไป 
ใชบ้ริการในรูปแบบรายเดือน เช่ือมต่อสัญญาณ 3G ผ่านโทรศพัท์มือถือ ใชบ้ริการในช่วงเวลาไม่มีอะไร
ท า ก่อนการสมคัรใช้บริการสอบถามขอ้มูลการใช้บริการกบัเพ่ือน ใช้บริการเครือข่ายเทคโนโลยี 3G 
เน่ืองจากใชติ้ดต่อผ่าน Social Network ใชบ้ริการผา่นเครือข่ายเทคโนโลยี 3G ท ากิจกรรมพดูคุยผ่าน App 
(เช่น Line Whatsapp Tango Skype เป็นต้น) รับข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ สมคัรใช้
บริการผ่านทางศูนยบ์ริการลูกคา้ สมคัรใช้บริการเครือข่ายเทคโนโลยี 3G ของผูใ้ห้บริการท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัเน่ืองจากมีโปรโมชัน่ท่ีตอ้งการ  
        ขอ้มูลดา้นความตอ้งการส่วนประสมการตลาดของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียุคท่ี 3 (3G) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดมากท่ีสุดใน
ด้านบุคคลากร รองลงมาคือด้านสถานท่ี ด้านกระบวนการบริการ ด้านราคา ด้านกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นกายภาพ ตามล าดบั        
จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียุคท่ี 
3 กับความต้องการส่วนประสมการตลาดของผู ้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ียุคท่ี  3 (3G) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาความสัมพนัธ์พบว่าตวัแปรท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 มีดงัน้ี ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียคุท่ี 3 (3G) ท่ีใชบ้ริการอยู่ในปัจจุบนักบัความตอ้งการ
มีการจดัท าโปรโมชัน่ส่วนลดร้านคา้หรือบริการท่ีเขา้ร่วมรายการ และ ความตอ้งการสุภาพ เต็มใจในการ
ใหบ้ริการ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการเครือข่ายปัจจุบนักบัความตอ้งการสามารถช าระค่าบริการไดห้ลายช่องทาง 
รูปแบบของการใชบ้ริการกบัความตอ้งการสามารถใหค้วามช่วยเหลือเก่ียวกบัการใชบ้ริการไดใ้นทุกคร้ังท่ี
ตอ้งการ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อสัญญาณ 3G กบัความตอ้งการคิดค่าบริการตามการใชง้านจริง การ
สอบถามขอ้มูลการใชบ้ริการกบับุคคลอา้งอิงก่อนการสมคัรใชบ้ริการกบัความตอ้งการมีความภาคภูมิใจ
เม่ือถกูผูอ่ื้นถามถึงเครือข่ายท่ีใชบ้ริการ เหตุผลท่ีใชบ้ริการเครือข่ายเทคโนโลยี 3G กบัความตอ้งการ Down 
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load ข้อมูลได้รวดเร็ว  (เช่น ดู Youtube เปิด website เป็นต้น) ความต้องการค่าบริการท่ีผูใ้ช้สามารถ
ก าหนดไดด้ว้ยตนเอง และ ความตอ้งการใชร้ะยะเวลาติดต่อขอใชบ้ริการไม่นานเกินไป  ช่องทางสมคัรใช้
บริการกบัความตอ้งการสามารถท าการติดต่อขอรับบริการได ้24 ชัว่โมง สาเหตุท่ีสมคัรใชบ้ริการเครือข่าย
เทคโนโลยี 3G ของผูใ้หบ้ริการท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนักบัความตอ้งการยกเลิกการใชบ้ริการไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข 
 
5.  สรุปผลการศึกษา 
         
        การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายเทคโนโลยี 3G 
เน่ืองจากใช้ติดต่อผ่าน Social Network ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ วิฑูร์ จนัทวงสี ศึกษาในเร่ือง 
ความพึงพอใจ พฤติกรรม และแนว้โนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการ 3G PLUS เครือข่าย 
True Move H ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคใชบ้ริการส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ
เพ่ือการเขา้เวบ็โซเชียลเน็ตเวิร์ค และ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฉตัยาพร เสมอใจ ท่ีกล่าวว่าการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมอยา่งไรในการด าเนินชีวิต รวมถึงตดัสินใจซ้ือ
และใชสิ้นคา้และบริการอยา่งไร (ฉตัยาพร เสมอใจ (2550, หนา้30-31)   
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการส่วนประสมทางการตลาดมากท่ีสุดในด้านบุคลากร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สถาปนิก ทองศรี เร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการเลือกผูใ้ห้
บริการเครือข่ายเทคโนโลยี 3G ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดมากท่ีสุดในดา้นบุคลากร (สถาปนิก ทองศรี,2553)  
 
        การศึกษาความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการสูงสุด
ในเร่ืองของคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สถาปนิก ทองศรี เร่ือง ส่วน
ประสมทางการตลาดท่ี มี อิทธิพลในการเลือกผู ้ให้บ ริการเค รือข่ายเทคโนโลยี  3G ภายในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในระดบัมากเร่ืองคิดค่าบริการแบบจ่ายตามเวลาท่ี
ใชจ้ริง (สถาปนิก ทองศรี,2553)  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ซ่ึงแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสม
การตลาด (Marketing  Mix )หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด โดยส่วนประสมทางการตลาด
ทางดา้นราคา  ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั โมเดลพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (Consumer behavior mode) หรือS-r Theory ของ Philip Kotler เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้
เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการท่ีเกิดส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความ
ตอ้งการ ในเร่ืองของส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์
โดยพิจารณาลูกค้าเป้าหมาย (ศิริวรรณเสรีรัตน์ และคณะ. 2541: 129 อ้างจาก Kotler. 1997: 172) 
นอกจากนั้นการศึกษาของ สถาปนิก ทองศรี ยงัพบว่าพบว่า กลุ่มตวัอย่าให้ความส าคญัในระดบัมากเร่ือง
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เจา้หนา้ท่ี Shop บริการดว้ยความเต็มใจ สุภาพ เป็นมิตร (สถาปนิก ทองศรี ,2553) ซ่ึงผลการศึกษาความ
ตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการสูงสุดในเร่ืองของความ
สุภาพ เตม็ใจในการใหบ้ริการเช่นกนั  
        จากการศึกษาความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ี พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการ
สูงสุดในเร่ืองของ สะดวกในการเขา้รับบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อรมน เฟ่ืองฟ ูศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาด
ในการเลือกผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและทศันคติท่ีมีต่อ DTAC ท่ีพบวา่ ในส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นสถานท่ีผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดในเร่ือง มีความสะดวกในการติดต่อ (อร
มน เฟ่ืองฟ,ูมปป.) 
          นอกจากนั้นเม่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการเครือข่ายปัจจุบนักบัความตอ้งการสามารถ
ช าระค่าบริการได้หลายช่องทาง ซ่ึงสอดคลอ้งกับ วิฑูรย ์จนัทวงสี ในการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจ 
พฤติกรรมและแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการ 3G PLUS เครือข่าย True Move H ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายของบริการ 3G Plus มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการในดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้ 
อย่ามีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (วิฑูรย ์จนัทวงสี,2556)  นอกจากนั้นยงัพบว่าผูใ้ห้บริการเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ียุคท่ี 3 (3G) ท่ีใชบ้ริการอยู่ในปัจจุบนักบัความตอ้งการมีการจดัท าโปรโมชัน่ส่วนลด
ร้านคา้หรือบริการท่ีเขา้ร่วมรายการ และความตอ้งการสุภาพ เตม็ใจในการใหบ้ริการ  
          รูปแบบของการใชบ้ริการกบัความตอ้งการสามารถให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบัการใชบ้ริการไดใ้น
ทุกคร้ังท่ีตอ้งการ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อสัญญาณ 3G กบัความตอ้งการคิดค่าบริการตามการใชง้าน
จริง การสอบถามขอ้มูลการใชบ้ริการกบับุคคลอา้งอิงก่อนการสมคัรใชบ้ริการกบัความตอ้งการมีความ
ภาคภูมิใจเม่ือถูกผูอ่ื้นถามถึงเครือข่ายท่ีใช้บริการ เหตุผลท่ีใช้บริการเครือข่ายเทคโนโลยี 3G กบัความ
ตอ้งการ Down load ขอ้มูลไดร้วดเร็ว (เช่น ดู Youtube เปิด website เป็นตน้) เหตุผลท่ีใชบ้ริการเครือข่าย
เทคโนโลยี 3G กบัความตอ้งการค่าบริการท่ีผูใ้ชส้ามารถก าหนดไดด้ว้ยตนเอง เหตุผลท่ีใชบ้ริการเครือข่าย
เทคโนโลยี 3G กบัความตอ้งการใชร้ะยะเวลาติดต่อขอใชบ้ริการไม่นานเกินไป ช่องทางสมคัรใชบ้ริการ
กบัความต้องการสามารถท าการติดต่อขอรับบริการได้ 24 ชั่วโมง สาเหตุท่ีสมคัรใช้บริการเครือข่าย
เทคโนโลยี 3G ของผูใ้หบ้ริการท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนักบัความตอ้งการยกเลิกการใชบ้ริการไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข 
ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์นั่นคือ บุคคลจะแสวงหาความตอ้งการ
ระดบัต ่าก่อน เม่ือความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองแลว้บุคคลจะแสวงหาความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน
ต่อไป ถา้ความตอ้งการในระดบัต ่ายงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการนั้นจะยงัคงอยู ่
        ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีมีประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บอยู่ 2 ขอ้ (ตามท่ีกล่าวไว้
ในบทท่ี 1) คือ เพ่ือเป็นแนวทางในการน าเสนอโปรโมชัน่ไดต้รงตามกลุ่มเป้าหมายของผูใ้ห้บริการและ
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคลอ้งกับพฤติกรรมการใช้บริการ
เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียคุท่ี 3 (3G) ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1824 

 
 

        - จากการศึกษาในดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการของกลุ่มตวัอย่าง ผูใ้หบ้ริการควรมีการจดัท าแพค็เกจ
หรือกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดท่ีเก่ียวกบัการใชง้าน Social Media เช่น Facebook Instragram Youtube  
เป็นตน้ เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชใ้นการติดต่อส่ือสารผา่น Social Media ซ่ึงใน
ปัจจุบนัมีความนิยมใชง้านอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเป็นลูกคา้ในกลุ่มใหญ่ท่ีผูใ้ห้บริการควรให้ความส าคญั 
นอกจากนั้นผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะใชบ้ริการ 3G ในช่วงเวลาท่ีไม่มีอะไรท า ดงันั้นการน าเสนอโปรโมชัน่
ท่ีเก่ียวกบัการเป็นเพ่ือนในยามว่างเป็นอีกกิจกรรมท่ีผูใ้หบ้ริการควรให้ความส าคญั และจากการศึกษายงั
พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการสอบถามเพ่ือนก่อนการสมคัรใชบ้ริการ ดงันั้นการใหข้อ้มูลข่าวสารกบั
บุคคลท่ีเป็นอา้งอิงจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ทั้งน้ีอาจเป็นในรูปแบบของการท า
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือนแนะน าเพ่ือนหรือการออกแพ็คเกจเก่ียวกบัเพ่ือน นอกจากนั้นยงัพบว่า
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ตดัสินใจใชบ้ริการเน่ืองจากมีโปรโมชัน่ท่ีตอ้งการ ดงันั้นการออกแบบโปรโมชัน่ให้
ตรงกบัพฤติกรรมการใชแ้ละเหมาะสมจะเป็นส่วนท่ีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการตลัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
        - จากการศึกษาในดา้นความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ พบว่า 
ผูใ้ห้บริการจ าเป็นต้องท าการตอบสนองเพ่ือให้ผูใ้ช้บริการได้รับความพึงพอใจและเลือกใช้บริ การ
เครือข่ายของตนในปัจจยัต่างๆดงัน้ี ผูใ้ห้บริการควรจะให้ความส าคญักบัการขยายความครอบคลุมของ
พ้ืนท่ีให้บริการเน่ืองจากผูใ้ห้บริการส่วนใหญ่มีความต้องการอย่างยิ่งในความครอบคลุมของพ้ืนท่ี
ใหบ้ริการ ดงันั้นความครอบคลุมของการใหบ้ริการถือเป็นความตอ้งการส่วนส าคญัท่ีส่งผลถึงการเลือกใช้
บริการของผูใ้ช้บริการ นอกจากนั้นผูใ้ห้บริการต้องค านึงถึงการจดัท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัเครือข่ายท่ีผูใ้ชบ้ริการใชอ้ยู่ โดยอาจเป็นรูปแบบของการท าพนัธมิตรกบัผูใ้ห้บริการใน
ธุรกิจต่างๆท่ีนอกเหนือจากร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น โรงแรม ร้านอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือ 
ป๊ัมน ้ ามนั เป็นตน้ เพ่ือให้เกิดการตอบสนองความตอ้งการและจูงใจผูใ้ชบ้ริการให้ยงัคงเลือกใช้บริการ
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครือข่ายของ TOT3G เน่ืองจากผูใ้ช้บริการมีควมตอ้งการเฉล่ียสูงสุด โดย 
TOT3G  ตอ้งมีการร่วมพนัธมิตรกบับริษทั หน่วยงานต่างๆ ท่ีสามารถน ามาเพ่ิมมลูค่าเพ่ือใหลู้กคา้เลือกใช้
บริการและยงัคงใชบ้ริการต่อเน่ืองไป 
        - ผูใ้ห้บริการควรมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์นเร่ืองของสัญญาณ ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากผล
การศึกษาพบว่า มีความสัมพนัธ์ระหว่างมีการสอบถามขอ้มูลก่อนการสมคัรใชบ้ริการกบัความตอ้งการมี
ความภาคภูมิใจเม่ือถูกผูอ่ื้นถามถึง  โดยผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการสอบถามขอ้มูลจากเพ่ือนจะมีความตอ้งการใน
ความภาคภูมิใจเม่ือถกูผูอ่ื้นถามถึงซ่ึงแตกต่างกลุ่มท่ีมีการสอบถามขอ้มลูจากพนกังาน นั้นแสดงใหเ้ห็นว่า
ผูใ้ช้บริการกลุ่มท่ีมีการสอบถามจากเพ่ือนไม่มีความมัน่ใจในการให้บริการ รวมถึงการใช้บริการใน
เครือข่ายนั้นๆ ซ่ึงจ านวนกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้บริการท่ีสอบถามจากเพ่ือนมีสัดส่วนท่ีสูง ถา้หากผูใ้ห้บริการ
สามารถท าใหก้ลุ่มผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีมีความภาคภูมิใจจะส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้
และเกิดการบอกต่อแก่ผูอ่ื้นท่ีเขา้มาสอบถามแทน 
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        - ผูใ้ห้บริการควรมีการจดัท าโปรโมชัน่ท่ีเน้นความเร็วในการ Down load ขอ้มูล ท่ีเพียงพอส าหรับ
ผูใ้ช ้Social Network เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการในการใชข้อ้มูลในการ Down load ขอ้มูลท่ีพบจาก
การศึกษา คือ ผูท่ี้ใชง้านในการใชติ้ดต่อผ่าน Social Network มีความตอ้งการDown load ขอ้มูลไดร้วดเร็ว 
ท่ีแตกต่างจากผูท่ี้ใชง้านในการท างาน โดยอาจมีการท าโปรโมชัน่ส าหรับผูใ้ชท้ างานทัว่ไป กบั ผูใ้ชติ้ดต่อ
ผา่น Social Network ดว้ยการก าหนดจ านวนความเร็วในการ Down load ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละโปรโมชัน่ 
-ในการคิดค่าใชบ้ริการผูใ้หบ้ริการควรมีการคิดค่าใชบ้ริการตามการใชง้านจริง เน่ืองจากการศึกษา พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการคิดค่าบริการตามการใชง้านจริง โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ริการผา่นทรศพัทมื์อถือ ทั้งน้ี
ผูใ้หบ้ริการอาจมีการคิดค่าใชบ้ริการตามการใชง้านจริงอยูแ่ลว้นั้น แต่ผูใ้หบ้ริการอาจยงัไม่สามารถท าการ
ตรวจสอบไดว้า่ใชไ้ปแลว้จริง ดงันั้นผูใ้หบ้ริการควรมีการแจง้ขอ้มลูการใชบ้ริการของผูใ้ชอ้ย่างชดัเจน ซ่ึง
ผูใ้ชบ้ริการผ่านโทรศพัทมิ์อถือมีความตอ้งการเฉล่ียสูงสุด ดั้งนั้น อาจมีการแจง้กลบัป็น SMS สรุปในแต่
ละวนัถึงการใชง้าน หรือมีการแจง้วิธีการตรวจสอบไดด้ว้ยตนเองผ่านช่องทางท่ีผูใ้ห้บริการจดัเตรียมไว้
แลว้ ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นว่า การคิดค่าใชบ้ริการตามการใชง้านจริงเป็นส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการควรค านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากแสดงถึงความซ่ือสตัย ์และโปร่งใสในการใหบ้ริการ  
        - ผูใ้ห้บริการควรมีการพฒันาช่องทางการติดต่อเพ่ือให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดง่้าย ซ่ึงจากการศึกษา
นั้นไดพ้บว่าความตอ้งการดา้นสถานท่ีท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุดในเร่ืองของสะดวกในการเขา้รับบริการ 
ทั้งน้ีเร่ืองสถานท่ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผูใ้ชบ้ริการจะค านึงถึงเม่ือท าการพิจารณาตดัสินใจใชบ้ริการ ยกตวัอยา่ง
เช่น การมีตัวแทนร้านค้าท่ีลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการเสริมได้ การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น 
Application ท่ีสามารถสมคัร/ยกเลิกการใชบ้ริการ นอกจากน้ีการพฒันาการใหบ้ริการผา่น Callcenter เป็น
อีกช่องทางท่ีผูใ้หบ้ริการควรใหค้วามส าคญั เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการท่ีสมคัรใชบ้ริการผา่น Callcenter มีความ
ต้องการการรับบริการได้ 24 ชั่วโมง ดังนั้ นผูใ้ห้บริการควรปรับเปล่ียนแนวทางการให้บริการผ่าน 
Callcenter ท่ีเป็นในรูปแบบ One Stop Service ทั้งน้ีในบางบริการท่ีไม่สามารถใหบ้ริการไดอ้าจท าการรับ
เร่ืองและท าการด าเนินการใหก้บัลูกคา้ในวนัถดัไป จากการศึกษาความตอ้งการสามารถช าระค่าบริการได้
หลายช่องทาง ผูใ้ห้บริกาไม่จ าเป็นตอ้งท าการเพ่ิมช่องทางการช าระค่าบริการ เพียงแต่ท าการพฒันาช่อง
ทางการช าระค่าบริการท่ีมีอยู่แลว้นั้นใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เช่น แยกช่องทางการช าระค่าบริการ
ออกจากการช าระค่าบริการอ่ืนๆของผูใ้หบ้ริการ  
        - ผูใ้ห้บริการจ าเป็นตอ้งท าการพิจารณาเง่ือนไขท่ีเป็นขอ้ผูกมดัผูใ้ชบ้ริการมากจนเกินไป เน่ืองจาก
การศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการอย่างยิ่งในการการยกเลิกการใชบ้ริการไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข ซ่ึง
ถือว่าเป็นสิทธิท่ีผูใ้ชบ้ริการควรท่ีจะไดรั้บ โดยจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่าผูท่ี้สมคัรใชบ้ริการ
เน่ืองจากมีโปรโมชัน่ท่ีตอ้งการ มีความตอ้งการเฉล่ึยสูงสุด ซ่ึงแตกต่างจากผูท่ี้สมคัรใชบ้ริการดว้ยเหตุผล
อ่ืนๆ ดงันั้นการก าหนดเง่ือนไขโปรโมชัน่ท่ีมีขอ้จ ากดัในการยกเลิกการใชบ้ริการมากเกินควรจะส่งผลให้
ผูใ้ห้บริการเสียลูกคา้ในกลุ่มน้ีไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบันโยบายของผูใ้หบ้ริการแต่ละรายในการก าหนดเง่ือนไข
ดว้ย 
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        - ผูใ้ห้บริการควรให้ความส าคัญกับการพฒันาและอบรมการให้บริการแก่พนักงาน เน่ืองจากใน
การศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลากรมากท่ีสุด โดยมีความ
ตอ้งการในเร่ืองสุภาพ เต็มใจในการให้บริการ ซ่ึงการบริการนั้นเป็นปัจจยัส าคญัในธุรกิจการให้บริการ 
กล่าวคือ เม่ือผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการบริการท่ีประทบัใจมีความพึงพอใจจะส่งผลให้ผูใ้ช้บริการตดัสินใจ
เลือกใชแ้ละใชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการต่อไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับผูใ้หบ้ริการ Dtac trinet เน่ืองจากใน
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการผ่านเครือข่าย Dtac trinet มีความตอ้งการความ
สุภาพ เต็มใจในการให้บริการ ซ่ึงแตกต่างจากเครือข่ายอ่ืนๆ อย่างท่ีกล่าวไปขา้งตน้ Dtac trinet ตอ้งเพ่ิม
ความส าคญัและให้ความใส่ในในเร่ืองการบริการของพนกังาน ทั้งน้ีอาจมีการอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ
ของพนกังานทางดา้นอารมณ์และจิตใจ เพ่ือใหพ้ร้อมกบัการใหบ้ริการ นอกจากนั้นผูใ้ห้บริการควรมีการ
พฒันาความรู้ความสมารถของพนักงานในเร่ืองของขอ้มูลการให้บริการ รายละเอียดในการให้บริการ 
รวมถึงขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ เช่น อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อสัญญาณ การตั้งค่า เป็นตน้ โดย
อาจมีการจดัตั้งทีมพนกังานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการโดยเฉพาะ และจดัทีมน้ีผา่นช่องทางต่างๆ 
เช่น จดัมุมช่วยเหลือในศูนยบ์ริการ เบอร์ช่วยเหลือผา่นทางโทรศพัท ์ทีมช่วยเหลือทาง Social Netwok เป็น
ตน้ ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ พบวา่ผูท่ี้ใชบ้ริการรูปแบบรายเดือนมีความตอ้งการสูงกวา่ดงันั้นผู ้
ใบริการควรมีการให้ฝึกอบรมพนกังานโดยเนน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการให้บริการในรูปแบบรายเดือน ทั้งน้ีผู ้
ใหบ้ริการควรมีการจดัอบรมพนกังานท่ีเป็นจุดติดต่อกบัลูกคา้ทั้งหมดและมีการประเมินผลพนกังานอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือใหไ้ดม้าตรฐาน เช่น ท าการอบรมทุก 3 เดือนและมีการประเมินผลทุกเดือน เป็นตน้  
       - ผูใ้ห้บริการควรจดัท าแพค็เก็จก าหนดค่าใชบ้ริการไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งเนน้ในกลุ่มผูท่ี้ใช้
เล่นเกมส์เน่ืองจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า ผูท่ี้ใชเ้ล่นเกมส์มีความตอ้งการในการคิดค่าบริการท่ี
ผูใ้ชส้ามารถก าหนดไดด้ว้ยตนเองเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด โดยอาจมีการก าหนดโปรโมชัน่ค่าโทรก าหนดไดเ้อง ซ่ึง
ผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกจ านวนการใชง้านท่ีตรงกบัขอ้มูลของตนทั้งน้ีผุใ้ชบ้ริการสามารถปรับเปล่ียนได้
ตามการใชง้านในแต่ละเดือน เป็นตน้ ซ่ึงถา้เป็นผูใ้ชบ้ริการท่ีเนน้ใชเ้ล่นเกมส์อาจจาะมีการใหบ้ริการหรือ
แพ็คเก็จอ่ินๆอกมาแทน เช่น แพ็คเก็จ Down laod เกมส์ฟรี Net Unlimite ส าหรับคนเล่นเกมส์ เป็นต้น 
ทั้งน้ีผูใ้หบ้ริการตอ้งท าการวิเคราะห์ต่อไปวา่ดลุ่มผูท่ี้ใชเ้ล่นเกมส์นั้นเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและมีจ านวน
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายท่ีผูใ้ห้บรการตอ้งเสียไปในการด าเนินการหรือไม่ นอกจากน้ีเม่ือท าการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุผลท่ีใชบ้ริการเครือข่ายเทคโนโลยี 3G กบัความตอ้งการใชร้ะยะเวลาติดต่อขอ
ใช้บริการไม่นานเกินไปผูท่ี้ใช้ในการเล่นเกมส์มีความต้องการน้อยท่ีสุดซ่ึงแตกต่างจากผูท่ี้ใช้บริการ
เน่ืองจากสาเหตุอ่ืนดงันั้น ผูใ้ห้บริการควรค านึงถึงระยะเวลาในการให้บริการในลูกค้าแค่ละรายโดย
ปรับปรุงเร่ืองการบริหารจดัการ เช่น เพ่ิมช่องทางการช าระเงินค่าบริการโดยเฉพาะ เปิดเคาร์เตอร์ใหม่เม่ือ
มีลกูคา้รอคิวเกินจ านวน เพ่ิมช่องทางลดัเพ่ิมใหล้กูคา้เขา้ติดต่อไดอ้ยา่งรวดเร็วยิ่งข้ึน เป็นตน้ 
        - ในเร่ืองความตอ้งการทางดา้นกายภาพกลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการในระดบัตอ้งการมากเท่านั้น ซ่ึง
ความตอ้งการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ศูนยบ์ริการมีพ้ืนท่ีกวา้งขวาง เหมาะสมกบัจ านวนผูม้าใชบ้ริการ ดงันั้น
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ผูใ้ห้บริการควรมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีให้บริการโดยท าการอา้งอิงจากจ านวนผูท่ี้มาใชบ้ริการในศูนยบ์ริการ
ลูกคา้แต่ละแห่งในช่วงเวลาท่ีมีผูใ้ช้บริการจ านวนมาก ซ่ึงถา้ไม่ท าการปรับปรุงผูใ้ห้บริการตอ้งท าการ
จดัสรรพ้ืนท่ีเพ่ือใหเ้พียงพอต่อจ านวนผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ 
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การศึกษาการแบ่งกลุ่มพฤตกิรรมการซ้ือเส้ือผ้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Study of Segmentation of Clothing Purchasing Behavior through 
Social Network with Facebook in Bangkok 

                คเณศ ไชยพร1 
Kannate  Chaiyaporn                                                                                                                                    

บทคดัย่อ 
การค้นควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการศึกษาการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจาก
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

กลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-34 ปี ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดบัการศึกษาปริญญาตรี และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเองชน และผลสรุป สามารถแบ่งกลุ่มได2้กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี1 (เร่ืองนอ้ย ตามสไตลไ์ม่ตามคน) จะไม่ค่อยซ้ือเส้ือผา้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อย
มากนัก เส้ือผา้ท่ีชอบซ้ือคือชุดไปรเวทหรือชุดแฟชั่น บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือคือตนเอง เม่ือเจอ
ร้านคา้เส้ือผา้ในเฟซบุ๊ค จะมีการกดLikeบา้ง ถา้สนใจก็จะเขา้ไปดูรายละเอียดคร่าวๆ มีการติดตามร้าน
อ่ืนๆ ในเฟซบุ๊คบา้งเลก็นอ้ย นานๆจะไดซ้ื้อ  

กลุ่มท่ี2 (บา้ซ้ือ บา้หา บา้ติดตาม) จะซ้ือเส้ือผา้บ่อยมาก เส้ือผา้ท่ีชอบซ้ือเป็นประจ าคือชุดไปรเวท
หรือชุดแฟชัน่ บุคคลท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจคือตนเอง เม่ือเจอร้านคา้เส้ือผา้ในเฟซบุ๊คจะมีการติดตาม
อย่างสม ่าเสมอ ชอบกดLikeรูปและกระดานขอ้ความเก่ียวกบัเส้ือผา้ มีการติดตามร้านคา้อ่ืนๆ ในเฟซบุ๊
คบ่อย มีการซ้ือบ่อยมากในเฟซบุ๊ค 
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Abstract  
This dependent study aimed to investigate on customerclassificationswho by using factors of  

purchasing behavior in Bangkok. This was a specific study on purchasing behavior aged more than 15 
years old. Data were collected by using questionnaire from 400 respondents and then analyzed by using 
statistic package for processing and determining percentage, mean, and standard deviation. 

The results showed that most of random samples were female age 25-34 years old, career of 
business employee, graduated in degree level, andaverage monthly income after tax was 10,001-20,000 
baht. The Hierarchical Cluster Analysis to determine the properly group numbers found that this should 
classify into 2 groups were: 

Group 1 Self Independent 
This group hardly pays for shopping through facebook. The person who has influence in 

buying decision is themselves. They push “Like” sometime for updating new fashion style or review 
the product before buying.  

Group 2 Crazy to purchas, Crazy to find, Crazy to Follow 
This group always purchases clothing on facebook. They like clothing fashion and decide on 

purchasing by them. Most enjoyable thing is pushing “Like” on clothing fashion fan page. They often 
update fashionable dressing and find similar shops fan page before making decision. 
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บทน า 
 ทุกวนัน้ีอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้
เพ่ิมเติม หรือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางสังคม ก็ยงัอาศัยจากอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการ
ติดต่อส่ือสาร และในภายหลงัอินเตอร์เน็ตก็ไดถ้กูน ามาใชใ้นลกัษณะการคา้ขาย ซ่ึงไดถู้กเรียกในนามวา่”อี
คอมเมิร์ส” (E- Commerce) ถา้จะให้ค านิยามก็หมายถึง การซ้ือขายสินคา้และบริการผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ทนัน่เอง และน่ีคือจุดเร่ิมตน้ท่ีท าใหอ้งคก์รต่างๆ น าอีคอมเมิร์สเขา้มาใชใ้นการเพ่ิมช่องทางทาง
การคา้มากข้ึน 

การคา้บนโลกออนไลน์ของไทยขณะน้ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะปี 2555 ซ่ึงถือเป็นปีท่ี
เปล่ียนแปลงมากทีเดียว เป็นปีท่ีระบบพ้ืนฐานสนบัสนุนการคา้ออนไลน์พฒันาเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ การขนส่ง
สินคา้ท่ีหลากหลาย ระบบช าระเงินท่ีหลากหลาย พฤติกรรมคนไทยท่ีเร่ิมจบัจ่ายซ้ือสินคา้ผ่านระบบ
ออนไลนเ์พ่ิม ผูใ้หบ้ริการอีคอมเมิร์ซท่ีเร่ิมมีมากข้ึนจากปีก่อนๆ 

ส่ิงท่ีเห็นไดช้ัดในปี 2555 จากการส ารวจของศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) พบว่า คนไทยซ้ือสินคา้ออนไลนเ์พ่ิมข้ึนจาก 47.8% เป็น 57.2% และตวัเลขการเพ่ิมข้ึน
ของผูป้ระกอบการออนไลน์ก็เติบโตข้ึนเช่นกนั เม่ือเทียบกบัปี 2554 ท าให้เห็นชดัว่า พฤติกรรมคนไทย 
เร่ิมคน้หาสินคา้ และจบัจ่ายผา่นทางออนไลนเ์พ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ท่ีกล่าวมานั้นเป็นเพียงแค่อยู่ในช่วงเร่ิมตน้เท่านั้น ถา้ลองสังเกตุว่าอะไร คือ แนวโน้ม หรือเท
รนดอี์คอมเมิร์ซของประเทศไทยในปี 2556 จะสร้างความไดเ้ปรียบใหก้บัองคก์รในการท าก าไรไดม้ากนั้น 
หากน ามาประยุกตใ์ชก้บัธุรกิจไดก่้อนคนอ่ืนๆ ทุกวนัน้ีคนไทยมีพฤติกรรมจะซ้ือสินคา้ทางออนไลน์มาก
ข้ึน (Online Shopping Behavior Shift) เม่ือปี 2555 ท่ีผ่านมานั้นมีคนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตมากกว่า 25 ลา้น
คน และตอนน้ี มีสินคา้ท่ีผูป้ระกอบการไทยท่ีขายในโลกออนไลนม์ากกวา่ 10 ลา้นรายการแลว้ มีแนวโนม้
เติบโตข้ึนต่อเน่ือง ท าให้การคน้หาซ้ือสินค้าทางออนไลน์เป็นเร่ืองง่าย และสะดวกส าหรับทุกคนใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 

ปัญหาทีน่ าการวจิัย  

1.ขอ้มลูทางประชากรสาสตร์ มีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ผา่นเฟซบุ๊คหรือไม่ 
2.บุคคลภายนอกมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ผา่นเฟซบุ๊คมากนอ้ยแค่ไหนอยา่งไร  
3.ลกูคา้ส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้ลกัษณะใดผา่นเฟซบุ๊คบา้ง 
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การตลาด มหาวิทยาลยั หอการคา้ไทย 

วธิีการศึกษา 

ประชากร 
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 ไดมี้การคน้หาผ่านร้านเส้ือผา้ในเฟซบุ๊คผ่านGoogle พบวา่มีFanpage ร้านคา้เส้ือผา้ในเฟซบุคท่ีมี
ยอดกดLikeสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 12,735 คน จึงใชจ้ านวนน้ีเป็นจ านวนประชากรทั้งหมด จากตารางของ Krejcie 
and Morgan ไม่มีจ านวน12,735 คน จึงก าหนดประชากร ท่ี15,000คน จึงไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ี375คน 
กลุ่มตวัอย่าง 

จากตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan มีดงัน้ี 
จ านวนประชากร จ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
จ านวนประชากร จ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
จ านวนประชากร จ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 

10 
14 
19 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
59 
63 
66 
70 
73 
76 
80 
86 
92 
97 

103 
108 
113 
118 
123 
127 
132 
136 

220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1100 

140 
144 
148 
152 
155 
159 
162 
165 
169 
175 
181 
186 
191 
196 
201 
205 
210 
214 
217 
226 
234 
242 
248 
254 
260 
265 
269 
274 
278 
285 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 

10000 
15000 
20000 
30000 
40000 
50000 
75000 
100000 

291 
297 
302 
306 
310 
313 
317 
320 
322 
327 
331 
335 
338 
341 
346 
351 
354 
357 
361 
364 
367 
368 
370 
375 
377 
379 
380 
381 
382 
384 
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เคร่ืองมอืทางสถิติทีจ่ะใช้ในการวเิคราะห์ 

Cluster Analysis 

การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster  Analysis)   เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มหน่วยขอ้มูล หรือเป็นการแบ่งคน  สัตว ์ 

ส่ิงของ  องคก์ร ฯลฯ  ออกเป็นกลุ่มย่อยอย่างนอ้ย 2  กลุ่ม  โดยมีหลกัเกณฑใ์นการแบ่งดงัน้ี  “ให้หน่วยท่ี

อยู่ในกลุ่มเดียวกนัมีลกัษณะท่ีสนใจเหมือนกนัหรือคลา้ยกนั  แต่หน่วยท่ีอยู่ต่างกลุ่มกนัจะมีลกัษณะท่ี

สนใจต่างกนั” 

ตวัแปรที่อยู่ในกลุ่มเดยีวกนัจะมีความสมัพนัธ์กนัมากกวา่ตวัแปรท่ีอยูต่่างกลุ่มกนั  

ตวัแปรที่อยู่ต่างกลุ่มกนัจะมีความสมัพนัธ์กนันอ้ยหรือไม่มีความสมัพนัธ์กนัเลย 

เทคนิคการจดักลุ่ม (Clustering) ตามหลกัการของการขุดคน้ขอ้มลู (Data Mining) จะต่างกบัการแบ่งกลุ่ม

ในเชิงสถิติ เน่ืองจากการแบ่งกลุ่มทางสถิติ จะหมายถึง การท าการสุ่มขอ้มูล (Sampling) เช่น มีขอ้มูลอยู ่

30 กลุ่มซ่ึงมีลกัษณะไม่แตกต่างกนัมาก ก็จะแบ่งกลุ่มโดยวิธีการสุ่มใชข้อ้มูลเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ส่วน

การท าการแบ่งกลุ่มทางดา้นการขุดคน้ขอ้มูลนั้น จะหมายถึง การแบ่งกลุ่มท่ีตอ้งใชข้อ้มูลของทุกกลุ่มใน

การหาจุดเด่นของแต่ละกลุ่มออกมาใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน เพ่ือไดม้าซ่ึงลกัษณะเฉพาะของกลุ่มนั้นๆ 

พ้ืนท่ีในการเกบ็ขอ้มลูโดยสุ่มพ้ืนท่ีดงัน้ี  

              กรุงเทพเขตช้ันในเลือกเกบ็ขอ้มลูในเขต  ปทุมวนั หว้ยขวาง 

              กรุงเทพเขตช้ันกลางเลือกเกบ็ขอ้มลูในเขต  บางนา   

              กรุงเทพเขตช้ันนอกเลือกเกบ็ขอ้มลูในเขต   ดอนเมือง   

เหตุผลในการเลือกพ้ืนท่ี เน่ืองจากพ้ืนท่ีตามน้ีมีประชากรอาศยัอยูจ่  านวนมาก  

ตารางสรุปแผนการเกบ็ข้อมูล 

วนั เดอืน ปี เวลา สถานที จ านวน 
14 ธ.ค. 56 15.00 – 19.00 น. หา้งสรรพสินคา้เซนทรัลซิต้ี บางนา 30ชุด 
15 ธ.ค. 56 13.00 – 17.00 น. มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  170ชุด 
21 ธ.ค. 56 14.00 – 18.00 น. บริเวณรอบอาคารไซเบอร์ทาวเวอร์ ยา่นดอนเมือง 150ชุด 
22 ธ.ค. 56 13.00 – 17.00 น. ศูนยก์ารคา้สยามพารากอ้นและรอบๆ 50 ชุด 
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ผลวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลจากการวิเคราะห์ พบวา่ เพศหญิงมีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟซบุ๊คมากกว่าเพศชาย มีช่วง

อายุท่ีซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟซบุ๊คมากท่ีสุดอยู่ระหว่าง25-34ปี ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-

20,000 บาทต่อเดือน จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนเป็นส่วนใหญ่ 

กลุ่มที1่ ช่ือกลุ่ม เร่ืองน้อย ตามสไตล์ ไม่ตามคน 

กลุ่มน้ีมีเหตุผลในการซ้ือคือชอบความสะดวกในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี ลกัษณะเส้ือผา้ท่ีซ้ือ

มากท่ีสุด คือชุดไปรเวทหรือชุดแฟชัน่  บุคคลท่ีมีอิทธิผลต่อการซ้ือมากท่ีสุดคือตวัเอง พฤติกรรมในการ

ซ้ือจะไม่ค่อยซ้ือเส้ือผา้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อยมากนัก เช่นเดียวกนักบัการเลือกชมเส้ือผา้ผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค กลุ่มน้ีจะเลือกไม่ค่อยบ่อยมากนกั มีการใชเ้วลาในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คแต่ละคร้ังก็ไม่ค่อยมีนานมากนัก และเลือกชมเส้ือผา้ผ่านเครือข่าย

สังคมออนไลน์เฟซบุ๊คไม่ถึง5ร้าน กลุ่มท่ีน้ี จะไม่ค่อยมีร้านประจ ามากนัก กลุ่มน้ีจะไม่ค่อยซ้ือบ่อยนัก 

นานๆจะมีโอกาสซ้ือซกัคร้ัง กลุ่มน้ีจะใชเ้ฟซบุ๊คในการคน้หาเส้ือผา้ไม่บ่อยมากนกั มีการกดLikeในเส้ือผา้

ท่ีสนใจบา้ง มีการดูรูปเส้ือผา้ในเฟซบุ๊คของเพ่ือนนอ้ยคร้ัง บางคร้ังก็คน้หาเส้ือผา้ในเฟซบุ๊คอ่ืนๆบา้ง แต่

ไม่บ่อย ไม่ค่อยติดตามแต่ละร้านคา้เส้ือผา้ท่ีเป็นสมาชิก และมีการติดตามเส้ือผา้ยอ้นหลงัท่ีสมาชิกนานๆ

คร้ัง 

กลุ่มที2่ ช่ือกลุ่ม บ้าซ้ือ บ้าหา บ้าติดตาม 

 กลุ่มน้ีมีเหตุผลในการซ้ือเช่นเดียวกนักบักลุ่มท่ี1คือความสะดวกในเร่ืองของเวลาและ

สถานท่ี แต่จะชอบมากกว่ากลุ่มท่ี1เป็นพิเศษ ลกัษณะเส้ือผา้ท่ีซ้ือก็เช่นเดียวกนักบักลุ่มท่ี1 นัน่คือชุดไป

รเวทหรือชุดแฟชัน่ แต่กลุ่มน้ีจะซ้ือชุดท่ีสวย ดูดี แพงกว่า กลุ่มท่ี1 แถมยงัซ้ือบ่อยกว่ากลุ่มท่ี1 บุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือคือตวัเองเช่นเดียวกนักบักลุ่มท่ี1แต่กลุ่มน้ีจะแฝงเพ่ือนสนิทท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ซ้ือเส้ือผา้มาด้วย ในส่วนของพฤติกรรมในการซ้ือจะซ้ือเส้ือผา้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อยมาก 

เช่นเดียวกนักบัการเลือกชมเส้ือผา้ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ฟซบุ๊ค กลุ่มน้ีจะเลือกบ่อยมากนกั มีการใช้

เวลาในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คแต่ละคร้ังนานมาก และเลือกชมเส้ือผา้

ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คมากกว่า5ร้านข้ึนไป กลุ่มท่ีน้ี จะไม่ค่อยมีร้านประจ ามากนกั แต่ยงัมี

ร้านประจ ามากกวา่กลุ่มท่ี1อยู ่กลุ่มน้ีมีโอกาสท่ีจะซ้ือบ่อยมาก ส่วนมากจะกดLikeในในรูปเส้ือผา้ท่ีสนใจ 
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ดูรูปเส้ือผา้ของเพ่ือนในเฟซบุ๊คบ่อยมาก ชอบคน้หาเส้ือผา้ในเฟซบุ๊คอ่ืนๆเป็นประจ า คอยติดตามแต่ละ

ร้านคา้เส้ือผา้ท่ีเป็นสมาชิกอยู่อย่างสม ่าเสมอ และท่ีส าคญัมีการติดตามเส้ือผา้ยอ้นหลงัของแต่ละร้านคา้ท่ี

เป็นสมาชิกอยูเ่สมอ กลุ่มน้ีจะซ้ือบ่อยมาก 

 

สรุป 
จากการใชโ้ปรแกรมค านวณทางสถิติในการประมวลผลขอ้มูลท่ีไดไ้ปส ารวจมาพบว่า สามารถ

แบ่งกลุ่มพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คเป็น2กลุ่ม เพศหญิงมีพฤติกรรมการ

ซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟซบุ๊คมากกว่าผูช้าย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 25 – 34 ปี ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษา

ในระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียในระดบั10,001-20,000 บาท มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนมาก

ท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งทุกคนมีประสบการณ์ท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ฟซบุ๊คทั้งหมด 

 เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอย่างซ้ือเส้ือผา้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค นัน่คือ ความสะดวกในเร่ือง

ของเวลาและสถานท่ี เพียงแค่รอทางร้านคา้ส่งมาถึงท่ีบา้น แต่อาจจะมีค่าจดัส่งท่ีเพ่ิมข้ึนมาแต่กลุ่มตวัอยา่ง

อย่างก็ยินดีท่ีจะจ่ายเพ่ิมเพ่ือใหไ้ดรั้บความสะดวกในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี ส่วนเส้ือผา้ท่ีมีการซ้ือผ่าน

เฟซบุ๊คมากท่ีสุดคือ เส้ือผา้แฟชั่นทั่วไป เน่ืองจากมีร้านค้าส่วนใหญ่ในเฟซบุ๊ค จะมีแต่เส้ือผา้แฟชั่น 

ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างก็มีความช่ืนชอบกับเส้ือผา้แฟชั่น เส้ือผา้แฟชั่นน้ีสามารถซ้ือได้เร่ือยๆ ทุก

ช่วงเวลา แน่นอนว่าเส้ือผา้แฟชัน่น้ีส่วนใหญ่ไม่ไดมี้แค่1-3ชุดเท่านั้น แต่จะมีมากกว่า5ชุดข้ึนไป และเป็น

อีกเหตุผลหน่ึง ท่ีท าให้เส้ือผา้แฟชัน่เป็นเส้ือผา้ท่ีมีการซ้ือมากท่ีสุด ในส่วนของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ซ้ือเส้ือผา้ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลนม์ากท่ีสุดคือ ตวัท่านเอง เน่ืองจากวา่ การท่ีจะมีการซ้ือเส้ือผา้เกิดข้ึน

ไดน้ั้น ตอ้งเกิดจากความชอบของส่วนบุคคล ประกอบกบัการพิจารณาในส่วนอ่ืนๆ ตามลกัษณะเหตุและ

ผลของแต่ละบุคคล ในส่วนของพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ท่ีกลุ่ม

ตวัอย่างใช้มากท่ีสุด คือการเลือกชมเส้ือผา้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คเป็นประจ า ในส่วนของ

ร้านคา้ประจ ากลุ่มตวัอยา่งจะมีร้านประจ าเพียงแค่1-2ร้าน เท่านั้น ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเส้ือผา้ผ่านเครือข่าย

สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คอยู่ท่ี 301-600 บาท จ านวนซ้ือผา้ท่ีเคยซ้ือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อคร้ัง อยู่ท่ี 

1-5 ช้ิน สามารถแบ่งได2้กลุ่มสรุปแต่ละกลุ่มสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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กลุ่มที1่ ช่ือกลุ่ม เร่ืองน้อย ตามสไตล์ ไม่ตามคน 

กลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ฟซบุ๊คไม่ค่อยบ่อยมากนกั แต่ถา้

เจอเส้ือผา้ท่ีถูกใจประกอบกบัเหตุผลส่วนบุคคลกจ็ะมีการซ้ือทนัที เหตูผลท่ีซ้ือผ่านเฟซบุ๊ค คือ ชอบความ

สะดวกในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี ส่วนใหญ่มกัจะซ้ือแต่ชุดไปรเวททัว่ไปหรือเส้ือผา้แฟชัน่แต่ซ้ือไม่

บ่อย ตนเองจะมีอิทธิพลต่อการซ้ือมาก แต่มีการเลือกชมเส้ือผา้อยู่แค่เพียงบางโอกาส มีการกดLikeในรูป

เส้ือผา้ท่ีชอบแต่ไม่บ่อยมากนัก ส่วนการดูรูปเส้ือผา้ของเพ่ือนผ่านเฟซบุ๊คไม่บ่อยมากนัก อาจจะมีการ

คน้หาเส้ือผา้ในร้านคา้อ่ืนๆในเฟซบุ๊คอยู่บา้งแต่ไม่บ่อยมากนัก นอกจากน้ียงัมีการติดตามเส้ือผา้แต่ละ

ร้านคา้อยูบ่า้ง และมีการติดตามเส้ือผา้ยอ้นหลงัของแต่ละร้านคา้อยูบ่า้ง กลุ่มน้ีจะไม่ซ้ือบ่อย  

 

กลุ่มที ่2 ช่ือกลุ่ม บ้าซ้ือ บ้าหา บ้าติดตาม 

กลุ่มน้ีจะแตกต่างจากกลุ่มท่ี1 กลุ่มน้ีมีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟวบุ๊

คบ่อยมาก เหตุผลท่ีชอบซ้ือผ่านเฟซบุ๊คเพราะชอบความสะดวกสบาย ส่วนใหญ่จะซ้ือชุดไปรเวทและ

เส้ือผา้แฟชัน่และซ้ือบ่อยมาก ตนเองจะมีอิทิพลต่อการซ้ือสูงเหมือนกบักลุ่มน้ีท่ี1แต่อาจจะมีเพ่ือนีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจบา้ง มีการเลือกชมเส้ือผา้อยู่เป็นประจ า ส่วนมากจะกดLikeในในรูปเส้ือผา้ท่ีสนใจ ดูรูป

เส้ือผา้ของเพ่ือนในเฟซบุ๊คบ่อยมาก ชอบคน้หาเส้ือผา้ในเฟซบุ๊คอ่ืนๆเป็นประจ า คอยติดตามแต่ละร้านคา้

เส้ือผา้อยา่งสม ่าเสมอ และท่ีส าคญัมีการติดตามเส้ือผา้ยอ้นหลงัของแต่ละร้านคา้อยู่เสมอ กลุ่มน้ีจะซ้ือบ่อย

มาก 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกบัระดับความส าคญัของปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดทีม่ผีลต่อ การตัดสินใจเลอืกซ้ือ (ใช้บริการ) สินเช่ือที่อยู่อาศัย  

กรณศึีกษาธนาคารกรุงไทย ในเขตสมุทรปราการ 

    ศรัญญา อุ่มอยู่1 และ ประเสริฐ  ศิริเสรีวรรณ2 

 Saranya Umyoo and  Prasert  Siriserewan 
 

บทคัดย่อ 
         การวิจยัคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ของ ธนาคารกรุงไทย ในเขตสมุทรปราการ และ ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย รวมทั้งเพ่ือศึกษา
ความสัมพนัธ์ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ(เลือกใช)้บริการ กบัระดบัการให้ความส าคญัในดา้น
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีต่อสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั กบัธนาคารกรุงไทย ในเขตสมุทรปราการ โดย
มี ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  ประชากรคือผู ้มาขอใช้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยกับ
ธนาคารกรุงไทย ในเขตสมุทรปราการ จ านวน 200 คน ก าหนดขนาดตวัอย่าง ไดจ้ านวน 200 ราย การสุ่ม
ตวัอย่างใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็นสถิติเชิงบรรยาย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอา้งอิง คือ การทดสอบ t-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA)    

ABSTRACT 

The research study was to The relationship between the level of importance of consumer 
behavior, marketing mix factors that influence the customer decision to the housing loan of the 
Krungthai Bank’s customer in Samutprakan Province. The data of this study was drawn from 
questionnaires of 200 customers using the housing loan services of all 7 Branches of the Krungthai 
Bank’s customer in Samutprakan Province. The data was then analyzed statistically in terms of 
frequency,percentage,and mean average. According to statistics, t-Test is a test and one-way analysis of 
variance (One-Way ANOVA). 
1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  จ.กรุงเทพฯ 10400 
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  จ.กรุงเทพฯ 10400 
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1.บทน า 

  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  เป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มีรัฐบาลเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  เป็นธนาคารของรัฐ

ท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง สามารถคุ้มครองผูฝ้ากเงินและบริการลูกค้า  ตลอดจนสามารถอ านวย

ประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศได ้   ธนาคารกรุงไทยมีแผนงานขยายสาขาเพ่ิมข้ึนอีก โดย

เนน้การเปิดสาขา ในเขตรอบนอกท่ีความเจริญก าลงัขยายตวัออกไป มีการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างของ

องค์กรให้มีความเติบโตในทุกๆ ดา้น อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งทางดา้นเงินฝากและเงินให้

สินเช่ือ ดว้ยกลยุทธ์ดา้นการตลาด ซ่ึงความเติบโตในทุกๆ ดา้นเป็นผลใหท่ี้ประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 

26 กนัยายน 2538 อนุมติัใหธ้นาคารกรุงไทยเป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มท่ี 1 แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2538 เป็นต้นไป       ปี 2548 ธนาคารก้าวสู่การเป็น The Convenience Bank “ธนาคารแสน

สะดวก” อยา่งเต็มตวั มีผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินทุกประเภทและครบวงจร สามารถใชบ้ริการของ

ธนาคารได้จากทุกท่ี ทุกช่องทาง และทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวนัหยุด ได้มีปรับเปล่ียน

ภาพลกัษณ์ช่องทางต่างๆ ในการบริการให้ทนัสมยั เพ่ือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนรุ่นใหม่ และ

เพ่ิมเครือข่ายและขยายช่องทางในการใหบ้ริการกบัลูกคา้กระจายไปตามแหล่งชุมชน ซ่ึงปัจจุบนั  ธนาคาร

ไดป้รับกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกบัแผนแม่บททางการเงินและการบริหารจดัการน าเสนอการช าระเงินควบคู่

ไปกบัผลิตภณัฑ์และบริการธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย ครบวงจร ตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ดว้ยบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และทนัสมยัในทุกท่ีทุกเวลา 

 เน่ืองจากในปัจจุบนัตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั มีการเติบโตข้ึนในอตัราท่ีสูง และมีแนวโนม้การขยายตวั

อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหส้ถาบนัการเงินต่างๆ ต่างหาช่องทาง และแนวทางในการท าการตลาด ทั้งในดา้น

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นประเภทสินเช่ือ ความแตกต่างดา้นอตัราดอกเบ้ีย รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆ และ

การบริการท่ีอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ เพ่ือท่ีจะสามารถแยง่ชิง และเป็นผูน้ าในการถือครองส่วน

แบ่งการตลาดในตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัได ้  ซ่ึงตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัมีแนวโนม้ในการเติบโตไดดี้ ซ่ึง

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของตลาดท่ีอยูอ่าศยั ในขณะท่ีสถาบนัการเงินผูใ้หสิ้นเช่ือต่างกคิ็ด

กลยทุธ์การแข่งขนัทางการตลาดออกแคมเปญต่างๆ เพ่ือดึงดูดลกูคา้กนัอยา่งต่อเน่ือง ท าใหป้ระชาชนท่ี

ก าลงัมองหาท่ีอยูอ่าศยัใหม่ มีทางเลือกในการตดัสินใจเพ่ิมมากข้ึน จากการแข่งขนัในตลาดสินเช่ือเพ่ือท่ี

อยูอ่าศยัท่ีรุนแรงในปัจจุบนั ท าใหอ้ตัราและสดัส่วนการปล่อยสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของธนาคารกรุงไทย ใน

เขตสมุทรปราการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์รท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ 
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 จากปัญหาขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาให้ผูศึ้กษาสนใจศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบั

ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือกซ้ือ (ใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่

อาศัย ธนาคารกรุงไทย ในเขตสมุทรปราการ โดยผลจากการศึกษาวิจัยน้ีจะเป็นแนวทางให้องค์กร 

ปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการให้สามารถตอบสนอง และตรงกบัความตอ้งการ

ของกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่ม และเพ่ือให้สามารถความพึงพอใจ สามารถแข่งขนัและเพ่ิมสัดส่วนในการถือ

ครองเป็นผูน้ าในตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไดอ้ยา่งย ัง่ยืนต่อไป. 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

 นางสาวทัศนีย์ โรจนหัสดนิทร์ ,2554 ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยักบั
ธนาคารออมสิน ในเขตจงัหวดัปัตตานี  วิธีการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากรคือผูม้าใชบ้ริการ
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารออมสิน ก าหนดขนาดตวัอยา่ง ไดจ้ านวน 240 ราย สุ่มตวัอย่างตามสะดวก 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ ผลการวิจยั พบวา่ (1) 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 30-39 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มีอาชีพเป็นเจา้ของธุรกิจ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 15,001 – 30,000 บาท(2) ขอ้มลูการใชบ้ริการ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ส่วนใหญ่เป็นบา้นเด่ียว มีราคาท่ีอยูอ่าศยั 1,000,001-2,000,000 บาท วงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บอนุมติัจะอยูท่ี่ 1,000,001-2,000,000 บาท ไม่เคยมีประวติัการคา้งชาระหน้ีสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั โดยมี
วตัถุประสงคก์ารขอสินเช่ือเพ่ือซ้ือ (3) ปัจจยัการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบั
ธนาคารออมสิน ในเขตจงัหวดัปัตตานีพบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก ซ่ึงปัจจยัดา้น
วงเงินกูสู้งสุดท่ีธนาคารใหไ้ด ้ มีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือความรวดเร็วในการด าเนินการ ความ
ประทบัใจในการบริการของธนาคาร ระยะเวลาการผอ่นชาระ ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร การ
ใหบ้ริการท่ีดีของพนกังาน การไม่บงัคบัท าประกนัคุม้ครองเงินกู ้ ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ และ
ธนาคารมีโครงการพิเศษร่วมกบัหน่วยงานตามลาดบั (4) ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อปัจจยั
การตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัปัตตานีโดยพบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัปัตตานีแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพ และรายได้
เฉล่ียแตกต่างกนั การเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัปัตตานี ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
นายคณาพจน์  ชัยรัตน์ ,2554 ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตน์ัง่ส่วน
บุคคล ของธนาคาร ทิสโก ้ จ ากดั (มหาชน) ในเขตภาคใต ้ โดยไดร้วบรวมขอ้มลูจากประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ของธนาคาร ทิสโก ้ จ ากดั (มหาชน) ในเขต
ภาคใต ้ ประกอบดว้ย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ,จงัหวดัสงขลา ,จงัหวดัภูเกต็ ,จงัหวดัตรัง และจงัหวดักระบ่ี 
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โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งจากการท าแบบสอบถาม 40 ชุด และท าการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ผล
การศึกษาพบวา่ ลกูคา้ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการจาก ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) จาก อตัราดอกเบ้ียต ่า , 
วงเงินกูสู้ง,  องคก์รมีความน่าเช่ือถือ มีภาพพจนท่ี์ดี , บริการสะดวก รวดเร็ว ฯลฯ. 
 
3.วธีีการศึกษา  

เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการท าวิจัย  คือ แบบสอบถาม โดยใช้ค าถามแบบปลายปิด (Close – Ended 

Questionnaire) เพ่ือเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ของธนาคารกรุงไทย 

ในเขตสมุทรปราการ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือก (ซ้ือ)บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั กบัธนาคารกรุงไทย 

ในเขตสมุทรปราการ 

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในการตดัสินใจเลือก

ซ้ือ (บริการ) สินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารกรุงไทย ในเขตสมุทรปราการ โดยแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนมา 

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราไลเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั คือ ส าคญัอย่างยิ่ง ส าคญัมาก ส าคญัปาน

กลาง ส าคญันอ้ย และไม่ส าคญัอยา่งยิ่ง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บและรวบรวมข้อมูลการด าเนินการท าโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota 

Sampling) ซ่ึ งจะเป็นการแบ่งกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มย่อยๆ มีการกระจายแบบสอบถามไปยัง 

ธนาคารกรุงไทย ในเขตสมุทรปราการ ซ่ึงประกอบดว้ยสาขาจ านวน 7 สาขา คือ สาขาสมุทรปราการ , 

สาขาบางปู ,สาขาปากน ้า ,สาขาเทพารักษ ์, สาขาถนนแพรกษา , สาขาบ๊ิกซี สมุทรปราการ และสาขาโอส

แควร์ ศรีนครินทร์ กม.19 โดยใหพ้นกังานสินเช่ือในแต่ละสาขาแจกแบบสอบถามใหก้บัลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้

บริการ โดยขอความร่วมมือ จากกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการในธนาคาร เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยให้ตอบแบบสอบถาม เม่ือกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามแลว้ ให้พนกังานสินเช่ือในแต่ละ

สาขาเก็บแบบสอบถามคืนจากลูกคา้ โดยกลุ่มตวัอย่างมีจ านวน 200 คน. ซ่ึงระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 

เดือนพฤศจิกายน 2556 – เดือนธนัวาคม 2556 โดยมีวิธีการแบ่งตวัอยา่งโดย แบ่งตามขนาดของสาขา และ
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ปริมาณธุรกรรมสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัในปี 2556 และน ามาเปรียบเทียบกบัตารางของ Krejcie and Morgan 

ดงัน้ี 

 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลู  2 ส่วนคือ 

- สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซ่ึงได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
และค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

- สถิตเิชิงอนุมาน (Inferentail Statistic) ใชส้ถิติ ANOVA ส าหรับวิเคราะห์ความแตกต่าง 
 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

 จากการวิจยัเพ่ือศึกษาถึง การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัระดบั
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือกซ้ือ (ใชบ้ริการ) สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั
ของธนาคารกรุงไทย ในเขตสมุทรปราการ  สามารถสรุปผลการศึกษาคน้ควา้ไดด้งัน้ี  

ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานการณ์พกัอาศยั และประสบการณ์การ
ขอใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ผลจากการศึกษาวิจยัผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 200 คน  
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ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 30-39 ปี มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยูใ่นช่วง 15,001-
30,000 บาท มีสถานการณ์พกัอาศยักบัครอบครัว และไม่เคยมีประสบการณ์การขอใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยักบัธนาคารฯ 

ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ข้อมูลการตดัสินใจเลอืกซ้ือ (บริการ) สินเช่ือที่อยู่อาศัย ประกอบดว้ย  
ลกัษณะความตอ้งการประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีขอสินเช่ือ , วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั , วงเงิน
สินเช่ือท่ีตอ้งการในการขอกูสิ้นเช่ือ , บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั . สรุปได้
ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีลกัษณะความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว วตัถุประสงคใ์น
การขอสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเพ่ืออยู่อาศยั วงเงินสินเช่ือท่ีตอ้งการในการขอกู ้ คือ 1,000,001-2,000,000 บาท 
และบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจขอใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัคือ บิดา-มารดา  

ตอนที่ 3 การวเิคราะห์ข้อมูลระดับความส าคัญของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ สรุปไดว้่า  
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัฯมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร รองลงมา
คือด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ผลจากการศึกษาคน้ควา้ เร่ืองการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัระดบั

ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือกซ้ือ (ใชบ้ริการ) สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั

ของธนาคารกรุงไทย ในเขตสมุทรปราการ  สามารถอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี  

ผลการวจิยัเมือ่น ามาอภิปรายผลเปรียบเทียบกบังานวิจยัในอดีตที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา งานวิจยัของ 

นางสาวทัศนีย์ โรจนหัสดินทร์ ,2554  ช่ือการศึกษา ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่

อาศยักบัธนาคารออมสิน ในเขตจงัหวดัปัตตานีผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

อายรุะหวา่ง 30-39 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นเจา้ของธุรกิจ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 15,001 – 30,000 บาท ขอ้มลูการใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ส่วนใหญ่เป็นบา้นเด่ียว 

มีราคาท่ีอยูอ่าศยั 1,000,001-2,000,000 บาท วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติัจะอยูท่ี่ 1,000,001-2,000,000 บาท 

ไม่เคยมีประวติัการคา้งช าระหน้ีสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั โดยมีวตัถุประสงคก์ารขอสินเช่ือเพ่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยั  

ปัจจยัการตดัสินใจการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารออมสิน ในเขตจงัหวดั

ปัตตานีพบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก ซ่ึงปัจจยัดา้นวงเงินกูสู้งสุดท่ีธนาคารใหไ้ด ้

มีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือความรวดเร็วในการด าเนินการ ความประทบัใจในการบริการของ

ธนาคาร ระยะเวลาการผอ่นช าระ ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร การใหบ้ริการท่ีดีของพนกังาน 
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การไม่บงัคบัท าประกนัคุม้ครองเงินกู ้ ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ และธนาคารมีโครงการพิเศษร่วมกบั

หน่วยงานตามล าดบั 

 ผลท่ีไดจ้ากการท าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีผลการวิจยัท่ีเหมือนกนักบั การศึกษาเร่ืองการศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ (ใชบ้ริการ) สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ของธนาคารกรุงไทย ในเขตสมุทรปราการ คือ  

ส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล  คือ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหวา่ง 30-39 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยูใ่นช่วง 15,001-

30,000 บาท 

ส่วนของลกัษณะขอ้มูลการตดัสินใจเลือกซ้ือ (ใชบ้ริการ) สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  คือ ผูบ้ริโภคท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีลกัษณะความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียว วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือท่ี

อยูอ่าศยัเพ่ืออยูอ่าศยั วงเงินสินเช่ือท่ีตอ้งการในการขอกู ้คือ 1,000,001-2,000,000 บาท  

ส่วนของระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

(ใชบ้ริการ) สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  ผลการศึกษามคีวามเหมอืนกนั คือ ระยะเวลาขั้นตอนการอนุมติัสินเช่ือ

รวดเร็ว   

ส่วนของระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

(ใชบ้ริการ) สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  ผลการศึกษามคีวามแตกต่างกัน คือ เม่ือจดัล าดบัการใหค้วามส าคญัของผล

การศึกษาของ การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือกซ้ือ (ใชบ้ริการ) สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ของธนาคารกรุงไทย ใน

เขตสมุทรปราการ ไดใ้หค้วามส าคญัเรียงตามล าดบัคะแนนทุกรายไดด้า้นดงัน้ี  การใหค้วามส าคญัต่อการ

ตดัสินใจการเลือกซ้ือ (ใช)้บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารกรุงไทย ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก ซ่ึงปัจจยัดา้นการมีอตัราดอกเบ้ียพิเศษ มีความส าคญัมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ต ่ากวา่ธนาคารอ่ืน  พนกังานมีความรู้ ความช านาญใน

ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ระยะเวลาขั้นตอนการอนุมติัสินเช่ือรวดเร็ว  การมีภาพพจนท่ี์ดีของธนาคารใน

ดา้นสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  มีระบบรักษาความปลอดภยั

ในธนาคารท่ีน่าเช่ือถือ  และธนาคารมีช่องทางในการช าระเงินค่างวดผอ่นช าระไดห้ลากหลายช่องทาง

ตามล าดบั 
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5.สรุปผลการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  

1.ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีนอกเหนือจากจงัหวดัสมุทรปราการ เน่ืองจากการพิจารณา

สินเช่ือ จะรวมศูนยก์ารพิจารณาไวท่ี้ส านกังานใหญ่ ซ่ึงตอ้งใชบ้รรทดัฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ การ

ศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป จึงควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งใหค้รอบคลุมเพ่ิมข้ึน ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

และ/หรือต่างจงัหวดั  

2.ควรมีการศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั กบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืน 

นอกเหนือจากคนท างานท่ีมีรายไดเ้ป็นเงินเดือน เช่น ผูป้ระกอบการ หรืออาชีพอิสระ เป็นตน้ เพ่ือขยาย

ขอบเขตการศึกษา และเป็นประโยชนใ์นการน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ และปรับปรุงผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพ่ือท่ี

อยูอ่าศยัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน  

3.ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั กบัปัจจยัอ่ืนนอกเหนือจาก

ท่ีท าการศึกษาไปแลว้ เพ่ือขยายขอบเขตการศึกษา และเป็นประโยชนใ์นการน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ และ

ปรับปรุงผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับธุรกจิ และการน าผลวจิยัไปประยุกต์ใช้ 

จากผลการวิจยั เร่ืองการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัระดบัความส าคญัของ

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือกซ้ือ (ใชบ้ริการ) สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัของ

ธนาคารกรุงไทย ในเขตสมุทรปราการ  ผูว้ิจยัมีขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

จากผลการศึกษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือกซ้ือ (ใชบ้ริการ) สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของธนาคารกรุงไทย ใน

เขตสมุทรปราการ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม ใหค้วามส าคญั 

 - ดา้นผลิตภณัฑ ์ คือ การมีภาพพจนท่ี์ดีของธนาคารในดา้นสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือใน

การใหบ้ริการดา้นสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  ดา้นราคา คือ อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ต ่ากวา่ธนาคารอ่ืน 
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 - ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ธนาคารมีช่องทางในการช าระเงินค่างวดผอ่นช าระได้

หลากหลายช่องทาง    

 -  ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การมีอตัราดอกเบ้ียพิเศษ    

 -  ดา้นบุคลากร คือ พนกังานมีความรู้ ความสามารถ มีความช านาญในผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยูอ่าศยั    

 -  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ คือ ขั้นตอน ระบบงาน การวิเคราะห์ขอ้มลูสินเช่ือของส านกังานใหญ่ 

มีประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือ มีความแม่นย  า   

 -  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ คือ มีระบบรักษาความปลอดภยัในธนาคารท่ีน่าเช่ือถือ   

ดงันั้น ธนาคารกรุงไทย ในเขตสมุทรปราการ ควรใหค้วามส าคญัในดา้น 

- การสร้างภาพลกัษณ์ และสมัพนัธไมตรีท่ีดีแก่ลกูคา้ เพ่ือเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ ความ
ไวว้างใจ และความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืน  ซ่ึงจะท าใหส้ามารถเขา้ถึงลกูคา้ สร้างการรับรู้ในดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดี 
และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน   

- ธนาคารกรุงไทย ควรเพ่ิมการศึกษา วิจยัตลาดทั้งดา้นของลูกคา้ และคู่แข่ง เพ่ือน ามาปรับปรุง 
พฒันาผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ในมีความหลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ มีขอ้เสนอดา้น
คุณค่าต่างๆท่ีสามารถแข่งขนัและสร้างความน่าสนใจใหก้บัลูกคา้ได ้ เช่น การมีอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากวา่
ธนาคารคู่แข่ง การมีขอ้เสนอคุณค่าเพ่ิมเติม ในการใหบ้ริการลกูคา้แต่ละรายท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เช่นใน
ดา้น วงเงิน การผอ่นช าระ ใหส้ามารถปรับ-เลือกไดต้ามความตอ้งการของลกูคา้แต่ละราย ฯลฯ เพ่ือสร้าง
การรับรู้ท่ีแตกต่าง และแปลกใหม่ จากธนาคารอ่ืนๆ 

- เพ่ิมช่องทางการช าระ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก สบาย ใหก้บัลกูคา้ เช่น สามารถช าระผา่น
เคานเ์ตอร์เซอร์วิส ,ช าระผา่นตูเ้อทีเอม็ ,ช าระผา่นทาง Internet ,ช าระผา่นทาง Appication Online ฯลฯ 

- ควรใหค้วามส าคญักบัการออกแบบโปรโมชัน่ท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งวงเงินกูท่ี้สูง และอตัรา
ดอกเบ้ียต ่า เพ่ือเป็นการสร้างจุดขายและดึงดูดความสนใจใหก้บัลูกคา้  

- ควรมีการจดัฝึกอบรม พฒันาความรู้ ทกัษะใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือใหมี้ความเช่ียวชาญ ช านาญ 
รอบรู้ในดา้นงานสินเช่ือแต่ละประเภท เพ่ือท่ีจะสามารถใหค้ าแนะน า ค าปรึกษา และสามารถตอบขอ้
สงสยัของลูกคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และรวดเร็ว 

- ดา้นระบบการท างานของธนาคาร ควรปรับใหมี้ความทนัสมยั มีความเท่ียงตรง เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทัว่ทั้งประเทศมากยิ่งข้ึน 
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นอกจากน้ีธนาคารควรใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ โดยใหมี้การศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง 

และน าขอ้มลูท่ีไดม้าใชใ้นการวางแผน ปรับปรุง พฒันา เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค

และเป็นการสร้างจุดแขง็ในการแข่งขนัระหวา่งธนาคารพาณิชยด์ว้ยกนั 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีนอกเหนือจากจงัหวดัสมุทรปราการ เน่ืองจากการ

พิจารณาสินเช่ือ จะรวมศูนยก์ารพิจารณาไวท่ี้สานกังานใหญ่ ซ่ึงตอ้งใชบ้รรทดัฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ 

การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป จึงควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งใหค้รอบคลุมเพ่ิมข้ึน ทั้งในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล และ/หรือต่างจงัหวดั  

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั กบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืน 

นอกเหนือจากคนท างานท่ีมีรายไดเ้ป็นเงินเดือน เช่น ผูป้ระกอบการ หรืออาชีพอิสระ เป็นตน้ เพ่ือขยาย

ขอบเขตการศึกษา และเป็นประโยชนใ์นการน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ และปรับปรุงผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพ่ือท่ี

อยูอ่าศยัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน  

3. ควรมีการก าหนดช่วงเวลาในการออกเกบ็ขอ้มลูใหมี้ระยะเวลาท่ีเหมาะสม และยาวนาน

กวา่น้ี เพ่ือประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของขอ้มูลท่ีไดท้ าการเกบ็ และน ามาประมวลผลงานวิจยัต่อไป 

4. ควรมีการเพ่ิมแนวทางในการหาขอ้มลู เพ่ือท าการหาขอ้มลูเชิงลึก ทั้งในดา้นการ

สมัภาษณ์ผูมี้ประสบการณ์ และการสงัเกตการณ์ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการขอใชบ้ริการสินเช่ือท่ี

อยูอ่าศยั กบัธนาคารกรุงไทย ในเขตสมุทรปราการ 

5. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั กบัปัจจยัอ่ืน

นอกเหนือจากท่ีท าการศึกษาไปแลว้ เพ่ือขยายขอบเขตการศึกษา และเป็นประโยชนใ์นการน าไปใชใ้นการ

วิเคราะห์ และปรับปรุงผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก

ยิ่งข้ึน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมผู้บริโภคและความพงึพอใจทีม่ต่ีอปัจจัยส่วนผสมการตลาด
ของ  ร้านค้าคอมพวิเตอร์ : กรณศึีกษา ศูนย์การค้าพนัธ์ุทพิย์ พลาซ่า สาขาบางกะปิ” 

THE MARKETING MIX OF IT STORE IN PANTIP PLAZA SHOPPING 
MALL AFFECTS TO CONSUMER BEHAVIOR AND SATISFACTION IN 

BANGKOK 
นางสาวจินตนา  ข าสุวรรณ1 และ ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ2 

Jintana  Khmsuwan 1and Prasert Siriserewan2 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคและความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนผสม

การตลาดของร้านคา้คอมพิวเตอร์ ของศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า สาขาบางกะปิ ประชากรท่ีไดท้ าการวิจยัใน
คร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการร้านคา้คอมพิวเตอร์ภายในศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า  
สาขาบางกะปิ   จ านวน 200 คน ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ในการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์หาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน , การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ขอ้มลูจ าแนกทางเดียว ( one-way ANOVA) ผลการวจิัย พบวา่ กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ในช่วง 21 - 30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได ้10,001 – 
20,000 บาท ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นจะมีการเขา้มาซ้ือสินคา้และบริการทางดา้นคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค โดย
ไดรั้บอิทธิพลจากตนเองในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ ผูบ้ริโภคจะเขา้มาซ้ือสินคา้หรือบริการในวนัเสาร์-อาทิตย ์
ส่วนใหญ่จะเขา้มาใช้บริการในช่วงเวลา 12.01-15.00 น. ซ่ึงส่วนมากมียอดซ้ือสินคา้หรือบริการต่อคร้ังจ านวน 
5,001-10,000 บาท  โดยมีความถ่ีในการเขา้มาใชบ้ริการคือใชบ้ริการ  1 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงช่วงระยะเวลาท่ีผูบ้ริโภคเขา้
มาใช้บริการ มากท่ีสุดคือ 1-2 ชั่วโมง ซ่ึงเดินทางมาโดยรถยนต์มากท่ีสุด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะได้รับส่ือ
ประชาสมัพนัธ์มากท่ีสุด คือ  ส่ือส่ิงพิมพข์องศูนยก์ารคา้ฯ  ซ่ึงตวัอย่างกลุ่มผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนผสม
การตลาดของร้านคา้คอมพิวเตอร์ภายในศูนยก์ารคา้ฯ โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นราคา ,ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ,ดา้นผลิตภัณฑ์และบริการ  ด้านบุคคลากร ,ดา้นการออกแบบพ้ืนท่ี,ดา้นส่งเสริมการตลาด, ดา้น
กระบวนการให้บริการ,ด้านการให้บริการของศูนย์การค้าฯ  ,ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ส่วน
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้คอมพิวเตอร์ กบัปัจจยัส่วนผสมการตลาดบริการของ
ร้านคา้คอมพิวเตอร์ ภายในศูนยก์ารคา้ฯ พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทุกดา้น  

  ค าส าคัญ: พฤติกรรม,ความพึงพอใจ,ส่วนผสมการตลาด,การตัดสินใจซ้ือ 
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Abstract  
The research of The marketing mix of  IT Store in Pantip Plaza Bangkapi Shopping mall 

affects to consumer behavior and satisfaction. The objective of the research is for studying the 
satisfaction of the marketing mix in purchasing goods from IT Store in Pantip Plaza Bangkapi Shopping 
mall and buying behavior of IT Store consumers in Pantip Plaza Bangkapi Shopping mall.This study 
was a survey research by using questionnaire as a tool to collect data from 200 sample consumers. They 
normally use service from IT Store in Pantip Plaza Bangkapi Shopping mall.  

The researcher uses computer program as a tool to analyze and process data by using 
frequency, percentage, mean, standard, deviation, ANOVA 

The result showed that most of In terms of demographic factor on the customers, it finds that 
most of the sample groups are single, female, in between 21-30 years old with bachelor or equal degree, 
employment by private company, an average of 10,001 – 20,000 Baht monthly income, In terms of the 
consumers’ behavior,   it finds that the consumers come Pantip Plaza Bangkapi Shopping mall  
frequently 1 times per month with the timing of 1-2 hours and spending of 5,000-10,000 Baht in each 
time. The most important objective that the sample group comes to Pantip Plaza Bangkapi Shopping 
mall  is because buying Computer and Notebook products and comes to Pantip Plaza Bangkapi  in the 
time period of 12.01-15.00. And they traveled to the store  by their own transports is because the 
location is near their house, Customer oneself is the main influential factor for their buying decision and 
informative source is brochure/leaflet/poster. The overall the consumers’ satisfaction toward Marketing 
mix of IT Store in Pantip Plaza Bangkapi Shopping mall were at high level,  The Price factor was at 
high level. The following are the distribution, product , people , store design, promotion , process , customer services  

and physical. The relationship between consumer behavior in buying computers. Concerning the marketing 
mix Services computer. Within the department found that the relationship between the 0.05 level in all 
aspects. 

 
Keyword : Behavior, customer satisfaction, marketing mix, a purchase decision. 
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1. บทน า 
 ศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า สาขาบางกะปิ เป็นศูนยก์ารคา้คอมพิวเตอร์ และไอที  ท่ีเป็นหน่ึงใน
สาขาของศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า ประตูน ้ า  ซ่ึงเป็นศูนยก์ารคา้คอมพิวเตอร์และไอที แห่งแรกของ
เมืองไทย ท่ีมีทั้งร้านคา้ปลีก คา้ส่ง ศูนยต์วัแทนจ าหน่ายครบทุกประเภท ทุกแบรนด ์ 

   จากการด าเนินงานของศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า สาขาบางกะปิท่ีผ่านมา แรกเร่ิมเปิดใหบ้ริการ
ในปี  2552  มีอตัราการปล่อยเช่าได ้ 100 % ของพ้ืนท่ีทั้งหมด และการปล่อยเช่าพ้ืนท่ีไดล้ดจ านวนลงอยา่ง
ต่อเน่ืองในปัจจุบนั ซ่ึงในปัจจุบนั (ปี 2556)  มีลูกคา้มาใชบ้ริการโดยเฉล่ียวนัละ 2500 คน ซ่ึงจากเดิมในปี
ท่ีผ่านๆมา เคยมีผูเ้ขา้ใช้บริการประมาณวนัละ  4,000 คน ( จากสถิติการนบัคนเขา้ศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์
พลาซ่า สาขาบางกะปิ ) 

 
 ในปัจจุบนั มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึนสภาพการแข่งขนัในอุตสาหกรรมธุรกิจคา้ปลีกในตลาด

ธุรกิจศูนยไ์อทีมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก และมีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน โดยปัจจุบนัมีศูนยก์ารคา้ครอบคลุมทัว่
ประเทศ 74 สาขา ต่างเตรียมพร้อมและรับมือกบัการแข่งขนัท่ีจะเปล่ียนไป โดยเฉพาะภาพการลงทุนใหม่ 
ๆ รวมถึงการรีโนเวตศูนยก์ารค้าให้ทนัสมยั เพ่ือเตรียมรับการเปิดประเทศ AEC รวมไปถึงไลฟ์สไตล์
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป จึงไดมี้การปรับตวัเพ่ือท่ีจะเพ่ิมโซนสินคา้ไอทีเขา้มาเติมเต็มคอนเซ็ปต ์วนัสต็อป  ช็
อปป้ิง  ให้สมบูรณ์มากข้ึนไม่ว่าจะเป็นร้านเพาเวอร์บาย เพาเวอร์มอลล ์ท่ีเกาะกบัเครือเซ็นทรัลและเดอะ
มอลล ์ทุกสาขา เพ่ือจบักลุ่มลูกคา้ทัว่ไปท่ีเดินจบัจ่ายซ้ือสินคา้ ประกอบกบั เทรนด์ของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภค
นิยมซ้ือสินคา้กลุ่มโมบิลิต้ี เช่น โนต้บุ๊ก มากกว่าการซ้ือคอมพิวเตอร์เคร่ืองประกอบ ท าใหก้ารซ้ือสินคา้มี
ความคล่องตวัมากข้ึนและพฤติกรรมดงักล่าวก็ส่งผลกระทบกบัศูนยก์ารคา้ไอทีเฉพาะทางอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ไดข้ณะท่ีไอที เชนส-โตร์ เช่น  บานาน่า ไอที, ซอฟต์เวิลด,์ ฮาร์ดแวร์เฮาส์ ปัจจุบนัการขยายสาขาก็ไม่
ยึดติดอยู่กบัในศูนยไ์อทีเท่านั้น แต่ต่างมุ่งหาท าเลเปิดร้านคา้ตามศูนยก์ารคา้ใหญ่ ๆ เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ทีมีความตอ้งการของสอนคา้ไอทีท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  
  จากสภาพการแข่งขนัของตลาดสินคา้ไอทีและการแข่งขนัของธุรกิจศูนยก์ารคา้ และดว้ยเทรนด์
การใชสิ้นคา้ไอทีมีการปรับเปล่ียนตามยุคสมยั สินคา้ประเภท Smart Phone และ Tablet ไดรั้บความนิยม
มากข้ึน ทดแทนการใชค้อมพิวเตอร์ ซ่ึงลกัษณะของปัญหาของศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า บางกะปิ นั้น
เป็นศูนยก์ารคา้เนน้ท่ีจ าหน่ายสินคา้เฉพาะทาง อยา่งสินคา้ไอที ท่ีมีการจดัส่วนผสมสินคา้ท่ีไม่ครอบคลุม 
ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการรวมถึงทศันียภาพรอบขา้งเป็นตลาดคา้อาหารสดจึงท าให้ดูไม่ทนัสมยั 
และดว้ยโดยบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียงมีศูนยก์ารคา้และไฮปอร์มาร์เกต็ อยูจ่  านวนมาก อาทิ เดอะมอลล ์,โลตสั, 
N Mark Plaza , Happy Land,  Big C , ซีคอน สแควร์ ท่ีมีโซนไอทีในการให ้บริการลูกคา้ดว้ยเช่นกนั  จึง
ท าให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการจ านวนนอ้ยจึงเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อองคก์ร  ท าใหศู้นยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์
พลาซ่า บางกะปิ ท่ีเพ่ิงเปิดตวัใหบ้ริการในช่วงปี 2552 นั้น  ไดรั้บผลกระทบทางดา้นจ านวนของผูเ้ขา้มาใช้
บริการท่ีมีจ านวนลดลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วงปี 2553-2556   
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2. วตัถุประสงค์ในการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเข้ามาซ้ือสินค้าคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์การค้า
พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า สาขาบางกะปิ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจัยส่วนผสมการตลาดของร้านค้า
คอมพิวเตอร์ ภายในศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า สาขาบางกะปิ 
 3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนผสม
การตลาดของร้านคา้คอมพิวเตอร์ ภายในศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า สาขาบางกะปิ 
 
3. ทบทวนวรรณกรรม  
 การศึกษาคน้ควา้เร่ือง “พฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนผสมการตลาดของ
ร้านคา้คอมพิวเตอร์” กรณีศึกษา ศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า สาขาบางกะปิ ไดด้ าเนินการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาเป็นแนวคิดประกอบการวิจยั ดงัน้ี 
 2.1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัธุรกิจคา้ปลีก  
 2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  
 2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

2.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
สุนันทา ฉันทโรจนา. 

 
(2555) ไดศึ้กษาถึงความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคของ
ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา: Tesco Lotus ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ(Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
คือผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน400ชุด ส่วนการวิเคราะห์
ขอ้มลู และประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใชส้ถิติการ
แจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ANOVA, T-test, F-test และMultiple 
Regression Analysis ในการวิเคราะห์  โดยผลการศึกษาพบวา่  

กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอในใน
ระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า เทสโก ้โลตสั เป็นร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ มีสินคา้อุปโภคบริโภคให้
เลือกซ้ือมากมายหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายราคา และมีการทดลองสินคา้ก่อนการตดัสินใจซ้ือ เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหค้รบถว้น ท าใหส่้งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตามมา ส่วนความ
พึงพอใจดา้นส่  ส่วนดา้นราคา โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจาก 
เทสโก ้โลตสั มีสินคา้ราคาพิเศษสับเปล่ียนมาจ าหน่ายอย่างสม ่าเสมอ สินคา้ราคาถูกกว่าเม่ือเทียบกบัร้าน
อ่ืนๆ และมีป้ายราคาท่ีสังเกตไดช้ดัเจน  ส่วนดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมแลว้กลุ่ตวัอย่างมี



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1854 

 
 

ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากสถานท่ีตั้งสามารถเดินทางมาไดส้ะดวกรวดเร็ว การบริการท่ี
จอดรถมีอย่างเพียงพอ การสัญจรภายในบริเวณร้าน สะดวก จัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ เลือกซ้ือได้
สะดวกสบาย ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากมีบุคลากรแนะน าสินค้าดา้นเทคนิค  การแจกแผ่นพบัรายการสินค้าราคาพิเศษดา้นการ
โฆษณาทางส่ือต่างๆและการจดัแสดสินคา้ ณ จุดจ าหน่าย ดา้นความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบั
ความพึงพอใจดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัลกัษณะทัว่ไปท่ีประกอบดว้ยเพศ อาย ุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินในของผูบ้ริโภคไม่แตกต่าง
กนั ส่วนความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกขนาด
ใหญ่คือ Tesco Lotus ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 
 วิชชารียา เรืองโพธ์ิ . (2553).ไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน. มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอน เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอนของลูกคา้ จ าแนกตามลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้และท า
วิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการท่ีศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ซ่ึงพบวา่  ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลจากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้สยามพารากอน  โดยในส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั 
ในดา้นผลิตภัณฑ์และบริการ   ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดดา้นคุณภาพการ
ใหบ้ริการ   ดา้นคุณลกัษณะศูนยก์ารคา้  
  
นนทศักดิ์ สุดจิตร. (2553) ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการห้างโคลีเซ่ียมและศึกษาปัจจยั
การตลาดท่ีมีต่อการใชบ้ริการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 
400 ราย ได้จากการสุ่มโดยโดยไม่ทราบจ านวน สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่  สถิติพรรณนาใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ไค-สแควร์ ซ่ึงจากการวิจัยพบว่า  กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด นบัถือศาสนาพุทธ การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนหรือลูกจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท  ภุมิล าเนาอยู่
ในเขตอ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ดูหนงั ฟังเพลงเป็นงานอดิเรก ดา้นพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการห้างโคลิเซ่ียม ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้และบริการในส่วนของร้านอาหาร ใช้บริการเพราะ
สะดวกซ้ือต่อการเดินทาง ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ังไม่แน่นอนทราบขอ้มูลข่าวสารของหา้งโคลีเซ่ียม 
จากเพ่ือนหรือหญาติ ตดัสินใจใชบ้ริการดว้ยตนเอง และใชบ้ริการช่วงเวลา 17.00-22.00 น. ใชบ้ริการคร้ัง 3-
4 ชั่วโมง และเดินทางมาใช้บริการด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล การให้ความส าคัญกับปัจจัยการตลาด โดย
ภาพรวมพบว่า ดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพ การส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคคลากร อยู่ในระดบัท่ีมากท่ีสุด 
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก และด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการ
กระบวนบริการ มีความส าคัญอยู่ในระดับท่ีปานกลาง และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการใชบ้ริการหา้งโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์ธานี พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้น ไดแ้ก่ เพศ ระดบั
การศึกษา อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และงานอดิเรก ส่วนดา้นอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กนับางดา้น 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดพฤติกรรมการใชบ้ริการห้างโคลีเซ่ียม สุราษฎร์ธานี พบว่า ทุก
ปัจจยัมีความสมัพนัธ์กนัทุกดา้น ยกเวน้ดา้นราคา ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัสาเหตุการซ้ือสินคา้หรือบริการ 
 
4. ระเบียบวธีิวจิยั และขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตการวิจัย ประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ในท าการวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภค
ท่ีมาใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการร้านคา้คอมพิวเตอร์ภายในศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า  สาขาบางกะปิ   
จากขอ้มูลในช่วงเดือนมกราคม – กนัยายน 2556  จ านวนผูท่ี้เขา้มาใช้บริการ โดยเฉล่ียต่อวนั ประมาณ  
2,500  คน นั้นน ามาค านวณหาประชากรกลุ่มตวัอย่าง โดยใชต้ารางการก าหนดของ Krejcie and Morgan 
ดงันั้นจากตารางจะไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 335 คน แต่ดว้ยภายใตร้ะยะเวลาท่ีจ ากดัผูท้  าการศึกษาจึงขอ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 200 คน ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งเป็น ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดงัน้ี 
ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
ก. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 1. เพศ , 2. อาย ุ, 3. สถานภาพ ,4. ระดบัการศึกษา, 5. อาชีพ ,                       

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ข. พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการศูนย์การค้าฯ ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ, สาเหตุในการเลือกใช้

บริการ , ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ , วนัท่ีเขา้มาใชบ้ริการ , ช่วงเวลาท่ีเขา้มาซ้ือ/ใชบ้ริการ, จ านวน
ยอดเงินในการเขา้มาซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง , ความถ่ีในการเขา้มาซ้ือและใชบ้ริการ , การเดินทางมาซ้ือ/มาใช้
บริการ , การไดรั้บส่ือประชาสมัพนัธ์ของหา้ง 

  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
ค. ความพึงพอใจที่มีต่อปัจจัยส่วนผสมการตลาดของร้านค้าคอมพิวเตอร์ ของศูนย์การค้า

พันธ์ุทิพย์ พลาซ่า สาขาบางกะปิ Philip Kotler (1997, p. 92 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2541) และ 
Michael Levy And Barton Weitz.2007 Retail Management, McGraw-Hill  ได้แก่ 1. ดา้นผลิตภัณฑ์และ
บริการ , 2.ด้านราคา , 3.ด้านช่องการจัดจ าหน่าย  , 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด  ,5.ด้านบุคคล , 6.
กระบวนการ , 7.ปัจจยักายภาพ, สถานท่ี, บรรยากาศ, การตกแต่ง, ฯลฯ , 8.การออกแบบพ้ืนท่ีร้านคา้  , 9.
ดา้นการบริการลกูคา้  
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั  
        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี   ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม   (Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  แบบสอบถามจะแบ่งเป็นเน้ือหาของแบบสอบถาม   3 ตอน ไดแ้ก่  ตอนที่  1  
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ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการจากร้านคา้คอมพิวเตอร์
ภายในศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า สาขาบางกะปิ ไดแ้ก่  เพศ   อายุ   สถานภาพสมรส   ระดบัการศึกษา  
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-end Questions) ตอนที่ 2   ขอ้
ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไอทีจากร้านคา้คอมพิวเตอร์ภายในศูนยก์ารคา้ฯ  ซ่ึง
มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-end Questions) ตอนที่  3  ขอ้ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ี
มีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไอที จากร้านคา้คอมพิวเตอร์
ภายในศูนยก์ารคา้ฯ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล/พนกังาน ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพของศูนยก์ารคา้ฯ และปัจจยัอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบศูนยก์ารคา้ฯ และการให้บริการของ
พนกังาน โดยใชม้าตรวดัแบบ Likert’s Scale ซ่ึงแบ่งเป็น  5 ระดบั โดยลกัษณะของขอ้มูลเป็นสเกล อนัตร
ภาค (Interval Scale) ดงัน้ี 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Exploratory research) โดยมุ่งศึกษา  “พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนผสมการตลาดของร้านค้าคอมพิวเตอร์”  ซ่ึงผูวิ้จัยไดเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เพ่ือน ามาวิเคราะห์จาก 2 แหล่ง ดงัน้ี   
 1). แหล่งข้อมูลทุติภูมิ  (Secondary data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทาง หนังสือพิมพ์ธุรกิจ 
วารสารต่างๆ หนงัสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์  และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงขอ้มูลจาก
ทางอินเตอร์เน็ต  
 2). แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ(Primary data)ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน               200 คน  
 3.4. การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 การศึกษาคร้ังน้ี ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติ (ผา่นโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS) ดงัน้ี  
 1). สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชใ้นการอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลและ พฤติกรรมใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ภายในศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า สาขาบางกะปิ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่า
เบ่ียงเบน มาตรฐาน 
 2). สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) คือ สถิติท่ีใชเ้พ่ือทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดท่ี
ก าหนดไวแ้ละเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนผสมการตลาดของร้านค้า
คอมพิวเตอร์ ภายในศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า บางกะปิของพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยสถิติท่ีเลือกใช ้
คือ ANOVA เพ่ือหาความสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัระหวา่งตวัแปรเชิงปริมาณกบัตวัแปรเชิงลกัษณะ 
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5. การวเิคราะห์ข้อมูลสถิต ิและผลการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนผสม

การตลาดของร้านคา้คอมพิวเตอร์ ภายในศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า สาขาบางกะปิ   ซ่ึงผูค้น้ควา้ได้
เสนอผลวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปและเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู แบ่งเป็น 4 ตอน ดงัต่อไปน้ี 1. สรุป
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค   2.  สรุปการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  3.  สรุปผลค่าเฉล่ียส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมิน ตัวแปรเชิงปริมาณ ใน การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ส่วนผสมการตลาดบริการ ( 7P ) ของร้านค้าคอมพิวเตอร์  รวมถึงปัจจัยของธุรกิจค้าปลีก ภายใน
ศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า บางกะปิ  4.  สรุปการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบั
ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนผสมการตลาดของร้านคา้คอมพิวเตอร์  ภายในศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า 
สาขาบางกะปิ  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายใุนช่วง 21 
- 30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายได ้10,001 – 20,000 
บาท ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นจะมีการเขา้มาซ้ือสินคา้และบริการทางดา้นคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค โดย
ไดรั้บอิทธิพลจากตนเองในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ ผูบ้ริโภคจะเขา้มาซ้ือสินคา้หรือบริการในวนัเสาร์-
อาทิตย ์ส่วนใหญ่จะเขา้มาใชบ้ริการในช่วงเวลา 12.01-15.00 น. ซ่ึงส่วนมากมียอดซ้ือสินคา้หรือบริการต่อ
คร้ังจ านวน 5,001-10,000 บาท  โดยมีความถ่ีในการเขา้มาใชบ้ริการคือใชบ้ริการ   1 คร้ังต่อเดือน ซ่ึงช่วง
ระยะเวลาท่ีผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการ มากท่ีสุดคือ 1-2 ชัว่โมง ซ่ึงเดินทางมาโดยรถยนตม์ากท่ีสุด ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่จะไดรั้บส่ือประชาสัมพนัธ์มากท่ีสุด คือ  ส่ือส่ิงพิมพข์องศูนยก์ารคา้ฯ  ซ่ึงตวัอย่างกลุ่มผูบ้ริโภค
มีความพึงพอใจต่อส่วนผสมการตลาดของร้านคา้คอมพิวเตอร์ภายในศูนยก์ารคา้ฯ โดยเรียงจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นราคา ,ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ,ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ  ดา้นบุคคลากร ,ดา้นการ
ออกแบบพ้ืนท่ี,ดา้นส่งเสริมการตลาด, ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ,ดา้นการใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้ฯ  ,
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้
คอมพิวเตอร์ กบัปัจจยัส่วนผสมการตลาดบริการของร้านคา้คอมพิวเตอร์ ภายในศูนยก์ารคา้ฯ พบว่า มี
ความสมัพนัธ์กนัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทุกดา้น   

 
6. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

จากขอ้สรุปท่ีคน้พบนั้นทางผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป   ดังนี้  ในด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ ศูนยก์ารคา้ฯ ควรท่ีจะจดัหากลุ่มสินคา้และบริการคอมพิวเตอร์และสินคา้ไอที 
บรนด ์ท่ีเป็นศูนยจ์ าหน่ายและบริการเขา้มาเปิดเพ่ิมเติมมากข้ึน เช่น  IStudio, Samsung ,Acer และอ่ืนๆ ให้
เกิดความหลากหลาย ดึงดูดความน่าสนใจในการให้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการไดม้ากยิ่งข้ึน และเพ่ือตอกย  ้า
ความเป็นผูน้ าทางด้านศูนยก์ารค้าสินค้าเฉพาะทางไดดี้ยิ่งข้ึน, ด้านราคา ขอความร่วมมือให้ร้านค้าท่ี
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ให้บริการซ่อม คอมพิวเตอร์ ,Upgrade ขอ้มูล การลงProgram ต่าง ๆ  ไม่ควรคิดค่าบริการแพงกว่าท่ีอ่ืน
โดยขอใหพิ้จารณาตามความเหมาะสม, ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรท าการตรวจสอบและควบคุมให้
ร้านคา้ติดตั้งช่ือร้านทุกร้าน ใหมี้ความเด่นชดั เพ่ือใหลู้กคา้สังเกตไดง่้าย ,ด้านบุคคล การขอความร่วมมือ
ใหเ้จา้ของร้านคา้จดัการอบรมพนกังานใหเ้ขา้ใจสินคา้และบริการของร้านคา้อยา่งละเอียด เพ่ือช่วยแนะน า
ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ ,ด้านการออกแบบสถานที่ภายในศูนย์การค้าฯ 
ทางศูนยก์ารคา้ฯ ควรจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีในการเดินตรวจสอบพ้ืนท่ีทั้งพ้ืนท่ีส่วนกลางและส่วนของร้านคา้ 
ใหมี้ความสะอาด และความเรียบร้อย ทุก, ด้านส่งเสริมการตลาด ทางศูนยก์ารคา้ ควรสนบัสนุนพ้ืนท่ีจดั
กิจกรรมใหก้บัร้านคา้ ไดน้ าสินคา้ท่ีเป็น           Hi-light  ของแต่ละร้านคา้มาจดัแสดงสับเปล่ียนหมุนเวียน  
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการดึงดูดลูกคา้ให้เข้ามาซ้ือสินคา้มากข้ึน และสร้างบรรยากาศให้ดูคึกคกั ,ด้าน
กระบวนการให้บริการ นั้นเนน้การขอความร่วมมือ ในแต่ละร้านคา้ในการแจง้ระยะเวลาในการรอคอยเม่ือ
ลูกคา้เขา้มาซ้ือหรือใชบ้ริการให้ลูกคา้ทราบ เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจในกระบวนการใหบ้ริการ ,ด้าน
การให้บริการของศูนย์การค้าฯ ทางศูนยก์ารคา้ฯควรจดัการฝึกอบรมพนักงาน แม่บา้นท าความสะอาด 
รวมถึงพนกังานรักษาความปลอดภยัในเร่ืองของการให้ บริการรวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการจดัให้มี
การโหวตพนกังานดีเด่นประจ าสัปดาห์ และด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ทางศูนยก์ารคา้ฯ ควร
จะมีการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองการจดัระเบียบร้านคา้ ในการจดัวางสินคา้ภายในร้านคา้เป็นหมวดหมู่ หา
ซ้ือง่าย เพ่ือร่วมกนัสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่ศูนยก์ารคา้ฯ  
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ปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ ส านักงานใหญ่ (ส านักอมัรินทร์ 

Factors affecting organizational commitment 
of  the  Employees of  Kiatnakin Bank, Head Office (Amarin Office) 

วนัวสิาข์ โพธ์ิสุวรรณ์1 และ อริสรา เสยานนท์2 

Wanwisa Posuwan1  and Arisara Seyanont2 

บทคดัย่อ 

     การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัองค์การของพนกังานธนาคารเกียรติ
นาคิน ส านักงานใหญ่(ส านักอมัรินทร์)  2.เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัองค์การของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคิน ส านกังานใหญ่ (ส านกัอมัรินทร์) 3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความผกูพนัองคก์ารและความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน ส านกังานใหญ่ (ส านกั
อมัรินทร์) 

     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ พนกังานของธนาคารเกียรตินาคิน ส านกังานใหญ่(ส านกั
อมัรินทร์)  จ านวน 153 ราย  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ   One - Way ANOVA และการทดสอบ
ความสมัพนัธ์ Linear Correlation Coefficient  โดยใชร้ะดบันยัส าคญั 0.05   

     ผลการวิจยัพบว่า 1. พนักงานธนาคารเกียรตินาคิน ส านักงานใหญ่ (ส านักอมัรินทร์) มีระดับความ
คิดเห็นของปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2. พนกังานธนาคารเกียรตินาคิน 
ส านกังานใหญ่ (ส านกัอมัรินทร์) มีระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 3. พนักงานธนาคารเกียรตินาคิน ส านกังานใหญ่ (ส านักอมัรินทร์) มีระดบัความคิดเห็นของ
ความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 4.  พนกังานธนาคารเกียรตินาคิน ส านกังานใหญ่ (ส านกั
อมัรินทร์) ท่ีมีปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลดา้นเพศ อตัราเงินเดือน และหน่วยงานท่ีสังกดั แตกต่างกนัมีความ
ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ค าส าคญั : ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั , ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงาน , ความผกูพนัองคก์าร 

 

 

1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  จ. กรุงเทพฯ 10400  email: Money_1616@hotmail.com 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1861 

 
 

ABSTRACT 

     The objectives of this independent study were to study the level of the organizational commitment 
of the employees of Kiatnakin Bank head Office (Amarin Office); to study the factors effecting 
organizational commitment of the employees of Kiatnakin Bank head Office (Amarin Office). and to 
study the relationship between factors effecting organizational commitment and organizational 
commitment 

     The sample consisted of 153 of employee of Kiatnakin Bank head Office (Amarin Office). The 
instrument used in the study was a set of questionnaires which developed by the researcher. The 
statistics used to analyse the data were  frequency, percentage, mean, standard deviation. And used One 
- Way ANOVA and Linear Correlation Coefficient  using significant level of 0.5   

      From this study we foung that : 1 .  The employees of Kiatnakin Bank Head  Office (Amarin 
Office) were with the  level of factors of the overall work operation natures at the much level; 2 . The 
employees of Kiatnakin Bank Head  Office (Amarin Office) were  with the  level of the  overall work 
experience at the much level; 3. The employees of Kiatnakin Bank Head  Office (Amarin Office) were   
with the level of opinion of the overal obligatory binding towards the organization at the much level. 4.  
The employees of Kiatnakin Bank Head Office (Amarin Office) with different factors dealing with 
personal characteristics  of sex,  salary rate and assignment offices were with different obligatory 
binding towards the organization with statistic significance at the level of 0.05   

 

Keywords : Factors on the work operation natures,  factors on the work experience, organizational 
commitment  
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1.บทน า 
  
     ปัจจุบนั ธนาคารเกียรตินาคินไดด้ าเนินการร่วมกิจการแลว้เสร็จระหว่าง ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน)กบับริษทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) (เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2555) ซ่ึงต่อไปเรียกรวมกนัว่า “กลุ่ม
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน-ภัทร” (“กลุ่มธุรกิจฯ”) เพ่ือร่วมด าเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้น
ด าเนินธุรกิจท่ีผสมผสานความเช่ียวชาญในด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์และด้านธุรกิจตลาดทุน เพ่ือ
สนบัสนุนความเป็นเลิศในทุกธุรกิจหลกัท่ีกลุ่มธุรกิจฯ เลือกด าเนินการ โดยเป็นการประสานประโยชน์
จากการใชค้วามรู้ ความช านาญในการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นจุดแข็งของทั้งสองกิจการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของ
กลุ่มธุรกิจฯ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีดี เพ่ือประโยชนสู์งสุดต่อลูกคา้ พนกังาน และผูถื้อหุน้ของธนาคาร 
ตลอดจนส่งเสริมการพฒันาตลาดเงินและเศรษฐกิจของประเทศ 
      ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา การด าเนินงานในช่วงท่ีผ่านมา ธนาคารเกียรตินาคิน ได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของบุคลากรอนัเป็นปัจจยัในการผลกัดนัใหเ้กิดประสิทธิผลในการปฎิบติังาน จึง
ไดจ้ดัการฝึกอบรมสมัมนา เพ่ือพฒันาตนเองในทุกๆ ดา้น รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และทศันคติท่ีดีใน
การปฎิบติังาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และวิสยัทศัน ์ตลอดจนการใหบ้ริการท่ีดีแก่ลกูคา้ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ
งานอยา่งเป็นรูปธรรม นอกจากน้ีก็ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองขวญัและก าลงัใจของพนกังานในสังกดั จดัให้
มีสวสัดิการภายในหน่วยงาน เช่น สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล สวสัดิการดา้นเช่าช้ือ สินเช่ือต่างๆ  แต่การ
ด าเนินการดงักล่าวก็ไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัว่าบุคลากรจะมีความผูกพนัต่อองค์การ แต่ทั้งน้ีพนกังานของ
ธนาคารเกียรตินาคิน ก็ยงัคงประสบปัญหาในการปฏิบติังานในองคก์าร เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่ไม่มี
ส่วนร่วมในองค์การ ไม่ว่าจะเร่ืองการตดัสินใจในการปฏิบติังาน การมีส่วนรวมในการก าหนดนโยบาย
การท างานต่างๆ หรือเร่ืองสวสัดิการและค่าตอบแทนต่างๆ ท่ีองค์การจดัให้ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ
ของพนกังาน ส่งผลใหพ้นกังานลาออกจากองคก์ารไปท างานท่ีอ่ืนเป็นจ านวนมาก 

     ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความผูกพันของบุคลากรในองค์การ ซ่ึงจะช่วยให้องค์การ
สามารถปรับเปล่ียนวิธีการบริหาร การวางแผนก าลงัคน การสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานมีความรักผูกพนั 
ส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ารในการด าเนินพนัธกิจต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย เพ่ือการพฒันาพนกังาน
อนัจะส่งผลต่อการพฒันาระบบปฏิบติัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
     วตัถุประสงค์   1.เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัองคก์ารของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน ส านกังานใหญ่   
(ส านักอมัรินทร์) 2.เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัองค์การของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน 
ส านกังานใหญ่ (ส านกัอมัรินทร์) 3.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัองคก์าร
และความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารเกียรตินาคิน ส านกังานใหญ่ (ส านกัอมัรินทร์) 
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2.ทบทวนวรรณกรรม  

 

     ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นแนวทางในการวิจยั
โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 

  1. ความผูกพนัองค์การ 

      สเตียร์ส (Steers, 1977) ไดใ้หค้วามหมายของความผกูพนัต่อองคก์ารวา่เป็นความรู้สึกของผูป้ฏิบติังาน
ท่ีแสดงตนออกมาเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันกบัองค์การมีจุดร่วมท่ีเหมือนกนัของสมาชิกในการเขา้ร่วม
กิจกรรมขององคก์ารและเต็มใจท่ีจะทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจเพ่ือปฏิบติังานภารกิจขององคก์าร ความรู้สึกน้ี
จะแตกต่างจากความผูกพนัต่อองค์การโดยทั่วไปอนัเน่ืองมาจากการเป็นสมาชิกขององค์การโดยปกติ
ตรงท่ีพฤติกรรมของผูป้ฏิบัติงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์การอย่างแท้จริงจะมุ่งเน้นความเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การดว้ยหรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ความผกูพนัต่อองค์การประกอบดว้ย
ลกัษณะส าคญั 3 ประการคือ 

       (1) ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ เเละการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

       (2) ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมาก เพ่ือประโยชนข์ององคก์าร 

       (3) ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร 

  2.  ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัองค์การ 

     Steers (Steers, 1977) ไดศึ้กษาปัจจยัเบ้ืองตน้ของความผูกพนัต่อองค์การ พบว่ามีองค์ประกอบท่ีเป็น
ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารดงัน้ี  

     1.ลกัษณะบุคคล ( Personal Charaterisics ) หมายถึง ตวัแปรท่ีเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อการยึด
มัน่ผกูพนัต่อองคก์าร เช่น เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้ระยะเวลาการท างานในองคก์าร ระดบัต าแหน่ง ฯลฯ 

     2.ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ( Job Charaterisics ) หมายถึง สภาพของงานท่ีแต่ละบุคคลรับผิดชอบปฏิบติัอยู่
ว่ามีลักษณะอย่างไร เช่น ความมีอิสระในการท างาน งานท่ีมีคุณค่า ความประจักษ์ในงาน ความ
หลากหลายในงาน งานท่ีมีโอกาสพบปะผูอ่ื้น 

      3.ประสบการณ์ในงาน ( Work Experience ) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลได้รับทราบและเรียนรู้เม่ือเขา้ไป
ท างานในองค์การ ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าคนมีความส าคญัต่อองค์การ เจตคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ 
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ความเช่ือถือไดข้ององค์การ ความพ่ึงพิงไดข้ององคก์าร และความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจาก
องคก์าร   

3.วธิีการศึกษา  

     ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ พนกังานของธนาคารเกียรตินาคิน ส านกังานใหญ่ (ส านกัอมัรินทร์) ระดบั
ปฏิบติัการทั้งหมด ซ่ึงมีพนกังานทั้งหมดจ านวน 153 คนซ่ึงจะมีตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา คือตวัแปรอิสระ 
ไดแ้ก่1.ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรส  อตัราเงินเดือน  
 ระยะเวลาในการท างาน  และหน่วยงานท่ีท่านสังกดั2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ได้แก่  
ความทา้ทายของงาน , ความกระตือรือร้นในการท างาน, ความหลากหลายของงาน, ความเขา้ใจในงาน, 
ความเป็นอิสระในการท างาน, งานท่ีมีโอกาสไดพ้บปะผูอ่ื้น, งานท่ีเปิดโอกาสใหเ้ล่ือนต าแหน่ง เป็นตน้3. 
ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงาน ไดแ้ก่  ความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งาน , ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน , 
ความปลอดภยัในการท างาน, ค่าตอบแทนและสวสัดิการ,ความมัน่คงและความมีช่ือเสียงขององค์การ, 
ความเช่ือถือไดข้ององคก์ร ,ความพึงพิงไดข้ององคก์ร เป็นตน้ และตวัแปรตาม  คือความผกูพนัต่อองคก์าร 
ไดแ้ก่  1.ความเช่ือมัน่อยา่งสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร     2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท
ความพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์าร   3.ความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของ
ตนโดยจะมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยแบบสอบถามไดมี้การแบ่งออกเป็น 
4 ส่วนคือส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัด้าน
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ในงาน ส่วนท่ี  4 
แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การ โดยส่วนท่ี 1 ลกัษณะของค าตอบจะเลือกไดห้น่ึงตวัเลือก 
ส่วนท่ี 2 - 4 เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบ โดยขอ้ความแต่ละขอ้มีค าตอบให้เลือกประเมินค่า 5 ระดับ 
ได้แก่ 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 ไม่เห็นด้วย 3 ไม่แน่ใจ 4 เห็นดว้ย 5 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ตามแบบ Likert' s 
scale 

     วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ One - Way ANOVA และการทดสอบความสัมพนัธ์ Linear 
Correlation Coefficient  โดยใชร้ะดบันยัส าคญั 0.05   

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จากขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีจ านวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.7 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีจ านวน 95 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 62.1 โดยจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.7  มีสถานภาพโสด มี
จ านวน 123 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.4 ส่วนใหญ่มีอตัราเงินเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท มีจ านวน 66 
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คน  คิดเป็นร้อยละ 43.1 มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีอตัราเงินเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีจ านวน 43 
คน  คิดเป็นร้อยละ 28.1  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานระหว่าง 3 – 4 ปี มีจ านวน 41 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 26.8 เท่ากบั มีระยะเวลาในการท างานระหวา่ง 5 – 6 ปี มีจ านวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.8 และส่วน
ใหญ่สังกัดหน่วยงานสินเช่ือธุรกิจขนส่ง มีจ านวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.9 รองลงมาคือ สังกัด
หน่วยงานสินเช่ือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์มีจ านวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.6   

     ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การ ระดับความคิดเห็นของปัจจยัดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มี 4 ขอ้ คือ  เม่ือท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ียาก ท่านกส็ามารถท าส าเร็จลุล่วงไป
ไดด้ว้ยดี ,  งานท่ีท่านปฏิบติัอยู่ไม่ว่าง่าย ยากหรือซับซ้อน ท่านสามารถปฏิบติัไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย,  
ลกัษณะงานของท่านมีโอกาสไดติ้ดต่อกบับุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  และท่านมีความเขา้ใจใน
งานท่ีท่านท าเป็นอย่างดี ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก มี 6 ขอ้ คือ องคก์รของท่านเปิดโอกาสใหผู้ ้
มีความรู้ความสามารถไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน  , งานท่ีท่านปฏิบติัอยู่มีความหลากหลาย  , งานท่ีท่านท า
ปัจจุบนัตรงกบัความรู้ความสามารถของท่าน  ,  ท่านมีความเป็นอิสระในการท างาน  , งานท่ีท่านปฏิบติัอยู่
ท าให้ท่านรู้สึกมีความกระตือรือร้นอยากท่ีจะปฏิบติังานอยู่เสมอ  และงานปัจจุบนัท่ีท่านปฏิบติัอยู่ เป็น
งานท่ีทา้ทายความสามารถ  

     ปัจจัยด้านประสบการณ์ในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การ ระดับความคิดเห็นของปัจจยัด้าน
ประสบการณ์ในงานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัองคก์าร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาถึงขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก มี 7 ขอ้ คือองคก์ารของท่านมีการจดัสวสัดิการ
เพ่ือความมัน่คงทางการเงินของพนกังาน  , องคก์ารของท่านมีภาพพจน์เป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลและสังคม ,  
องค์การของท่านมีความมัน่คง , ผูบ้งัคบับญัชาให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือต่างๆในการปฏิบติังานและ
เร่ืองส่วนตวั , เม่ือท่านมีเร่ืองเดือดร้อน เพ่ือนร่วมงานของท่านสามารถเป็นท่ีปรึกษาใหท่้านได ้,   องคก์าร
ของท่านเป็นท่ีรู้จกัดีในสงัคม  และระบบรักษาความปลอดภยัในท่ีท างานมีความเขม้งวด ส่วนขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นในระดบัปานกลาง มี 3 ขอ้ คือ รายไดท่ี้ท่านไดรั้บเม่ือเปรียบเทียบกบัองคก์ารอ่ืนมีความเหมาะสม , 
องค์การของท่านมีเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับปริมาณงาน และท่านได้รับเงินเดือนท่ีเพียงพอจะจัดหา
ส่ิงจ าเป็นส าหรับตนเองและครอบครัว 

     ความผูกพนัต่อองค์การ 

      ระดบัความคิดเห็นของความผูกพนัต่อองคก์ารพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมใน
ระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก มี 2 ดา้น คือดา้นความเช่ือมัน่อย่างสูงในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และ ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังาน
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เพ่ือองค์การ ส่วนดา้นท่ีมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง มี 1 ดา้น คือดา้นความตอ้งการด ารงความเป็น
สมาชิกในองคก์ารของตน   

       ความผูกพนัต่อองค์การด้านความเช่ือมัน่อย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 

      ระดบัความคิดเห็นของความผกูพนัต่อองค์การดา้นความเช่ือมัน่อย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นในระดบัมาก มี 4 ขอ้ คือ  ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดท้ างานในบริษทัน้ี  , ท่านมกัจะพูดถึงองคก์ารใน
ดา้นบวกให้ผูอ่ื้นฟังเสมอ , เป้าหมายของบริษทัและเป้าหมายของท่านนั้นสอดคลอ้งกนั  และท่านมกัเชิญ
ชวนเพ่ือนหรือบุคคลภายนอกท่ีรู้จกัใหม้าท างานร่วมกนัท่ีองคก์ารน้ี   

      ความผูกพนัต่อองค์การด้านความเตม็ใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากที่จะปฏิบัตงิานเพือ่องค์การ 

      ระดบัความคิดเห็นของความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากท่ีจะ
ปฏิบติังานเพ่ือองคก์าร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นในระดบัมาก มี 3 ขอ้ คือ เม่ือไดรั้บมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทใหก้บังานนั้นเพ่ือใหง้านบรรลุผล
ส าเร็จ , ท่านเตม็ใจท่ีจะท างานล่วงเวลาใหก้บัองคก์าร แมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนท่ีไม่คุม้ค่า และท่านยินดี
ท่ีมาท างานในวนัหยดุ เม่ือองคก์ารขอความร่วมมือ   

      ความผูกพนัต่อองค์การด้านความต้องการด ารงความเป็นสมาชิกในองค์การของตน 

      ระดบัความคิดเห็นของความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความตอ้งการด ารงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของ
ตน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมในระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบั
มาก มี 2 ขอ้ คือ ท่านพร้อมท่ีจะเปล่ียนงานทนัทีหากมีโอกาส และท่านเช่ือมัน่วา่การท างานอยูท่ี่องคก์ารน้ี 
จะท าใหท่้านมีความสุขในการท างานและรักท่ีจะท างานอยูท่ี่องคก์ารน้ีตลอดไป  ส่วน ข้อ ท่ี มีความ
คิดเห็นในระดบัปานกลาง มี 1 ขอ้ คือ แมว้่าท่านจะมีโอกาสเปล่ียนงานไปอยู่ท่ีอ่ืนท่านก็สมคัรใจท่ีจะ
ท างานอยูท่ี่องคก์ารน้ีต่อไป  และขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบันอ้ย มี 1 ขอ้ คือ ท่านคิดวา่การตดัสินใจของ
ท่านในการท างานท่ีองคก์ารน้ีเป็นการตดัสินใจท่ีผิดพลาด   

5.สรุปผลการศึกษา  

     1. พนกังานท่ีมีปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

      ผลการศึกษาพบวา่  

  1.1 พนกังานท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองความเต็มใจท่ีจะท างานล่วงเวลาใหก้บัองค์การแมว้่าจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีไม่
คุม้ค่า 
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  1.2 พนกังานท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
  1.3 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
  1.4 พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
  1.5 พนกังานท่ีมีอตัราเงินเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองยินดีท่ีมาท างานในวนัหยดุเม่ือองคก์ารขอความร่วมมือ 
  1.6 พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่าง
กนั 
    1.7 พนกังานท่ีมีหน่วยงานท่ีสงักดัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองแมว้่าจะมีโอกาสเปล่ียนงานไปอยู่ท่ีอ่ืนท่านก็สมคัรใจท่ีจะท างาน
อยูท่ี่องคก์ารน้ีต่อไป 
     2.  ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัองคก์าร   
     ผลการศึกษาพบวา่  
  2.1 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดา้นความทา้ทายของงานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัองคก์ารอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 2.2 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดา้นความกระตือรือร้นในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนั
องคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  2.3 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดา้นความหลากหลายของงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัองค์การ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  2.4 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดา้นความเขา้ใจในงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัองค์การอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  2.5 ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติด้านความส าเร็จในการท างานยากมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
องคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
2.6 ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติดา้นการท างานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนั
องคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  2.7 ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติด้านความเป็นอิสระในการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
องคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 2.8 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดา้นการปฏิบติังานไดส้ าเร็จตามเป้าหมายมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนั
องคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  2.9 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดา้นงานท่ีมีโอกาสไดพ้บปะผูอ่ื้นมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัองคก์าร
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 2.10 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดา้นงานท่ีเปิดโอกาสใหเ้ล่ือนต าแหน่งมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนั
องคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

     3.  ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงานมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัองคก์าร   

     ผลการศึกษาพบวา่  

  3.1 ประสบการณ์ในงานด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
องคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  3.2 ประสบการณ์ในงานดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพัน
องคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  3.3 ประสบการณ์ในงานดา้นความปลอดภยัในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัองคก์าร
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  3.4 ประสบการณ์ในงานด้านค่าตอบแทนเหมาะสมกับงานและความรู้ความสามารถมี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  3.5 ประสบการณ์ในงานดา้นค่าตอบแทนเหมาะสมกบัตนเองและครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบั
ความผกูพนัองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  3.6 ประสบการณ์ในงานดา้นค่าตอบแทนเหมาะสมเม่ือเทียบกบัองคก์ารอ่ืนมีความสัมพนัธ์กบั
ความผกูพนัองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 3.7 ประสบการณ์ในงานด้านสวสัดิการเพ่ือความมัน่คงทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  3.8 ประสบการณ์ในงานดา้นความน่าเช่ือถือขององคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัองคก์าร
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  3.9 ประสบการณ์ในงานดา้นความมีช่ือเสียงขององคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัองคก์าร
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

3.10 ประสบการณ์ในงานดา้นความมัน่คงขององค์การมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัองค์การอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์  

    ผูวิ้จยัขอเสนอแนะขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความรักผูกพนั ส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์การในการด าเนินพนัธกิจต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย เพ่ือการพฒันาพนักงานอนัจะ
ส่งผลต่อการพฒันาระบบปฏิบติัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ดงัน้ี 
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      1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  พบวา่ 
     1.1 ธนาคารควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานหญิงไดมี้บทบาทในการท างานส าคญัมากข้ึน  รวมถึงใหสิ้ทธิ
ในการท างานท่ีเท่าเทียมกบัพนกังานชายและมีโอกาสในการกา้วหนา้ในต าแหน่งสูงๆ เพ่ือเป็นการกระตุน้
ใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน 

      1.2 ในกรณีท่ีตอ้งมาท างานพิเศษธนาคารควรพิจารณาให้ค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน อนัจะช่วยใหพ้นกังานมีความพึงพอใจและสร้างความผกูพนัในองคก์รไดต่้อไป 

     1.3 เพ่ือใหพ้นกังานไดรู้้สึกมีความผูกพนัเหมือนกนั ธนาคารควรมีการก าหนดนโยบายในการท างาน
ให้สอดคลอ้งกนัส าหรับทุกๆ แผนก เพ่ือใหพ้นกังานรู้สึกเท่าเทียมกนั และมีสิทธิต่างๆ เหมือนกนั อนัจะ
สร้างความพึงพอใจใหพ้นกังานและน าไปสู่ความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมากข้ึนได ้

      2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัองคก์ร  พบวา่ 
      ธนาคารควรท่ีจะวางแนวทางการพฒันาความผูกพนัของพนกังานในระยะยาว โดยเพ่ิมปัจจยัดา้นท่ี
พนักงานยงัมีระดับความคิดเห็นมาก เพ่ือให้น าไปสู่มากท่ีสุด ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู ้มีความรู้
ความสามารถไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน  , การมอบหมายงานให้มีความหลากหลาย  , การมอบหมายงานให้
ตรงกับความรู้ความสามารถของพนักงาน ,  การให้ความเป็นอิสระในการท างาน  , การกระตุ้นให้
พนักงานรู้สึกมีความกระตือรือร้นอยากท่ีจะปฏิบัติงานอยู่เสมอ  และการมอบหมายงานท่ีท้าทาย
ความสามารถ เพ่ือให้พนกังานไดรู้้สึกว่าตนเองมีความส าคญัต่อองค์กร อนัจะน าไปสู่การมีความผกูพนั
องคก์รมากข้ึนต่อไป อนัจะช่วยลดปัญหาพนกังานลาออกไดส่้วนหน่ึง 

     3.  ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในงานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัองคก์ร  พบวา่ 

      ธนาคารควรท่ีจะวางแนวทางการพฒันาความผูกพนัของพนักงานในระยะยาวดงัต่อไปน้ี เช่น การ
พิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัองค์การอ่ืน, กรณีท่ีให้พนักงานท างานพิเศษอาจพิจารณาเพ่ิมเงินช่วยเหลือพิเศษให้กบั
พนักงาน เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างาน รวมถึงการพิจารณาฐานเงินเดือน ให้เหมาะสมกบัค่า
ครองชีพในปัจจุบัน เพ่ือให้พนักงานมีเงินเดือนเพียงพอในการจัดหาส่ิงจ าเป็นส าหรับตนเองและ
ครอบครัว  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถา้ธนาคารสามารถจดัหาให้พนกังานได ้ก็จะช่วยให้พนกังานมีความผูกพนัต่อ
องคก์รไดม้ากข้ึน อนัจะช่วยลดปัญหาพนกังานลาออกไดส่้วนหน่ึง 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจใน  งาน กบั ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน

ของพนักงานบริษทั ว.ีอาร์.แฮนด์เดิล จ ากดั 

สุนิศา  ดีละมัย และฐิติกานต์  สัจจะบุตร 

บทคดัย่อ 

        การศึกษาคร้ังมีมีว ัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน                      
งาน กบั ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั วี.อาร์.แฮนดเ์ดิล จ ากดั จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป
และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน
บริษทั วี.อาร์.แฮนด์เดิล จ ากดั กลุ่มตวัอย่างพนักงานของบริษทั วี.อาร์.แฮนเดิล จ ากดั ท่ีไดจ้ากการสุ่ม 
จ านวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติในการหาค่าความถ่ี 
และร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง 2 กลุ่ม และเม่ือพบความ
แตกต่าง จึงเปรียบเทียบเป็นรายคู่  
        จากการศึกษาพบว่า พนกังานบริษทั วี.อาร์.แฮนเดิล จ ากดั มีความพึงพอใจในการท างานในระดบัท่ี
มาก มีความพึงพอใจในการท างานในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  ส่วน
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังานบริษทั วี.อาร์.แฮน
เดิล จ ากดัคือ การยอมรับนับถือ ความกา้วหน้า การปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ  
    

   บทน า ( Introductions ) 

  ปัจจุบนัตอ้งมีการบริหารจดัการทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงทรัพยากรมนุษยเ์ป็น
ทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุด ท่ีจะช่วยสร้างสรรคใ์หอ้งคก์รเจริญกา้วหนา้ ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งแสวงหาแนวทาง
ในการจดัโครงสร้างการท างานท่ีเหมาะสม พัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะ และมีความสามารถในการ
ปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความผกูพนั และยอมรับเป้าหมายขององคก์ร บุคลากรแต่
ละคนมีแรงจูงใจในการท างานท่ีแตกต่างกนั บางคนตอ้งการรับค่าจา้งเป็นเงินเดือน เป็นผลตอบแทน แต่
บางคนอาจจะมีความตอ้งการทางจิตใจ มีความตอ้งการต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ีถา้หากบุคลากรในองค์กร
ไดรั้บค่าตอบแทนซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีเหมาะสม จะช่วยให้พนกังานมีความกระตือรือร้น เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจในการท างาน เพ่ือใหผ้ลงานออกมาดีท่ีสุด ส่งผลต่อความเจริญกา้วหนา้ และความส าเร็จตามมา 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
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 2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท างาน 

3 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน กบั ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทั วี.อาร์.แฮนดเ์ดิล จ ากดั 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจในการท างาน    ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน 

  ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ความพงึพอใจในงาน ทฤษฎ ีVan Dersal  
1 การยอมรับนบัถือ 
2 ลกัษณะงาน 
3 ความกา้วหนา้ 
4 การปกครองบงัคบับญัชา 
5 สัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
6 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

 

ภาพแสดงกรอบแนวความคดิ 

แนวคดิและทฤษฎคีวามพงึพอใจในงาน 

Van Dersal (1968) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยต่อความพึงพอใจในงานนั้น ประกอบดว้ยนโยบาย
และการบริหารองคก์าร การปกครองบงัคบับญัชา เงินเดือน ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สภาพการท างาน และแรงกระตุน้ท่ีท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจในงานซ่ึง
ประกอบดว้ยความส าเร็จในการท างาน การยอมรับของสังคม ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบต่องาน และ
โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  

 

ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความชอบหรือพอใจในงานท่ีท า

ในดา้นต่าง ๆ โดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุ การศึกษา 

เงินเดือน และระยะเวลาในการท างาน นอกจากนั้นยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ท างาน เช่น ลกัษณะงาน การบงัคบับญัชา สถานท่ีตั้งขององคก์ร จ านวนพนกังานในองคก์ร เป็นปัจจยัท่ีมี

ตวัแปรตามเชิงปริมาณ 

1 เตม็ใจท างานล่วงเวลา 

2 การทุ่มเท 

3 การอุทศิแรงกายแรงใจ 

4 ความภมูใิจ 

5 การยอมเป็นตวัแทนองคก์ร 
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ผลและมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการท างานทั้งในสภาพแวดลอ้มในการท างาน การบริหาร

จดัการ กระบวนการท างาน ปริมาณ ความสมัพนัธ์กบับุคคลในบริษทัฯ ค่าตอบแทน ความส าเร็จในการ

ท างาน ความมัน่คงในการท างานและความกา้วหนา้ในการท างาน ซ่ึงความพอใจดงักล่าน้ีตอ้งเป็นไปใน

ทางบวก ผลของความพึงพอใจท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น ทุ่มเทพลงักายพลงัใจใหก้บังานมุ่ม

มัน่ท่ีจะท างานและมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน อนัก่อนใหเ้กิดประโยชนแ์ก่องคก์รในท่ีสุด 

ทฤษฏเีกีย่วกบัประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 

ความหมายเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนั้น ถา้พิจารณาจากแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ มกัจะพดูถึง 

ผลการ ปฏิบติังาน (Performance) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นเร่ืองเดียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

(Efficiency) คือเม่ือผลการปฏิบติังานท่ีดีกถื็อวา่มีประสิทธิภาพในการท างานสูงและถา้ผลการปฏิบติังาน

ไม่ดีกถื็อ ไดว้า่มีประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงมีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของประสิทธิภาพ 

ดงัน้ี 

 

ไรอนัและสมิทธ์ิ(Ryan & Smith 1954 : 276)ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพของบุคคล (Human 

efficiency) ไวว้า่เป็นความสัมพนัธ์ในแง่บวกกบัส่ิงท่ีทุ่มเทใหก้บังาน ซ่ึงประสิทธิภาพในการ ทางานนั้น

มองจากแง่มุมของการท างานแต่ละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีใหก้บังาน เช่น ก าลงังานกบั

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากงานนั้น 

วธิีการด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทน กบั 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ บริษทั วี.อาร์.แฮนด์เดิล จ ากดั โดยใชวิ้ธีการส ารวจ (Servey Research) 

เก็บขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ย

โปรแกรมส าเร็จรูป 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังานบริษทั วี.อาร์.แฮนดเ์ดิล จ ากดั รวม

จ านวน 200 คน โดยแบ่งเป็น ฝ่ายบริหารและฝ่ายขาย 100 คน  ฝ่ายผลิต 100 คน 
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  2  ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากบริษทั วี.อาร์.แฮนดเ์ดิล จ ากดั เป็นบริษทัขนาดเลก็ จึง

จ าเป็นตอ้งเกบ็ตวัอยา่งพนกังานฝ่ายบริหารและฝ่ายขายในบริษทัฯทุกคน   

 

ผลการศึกษาและอภิปราย ( Results and Discussions )     

แสดงจ านวนร้อยละข้อมูลลกัษณะทัว่ไป 

ข้อมูลลกัษณะทัว่ไป จ านวน (คน) n=200 ร้อยละ 100.0 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

200 

103 

97 

100.0 

51.5 

48.5 

อายุ 

ต ่ากวา่ 25 ปี 

26-35 ปี 

36-56 ปี 

46 ปีข้ึนไป 

200 

84 

92 

21 

3 

100.0 

42 

46 

10.5 

1.5 

การศึกษา 

ไม่เกินมธัยม 6 

ปวช./ปวส. 

ปริญญาตรี / หรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

200 

1 

90 

109 

0 

100.0 

0.5 

45.0 

54.5 

0 

 

ข้อมูลลกัษณะทัว่ไป 

 

จ านวน (คน) n=200 

 

ร้อยละ 100.0 

สถานภาพ 

โสด 

สมรส  

หยา่ร้าง 

200 

128 

70 

2 

100.0 

64 

35 

1 

ระยะเวลาทีท่ างาน 

ไม่เกิน 2 ปี 

ระหวา่ง 2-4 ปี 

200 

87 

59 

100.0 

43.5 

29.5 
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ระหวา่ง 5-7 ปี 

มากกวา่ 8 ปีข้ึนไป 

40 

14 

20.0 

7.0 

รายได้ 

-10,001  -  20,000 บาท 

-20,001  -  30,000 บาท 

-30,001  -  40,000 บาท 

-40,001  -  50,000 บาท 

-50,000 บาทข้ึนไป 

200 

113 

64 

19 

3 

1 

100.0 

56.5 

32.0 

9.5 

1.5 

0.5 

 

 

วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ บริษัท ว.ีอาร์.แฮนด์เดิล จ ากดั 

ความพึงพอใจ X SD 

การยอมรับนับถือ 

1 การไดรั้บค ายกยอ่งชมเชยจากหวัหนา้ 

2 การยกยอ่งและใหเ้กียรติจากเพ่ือนร่วมงาน 

รวม 

 

4.03 

 

4.08 

4.05 

 

0.553 

 

0.549 

.5185 
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ความพึงพอใจ X SD 

ความก้าวหน้า 

1 โอกาสเล่ือนต าแหน่ง 

2  โอกาสในการฝึกอบรมพฒันาอาชีพ 

3  การได้รับการสนับสนุนโอกาสร่วมงาน
กบัองคก์รภายนอก 

รวม 

 

3.67 
3.67 

3.52 

3.62 

 

0.744 

0.724 

0.729 

0.6425 

การปกครองบังคบับัญชา 

1 ผูบ้งัคบับญัชารับฟังเหตุ 

2 ผูบ้งัคบับญัชามีความยติุธรรม 

3 ผู ้บังคับบัญชามีการส่งเสริมและพัฒนา
ทกัษะงาน 

รวม 

 

4.14 

4.16 

4.06 

 

4.12 

 

0.607 

0.613 

0.647 

 

0.5873 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

1 ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือร่วมงาม 

2 ความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งาน 

รวม 

 

3.94 

3.95 

3.94 

 

0.666 

0.663 

0.6164 

ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 

1 เงินเดือน 

2 สวสัดิการ 

3 ค่าล่างเวลา(OT) 

รวม 

 

3.58 

3.40 

3.37 

3.45 

 

0.725 

0.657 

0.731 

0.647 
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ความพึงพอใจ X SD 

 

ประสิทธิภาพในการท างาน 

1 ท่ าน เต็มใจท่ีจะท างานล่วงเวลาให้กับ
องคก์ร แมว้า่จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

2 เม่ือได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเท
ใหก้บังานนั้น เพ่ือใหง้านบรรลุผลส าเร็จ 

3 ท่านพร้อมเสมอท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจใน
การปฏิบติังานเพ่ือความกา้วหนา้ขององคก์ร 

4 ท่านภูมิใจท่ีจะบอกกบัผูอ่ื้นวา่เป็นบุคลากร
ขององคก์รน้ี 

5ท่านรู้สึกเต็มใจท่ีจะท าหน้าท่ีในฐานะเป็น
ตวัแทนขององค์กร เพ่ือเขา้ร่วมในกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 

รวม 

 

2.81 

 

 

4.26 

 

4.19 

 

4.16 

 

4.04 

 

3.892 

 

1.380 

 

 

0.589 

 

0.668 

 

0.823 

 

0.822 

 

0.719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1878 

 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ของ บริษทั ว.ีอาร์.

แฮนด์เดลิ จ ากดั 

ความพึงพอใจในงาน
กบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน 

Pear
son 
Corr
elati
on 

 
กา
รไ
ดร้ั
บค

 าย
กย

อ่ง
ชม

เชย
จา
กห

ัวห
นา้

  กา
รย
กย

อ่ง
แล

ะใ
ห้เ
กีย

รติ
จา
กเพ

ื่อน
ร่ว
มง
าน

 

โอ
กา
สก

าร
เลื่อ

นต
 าแ
หน่

ง
 

โอ
กา
สใ

นก
าร
ฝึก

อบ
รม

พฒั
นา

อา
ชีพ

 

กา
รไ
ดร้ั
บก

าร
สน

บัส
นุน

โอ
กา
สร่

วม
งา
นก

บัอ
งค
ก์ร

ภา
ยน

อก
 

ผูบ้
งัค
บับ

ญัช
ารั
บฟั

งเห
ตุผ

ล
 ผูบ้

งัค
บับ

ญัช
ามี
คว

าม
ยตุิ

ธร
รม

 

ผูบ้
งัค
บับ

ญัช
ามี
กา
รส่

งเส
ริม

แล
ะพ

ฒัน
าท

กัษ
ะง
าน

 

คว
าม
สัม

พนั
ธ์ก

บัเ
พื่อ

นร่
วม

งา
น

 

คว
าม
สัม

พนั
ธ์ก

บัห
ัวห

นา้
งา
น

 

เงิน
เดือ

นที่
ได

ร้ับ
 สว

สัดิ
กา
รที่

ได
ร้ับ

 

ค่า
ล่ว

งเว
ลา

 )
OT( 

ท่านเต็มใจท่ีจะท างาน
ล่วงเวลาให้กับองค์กร 
แ ม้ ว่ า จ ะ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทน 

Pear
son 
Corr
elati
on 

0.125 .143* 0.061 .345** .259** .265** .280** .221** .260** .336** .537** .428** .35
3** 

Sig. 
(2-
taile
d) 

0.078 0.005 
 

0.391 <0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

0.002 <0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.
01 

 

เม่ือได้รับมอบหมาย
ง าน  ท่ าน จ ะ ทุ่ ม เท
ให้กับงานนั้ นเพื่อให้
งานบรรลุผลส าเร็จ 

Pear
son 
Corr
elati
on 

.242** .203** .178* .218** .248** .406** .425** .407** .314** .343** .462** .413** .35
8** 

Sig. 
(2-
taile
d) 

0.001 0.005 
 

0.005 
 

0.002 <0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.
01 

 

ท่านพร้อมเสมอท่ีจะ
อุทิศแรงกายแรงใจใน
การป ฏิบั ติ งาน  เพื่ อ
ค ว าม ก้ าวห น้ าข อ ง
องคก์ร 

Pear
son 
Corr
elati
on 

.246** .263** .218** .338** .320** .420** .441** .415** .356** .430** .529** .490** .38
2** 

Sig. 
(2-
taile
d) 

<0.01 
 

<0.01 
 

0.005 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.
01 

 

ท่านภูมิใจท่ีจะบอกกบั
ผู ้อ่ืนว่าเป็นบุคลากร

Pear
son 

.168* .196** .218** .359** .336** .409** .447** .388** .340** .383** .551** .466** .40
3** 
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ขององคก์รน้ี Corr
elati
on 
Sig. 
(2-
taile
d) 

0.005 
 

0.005 
 

0.005 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.
01 

 

ท่านรู้สึกเต็มใจท่ีจะท า
ห น้ า ท่ี ใน ฐ า น ะ เป็ น
ตัวแทนขององค์กร เพื่อ
เข้ า ร่ ว ม ใน กิ จ ก ร ร ม
สาธารณะประโยชน์ 

Pear
son 
Corr
elati
on 

.218** .204** .197** .346** .346** .471** .474** .420** .308** .391** .478** .450** .34
9** 

Sig. 
(2-
taile
d) 

0.005 
 

0.005 
 

0.005 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.01 
 

<0.
01 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
สรุปผลการศึกษา  
  ความพึงพอใจกบัประสิทธิภาพของการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั. วี.อาร์.แฮนด์
เดิล จ ากดั เกิดไดจ้ากปัจจยัหลายดา้น คือ การยอมรับนบัถือ  ความกา้วหนา้   การปกครองบงัคบับญัชา  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจกบัประสิทธิภาพของพนกังานบริษทั 
วี.อาร์.แฮนดเ์ดิล จ ากดัค่าตอบแทนและสวสัดิการ  
 
อภิปรายผล 

 
ผลสรุปการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่ง

การจ่ายค่าตอบแทน ทั้งทางดา้น เงินเดือน สวสัดิการ ค่าล่าวงเวลา จากการท างานนั้น สอคลอ้งกบั  ดร.จีระ 

หงส์ลดารมภ ์ การสูญเสียก าลงัพลในองคก์ร การรักษาก าลงัพบในระดบัราชการ การเพ่ิมเงินเดือนและ

สวสัดิการใหส้อดคลอ้งกบัค่าครองชีพ เสริมสร้างโอกาสความกา้วหนา้ในการท างาน ปรับปรุงวิธีการ

ท างานใหเ้หมาะสมเสมอ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมีคุณธรรมใหค้นใหต้รงกบัคน สร้างระบบการประเมินงานท่ี

เป็นธรรม พฒันาระบบบริหารบุคคลใหร้ะดบัล่างมีส่วนรวมในการตดัสินใจมากข้ึน มีการพฒันาทีมงาน

ใหเ้หมาะสม การมีท่ีท างานอยู่ใกลท่ี้พกัอาศยั และการมีสถานศึกษาอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั 
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ผลสรุปการศึกษา การท่ีพนกังานมีความพึงพอใจในการปฏิบติับนั การท่ีไดรั้บโอกาสท า
หนา้ท่ีในฐานะตวัแทนของบริษทัฯ เพ่ือเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน ์ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ความ
ผกูพนัต่อองคก์ร หากพนกังานไดรั้บการเลือกใหเ้ป็นตวัแทน  เกิดการยอมรับนบัถือยกยอ่งชมเชย มีโอกาส
กา้วหนา้ ไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาในการเป็นตวัแทน ในการเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ 
 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

 1 ท  าใหค้วามความแตกต่างความพึงพอใจในการงานท างานของพนกังานบริษทั ว.ีอาร์.
แฮนด์เดิล จ ากดั  

2 ท าใหท้ราบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ในการท างานกบัความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังาน บริษทั วี.อาร์.แฮนดเ์ดิล จ ากดั 
 3 ช่วยใหส้ามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนเพื่อพฒันาการปฏิบติังานของพนกังาน 
บริษทั ว.ีอาร์.แฮนด์เดิล จ ากดั 
 

ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงาน กบัประสิทธิภาพของ 
พนกังานบริษทั วี.อาร์.แฮนดเ์ดิล จ ากดั ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใช ้
จากผลการศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานกบั

ประสิทธิภาพของ พนกังานบริษทั วี.อาร์.แฮนดเ์ดิล จ ากดั สามารถน าผลการศึกษาไปใชใ้นการวางแผน 
พฒันาองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและมีระดบัความพึงพอใจมากข้ึน โดยสามารถพิจารณาหวัขอ้ 
ดงัน้ี 
- ค่าตอบแทนการท างานและรายไดข้องพนกังานเพียงพอต่อการครองชีพหรือมีความเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืนท่ีท างานในลกัษณะเดียวกนั  มีโบนสัประจ าปี มีการปรับฐานเงินเดือน เป็นตน้  
-   การเพ่ิมสวสัดิการการท างานของพนกังาน เช่น การประกนัภยัดา้นอุบติัเหตุ ค่าล่วงเวลา ค่าชุด
พนกังาน ค่าเดินทางหากมีการท างานล่วงเวลา สวสัดิการการรักษาพยาบาล เป็นตน้ 
- การใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการ ดา้นการบงัคบับญัชา ควรมีการปกครองดว้ยความเสมอ
ภาค มีความโปร่งใส และมอบหมายงานดว้ยความไวว้างใจ เน่ืองจากมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังาน มีการวางนโยบายหรือทิศทางในการด าเนินงานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจน  ดา้นลกัษณะ
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งาน ควรมีการพิจารณาความดีความชอบอยา่งยติุธรรม งานท่ีท ามีความสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ 
เป็นตน้ 
- การฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมใหแ้ก่พนกังานทุกคน ใหผู้บ้ริหารเอาใจใส่พนกังาน 
และใหค้วามเป็นกนัเอง 
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การประเมินความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการธุรกจิ SME 

โดยใช้นวตักรรมการตลาดเพือ่เตรียมพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกจิประชาคมอาเซียน 
Competitive skill and ability of SME entrepreneurs by the use of 

marketing innovation in preparation of AEC 
อรอุมา   ส้มไทย1 และธนุตร์   เอีย่มอร่าม2 

Ornuma   somthai 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความสามารถในการแข่งขันของ

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใชน้วตักรรมการตลาด เพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้สู่
เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ตลอดจนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแข่งขนัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากรคือ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบวดัคร้ังเดียว (One-shot descriptive study) โดยใช้
แบบสอบถามให้ผูต้อบตอบเอง (Self-administered questionnaire)  เป็นการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง แบบ
เทคนิควิธี Cluster  Analysis จัดกลุ่มพ้ืนท่ีเป็น 9 เครือข่าย   และโควต้า (Quota Sampling) เพ่ือให้กลุ่ม
ตวัอย่างไดก้ระจายไปทั้ง 9 เครือข่ายทัว่ประเทศจ านวน 723 รายในสัดส่วน 30% ต่อเครือข่ายตามจ านวน
ผูป้ระกอบการในสังกดัเท่าเทียมกนัและวิเคราะห์ดว้ยวิธี Factor Analysis ผลการวิจยัพบว่าผูป้ระกอบการ
ใหค้วามส าคญักบันวตักรรมการบริหาร นวตักรรมเทคโนโลยี และความสามารถในการผลิต เป็นล าดบัตน้ 
ๆ ส่วนในเร่ืองนวตักรรมการตลาด พบว่าผู ้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างยงัไม่ให้ความส าคัญมากนัก
เน่ืองจากว่าเป็นผูป้ระกอบการใหม่ ซ่ึงเป็นจุดท่ีต้องส่งเสริม ให้ค าปรึกษากับผูป้ระกอบการต่อไปใน
อนาคต  
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Abstract 
 

The research is to study the competitive skill and ability of SME entrepreneurs by the use of 

marketing innovation in preparation of AEC and factors which are influential to the competitiveness of 

SME entrepreneurs. 

This survey research is carried out as a one-shot descriptive study with UBI (University Business 

Incubators) incubates as a target group. The researcher distributes a self-administered questionnaire to a 

target group which is selected by quota sample and the resulting data then is analyzed by factor analysis. 

The researcher finds that entrepreneurs put administrative innovation, technological innovation and 

production capacity as their priorities. However, the target group thinks nothing of the marketing 

innovation because they are still new to the market. This issue becomes a disadvantage to entrepreneurs 

and advisors are encouraged to discuss it with entrepreneurs in the future. 

 
Keywords: Marketing Innovation, Small and Medium Enterprises 
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1. บทน า 
 

จากยุทธศาสตร์แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์พ .ศ. 2555-2564 ท่ี เน้นการเส ริมสร้างขีด

ความสามารถใหผู้ป้ระกอบการและวิสาหกิจ บนฐานขององคค์วามรู้ ความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม และ

ทุนวฒันธรรม โดยค านึงถึงมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นสังคมการสร้างความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคเพ่ือเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นฐานไปสู่เวทีโลก การยกระดบัประเทศเขา้สู่

เศรษฐกิจสร้างสรรคม์ูลค่า โดยการใชน้วตักรรม ความคิดสร้างสรรค ์การเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และการ

สร้างคุณค่าร่วมกบัสังคมการสร้างสภาพแวดลอ้มภายในประเทศท่ีเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจไดอ้ย่างเป็น

ธรรม การส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคา้ให้เป็นปัจจยัเก้ือหนุนในการลดตน้ทุน เพ่ิม

คุณภาพ และสร้างสรรคม์ูลค่าใหก้บัผูป้ระกอบการโดยมียทุธศาสตร์หลกัคือการสร้างขีดความสามารถให้

ผูป้ระกอบการและวิสาหกิจ (Smart Enterprise) สู่การเป็นTrading Nation การใชอ้าเซียนเป็นฐานไปสู่เวที

โลก (ASEAN One) การยกระดบัประเทศเขา้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรคม์ลูค่า (Value Creation Economy) การ

สร้างสภาพแวดลอ้มภายในประเทศท่ีเอ้ือต่อการแข่งขนัและเป็นธรรม (Pro Competitive Environment) 

การส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคา้ (New Trade Infrastructure) 

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurs) ท่ีมีความสามารถในการพฒันานวตักรรมนบัว่ามีบทบาทส าคญั

อย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Byrd & Turner(2001) ท่ีกล่าวว่าความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัของธุรกิจอาจจะเป็นไดใ้น

หลายมิติเช่นการมีนวตักรรมต าแหน่งทางการตลาดการมีลูกคา้จ านวนมากและการยากท่ีจะลอกเลียนแบบ

ในตัวสินค้าหรือบริการนอกจากน้ีจะพบได้ว่าในส่วนของนโยบายระดับประเทศของไทยได้ให้

ความส าคญักบัการพฒันานวตักรรมและผูป้ระกอบการโดยไดมี้การจดัตั้งส านกังานนวตักรรมแห่งชาติให้

ท าหน้าท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนและการพฒันานวตักรรมข้ึนในหมู่ผูป้ระกอบการหรือธุรกิจทุกๆ

ประเภททั้งในลกัษณะของการยกระดบันวตักรรมการส่งเสริมวฒันธรรมนวตักรรมและการสร้างระบบ

และองค์การนวตักรรมเพ่ือให้เกิดความเขม้แข็งทางดา้นความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัของประเทศ 

(ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ, 2549) 

โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มีช่ือย่อเรียกว่า UBI ไดจ้ัดตั้งข้ึนโดย

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เม่ือปลายปี  พ .ศ.2547 โดยหวังจะให้  UBI ใน

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัตั้งข้ึนท าหนา้ท่ีให้เกิดบริษทัจดัตั้งใหม่ และผูป้ระกอบการใหม่ท่ีจะถูกฟูมฟักให้

เติบโตโดยอาศยัขอ้ไดเ้ปรียบจากสภาพแวดลอ้มทางวิชาการในมหาวิทยาลยั ใหมี้ความแขง็แกร่งและหลุด
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ออกไปเป็นบริษทัเต็มรูปในอนาคต  เป็นท่ีซ่ึงความรู้ดา้นเทคโนโลยี กบัความรู้ดา้นธุรกิจในหลากหลาย

กิจกรรมมาอยู่ ร่ วมกัน  การให้บ ริการให้ค าป รึกษาธุรกิจปั จจุบันหน่วยบ่ม เพาะวิสาห กิจใน

สถาบนัอุดมศึกษามีจ านวน56 แห่ง แบ่งเป็น เครือข่ายจ านวน 9 เครือข่าย ประกอบดว้ย ภาคเหนือตอนบน 

5 แห่งภาคเหนือตอนล่าง 4 แห่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 5 แห่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 8 แห่งภาคกลางตอนบน 13 แห่งภาคกลางตอนล่าง 10 แห่งภาคตะวนัออก 2 แห่งภาคใตต้อนบน 

4 แห่งภาคใต้ตอนล่าง 5 แห่งการใช้นวตักรรมเพ่ือการประกอบธุรกิจของในทุก ๆ ธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัให้สามารถทดัเทียมกบัอาณาประเทศ โดยเฉพาะสังคมอาเซียนท่ีเปิดข้ึนในปี 

2558 จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพในด้านการแข่งขันส่ิงส าคัญทีจะต้องค านึงคือความรู้

ความสามารถด้านนวตักรรมของธุรกิจควรมีการศึกษาระดับความรู้ความสามารถในการแข่งขันของ

ผูป้ระกอบการรวมทั้งการใชน้วตักรรมการตลาดของผูป้ระกอบการเพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันา

และปรับกลยทุธ์การด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของธุรกิจและน าไปสู่ศกัยภาพการแข่งขนัของธุรกิจ

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 1. เพ่ือประเมินความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการธุรกิจ SME 
  1.1 ความสามารถดา้นนวตักรรมการตลาด 
  1.2 ความสามารถดา้นนวตักรรมบริหาร 
  1.3 ศกัยภาพในการแข่งขนั 
 2. เพ่ือศึกษาการใชน้วตักรรมทางการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจ SME ในโครงการบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีจะน ามาใช้ในการศึกษาประชากรศึกษาเฉพาะ
ผูป้ระกอบการธุรกิจ SME ในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จ านวน 715 
ราย ประกอบกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ในเชิงสถิติ
ไดก้ าหนดเกณฑใ์หก้ารก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ควรท่ีจะมีขนาดเท่ากบั
หรือมากกว่า 100 รายจึงจะท าให้การวิเคราะห์องคป์ระกอบมีความสอดคลอ้งและกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(นงลกัษณ์   วิรัชชยั, 2542)  
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การสุ่มตวัอยา่ง 
ในการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ

ในประเทศไทยและการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้ชเ้ทคนิคการเลือกตัวอย่าง แบบเทคนิควิธี 
Cluster  Analysis จดักลุ่มพ้ืนท่ีเป็น 9 เครือข่าย   และโควต้า (Quota Sampling) เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้
กระจายไปทั้ ง 9 เครือข่ายทั่วประเทศจ านวน 723 รายในสัดส่วน 30% ต่อเครือข่ายตามจ านวน
ผูป้ระกอบการในสงักดัเท่าเทียมกนัและวิเคราะห์ดว้ยวิธี Factor Analysis  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดนวตักรรมการตลาด 
คอทเลอร์ (Kotler, 1994)  อา้งถึงในหทยักาญจน ์  วรรธนสิทธิโชค, 2551 หมายถึงกระบวนการท่ี

เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละการเปล่ียนแปลงความคิดนั้นเป็นไปในรูปของสินคา้บริการหรือวิธีการดาเนิน

งานท่ีถกูรับรู้โดยบุคคลว่าเป็นส่ิงใหม่ความคิดอาจมีมานานแลว้แต่อาจจะเป็นนวตักรรมสาหรับผูท่ี้เห็นว่า

เป็นส่ิงใหม่ 

แบร์เนตต ์(Barnett, 1953) กล่าวว่านวตักรรมมีความหมายครอบคลุมเร่ืองราวต่างๆทัว่ไปอาจเป็น

แนวคิดแบบแผนพฤติกรรมใหม่หรือส่ิงใหม่ท่ีมองเห็นและสมัผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 และส่ิงท่ีไม่

สามารถสัมผสัไดร้วมทั้งพฤติกรรมการประพฤติปฏิบติัตามระบบสังคมประเพณีวฒันธรรมประเพณี

ตลอดจนส่ิงประดิษฐแ์ละวิทยาการใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคล 

โรเจอร์ส (Rogers, 2004) นวตักรรมหมายถึงความคิดการปฏิบติัหรือส่ิงของซ่ึงบุคคลรับรู้ว่าเป็น

ของใหม่ไม่ว่าความคิดนั้นจะเป็นของใหม่จริงหรือไม่แต่ข้ึนอยู่กบัการความคิดเห็นของบุคคลเป็นเคร่ือง

ตดัสินการตอบสนองท่ีมีต่อส่ิงนั้นถา้บุคคลเห็นว่าอะไรเป็นส่ิงใหม่สาหรับตนส่ิงนั้นถือว่าเป็นนวตักรรม

ไม่จาเป็นตอ้งเป็นความรู้ใหม่ในบางคร้ังบุคคลอาจมีความรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นนวตักรรมมาแลว้แต่ยงัไม่ได้

พฒันาทศันคติของตนไปในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบหรือยงัไม่ไดย้อมรับหรือปฏิเสธนวตักรรมนั้นความ

ใหม่ของนวตักรรมอาจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรู้ทศันคติหรือการตดัสินใจความใหม่ของนวตักรรมน้ีอาจ

เป็นเพียงช่วงระยะเวลาหน่ึงแต่เม่ือความคิดการปฏิบติัหรือส่ิงของใหม่ไดรั้บการยอมรับนาไปปฏิบติัอยา่ง

กวา้งขวางแลว้ส่ิงเหล่านั้นกจ็ะกลายเป็นธรรมดาไป 

ฮิวส์ (Hughes, 2004) ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรมว่าเป็นการนาเอาวิธีการใหม่ๆมาปฏิบัติ

หลงัจากท่ีไดผ้่านการทดลองและไดรั้บการพฒันามาเป็นลาดบัเร่ิมตั้งแต่การคิดคน้การพฒันาแลว้จึงนาไป

ปฏิบติัจริงซ่ึงมีความแตกต่างจากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา 
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Schiffman ,1991 อา้งถึงในเยาวพา  ชูประภาวรรณ, 2547  นวตักรรมคือกระบวนการท่ีเกิดจาก

ความคิดสร้างสรรคแ์ละน าความคิดมาเปล่ียนเป็นผลิตภณัฑบ์ริการและวิธีดาเนินการหรือหมายถึงสินคา้

บริการความคิดใดก็ตามท่ีผูบ้ริโภคมองเห็นเป็นส่ิงใหม่ซ่ึงอาจจะเป็นการปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิมหรือเป็น

นวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่นวตักรรมหมายถึงการคิดค้นส่ิงประดิษฐ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ

ปรับปรุงของเก่าใหเ้หมาะสมหรือดีข้ึนซ่ึงส่ิงท่ีคิดคน้ใหม่น้ีไดรั้บการทดลองพฒันาจนเป็นท่ีเช่ือถือไดแ้ลว้

วา่ส่ิงท่ีคิดคน้ใหม่นั้นไดผ้ลดีจริงทาใหร้ะบบกา้วไปสู่จุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Porter (1990, pp. 578- 587) กล่าวว่านวตักรรมองคก์ารเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัเป็นอนัมาก
ในการสร้างให้เกิดผลการด าเนินงานขององค์การซ่ึงนวตักรรมองค์การนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้นแต่หมายรวมถึงการเปล่ียนเทคโนโลยีการด าเนินการแบบเดิมมาสู่
เทคโนโลยีการด าเนินการใหม่ๆโดยองคก์ารจะตอ้งพยายามสร้างโอกาสและเง่ือนไขท่ีน าพาสู่นวตักรรม
ดว้ยการน าองคก์ารเขา้ตอบสนองต่อตลาดท่ีซบัซอ้นโดยการสร้างกฎแห่งคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัยอดเยี่ยม
อยูเ่สมอรวมทั้งการมองคู่แข่งเป็นตวักระตุน้การพฒันานวตักรรมองคก์าร 

Drucker (1985, pp. 30- 35) กล่าวโดยสรุปไดว้่านวตักรรมคือรูปแบบในการสร้างมลูค่าเพ่ิมสร้าง
คุณค่าใหก้บัทรัพยากรท่ีมีอยูโ่ดยอาจเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีตวัตนหรือไม่กไ็ดซ่ึ้งจะไดรั้บการประเมินจากความ
พึงพอใจของลกูคา้ 

ความสามารถในการแข่งขัน 
Porter (1985) ไดก้ล่าวถึงความสามารถหรือความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัว่าเป็นคุณค่าของธุรกิจ

ท่ีสามารถจะสร้างข้ึนส าหรับลูกคา้ท่ีไม่มีในธุรกิจของคู่แข่งก่อให้เกิดความพึงพอใจกบัลูกคา้ไดมี้การ
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพองค์กรและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัพบว่า
ความสามารถของธุรกิจในฐานะทรัพยากรขององคก์รมีความสัมพนัธ์กบัสร้างเปรียบในการแข่งขนัอย่าง
แบบยัง่ยืน 

Barney (1991, pp. 99-120) ได้กล่าวว่าความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันคือรากฐานท่ีส าคญัของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการด าเนินงานในองค์กรและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัจาก
มุมมองพ้ืนฐานทรัพยากรท่ีใชใ้นธุรกิจท่ีเฉพาะเจาะจงบริษทัมีคุณค่าเหล่าเป็นแหล่งส่ิงส าคญัท่ีก่อให้เกิด
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืนส าหรับธุรกิจ 

Porter (1980) ไดก้ล่าวถึงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัวา่ประกอบไปดว้ยการสร้างความแตกต่าง
ความเป็นผูน้ าทางดา้นตน้ทุนและการจ ากดัขอบเขตส าหรับการสร้างความแตกต่างนั้นยงัตอ้งอาศยักลยทุธ์
ระดบัธุรกิจมาใชใ้นการบริหารจดัการซ่ึงในกลยทุธ์แต่ละรูปแบบต่างกมี็ขอ้ดีต่างกนัเช่นกลยทุธ์ของ 

ดร.พงษ์สรรค์   ลีลาหงส์จุฑา (2554, บทคดัย่อ) กล่าวว่าปัจจยัและส่วนผลกัดันต่างๆท่ีจะให้
ประสบความส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs ในการเขา้สู่ตลาด AEC ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีมีศกัยภาพสูง
ในการเขา้สู่ตลาดต่างประเทศคือประสบการณ์ระหว่างประเทศการขยายตวัของอุตสาหกรรมลกัษณะ
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ความเป็นสากลความเส่ียงของประเทศความแตกต่างทางวฒันธรรมศักยภาพทาการตลาดความรู้ทาง
การตลาดแรงจูงใจท่ีจะใชก้ลยทุธ์พนัธมิตรทางธุรกิจในระดบัสากล 

ทศพล ปรีชาศิลป์(2555) กล่าวว่าผูป้ระกอบธุรกิจ OTOP มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีความรู้และ

ความสามารถดา้นนวตักรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากปัจจุบนักระบวนการทางธุรกิจมีสภาวะการ

แข่งขนัท่ีรุนแรง ท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไดน้ ากระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ มาใช้

เพ่ือรับกบัการเปล่ียนแปลง 

ณชยัศกัด์ิ  จุณณะปิยะ(2554)  ไดใ้ห้ความเห็นว่าสภาพแวดลอ้มภายนอกทางการตลาดมีระดบั

ค่าเฉล่ียการน าไปใชง้านสูงกวา่กลยทุธ์นวตักรรมทางการตลาด 

สิทธิรัชต์   จารุไชยกุล (2551) ให้ความเห็นว่าประสิทธิผลการจดัการเชิงกลยุทธ์ดา้นการตลาด 

และดา้นการจดัซ้ือ มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบกกบัศกัยภาพการแข่งขนัโดยรวม 

 

3. วธิีการศึกษา 
ในการวิจัยคร้ังน้ีได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีจะน ามาใช้ในการศึกษาประชากรศึกษาเฉพาะ

ผูป้ระกอบการธุรกิจ SME ในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ใชรู้ปแบบการ

วิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบวดัคร้ังเดียว (One-shot descriptive study) โดยใชแ้บบสอบถามให้

ผูต้อบตอบเอง (Self-administered questionnaire)  และ เป็นการก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota 

Sample) 

ประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีคือผูป้ระกอบการธุรกิจ SME ในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ
ในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จ านวน 723ราย 

ผูวิ้จยัไดก้ าหนด ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้หลกัการของกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota 
Sampling) เพ่ือให้กลุ่มตวัอย่างไดก้ระจายไปทั้ง 9 เครือข่ายทัว่ประเทศจ านวน 723 รายในสัดส่วน 30% 
ต่อเครือข่ายตามจ านวนผูป้ระกอบการในสงักดัเท่าเทียมกนั 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยศึกษานิยาม ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวิเคราะห์

ความหมาย และขอบข่ายของการใช้นวตักรรมการตลาด ศักยภาพของผู ้ประกอบการท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการแข่งขนั ของผูป้ระกอบการ SME และผูป้ระกอบการในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ ใน

มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งและครอบคลุมเน้ือหา
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ของการวิจยั เมื่อได้แบบสอบถามแล้ว ด าเนินการส่งไปยังหน่วยบ่มเพะวิสาหกิจทัง้ 56 แห่ง 

กระจายส่งต่อไปยงัผูป้ระกอบการตามจ านวนโควตา้ทีก่ าหนดไว ้และส่งกลบัมายงัผูว้จิยัเพื่อรวบรวม

และท าการวเิคราะหข์อ้มลูด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

           ในการศึกษาคร้ังน้ี เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ Factor Analysis 

เป็นการศึกษาองคป์ระกอบของตวัแปร วา่ตวัแปรท่ีศึกษาสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็นก่ีองคป์ระกอบ  โดยใน

การศึกษาคร้ังน้ีจะสร้างขอ้ค าถามหลายขอ้ในดา้นต่างๆ มาใชว้ดั ในรูปของคะแนนประเมินค่า 5 ระดบั 

ความคิดเห็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยใหค้ะแนนเป็น 5  4  3  2  และ 1 ตามล าดบั 

ซ่ึงวิธีการส่วนใหญ่ท่ีใชก้นัคือ การน าคะแนนของทุกขอ้ค าถามมารวมกนั หาคะแนนเฉล่ีย เป็นคะแนน

เฉล่ียในแต่ละดา้น  ซ่ึงมีขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้วา่ขอ้ค าถาม โดยใช ้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยัจะช่วยในการ

ถ่วงน ้าหนกัของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ (Factor Weights) โดยออกมาในรูปสัมประสิทธ์ิของคะแนนปัจจยั 

(Factor Score Coefficient)  เช่น คะแนนปัจจยัความพึงพอใจ (Factor Scores)  = 0.657 (คะแนนมาตรฐาน

ค าถามขอ้1) + 0.754 (คะแนนมาตรฐานค าถามขอ้2) +0.005 (คะแนนมาตรฐานค าถามขอ้3) - 0.007 

(คะแนนมาตรฐานค าถามขอ้4) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ในการศึกษาเร่ือง “การประเมินความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการธุรกิจ SME โดย

ใชน้วตักรรมการตลาดเพ่ือเตรียมพร้อมเขา้สู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน” ไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์

ขอ้มูล Factor Analysis  จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน โดยแบ่งการน าเสนอขอ้มูล ออกเป็น  

5 ส่วน ดงัต่อไปน้ี   

ส่วนท่ี 4.1 ข้อมูลเชิงลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ  อายุ  ประเภทธุรกิจ  ระดับ

การศึกษาเงินทุนเร่ิมตน้ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจจ านวนพนกังานรายไดสุ้ทธิต่อเดือน 

ส่วนท่ี 4.2 สรุปผลค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของ ในการประเมิน/วดัผล ตัวแปรเชิงปริมาณ  

ส่วนท่ี 4.3 สรุปผลจากการท า Factor Analysis และ จ านวน Factor ท่ีเหมาะสมในการจดักลุ่ม 

ส่วนท่ี 4.4 สรุปผลจากการท า Factor Rotation และ ตั้ งช่ือตามลักษณะท่ีเหมาะสม ให้กับ 

Factor ท่ีได ้

ส่วนท่ี 4.5 สรุปผลการตรวจสอบความสมัพนัธ์ ของ Factor กบัขอ้มลูส่วนบุคคล (Bio)  
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กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 53.5 มีอายรุะหว่าง30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 49 อยูใ่นธุรกิจ
ภาคการค้า คิดเป็นร้อยละ 52 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ51 มีเงินทุนเร่ิมตน้อยู่
ในช่วง 50,000-1,000,000 บาท ร้อยละ 40 ด าเนินธุรกิจมาแลว้ต ่ากว่า 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 55  มีจ านวน
พนกังานนอ้ยกวา่ 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 68 มีรายไดสุ้ทธิต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท  ร้อยละ 61.5  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลองคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ ท่ีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของ

ผูป้ระกอบการคือ  ศกัยภาพการแข่งขนันวตักรรมเทคโนโลยีนวตักรรมการตลาดนวตักรรมการบริหาร

ศกัยภาพการลงทุนความสามารถในการผลิตการตอบสนองความตอ้งการตลาดพบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความส าคญักบั การใชน้วตักรรมเทคโนโลยี มากท่ีสุดนั้น คือ กลุ่มท่ีมีอายุต ่า
กวา่ 30 ปี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใหค้วามส าคญักบั ศกัยภาพการลงทุน มากท่ีสุดนั้น คือ กลุ่มท่ีมีอายมุากกว่า 50 ปี 
และมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากวา่ รวมทั้งศกัยภาพการลงทุนมีผลกบัประเภทธุรกิจมาก
ท่ีสุดคือประเภทธุรกิจภาคอุตสาหกรรม  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใหค้วามส าคญักบันวตักรรมการบริหารมากท่ีสุด คือ ผูป้ระกอบการท่ีมีเงินลงทุน
มากกวา่ 3,000,000 บาท ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างท่ีด าเนินธุรกิจมาแลว้ 5-7 ปี มีศกัยภาพการลงทุนมาก
ท่ีสุด จ านวนพนกังาน 21-30 คน มีความส าคญักบัความสามารถในการผลิตมากท่ีสุด ผูป้ระกอบการกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีให้ความส าคญักบั ศกัยภาพการแข่งขนั มากท่ีสุดนั้น คือผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดสุ้ทธิมากกว่า 
30,000 บาทและใหค้วามส าคญักบั ความสามารถในการผลิตดว้ย 
 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
จากการวิจยัพบว่าผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบันวตักรรมการบริหาร นวตักรรมเทคโนโลยี 

และความสามารถในการผลิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นนัทนา   คินิมาน(2546, บทคดัย่อ) พบว่าผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเภทธุรกิจการผลิตส่วนใหญ่มีความตอ้งการพฒันาในดา้นการ
ออกแบบผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดประเภทธุรกิจการคา้ปลีกและการคา้ส่งพบวา่ส่วนใหญ่มีความตอ้งการในการ
พฒันาดา้นการจดัท าระบบการเงินทุนหมุนเวียนและประเภทธุรกิจการบริการพบว่าส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการในการพฒันาดา้นการตลาดส าหรับปัญหาของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทั้งประเภทกิจการการผลิตการคา้ปลีกการคา้ส่งและการบริการส่วนใหญ่พบปัญหาในดา้นการขาดสภาพ
คล่องในระบบเงินทุนหมุนเวียนและตลาดในการจ าหน่ายสินคา้เน่ืองจากมีคู่แข่งทางการคา้เพ่ิมมากข้ึน 

ในเร่ืองนวตักรรมการตลาด พบว่าผูป้ระกอบการกลุ่มตัวอย่างยงัไม่ให้ความส าคัญมากนัก
เน่ืองจากว่าเป็นผูป้ระกอบการใหม่ ซ่ึงเป็นจุดท่ีต้องส่งเสริม ให้ค าปรึกษากับผูป้ระกอบการต่อไปใน
อนาคต สอดคลอ้งกบั ดร.พงษส์รรค์   ลีลาหงส์จุฑา (2554, บทคดัย่อ) ท่ีกล่าวว่าปัจจยัและส่วนผลกัดนั
ต่างๆท่ีจะใหป้ระสบความส าเร็จของผูป้ระกอบการ SMEs ในการเขา้สู่ตลาด AEC ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีมี
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ศกัยภาพสูงในการเขา้สู่ตลาดต่างประเทศคือประสบการณ์ระหวา่งประเทศการขยายตวัของอุตสาหกรรม
ลกัษณะความเป็นสากลความเส่ียงของประเทศความแตกต่างทางวฒันธรรมศกัยภาพทาการตลาดความรู้
ทางการตลาดแรงจูงใจท่ีจะใชก้ลยทุธ์พนัธมิตรทางธุรกิจในระดบัสากล 

ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความสามารถดา้นนวตักรรมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั 

ทศพล ปรีชาศิลป์  (2555) ท่ีกล่าวว่าผูป้ระกอบธุรกิจ OTOP มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีความรู้และ

ความสามารถดา้นนวตักรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากปัจจุบนักระบวนการทางธุรกิจมีสภาวะการ

แข่งขนัท่ีรุนแรง ท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไดน้ ากระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ มาใช้

เพ่ือรับกบัการเปล่ียนแปลง 

ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบันวตักรรมการตลาดอยูใ่นระดบันอ้ยสอดคลอ้งกบั 

ณชยัศกัด์ิ   จุณณะปิยะ  (2554) ไดใ้หค้วามเห็นวา่สภาพแวดลอ้มภายนอกทางการตลาดมีระดบัค่าเฉล่ียการ

น าไปใชง้านสูงกวา่กลยทุธ์นวตักรรมทางการตลาด 

ข้อเสนอแนะ 

การศกึษาในครัง้นี้เน้นการวดัความรูค้วามสามารถในการใชน้วตักรรมของผูป้ระกอบการ เพื่อ

เตรยีมความพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกจิประชาคมอาเซียนดงันัน้ยงัคงมใีนแง่มุมอื่นที่สามารถศกึษา

เพิม่เตมิไดอ้กีส าหรบัการวดัความรูค้วามสามารถของผูป้ระกอบการเพื่อดูศกัยภาพในการแขง่ขนัเช่น

ความพร้อมด้านการเป็นผู้ประกอบการระดับนานาชาติ ความพร้อมด้านศกัยภาพการผลิต เพื่อ

เตรยีมพรอ้มเขา้สูเ่ขตเศรษฐกจิประชาคมอาเซยีน 
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการเสริมความงาม และ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจเสริมความงาม กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ “วฒิุศกัด์ิ คลินิก” ซ่ึง
ตวัแปรอิสระประกอบดว้ย 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะ ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ ประกอบดว้ย อาย ุ
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและตวัแปร ดา้นพฤติกรรมการใช ้บริการเสริมความงาม “วุฒิศกัด์ิ 
คลินิก” ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ตวัแปรตามท่ี 1 ตวั ไดแ้ก่ ความตอ้งการปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคคล  ดา้นกระบวนการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิงท่ีมาใชบ้ริการหรือ เคยใชบ้ริการเสริมความ
งาม              “วุฒิศักด์ิ คลินิก” ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 200 ชุด สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใช้ไคสแควร์ (Chi-square) และสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 กรณี
พบความแตกต่างรายคู่จะวิเคราะห์ดว้ยวีธีของเชฟเฟ (Scheffe' s method) 

จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการ “วุฒิศักด์ิ 
คลินิก” พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นมีอายุในช่วง15 - 29 ปี มีระดบัศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี/
เทียบเท่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจา้งเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท และจากผลการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการเสริมความงาม “วุฒิศกัด์ิ คลินิก” สรุปไดว้่า ส่วน
ใหญ่ผูใ้ช้บริการมาใช้บริการรักษาสิว/โรคผิวหนัง รูปแบบส่วนใหญ่ในการเขา้ใช้บริการจะเป็นคอร์ส 
(Course) มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 2,001-4,000 บาท มกัช าระเงินดว้ยเงินสด ส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีมารับบริการท่ี 
“วุฒิศกัด์ิ คลินิก” คือ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ/์บริการ/โปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ ผูใ้ชบ้ริการจะเขา้ใช้
บริการเม่ือมีปัญหาดา้นผิวพรรณ มีความถ่ีท่ีมาใชบ้ริการ เดือนละ 1-2 คร้ัง จะเขา้ใช้บริการในวนัเสาร์- 
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อาทิตย์ เวลา 17.00-00.00 น. (เย็น/เลิกงาน) จะเข้าใช้บริการท่ีคลินิคใกล้บ้าน/ท่ีท างาน ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการเขา้ใชบ้ริการมานาน 3-6 เดือน ส่วนใหญ่มีความคาดหวงัจากการใชบ้ริการคือการไดรั้บ
ผลลัพธ์จากการบริการดีตรงตามความต้องการ มีแนวโน้มอาจจะกลบัมาใช้บริการ และส่วนใหญ่มี
แนวโนม้ท่ีจะแนะน า “วฒิุศกัด์ิ คลินิก” 

ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์
และการบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการเสริมความงามกบัความตอ้งการปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด จ าแนกตามเหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินใจใชบ้ริการของ “วฒิุศกัด์ิ คลินิก”,ระยะเวลาท่ี
ใชบ้ริการของ “วฒิุศกัด์ิ คลินิก” ตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบนั, สถานท่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการ “วฒิุศกัด์ิ คลินิก” และ
ความถ่ีในใชบ้ริการของ “วุฒิศกัด์ิ คลินิก” โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
พฤติกรรมท่ีจ าแนกไวข้้างต้นท่ีต่างกนั มีความต้องการส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลจากงานการศึกษาท่ีไดม้าน้ี อาจจะเป็นขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันา ให้กบัธุรกิจเสริม
ความงามและท าใหผู้ป้ระกอบการทราบถึงช่องวา่งระหวา่งความตอ้งการของผูบ้ริโภค และพฤติกรรมของ
กลุ่มลูกคา้ต่อธุรกิจเสริมความงาม ซ่ึงผูป้ระกอบการคลินิกเสริมความงาม สามารถน ามาพฒันาในเร่ือง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือพฒันากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และตอบสนองความตอ้งการให้
ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ได ้
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการใช้บริการเสริมความงาม, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, วฒิุศักด์ิ คลินิก 
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Abstract 
 The purpose of the independent study to learn the behavior using the beauty services and needs of 
the consumers towards marketing part composition factors. The composition section of the marketing 
factors, "lawmaker dignity clinic", which consists of two independent variables, the variables are as 
follows: the user's personal style, consisting of age, education, occupation, the average earnings per 
month and a variable. Beauty salon "qualified clinical recognition of the inherent dignity" of consumer 
groups, female in Bangkok. The variables are as follows: 1 the composition section needs a marketing 
factor the price of product & service equipment. The people and process aspects of creating and 
presenting a physical style. 
 The samples used in this study is that consumers who use the service, or gender group. Used beauty 
"Wuttisak clinic" in Bangkok. Samples (Questionnaire) as a tool to collect the amount.The statistics 
used in data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. Correlation analysis 
using chi-square (chi-square test : x2) and statistical analysis, ANOVA (one-way anova) test was 
statistically significant at the 0.05 significant difference pairs are analyzed with the Scheffe method 
(scheffe 's method). 
 The result of the study general information of consumers use the service. "Wuttisak clinic" found 
that most of the guests have a life in the last 15 - 29 years old, have a high level of education Bachelor's 
degree/equivalent,Most career as a staff/employees private sector, there is an average revenue per month 
10,001 - 20.000 Baht, and the result of the study behavior user information services, beauty 
clinic."Wuttisak clinic"  concluded that most service users to use the services keep acne/rosacea, a 
majority of the course will be a (Course),There is a cost per 2,001 - 4,000 Baht, are often paid in cash, 
most have good reason to come to . "Wuttisak clinic" is a wide variety of 
products/services/Promotion,Guests will be able to access services when there is a problem on the facial 
skin, with the frequency of use the service once a month 1 - 2 times, to use on the day Saturday - Sunday 
17.00 - 00:00 am  (off work), access to the clinic near home/work,There are many times in order to have 
access to services, for up to 3 - 6 months, the majority of them are from the service is expected to be the 
result of direct services, according to the needs, There is likely to be returned may be most likely to use 
the services and likely to be recommended by "Wuttisak clinic". 
 Service users have the best marketing combined. When analyzing a side including the products and 
services, the price, the Place, the Promotioa, the people, the processes, And the creation and presentation 
of physical characteristics. 
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 Result of the study of the relationship between the beauty of service behavior to the needs of the 
Market Factors mix classified by reason that decided to use the service "Wuttisak clinic", The length of 
time the use of the service "Wuttisak clinic" from the beginning to the present,Where to use a "Wuttisak 
clinic" and the frequency of use of the service. The analysis found that only one of the uncertainty of the 
guests with a behavior that is above the identification of a different mix of the market need to vary, 
There is a statistically significant at Level 0.05  
 The results of the study that was to come. May be suggestions and guidelines for development. 
Beauty to business and entrepreneurs aware of the gap between the needs of consumers. Who operate 
health clinics. Can be developed in the marketing mix. To develop the strategy for the business. And 
meet the needs of the customer. 
 
Keywords: Behavior of the beauty, the marketing mix, WUTTISUK Clinic 
 

1. บทน า 
 
     ในปัจจุบนักระแสของการปรับเปล่ียน หรือพฒันาบุคลิกภาพ ภายนอกในดา้นรูปร่างหน้าตา และ
ผิวพรรณนั้น ทั้งปัจจยัท่ีควบคุมไดเ้ช่น อาหาร และปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้เช่น อายุท่ีมากข้ึน พนัธุกรรม 
ความเครียด และปัจจยัอ่ืนๆ ลว้นแต่ส่งผลกระทบต่อความสวยความงาม ทางดา้นผิวพรรณ รูปร่างหนา้ตา 
การเขา้รับบริการธุรกิจเสริมความงามจึงเป็นหน่ึงทางเลือกในการพฒันา ความสวยความงามเพ่ือคงสภาพ
ส่ิงท่ีดีอยู่แลว้หรือท าให้ดียิ่งข้ึน ส่วนผูท่ี้มีขอ้ดอ้ยทางดา้นรูปร่างหนา้ตา ผิวพรรณ ก็จะเขา้รับบริการเสริม
ความงามเพ่ือลบขอ้ดอ้ยท่ีมีอยู่ เสริมจุดเด่นของรูปร่างหนา้ตาใหดู้ดีข้ึนได ้ความสมบูรณ์ของ สุขภาพกาย 
ใจ และผิวพรรณท่ีผอ่งใส ยอ่มเสริมสร้างบุคลิกภาพใหดู้ดี น่าสนใจ และสร้างความมัน่ใจ ใหม้ากยิ่งข้ึน 
     ซ่ึงจากปัจจยัดงักล่าวท าใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสวยความงาม ยงัคงมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
ดงัท่ีเห็นไดจ้ากขอ้มูลของ ผูป้ระกอบการธุรกิจในแวดวงธุรกิจเสริมความงามท่ีพบว่า ธุรกิจคลินิกเสริม
ความงาม และผิวพรรณ คลินิกศลัยกรรมตกแต่งมีมูลค่าตลาดรวมในปี 2555 มีประมาณ 20,000-30,000 
ลา้นบาท มีอตัราการขยายตัวเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 20  (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย. กรุงเทพธุรกิจ. 2555: ออนไลน)์ 
     อย่างไรก็ตามธุรกิจเสริมความงามจะสามารถอยู่รอดไดภ้ายใตส้ถานการณ์แข่งขนัของธุรกิจท่ีรุนแรง
นั้น ควรมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหมี้ความแตกต่างเหนือคู่แข่ง และสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม ของ
ลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ โดยค านึงถึงปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาดเป็นส่ิงส าคญั เพ่ือเป็นการ
รักษาฐานลูกคา้เก่าและเป็นการขยายฐานลูกคา้ใหม่ให้เพ่ิมมากข้ึน พร้อมตระหนักถึงคุณภาพและความ
ปลอดภยัในการใหบ้ริการ ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิ่งยวดในการใหบ้ริการ นอกจากน้ีธุรกิจอาจจะตอ้ง
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มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหแ้ตกต่างจากคู่แข่งอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นนวตักรรมใหม่ๆ ในการใหบ้ริการ
การโฆษณาผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ธุรกิจเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางมากข้ึน การฝึกอบรมพนกังาน 
ใหมี้ความเช่ียวชาญในการใหข้อ้มูล รวมทั้งการใหบ้ริการท่ีดีเพ่ือให้ผูบ้ริโภครู้สึกประทบัใจในการเขา้มา
ใชบ้ริการ 
     จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาท่ีกล่าวมา ผูศึ้กษาจึงเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการเสริมความงาม  กบัความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด – กรณีศึกษา วฒิุศกัด์ิ คลินิก ของกลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิง ท่ีมาใชห้รือเคยใชบ้ริการวฒิุศกัด์ิ คลินิก 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มเพศหญิง ไม่ว่าจะเป็นวยัในช่วงอายุ ในกลุ่ม Gen X, Gen Y, 
Baby Boom มกัมีอุปนิสัยตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จึงมีความสนใจและใส่ใจ ในดา้นบุคลิกภาพและความ
งามมากข้ึนเพราะจ าเป็นตอ้งออกสังคม ท าให้กลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีกลายเป็น เป้าหมายหลกัของคลินิกเสริม
ความงามส่วนใหญ่ โดยเหตุผลท่ีเลือกคลินิกเสริมความงามดงักล่าว เน่ืองจาก “วุฒิศกัด์ิ คลินิก” เป็นคลินิก
ความงามอนัดบัหน่ึงในตลาดโดยการครองส่วนแบ่งในตลาดไม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 50 จากมลูค่าตลาดรวมในปี 
2555 และยงัมีแนวโน้มขยายตวัต่อปีสูงถึงร้อยละ 15-20 อีกทั้งยงัมีจ านวนสาขามากท่ีสุด และมีจ านวน
แพทยม์ากท่ีสุด (ศูนยข์อ้มลูและข่าวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง. 2556: ออนไลน)์ ท าใหผู้ศึ้กษามีความสนใจ
ว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นใดท่ีท าให้ “วุฒิศกัด์ิ คลินิก” ประสบความส าเร็จและผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมการใชบ้ริการเสริมความงามอย่างไร เพ่ือจะน ามาเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีสนใจใน
ธุรกิจเสริมความงาม พร้อมทั้งน าไปพฒันาปรับปรุงกลยทุธ์ดา้นการตลาดใหมี้ประสิทธิผลดียิ่งข้ึน 
     ผูศึ้กษาจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจเสริมความงาม “วฒิุศกัด์ิ คลินิก” รวมถึง
การศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ “วุฒิศกัด์ิ คลินิก” พร้อม
ทั้งหาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจเสริมความงาม “วฒิุศกัด์ิ คลินิก” กบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของ  “วุฒิศกัด์ิ คลินิก” ทั้งน้ีเพ่ือน าผลการศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทาง และเป็น
แหล่งข้อมูลในการประกอบการพิจารณาต่อการท าธุรกิจเสริมความงาม พร้อมทั้ งปรับปรุงแก้ไข 
คุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงปัจจยัทางการตลาดอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ และสามารถ
ก าหนดแผนทางดา้นการตลาด รวมถึงพฒันากลยุทธ์ทางดา้นการตลาด เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้
บริการเสริมความงาม  กบัความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด – กรณีศึกษา วฒิุศกัด์ิ คลินิก ของ
กลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิง ท่ีมาใชห้รือเคยใชบ้ริการวุฒิศกัด์ิ คลินิก ในเขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ีครอบคลุม
เน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 
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     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539) กล่าวถึงปัจจัยส่วนบุคคลวาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (Personal Factors Influencing Consumer Behavior) การตัดสินใจของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อายุ วงจรชีวิต ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ 
การศึกษาค่านิยมหรือคุณค่า และรูปแบบของการด ารงชีวิต 
     (Kotler Philip, 1997)  Marketing Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 
behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบการจดัหาใหไ้ดม้าแลว้ซ่ึงการ
ใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบการซ้ือ
และการใชสิ้นคา้ 
     การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากร เช่น 
เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาว่าสินคา้ท่ีเขาจะเสนอนั่น 
ใครคือผูบ้ริโภค (Who?) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What?) ท าไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ืออยางไร (How?) ซ้ือเม่ือไร 
(When?) ซ้ือท่ีไหน (Where?) ซ้ือและใชบ่้อยคร้ังเพียงใด (How often) รวมทั้งการศึกษาว่าใครมีอิทธิพล
ต่อการซ้ือเพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
     (Kotler Philip, 1997)  ไดก้ล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) 
ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการ ซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 
7Ps ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล  ด้านกระบวนการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
ขอบเขตการศึกษาการก าหนดประชากร และเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรของการศึกษาเร่ืองน้ี คือ กลุ่มประชากรเพศหญิง ท่ีมาใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการ ธุรกิจ
เสริมความงาม “วุฒิศกัด์ิ คลินิก” ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา
เท่ากบั 384 ตวัอย่าง ดูจากตารางของ Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan แต่ดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้น
เวลา และทรัพยากรของผูศึ้กษา จะศึกษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 ตวัอย่าง โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน  มีการใชก้ารวิเคราะห์การหาค่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชิงลกัษณะสองตวัแปร คือส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ใน
ตวัแปรดา้นการศึกษาชั้นสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเสริมความงาม “วุฒิศกัด์ิ 
คลินิก” จะแปลความหมายข้อมูล (Interpretation) ด้วยสถิติวิเคราะห์ไค -สแคร์ (Chi-square) ในการ
วิเคราะห์เพ่ือหาค่าสัมพนัธ์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และการหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างสองตวั
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แปรหรือหาค่าความสัมพนัธ์ ระหว่างขอ้มูล  2 ชุด ดงัน้ี พฤติกรรมการใชบ้ริการเสริมความงาม “วุฒิศกัด์ิ 
คลินิก” กบัความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาดประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ราคา การส่งเสริม การ
ขาย ช่องทางการจดัจ าหน่าย บุคลากร กระบวนการบริการ (Process)  ลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Vairnce : 
ANOVA) เพ่ืออธิบายการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าสมัพนัธ์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
ส่วนที่ 1 จากผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการ “วุฒิศกัด์ิ 
คลินิก” พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นมีอายุในช่วง15 - 29 ปี มีระดบัศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี/
เทียบเท่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจา้งเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท 
ส่วนที่ 2  จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการเสริมความงามของผูบ้ริโภค พบว่า ในดา้นพฤติกรรม
การคน้หาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมความงาม พบวา่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.5 มีการ
คน้หาขอ้มลูจากการสอบถามจากบุคคลใกลชิ้ด/เคยใชบ้ริการ “วฒิุศกัด์ิ คลินิก”  

ในด้านของพฤติกรรมการใช้บริการเสริมความงามท่ี “วุฒิศักด์ิ คลินิก” ส่วนใหญ่ร้อยละ 39 
ผูใ้ช้บริการมาใช้บริการรักษาสิว/โรคผิวหนัง และรูปแบบส่วนใหญ่ในการเข้าใช้บริการจะเป็นคอร์ส 
(Course) มีมากถึงร้อยละ 51.5 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง 2,001-4,000 บาท ร้อยละ 32.5 
รองลงมาคือ 10,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 21.5 และมีการช าระเงินดว้ยเงินสดคิดเป็นร้อยละ 63.5  

ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองมาจากกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเป็นวยัรุ่นคาบเก่ียบกบัวยัท างาน และมี อาชีพ 
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงเป็นช่วงชีวิตท่ีจ าเป็นตอ้งรู้จกัการสร้างภาพลกัษณ์หรือบุคลิกภาพ ของตน
ใหดู้ดี เพ่ือการเขา้สังคม ประกอบกบัในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจุบนัท่ีมีผลภาวะทางอากาศ รวมถึงฝุ่ น
ละอองต่างๆมากมาย ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดปัญหากบัผิวพรรณดงักล่าวได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ (คอตเลอร์. 1999) เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ในเร่ืองของส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีนกัการ
ตลาด ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ส่ิงกระตุน้ทางอ่ืนๆ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง สังคม วฒันธรรม 
และลกัษณะของผูซ้ื้อ ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัใจดา้นสังคม หรือปัจจยัส่วนบุคคล  ดงักล่าวก็จดัเป็นตวัก าหนด
ความตอ้งการ ส่งผลต่อการตดัสนิใจไดเ้ช่นกนั รวมถึงยงัสอดคลอ้งกนัแนวคิดของ Maslow ในเร่ืองของ
ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) คนเราจะตอ้งการความรัก มิตรภาพ ความใกลชิ้ดผกูพนั ตอ้งการ
เพ่ือน การมีโอกาสเขา้สมาคมสงัสรรคก์บัผูอ่ื้น ไดรั้บการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือหลาย
กลุ่ม และสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ ERG ของ Alderfer ท่ีกล่าวว่าความต้องการความ
เจริญกา้วหนา้ (Growth needs) เป็นความตอ้งการในระดบัสูงสุดของบุคคลซ่ึงมีความเป็นรูปธรรมต ่าสุด
ประกอบดว้ยความตอ้งการการยกย่องบวกดว้ยความตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิตตามทฤษฎีของ
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มาสโลว ์เช่น เจริญกา้วหนา้ดว้ยการพิจารณาเล่ือนขั้น  เล่ือนต าแหน่ง  หรือมอบหมายให้รับผิดชอบต่อ
งานกวา้งข้ึน  โดยมีหนา้ท่ีการงานสูงข้ึน  อนัเป็นโอกาสท่ีจะกา้วไปสู่ความส าเร็จ 

ในดา้นพฤติกรรมหลงัการเขา้ใชบ้ริการท่ี “วุฒิศกัด์ิ คลินิก” ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความคาดหวงั
จากการใช้บริการจากผลลพัธ์จากการบริการดีตรงตามความต้องการ  ถือเป็นการคาดหวงัในดา้นของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ร้อยละ 47.5 อีกทั้งผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีแนวโนม้อาจจะใชบ้ริการ มีมากถึงร้อยละ 
54 และส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะแนะน า ถึงร้อยละ 58  

ทั้งน้ีเม่ือผูบ้ริโภคตดัสินใจใช้บริการ ก่อนจะไปถึงขั้นประเมินหลงัการใช้บริการนั้น ส่ิงท่ีไม่
สามารถควบคุมไดคื้อ ความคาดหวงัท่ีไดจ้ากประสบการณ์การใชบ้ริการ   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
วีรยา กล่ินธรรม (2551) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการเสริมความงาม ราชเทวีคลินิก 
ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัมากท่ีสุดดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ส่วนที่ 3 ผลศึกษาความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของผูใ้ชบ้ริการเสริมความ พบวา่ 

- ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการอนัดบัแรกในเร่ืองการมีความ
แตกต่าง ก่อน-หลงั จากการใชบ้ริการท่ีสามารถเห็นไดช้ดัเจน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 

ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากประเด็นของความตอ้งการส่วนใหญ่มีความตอ้งการในดา้นผลของการรับ
บริการหรือการรักษา สามารถเห็นไดช้ดัเจน ประกอบกบัอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชมี้ประสิทธิภาพและ
ทนัสมยั แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการผลประโยชน ์  ซ่ึงสอดคลอดกบัค าอธิบายลกัษณะของผูบ้ริโภค เสรี 
วงษม์ณฑา (2542: หนา้ 30) กล่าวว่า ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการซ่ึงเป็นความตอ้งการในระดบั
นามธรรม เป็นความตอ้งการเบ้ืองตน้โดยไม่ไดก้ล่าวถึงสินคา้ แต่กล่าวถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัตวับุคคล 
และเม่ือเกิดความตอ้งการ ดงักล่าวแลว้จะส่งผลท าใหเ้กิดข้ึนตอนของการตดัสินใจซ้ือบริการดงักล่าว 

- ด้านราคา ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการอนัดบัแรกในเร่ืองการมีราคาท่ีมีส่วนลดสามารถ
แบ่งจ่ายได ้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 

- ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความตอ้งการอนัดบัแรก 
ในเร่ืองการมีสาขาครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครในแนวรถไฟฟ้า ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 

- ด้านกจิกรรมส่งเสริมการตลาด ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการ อนัดบัแรก ในเร่ืองการมอบ
ส่วนลดเน่ืองในวนัส าคญัต่างๆ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสรี วงษม์ณฑา (2547 : 248) ท่ีกล่าวว่า การส่งเสริมการขายส่วน
ใหญ่จะใชก้ารส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการตอบสนอง และการตดัสินใจซ้ือท่ีรวดเร็วข้ึน 

- ด้านบุคลากร ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการอนัดบัแรก ในเร่ืองการมีมารยาท และความสุภาพในการ
ใหบ้ริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 

จากขอ้มูลดงักล่าวท าให้สามารถสรุปความตอ้งการในประเด็นดา้นบุคลากร ทั้งน้ีเป็นผลมาจาก
บุคลากรส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานขายท่ีจะเป็นบุคคลท่ีท าหน้าท่ี ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัรายละเอียดของ
สินคา้/บริการ และยงัท าหน้าท่ีในการแสวงหาลูกค้า เพ่ือท าการ กระตุน้ให้ลูกค้าเกิดการตดัสินใจได้
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รวดเร็วข้ึน ความสุภาพและมารยาทท่ีแสดงออกมาจึงเป็นปัจจยัส าคญั ท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจไดท้ั้งใน
ทางบวก และทางลบ เพ่ือนสร้างเกณฑ์ในการก าหนดคุณภาพบริการ (Dimensions of Service Quality) 
ผา่นตวับุคลากรในองคก์ร 

- ด้านกระบวนการบริการ ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการ อนัดบัแรก ในเร่ืองการมีขั้นตอน
ในการใหบ้ริการท่ีเป็นระบบสะดวกรวดเร็วและถกูตอ้ง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 

- ด้านการน าเสนอและลักษณะทางกายภาพ  ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการ อนัดบัแรก ในเร่ืองการมี
สถานท่ีรับรองท่ีสะดวกสบายส าหรับลกูคา้ท่ีมารักษา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 

ความตอ้งการในประเด็นดา้นกระบวนการบริการ สืบเน่ืองมาจากความสะดวกสบายจากการรับ
บริการท่ีไดรั้บนั้น จะช่วยสร้างประสบการณ์ท่ีดี และก่อให้เกิดความผูกพนัธ์ระหว่างตวัผูบ้ริโภคกบัตวั
องคก์รธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี ความตอ้งการดงักล่าวจึงถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อ การเพ่ิมคุณค่าท่ี
ผูบ้ริโภคควรไดรั้บจากการเขา้ใขบ้ริการ 
ส่วนที่ 4  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภค กบั พฤติกรรมการใชบ้ริการเสริม
ความงาม “วุฒิศกัด์ิ คลินิก” พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียท่ีแตกต่างกัน จะมีเหตุผลท่ีตดัสินใจใช้
บริการ “วุฒิศกัด์ิ คลินิก” กบัมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง/คอร์ส ท่ีเขา้รับบริการ“วุฒิศกัด์ิ คลินิก” ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีไดม้าสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 จากการ
ทดสอบความสมพันัธ์ดว้ยค่า Chi-Square 
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการเสริมความงาม “วฒิูศกัด์ิ 
คลินิก” กบัความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ พบว่า ตวัแปรท่ี
แตกต่างกนัอยา่ง มีนยัส าคญัทางสิถิติ 0.05 มีดงัน้ี  

ผูใ้ช้บริการมีเหตุผลท่ีตดัสินใจใช้บริการ “วุฒิศกัด์ิ คลินิก” กบัความตอ้งการการให้บริการท่ี
รวดเร็ว/การรักษาเห็นผลเร็ว, ความตอ้งการการรักษาท่ีเห็นความแตกต่าง ก่อน-หลงั ไดช้ัดเจน, ความ
ต้องการเคร่ืองมือท่ีใช้ในการบริการมีประสิทธิภาพ และทันสมยั  และความต้องการสถาบันรับรอง
มาตรฐานความปลอดภยั แตกต่างกนั 

ผูใ้ช้บริการมีระยะเวลา ตั้ งแต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบันท่ีใช้บริการ “วุฒิศักด์ิ คลินิก” กับความ
ตอ้งการให้มีราคาพิเศษส าหรับลูกคา้ประจ า , ความตอ้งการให้มีราคาท่ีมีส่วนลด  สามารถแบ่งจ่ายได ,้ 
ความตอ้งการใหมี้สาขาครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีอยู่ในเส้นทางของรถไฟฟ้า, มีขั้นตอนในการ
ใหบ้ริการท่ีเป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว และถกูตอ้ง แตกต่างกนั 

ผูใ้ชบ้ริการมีสถานท่ีท่ีเขา้ใช้บริการ “วุฒิศกัด์ิ คลินิก”  กบัความตอ้งการให้มีสาขาครอบคลุม
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีอยูใ่นเส้นทางของรถไฟฟ้า, ความตอ้งการสถานท่ีรับรองท่ีสะดวกสบาย ส าหรับ
ลกูคา้ท่ีมารักษา, ความตอ้งการการบริการเคร่ืองด่ืม  ขนม ฟรี ในเวลาท่ีรอรับบริการ แตกต่างกนั 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     สรุปผลการศึกษา ปัจจยัท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อธุรกิจในมุมของของลกูคา้ในปัจจุบนัคือ คุณภาพ
การบริการ (Service Quality) จากบุคลากรท่ีหยิบยื่น และส่งมอบความประทบัใจจากการบริการท่ีเป็นเลิศ
แก่ลูกค้า เพ่ือสร้างผลลัพธ์จากการส่งมอบบริการท่ีดีให้ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ (Customer 
Sastisfaction) และก่อให้เกิดความสัมพนัธภาพท่ีดีแก่ลูกคา้ (Customer Relationship) รวมทั้งเพ่ือกระตุน้
ใหล้กูคา้เหล่าน้ี กลบัมาซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการกนัอยา่งต่อเน่ือง (Customer Retention) ตลอดจนการสร้าง
ฐานให้ลูกคา้มีความสัมพนัธ์ในระยะยาว และ ก่อให้เกิดความจงรักภกัดีกบัสินคา้หรือบริการตลอดไป 
(Customer Loyalty)   
     ผลจากงานการศึกษาท่ีไดม้าน้ี อาจจะเป็นขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันาให้กบัธุรกิจเสริม
ความงามและท าใหผู้ป้ระกอบการทราบถึงช่องวา่งระหวา่งความตอ้งการของผูบ้ริโภค และพฤติกรรมของ
กลุ่มลูกคา้ต่อธุรกิจเสริมความงาม ซ่ึงผูป้ระกอบการคลินิกเสริมความงาม สามารถน ามาพฒันาในเร่ือง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือพฒันากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และตอบสนองความตอ้งการให้
ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ได ้
     ขอ้เสนอแนะทางธุรกิจท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะว่า ส่ือส่ิงพิมพ์มีการเปิดรับอยู่ใน
ระดบันอ้ยมาก จึงควรมีการปรับปรุงการใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์เช่น นิตยสารต่างๆ โดยการเลือกยี่หอ้ นิตยสารให้
ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย หรือเพ่ิมยี่ห้อนิตยสาร เพ่ือเป็นการกระจายข้อมูล การโฆษณา รวมถึง ข้อมูล
รายละเอียดในการใหบ้ริการ เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีลกัษณะเฉพาะได ้เพราะ นิตยสาร
จะเสนอเน้ือหาสาระเป็นท่ีน่าสน ใจของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ สามารถแสดง สีสัน
เก่ียวกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์เพ่ือดึง ดูดความสนใจไดอ้ย่างดี นอกจากน้ียงัช่วย เสริมภาพลกัษณ์ท่ีดี 
ใหก้บัแบรนดอี์กดว้ย 
     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ส่วนใหญ่ เกิดความลงัเลในการบอกต่อหรือแนะน า บุคคลอ่ืน 
ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการท่ี “วฒิุศกัด์ิ คลินิก” ทางธุรกิจควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา ตอบสนองความ
คาดหวงั ของผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจและประทบัใจในการรับบริการ เพ่ิมความกา้วหนา้ของ
ธุรกิจ อีกทั้งยงัจดัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ ความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการท่ีดีอีกดว้ย 
     หากมองจากการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการในด้านบุคลากร เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีความตอ้งการในดา้นมีมารยาท และความสุภาพในการให้บริการ รองลงมา
คือ มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ มีการเอาใจใส่ใจ ดูแลลกูคา้ ตามล าดบั ทั้งน้ีธุรกิจยงัคงตอ้งควรมี
การฝึกอบรมพฒันาบุคลากรไม่เพียงแต่พนกังานท่ีให้บริการประจ าสาขาต่างๆ ยงัรวมถึงแพทยผ์ูใ้ชก้าร
รักษา นอกจากจะใหค้วามรู้ดา้นรายละเอียดผลิตภณัฑ/์รายละเอียดของการบริการแลว้ ยงัควรมีกา อบรม
ในดา้นเทคนิคของการบริการลูกคา้ การสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดีกบัลกูคา้ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความประทบัใจ เพ่ิม
สร้างโอกาสใหล้กูคา้กลบัมาใชบ้ริการได ้เพราะ คุณภาพในการบริการเป็นส่ิงส าคญัในธุรกิจบริการ  
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     ธุรกิจคลินิกเสริมความงามเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีการแข่งขนัสูงมาก ในปัจจุบนัมีคลินิกเสริมความงาม
มากมาย ให้ลูกคา้ไดเ้ลือกหาเพ่ือเขา้รับบริการ ดงันั้นลูกคา้ จึงคาดหวงัว่าจะไดรั้บสินคา้และ บริการท่ีดี
ท่ีสุดในราคาท่ีดีท่ีสุดเช่นกนั แมว้า่ลูกคา้กลุ่มผูห้ญิงวยัท างานจะ คาดหวงัผลการรักษามากกวา่ ราคาสินคา้ 
และบริการ แต่คลินิกเสริมความงามท่ีมีภาพลกัษณ์ดา้นความเช่ียวชาญเอง ก็ควรจดัใหมี้การส่งเสริมการ
ขายเพ่ือดึงดูดลูกค้าบ้าง แต่ก็ต้องไม่ขัดกับภาพลกัษณ์ ของคลินิกจนไป อาจก่อให้เกิดภาวะ ท่ีอยู่ใน
สงครามราคาและปรับคุณภาพลง ทั้งน้ีคลินิกเสริมความงาม สามารถเลือกจดัรายการส่งเสริมการขาย 
เก่ียวกบัส่วนลดค่าสินคา้และบริการซ่ึงเป็นรายการส่งเสริมการขาย ท่ีลูกคา้มีความตอ้งการมากท่ีสุด เพราะ
การส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจยัส าคญัอีกดา้นหน่ึงท่ีสามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเขา้มารับบริการ โดยใน
การส่งเสริมการตลาด จัดเป็นการจูงใจ แต่ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการก็สามารถน ามาจัดตั้ งกลยุทธ์การ
ด าเนินการ หรือเป็นแนวทางได ้โดยการจูงใจ ใหผู้บ้ริโภค ตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการตามแนวคิดของ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ (2550:67) กล่าวว่า การจูงใจเป็นส่ิงเร้าเพ่ือให้ผูบ้ริโภคแสดงพฤติกรรมในทิศทางท่ี
ตอ้งการได ้กล่าวไดว้่าการใชกิ้จกรรมพิเศษ เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารดารตลาดนั้น จะตอ้งพยายามท าให้
กิจกรรมนั้นๆไดรั้บการเผยแพร่ไปสู่ผูบ้ริโภค ในกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งกวา้งขวา้งท่ีสุด 
     จากผลการศึกษาพบว่าคลินิกเสริมความงามยงัต้องเพ่ิมการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ผ่าน
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดทั้งท่ีเป็นส่ือออนไลน์ (Online Media) และส่ือออฟไลน์ (Offline Media) ควบคู่
กนัไปดว้ย โดยปรับเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัเคร่ืองมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบลอ็ก (Blog) ส่ือสังคมออนไลน ์
(Social Media) ชุมชนออนไลน ์และเคร่ืองมือใหม่ๆ โดยสร้างการรับรู้ดา้นบวกต่อแบรนดอ์ยา่งแทจ้ริง อีก
ทั้งหวัใจส าคญัของการส่ือสารการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networks) ไม่วา่จะน าเสนอ
ผ่านเคร่ืองมือใด คลินิกเสริมความงามจะตอ้งน าเสนอเน้ือหา ท่ีเปิดโอกาสใหผู้รั้บสาร มีส่วนร่วมกระตุน้
ให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) รวมทั้ งสร้างความผูกพัน (Engagement) ให้เกิดข้ึนในชุมชน
ออนไลน์ จดัเป็นการใช้ Opinion Leader ในการสร้างตัวแทนทางความคิดเพ่ือการ บอกต่อ แต่ก็ควร
ระมดัระวงัเพราะการท า Viral Marketing เปรียบเหมือนดาบ 2 คม มีทั้งดา้นบวก และดา้นลบ ถา้กระจาย
ขอ้มูลไปสู่ผูรั้บสารแลว้เป็นดา้นบวกก็จะเกิดผลตอบรับกลบัมาอย่างดีเยี่ยม ทั้งยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และท า
ให้สังคมรู้จกัแบรนด์มากข้ึน  เพ่ือน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูใ้ชบ้ริการกบัผูใ้ห้บริการ ช่ือเสียง 
ความเช่ือมัน่และภาพลกัษณ์ท่ีดี ของธุรกิจในท่ีสุด  
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การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจด้านส่วนประสมการตลาดกบั
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์มสิทนี 

The study of the relationship between satisfaction the marketing mix with the 
purchasing behavior of Mistine. 

ณฐัวดี  ดวงนนท์1 และ ผศ.ดร.อริสรา เสยานนท์2 

Nuttawadee Duangnon1  and Assitant Professor Arisara Seyanont2 

บทคดัย่อ 

การศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ ปัจจยัความ

พึงพอใจส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์มิสทีน ในจงัหวดัปทุมธานี กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคในเขตจังหวดัปทุมธานีเลือก 4 อ าเภอได้แก่ อ  าเภอเมือง

ปทุมธานี อ าเภอธัญบุรี อ  าเภอล าลูกกา และอ าเภอคลองหลวง โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ

แบบสอบถามจ านวน 200 ชุด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน Analysis of Variance (ANOVA) และ Linear Correlation Coefficient ผลวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วน

บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า มีอายุระหว่าง 31-35 ปี การศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็น

พนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 15,000 บาท ปัจจยัดา้นพฤติกรรม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือกบั

สาวมิสทีน ส่วนใหญ่เคยใชผ้ลิตภณัฑมิ์สทีนประเภทไวทส์ปาและยงัเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชบ่้อยท่ีสุด มีเหตุผล

ท่ีเลือกใช้ผลิตภณัฑ์มิสทีนคือ หาซ้ือง่าย มีความถ่ีในการซ้ือ ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน ส่วนใหญ่มีผูมี้

อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือคือตนเอง ขอ้มูลปัจจยัด้านความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑคื์อเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียง ดา้นราคาคือเป็นราคาคุม้ค่ากบัคุณภาพท่ีไดรั้บ ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่ายคือเป็นเป็นผลิตภณัฑท่ี์หาซ้ือง่าย ดา้นส่งเสริมการตลาดโดยรวม คือขอ้มูลท่ีโปรโมทผ่านส่ือ มี

ความน่าเช่ือถือ ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้คือมิสทีน ตอบสนองความตอ้งการของท่านได ้ผล

การวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลแตกต่างกนัมีความจงรักภกัดี

ต่อตราสินคา้แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคแตกต่างกนัมีความภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั 

และ ปัจจยัดา้นความพีงพอใจส่วนประสมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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Abstract 

This research study  to study the individual factors . Factors Purchasing Behavior Satisfaction for the 

marketing mix . Affecting the decision to purchase a product Mistine . The sample used in this research 

is Pathumthani. Consumers in the Pathumthani select four districts: Muang Pathum Thani 

,Thanyaburi,LamLukka and Klong Luang. The tool used to collect data for 200 series were used in data 

analysis were percentage , mean , standard deviation, Analysis of Variance (ANOVA) and Linear 

Correlation Coefficient. Results showed that personal factors of the respondents were aged between 31-

35 years old, career as a private employee, student status had Bachelor’degree and earned an average 

monthly income 10,001 - 15,000 baht. Behavioral factors were mainly bought with Mistine Girls . Most 

ever use Mistine White Spa and also the type most frequently used products . There is a reason for 

choosing Mistine is easy to find the frequency of purchase. Uncertainty in each Most influential in the 

purchase decision is their own. Factors to the satisfaction of the marketing mix . The product is to be 

famous products . The price is a good value for the quality received. The distribution channel is a 

product that is easy to buy. Promote the overall market Social media is information Are reliable Factors, 

brand loyalty is Mistine meet your needs . Results of data analysis to test the relationship found. The 

individual factors varies with different brand loyalty . Factors consumers are loyal to different brands 

and different factors of the marketing mix is satisfied with the relationship with brand loyalty . 

 

1. บทน า 

 ในสงัคมปัจจุบนั ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมใหค้วามสนใจและการเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพทั้ง

ภายในและภายนอกเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปัจจยัในการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั ลว้นแต่มีความเส่ียงท่ีจะมาท าลาย

สุขภาพกายและสุขภาพจิต ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหเ้กิดธุรกิจการดูแลความสวยความงามและสุขภาพ เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ปัจจุบนัธุรกิจดูแลผิวเป็นธุรกิจท่ีเติบโตเร็วมาก ในประเทศไทยมี

การแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงทั้งคู่แข่งขนั รายใหม่และรายเก่า เพ่ือใหส้ามารถครองตลาดใหไ้ดม้ากท่ีสุด อีก

ทั้งคู่แข่งรายใหม่มีการส่งเสริมการตลาดเป็นจ านวนมาก โดยอาศยั Social Media ในการประชาสมัพนัธ์ 

เพ่ือใหผู้บ้ริโภครู้จกัผลิตภณัฑใ์หม่ๆมากข้ึน มิสทิน  “เคร่ืองส าอางท่ีใหคุ้ณสวยถึงบา้น” แคตตาลอ็กท่ี
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รวบรวมเคร่ืองส าอาง ทุกประเภทสินคา้ความสวยงามอนัทนัสมยั เนรมิตใหผู้ห้ญิงทุกคนสวยสมบูรณ์แบบ

ดว้ยคุณภาพสินคา้มาตรฐานสากล มิสทินเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ     มิสทินยงักา้วไกลสู่ตลาดต่างประเทศ มี

กระแสตอบรับเป็นอยา่งดี แต่ปัจจุบนัมีผูแ้ทนจ าหน่ายรายหลาย ทั้งแบบมีหนา้ร้าน และแบบอินเตอร์เน็ต

ออนไลน ์ แต่เน่ืองจากธุรกิจครีมบ ารุงผิวในปัจจุบนัมีขนาดใหญ่มาก    ลูกคา้มีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน ส่วน

แบ่งการตลาดยอ่มมีมาก มีคู่แข่งทั้งรายใหม่และรายเก่าเป็นจ านวนมาก  

 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงท าการศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด 

(4p) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด กบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ มิสทีน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีจะท าใหท้ราบความตอ้งการของลูกคา้ และ

พฤติกรรม ซ่ึงจะท าไปสู่การวางแผนดา้นการตลาด และพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพ

ต่อไป   

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้มิสทีน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดและความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้มิสทีน 

3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ใน
การซ้ือและใชสิ้นคา้มิสทีน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้

มิสทีน 

2. ท าใหท้ราบถึงความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑ ์ มิสทีนต่อความ

จงรักภกัดี เพ่ือน าผลวิจยัไปใช้เป็นแนวทางส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจ  และวางแผนกลยุทธ์การส่ือสาร

การตลาดได ้

 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1908 

 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง กลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาด ซ่ึง 

ธุรกิจใชร่้วมกนั ในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือ ให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดคือการตอบสนอง ความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค เคร่ืองมือการตลาด 4 ประการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การ

จัดจ าหน่าย (Place or Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงเรียกสั้ น ๆ ว า4Ps 

(อภิสิทธ์ิ ฉตัรทนานนท ์, 2547 : 110) 

 แนวคิดเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Stages of the Buying Decision Process) Kotler 

(2003: 200)ได้ แบ่งขัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของ ผูบ้รโิภค 5 ขัน้ตอน ซึง่แสดงใหเ้หน็
ว่า กระบวนการตดัสนิใจซือ้เกดิขึน้เป็นเวลานานกว่าทีจ่ะมกีารซื้อจรงิ และมผีลกระทบหลงัจาการซือ้ตามมา

อกีดว้ย ดงัจะแสดงในรปูที1่ 

 
รปูที ่1 ขัน้ตอนในกระบวนการตดัสนิใจซือ้ ทีม่า : Kotler (2003: 204) 

 Berkman, Lindquist and Sirgy (1996) ไดก้ล่าววา่ ความภกัดีต่อตราสินคา้ เป็นผลสืบเน่ืองจาก
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีไดใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ั้นท่ีมีต่อ ตราสินคา้ ท าใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนัและเกิดการ
ซ้ือสินคา้แบบเดิมไม่เปล่ียนแปลง โดยปัจจยัท่ีจะสร้างใหเ้กิดความภกัดีต่อตราสินคา้นอกเหนือจาก ความ
พึงพอใจแลว้ยงัมีในเร่ืองของการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในแต่ละ ตราสินคา้ จ านวนตราสินคา้ท่ีมี
จ าหน่าย ความถ่ีในการบริโภคสินคา้ ประโยชนท่ี์ตราสินคา้ไดน้ าเสนอให ้ระดบัความเก่ียวพนั และการ
รับรู้ถึงระดบัความเส่ียง  

3. วธิีการศึกษา 

     ประชากรในการสุ่มตัวอย่าง  ซ่ึงผูวิ้จัยได้เลือกกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้ามิสทีน  ในจังหวดั

ปทุมธานี ในเขตพ้ืนท่ี 4 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอเมืองจงัหวดัปทุมธานี อ าเภอธญับุรี อ  าเภอล าลกูกา และอ าเภอ

คลองหลวง 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1909 

 
 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้าหรับการวิจยัคร้ังน้ี จะท าการสุ่มจากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือใช ้ ผลิตภณัฑ ์ มิสทีน  

โดยอา้งอิงขอ้มลูจากท่ีท าการปกครองจงัหวดัปทุมธานี (2554) ซ่ึงใน 4 อ าเภอดงักล่าวมีประชากรตาม

ทะเบียนราษฎร์อยูป่ระมาณ 844,802 คน ผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคือ 384 คน 

โดยเทียบจากตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ของ Krejcie and Morgan แต่เน่ืองจาก

ปัจจยัในเร่ืองของเวลาท่ีมีจ ากดั ผูวิ้จยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้ าหรับการวิจยัคร้ังน้ี  200 กลุ่มตวัอยา่ง 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้บ่งลกัษณะการเกบ็ขอ้มลูท าการศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  

       แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นควา้จากหนังสือ บทความ ส่ิงพิมพ ์

วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต 

       แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 

200 ตวัอยา่ง โดยขอความร่วมมือจากตวัแทนจ าหน่ายของ มิสทีน เพ่ือเกบ็ขอ้มลูจากลกูคา้ของผลิตภณัฑ ์มิ

สทีน ในเขตปทุมธานี 

       การวิเคราะห์ขอ้มลู 

       1. การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามและคดั

แยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก โดยคดัเลือกเฉพาะฉบบัท่ีสมบูรณ์เท่านั้น 

       2.  ท าการลงรหัส (Coding) โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตวัแปรท่ีท าการศึกษา แลว้น าขอ้มูลบนัทึกลงใน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

       3. วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

       โดยวิธีการแจกแจงความถ่ีแสดงผลเป็น ค่าร้อยละ(Percentage) ความถ่ี(Frequency) ค่าเฉล่ีย(Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ดงัน้ี 

       ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม และแบบสอบถามเก่ียวกบัดา้น

พฤติกรรม การตดัสินใจซ้ือ แสดงผลเป็นค่าร้อยละ(Percentage) และความถ่ี(Frequency) 
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       ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อ 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ มิสทีน  เป็นลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตรสาวนประมาณค่า  5 

ระดบั แสดงผลเป็นค่าร้อยละ(Percentage) และความถ่ี(Frequency) 

       ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับความจงรักภักดี แสดงผลเป็นค่าร้อยละ(Percentage) และความถ่ี
(Frequency) 

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

  1. Analysis 0f Variance  เพ่ือเปรียบเทียบกลุ่มผูบ้ริโภคกับความจงรักภักดี และพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

 2. Linear Correation Coefficient เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจส่วนประสม
ทางการตลาดกบัความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

 

4. ผลการศึกษา 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-35 ปี มีจ านวน 70 คน  คิดเป็นร้อยละ 35  อายุ

ระหวา่ง 20-25 ปี มีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32  ตามล าดบั ส่วน

ใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชนจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31 อาชีพนกัเรียน นกัศึกษาจ านวน 51 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.5 ตามล าดบั  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 

54 คน คิดเป็นร้อยละ  27 รายได1้5,001 – 20,000 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็น 22.5  ตามล าดบั ผูต้อบ

แบบสอบถามมีช่องทางการสัง่ซ้ือส่วนใหญ่เป็นการซ้ือกบัสาวมิสทีนจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5  

ซ้ือจากร้านขายเคร่ืองส าอางปลีก ส่ง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่เคยใช้

ผลิตภณัฑมิ์สทีนประเภทไวทส์ปา คอลเลคชัน่ จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ประเภทเมคอพั คอล

เลคชัน่ จ านวน 101 คิดเป็นร้อยละ 50.5 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่ใชผ้ลิตภณัฑมิ์สทีนบ่อยท่ีสุดประเภทไวท์

สปา คอลเลคชัน่ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ประเภทเมคอพั คอลเลคชัน่ จ านวน 55 คิดเป็นร้อยละ 

27.5 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑมิ์สทีนคือ หาซ้ือง่าย จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.5  มีสรรพคุณตรงตามท่ีตอ้งการจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ

ซ้ือ ไม่แน่นอนในแต่ละเดือนจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือนจ านวน 68 คน คิด
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เป็นร้อยละ 34  ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือคือตนเอง จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อย

ละ 43 คนในครอบครัวจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ตามล าดบั  

 เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของปัจจยัความพึงพอใจดา้นส่วนประสมการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑโ์ดยรวม พบวา่ มีความคิดเห็นในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.744 เม่ือพิจารณาถึงขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดคือเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียง มีค่าเฉล่ีย 4.24 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.852 รองลงมากคื็อใชแ้ลว้เห็นผลจริง มีค่าเฉล่ีย 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.680 เม่ือพิจารณาดา้นราคาโดยรวม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

รวม 4.01 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.875 เม่ือพิจารณาถึงขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดคือเป็นราคา

คุม้ค่ากบัคุณภาพท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 4.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.721 เม่ือพิจารณาถึงขอ้ท่ีมีความคิดเห็น

ในระดบัมากคือ  แจง้ราคาอยา่งชดัเจนไม่หมกเมด็ มีค่าเฉล่ีย 4.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.883 เม่ือ

พิจารณาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก โดย

มีค่าเฉล่ียรวม 4.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.882 เม่ือพิจารณาถึงขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมากคือเป็น

เป็นผลิตภณัฑท่ี์หาซ้ือง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.902 รองลงมาคือ  สินคา้ไม่ช ารุดหรือ

สูญหายระหวา่งการส่งสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.817 เม่ือพิจารณาดา้นส่งเสริม

การตลาดโดยรวม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.70 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.989 เม่ือพิจารณาถึงขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมากคือขอ้มลูท่ีโปรโมทผา่นส่ือ มี

ความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 3.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.835 รองลงมาคือ  บริการใหค้ าปรึกษาทั้งก่อน

และหลงัการขาย มีค่าเฉล่ีย 3.82 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.781 เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของปัจจยั

โดยรวม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 4.07 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.791 เม่ือพิจารณาถึงขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดคือมิสทีน ตอบสนองความตอ้งการ

ของท่านไดมี้ค่าเฉล่ีย 4.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.676 เม่ือพิจารณาถึงขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก

คือมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ มิสทีน ค่าเฉล่ีย 4.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.663 รองลงมาคือ ท่านคิดวา่

จะซ้ือ มิสทีน อยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 4.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.733 ตามล าดบั อายท่ีุแตกต่างกนัมี

ผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองท่านคิดวา่จะซ้ือมิสทีน

อยา่งต่อเน่ือง (ค่า Sig. เท่ากบั 0.009)  และ มิสทีน ตอบสนองความตอ้งการของท่านได ้ (ค่า Sig. เท่ากบั 

0.045) การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนัมีนยัส าคญัทาง ในเร่ืองเห็น

คุณค่าในตราสินคา้ วา่มีความแตกต่างจากสินคา้อ่ืน (ค่า Sig. เท่ากบั 0.023)  อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ความภกัดีต่อตราสินคา้ไม่แตกต่างกนัในทุกๆเร่ือง รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้
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แตกต่างกนั ในเร่ืองเห็นคุณค่าในตราสินคา้ วา่มีความแตกต่างจากสินคา้อ่ืน(ค่า Sig. เท่ากบั 0.014)  

ช่องทางสัง่ซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั ในเร่ืองคุณค่าในตราสินคา้ 

วา่มีความแตกต่างจากสินคา้อ่ืน (ค่า Sig. เท่ากบั 0.008) ท่านเตม็ใจและไม่เสียดายเงินเพ่ือซ้ือสินคา้ (ค่า 

Sig. เท่ากบั 0.001)  พฤติกรรมเหตุผลในการเลือกซ้ือดา้นมีกล่ินหอมท่ีแตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ในเร่ืองคิดวา่จะลองใชผ้ลิตภณัฑต์วัอ่ืน ท่ีต่างจากท่ีเคยใช ้(ค่า Sig. เท่ากบั 0.008)  ส่วนในเร่ือง

อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั   พฤติกรรมเหตุผลในการเลือกซ้ือดา้นไม่ระคายเคืองต่อผิวท่ีแตกต่างกนัมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้มิสทีน (ค่า Sig. เท่ากบั 0.002)  มิสทีนตอบสนอง

ความตอ้งการของท่านได(้ค่า Sig. เท่ากบั 0.005)  พฤติกรรมเหตุผลในการเลือกซ้ือดา้นมีสรรพคุณตรง

ตามท่ีตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ไม่แตกต่างกนัในทุกๆเร่ือง พฤติกรรมเหตุผล

ในการเลือกซ้ือดา้นหาซ้ือง่ายท่ีแตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองมีทศันคติท่ีดีต่อตรา

สินคา้มิสทีน (ค่า Sig. เท่ากบั 0.036)  พฤติกรรมเหตุผลในการเลือกซ้ือดา้นหาใชแ้ลว้เห็นผลท่ีแตกต่างกนั

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองคิดวา่จะลองใชผ้ลิตภณัฑต์วัอ่ืน ท่ีต่างจากท่ีเคยใช(้ค่า Sig. เท่ากบั 

0.000)  พฤติกรรมดา้นความถ่ีในการซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองคิดวา่จะ

ลองใชผ้ลิตภณัฑต์วัอ่ืน ท่ีต่างจากท่ีเคยใช(้ค่า Sig. เท่ากบั 0.002)  พฤติกรรมดา้นผูมี้อิทธิพลในการ

ตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ไม่แตกต่างกนัในทุกๆเร่ือง ความพึงพอใจส่วน

ประสมการตลาดดา้นเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองท่านคิดวา่จะซ้ือมิสทีนอยา่งต่อเน่ือง(ค่าSig เท่ากบั 0.009) คุณค่าในตรา

สินคา้ มีความแตกต่างจากสินคา้อ่ืน(ค่าSig เท่ากบั 0.049 ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดดา้นเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ในเร่ืองท่านคิดวา่จะซ้ือมิสทีนอยา่งต่อเน่ือง(ค่าSig เท่ากบั 0.009) คุณค่าในตราสินคา้ มีความแตกต่าง

จากสินคา้อ่ืน(ค่าSig เท่ากบั 0.019)  ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดดา้นใชแ้ลว้เห็นผลจริงมี

ความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองคุณค่าในตราสินคา้ 

มีความแตกต่างจากสินคา้อ่ืน(ค่าSig เท่ากบั 0.005)  ท่านเตม็ใจและไม่เสียดายเงินเพ่ือซ้ือสินคา้(ค่าSig 

เท่ากบั 0.004)  ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดดา้นใชแ้ลว้เห็นผลจริงมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี

ต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองท่านคิดวา่จะซ้ือ มิสทีน อยา่งต่อเน่ือง(ค่าSig 

เท่ากบั 0.000)  มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ มิสทีน(ค่าSig เท่ากบั 0.003)  ความพึงพอใจส่วนประสม

การตลาดดา้นปลอดสารเคมีท่ีอนัตรายมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองท่านคิดว่าจะซ้ือ มิสทีน อยา่งต่อเน่ือง(ค่าSig เท่ากบั 0.000)  มีทศันคติท่ีดีต่อตรา
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สินคา้ มิสทีน(ค่าSig เท่ากบั 0.006)  มิสทีน ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดดา้นราคาคุม้ค่ากบั

คุณภาพท่ีไดรั้บ มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ือง

ท่านคิดวา่จะซ้ือ มิสทีน อยา่งต่อเน่ือง(ค่าSig เท่ากบั 0.000)  มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ มิสทีน(ค่าSig 

เท่ากบั 0.000)  ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดดา้นราคาคุม้ค่าเม่ือสัง่ซ้ือเป็นเซตมีความสมัพนัธ์กบั

ความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองท่านคิดวา่จะซ้ือ มิสทีน อยา่ง

ต่อเน่ือง(ค่าSig เท่ากบั 0.001)  มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ มิสทีน(ค่าSig เท่ากบั 0.003)  ความพึงพอใจส่วน

ประสมการตลาดดา้นแจง้ราคาอยา่งชดัเจนไม่หมกเมด็ มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองท่านคิดวา่จะซ้ือ มิสทีน อยา่งต่อเน่ือง(ค่าSig เท่ากบั 0.002)  มิสทีน 

ตอบสนองความตอ้งการของท่านได ้(ค่าSig เท่ากบั 0.022)  ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดดา้นค่าส่ง

สินคา้ราคาไม่แพงมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ใน

เร่ืองท่านคิดวา่จะซ้ือ มิสทีน อยา่งต่อเน่ือง(ค่าSig เท่ากบั 0.000)  มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ มิสทีน(ค่าSig 

เท่ากบั 0.022ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดดา้นมีการลดราคาเม่ือซ้ือมากมีความสัมพนัธ์กบัความ

ภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองท่านคิดวา่จะซ้ือ มิสทีน อยา่งต่อเน่ือง(ค่า

Sig เท่ากบั 0.000)  คุณค่าในตราสินคา้ มีความแตกต่างจากสินคา้อ่ืน(ค่าSig เท่ากบั 0.041)  ท่านเตม็ใจและ

ไม่เสียดายเงินเพ่ือซ้ือสินคา้(ค่าSig เท่ากบั 0.006)  ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดดา้นเป็นผลิตภณัฑ์

ท่ีหาซ้ือง่ายไม่มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทุกๆ

เร่ือง(ค่าSig มากวา่ 0.05) ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดดา้นมีตวัแทนจ าหน่ายท่ีครอบคลุมมี

ความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองท่านคิดวา่จะซ้ือ มิ

สทีน อยา่งต่อเน่ือง(ค่าSig เท่ากบั 0.008)  มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ มิสทีน(ค่าSig เท่ากบั 0.011)  ความ

พึงพอใจส่วนประสมการตลาดดา้นมีหนา้ร้านจ าหน่าย สามารถเขา้ถึงไดง่้ายมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดี

ต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองท่านคิดวา่จะซ้ือ มิสทีน อยา่งต่อเน่ือง(ค่าSig 

เท่ากบั 0.004)  มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ มิสทีน(ค่าSig เท่ากบั 0.036)  ความพึงพอใจส่วนประสม

การตลาดสามารถส่งสินคา้ไดร้วดเร็วทนัใจมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองท่านคิดวา่จะซ้ือ มิสทีน อยา่งต่อเน่ือง(ค่าSig เท่ากบั 0.020)  มิสทีน ตอบสนอง

ความตอ้งการของท่านได ้ (ค่าSig เท่ากบั 0.002) ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดดา้นสินคา้ไม่ช ารุด

หรือสูญหายระหวา่งการส่งสินคา้มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ในเร่ืองท่านคิดวา่จะซ้ือ มิสทีน อยา่งต่อเน่ือง(ค่าSig เท่ากบั 0.000)  มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ 

มิสทีน(ค่าSig เท่ากบั 0.033)  ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดดา้นขอ้มลูท่ีโปรโมทผา่นส่ือ มีความ
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น่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองท่านคิด

วา่จะซ้ือ มิสทีน อยา่งต่อเน่ือง(ค่าSig เท่ากบั 0.000)  มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ มิสทีน(ค่าSig เท่ากบั 

0.001)  มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดดา้นการเป็น

สมาชิกไดสิ้ทธิพิเศษท่ีคุม้ค่ามีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ในเร่ืองท่านคิดวา่จะซ้ือ มิสทีน อยา่งต่อเน่ือง(ค่าSig เท่ากบั 0.000)  มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ มิสทีน

(ค่าSig เท่ากบั 0.012)  ความพึงพอใจส่วนประสมการตลาดดา้นการสะสมแตม้ มีความน่าสนใจมี

ความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองท่านคิดวา่จะซ้ือ มิ

สทีน อยา่งต่อเน่ือง(ค่าSig เท่ากบั 0.000)  มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ มิสทีน(ค่าSig เท่ากบั 0.000)  ความ

พึงพอใจส่วนประสมการตลาดดา้นการแจกสินคา้ทดลองใชมี้ความน่าสนใจมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดี

ต่อตราสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองท่านคิดวา่จะซ้ือ มิสทีน อยา่งต่อเน่ือง(ค่าSig 

เท่ากบั 0.000)  มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ มิสทีน(ค่าSig เท่ากบั 0.001)  ความพึงพอใจส่วนประสม

การตลาดดา้นบริการใหค้ าปรึกษาทั้งก่อนและหลงัการขาย มีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองท่านคิดวา่จะซ้ือ มิสทีน อยา่งต่อเน่ือง(ค่าSig เท่ากบั 0.000)  มี

ทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ มิสทีน(ค่าSig เท่ากบั 0.001)   

 

5.  สรุปผลการศึกษา                                                                                                                                           

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-35 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 15,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นการซ้ือ

กบัสาวมิสทีนจ านวน ส่วนใหญ่เคยใชผ้ลิตภณัฑมิ์สทีนประเภทไวทส์ปา คอลเลคชัน่ ส่วนใหญ่ใช้

ผลิตภณัฑมิ์สทีนบ่อยท่ีสุดประเภทไวทส์ปา คอลเลคชัน่ ส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑมิ์สทีนคือ 

ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือ ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน ส่วนใหญ่มีผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือคือ

ตนเอง ขอ้มูลปัจจยัดา้นความพึงพอใจดา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมมีความคิดเห็นใน

ระดบัมาก ดา้นราคาโดยรวมมีความคิดเห็นในระดบั ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม มีความคิดเห็น

ในระดบัมาก ดา้นส่งเสริมการตลาดโดยรวม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก 

ขอ้มลูปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก การ

ทดสอบความสมัพนัธ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคลแตกต่างกนัมีความจงรักภกัดีต่อตรา
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สินคา้แตกต่างกนั  ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคแตกต่างกนัมีความภกัดีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั ปัจจยั

ดา้นความพีงพอใจส่วนประสมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

 1 จากการศึกษา พบวา่ จากขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-35 ปี มีจ านวน 70 คน  คิดเป็นร้อยละ 35  ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชนจ านวน 62 
คน คิดเป็นร้อยละ 31 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 15,000 บาท ดงันั้น มิสทีนควรมีการพฒันาส่วน
ประสมการตลาด คือ การออกแบบผลิตภณัฑรุ่์นใหม่ๆใหร้องรับกลุ่มลูกคา้วยัรุ่นท่ีปัจจุบนัหนัมาดูและ
ผิวพรรณมากข้ึน และมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ โดยเนน้ในรูปแบบ Social Media ท่ีก าลงัไดรั้บ
ความนิยม เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ ไดม้ากยิ่งข้ึน   

 2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีสามารถสัง่สินคา้ไดต้วัตนเอง เช่นบตัรสมาชิก บตัรสะสมแตม้
ต่างๆ  เพ่ือใหง่้ายต่อการซ้ือสินคา้มากข้ึน อีกทั้งควรจดัโปรโมชัน่สะสมแตม้คูณสองเท่า  โบนสัวนัเกิด  
ส่วนลดส าหรับเดือนเกิด เพ่ือใหล้กูคา้รับรู้ได ้ใหลู้กคา้รู้สึกวา่เป็นคนพิเศษของแบรนดมิ์สทีน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

  1. ควรศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เพ่ือดูความ

แตกต่างหรือสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในคร้ังน้ีหรือไม่ อยา่งไร 

  2. ควรมีการศึกษา ปัญหาและอุปสรรค ในการซ้ือสินคา้จากช่องทางการจดัจ าหน่าย เพ่ือให้

องคก์รสามารถท าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุงและพฒันาพนกังานต่อไป 

  3. ควรท าการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลต่างๆมาพฒันา หรือปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิ่งข้ึน 
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ความพงึพอใจของสมาชิกบัตรสปอต รีวอร์ด คาร์ด 
ที่มีต่อพฤตกิรรมการซ้ือสินค้าท็อปซูเปอร์มาร์เกต็ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Satisfaction of spot rewards card  
On the purchasing behavior TOP’S supermarket in bangkok 

กุสุมา โค้วไล้ 1 และ ผศ.ยุพนิ พทิยาวฒันชัย 2 

KusumaKwoli and Asst.Prof.YupinPitayavatanachai 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมในการซ้ือ
สินคา้ และความพึงพอใจของผูมี้บตัรสปอต รีวอร์ด คาร์ด ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ สมาชิกบตัรสปอต รีวอร์ด คาร์ด ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติ Chi-square (X2 ) และ ANOVA ก าหนดนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ พบว่า
ปัจจยัดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาท่ีมีบตัรสมาชิกและจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวมีพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้แตกต่างกนั และผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคลและความพึงพอใจบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  พบว่า 
ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั  
 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมในการซ้ือ, ส่วนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจ, สปอต รีวอร์ด คาร์ด, ท็อป
ซูเปอร์มาร์เกต็ 
 

Abstract 
    This research intends to study the personal factor, product purchase behavior, and satisfaction of 
Sport Reward Card holders on 7 P’s marketing mix in Bangkok Metropolitan District, these sample 
consist of 400 members of Sport Reward Card in Bangkok Metropolitan District. The data was analyzed 
by applying Chi-square (X2) statistics comparison and ANOVA with determined significance level at 
0 .05 .The result described that personal factors had different product purchase behavior. Moreover the 
relationship between personal factor and satisfaction of Sport Reward Card members on  marketing mix 
indicated that personal factors had different satisfaction levels.  
 

Keywords: Purchase Behavior, Marketing Mix, Satisfaction, Sport Reward  Card, Tops Supermarket 
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1. บทน า 
     สภาวะสังคมไทยในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปท าให้ขอ้จ ากดัในการเลือกและการเขา้ถึงสินคา้หรือ
บริการของลูกคา้ลดลงหรือหมดไปในท่ีสุด ปัจจยัน้ีเองท่ีเป็นสาเหตุส าคญัท่ีส่งเสริมใหลู้กคา้มีอ านาจมาก
ข้ึน ลูกคา้สามารถเปล่ียนไปซ้ือสินคา้หรือบริการจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงได้อย่างง่ายดาย ท าให้ความ
จงรักภกัดีท่ีเกิดข้ึนลดนอ้ยลง ดงันั้นเจา้ของกิจการท่ีตอ้งการกา้วใหท้นัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ีตอ้งท า
ความเขา้ใจท่ีดีเก่ียวกบัความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือคาดการณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในธุรกิจคา้ปลีกท่ีมีการขยายตวัของหา้งต่างๆมากข้ึน ดงันั้น จึงตอ้งหากลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือ
สร้างจุดแข็งใหก้บัธุรกิจตลอดจนตอ้งมีการจดักลุ่มลกูคา้เป้าหมายใหช้ดัเจนมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขนัและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด เพ่ือรองรับพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  
       ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตไดท้ ากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ในรูปแบบบตัรสมาชิกสปอต  รีวอร์ด คาร์ด 
เพ่ือการสร้างกลยทุธ์มดัใจลูกคา้ (Loyalty Program) ซ่ึงบตัรน้ีจะเป็นช่องทางส าคญัในการสร้างฐานขอ้มูล
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือน าขอ้มูลของผูบ้ริโภคมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือส ารวจความ
คิดเห็นและศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของลกูคา้ เป็นแนวทางในการวางแผน แกไ้ข ปรับปรุงต่อไปในอนาคต  
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ของสมาชิกบตัรสปอต  รีวอร์ด คาร์ด ในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ ของสมาชิกบตัรสปอต  รีวอร์ด คาร์ด ในกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูมี้บตัรสมาชิกสปอต  รีวอร์ด คาร์ด ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7 

P’s) ของสมาชิกบตัรสมาชิกสปอต  รีวอร์ด คาร์ด ในกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ของสมาชิกบัตร

สปอต  รีวอร์ด คาร์ด ในกรุงเทพมหานคร 
5. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัความพึงพอใจของผูมี้บัตรสมาชิกสปอต  รี

วอร์ด คาร์ด ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s)  
ขอบเขตของการศึกษา 
     การศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษา ดงัน้ี ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ สมาชิกบตัร
สมาชิกสปอต  รีวอร์ด คาร์ด ซ่ึงปัจจุบนัมีถึง 6 ลา้นคน ในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 96 สาขา กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ สมาชิกบตัรสปอต รีวอร์ด คาร์ด ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     การศึกษาคร้ังน้ี ไดมี้การศึกษารวบรวมเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  
แนวคิดและทฤษฎีความพงึพอใจ 
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     (Kotler, 1994 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541)ความพึงพอใจของลกูคา้ (ผูใ้ชบ้ริการ) หมายถึง ระดบั
ความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบติัผลิตภณัฑห์รือการ
ท างานของผลิตภณัฑก์บัการคาดหวงัของลกูคา้  
      ความพึงพอใจในการบริการมีความส าคญัต่อการด าเนินงานบริการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมี
ลกัษณะทัว่ไป ดงัน้ี (1) ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวกของ บุคคลต่อ
ส่ิงหน่ึงส่ิงใด บุคคลจ าเป็นตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มรอบตวั การตอบสนองความ ตอ้งการส่วน
บุคคลดว้ยการโตต้อบกบับุคคลอ่ืนและส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ท าใหแ้ต่ละคนมีประสบการณ์การรับรู้
เรียนรู้ส่ิงท่ีจะไดรั้บตอบแทนแตกต่างกนัไป (2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่าง
ส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีได้รับจริงในสถานการณ์หน่ึงในสถานการณ์การบริการ และ (3) ความพึงพอใจ
เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาตามปัจจยัแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
     องค์ประกอบของความพึงพอใจ ประกอบดว้ย (1)องค์ประกอบดา้นการเรียนรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์
บริการ และ (2) องคป์ระกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ  
  

 
ภาพที่ 1 องคป์ระกอบ ของความพึงพอใจในการบริการ 
ท่ีมา : จิตวิทยาการบริการ สุโขทยัธรรมาธิราช, 2542 หนา้ 26 
 
     ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ มีปัจจัยส าคัญดังน้ี (1) ผลิตภัณฑ์บริการ (2) ราคา
ค่าบริการ (3) สถานท่ีบริการ  (4) การส่งเสริมแนะน า (5) ผูใ้ห้บริการ ผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารการ
บริการและผูป้ฏิบติังานบริการ (6) สภาพแวดลอ้มของการ และ (7) กระบวนการวิธีการบริการ  
     ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ (1) ความพึงพอใจท่ีตรงกบั
ความคาดหวงั เป็นการแสดงความรู้สึกยินดีมีความสุข ของผูรั้บบริการ เม่ือไดรั้บการบริการท่ีตรงกบัความ
คาดหวงัท่ีมีอยู ่และ (2) ความพึงพอใจท่ีเกินกบัความคาดหวงั เป็นการแสดงความรู้สึกความปลาบปล้ืม ใจ 
หรือความประทบัใจของผูรั้บบริการเม่ือไดรั้บบริการท่ีเกินความคาดหวงัท่ีมีอยู ่ 
การแข่งขันการบริการของธุรกจิค้าปลกี  
     (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)การคา้ปลีก (Retailing) หมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย
สินคา้หรือบริการ การแข่งขนัการบริการของธุรกิจคา้ปลีก ผูบ้ริหารจะตอ้งหากลยุทธ์ต่างเพ่ือมาดึงดูดใจ
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ผู ้บริโภค ดังนั้ นธุรกิจท่ีมีการให้บริการจะใช้ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s  
ประกอบดว้ย  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีสนองความตอ้งการและความจ าเป็นของมนุษยไ์ด ้คือ ส่ิงท่ีผูข้าย
มอบใหแ้ก่ลกูคา้ และลกูคา้จะไดรั้บผลประโยชนแ์ละคุณค่าของผลิตภณัฑ ์ 

2. ราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปแบบตวัเงินราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลกูคา้  
3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล ระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือ

สร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดต่อส่ือสาร 
4. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง ด้านสถานท่ีให้บริการในส่วนแรก คือ เลือกท าเลท่ีตั้ ง 

(location) ของธุรกิจบริการ  
5. บุคคล (People) หรือพนักงานผูใ้ห้บริการ (Employees) ซ่ึงต้องอาศยัการคดัเลือก (Selection) การ

ฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้แตกต่างเหนือ
คู่แข่งขนั 

6. สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ (Custom-value proposition) โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) TQM ทั้งทางดา้น กายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการ 

7. กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานท่ีปฏิบติัในดา้นการบริการ
ท่ีน าเสนอให้กบัลูกคา้เพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และท าให้ ลูกคา้เกิดความประทบัใจ 
(Customer satisfaction) 
ทฤษฎีและแนวความคิดเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
       (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ ,  2541) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม การ
ตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ และการใชสิ้นคา้ นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษา
และวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลกลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจและมีผลท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จถา้กลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดแ้ละเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาด (Marketing concept) 
ท่ีว่าการท าให้ลูกคา้พึงพอใจจะตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือจดัส่ิงกระตุน้ กลยุทธ์การตลาดเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  เน่ืองดว้ยผูบ้ริโภคมีความแตกต่างในลกัษณะประชากรอยู่หลาย
ประเด็น ท าให้มีการซ้ือสินคา้และบริการหลากหลายชนิดไปบริโภค นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าว 
ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีท าใหมี้การบริโภคท่ีแตกต่างกนั  
       (สุปัญญา  ไชยชาญ, 2543) นกัการตลาดจึงตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
(Analyzing Consumer Behavior) ซ่ึงเป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้อง
ผูบ้ริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภคค าตอบท่ีไดจ้ะ
ช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยทุธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาศยัการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer 
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Behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะ
และความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาด
สามารถจดักลยทุธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง
เหมาะสมค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Wsและ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย WHO?  
WHAT?  WHY?  WHO?  WHERE?  และ HOW?  เพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึง
ประกอบดว้ย  OCCUPANTS  OBJECTS  OBJECTIVES  ORGANIZATIONS  OCCASIONS  
PUTLETS  และ OPERATIONS   
        

3. วธิีการศึกษา 
 
     กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกบตัรสปอต รีวอร์ด คาร์ด ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คนใชบ้ริการท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล ท็อป มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์ 
และทอ็ปส์ เดล่ี  
     ตวัแปรในการศึกษา ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ขั้นสูงสุดหรือ
ก าลงัศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ดา้นระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิก และสมาชิกในครอบครัว (2) พฤติกรรมใน
การซ้ือสินคา้ ประกอบดว้ย พฤติกรรมการใชบ้ตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด ในการซ้ือสินคา้ท่ีท็อปส์ 
พฤติกรรมการแสดงสิทธิว่าเป็นสมาชิกบตัรสปอต รีวอร์ด คาร์ด พฤติกรรมการสอดบตัรสมาชิกสปอต รี
วอร์ด คาร์ด กบัเคร่ืองรับขอ้มูลอตัโนมติั (Touch Point) เพ่ือรับใบรายการสินคา้ราคาพิเศษเฉพาะบุคคล 
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด ต่อเดือน พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ตามใบ
รายการสินคา้ราคาพิเศษเฉพาะบุคคล พฤติกรรมการซ้ือสินคา้เม่ือมีการจดัรายการสินคา้ราคาพิเศษเฉพาะ
บุคคลคนละประเภท ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการซ้ือสินคา้ผา่นบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด และพฤติกรรม
การใชบ้ริการ ท็อปส์ผา่นบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ดแบ่งตามวนั และ (3) ความพึงพอใจของผูมี้บตัร
สมาชิกสปอต  รีวอร์ด คาร์ด ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย  บุคลากร กระบวนการ/บริการ และลกัษณะทางกายภาพ 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนตามแนวคิด 
ทฤษฎีต่าง ๆ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) 
วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ โดยด าเนินการตามขั้นตอนการศึกษาความสมัพนัธ์  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 
บาท สมคัรบตัรสมาชิกบตัรสปอต รีวอร์ด คาร์ดมาแลว้มากกวา่ 3 ปี มีจ านวนสมาชิกภายในครอบครัว 2-4 
คน มากท่ีสุด 
     พฤติกรรมในการซ้ือสินค้าสมาชิกบัตรสปอต รีวอร์ด คาร์ด พฤติกรรมในการซ้ือสินคา้สมาชิกบตัร
สปอต รีวอร์ด คาร์ด ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใชบ้ตัรสมาชิก สปอต รีวอร์ด คาร์ด ทุกคร้ังท่ีซ้ือ
สินคา้ท่ีท็อปส์ ไดเ้ป็นอนัดบัแรก  ส่วนใหญ่แจง้เบอร์โทรศพัท์ในการแสดงสิทธิบตัรสมาชิก สปอต รี
วอร์ด คาร์ด และสอดบตัรกบัเคร่ืองรับขอ้มลูเพ่ือรับใบรายการสินคา้ราคาพิเศษเฉพาะบุคคล เม่ือซ้ือสินคา้
ท่ีท็อปส์เป็นบางคร้ัง ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ผ่านบตัรสมาชิก สปอต รีวอร์ด คาร์ด มากกว่า 5 คร้ัง/เดือน และ
ซ้ือสินคา้ตามใบรายการสินคา้ราคาพิเศษเฉพาะบุคคลบางรายการบางคร้ัง ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือเม่ือมีการจดั
รายการสินคา้ราคาพิเศษเฉพาะบุคคลไดเ้ป็นอนัดบัแรก คือ ของใชส่้วนตวั และมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการ
ซ้ือสินคา้ผ่านบตัรสมาชิก สปอต รีวอร์ด คาร์ด 1,001-2,000 บาท โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างใชบ้ริการท็อปส์ผ่าน
บตัรสมาชิก สปอต รีวอร์ด คาร์ด ไม่จ ากดัวนัท่ีแน่นอน  
     ความพึงพอใจของผู้มีบัตรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด ด้านส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด 
คาร์ด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดเ้ป็นอนัดบัแรก และกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจบตัรสมาชิกสปอต 
รีวอร์ด คาร์ด ดา้นกระบวนการดา้นบริการ นอ้ยท่ีสุด 
 
     การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าผ่านบัตรสมาชิก
สปอต รีวอร์ด คาร์ด สามารถสรุปผลการศึกษาดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่  1  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ผ่านบตัร
สมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1923 

 
 

หมายเหตุ :    มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 - ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
    N/A  ไม่สามารถทดสอบสมมติฐานได ้เน่ืองจากค่า a มากกวา่ 20.00% 
     การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและระดับความพึงพอใจบัตรสมาชิกสปอต รีวอร์ด 
คาร์ด ด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) สามารถสรุปผลการศึกษาดงัตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square 

พฤติกรรมในการซื้อสินค้าผ่านบัตรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด 
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เพศ - N/A - N/A - N/A - - 

อาย ุ  -   -   - 

ระดบัการศึกษา - N/A  N/A - N/A - - 

อาชีพ  - -  -    

รายไดต่้อเดือน - - -      

เวลาท่ีมีบตัร  N/A - - - - - - 

จ านวนสมาชิก - - - - -   - 
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ตารางที่  2  การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและระดบัความพึงพอใจบตัรสมาชิกสปอต 
รีวอร์ด คาร์ด ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
 

 
หมายเหตุ :    มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 - ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
อภิปรายผล 
     การศึกษาขอ้มลูส่วนตวัของกลุ่มตวัอย่างเทียบกบัการศึกษาของสุรินพร เชิญศิริด ารงค ์(2546) เร่ืองการ
ส่งเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 23-34 ปี การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 25,001 บาท และมีสมาชิกใน
ครอบครัว 4 คน มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล คือ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท และมีจ านวนสมาชิกภายในครอบครัว 2-4 คน 
มากท่ีสุด 
     การศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าสมาชิกบัตรสปอต รีวอร์ด คาร์ดของกลุ่มตัวอย่างเทียบกับ
การศึกษาของ สิทธิ  อคัรวิภาส (2548) เร่ือง ความคิดเห็นต่อการเป็นสมาชิก สปอตรีวอร์ดคาร์ด ของท็
อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นดว้ยกบัการเป็นสมาชิก

ANOVA 

ความพงึพอใจบัตรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด  

ด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
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เพศ -  - - - - - 

อาย ุ - -   - - - 

ระดบัการศึกษา - - - - - - - 

อาชีพ - -  -    

รายไดต่้อเดือน -   -  - - 

เวลาท่ีมีบตัร - - - - - - - 

จ านวนสมาชิก - - - - - - - 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1925 

 
 

สปอตรีวอร์ดคาร์ด และมีพฤติกรรมการซ้ือเฉล่ียประมาณ 5 คร้ังต่อเดือน และซ้ือตามใบรายการเพียงบาง
รายการและในบางคร้ังท่ีซ้ือดว้ย โดยสินคา้ท่ีซ้ือส่วนมากเป็นประเภทของใชส่้วนตวั มีความสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาในคร้ังน้ี ในส่วนของพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้สมาชิกบตัรสปอต รีวอร์ด คาร์ด ของกลุ่ม
ตวัอย่าง คือ กลุ่มตวัอย่างสอดบตัรกบัเคร่ืองรับขอ้มูลเพ่ือรับใบรายการสินคา้ราคาพิเศษเฉพาะบุคคล เม่ือ
ซ้ือสินคา้ท่ีท็อปส์เป็นบางคร้ัง ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ผ่านบตัรสมาชิก สปอต รีวอร์ด คาร์ด มากกว่า 5 คร้ัง/
เดือน และ ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือเม่ือมีการจดัรายการสินคา้ราคาพิเศษเฉพาะบุคคลไดเ้ป็นอนัดบัแรก คือ ของ
ใชส่้วนตวั  
     ส่วนประเด็นท่ีมีความแตกต่างจากการศึกษาของ สิทธิ  อคัรวิภาส (2548) ไดแ้ก่ จ านวนค่าใช้จ่ายต่อ
คร้ังในการซ้ือสินคา้ผ่านบตัรสมาชิก สปอต รีวอร์ด คาร์ด สิทธิ  อคัรวิภาส (2548) พบว่า กลุ่มตวัอย่างซ้ือ
ต่อคร้ังเฉล่ีย  447.05 บาท และกลุ่มตวัอย่างใช้บริการท็อปส์ผ่านบัตรสมาชิก สปอต รีวอร์ด คาร์ด ใช้
บริการในช่วงเวลา  18.01-21.00 น. ท าให้มีความแตกต่างกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี คือ กลุ่มตวัอย่างมี
ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือสินค้าผ่านบัตรสมาชิก สปอต รีวอร์ด คาร์ด 1,001-2,000 บาท โดยท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งใชบ้ริการทอ็ปส์ผา่นบตัรสมาชิก สปอต รีวอร์ด คาร์ด ไม่จ ากดัวนัท่ีแน่นอน 
     การศึกษาความพึงพอใจของผูมี้บตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) 
ของกลุ่มตวัอย่างเทียบกบัการศึกษาของ วิจิตรา  เขมะไพโรจน์ (2547) ท่ีไดท้ าการศึกษา ทัศนคติและ
พฤติกรรมการใชบ้ริการมาร์เกต็เพลส บาย ทอ็ปส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคได้
ให้ขอ้เสนอแนะว่าควรมีการปรับปรุงดา้นราคาสินคา้ท่ีแพงกว่าทอ้งตลาด ซ่ึงยดัแยง้กบัผลการศึกษาใน
คร้ังน้ี ในส่วนของความพึงพอใจของผูมี้บตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด ดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
(ดา้นราคา) ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาสินคา้ส าหรับสมาชิกบตัร
สปอต รีวอร์ด คาร์ดท่ีมีความสมเหตุสมผล 
การศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยั และระดบัความพึงพอใจบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด ดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัดา้นระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิกบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด ไม่มีความสมัพนัธ์
กบัระดบัความพึงพอใจบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และเม่ือพิจารณา
จากระดบัความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีถือบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด มีระดบัความพึงพอใจ
มากในทุกช่วงเวลาท่ีเป็นสมาชิก นัน่แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจท่ีเกินกว่าความคาดหวงั ท าให้
เกิดคุณค่าท่ีมีความแตกต่างทางการแข่งขนั (สุโขทยัธรรมาธิราช, 2542) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาใน
คร้ังน้ี ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) คือ บัตรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด 
สามารถใชร่้วม The one card ได ้และสามารถเปล่ียนคะแนนสปอต รีวอร์ด มาเป็นคะแนน The one card 
ได ้เป็นต้น ความแตกต่างด้านบริการ (Service Differentiation) คือ สามารถตรวจเช็คคะแนนสปอต รี
วอร์ด ไดห้ลายช่องทาง และมีการส่งขอ้ความแจง้รายการสินคา้ราคาพิเศษ เป็นตน้ และความแตกต่างดา้น
บุคลากร (Personal Differentiation) คือ พนักงานให้ค าแนะน าเก่ียวกบับัตรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์
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ดอยา่งดี พนกังานสอบถามถึงบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด คร้ังท่ีซ้ือ และพนกังานสามารถตอบค าถาม
เก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมการขายได ้เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 
     ขอ้เสนอแนะส าหรับการเพ่ิมความพึงพอใจบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด แบ่งตามส่วนประสมทาง
การตลาด       (7 P’s) ดงัน้ี 
     ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรมีการพฒันารูปแบบบตัรใหมี้ความทนัสมยั ทั้งรูปทรงของบบตัร และลวดลายสีสัน 
นอกจากน้ีควรมีการเช่ือมโยงขอ้มูลกบับตัรอ่ืน ๆ ในเครือ CPN เช่น สามารถใชร่้วม The one card หรือ 
บตัรสมาชิก CPN Card เป็นตน้  
     ดา้นราคา สินคา้ราคาพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรสปอต รีวอร์ด คาร์ด หรือ สินคา้ตรา TOPS ควรมีราคา
ไม่สูงหรือต ่ากว่าสินคา้จากตราสินคา้ชั้นน ามากเกินไป เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะค านึงถึงราคาเป็น
อนัดบัแรก ถา้สินคา้ประเภทเดียวกนัวางไวใ้กลก้นั ดงันั้น อาจตอ้งตั้งราคาสินคา้ตรา TOPS ให้ราคาถูก
กวา่ไดถ้า้ซ้ือผา่นบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด  
     ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรมีการเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด ทาง 
Online เช่น สมาชิกบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด สามารถเขา้ไปตรวจสอบคะแนนสปอต รีวอร์ด หรือ 
ตรวจสอบรายการส่งเสริมการขายไดโ้ดยผ่านช่องทาง Online ต่าง ๆ หรือ มีการพฒันา Application บน 
Smart Phone เพ่ือให้สามารถใชบ้ริการไดเ้หมือนเคร่ืองรับข้อมูลอตัโนมติั (Touch Point) เพ่ือตรวจสอบ
รายการสินค้าเฉพาะบุคคล (Shopping list) หรือ สามารถค้นหาสาขาของท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ท่ีอยู่
บริเวณใกลเ้คียงได ้เป็นตน้ 
     ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรเปล่ียนคะแนนสปอต รีวอร์ด มาเป็นคะแนน The one card หรือ คะแนน
บัตรสมาชิก CPN Card หรือสามารถใช้คะแนนสปอต รีวอร์ด เป็นส่วนลดในการใช้บริการโรงแรม 
ร้านอาหาร หรือหา้งสรรพสินคา้ในเครือ CPN 
     ดา้นบุคคล พนกังานตอ้งสามารถตอบค าถามเก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมการขายและควรแนะน าการใช้
งานบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด ส าหรับการใชง้านร่วมกบั The one card เน่ืองจากยงัมีลูกคา้ท่ียงัไม่
ทราบถึงการแลกเปล่ียนคะแนนกนัได ้
     ดา้นกระบวนการดา้นบริการ ควรพฒันาปรับปรุงกระบวนการดา้นบริการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสมคัร
บตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด โดยอาจให้วิธีการแบ่งปันขอ้มูลระหว่างสมาชิก The one card เพ่ือเป็น
การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีตอ้งการสมตัรบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด 
     ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อาจมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีบูทส าหรับสมาชิกบตัรสปอต     รีวอร์ด คาร์ด ออกมา
ต่างหาก แยกจากช่องบริการทัว่ไป เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายและอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้บตัร
สมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด ท าใหรู้้สึกวา่มีความพิเศษ ส าหรับสมาชิกบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ดจริง ๆ  
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ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
     การศึกษาคร้ังต่อไปควรแยกศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มรูปแบบ ธุรกิจของ“ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต” 
(Tops Supermarket) ทั้ ง 4 รูปแบบ คือ Central Food Hall / Tops Market / Tops Super และ Tops Daily 
เน่ืองจากไลฟ์สไตลข์องลูกคา้ท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกนัไป และควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ผา่นบตัรสมาชิกและความพึงพอใจต่อบตัรสมาชิกของหา้งคา้ปลีกอ่ืน ๆ เช่น คลบั คาร์ด ของ 
เทสโก โลตสั หรือ บ๊ิก การ์ด ของ บ๊ิกซี เป็นตน้ เพ่ือเปรียบเทียบกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ และความพึง
พอใจต่อบตัรสมาชิกสปอต รีวอร์ด คาร์ด 
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การศึกษาความแตกต่างด้านผสมการตลาดที่มีความส าคญัต่อการอ่านนิตยสารของ
คน Generation-Y ระหว่างกลุ่มผู้อ่านนิตยสารแบบเล่ม กบั กลุ่มผู้อ่านนิตยสาร

ดจิติอล 
A Study of Differences in Reading Decision Emphasis of Millennial 

Generation Between Magazine Reader and Digital Magazine Reader 
มรรค เนินอุไร1 และ ดร.สวรส ศรีสุตโต2 

Mark Noenurai and Dr.Saowaros Srisuto 
  

 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา ความแตกต่างดา้นผสมการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการอ่านนิตยสาร
ของคน Generation-Y ระหว่าง กลุ่มผูอ่้านนิตยสารแบบเล่ม กบั กลุ่มผูอ่้านนิตยสารดิจิตอล กลุ่มตวัอย่าง
เป็นผูท่ี้อ่านนิตยสารแบบเล่มและนิตยสารดิจิตอล จ านวน 200 คน ท่ีอาศยัอยู่ใน จ.กรุงเทพฯ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการ
วิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม (Linear Discriminant Analysis) ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรส าคญัท่ีใชจ้ าแนกได้
คือ ความสะดวกในการพกพา ซ่ึงสามารถจ าแนกผลไดถ้กูตอ้ง 84% 
 
ค าส าคัญ: นิตยสาร, นิตยสารดิจิตอล, การจ าแนกกลุ่ม, Gen-Y 
 

Abstract  
 
This research intends to study the differences in reading decision emphasis of Millennial Generation 
(Generation Y) between magazine reader and digital magazine reader, these sample size consist of 200 
Thai people who live in Bangkok province. The Survey was used and data collecting tool and statistics 
applied in analyzing data were percentile, average, and linear discriminant analysis. The study result 
found that the most influential  parameter than can classify group is the convenient to carry which is 
84% accurately classification. 
Keywords: Magazine, Digital Magazine, Discrimination, Gen-Y 
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1. บทน า 
 
     ธุรกิจการพิมพข์องไทยมีการเติบโตเร่ือยมาจนมาถึงในช่วงปีหลงัๆ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2554) ธุรกิจเร่ิมมีการ
ชะลอและเติบโตน้อยลงกว่าในปี พ.ศ. 2554 เน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ไม่วา่จะเป็น เสถียรภาพทางการเงินต ่าของอเมริกา ปัญหาหน้ีสาธารณะประเทศท่ีใชเ้งินยู
โร ซึนามิ (tsunami) ในญ่ีปุ่น อุทกภยัคร้ังใหญ่ในปี 2554 ของไทยเองนั้น ท าให้เกิดผลกระทบต่อเน่ืองกบั
ธุรกิจการพิมพ์ มีการผลิตหนังสือลดลง การขนส่งท าไดย้าก เกิดการชะงกัของธุรกิจโดยรวม ทั้งน้ีกลุ่ม
ธุรกิจการพิมพข์นาดเลก็จะไดรั้บผลกระทบหนกัคือมีการหดตวัของรายไดล้งค่อนขา้งมาก ส่วนผูน้ าตลาด
ยงัคงไดรั้บผลกระทบแต่ก็ยงัมีการเติบโตเล็กนอ้ย และเทคโนโลยีในปัจจุบนัไดมี้การใช ้Tablet กนัเพ่ิม
มากข้ึน ท าให้เกิดแนวโน้มการอ่านหนังสือผ่านเคร่ืองมือท่ีเป็นระบบดิจิตอลมากข้ึน อีกทั้ งยงัมีการ
ส่งเสริมและการกระตุน้การอ่านเพ่ือสร้างองค์ความรู้จากสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง เป็นแนวโน้มท่ีมี
โอกาสท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการอ่านของผูบ้ริโภคในอนาคตได ้ซ่ึงจะส่งผลต่อตน้ทุนของ
การผลิตและรายไดข้องบริษทัในอุตสาหกรรมการพิมพโ์ดยเฉพาะรายย่อยไปจนถึงโรงพิมพข์นาดกลาง 
จึงเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยว่าหากบริษทัในอุตสาหกรรมการพิมพต์อ้งการจะปรับตวัหรือเปล่ียนแปลงกล
ยทุธ์ในการท าธุรกิจนั้น หนัมามุ่งเนน้การพฒันาในส่วนของ e-book (หรือ digital book) ดีหรือไม่ โดยมอง
ไปท่ีกลุ่มคนมีก าลงัจ่ายและจะเป็นกลุ่มคนหลกัๆ ของประเทศไทยอนาคต นั่นคือกลุ่ม Generation - Y 
(Gen - Y) ซ่ึงจะท าให้ยอดขายเพ่ิมข้ึนนั่นเอง โดยจากผลส ารวจของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
ทศันคติของกลุ่มแรงงานในปัจจุบนัลว้นแลว้แต่เป็นกลุ่มแรงงาน Generation Y จากจ านวนประชากรทั้ง
ประเทศในปี 2013 มีจ านวน 64.6 ล้านคน แบ่งเป็น Gen Y จ านวน 16 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 4 ของ
ประชากรทั้งประเทศ และในปี 2015 กลุ่ม Gen Y จะมีประมาณ 75 เปอร์เซ็นตท์ัว่โลก หากไม่มีการศึกษา
เพ่ือการปรับตวัของบริษทัในอุตสาหกรรมการพิมพห์รือปรับตวัชา้ไป อาจจะส่งผลต่อรายไดท่ี้ลดลง หรือ
หากรุนแรงบริษทัอาจจะตอ้งปิดกิจการก็เป็นได ้โดยขอ้มูลจากการวิจยัน้ีจะสามารถน าไปสู่การรับรู้ถึง
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือนิตยสารของกลุ่มคน Gen - Y ว่าจะเป็นแบบเป็นนิตยสารแบบเล่ม หรือแบบ
นิตยสารดิจิตอล นัน่เอง 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     นิตยสารถือวา่เป็นส่ือสารมวลชนหรือ Mass Media ในรูปแบบของส่ิงพิมพซ่ึ์งมีความส าคญัต่อสงัคม 
ซ่ึงแต่ละประเภทกจ็ะมีอิทธิพลต่อผูอ่้านในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไป นิตยสาร (Magazine) มีท่ีมาจากภาษา
ฝร่ังเศส Magazine ซ่ึงมีความหมายวา่ Storehouse หรือโรงพสัดุ โดยในยคุแรกๆของนิตยสารในยโุรปถกู
น าเสนอไปในรูปแบบของศิลปะและวรรณคดีต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ภาพวาด บทกลอน และเร่ืองราว หลายๆ 
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ประเภท ออกเป็นประจ าๆ ตามแต่จะก าหนด ต่อมาจึงไดมี้พฒันาการคือ มีการท านิตยสารท่ีมีมุขตลก
ขบขนั บา้งกเ็ป็นนิตยสารแนวตอบค าถามจากปัญหาท่ีผูอ่้านส่งเขา้มา โดยสรุป นิตยสารมีหลายรูปแลว้แต่
ความสนใจของผูส้ร้างสรรคแ์ละจดัท าข้ึนมา หลงัจากท่ีมีการพฒันาเร่ือยมาประกอบการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ นิตยสารไดเ้ขา้มามีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน เป็นส่ือเพ่ือความบนัเทิงและท าใหเ้กิดรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายและรายไดจ้ากโฆษณา ในปัจจุบนันิตยสารถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ นิตยสารทัว่ไป 
(General interest magazines) และ นิตยสารเฉพาะดา้น (Specialized magazines) หรือท่ีเรียกกนัติดปากวา่
หนงัสือเฉพาะกลุ่ม โดยความแตกต่างของทั้งสองประเภทถกูจ าแนกตามความสนใจของคนทัว่ไปหรือมี
ผูอ่้านเป็นจ านวนมาก ในปัจจุบนัถา้วดัจากยอดขาดแลว้นิตยสารท่ีใกลเ้คียงท่ีจะถูกเรียกนิตยสารทัว่ไปใน
ประเทศไทยนั้นไม่มี เน่ืองดว้ยสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงจึงท าใหเ้หลือแต่เพียงนิตยสารเฉพาะดา้น เช่น 
นิตยสารผูห้ญิง นิตยสารผูช้าย นิตยสารข่าว นิตยสารการเกษตร ฯลฯ (ปรมะ สตะเวทิน, 2541: 76 - 77) 
     e-magazine คือการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือจดัเก็บนิตยสารใหอ้ยูใ่นรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์โดย
รูปแบบไม่แตกต่างจากเดิม แต่จะมีความแตกต่างทางดา้นวิธีการและช่องทางการับสาร และยงัสามารถน า
เทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาเพ่ิมท าใหเ้กิดความทนัสมยัและความสะดวกสบายในการอ่านมากยิ่ง (เศรษฐพงค ์
มะลิสุวรรณ, 2553) 
    ปริญญา ชาวสมุน (2555) กล่าววา่ “ถา้ไม่ e กไ็ม่มีอนาคต” ค ากล่าวของบรรณาธิการเนชัน่สุดสปัดาห์ใน
งานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติคร้ังท่ี 40 แสดงใหเ้ห็นวา่วงการของธุรกิจการพิมพจ์ะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง
ตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป เพราะในปัจจุบนัเราจะเห็นจะผูค้นมีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีติดมือกนัแทบทุกคน
เสมือนเป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย จึงท าใหช่้องทางการรับข่าวสารไม่ไดอ้ยูท่ี่ไหนแต่อยูท่ี่มือนัน่เอง 
นอกจากน้ี หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มีความยืนหยุน่กวา่หนงัสือบนหนา้กระดาษ สามารถใส่เสียงใส่วีดีโอได ้
เฉกเช่นเดียวกบั Magazine เม่ือเติม e เขา้ไปกจ็ะเกิดความน่าคน้หา อรรถรสในการอ่านมากยิ่งข้ึนนัน่เอง 
    Kevin Lane Keller and Philip Kotler (2554) ไดก้ล่าวไวว้า่ McCarthy ไดจ้ดัและแบ่งแยกกิจกรรม
ทางการตลาดจนกลายมาเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีส าคญัจนถึงทุกวนัน้ี นัน่กคื็อ เคร่ืองมือส่วนผสม
ทางการตลาด (Marketing-mix Tools) ซ่ึงถกูเรียกวา่ Ps of marketing ซ่ึงประกอบดว้ย  4 Ps 
    สินคา้ (Product) คือการมองสินคา้หรือบริการท่ีเราขายวา่มีอะไรบา้ง คุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ เช่น 
ความทนทาน รูปร่าง ความสวยงาม ฯลฯ จุดเด่นของสินคา้ท่ีมีลกัษณะพิเศษกวา่ผลิตภณัฑอ่ื์น  ประโยชน์
ทางดา้น functional และ emotional ตราสินคา้ สินคา้มีขนาดใดบา้ง มีการรับประกนัสินคา้ดว้ยหรือไม่ 
บรรณจุภณัฑ ์ซ่ึงอาจจะเป็นแค่เพียงการท าหนา้ท่ีห่อหุม้ผลิตภณัฑ ์หรือเป็นส่ือในการส่ือสารทางการตลาด
กบัลูกคา้ 
    ราคา (Price) คือการตั้งราคาซ่ึงตอ้งมองถึงคุณค่าในสายตาผูบ้ริโภคดว้ย การตั้งราคาอาจตั้งราคาโดยการ
บวกตน้ทุน หรืออาจตั้งราคาโดยยึดจากคุณค่าท่ีจะเสนอใหล้กูคา้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัต าแหน่งทางการตลาด 
สินคา้บางอยา่งกมี็การปรับราคาตามอุปทานและอุปสงคข์องตลาดดว้ย เช่น น ้ามนั การตั้งราคายงัอาจจะ
ตอ้งค านึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์ โดยจ านวนคู่แข่งและสภาพแวดลอ้มของตลาดนั้นๆ จะเป็นส่ิง
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ก าหนดราคาดว้ยเช่นกนั ราคาถือวา่เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงในการท าธุรกิจ จึงตอ้งมีเป้าหมายท่ี
ชดัเจนวา่ก าลงัท าอะไร เช่น การลดราคาเพ่ือสกดัคู่แข่ง ลดราคาเพ่ือไม่ใหเ้กิดการเสียโอกาสในการไดม้า
ซ่ึงลกูคา้ใหม่ๆ การก าหนดราคาสูงเพ่ือใหถู้กมองวา่เป็นสินคา้ชั้นดี เป็นตน้ จึงอาจกล่าวไดว้า่ ส่ิงส าคญั
ของการตั้งราคานั้นอาจไม่ไดอ้ยูท่ี่ราคาท่ีถกูก าหนด แต่อาจจะข้ึนอยูก่บัการเปรียบเทียบราคาผลิตภณัฑ์
เทียบกบัคุณค่าท่ีลกูคา้จะไดรั้บ หากลกูคา้รู้สึกดีกบัผลิตภณัฑ ์ รู้สึกวา่มีคุณค่ามากกวา่ราคา ลกูคา้กจ็ะยอม
จะยอมจ่ายเงินเพ่ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
    ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือการก าหนดช่องทางในการขายสินคา้หวา่มีทางไหนบา้ง เป็นการมอง
วา่ลกูคา้จะสะดวกเพ่ือเขา้มาซ้ือสินคา้หรือบริการเราผา่นช่องทางใด เช่น การขายหนงัสือผ่านแผงรายยอ่ย
นอกหา้งทรัพยสิ์นคา้ การขายหนงัสือในหา้งผา่นร้านคา้รายใหญ่ๆ การขายหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ผา่น 
application หรือ website ต่างๆ เป็นตน้ 
    การส่ือสารการตลาด (Promotion) คือการส่งเสริมการขายเพ่ือใหล้กูคา้เกิดความรู้สึกอยากซ้ือ ท าให้
คุณค่าของลกูคา้มากกวา่ราคาของผลิตภณัฑ ์โดยการสร้างการรับรู้จากการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ การท า 
Sales promotion เพ่ือลดราคาใหน้อ้ยกวา่คุณค่าของลกูคา้ 
     ภทัรินทร์ สิมะชาติ (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือหนงัสือของผูบ้ริโภค
กรณีศึกษา บริษทั เอเชีย บุ๊คส์ จ ากดั โดยส ารวจกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคของร้านเอเชีย บุ๊คส์ จ ากดั 400 คน 
พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความส าคญัต่อ
ผูบ้ริโภค 
   พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการต่อสินคา้หรือบริการ อ านาจซ้ือ พฤติกรรมในการซ้ือ และ
พฤติกรรมในการใช ้ ดงันั้นหากเราทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคแลว้จะน าไปสู่การการ
วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองผูบ้ริโภคใหไ้ดใ้กลเ้คียงหรือตรงจุด ซ่ึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะ
มีการเปล่ียนแปลงตามปัจจยัหลายๆ อยา่งซ่ึงไม่แน่นอน  (สุวฒัน ์ศิรินิรันดร์ และ ภาวนา สายชู, 2551) 
    รพีพรรณ ฉตัรกาญจนากลู (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือบริการนิตยสาร
ดิจิตอลของผูบ้ริโภค ท่ีเคยใชอิ้นเทอร์เนตบนสมาร์ทโฟนหรือแท๊บเลต็ จ านวน 180 คน พบวา่ การใชง้าน
นิตยสารดิจิตอลท าใหเ้กิดความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน เลือกบริโภคหนงัสือดิจิตอลท่ีมีราคาถกูกวา่
นิตยสารท่ีถกูผลิตออกมาเป็นเล่มท่ีถกูวางขายตามแผงทัว่ไป สามารถสัง่ซ้ือยอ้นหลงัได ้ และดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความส าคญัต่อผูบ้ริโภค 
    ศุภศิลป์ กลุจิตตเ์จือวงศ ์ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ดิจิตอล แมกกาซีน ตวัหนงัสือมีชีวิต: ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์ และนกัอ่าน พบวา่ Digital Magazine สร้างความแปลกใหม่ในดา้นประสบการณ์
การอ่านหนงัสือ ไม่วา่จะเป็นการคน้หาขอ้มลูจากในหนงัสือ ยงัสามารถท่ีจะใหผู้บ้ริโภคส่ง feed back 
กลบัไปยงัผูผ้ลิตไดโ้ดยตรงผา่นทาง application ของหนงัสือนั้นอีกดว้ย ซ่ึงจะส่งผลดีต่อผูผ้ลิตโดยตรงใน
การปรับเปล่ียนและพฒันาหนงัสือไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน 
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3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใช้ศึกษาในการท าวิจยัน้ีคือผูท่ี้อ่านนิตยสารแบบเล่ม และนิตยสารดิจิตอลท่ีเกิดในช่วงปี 
2521 – 2539 อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7,980,000 คน (สถาบันวิจยัประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2557) 
     วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างจะเทียบจากตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ของ 
Krejcie and Morgan ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา 384 ตวัอย่าง แต่เน่ืองจากการท าวิจยัการศึกษาความ
แตกต่างของ 2 ประชากรตอ้งการกลุ่มตวัอย่าง 2 ประชากรท่ีเท่ากนั และยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาใน
การท าวิจยั จึงเห็นสมควรท่ีจะลดจ านวนตวัอยา่งเหลือเพียง 200 ตวัอยา่ง โดยจะเกบ็รวบรวมตวัอยา่งผูอ่้าน
นิตยสารแบบเล่ม 100 ตวัอย่าง และ ผูอ่้านนิตยสารดิจิตอล 100 ตวัอย่าง ซ่ึงจะสามารถให้ผลการวิจยั ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
      การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูอ่้าน นิตยสาร และนิตยสาร
ดิจิตอล จ านวน 200 คน ท่ีอาศยัอยู่ภายในจงัหวดักรุงเทพฯ โดยใช้การเลือกตวัอย่างแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี 
(Area Cluster Sampling) โดยก าหนดจ านวนเขต 4 เขต และสุ่มโดยเขียนจ านวนเขตทั้ งหมดในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร และสุ่มจบัทั้งหมด 4คร้ัง ไดผ้ลการสุ่มเขตเป็นดงัน้ี คร้ังท่ี 1 ได ้เขตปทุมวนั คร้ังท่ี 2 ได ้
เขตตล่ิงชนั คร้ังท่ี 3 ได ้เขตบางรัก และคร้ังท่ี 4 ได ้เขตบางกะปิ โดยก าหนดโควตาให้แต่ละเขตมีผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวนเท่ากนัหมด แบ่งเป็นกลุ่มละ 25 คน (รวม 50 คนในแต่ละเขตพ้ืนท่ี) 
      การวิเคราะห์ขอ้มูลจะเร่ิมหลงัจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดค้รบตามจ านวน 200 ชุดเสร็จส้ิน 
โดยมีการขดัแยกขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ออกเพ่ือใช้ขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์เท่านั้น หลงัจากนั้นจึงน าขอ้มูล
บนัทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ดว้ยวิธีดงัน้ี 
      1. วิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
      2. ศึกษาการให้ความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางในการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมทาง
การตลาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ในการวิเคราะห์ระดบัความส าคญั และแปรผล 
      3. เปรียบเทียบความแตกต่างของความส าคญัของแต่ละค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกระหว่าง
ผูอ่้านนิตยสารแบบเล่มและนิตยสารดิจิตอลโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance)  
      4. การค านวณหาสมการเส้นตรง (Discriminant Function) โดยวิธีการการวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม 
(Discriminant Analysis) ตวัแปรตน้เชิงปริมาณท่ีใชเ้ป็นคือ ค าถามในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางในการ
จดัจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด หลงัจากนั้นจะมีการตรวจสอบความสามารถในการจ าแนกกลุ่ม
ของสมการเส้นตรงโดยดูจากค่า Significance Level ของค่า Wilks' Lambda ท่ีระดบันยัส าคญัไม่เกิน 0.05 
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ถา้ค่ายิ่งน้อยยิ่งดีซ่ึงจะหมายถึงสมการน้ีจะให้คะแนนท่ีใกลเ้คียงกันส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในกลุ่ม
เดียวกนั  
      การค านวณหาค่า Hit Ratio ของการพยากรณ์จากสมการเส้นตรงน้ีเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับค่า 
Proportional Chance Criterion (CPro) ซ่ึงค านวณจาก สดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีสงักดัท่ีหน่ึงยกก าลงัสอง 
รวมกบั สัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดักลุ่มท่ีสองยกก าลงัสอง โดยสมการเส้นตรงน้ีจะมีความถูกตอ้ง
ในระดบัท่ียอมรับไดเ้ม่ือ Hit Ratio มีค่ามาก Crpo อยา่งนอ้ย 25 เปอร์เซ็นต ์ 
      หลงัจากนั้นจะมีประเมินค่าความส าคัญของค าถามโดย ประเมินจากค่า Standardized Discriminant 
Coefficient ของแต่ละตวัแปรโดยไม่สนเคร่ืองหมายบวกหรือลบ ซ่ึงตวัแปรไหนมีค่าน้ีสูงก็จะมีอิทธิพล
มากในการจ าแนกกลุ่มมากสุด และประเมินจากค่า Discriminant Loading ซ่ึงตอ้งมีค่ามากกว่า ±0.4 จึงจะ
ถือวา่มีความส าคญัในการจ าแนกกลุ่ม 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา  พบวา่เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.5 เป็นเพศชายร้อยละ 45.5 มีอาย ุ19 - 
21 ปีคิดเป็นร้อยละ 23.0 และ มีอายุ 34 – 36 ปี ร้อยละ 21.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 62.5 
ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 53.0 มีอาชีพพนกังานบริษทัคิดเป็นร้อย
ละ 49.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 29.5 ส่วนใหญ่อ่านนิตยสาร
เฉล่ียต่อเดือน 2 ฉบบัคิดเป็นร้อนละ 43.0 มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือนิตยสารต่อเดือนนอ้ยกวา่ 100 บาทคิด
เป็นร้อยละ 37.0 และ 100 – 200 บาทคิดเป็นร้อยละ 36.0 อ่านนิตยสารสัปดาห์ละ 2 – 3 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 
43.0 อ่านนิตยสารเก่ียวกบัสุขภาพและความงามคิดเป็นร้อยละ 32.0 และอ่านนิตยสารเก่ียวกบัแฟชัน่คิด
เป็นร้อยละ 26.5 มีความสนใจเก่ียวกับแฟชั่นคิดเป็นร้อยละ 38.5 และมีความสนใจบทความหรือบท
สมัภาษณ์คิดเป็นร้อยละ 32.5 
     เม่ือพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มผูอ่้านระหว่างนิตยสารแบบเล่มและนิตยสารดิจิตอลพบว่า กลุ่มผูอ่้าน
นิตยสารเป็นเพศหญิงร้อยละ 61 เป็นเพศชายร้อยละ 39 มีอาย ุ22 – 24 ปีคิดเป็นร้อยละ 24 อายุ ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 66 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 49.0 
ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัคิดเป็นร้อยละ 60.0 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,000 – 15,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนใหญ่อ่านนิตยสารเฉล่ียต่อเดือน 2 ฉบบัคิดเป็นร้อนละ 42 มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการ
ซ้ือนิตยสารต่อเดือน 100 - 200 บาทคิดเป็นร้อยละ 34 อ่านนิตยสารสัปดาห์ละ 2 – 3 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 46 
อ่านนิตยสารเก่ียวกบัสุขภาพและความงามคิดเป็นร้อยละ 29 และ มีความสนใจเก่ียวกบัแฟชัน่คิดเป็นร้อย
ละ 38.5 และมีความสนใจบทความหรือบทสมัภาษณ์คิดเป็นร้อยละ 32.5 
     ส่วนกลุ่มผูอ่้านนิตยสารดิจิตอลเป็นเพศหญิงร้อยละ 50 เป็นเพศชายร้อยละ 50 มีอายุ 19 – 21 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 32 อายุ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 59 มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีคิด
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เป็นร้อยละ 57 มีอาชีพพนกังานบริษทัคิดเป็นร้อยละ 39 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 15,000 
บาทคิดเป็นร้อยละ 29 ส่วนใหญ่อ่านนิตยสารเฉล่ียต่อเดือน 2 ฉบบัคิดเป็นร้อนละ 44 มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียใน
การซ้ือนิตยสารต่อเดือนนอ้ยกวา่ 100 บาทคิดเป็นร้อยละ 46 อ่านนิตยสารสปัดาห์ละ 2 – 3 คร้ังคิดเป็นร้อย
ละ 40 อ่านนิตยสารเก่ียวกบัสุขภาพและความงามคิดเป็นร้อยละ 35 มีความสนใจเก่ียวกบัแฟชัน่คิดเป็น
ร้อยละ 38 และมีความสนใจบทความหรือบทสมัภาษณ์คิดเป็นร้อยละ 37 
     ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา่ 
     ดา้นผลิตภณัฑ์  ผูอ่้านนิตยสารแบบเล่ม และผูอ่้านนิตยสารดิจิตอลให้ความส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 โดยผูอ่้านนิตยสารแบบเล่มให้ความส าคัญน้อยกว่าผูอ่้าน
นิตยสารดิจิตอล ในเร่ืองของความน่าสนใจของปก เน้ือหา แต่ใหค้วามส าคญันอ้ยกว่าในเร่ืองความง่ายใน
การเปิดอ่านและความสะดวกในการพกพา 
     ดา้นราคา  ผูอ่้านนิตยสารแบบเล่ม และผูอ่้านนิตยสารดิจิตอลให้ความส าคญัต่อดา้นราคาแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยผูอ่้านนิตยสารให้ความส าคญัมากกว่าผูอ่้านนิตยสารดิจิตอล ในเร่ือง
ความชดัเจนของราคาบนปกนิตยสาร ราคาเหมาะสม ราคาไม่คงเดิมไม่เปล่ียนแปลง และมีส่วนลดส าหรับ
สมาชิก แต่ใหค้วามส าคญันอ้ยกวา่ในเร่ืองของการลดราคาจากปกติ 
     ดา้นช่องทางการจ าหน่าย  ผูอ่้านนิตยสารแบบเล่ม และผูอ่้านนิตยสารดิจิตอลให้ความส าคญัต่อช่อง
ทางการจ าหน่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดบั 0.05 โดยผูอ่้านนิตยสารแบบเล่มให้ความส าคัญ
มากกว่าผูอ่้านนิตยสารดิจิตอลในเร่ืองของความสะดวก หาซ้ือไดท้ัว่ไป และมีขายในหา้งทรัยสินคา้ แต่ให้
ความส าคญันอ้ยกว่าในเร่ืองของการซ้ือผ่านอินเตอร์เน็ต และความรวดเร็วในการขนส่งหลงัจากท่ีมีการ
สัง่ซ้ือ  
     ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูอ่้านนิตยสารแบบเล่ม และผูอ่้านนิตยสารดิจิตอลให้ความส าคญัต่อการ
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยผูอ่้านนิตยสารแบบเล่มให้ความส าคญั
มากกว่าผูอ่้านนิตยสารดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง งาน event ในการส่งเสริมการอ่านต่างๆ ของแถมกบั
นิตยสาร และของรางวลัท่ีแจกภายในเล่ม 
     ผลการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของสองประชากร (Chi-Square)  พบว่า อายุ อาชีพ จ านวน
นิตยสารท่ีอ่านต่อเดือน และความถ่ีในการอ่านิตยสาร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
     ผลการวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม  พบว่าสมการเส้นตรงในการแบ่งกลุ่มท่ีไดมี้ความถูกตอ้งท่ี 84.0% 
และมีความสามารถในการจ าแนกกลุ่มไดดี้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 โดยมีตวัแปรอิสระท่ีมี
ความส าคญัมากสุดของสัมประสิทธ์ิท่ีอยู่ในรูปมาตรฐาน (Standardized) คือพกพาสะดวก (Corr = .482) 
และหากมองในรูปของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) ตวัแปรท่ีมีอิทธิผลต่อสมการมากคือ 1. 
พกพาสะดวก 2. มีเน้ือหาหลากหลาย (Coeff = .550 และ -.504) ดงันั้นตวัแปรท่ีสนบัสนุนสมการในการ
จ าแนกกลุ่มน้ีไดช้ดัเจนท่ีสุดคือ ตวัแปรพกพาสะดวก 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     สรุปผลการศึกษา ตวัแปรจ าแนก คือ ตวัแปรพกพาสะดวก สามารถจ าแนกความแตกต่างดา้นผสม
การตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการอ่านนิตยสารแบบเล่ม และนิตยสารดิจิตอลได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบักบังานวิจยั
ท่ี รพีพรรณ ฉัตรกาญจนากูล (2555) ท่ีกล่าวว่าความสะดวกสบายมีผลท าให้ผูบ้ริโภคเลือกจะเปล่ียนมา
อ่านนิตยสารดิจิตอลมากยิ่งข้ึน ดงันั้นการมีนิตยสารในรูปแบบดิจิตอลดว้ยจะเป็นโอกาสในการเพ่ิมส่วน
แบ่งตลาดจากผูบ้ริโภคท่ีใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการพกพาสะดวก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจุบนัผูบ้ริโภค
ตอ้งการความง่าย ความสบายจึงมีผลต่อพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
     นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างกนัของตวัแปรท่ีมีความแตกต่างกนัดงัน้ี 
     ในส่วนของผูอ่้านท่ีเลือกอ่านนิตยสารแบบเล่ม จะให้ความส าคัญมากกว่าผูอ่้านนิตยสารดิจิตอล
เรียงล าดบัดงัน้ี 1.มีของแจกจากการร่วมสนุกภายในเล่ม 2.ราคาเหมาะสมกบัเน้ือหา 3.เขา้ถึงช่องทางใน
การซ้ือได้สะดวก 4.ราคาท่ีคงท่ี 5.มีของแถมในตอนซ้ือ ส่วนผูอ่้านนิตยสารดิจิตอลจะให้ความส าคัญ
เรียงล าดบัดงัน้ี  1.พกพาสะดวก  2.มีความรวดเร็วในการรับหนงัสือหลงัการสัง่ซ้ือทางอินเทอร์เน็ต 3.มีให้
ซ้ือผ่านทางอินเทอร์เน็ต 4.ปกนิตยสารน่าสนใจ 5.นิตยสารเปิดอ่านง่าย แสดงใหเ้ห็นว่าตวัแปรเหล่าน้ีจะ
เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อการเพ่ิมจ านวนผูอ่้านนิตยสารแบบเล่มหรือนิตยสารดิจิตอลได ้จะเห็นไดว้่าปัจจุบนั
นั้นเป็นยุคดิจิตอล ซ่ึงดิจิตอลคือความสะดวกและความรวดเร็ว ผูบ้ริโภคจึงใหค้วามส าคญัต่อความสะดวก
และรวดเร็วเป็นหลกั โดยในภาพรวมผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัต่อ ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งกบั ภทัรินทร์ สิมะชาติ (2545) และ รพีพรรณ ฉัตรกาญจนากูล (2555) ซ่ึง
พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความส าคญัต่อ
ผูบ้ริโภค แสดงใหเ้ห็นวา่ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคยงัคงใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั 4 ดา้นน้ีอยูเ่หมือนเดิม 
     ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 1. เน่ืองจากในคร้ังในผูวิ้จยัสนใจเพียงแค่ส่วนผสมการตลาด
ต่อการวิวฒันาการในอ่านนิตยสารเท่านั้น ไม่ไดเ้จาะจงวา่ตอ้งเป็นนิตยสารประเภทไหน จึงขอเสนอแนะ
วา่ควรศึกษารายละเอียดของประเภทนิตยสาร เช่น นิตยสารแฟชัน่ หรือนิตยสารสุขภาพ ฯลฯ ซ่ึงจะท าให้
เห็นถึงตวัแปรท่ีมีความส าคญัเฉพาะเจาะจงต่อประเภทนิตยสารนั้นๆ ได ้2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจ
ควบคู่กันกับการให้ความส าคัญของผูบ้ริโภคเพ่ือท่ีจะได้รู้ถึงความต้องการของผูบ้ริโภค และส่ิงท่ี
ผูป้ระกอบการเสนอมีความเพียงพอต่อความตอ้งการนั้นหรือไม่ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการใช้บริการสถานีบริการน า้มันกบั
ความต้องการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขต
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The Relationship between the gas station using behaviors                                             
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Case study: The PTT gas station 
วรินทร์ ตริโน1  และประทานพร โสภาจิตต์วฒันะ2                                                                                                                                  

Warin Trino1 and Prathanporn Sopajitwattana2 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีบริการ
น ้ ามนักบัความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าผล

การศึกษาท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการในสถานีบริการน ้ามนั 

เพ่ือน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดดี้

ยิ่งข้ึน โดยกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา เป็นผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชส้ถานีบริการน ้ ามนัปตท.

จ านวน 200 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติ เพ่ือหาค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียร้อยละ ค่าเฉล่ีย เฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความ

แปรปรวนขอ้มลูจ าแนกทางเดียว (one-way ANOVA) 

     จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด จบ

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 10,001 -20,000 

บาท  และใชร้ถเก๋ง เป็นยานพาหนะ นอกจากสถานีบริการปตท.แลว้ส่วนใหญ่เลือกใชบ้างจาก ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการเลือกใชม้ากท่ีสุด คือ สถานท่ีตั้งสะดวก เขา้ไปใชบ้ริการเม่ือน ้ามนัหมด บริการท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ

เติมน ้ามนั  ตวัเองบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชส้ถานีบริการน ้ามนัมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ช าระค่าบริการ

ดว้ยเงิน มูลค่าการใช้บริการเฉล่ียต่อคร้ังส่วนใหญ่ 501-1,000 บาท เขา้ไปใช้บริการในช่วงเวลา 18.01- 

21.00 น. ระยะเวลาท่ีเขา้ไปใชบ้ริการเฉล่ียประมาณ 15-30 นาที เขา้ไปใช้บริการในสถานีบริการน ้ ามนั

เฉล่ีย 3-4 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 42.5 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
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ดา้นกระบวนการสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้ม และดา้นราคา  โดย

พฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน ้ ามนั มีความสัมพันธ์กับความต้องการปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดภาคบริการ ทั้ง 7 ดา้น คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจ าหน่าย  การส่งเสริมการตลาด พนกังาน 

ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้ม และกระบวนการบริการอยา่งมีนยัส าคญั  

ค าส าคัญ: พฤติกรรรมผู้บริโภค,ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  

Abstract 

     The purpose of this independent study was to study the relationship between the gas station using 

behaviors and marketing mix factors need of consumer in Bangkok .The data collected by 

questionnaires from 200 consumes who live in Bangkok and use  the  PTT gas station and analyzed by 

statistic program such as percentage ,mean ,standard deviation and One-way ANOVA . 

     The study found that the majority of respondent were female whose ages were  21-30 years old with 

single and educated to Bachelor’s degree. Most were private practice with income of 10,001 -20,000 

bath per month and used car. Most used Bangchak gas station when oil runs out and the location was 

affected. Most paid with money with average value 501-1,000 baht. Into  the service at gas stations 3-4 

times a month, during the period 06.01-09.00 pm and  average  15-30 minutes. The using gas station 

behavior associated with the marketing mix factors ,product,, price, place, promotion, people , process 

and physical evidence and environment significantly. 

Keywords: Consumer Behavior, Marketing mix 7Ps 
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1.บทน า (Introduction)  

     ปัจจุบนัธุรกิจคา้ปลีกน ้ ามนัในประเทศไทย  มีการเปล่ียนแปลงไป ตามสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ ทั้ง

ภาวะเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการท่ีการ

บริการท่ีมากกว่าการเติมน ้ามนั ซ่ึงเป็นบริการหลกัของสถานีบริการน ้ามนั ประกอบกบัสภาพธุรกิจน ้ามนั

ท่ีมีอตัราก าไรต ่า จากโยบายการดูแลราคาน ้ ามนัในประเทศของรัฐบาล และการแข่งขนัท่ีรุนแรง ท าให้

ผูป้ระกอบการไม่สามารถปรับข้ึนราคาน ้ามนัเพ่ือท าก าไรในอตัราสูงได ้ผูป้ระกอบการจึงหนัมาใชก้ลยทุธ์

การปรับปรุงบริการหลกั และเพ่ิมบริการเสริมเขา้ไปในสถานีบริการน ้ ามนั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค และเพ่ิมรายไดใ้หธุ้รกิจ 

     เช่นเดียวกบั บริษทั ปตท. ซ่ึงบริษทัพลงังานแห่งชาติ มีกระทรวงการคลงัถือหุน้ใหญ่  ท าธุรกิจพลงังาน

ครบวงจรตั้งแต่ตน้น ้าไปยงัธุรกิจปลายน ้า คือสถานีบริการน ้ามนั  โดยปตท.ให้ความส าคญักบัการพฒันา

รูปแบบบริการในสถานีบริการน ้ามนั  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดว้ยการพฒันาคุณภาพ

น ้ ามัน ควบคู่ไปกับการเพ่ิมบริการใหม่ๆ เข้ามาในสถานีบริการน ้ ามัน ทั้ งร้านค้าสะดวกซ้ือ 7-11 

ร้านอาหาร และเบเกอร่ี ร้านกาแฟ  คาเฟ่อเมซอน รวมทั้งการเปิดโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่  “The Crystal 

PTT” ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่าง สถานีบริการน ้ ามนั กบั คอมมูนิต้ีมอลล์ เพราะมุ่งหวงัท่ีจะตอบ 

สนองความตอ้งการในทุกรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภค 

     จากปัจจัยข้างต้นจึงน่าสนใจว่าปัจจุบันผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการใช้บริการสถานีบริการน ้ ามัน

อย่างไร และมีความตอ้งการให้มีการพฒันาบริการในดา้นใดบา้ง เพราะหากมีขอ้มูลในส่วนน้ี จะมีส่วน

ช่วยใหบ้ริษทั ปตท.และผูป้ระกอบการสถานีบริการน ้ามนั รับทราบถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการ และปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค  และสามารถน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษา ไปเป็นส่วน

หน่ึงในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด  

     การศึกษาน้ีจึงมุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน ้ ามนั  ความตอ้งการปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาดในสถานีบริการน ้ ามัน ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนั กบัความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดงักล่าว  เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
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บริการในสถานีบริการน ้ามนั เพ่ือน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความ

พึงพอใจของผูบ้ริโภคไดดี้ยิ่งข้ึน น ามาสู่การเพ่ิมรายไดแ้ละผลก าไรใหก้บัธุรกิจ 

     ส าหรับขอบเขตในการศึกษาในคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้รถยนต์นั่ง

ส่วนบุคคลบรรทุกไดไ้ม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) หรือ รถกระบะ  เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร เป็นจงัหวดัท่ีมี

จ านวนประชากรสูงสุดในประเทศ และมีจ านวนสถานีบริการน ้ ามนัมากท่ีสุดในประเทศ  นอกจากน้ียงั

ศึกษาเฉพาะสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. เน่ืองจาก ปตท.มีจ านวนสถานีบริการมากท่ีสุดในประเทศกว่า 

1,500  แห่งทัว่ประเทศ  และมีสถานีบริการมากท่ีสุดในเขตกรุงเทพมหานคร คือ 159 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

17.37 จากจ านวนสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 915 แห่ง  

2.ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

     ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฏี เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท าใหท้ราบถึงความหมายของผูบ้ริโภค คือ 

บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในดา้นการประเมิน การครอบครอง การใชสิ้นคา้ และการใชบ้ริการ มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือใชด้ว้ยตนเอง  หรือใชใ้นครัวเรือน (ฉตัยาพร เสมอใจ , 2550)  และทราบถึงความหมาย

ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคซ่ึงหมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ หรือการใชผ้ลิตภณัฑ ์หรือ

บริการ ทั้ งท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ หรือแสดงออกภายนอก ทั้ งท่ีเกิดข้ึนก่อน และหลงัการกระท านั้นๆ 

(นิเวศน์ ธรรมะ ,2552 ) ท าใหท้ราบถึง การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการคน้หาหรือวิจยัเพ่ือให้

ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค โดยค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้

สามารถจดักลยุทธ์ การตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม  โดยใน

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  จะใชห้ลกัการในการตั้งค าถาม 7 ส่วน ( 6 Ws 1H) เพ่ือคน้หาค าตอบ 7 

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (who) ผูบ้ริโภคซ้ือ

อะไร (what) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (why)ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (who)  ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (how) 

ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (when) และ ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (where)  

    

  นอกจากน้ียงัศึกษาแนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดภาคบริการ โดยส่วนประสมทาง

การตลาด หมายถึงตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้และใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่ม 

เป้าหมาย ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (ฉัตรยาพร 
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เสมอใจ,2549 )   ส่วนแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการของ Philip   Kotler  เป็น

แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด 7  ดา้น (7Ps ) ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ,2541)                 ประกอบดว้ย ด้านผลิตภัณฑ์   (Product) ด้านราคา  ( Price ) ด้าน

ช่องทางการจดัจ าหน่าย  ( Place ) ดา้นส่งเสริมการตลาด   ( Promotion ) ดา้นบุคคล  ( People ) ดา้นการ

สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 (Physical  Evidence   and Presentation )  และดา้นกระบวนการ ( Process)  

3. วธิีการศึกษา (Methodology) 

     ประชากรท่ีศึกษา คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่จ ากดัเพศ อาย ุจ านวนประมาณ  7,900,000 
คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างได3้78 คน    ตามตารางการประเมินโดย Krejcie and Morgan (1970)  
ซ่ึงก าหนดว่างานวิจยัท่ีมีจ านวนประชากรตั้งแต่ 1,000,000 คนข้ึนไป ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีน่าเช่ือถือ
คือ 378 คน  ซ่ึงเป็นขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถใหผ้ลการวิจยั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบั
ความคลาดเคล่ือน -+ 0.5%  แต่ดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและงบประมาณ การศึกษาในคร้ังน้ีจึงก าหนด
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน โดยไม่ผิดเง่ือนไขของการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ ANOVA 
เพราะขนาดของกลุ่มตวัอย่างมีมากกว่า 20 เท่าของจ านวนตวัเลือกท่ีมากท่ีสุดของค าถามเชิงลกัษณะใน
แบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

      ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้ น  ผู ้ศึกษาได้แบ่งแบ่งประชากรกลุ่มตามพ้ืนท่ี  (Area Cluster 

Sampling) โดยแบ่งเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต แยกเป็น 6 กลุ่ม ตามการแบ่งเขตปฏิบติังานของ

ส านกังานเขตของกรุงเทพมหานคร แลว้จบัสลากเลือกเขตท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มมา 1 เขต เขตท่ีไดคื้อ ดินแดง 

บางซ่ือ คลองเตย บางกะปิ บางพลดั และบางแค หลงัจากนั้นสุ่มเลือกสถานีบริการ ท่ีจะเขา้ไปเก็บขอ้มูล 

ดว้ยการคน้หาจากบริการคน้หาสถานีบริการน ้ ามนัปตท.บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ปตท. (www.pttplc.com) 

แลว้สุ่มเลือกมา 1 แห่ง และก าหนดโควตากลุ่มตวัอย่างในแต่ละสถานีบริการน ้ ามนัเฉล่ียแห่งละ 33 คน 

โดยมี2 สถานีบริการท่ีส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง 34 คน รวมเป็น 200 คน  

     การวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน ้ ามนักบั

ความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติในการประมวลผลขอ้มูล โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลทางด้านลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์และ

พฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิง และความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ใช้การวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉล่ีย(Mean) และการหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

http://www.pttplc.com/
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(Standard Deviation หรือ S.D.)  ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ใช้เคร่ืองมือสถิติวิเคราะห์ ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Vairnce : ANOVA) เพ่ือหาค่าสัมพนัธ์ ท่ีระดบันัยส าคญัทาง

สถิติ 0.05  

4. ผลการศึกษา (Results and Discussion) 

     จากผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58 เป็นเพศชาย ร้อยละ 42  

ส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.5 สถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 76  จบการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 56 มีรายได้

เฉล่ียระหวา่ง 10,001 -20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 36 และใชร้ถเก๋ง เป็นยานพาหนะ คิดเป็นร้อยละ 85 

     ส าหรับพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนั  จากการศึกษาพบว่า นอกจากสถานีบริการน ้ามนั 

ปตท.แลว้ ส่วนใหญ่เลือกใชส้ถานีบริการน ้ ามนับางจาก คิดเป็นร้อยละ 28.4  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

สถานีบริการน ้ ามนัมากท่ีสุด คือ สถานท่ีตั้งสะดวก คิดเป็นร้อยละ 27  ส่วนใหญ่เขา้ไปใชส้ถานีบริการ

น ้ ามนัเม่ือน ้ ามนัใกลห้มด คิดเป็นร้อยละ 30.4 บริการท่ีเขา้ไปใช้มากท่ีสุดคือ เติมน ้ ามนั คิดเป็นร้อยละ 

23.9 รองลงมาคือ ห้องน ้ า คิดเป็นร้อยละ 22.6  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชส้ถานีบริการน ้ ามนัมาก

ท่ีสุด คือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 54 ส่วนใหญ่ช าระค่าบริการดว้ยเงินสด คิดเป็นร้อยละ 57.6  มูลค่าการใช้

บริการเฉล่ียต่อคร้ังส่วนใหญ่ 501-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.5 เขา้ไปใช้บริการในช่วงเวลา 18.01- 

21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 44  ระยะเวลาท่ีเขา้ไปใช้บริการเฉล่ียประมาณ 15-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 51.5  

และส่วนใหญ่เขา้ไปใชบ้ริการในสถานีบริการน ้ามนัเฉล่ีย 3-4 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 42.5  

     ดา้นความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่วนใหญ่มีความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.84  โดยมีความตอ้งการปัจจยัทางดา้นกระบวนการสูงท่ีสุด อยู่ใน

ระดับมาก  มี ค่ าเฉ ล่ียอยู่ ท่ี  4.24 รองลงมาคือมีความต้องการในด้านลักษณะทางกายภาพและ

สภาพแวดลอ้ม ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ีระดบั 4.11   มีความตอ้งการในดา้นราคา ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

ท่ีระดบั 3.95  

5.สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 

     จากผลการศึกษาพบว่า  อายุ มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัความส าคญักบัความตอ้งการปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดในดา้น ผลิตภณัฑ์”โดยมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการให้มีร้านท าผม และเสริมความงาม 
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เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี อยู่ในวยัท่ีรักความสวยงาม และดูแล

ตวัเอง จึงตอ้งการใหมี้ร้านท าผม และเสริมความงามในสถานีบริการ  

      อาชีพ มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคัญ กับความต้องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้าน 

ผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  โดยมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญักบั

ความต้องการให้มีเฟซบุ๊ค ไลน์ แจ้งข่าวสาร มากท่ีสุด เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

พนักงาน ซ่ึงมีพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในอตัราสูง จึงตอ้งการให้มีบริการแจง้ข่าวสาร และ

ความเคล่ือนไหวต่างๆ ผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน ์

     รายได้มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัความส าคญัทางสถิติ กบัความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ในด้าน ผลิตภัณฑ์  พนักงาน  กระบวนการ  และ การส่งเสริมการตลาด โดยมีความสัมพันธ์อย่างมี

นยัส าคญักบัความตอ้งการใหมี้โปรโมชัน่ชิงโชคสูงสุด 

     ประเภทรถยนต์ท่ีใช้ มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้น ช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย โดยมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการให้มีการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง เน่ืองจากกลุ่ม

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีใชร้ถเก๋ง เป็นกลุ่มในช่วงวยัเร่ิมตน้ท างาน มีพฤติกรรมการชอบพบปะสังสรรค์หลงั

เลิกงาน จึงตอ้งการใหส้ถานีบริการน ้ามนัส่วนใหญ่ เปิดบริการ 24 ชัว่โมง  

     ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน ้ ามนั กบัความตอ้งการปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนั มีความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ดา้นอยา่งมีนยัส าคญั  

     ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใหมี้น ้ ามนัช่วยประหยดัพลงังาน และมีบริการใหม่ๆ

เพ่ิมเติม ทั้งร้านท าผม ไปรษณีย ์ร้านขายของฝาก ร้านอาหารจานด่วน และมีบริการท่ีจอดรถให้เพียงพอ  

เน่ืองจากการเขา้ไปใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนัส่วนใหญ่มกัพบปัญหาท่ีจอดรถไม่เพียงพอ  

     ด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัตอ้งการใหมี้ราคาน ้ามนัถกูกวา่ท่ีอ่ืน มีราคาพิเศษส าหรับลกูคา้ประจ า และ

มีราคาพิเศษเม่ือจ่ายดว้ยเงินสด เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ช าระค่าบริการดว้ยเงินสด  

     ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตอ้งการให้เปิดบริการ 24 ชัว่โมง มีบริการโบกรถเขา้ออก และมีสาขา

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เน่ืองจากสถานท่ีตั้ง มีผลต่อการเลือกใชส้ถานีบริการน ้ามนัมากท่ีสุด  
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     ด้านลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม  มีความสัมพนัธ์กบัความต้องการให้เปิดไฟสว่าง 24 

ชั่วโมง มีพนักงานรักษาความปลอดภัย มีตู้สายตรวจของต ารวจ  มีสถานท่ีพักผ่อน นอนพกัชั่วคราว 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคเป็นห่วงเร่ืองความปลอดภยั หลงัมีเหตุโจรกรรมเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 

     ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการการจดัโปรโมชัน่ ใหส่้วนลด แจกของแถม 

ชิงโชค สะสมและแลกแต้ม โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิต เดบิต โปรโมชั่นร่วมกับองค์กรท่ีท างาน 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั 

     ด้านพนักงาน มีความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการใหมี้พนกังานเพียงพอบริการ พนกังานใหบ้ริการยิม้แยม้ 

สุภาพ มีพนักงานบริการเช็ดกระจก เทขยะ เช็คลมยาง พนักงานท าความสะอาดห้อ งน ้ าทุกชั่วโมง 

เน่ืองจาก บริการท่ีผูบ้ริโภคเขา้ไปใชส่้วนใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากเติมน ้ามนั คือเขา้หอ้งน ้า  

      ด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการการบริการท่ีรวดเร็ว มีป้ายเตือนการปรับ

ราคาน ้ ามนั มีระบบช าระบริการดว้ยบตัรเครดิตท่ีมากข้ึน มีระบบป้องกนัการทุจริต มีระบบส ารวจความ

พึงพอใจ และรับเรืองร้องเรียน  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

     ผูป้ระกอบการสามารถน าผลการศึกษาน้ี เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการให้บริการ และเป็นขอ้มูลใน

การก าหนดกลยุทธ์ด้านส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการผูบ้ริโภค

ไดม้ากข้ึน  โดยเฉพาะความตอ้งการปัจจยัทางดา้นกระบวนการให้บริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ

ปัจจยัทางดา้นน้ีมากท่ีสุด โดยควรปรับปรุงกระบวนการบริการใหมี้ความรวดเร็วข้ึน อาจจะมีระบบการจบั

เวลาการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้กับผูบ้ริโภค พร้อมทั้ งมีการปรับปรุงการดูแลห้องน ้ าให้

สะอาดมากข้ึน โดยติดตั้งระบบการเตือนเม่ือหอ้งน ้าสกปรกในทุกสถานี เป็นตน้  

     นอกจากน้ีอาจจะมีการวางระบบการรักษาความปลอดภยัภายในสถานีบริการ เช่นการเปิดไฟในสถานี

บริการให้สว่างมากข้ึน อาจจะประสานงานกบัทางเจา้หนา้ท่ีต ารวจให้มาตั้งตูส้ายตรวจในสถานีบริการ  

หรืออาจจะมีการจา้งพนกังานรักษาความปลอดภยัภายในสถานีบริการ  ขณะเดียวกนัก็ควรมีการมองหา

บริการใหม่ๆ เพ่ิมเติม เช่นบริการ WIFI บริการฟรีภายในสถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง เพราะเป็นบริการท่ี

เพ่ิมเติมได้ในทุกสถานี โดยไม่ต้องจดัหาพ้ืนท่ีบริการเพ่ิมเติม และอาจจะมีการพิจารณาจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาด ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนั เช่น มีส่วนลด หรือราคา
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พิเศษส าหรับลูกคา้ประจ า เช่นมีการสะสมแตม้เพ่ือแลกส่วนลด และการจดัโปรโมชัน่ให้มีส่วนลด หรือ 

ของแถม ส าหรับการช าระบริการดว้ยเงินสด โดยอาจจะก าหนดมลูค่าต่อคร้ัง หรือมลูค่าสะสมส าหรับแลก

รับส่วนลด หรือของแถมเป็นตน้  

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป  

     การศึกษาในคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป จึง

ควรให้ครอบคลุมผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดัดว้ย พร้อมกบัเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอย่างให้มากข้ึน เพ่ือให้ได้

จ านวนประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีกวา้งมากข้ึน เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีครอบคลุมมากกว่าการศึกษาในคร้ัง

น้ี  รวมทั้ งการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ และควรจะมีการศึกษาในเร่ืองการ

ตดัสินใจเลือกใชส้ถานีบริการน ้ามนั และความพึงพอใจในการใชบ้ริการสถานีบริการน ้ามนัดว้ย  

บรรณานุกรม 

นนัทวรรณ บุญช่วย.(2551).ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานีบริการน ้ ามนัของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์.กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ฉตัยาพร เสมอใจ. ( 2550). พฤติกรรมผูบ้ริโภค.กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่ 

ฉตัยาพร เสมอใจ. (2549).การจดัการและการตลาดบริการ.กรุงเทพฯ:ซีเอด็ยเูคชัน่ 

ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ.(2547).การจดัการการตลาด.กรุงเทพฯ:เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า 

ธนากร ประสาทแกว้.(2550)ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานีบริการน ้ ามนั

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์.กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ.(2546).การบริหารการตลาดยคุใหม่.กรุงเทพฯ: บริษทั ธรรมสาร จ ากดั 

 

 

 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     1946 

 
 

การแบ่งกลุ่มผู้ซ้ืออาหารปรุงส าเร็จแช่แขง็ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการซ้ือและการรับประทาน 

The classification of frozen prepared food consumer who live in Bangkok 
determinant by purchasing behavior and eating behavior 

ชุติมา พุ่มศิริ1 และ ผศ.อัศน์อุไร เตชะสวสัดิ์2 

Chutima  Poomsiri1 and Asst.Prof. Asna-urai Techasawat2  

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือและการรับประทานอาหารปรุง

ส าเร็จแช่แข็งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งโดยใช้

พฤติกรรมการเลือกซ้ือและการรับประทานเป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด  กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือ  กลุ่ม

ผูบ้ริโภคอาหารปรุงส าเร็จแช่แข็งท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน  250  คน  เก็บส ารวจขอ้มูล

โดยใช้แบบสอบถามผลการวิจยัพบว่า  สามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารปรุงส าเร็จแช่แข็งออกเป็น  2  

กลุ่ม  ผูบ้ริโภคกลุ่มท่ี  1  จะมีท่ีอุปนิสัยท่ีไม่สามารถตดัสินใจซ้ืออาหารปรุงส าเร็จแช่แข็งรับประทานเอง

ได ้มกัจะตอ้งถามบุคคลท่ีสามผูบ้ริโภคกลุ่มท่ี  2  จะมีท่ีอุปนิสยัท่ีตดัสินใจซ้ืออาหารปรุงส าเร็จแช่แขง็ดว้ย

ตนเอง ไม่ตอ้งถามบุคคลท่ีสาม 

 
ค าส าคัญ: อาหารปรุงส าเร็จแช่แขง็, พฤติกรรมการซ้ือ, พฤติกรรมการรับประทาน, การแบ่งกลุ่ม 
 

Abstract 
The purposes of this study were to examine  purchase behavior  and eating behavior , divide into groups              
of customer live in Bangkok. The sample consists of  250  frozen prepared food consumer who live in 
Bangkok.The survey was used in these research. The study result review that frozen prepared food 
consumer can be classify in to two categories : indeterminate and self- indetermination.  
 
Keywords: Frozen prepared food, Purchase behavior, Eating behavior, Classification  
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัดว้ยความเป็นอยู่ท่ีเร่งรีบของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่นิยม
เลือกบริโภคอาหารปรุงส าเร็จมากกว่าท่ีจะประกอบอาหารรับประทานเอง  ท าใหธุ้รกิจอาหารปรุงส าเร็จ
แช่แข็งเขา้มามีบทบาทส าคญัในการเลือกซ้ืออาหารของประชาชนมากยิ่งข้ึน  เพราะอาหารปรุงส าเร็จแช่
แข็งเป็นทางเลือกท่ีสะดวกสบาย  หาซ้ือไดง่้ายตามร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป  หรือ  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  อีกทั้งยงั
มีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลาย  รับประทานไดง่้าย  จะสังเกตไดว้่าพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการด าเนินชีวิตตอ้งเป็นไปดว้ยความเร่ง
รีบ  ประกอบกับจงัหวดักรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยจึงมีประชากรอาศัยอยู่เป็น
จ านวนมาก  จึงตอ้งแข่งขนักบัเวลา  ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว   
     ทั้งน้ีในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ในศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ืออาหารปรุง

ส าเร็จแช่แขง็ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือท่ีจะไดรั้บรู้ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค

แต่ละส่วนตลาดในการเลือกซ้ืออาหารปรุงส าเร็จแช่แข็งเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลแก่ผูท่ี้สนใจเพ่ือใชส้ าหรับการ

วางแผนประกอบธุรกิจต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และ  คณะ ,  2546) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix  หรือ  4Ps)  

หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้  ซ่ึงทางบริษทัใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 

ผลิตภณัฑ ์(Product) 

1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)  และ  หรือความแตกต่างทางการแข่งขัน 

(Competitive Differentiation) 

2. องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น  ประโยชน์  คุณลักษณะ  

คุณภาพ  การบรรจุภณัฑ ์ ตราสินคา้ 

3. ก าหนดต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์(Product  position) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือแสดงต าแหน่งท่ี

แตกต่างและมีคุณค่าทางจิตใจของลกูคา้เป้าหมาย 

4. การพฒันาผลิตภณัฑ ์ (Product Development) เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑมี์ลกัษณะใหม่และปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

5. กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์(Product Line) 
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(Etzel และ คณะ, 2544) ราคา (Price) หมายถึง  จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือให้

ไดผ้ลิตภณัฑ์  หรือหมายถึง  คุณภาพผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน  ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก  

Product  ราคาเป็นตน้ทุน  (Cost)  ของลกูคา้  ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑก์บัราคา

ของผลิตภณัฑน์ั้น  ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ  ผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาจ าเป็นตอ้ง

ค านึงถึง 

1. คุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้  ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่า

ของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น 

2. ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง (Product Cost)  

3. การแข่งขนั (Product competition) 

4. ปัจจยัอ่ืนๆ (Other Factors) 

การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง  โครงสร้างของช่องทางการจ าหน่าย  ซ่ึง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม  เพ่ือใชเ้คล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์รไปยงัตลาด  สถาบนั

ท่ีน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบนัทางการตลาด  ส่วนกิจกรรมท่ีเป็นตวัช่วยในการกระจาย

สินค้า  ประกอบด้วยการขนส่ง  การคลงัสินค้า  และการเก็บรักษาสินค้าคงคลงั  การจัดจ าหน่ายจึง

ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 

1. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution)  

2. การกระจายตวัสินคา้ หรือ การสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (Physical Distribution หรือ 

Marketing Logistics)  

(Semenik, 2543) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจ

ต่อตราสินค้าหรือบริการ  หรือ  ความคิด  หรือ  ต่อบุคคล  โดยใช้เพ่ือจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความ

ตอ้งการเพ่ือเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และ

พฤติกรรมการซ้ือ  หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ  เพ่ือสร้างทศันคติและ

พฤติกรรมการซ้ือการติดต่อส่ือสารอาจจะใช้พนักงานขาย (Personal Selling ) ท าการขายและการ

ติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Nonpersonal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารการตลาดแบบประสม

ประสานกัน (Integrated Marketing Communication IMC) โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับลูกค้า 

ผลิตภณัฑ ์คู่แข่ง โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั   

(วารุณี  ตันติวงศ์วาณิชและคณะ , 2545) กระบวนการตัดสินใจซ้ือ เป็นขั้นตอนในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกข้ึนไป  ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน  คือ 
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1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หรือรับรู้ความตอ้งการ (Needs recognition) การรับรู้ถึงความ

แตกต่างระหว่างสภาพท่ีต้องการและสภาพปัจจุบัน ซ่ึงมากพอท่ีจะกระตุน้เร้าท าให้เกิดกระบวนการ

ตดัสินใจ 

2. การค้นหาข้อมูลก่อนซ้ือ (Pre-purchasing Search) เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ถึงความจ าเป็นแลว้ต้องหาร

ขอ้มูลดว้ยวิธีต่างๆ ซ่ึงไดจ้าก 2 แหล่ง คือ แหล่งขอ้มูลภายในหรือดา้นจิตวิทยา และแหล่งขอ้มูลภายนอก 

ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มลูจากส่ือมวลชน พนกังานขาย การโฆษณา เป็นตน้  

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เป็นการประเมินทางเลือกต่างๆก่อนท าการ

ตดัสินใจซ้ือ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น 

5. การประเมินภายหลงัการซ้ือ (Post-purchase Evaluation) เกิดข้ึนหลงัจากซ้ือหรือใช้ผลิตภัณฑ์ไป

แลว้ ถา้เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้ผลลพัธ์คือความพึงพอใจ แต่ถา้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้ผลลพัธ์คือความ

ไม่พึงพอใจ 

 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่   

ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อ ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลใน

ดา้นต่างๆ  ประกอบดว้ย 

1. อาย ุ(Age) อายท่ีุแตกต่างกนัจะตอ้งมีความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั 

2. วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคลในลกัษณะของ

การมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติ และค่านิยม

ของบุคคล ท าใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

3. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความตอ้งการสินคา้ และ

บริการท่ีแตกต่างกนั 

4. โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือรายได้ (Income) โอกาสทางเศรษฐกิจของ

บุคคลกคื็อ  รายไดข้องบุคคล ซ่ึงมีผลต่ออ านาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 

5. การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีมากกว่าผูท่ี้มี

การศึกษาต ่า 

6. ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือคุณค่า หมายถึง ความ

นิยมในส่ิงของหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
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ปัจจยัทางด้านจิตวิทยา (Phychological factor) การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจัยด้าน

จิตวิทยา  ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้  โดยใช้

ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย 

1. การจูงใจ (Motivation) หมายถึง ส่ิงกระตุน้ (Drive) ท่ีอยู่ภายในตวับุคคล ซ่ึงกระตุน้ใหบุ้คคลปฏิบติั 

การจูงใจเกิดข้ึนภายในตวับุคคล แต่อาจกระทบต่อปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรม ชนชั้นทางสังคม หรือ

ส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดใชเ้คร่ืองมือเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ 

2. บุคลิกภาพ และแนวความคิดเห็นของตนเอง (Personality and Self Concept) หมายถึง ลกัษณะดา้น

จิตวิทยาภายในของบุคคลซ่ึงช่วยก าหนดและสะทอ้นถึงวิธีการซ่ึงบุคคลหน่ึงตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้ม

ของเขา 

3. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรรและจัดระเบียบ 

ตีความหมายขอ้มลูเพ่ือท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย 

4. การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงในด้านพฤติกรรมหรือด้านความโน้มเอียงของ

พฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา 

5. ความเช่ือ (Beliefs) เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์

ในอดีต 

6. ทศันคติ (Attitudes) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทศันคติเป็นส่ิงท่ีมี

อิทธิพลต่อความเช่ือ ในขณะเดียวกนัความเช่ือกมี็อิทธิพลต่อทศันคติ 

7. แนวความคิดของตนเอง (Self concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตนเอง หรือความคิด

ท่ีบุคคลคิดวา่บุคคลอ่ืน (สงัคม) มีความคิดเห็นต่อตนเองอยา่งไร 

ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม เป็นสญัลกัษณ์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยเป็นท่ียอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง 

ซ่ึงเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมหน่ึง แบ่งเป็นวฒันธรรมพ้ืนฐาน (Culture) 

และวฒันธรรมยอ่ย (Subculture)    

1. วฒันธรรมพ้ืนฐาน (Culture) หมายถึง พ้ืนฐานของบุคคลในสังคม เช่น ลกัษณะนิสยัของคนไทย ซ่ึง

เกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสงัคมไทย ท าใหมี้ลกัษณะพฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั 

2. วฒันธรรมย่อย (Subculture)  หมายถึง  กลุ่มวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเป็นส่วนท่ีปรากฏชดัเจนใน

สงัคมขนาดใหญ่ท่ีซบัซอ้น     

ปัจจัยทางสังคม (Social factors) หมายถึง ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ าว ันและมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสงัคม ประกอบดว้ย 
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1. กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงส าหรับบุคคล

ใดบุคคลหน่ึงในการก าหนดค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือพฤติกรรมทัว่ไป 

2. ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ซ่ึงเก่ียวข้องกนัด้านสายเลือด           การ

แต่งงาน หรือการยอมรับใหอ้าศยัอยูด่ว้ยกนั 

3. ชั้นทางสังคม (Social Class) หมายถึง การแบ่งกลุ่มภายในสังคม ซ่ึงภายในกลุ่มประกอบดว้ยบุคคล

ท่ีมีค่านิยม ความสนใจ และพฤติกรรมอยา่งเดียวกนั 

        

3. วธิีการศึกษา 
 
1. ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

คือ 

 ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ืออาหารปรุงส าเร็จแช่แข็ง

ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ืออาหารปรุงส าเร็จแช่
แขง็ 
 ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการรับประทานอาหารปรุงส าเร็จแช่แขง็ 
2. การแกไ้ข/ปรับปรุงและจดัท าแบบสอบถาม 250 ชุดเพ่ือเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูวิ้จยัจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม  โดยน าแบบสอบถาม
จ านวน 250 ชุดไปเก็บข้อมูลตามสถานท่ีต่างๆใน 5 เขต ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า  (Quota 
Sampling) โดยก าหนดจ านวนตวัอยา่งในแต่ละเขตในสัดส่วนท่ีเท่ากนัจะเก็บตวัอย่างเป็นผูซ้ื้ออาหารปรุง
ส าเร็จแช่แขง็จากศูนยก์ารคา้และร้านสะดวกซ้ือ  ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือหา้งสรรพสินคา้  จาก 5 เขตๆ ละ 50 
ตวัอยา่ง  รวมเป็น 250 ตวัอย่าง  โดยใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก  โดยผูวิ้จยัใชก้ารไปยืนดกัเพ่ือแจกและ
เก็บแบบสอบถามดว้ยตนเองและใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม และผูวิ้จยัจะท าการตรวจสอบความ
ครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา  จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าลงรหสั  แลว้น าไปบนัทึกเขา้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ  Cluster Analysis  เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซ้ือและการรับประทานของกลุ่ม

ตวัอยา่ง  จ านวน  250  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เป็นจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6  

รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4  มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 21-25 ปี มีจ านวน  57  คน  

คิดเป็นร้อยละ 22.8  มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีจ านวน 134  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.6  กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเป็นจ านวน  149  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.6  มีจ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว จ านวน 3-4 คน  จ านวน  123  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.2  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด เป็นจ านวน  

160  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.0  มีรายไดเ้ฉล่ียท่ี  10,001 – 20,000 บาท  เป็นจ านวนมากท่ีสุดท่ี  92  คน  คิด

เป็นร้อยละ 36.8  มีรายไดข้องครอบครัวต่อเดือนท่ี  30,001 – 40,000 บาท  จ านวน  56  คน  คิดเป็นร้อยละ  

22.4 พฤติกรรมในการซ้ืออาหารปรุงส าเร็จแช่แข็งของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซ้ือเพราะสะดวก

ในการหาซ้ือ  จ านวน  156  คน  คิดเป็นร้อยละ  62.4  ประเภทอาหารปรุงส าเร็จแช่แข็งท่ีซ้ือจะซ้ืออาหาร

ประเภทขา้วเป็นจ านวนมากท่ีสุด ท่ีจ านวน  133  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.2  ส่วนใหญ่จะซ้ือท่ีระดบัราคา  

51 – 100 บาท เป็นจ านวนมากท่ีสุด ท่ีจ านวน  131  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.4  กลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีเลือก

ซ้ืออาหารปรุงส าเร็จแช่แขง็คือซ้ือเป็นบางโอกาส  เป็นจ านวนมากท่ีสุด ท่ีจ านวน  120  คน  คิดเป็นร้อยละ  

48   

     ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปทางพฤติกรรมการซ้ือและการรับประทานของกลุ่มตวัอย่าง    จ านวน  250  

คน พบวา่พฤติกรรมการซ้ือและการรับประทานของทั้ง 2 กลุ่มมีส่วนท่ีแตกต่างกนั  ดงัตารางต่อไปน้ี 
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พฤติกรรมเด่นชดัของกลุ่มท่ี 1 

 (ไม่เช่ือมัน่ในตวัเอง) 
พฤติกรรมเด่นชดัของกลุ่มท่ี 2  

(เช่ือมัน่ในตวัเอง) 

1. ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมกัจะซ้ืออาหารปรุงส าเร็จแช่แข็ง
ตามค าแนะน าของเพ่ือน 
2. ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมกัจะหาข้อมูลก่อนเดินทางไป
ซ้ือ 
3.  ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีซ้ืออาหารปรุงส าเร็จแช่แข็งตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญท่ีน่าเช่ือถือ 
4. ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีมกัจะให้ความส าคญักบัการ
โฆษณาในแผน่พบั/ใบปลิว ณ จุดขาย 
5. การให้ขอ้มูลหรือการเชิญชวนของพนกังานขาย
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 

1.  ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมักจะซ้ืออาหารปรุงส าเร็จแช่
แขง็โดยการตดัสินใจดว้ยตนเอง 
2. ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมกัจะเดินทางไปซ้ือทนัทีไม่หา
ขอ้มลู 
3. การโฆษณาในแผ่นพบั/ใบปลิว ณ จุดขายไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ 

 
อภิปรายผล 
     จากการสรุปผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น  ผูวิ้จัยได้พบประเด็นท่ีน่าสนใจในการน ามาอภิปรายผล  
ดงัต่อไปน้ี 

     1. กลุ่มผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ี 1 ถา้ตอ้งซ้ืออาหารปรุงส าเร็จแช่แข็ง  จะตอ้งปรึกษาบุคคลอ่ืนก่อนจะซ้ือ  ไม่
วา่จะเป็นเพ่ือนหรือบุคลอ่ืนๆ  กลุ่มอา้งอิง  เช่น ผูเ้ช่ียวชาญ  และจะตอ้งมีการหาขอ้มลูก่อนท่ีจะเดินทางไป
ซ้ือ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักระบวนการเสาะหาขอ้มูล  (Information search)  ในทฤษฎีขั้นตอนในกระบวนการ
ซ้ือของ  (วารุณี  ตนัติวงศว์าณิชและคณะ , ผูแ้ปล , 2545:105-107) ท่ีกล่าวไวว้า่ผูบ้ริโภคสามารถรับขอ้มูล
ได้จากหลายแหล่ง  เช่น  แหล่งบุคคล  (Personal sources)  แหล่งสาธารณะ  (Public)  แหล่งพาณิชย ์ 
(Commercial  source)  และจากประสบการณ์  (Experiential  source)  โดยบุคคลมกัจะมีการสอบถามเพ่ือ
ขอค าแนะน าจากผูอ่ื้น เช่น เพ่ือน หรือเห็นจากการแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และจะให้ความส าคญักบัการ
โฆษณาในแผน่พบั/ใบปลิว ณ จุดขาย  ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัด สินใจซ้ือของผู ้บ ริโภค (ศิ ริวรรณ , 2541 :83-87)  ท่ีก ล่าวไว้ว่า   ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 
(Phychological factor) การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา  ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยั
ภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้  โดยใชปั้จจยัภายใน ดา้นการจูงใจ 
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(Motivation) หมายถึง ส่ิงกระตุน้ (Drive) ท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล ซ่ึงกระตุน้ใหบุ้คคลปฏิบติั การจูงใจเกิดข้ึน
ภายในตวับุคคล แต่อาจกระทบต่อปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรม ชนชั้นทางสังคม หรือส่ิงกระตุ้นท่ี
นกัการตลาดใชเ้คร่ืองมือเพ่ือกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ  ซ่ึงการโฆษณาในแผ่นพบั/ใบปลิว ณ จุดขาย  
คือส่ิงกระตุน้ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการอยากซ้ือ 

     2. กลุ่มผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ี 2  จะตดัสินใจดว้ยตนเองถา้ตอ้งซ้ืออาหารปรุงส าเร็จแช่แข็ง  ดงันั้นการหา

ขอ้มูลหรือการสอบถามบุคคลอ่ืนจึงไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  ซ่ึงมี  2  ประการ  คือ  ปัจจยัภายใน  (Internal  factors)  

และปัจจยัภายนอก  (External  factors) (เสรี  วงษม์ณฑา, 2542 : 37-46)  ในกรณีน้ีตรงกบัปัจจยัภายในของ

ผูบ้ริโภคเอง  คือ  ทศันคติ  (Attitude)  ซ่ึงเป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทศันคติเป็น

ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือ  ซ่ึงหมายความว่าถา้หากมีผูอ่ื้นมาจูงใจผูบ้ริโภคก็จะไม่เช่ือและไม่เปล่ียนใจท่ี

จะซ้ือสินคา้หรือบริการอ่ืนๆ 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     การวิจัยน้ีสามารถน าไปมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ  ซ่ึงสามารถน ามาก าหนดส่วน

ประสมทางการตลาด  เพ่ือใชส้ าหรับวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดกบัลกูคา้ทั้ง 2 กลุ่ม  ดงัน้ี 

กลยุทธ์การตลาดส าหรับกลุ่มที่ 1 (กลุ่มไม่เช่ือมัน่ในตวัเอง) 

กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์  (Product) 

     เน่ืองจากผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีไม่กลา้ตดัสินใจเองในการตดัสินใจซ้ือสินคา้  ตอ้งอาศยักลุ่ม

อา้งอิงเป็นหลกั  ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรสร้างความน่าเช่ือถือของยี่ห้อ  เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญในตลาดอาหารปรุงส าเร็จแช่แขง็ 

กลยุทธ์ด้านราคา  (Price) 

     ควรตั้งราคาใหเ้หมาะสมเพ่ือใหผู้บ้ริโภคเห็นถึงความคุม้ค่าของราคา 

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place) 

     จากผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีใหค้วามส าคญัในดา้นมีบริการส่งถึงบา้น  ดงันั้นผูป้ระกอบการ

จึงควรเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยเพ่ิมบริการส่งอาหารถึงบา้นเขา้มา  เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือ 

กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย  (Promotion) 
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     เน่ืองจากผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีไม่กลา้ตดัสินใจเองในการตดัสินใจซ้ือสินคา้  มกัจะตอ้งมีการ

สอบถามผูอ่ื้นและตอ้งดูกลุ่มอา้งอิงเป็นหลกั  รวมไปถึงใหค้วามสนใจกบัการโฆษณาประชาสมัพนัธ์   

     การส่ือสารเพ่ือให้เกิดการรับรู้ของคนทั้ง 2 ฝ่ายเพ่ือเป็นการจูงใจใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดการซ้ือสินคา้จึง

เป็นส่ิงท่ีส าคญั 

     ดงันั้นผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มน้ีไดโ้ดยอาศยัการโฆษณาทางส่ือต่างๆ ไมว่าจะเป็นดา้น

โฆษณาทางโทรทศัน์  การโฆษณาดว้ยใบปลิวหรือป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ (Billboard)  เพ่ือให้เกิดการ

รับรู้ของกลุ่มลูกคา้หรืออาจจะท าการโฆษณาแฝงในรายการท่ีเก่ียวกบัอาหาร  เพ่ือให้กลุ่มลูกคา้มีความ

เช่ือมัน่ในตวัสินคา้และสร้างการกระตุน้ใหล้กูคา้เกิดการซ้ือสินคา้  

      

 

กลยุทธ์การตลาดส าหรับกลุ่มที่ 2 (กลุ่มเช่ือมัน่ในตวัเอง) 

     กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์   (Product) ผู ้บริโภคในกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีเช่ือมั่นในตัวเองอยู่แล้ว  ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการจึงควรสร้างความน่าสนใจในตวัผลิตภณัฑ ์ เพ่ือดึงดูดใจของผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ี 

     กลยุทธ์ด้านราคา  (Price) ควรตั้งราคาใหเ้หมาะสมเพ่ือใหผู้บ้ริโภคเห็นถึงความคุม้ค่าของราคา 

     กลยุทธ์ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place) จากผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีมีการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ดว้ยตวัเอง  ดงันั้นการวางสินคา้ให้มองเห็นไดง่้าย จะเป็นตวักระตุน้ให้ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีซ้ือสินคา้  

เช่น  ตั้งบูทสินคา้ภายในหา้งสรรพสินคา้  เป็นตน้ 

     กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย  (Promotion) ผลการวิจยั  พบว่า  ผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยมีการ

ปรึกษาบุคลอ่ืนและมกัจะไม่มีการคน้หาขอ้มลูใดๆก่อนจะตดัสินใจซ้ือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไม่มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือ  ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีมกัจะตดัสินใจดว้ยตนเอง 

     ดังนั้นการท าการส่งเสริมการตลาดให้กับคนกลุ่มน้ี  คือ  จะต้องมีการสร้างทัศนคติท่ีดีให้แก่กลุ่ม

ผูบ้ริโภค  โดยใชพ้นกังานขายในการใหข้อ้มูล เพ่ือกระตุน้และสร้างทศันคติท่ีดีใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมกัจะตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเองโดยดูจากความชอบส่วนตวั 
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ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาคร้ังต่อไป 

 

     การท าการวิจัยในคร้ังน้ี  เป็นการวิจัยเก่ียวกับการแบ่งกลุ่มผูซ้ื้ออาหารปรุงส าเร็จแช่แข็งในเขต

กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ียงัไม่ครอบคลุมประเด็นอ่ืนๆ  จึงควรตอ้งมีการศึกษาเพ่ิมเติม  ใน

เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

     1. ท าการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคอาหารปรุงส าเร็จแช่แขง็ในจงัหวดัอ่ืนๆ  เน่ืองจาก     กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอาศยั

อยู่ในจงัหวดัอ่ืนๆก็มีผลต่อยอดขายเช่นกนั  เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่ืนๆ 

เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกบัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

     2. ศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองอาหารปรุงส าเร็จแช่แข็ง  โดยระบุยี่หอ้ของสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายในทอ้งตลาดใน

แบบสอบถาม  เพ่ือจะไดท้ราบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่ออาหารปรุงส าเร็จแช่แข็งในยี่ห้อต่างๆ  เพ่ือ

น ามาวางแผนกลยทุธ์ต่อไป 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการซ้ือและปัจจยัด้านความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอนิเวอร์เตอร์ Falcon  
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The study of relationship between purchasing behavior and the 

importance of marketing mix factors of Falcon welding machine:  
Case study J&T Wedding Supply Co., Ltd. 

ทวชัีย คูตะรัตนา1และ ธนวฒัน์ ธนสารเศรวนิช2 
Thaweechai Kutaratana and Tanawat Tanasarnsreniwanich 

  

บทคดัย่อ 
การค้นควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือและปัจจัยด้าน

ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดส าหรับเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ Falcon กรณีศึกษา 

บริษทั เจ แอนด ์ที เวลด้ิง ซพัพลาย จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม

จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน กลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นช่างเช่ือมเพศชาย มีอาย ุ38-42 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปวช. / ปวส. / อนุปริญญา เป็นส่วนใหญ่ 

มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-20,000 บาท ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัดา้น

ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดส าหรับเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์พบว่า อายุมี

ความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ งบประมาณการซ้ือเคร่ืองเช่ือมระบบ

อินเวอร์เตอร์มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์เพ่ือสร้างรายไดเ้ป็นอาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการขาย แต่วตัถุประสงค์ในการซ้ือเคร่ืองเช่ือมระบบ

อินเวอร์เตอร์เพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในบา้นของกลุ่มตวัอย่างไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคา 

1
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Abstract 
This study investigates the relationship between purchasing behavior and the importance of marketing 
mix factors of Falcon welding machine working on inverter system.  The data is collected from 200 
samplings at J&T Wedding Supply in Bangkok area by using questionnaires. Results of data analyzed 
show that most of the respondents are male welder, aged between 38-42 years old, and graduated with a 
vocational to high vocational certificate with the average of 10,001-20,000 THB income. The study 
indicates that the aging factor relates with marketing mix in term of product, budget for buying welding 
machine associates with distribution channel, and the buying purpose for cashing up involves with 
promotion while the buying purpose for fixing household appliances shows the negative relationship 
with price in marketing integration. 
 

1. บทน า 
 
     ปัจจุบันตลาดเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์มีอัตราการเติบโตเป็นอย่างมาก เน่ืองมาจาก
อุตสาหกรรมหลกัภายในประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ
อุตสาหกรรมโครงสร้างในช่วง 3 ปีหลงั ท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองจนท าให้ตลาดเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบ
อินเวอร์เตอร์มีการแข่งขนักนัสูงข้ึน บริษทัต่างๆ ต่างพากนัน าเข้าเคร่ืองเช่ือมระบบอินเวอร์เตอร์จาก
ต่างประเทศเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทยกนัอย่างมาก รวมไปถึงบริษทั เจ แอนด์ ที เวลด้ิง ซัพพลาย 
จ ากดั ท่ีเป็นผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ Falcon ดว้ย แต่ทั้งน้ี เคร่ืองเช่ือม
โลหะระบบอินเวอร์เตอร์ Falconไดถู้กน าเขา้มาจดัจ าหน่ายในประเทศไทยกว่า 8 ปี โดยมีฐานลูกคา้เป็น
โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในระดบัหน่ึง แต่ทว่ายอดขายของเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ Falcon 
นั้น กลบัมีอตัราการเติบโตท่ีค่อนขา้งชา้และไม่คงท่ี งานวิจยัฉบบัน้ีจึงสนใจศึกษา “ความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัดา้นความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส าหรับเคร่ืองเช่ือมโลหะ
ระบบอินเวอร์เตอร์ Falcon” ผลการวิจยัน้ีจกัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษทั เจ แอนด ์ที เวลด้ิง ซพัพลาย 
จ ากดั อนัเป็นผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ Falcon เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ประกอบการตดัสินใจส าหรับการวางแผนการตลาดในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 
     งานวิจัยฉบับน้ีผูศึ้กษาได้ท าการศึกษา “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือและปัจจัยด้าน
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดส าหรับเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ Falcon กรณีศึกษา 
บริษทั เจ แอนด์ ที เวลด้ิง ซัพพลาย จ ากัด” โดยท าการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณดว้ยการวิจยัส ารวจ มุ่งศึกษาในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะ
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ระบบอินเวอร์เตอร์และปัจจยัดา้นความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดส าหรับเคร่ืองเช่ือมโลหะ
ระบบอินเวอร์ว่าผูบ้ริโภคมีความตอ้งการในดา้นใดๆ และมีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบ
อินเวอร์เตอร์อย่างไร รวมไปถึงมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดหรือไม่อย่างไร ผลการวิจยั
คร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั เจ แอนด ์ที เวลด้ิง ซพัพลาย จ ากดั อนัเป็นผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายเคร่ือง
เช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ Falcon ในการวางแผนการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้
มากท่ีสุด รวมทั้งทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบนัและน าขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันา
วางเป้าหมายการใชส่้วนประสมทางการตลาดไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งงานวิจยัฉบบัน้ียงั
เป็นประโยชนต่์อผูท่ี้มีความสนใจในเร่ืองของเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์อีกดว้ย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     (ชูชัย ศรช านิ, 2542) กลยุทธ์เป็นมาตรการส าคญัในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการโดยสามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของสภาวะต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม การ
ก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมจะให้สามารถแข่งขันกบัคู่แข่งธุรกิจเดียวกนัหรือธุรกิจใกลเ้คียงได้ ท าให้
องคก์รมีก าไรและอยู่รอดไดใ้นท่ีสุด โดยสามารถจ าแนกแยกระดบักลยุทธ์ในองคก์รได ้3 ระดบัคือ 1) กล
ยทุธ์ระดบัองคก์ร 2) กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 3) กลยทุธ์ระดบัปฎิบติัการ 
     (รชฎ ตันวิระ, 2555) ค าถามท่ี ช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู ้บ ริโภค คือ 6W’s 1H ซ่ึ ง
ประกอบดว้ย ใครอยู่ในตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) 
ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Who) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) ผูบ้ริโภค
ซ้ืออยา่งไร (How) 
     (Philip Kotler, 2003) ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ประกอบไปดว้ย
ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ดา้นบุคคล (People) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) และดา้นกระบวนการ (Process) 
     (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2556) “การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร” หรือท่ีบางต าราเรียกว่า “การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ” (Integrated Marketing Communication (IMC) ปัจจุบันเป็นเคร่ืองมือท่ีนิยม
น ามาใช้กนัมากในกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้อุปโภครายใหญ่ ตลอดจนเอเยนซีโฆษณารายใหญ่เพ่ือหวงัผลให้
สินคา้และข่าวสารการเสนอขายสินคา้ไดรั้บความสนใจตลอดจนสามารถจูงใจใหลู้กคา้เป้าหมายตดัสินใจ
ซ้ือมากท่ีสุด 
     (ชลธิดา ตนัประดิษฐ์, 2551) ความคาดหวงัต่อคุณภาพบริการหลงัการขายของฝ่ายบริการลูกคา้ในดา้น
ความเช่ือมัน่ต่อการบริการดา้นการตอบสนองในการแกไ้ขปัญหาท่ีรวดเร็ว ดา้นความน่าเช่ือถือในการ
บริการ ดา้นการเขา้ถึงจิตใจลกู 
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     (ภาวิณี  คูทวีทรัพย์, 2555) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองจกัรกลหนกัมือสองจากประเทศญ่ีปุ่นมากท่ีสุดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ส าหรับปัจจยัรองลงมาไดแ้ก่
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
     (พิสิทธ์ิ สุนทรามงคล, 2540) ผูซ้ื้อใหค้วามส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด อนัดบัแรกคือการโฆษณา 
อนัดบัสองคือ การส่งเสิรมการขาย อนัดบัสามคือ การขายโดยใชพ้นกังานขาย และอนัดบัสุดทา้ยคือ การ
ใหข่้าวสารและประชาสมัพนัธ์ 
     (สราวลี มานะสิทธิชยั, 2549) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
ลว้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือจอภาพ (Monitor) LCD ทั้งส้ิน ส าหรับปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด 4P’s ลว้นแล้วแต่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือจอภาพ (Monitor) LCD ในด้าน
วตัถุประสงคก์ารใชจ้อภาพ แหล่งจ าหน่ายจอภาพ ลกัษณะการซ้ือจอภาพจ านวนเงินท่ีจะซ้ือจอภาพ และ
แบบการซ้ือจอภาพ ทั้งส้ิน 
     (แกร่ง โฆรีรัตน,์ 2551) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบถาม
ผลการศึกษาพบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยล าดบัไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นคน ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นราคา 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ี ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

3. วธิีการศึกษา 
ขอบเขตการศึกษา 
 

     ขอบเขตการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ยร้านเช่ือมทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

กลุ่มประชากรตัวอย่าง 
      
     กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ เจา้ของกิจการงานเช่ือมและช่างเช่ือมท่ีเคยใชเ้คร่ืองเช่ือม
ระบบอินเวอร์เตอร์มาแลว้ จ านวน 200 คน 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

     ใชวิ้ธีการเลือกเกบ็กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  
     ขั้นท่ี 1 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลในแต่ละพ้ืนท่ีของจงัหวดักรุงเทพมหานครตามท่ีก าหนดไว ้โดยการก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดักรุงเทพมหานครให้มีจ านวนเท่ากนั คือ ฝ่ังธนบุรี 100 คน และฝ่ังพระนคร 
100 คน 
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     ขั้ นท่ี  2ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกสถานท่ี เพ่ือแจก
แบบสอบถามจะเจาะจงเฉพาะร้านรับเช่ือมโลหะทัว่ไป ตวัอย่างเช่น ร้านท าราวประตูบนัได สแตนเลส 
ร้านท าท่อไอเสียรถยนต ์มอเตอร์ไซค ์เป็นตน้ 
      
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     1. การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือบรรยาย
ขอ้มลูในส่วนปัจจยัส่วนบุคคล 
     2. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน โดย
จะน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือทดสอบสมมติฐานในแต่ละขอ้ โดยใช้
เคร่ืองมือทางสถิติ กล่าวคือ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) เพ่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรตน้เชิงลกัษณะกบัตวัแปรตามเชิงปริมาณ ในท่ีน้ี ตัวแปรตน้เชิง
ลกัษณะตามกรอบแนวคิด คือ ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ 
จบัคู่หาความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามเชิงปริมาณ คือ ส่วนประสมทางการตลาด  
     3. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน โดย
จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ โดยใช้
เคร่ืองมือทางสถิติ กล่าวคือ สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Linear Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้เชิงปริมาณกบัตวัแปรตามเชิงปริมาณ ในท่ีน้ี ตวัแปรตน้เชิงลกัษณะตาม
กรอบแนวคิด คือ ปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบัเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์และพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ จบัคู่หาความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามเชิงปริมาณ คือ ส่วนประสมทาง
การตลาด 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองเช่ือมระบบอินเวอร์เตอร์ พบวา่ ผูท่ี้อยู่ในตลาดเป้าหมายของการศึกษาวิจยัคร้ัง
น้ีคือผูท่ี้เป็นเจ้าของการกิจการงานและช่างเช่ือม โดยความต้องการท่ีมีต่อการซ้ือเคร่ืองเช่ือมระบบ
อินเวอร์เตอร์นั้นตอ้งการเคร่ืองเช่ือมท่ีมีความแตกต่างจากเคร่ืองเช่ือมอ่ืนในตลาดและยงัตอ้งการการไดรั้บ
การบริการทั้งก่อนและหลงัการขายท่ีดีในระดบัมาก ทั้งน้ี โดยมากมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ทั้งซ้ือเพ่ือสร้างส่ิงประดิษฐ์หรือเป็นงานอดิเรก ซ้ือเพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในบา้น และซ้ือเพ่ือ
สร้างรายไดเ้ป็นอาชีพตามล าดบั ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือโดยมากจะมีการตดัสินซ้ือเพียงคนเดียว 
รองลงมาป็นการให้ช่างเช่ือมในกิจการเดียวกันหรือเพ่ือนท่ีรู้จักเข้ามีส่วนร่วม และให้ภรรยาหรือ
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ครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือตามล าดบั โดยการซ้ือเคร่ืองเช่ือมระบบอินเวอร์เตอร์ตวั
ใหม่นั้นจะซ้ือต่อเม่ือเคร่ืองเช่ือมตวัเก่าเสียหรือช ารุด และซ้ือเคร่ืองเช่ือมตวัใหม่เม่ือมีงานเขา้มามากจน
เคร่ืองเก่าท างานไม่ทนัตามล าดบั และสถานท่ีท่ีไปซ้ือนั้นจะเป็นร้านคา้ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนใหญ่ ตามมาดว้ย
ฮาร์ดแวร์แบบโมเดิร์นเทรดและในหา้งสรรพสินคา้ตามล าดบั 
     ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑก์ลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการในเร่ืองของระยะเวลาใน
การรับประกนัเคร่ืองเช่ือม เป็นเคร่ืองเช่ือมระบบอินเวอร์เตอร์ท่ีมีน ้าหนกัเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวกและมีเคร่ือง
เช่ือมระบบอินเวอร์เตอร์ให้เลือกหลายรุ่นตามล าดับ โดยในส่วนของด้านราคานั้ นกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญักบัราคาท่ีถูกกว่าแมว้่าจะมีระยะเวลาการรับประกนัสั้นกว่าก็ตาม รวมถึงให้ความส าคญัใน
เร่ืองการมีหลายราคาให้เลือกข้ึนอยู่กบัระยะเวลาการรับประกนัดว้ย ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้น 
พบวา่ยงัคงมีพ้ืนฐานในการเลือกซ้ือเคร่ืองเช่ือมระบบอินเวอร์เตอร์จากร้านคา้ฮาร์ดแวร์เป็นหลกั รองลงมา
คือในร้านฮาร์ดแวร์โมเดิร์นเทรดและห้างสรรพสินคา้ตามล าดบั และในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นการส่งเสริมการขายนั้น กลุ่มตวัอย่างยงัคงให้ความส าคญัในเร่ืองของส่วนลดเงินสด ของ
แถม เช่น ถุงมือหนัง หน้ากากเช่ือม ลวดเช่ือม เป็นต้น และการมีเคร่ืองเช่ือมมาสาธิตให้ชมก่อนการ
ตดัสินใจซ้ือตามล าดบั  
     การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
เคร่ืองมือทางสถิติ  คือสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Linear Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้เชิงปริมาณกบัตวัแปรตามเชิงปริมาณ พบว่า อายมีุความสมัพนัธ์ต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ท าใหส้ามารถสนบัสนุนสมมติฐานได้ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ
เคร่ืองเช่ือมระบบอินเวอร์เตอร์เพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นบา้นมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดด้านราคา ท าให้สามารถสนับสนุนสมมติฐานได้ งบประมาณการซ้ือเคร่ืองเช่ือมระบบ
อินเวอร์เตอร์มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ท าให้
สามารถสนบัสนุนสมมติฐานได ้แต่ทั้งน้ี วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์เพ่ือ
สร้างรายไดเ้ป็นอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการขาย ท าให้
ตอ้งปฎิเสธสมมติฐาน 
     การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
เคร่ืองมือทางสถิติ คือ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) เพ่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้เชิงลกัษณะกบัตวัแปรตามเชิงปริมาณ พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในทิศทางเดียวกัน ท าให้สามารถ
สนบัสนุนสมมติฐานได ้สถานะความเป็นเจา้ของในกิจการงานเช่ือมท่ีต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาในทิศทางเดียวกนั ท าให้สามารถสนับสนุนสมมติฐานได ้จ านวน
เคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ท่ีมีอยูอ่นัมีจ านวนท่ีต่างกนั มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นการส่งเสริมการขายในทิศทางเดียวกนั ท าให้สามารถสนบัสนุนสมมติฐานได ้แต่ทั้งน้ี ใน
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ด้านการรับรู้หรือรู้จักเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ Falcon ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท าใหต้อ้งปฎิเสธสมมติฐาน 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัดา้นความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดส าหรับเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ Falcon กรณีศึกษา บริษทั เจ แอนด์ ที เวลด้ิง 
ซัพลลาย จ ากดั” ซ่ึงไดส้รุปผลไปแลว้นั้น ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 
     1. ควรมีการแบ่ง Segment และก าหนดเป้าหมายของตลาดช่างเช่ือมท่ีชัดเจน ตวัอย่างเช่น ช่วงอายุท่ี
ต่างกนัก็อาจท าใหมี้ความสนใจในคุณสมบติัของเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ท่ีต่างกนั ช่างเช่ือมท่ี
มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ท่ีต่างกนั อาจมีความตอ้งการในดา้นปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกนั เช่นปัจจยัดา้นราคา เป็นตน้  
     2. ควรใหค้วามส าคญัในดา้นการบริการหลงัการขายใหม้ากข้ึน อนัเห็นไดจ้ากผลการวิจยัท่ีช้ีใหเ้ห็นว่า
กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามนั้นใหค้วามส าคญักบับริการหลงัการขายเป็นอยา่งมาก 
     3. บริษทัฯ ควรมุ่งเน้นในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายควบคู่ไปพร้อมกบัการท าการตลาดแบบบูรณา
การ (IMC) ให้มากข้ึน โดยเห็นไดจ้ากการรับรู้หรือรู้จกัเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ Falcon ท่ีมี
จ านวนกลุ่มช่างเช่ือมท่ีรู้จกัยี่หอ้ Falcon เพียงคร่ึงหน่ึงเท่านั้น 
     4. ควรมีการออกส ารวจราคาและระยะเวลาการรับประกนัของเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ใน
ตลาดอยูต่ลอดเวลา เพ่ือน ามาใชใ้นการบริหารราคาของเคร่ืองเช่ือมโลหะระบบอินเวอร์เตอร์ Falcon 
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การศึกษาความแตกต่างด้านพฤตกิรรมและปัจจยัส่วนบุคคล 
ที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้บริการระหว่างกลุ่มลูกค้าระบบเตมิเงนิ            

(Pre-Paid) กบักลุ่มลูกค้าระบบรายเดอืน (Post-Paid) DTAC 
The study of the differences between behavior and personal factors 

effecting the selection of telecommunication service: Case study DTAC 
pre-paid and post-paid customers    

พสิษฐ์ตา ลิม้สุรัตน์1และ ธนวฒัน์ ธนสารเศรณวีนิช2  
                                                                 Pasitta Limsurat andTanawat Tanasarnsreniwanich 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ 1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมในการใชบ้ริการ
ระหวา่งกลุ่มลกูคา้ระบบรายเดือนและลูกคา้ระบบเติมเงินของดีแทค 2) เพ่ือศึกษาวา่ปัจจยัส่วนบุคคลและ
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมใดบา้งท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการของลกูคา้ทั้ง 2กลุ่มท่ีใชเ้ครือข่ายดีแทคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยมีระเบียบวิธีวิจยัโดย ออกแบบวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณแบบวิจยัเชิงส ารวจและ
ท าการศึกษาประชากรกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในระบบดีแทคในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครโดยสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คนเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติเชิงบรรยาย คือค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า Wilk’s Lambda.ใชใ้นการจ าแนกตวัแปร และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลวิจยั
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บำท นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยั
ดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีดีแทคทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือนมีความแตกต่าง
กนัในเร่ืองการใชง้านเพ่ือโทรออกและรับสาย และมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของการใชง้านโทรศพัทด์า้น
อ่ืนๆ เช่น ดา้น Social Network, Instant Messageและดา้นช่องทางการเติมเงิน/ช าระค่าบริการและรวมไป
ถึงช่องทางการติดต่อดีแทคผา่นช่องทางต่างๆของลกูคา้ทั้ง 2 กลุ่มมีควำมแตกต่ำงกนัเน่ืองจากมีค่า sig 
นอ้ยกวา่ 0.05 และทา้ยสุดพบวา่ผลจากการประมวลผลท่ีไดมี้ค่า Hit Ratio 80.8% ซ่ึงถือไดว้า่ทายถกู
ค่อนขา้งมากและบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของสมการเสน้ตรงท่ีไดว้า่มีประสิทธิภาพ 
ค ำส ำคญั: ควำมแตกต่ำง, ปจัจยัสว่นบุคคล, ปจัจยัดำ้นพฤตกิรรม, พฤตกิรรมกำรใชบ้รกิำร 
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Abstract 
 

This research examines the factors affecting the diversity of consumer behavior and personal factors on 
selecting telecommunication services between pre-paid and post-paid customers. The purpose of this 
study are 1) to investigate the vary behavior between DTAC’s pre-paid and post-paid customers 2) to 
study related factors that affect consumer’s personal and behavior factors. Methods of analysis include 
quantitative research, survey research, as well as data collection. The 400 samplings DTAC customers 
in Bangkok area are surveyed as a sampling group. The instrument used to collect the data is 
questionnaire. The collected data is analyzed by using descriptive statistics including frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The Wilk’s Lambda method is used to classify the variables 
and analyze One-Way ANOVA.  

Results of data analyzed indicate that most of the respondents are female, aged between 26-30 

years old, graduated with a bachelor’s degree, and being private company employees with 15,001-

25,000 THB income. The study shows that the behavior of DTAC customers in both pre-paid and post-

paid segments are difference in term of incoming and outgoing call usability. The investigation also 

shows the diversity of the other function usages including social network, instant message, and paying 

channel. The communication channels of the both two groups show negative relationship with 

significant difference less than 0.05. Rather than that, the analysis indicates the Hit Ratio at 80.8% 

meaning the effective linear equation being used in this study.  

Key Word:  difference, personal factor, behavior factor, behavior of selecting service  
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1.บทน า 
 

     บริษทัโทเท่ิล แอค็เซ็สคอมมนิูเคชัน่ จ ากดั(มหาชน) หรือใชช่ื้อทางการคา้ว่า “ดีแทค” DTAC ก่อตั้งใน
ปี พ.ศ 2532 เพ่ือใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในระบบความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์และ1800เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้
สัมปทานซ่ึงอยู่ในรูปแบบ สร้าง-โอน-ด ำเนินงำน (Built-Tranfer-Operate) หรือภายใต้สัญญา BTO 
ผูป้ระกอบการเอกชนในฐานะผูไ้ดรั้บสัมปทานจะด าเนินการสร้างเครือข่ายและโอนสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัเครือข่ายให้แก่ ผูใ้ห้สัมปทาน และผูป้ระกอบการมีสิทธ์ิ ใช้เครือข่ายดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ดียวตลอด
ระยะเวลาท่ีระบุในสัญญาสมัปทานและมีสิทธ์ิ ใหบ้ริการแก่ ประชาชนโดยตอ้งแบ่งส่วนแบ่งรายไดใ้หก้บั
ผูใ้ห้สัมปทาน(ในกรณีของดีแทค คือ กสท.) เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกับสิทธ์ิในการใช้คล่ืนความถ่ี
วตัถุประสงค์คือเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยให้มีความกา้วหน้า ทั้ งน้ียงัมีองค์กรท่ี
ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเป็นคู่แข่งส าคัญคือ Truemove และ AIS ซ่ึงแต่ละค่ายก็พยายามน าเสนอ
สินคา้และบริการใหม่ๆออกมาเพ่ือดึงดูดใหลู้กคา้สนใจและใชบ้ริการในเครือข่ายตนทั้งบริการหลกัและ
บริการเสริมเป็นตน้จึงเกิดการแข่งขนักนัอย่างเขม้ขน้ในตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและแต่ละรายมีความ
แข็งแกร่งและมีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ท่ีแตกต่างกนั DTAC มีรูปแบบการช าระค่าบริการ
2รูปแบบคือ การช าระรายเดือน หรือใชเ้คร่ืองหมายการค่า DTAC และรูปแบบการช าระเงินแบบระบบเติม
เงินหรือ HAPPY DTAC ดีแทคมีส่วนแบ่งการตลาด(Market Share) เป็นอนัดบัท่ีสองรองจาก AIS มาโดย
ตลอด ปัจจุบนั DTAC กมี็การปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งต่อเน่ืองเช่น การใชก้ลยุทธ์ Consumer 
Insight การเขา้ถึงผูบ้ริโภคอย่างละเอียดและทุกจุดของการใชง้าน DTAC จึงมีแพค็เก็จใหม่ๆมาให้บริการ
อย่างต่อเน่ือง และการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองความพยายามในการพฒันา
รูปแบบการน าเสนอสินคา้และบริการให้เขา้ใจง่ายความนิยมในสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชัน่เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหใ้นปี 2555 ตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีจ านวนผูใ้ชบ้ริการใหม่สุทธิเพ่ิมข้ึน 
6.8 ลา้นเลขหมาย ส่งผลให้จ านวนผูใ้ชบ้ริการรวมเติบโตเป็น 81.9 ลา้นเลขหมาย นอกจากนั้น ดีแทคยงั
สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไวไ้ดโ้ดยจ านวนผูใ้ชบ้ริการใหม่สุทธิท่ีเพ่ิมข้ึน 2.1 ลา้นเลขหมายคิด
เป็นส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีร้อยละ  30.9 ของจ านวนผู ้ใช้บริการใหม่  ณ  ส้ินปี  2555 ดีแทคมีฐาน
ผูใ้ช้บริการอยู่ท่ี 25.3 ล้านเลขหมาย  โดยดีแทคมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีร้อยละ 30.9 ของจ านวน
ผูใ้ชบ้ริการทั้งหมดและส่วนแบ่งทางการตลาดของรายได ้(รายงานประจ า ปี 2555 บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส 
คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน), 2555) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัเครือข่ายอ่ืนยงัมีส่วนแบ่งการตลาดในล าดบั 2 
ดงัตารางท่ี 1 
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ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทยีบข้อมูลผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่นที ่
 

 เอไอเอส ดีแทค ทรู 
รายไดจ้ากค่าโทร (ลา้นบาท) 141,568 89,497 57,337 
ส่วนแบ่งการตลาดเชิงรายได ้(ร้อยละ) 43.6 30.9 22% 
จ านวนผูใ้ชบ้ริการ (ลา้นเลขหมาย) 35.7 25.3 20.9 

 
และจากขอ้มลูรายไดส่้วนใหญ่มาจากลกูคา้บตัรเติมเงิน (Pre-Paid)   
 
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนการใช้บริการของแต่ละรูปแบบ 
สดัส่วนรายไดร้้อยละ 68 มาจากลกูคา้ระบบเติมเงิน  
 

สดัส่
วนรายได ้

   (ร้อยละ) 
ลกูคา้ระบบเติมเงิน   68 
ลกูคา้ระบบช าระรายเดือน 
อ่ืนๆ 

  25 
7 

รวม   100 
 
     ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการระหว่างกลุ่มลูกคา้บตัรเติมเงิน (Pre-Paid) กบักลุ่มลูกคา้รายเดือน (Post-Paid) ของDTAC
ในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือน าผลการศึกษาท่ีไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนการวางแผนพฒันารูปแบบบริการ 
(แพค็เกจ็หลกัและแพค็เกจ็เสริม) ใหต้รงตามความตอ้งการและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูบ้ริโภค 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
     การศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการระหวา่งกลุ่ม

ลกูคา้ระบบเติมเงิน (Pre-Paid) กบักลุ่มลกูคา้ระบบรายเดือน (Post-Paid) DTAC ไดมุ่้งเนน้ศึกษาทฤษฏี

เก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดย 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน ์ และคณะ (2539:112) อธิบายวา่การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือ

ทราบถึงลกัษะความตอ้งการดา้นต่างๆและเพ่ือท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดใหเ้หมาะสมโดยศึกษาถึง

ปัจจยัดา้นต่างๆประกอบเช่น ปัจจยัดา้นวฒันธรรม, ปัจจยัดา้นสงัคม, ปัจจยัส่วนบุคคล, ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

พชัรี ศรีสุข (2542:5) ความคาดหวงัในบริการของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครโดย

สรุปผลวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ 

มนตรี อสักรรณ์ (2551:3) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือซิมการ์ดแบบเติมเงิน วนัทูคอลของลูกคา้

เทเลวิซ สาขาเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงสรุปผลวิจยัวา่ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง และพิจารณาส่วน

ประสมทางการตลาดเป็นตวัประกอบการตดัสินใจ เช่น ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 

และดา้นส่งเสริมทางการตลาด 

 
3. วธิีการศึกษา 
     การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะผูท่ี้ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีดีแทคในระบบ
เติมเงินและระบบรายเดือนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซ่ึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
โดยใชต้ารางส าเร็จรูปบอกขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
และระดบัความ คำดเคล่ือนไม่เกิน 5%การเก็บรวบรวมขอ้มูลด าเนินการเก็บรวบรวมแบบก าหนดโควตา 
(Quota Sampling) เป็นการก าหนดจ านวนไวล่้วงหนา้แลว้คือจ านวน 400ชุด และท าการสุ่มตวัอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) โดยสุ่มจากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างใน 50 เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงท า
การเก็บบริเวณใกลเ้คียงร้านดีแทคช็อป และร้านรับเติมเงินโทรศัพท์รวมระยะเวลา 1 เดือนและเม่ือ
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจนครบตามเป้าหมายแลว้จึงน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถว้น
สมบูรณ์ 
     
      การวเิคราะห์ข้อมูล 
1.การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือบรรยาย
ขอ้มลูในส่วนปัจจยัส่วนบุคคล 
2.การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) เพ่ือแสดงผลการประเมินความถูกตอ้งของสมการ
เสน้ตรงท่ีใชแ้บ่งกลุ่มคน 2 กลุ่ม ท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการแตกต่างกนั 
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3.การวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัความแตกต่างระหว่างกลุ่มลูกคา้ 2กลุ่มโดยทดสอบผ่านการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในท่ีน้ีตวัแปรตน้เชิงลกัษณะตามกรอบแนวคิด คือปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
4.ค่าสมัประสิทธ์ิในการจ าแนกตวัแปรซ่ึงสถิติหลายอยา่งท่ีช่วยในการตดัสินใจไดคื้อค่า Sig. ค่า Canonical 
Correlationและค่า Wilk’s Lambda ซ่ึงประกอบไดด้้วยค าถามเชิงปริมาณ 30 ข้อท่ีใช้วดัความแตกต่าง
ระหวา่งคน 2 กลุ่ม 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     การศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการระหวา่งกลุ่ม
ลกูคา้ระบบเติมเงินกบักลุ่มลูกคา้ระบบรายเดือนดีแทคในเขตกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพ่ือ
ศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการระหวา่งกลุ่มลกูคา้ระบบเติมเงินและลูกคา้ระบบรายเดือน
ดีแทค2) เพ่ือศึกษาวา่ปัจจยัส่วนบุคคลหรือปัจจยัดา้นพฤติกรรมใดบา้งท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการของลกูคา้
ทั้ง 2 กลุ่มผลการศึกษาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 
 
ปัจจัยส่วนบุคคลกับความแตกต่างด้านพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินและระบบ
รายเดอืน ดแีทค 
เพศของผูต้อบแบบสอบถามเพ่ือใชใ้นการจ าแนกกลุ่มสรุปไดด้งัน้ีเพศหญิงส่วนใหญ่ใชร้ะบบรายเดือน
มากกว่าเพศชายดา้นอายุพบว่าผูท่ี้ใช้ระบบเติมเงินส่วนใหญ่มีอายุอยู่ท่ีระหว่าง 20-25ปี ผูใ้ช้ระบบราย
เดือนส่วนใหญ่มีอายอุยูท่ี่ระหว่าง 26-30 ปี ดา้นการศึกษาพบวา่ผูใ้ชร้ะบบเติมเงินและระบบรายเดือนส่วน
ใหญ่มีการศึกษาอยู่ท่ีระดบัปริญาตรี ดา้นอาชีพพบว่าผูท่ี้ใชร้ะบบเติมเงินและระบบรายเดือนส่วนใหญ่มี
อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนและดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบว่าผูท่ี้ใช้ระบบเติมเงินและระบบราย
เดือนส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ท่ี 15,001-25,000 บำท เท่ำกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ (2539) ท่ีไดอ้ธิบายว่าปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของ พชัรี ศรีสุข (2542) ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลเช่นรายไดมี้ผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของแต่ละคน 
 
ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลือ่นระบบเตมิเงนิและระบบรายเดอืนดแีทค 
เร่ืองพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพ่ือโทรออก/รับสายในแต่ละช่วงเวลาและดา้นการใชโ้ทรศพัท์
เพ่ือโทรออกต่างประเทศของทั้งสองกลุ่ม มีควำมแตกต่ำงกนัดำ้นกำรใชง้ำนโทรศพัทด์ำ้นอ่ืนๆของทั้งสอง
กลุ่มมีความแตกต่างกนัในเร่ืองการใชง้าน Social Network, Instant Message, การใชโ้ทรศพัทเ์พ่ือหา
ความรู้เร่ืองท่ีตนเองสนใจ, ดา้นการเติมเงินและช าระค่าบริการผา่นช่องทางต่างๆ ดา้นส่งเสริมการขายและ
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บริการหลงัการขายทั้ง 2 กลุ่ม มีควำมแตกต่ำงกนัในเร่ือง กำรติดต่อดีแทคผา่นช่องทางต่างๆ และแตกต่าง
กนัในเร่ืองการใชสิ้ทธิประโยชนห์รือโปรโมชัน่ท่ีทางดีแทคมีใหซ่ึ้งสอดคลอ้งผลการวิจยัของพชัรี อยู่
เพชร (2545) ท่ีพบวา่ช่วงเวลามีผลต่อการใชบ้ริการของลกูคา้แต่ละกลุ่มอีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั สุวฒัน ์ ศิริ
นิรันด,์ภำวนำ สำยชู,MBA HANDBOOK,(กรุงเทพมหานคร : บริษทับีคิวไอ)ท่ีวา่พฤติกรรมของผบ็ริโภค
มีการเปล่ียนแปลงอยู๋ตลอดเวลาไม่คงท่ีไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอยา่งดงันั้นควรจะศึกษาพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคซ่ึงนัน่กคื็อ 6Ws  และ 1H 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มลูกคา้ท่ีใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่ายดีแทคในระบบเติมเงิน(Pre-Paid) และ
ระบบรายเดือน (Post-Paid) ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์ขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 
คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 
26-30 ปี จ านวน 129คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 
62 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 223คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน15001-25000 
บาท จ านวน 150 คนคิดเป็นร้อยละ 37.50 
ดา้นการใชง้านโทรศพัทเ์พ่ือโทรออกและรับสายพบวา่ เร่ืองการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพ่ือโทรออกและ
รับสายบ่อยแค่ไหนของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั เร่ืองการใชโ้ทรศพัทเ์พ่ือติดต่อกบัเพ่ือนหรือคน
รักของทั้งสองกลุ่มกไ็ม่มีความ เร่ืองการใชง้านโทรศพัทเ์พ่ือติดต่อครอบครัวของทั้งสองกลุ่มไม่มีมีความ
แตกต่างกนั เร่ืองการใชโ้ทรศพัทเ์พ่ือโทรออกและรับสายในช่วงกลางวนัและกลางคืนของทั้งสองกลุ่มมี
ความแตกต่างกนั เร่ืองการใชโ้ทรศพัทเ์พ่ือโทรออกและรับสายต่างประเทศของทั้งสอลกลุ่มมีความ
แตกต่างกนั 
ดา้นการใชง้านโทรศพัทด์า้นอ่ืนๆพบวา่การใชโ้ทรศพัทเ์พ่ือรับและส่ง E-mail 
ของทั้งสองกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกนัเร่ืองการใชโ้ทรศพัทเ์พ่ือเล่น Social Network, Instant Message มีความ
แตกต่างกนั เร่ืองการใชโ้ทรศพัทเ์พ่ือหาความรู้ในเร่ืองท่ีสนใจมีความแตกต่างกนั และแตกต่างกนัในเร่ือง
การใชโ้ทรศพัทเ์พ่ือการคา้, ใชเ้พ่ือดูหนงั, ฟังเพลงไม่มีความแตกต่างกนั  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายพบวา่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองช่องทางการเติมเงินหรือช าระค่าบริการผา่น
ดีแทคช็อป, เติมเงินผา่นเคา้ทเ์ตอร์เซอร์วิส, เติมเงินผา่รร้านคา้ตวัแทน, เติมเงินช าระค่าบริการผา่นตู ้ATM 
และสุดทา้ยเติมเงินผา่นตูเ้ติมเงิน 
ดา้นการส่งเสริมการขายและดา้นบริการหลงัการขายพบวา่ลกูคา้ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกนัในเร่ือง 
การใชสิ้ทธิรับส่วนลดร้านคา้/ร้านอาหารท่ีทางดีแทคมีให,้ เร่ืองช่องทางการติดต่อดีแทคผา่น Call Center, 
Web-Site เพ่ือสอบถามขอ้มลู สมคัรโปรโมชัน่ และแกไ้ขปัญหา และไม่มีความแตกต่างกนัดา้นติดต่อดีแท
คผา่นดีแทคช็อปเพ่ือสอบถามขอ้มลู สมคัรโปรโมชัน่หรือแกไ้ขปัญหารวมไปถึงไม่มีความแตกต่างกนัใน
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เร่ืองการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกบัดีแทคผา่นดีแทคช็อป แต่ในเร่ืองการเขา้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดกบัดีแทคผา่นทาง Web-Site มีควำมแตกต่ำงกนั 
ดา้นราคาพบวา่ลกูคา้ทั้งสองกลุ่มใหค้วามเห็นในเร่ืองแพค็เกจ็ท่ีใชบ้ริการมีความคุม้ค่าต่อราคาแตกต่างกนั
และใหค้วามเห็นในเร่ืองราคามีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อจ ากดั และปัญหาอุปสรรคในการศึกษา 

1. ระยะเวลาในการท าวิจยัค่อนขา้งจ ากดัท าใหก้ารเกบ็ขอ้มูลตามเขตพ้ืนท่ี ท่ีไดท้ าการสุ่มตวัอยา่งไว้
ท าใหเ้กิดการเคล่ือนของวนัแลว้เสร็จในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลออกไป 

2. กลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าท่ีควรเน่ืองจากเวลาอันจ ากัดของผู ้ตอบอีกทั้ ง
แบบสอบถามมีหลายขอ้  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1.การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการระหวา่งกลุ่มลกูคา้ระบบเติมเงิน และกลุ่มลูกคา้ระบบรายเดือนดีแทคในเขตกรุงเทพมหานครควรมี
การศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการในต่างจงัหวดัดว้ย
เน่ืองจากผลการศึกษาท่ีไดใ้นคร้ังน้ีเป็นเพียงแค่การศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการของคนท่ีอาศยัอยูใ่น 
เขต พ้ืนท่ี จงัหวดักรุงเทพมหานครเท่านั้นซ่ึงอาจจะไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมและปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีแทจ้ริง เน่ืองมาจากพฤติกรรมการใชข้องคนแต่ละพ้ืนท่ีนั้นมีความแตกต่างกนั 
2.ควรมีการเกบ็แบบสอบถามดว้ยวิธีอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่นการสมัภาษณ์ลกูคา้รายบุคคล หรือการท าFocus 
Group เน่ืองจากวิธีดงักล่าวจะช่วยใหท้ราบถึงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย และตรงประเดน็มากกวา่ 
3.ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ระบบเติมเงิน
และระบบรายเดือนในเครือข่ายอ่ืนๆดว้ยเพ่ือจะไดท้ าใหผู้ศึ้กษาทราบถึงความแตกต่างดา้นพฤติกรรม
ระหวา่งลกูคา้ทั้งสองกลุ่มไดช้ดัเจน และครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับธุรกจิและการน าผลวจิยัไปประยุกต์ใช้ 
ผูบ้ริหารหรือนกัการตลาดควรมีการวางแผนและก าหนดนโยบายดา้นการตลาดใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้แต่
ละกลุ่ม และใหค้วรศึกษาลกูคา้แต่ละกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลวา่มีความตอ้งการอยา่งไร และน าผลท่ีไดไ้ป
ต่อยอดเพ่ือพฒันาทางธุรกิจใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคอีกทั้งส่ิงเหล่าน้ียงัส่งผลใน
เร่ืองการเพ่ิมข้ึนของส่วนแบ่งการตลาด ยอดขายและจ านวนลูกคา้ท่ีมีความจงรักภคัดีอีกดว้ย 
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The study of diverse satisfaction of home loan users with marketing  
mix factors: Case study customers at Government  
Savings Bank and Bangkok Bank in Lak-si area 

การศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะต่อ 
ส่วนประสมทางการตลาดระหวา่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินกบักลุ่ม 

ผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพในเขตหลกัส่ี 
      ธัญนุช ทองอร่าม1และใจนุช ประยูรชาติ2 

Thunyanuch  Thongaram and Jainuch Prayulchat 

บทคดัยอ่ 
การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจการใชบ้ริการต่อส่วนประสม
ทางการตลอดของสินเช่ือเคหะระหวา่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพในเขต
หลกัส่ี เกบ็รวมรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน เคร่ืองมือการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ คือ วิธีการสร้างสมการเสน้ตรง(Discriminant Function) จากชุดของ
ตวัแปรตน้เพ่ือค านวณหาคะแนนท่ีสามารถใชใ้นการจ าแนกกลุ่ม (Discriminant Score) ท่ีก าหนดไวเ้ป็นตวัแปรตาม  
ใชว้ิธี Simultaneous เพ่ือน าตวัแปรตน้ทั้งหมดไปประมวลผลเพ่ือสร้างสมการเสน้ตรง ตรวจสอบความสามารถใน
การจ าแนกกลุ่มของสมการเสน้ตรงโดยดูจากค่า Significance Level ของค่า Wilks’Lambda โดยค่า Wilks’Lambda ยิ่ง
นอ้ยจะยิ่งดี ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอาย ุ 31-36ปี ส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัปริญญาตรีและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้ใชบ้ริการหรือผูท่ี้
เคยใชบ้ริการสินเช่ือเคหะกบัธนาคารออมสินและกรุงเทพมาแลว้ วงเงินในการผอ่นช าระกบัธนาคารเฉล่ียอยูท่ี่ 
5,000-15,000 บาท และมีระยะเวลาในการผอ่นช าระกบัธนาคาร 21-25 ปี โดยเฉล่ีย 
 ผลสรุปการเปรียบเทียบความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะกลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินกบักลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพพบวา่ในเร่ืองของอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะอตัราค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการสินเช่ือ
เคหะ พนกังานสินเช่ือเคหะมีความรู้ความเขา้ใจในการใหข้อ้มลูสินเช่ือเคหะและพนกังานสินเช่ือเคหะดูมีความ
ซ่ือสตัย ์กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินเห็นดว้ยกบัการบริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสิน 
 ผลสรุปการเปรียบเทียบความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะกลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน
กบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารกรุงเทพ พบวา่ในเร่ืองของการบริการสินเช่ือเคหะมี 
1
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บริการผา่นช่องทาง Social Media การลดเบ้ียประกนัชีวิตประกนัอคัคีภยั การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ
รวดเร็วในการใหบ้ริการสินเช่ือเคหะและมีนโยบายชดัเจนในการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพเห็นดว้ยกบัการบริการสินเช่ือเคหะของธนาคารกรุงเทพ  
 

Abstract 

This research provides an analysis and evaluation of the diverse satisfaction of home loan 
users with marketing mix factors. The purpose of this study is to investigate the factors affecting 
the vary satisfaction of home loan users with marketing integration. The sample size consists of 
200 home loan users from Government Savings Bank (GSB) and Bangkok Bank (BBL) in Lak-si 
area. The instrument used to collect the data is a questionnaire. The collected data is analyzed by 
using Discriminant function to find Discriminant score. The data processing by Simultaneous 
method to examine the independent variables for developing linear equation and testing 
significant level of Wilks’ Lambda. 

The results show that most of the respondents are female, aged between 31-36 years old, 
and graduated with a bachelor’s degree with an average of 15,000-25,000 THB income. The 
participants are those who are being or used to be either GSB or BBL home loan customers. The 
financial amount for paying by installment is at 5,000-15,000 THB with 21-25 years of payback 
period.  

According to the hypothesis testing the purchasing trust and service satisfaction of both 
providers, the study found that GSB customers are satisfied with its services in tem of home loan 
interest rate and fee as well as its knowledgeable and trustable bankers. Moreover, the research 
shows that BBL customers are satisfied with their services in term of vary service channels, such 
as the service through social media, the decrease of insurance premium, and the technology used 
to help the service faster and more convenience.  
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1.บทน า 

นบัตั้งแต่เศรษฐกิจไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจนั้น ไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ในช่วงนั้นรัฐบาลจึงริเร่ิมวางมาตรการใหม่ข้ึนมาเพ่ือช่วยด าเนินการแกไ้ข 
ซ่ึงมาตรการเหล่านั้นไดแ้ก่ การขยายเวลายกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะ การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมในการโอนและการลดค่าธรรมเนียมในการจดจ านอง การเพ่ิมการน าดอกเบ้ียเงินกูซ้ื้อบา้นมา
หกัลดหย่อนภาษี การเพ่ิมวงเงินลดหย่อนภาษีเงินไดส้ าหรับค่าซ้ือบา้นท่ีใหห้ักลดหย่อนไดต้ามท่ีจ่ายจริง 
มาตรการส่งเสริมสินเช่ือพิเศษแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จนปัจจุบนัท าให้ธุรกิจประเภท
อสงัหาริมทรัพยมี์การแข่งขนักนัสูง  

โดยมีผูป้ระกอบการขนาดกลางและเลก็เขา้ออกจากธุรกิจค่อนขา้งมาก โดยใน 11 เดือน 
แรกของปี 2555 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่จ านวน 3,065 ราย ขยายตวัถึงร้อยละ 
21.2 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ดว้ยทุนจดทะเบียน 47,017 ลา้นบาท ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาค คิดเป็นร้อย
ละ 71.4 ของจ านวนธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ทั้งหมด โดยกระจุกตวัอยู่ในภาค
ตะวนัออกและภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 28.4 และ 17.5 ของจานวนธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ดทะเบียนนิติ
บุคคลตั้ งใหม่ทั้ งหมดตามลาดับ แต่ปี 2554 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เลิกกิจการจ านวน 373 ราย ทุนจด
ทะเบียน 4,178 ลา้นบาท มีจ านวนมากเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจากธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป  

(ท่ีมา: ฝ่ายวิจยั ธนาคารกรุงเทพ) 
และด้วยท่ีประเทศไทยมีสถาบันการเงินเป็นจ านวนมากในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสถาบัน

การเงินของธนาคารพาณิชย ์ประกอบดว้ย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไท ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ 
ธนาคารทิสโก ้ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารยโูอบี ธนาคารธนชาต ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคร
ไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย และสถาบนัการเงินของรัฐนั้น ประกอบดว้ย ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพ่ือการส่งออก
และน าเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ท่ีมีประวติักิจกยาวนานถึง 100 ปี ท่ีด าเนินธุรกิจ
ทั้ งในเชิงพาณิชยแ์ละเชิงสังคม เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาความเขม้แข็งของเศรษฐกิจระดบัฐานราก ไปพร้อมกบัการพฒันา
เศรษฐกิจระดบัมหภาค โดยมุ่งส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถของประชาชน ในระดบัเศรษฐกิจฐาน
ราก ขยายฐานลูกคา้และปริมาณการท าธุรกรรมทางการเงิน  และปรับปรุงศกัยภาพการบริหารจดัการเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของธนาคาร ปัจจุบนัธนาคารออมสินไดมี้การปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์
องคก์รใหม่ ตลอดจนปรับปรุงยกระดบัศกัยภาพ 
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บุคลากรในองค์กร ปรับกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน ปรับ
ความพึงพอใจการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงการปรับใชร้ะบบเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
จากแนวนโยบายท่ีตอ้งการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนแก่ประชากรระดบัฐานราก 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้วิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือ
เคหะของธนาคารออมสินในจงัหวดักรุงเทพมหานคร(ธนาคารออมสินในเขตหลกัส่ี) ว่าลกูคา้ท่ีมาใช้
บริการของธนาคารออมสินมีความพึงใจต่อธนาคารออมสินเป็นอยา่งไร ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะได้
น าเสนอต่อไปแก่ผูบ้ริหารในระดบัสูงเพ่ือท าการปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือเคหะใหดี้
ยิ่งข้ึนและไดรั้บค าปรึกษาแนะน าท่ีดีจากพนกังานของธนาคารออมสิน อนัจะส่งผลใหล้กูคา้หนัมาใช้
บริการของธนาคารออมสินมากยิ่งข้ึนเพ่ือท่ีจะเป็นคู่แข่งท่ีส าคญัและสามารถดึงส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
ธนาคารพาณิชยไ์ดใ้นภายภาคหนา้ 

งานวิจยัฉบบัน้ีผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษา “ความแตกต่างดา้นความพึงพอใจของผูบ้ริการของสินเช่ือ
เคหะต่อส่วนประสมทางการตลาดระหวา่กลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
กรุงเทพในเขตหลกัส่ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณดว้ยการวิจยัส ารวจ มุ่งศึกษาในเร่ืองความพึงพอใจการใช้
บริการสินเช่ือเคหะต่อส่วนผสมทางการตลาดระหวา่งสองกลุ่มวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร
ผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารออมสินท่ีใหสิ้นเช่ือเคหะในขอ้มูลดา้นความพึงพอใจการใช้
บริการและทราบถึงความแตกต่างระหวา่งความพึงพอใจการบริการสินเช่ือเคหะของกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพซ่ึงการท าวจิยัคร้ังน้ี ท าใหส้ามารถ
ประเมินความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของทั้ง 2 กลุ่ม วา่มีความแตกต่างกนัอยา่งไรเพื่อ
ท าการปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือเคหะใหดี้ยิง่ข้ึนและตรงกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการอีกทั้งงานวจิยัฉบบัน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีความสนใจในเร่ืองของการใหบ้ริการ
สินเช่ือเคหะอีกดว้ย 
2.ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาความแตกต่างด้านความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสินเช่ือเคหะต่อส่วนประสมทาง
การตลาดระหว่างกลุ่มผูใ้ช้บริการธนคารออมสินกบักลุ่มผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงเทพในเขตหลกัส่ี ได้
มุ่งเน้นศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจการให้บริการ พฤตกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้และ
บริการทางเศรษฐกิจรวมทั้งบริการต่างๆของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาต่างๆ
เหล่าน้ี(อดุลย ์จตุรงคกลุ,2536,หนา้5) 
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พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
จดัหาใหไ้ดม้าและการใชสิ้นคา้และบริการทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่ก่อนแลว้และ
ซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว(ธงชยั สนัติวงษ,์2540,หนา้29) 

“การบริการ” หมายถึง กิจกรรมท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดัข้ึนเพ่ือใหแ้ก่สมาชิกตามความสามารถ
และหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงาน โดยอาศยัความตอ้งการของสมาชิกท่ีไดรั้บบริการจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการในระยะต่อไป พร้อมทั้งใหเ้กิดความพอใจแก่สมาชิก (วชัรา
ภรณ์ สุริยาภิวฒัน,์ 2546. หนา้ 15)  

“การบริการ” หมายถึง การกระท า พฤติกรรม หรือการปฏิบติัการท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอใหอี้กฝ่ายหน่ึง 
โดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนนั้น (วีระรัตน ์กิจเลิศไพโรจน์, 2548. หนา้ 14) 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2541. หนา้ 142) Kotler (1997.p.611) ไดจ้ ากดัความของการบริการ

ไวด้งัต่อไปน้ี การบริการเป็นการแสดงหรือสมรรถนะท่ีหน่วยงานหน่ึงๆ สามารถเสนอใหก้บัอีก

หน่วยงานอนัเป็นส่ิงท่ีไม่มีรูปลกัษณ์อยา่งเป็นแก่นสาร และไม่มีผลลพัธ์ในสภาพความเป็นเจา้ของในส่ิง

ใดโดยท่ีการผลิตอาจจะไม่ถกูผกูมดักบัผลิตภณัฑก์ายภาพ 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงบริษทั 

น ามาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Kotler, 1997, p. 92) ส่วนประสม

ทางการตลาด (The Marketing Mix) เป็นแนวคิดท่ีส าคญัอยา่งทางการตลาดสมยัใหม่ ซ่ึงแนวความคิดเร่ือง

ส่วนผสมทางการตลาดน้ี มีบทบาทส าคญัทางการตลาด เพราะเป็นการรวมการตดัสินใจทางการตลาด

ทั้งหมด เพ่ือน ามาใชใ้นการด าเนินงาน เพ่ือใหธุ้รกิจสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย เรา

เรียกส่วนผสมทางการตลาดวา่ 7 Ps ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง7 กลุ่มน้ี จะท าหนา้ท่ีร่วมกนัในการส่ือข่าวสาร 

ทางการตลาดใหแ้ก่ผูรั้บสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ ปริญ ลกัษิตานนท ์และศุภร เสรีรัตน ์(2541, หนา้ 337-339) ไดส้รุป 

เก่ียวกบัแนวความคิดกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวใ้นหนงัสือการบริหาร

การตลาดยุคใหม่ว่าขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เป็นล าดับขั้นตอนในการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคพบว่า ผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจท่ีให้บริการจะใช้ส่วน

ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps 
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3.วธีิการศึกษา 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีอาศยัอยูใ่นเขตหลกัส่ี และ
เป็นผูท่ี้ใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการสินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินกบัธนาคารกรุงเทพ 

กลุ่มตัวอย่าง 

 จากตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie & Morgan 

ประ 

ชากร 

ขนาด 

กลุ่มตัว 

อย่าง 

ประ 

ชากร 

ขนาด 

กลุ่มตัว 

อย่าง 

ประ 

ชากร 

ขนาด 

กลุ่มตัว 

อย่าง 

ประ 

ชากร 

ขนาด 

กลุ่มตัว 

อย่าง 

ประชากร ขนาด 

กลุ่มตัว 

อย่าง 

10 10 120 92 340 181 1,200 291 8,000 367 

15 14 130 97 360 186 1,300 297 9,000 368 

20 19 140 103 380 191 1,400 302 10,000 370 

25 24 150 108 400 196 1,500 306 15,000 375 

30 28 160 113 420 201 1,600 310 20,000 377 

35 32 170 118 440 205 1,700 313 30,000 379 

40 36 180 123 460 210 1,800 317 40,000 380 

45 40 190 127 480 214 1,900 320 50,000 381 

50 44 200 132 500 217 2,000 322 75,000 382 

55 48 210 136 550 226 2,200 327 100,000 384 

60 52 220 140 600 234 2,400 331 

65 56 230 144 650 242 2,600 335 

70 69 240 148 700 248 2,800 338 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัยฉบับน้ีผู ้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้ นตอน  (Multi-stage 
Sampling) เน่ืองจากมีสาขาในกรุงเทพเป็นจ านวนมาก แต่ผูวิ้จยัไดเ้ลือกแบ่งการเก็บขอ้มูลเป็น เขตหรือ
อ าเภอ โดยท่ีผูว้ิจยัไดท้ าการเลือกธนาคารออมสินกบัธนาคารกรุงเทพในเขตหลกัส่ี เน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าว
เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีธุรกิจเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก แบ่งการเก็บขอ้มลูเป็นธนาคารออมสิน
จ านวน 5สาขา และธนาคารกรุงเทพจ านวน 5สาขาในการสุ่มตวัอยา่งและมีขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) เป็นการเลือกโดยก าหนด
จ านวนไวล่้วงหน้าโดยเก็บผูท่ี้ใช้บริการหรือเคยใช้บริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินในเขตหลกัส่ี
ทั้งหมด 5 สาขา จ านวน 100ชุด และจากผูท่ี้ใชบ้ริการสินเช่ือเคหะหรือเคยใชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคาร
กรุงเทพในเขตหลกัส่ี ทั้งหมด 5 สาขาจ านวน 100ชุด  
 ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) ซ่ึงจะเร่ิมจากการแบ่งกลุ่ม
ประชากรตามพ้ืนท่ี ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีผูวิ้จยัไดเ้ลือกมากคื็อ พ้ืนท่ีเขตหลกัส่ี เน่ืองจากจ านวนสาขาท่ีใหบ้ริการมี
จ านวนหลายสาขาและมีธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากและเป็นผลจากโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีแดงจากบางซ่ือ-รังสิต ท าใหท่ี้ดินในยา่นน้ีมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงอาจจะเป็นไปไดท่ี้กลุ่ม
ประชากรท่ีเลือกในพ้ืนท่ีน้ีมาใชบ้ริการสินเช่ือเคหะกนัเพ่ิมมากข้ึน โดยผูวิ้จยัจะน าแบบสอบถามใหล้กูคา้
ท่ีมาใชบ้ริการตอบพร้อมทั้งอธิบายและใหค้ าแนะน าในการตอบ ดงัสาขาท่ีอยูใ่นเขตหลกัส่ีต่อไปน้ี สาขา
ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติแจง้วฒันะ (อาคารA) สาขาศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติแจง้วฒันะ (อาคารB) 
สาขากรมการกงสุล สาขาไอทีสแควแ์ละสาขาบ๊ิกซีแจง้วฒันะ ส่วนธนาคารกรุงเทพในเขตหลกัส่ี 
ประกอบดว้ย สาขาศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติแจง้วฒันะ (อาคารA) สาขาศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ
แจง้วฒันะ (อาคารB) สาขาทีโอทีแจง้วฒันะ สาขาหลกัส่ี และสาขาหลกัส่ีพลาซ่ 

75 68 250 152 750 254 3,000 341 

80 66 260 155 800 260 3,500 346 

85 70 270 159 850 265 4,000 351 

90 73 280 162 900 269 4,500 354 

95 76 290 165 950 274 5,000 357 

100 80 300 169 1,000 278 6,000 361 

110 86 320 175 1,100 285 7,000 364 
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ตารางสรุปแผนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การจดัเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มดว้ยเทคนิค Discriminant Analysis เป็นวิธีการทางสถิติ ท่ีใชว้ิเคราะห์
จ าแนกกลุ่มตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป ดว้ยการวิเคราะห์จากตวัแปรตาม 1 ตวั และตวัแปรอิสระตั้งแต่ 1 ตวัข้ึนไป 

วนัที ่ เวลา สถานที่ จ านวน

แบบสอบถาม 

04/11/2556 8.30-12.00 น. ธนาคารออมสินสาขาศูนยร์าชการเฉลิม

พระเกียรติแจง้วฒันะ (อาคารA) 

20 ชุด 

05/11/2556 13.00-15.30 น. ธนาคารออมสินศูนยส์าขาราชการเฉลิม

พระเกียรติแจง้วฒันะ (อาคารB) 

20 ชุด 

15/11/2556 8.30-12.00 น. ธนาคารออมสาขากรมการกงสุล 20 ชุด 

17/11/2556 13.00-15.30 น. ธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซีแจง้วฒันะ 20 ชุด 

17/11/2556 16.30-17.30 น. ธนาคารออมสินสาขาไอทีสแควร์ 20 ชุด 

04/11/2556 13.00-15.30 น. ธนาคารกรุงเทพสาขาศูนยร์าชการเฉลิม

พระเกียรติแจง้วฒันะ (อาคารA) 

20 ชุด 

05/11/2556 13.00-15.30 น. ธนาคารกรุงเทพสาขาศูนยร์าชการเฉลิม

พระเกียรติแจง้วฒันะ (อาคารB) 

20 ชุด 

12/12/2556 8.30-12.00 น. ธนาคารกรุงเทพสาขาหลกัส่ี 20 ชุด 

16/12/2556 13.00-15.30 น. ธนาคารกรุงเทพสาขาทีโอทีแจง้วฒันะ 20 ชุด 

22/12/2556 16.30-17.30 น. ธนาคารกรุงเทพสาขาหลกัส่ีพลาซ่า 20 ชุด 
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การวิเคราะห์ดว้ยวิธีน้ีนอกจากจะสามารถจ าแนกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มไดแ้ลว้ ยงัสามารถบอก
ธรรมชาติบางอยา่งของการจ าแนกกลุ่มไดด้ว้ย เช่น บอกไดว้่าตวัแปรใดจ าแนกไดดี้มากนอ้ยกวา่กนั นัน่
คือ สามารถบอกประสิทธิภาพ หรือน ้าหนกัในการจ าแนก ของตวัแปรเหล่านั้น การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม
เป็นการใชต้วัแปรพยากรณ์หรือตวัแปรอิสระ ท่ีร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรตาม ซ่ึงเป็นเทคนิคทางสถิติท่ี
คลา้ยคลึงกบัการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ลกัษณะขอ้มลูและการเตรียมขอ้มลูท่ีจะน ามาวิเคราะห์ 

1.แบ่งกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นกลุ่มอยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม 

2.เลือกตวัแปรอิสระท่ีคาดวา่จะท าใหก้ลุ่มท่ีแบ่งไวใ้นขอ้ 1 แตกต่างกนั 

3.ตวัแปรตาม(ตวัแปรท่ีถูกจ าแนกหรือถกูท านาย)เป็นตวัแปรท่ีแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป มีระดบั
การวดัในมาตรานามบญัญติั(Nominal Scale) หรือมาตราเรียงอนัดบั (Ordinal Scale) และถา้หากมีขอ้มลู
อยูใ่นระดบัอ่ืนใหแ้ปรขอ้มลูเป็นตวัแปรเชิงกลุ่มก่อนท่ีจะน าไปวิเคราะห์ 

4.ตวัแปรอิสระ(ตวัแปรท่ีใชใ้นการจ าแนกหรือตวัแปรท่ีใชใ้นการท านาย)เป็นตวัแปรต่อเน่ืองท่ีมีระดบัการ
วดัอยูใ่นมาตราอนัตรภาค(Interval Scale) หรือมาตราส่วน (Ratio Scale) และถา้หามีขอ้มลูอยูใ่นระดบัอ่ืน
ใหเ้ป็นตวัแปรงฃหุ่น (Dummy Coding) ก่อนท่ีจะน าไปวิเคราะห์ 

วธีิการสร้างสมการวเิคราะห์จ าแนกกลุ่ม 

Discriminant Analysis วิธีการสร้างสมการเสน้ตรง (Discriminant Function) จากชุดของตวัแปรตน้เพ่ือ
ค านวณหาคะแนนท่ีสามารถใชใ้นการจ าแนกกลุ่ม (Discriminant Score) ท่ีก าหนดไวเ้ป็นตวัแปรตาม 

ขั้นตอนท่ี 1. ก าหนดตวัแปร 

ขั้นตอนท่ี 2. การออกแบบการวิจยั 

ขั้นตอนท่ี 3. การก าหนดวิธีการประมวลผล 

ขั้นตอนท่ี 4. การประเมินความถกูตอ้งของสมการเสน้ตรง 

ขั้นตอนท่ี 5. การแปลความหมาย 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

จากการศึกษา “ความแตกต่างความพึงพอใจสินเช่ือเคหะต่อส่วนประสมทางการตลาดระหว่างกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารกรุงเทพใจเขตหลกัส่ี” 

  จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มตวัยา่งของผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 31-35 ปี 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดต่้อเดือนอยู่
ระหว่าง 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด วงเงินในการผ่อนช าระต่อเดือนอยู่ท่ี 5,000-
15,000 บาท ต่อเดือน และระยะเวลาในการผอ่นช าระกบัธนาคารท่ีใชบ้ริการอยูท่ี่ 21-25 ปี 

  เพศจากการวิจยัพบว่า เพศหญิงมีจ านวนมากกวา่เพศชายท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะในปัจจุบนัเพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชายและส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างมีสถานภาพโสด ซ่ึง
อาจสอดคลอ้งกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีจ านวนเพศหญิงมากกว่าเพศชายและส่วนใหญ่ไม่
แต่งงาน 

  อาชีพจากการวิจยัพบวา่ อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มาใชบ้ริการสินเช่ือเคหะมากกว่า
อาชีพอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเป็นอาชีพท่ีมัน่คง มีรายไดแ้น่นอน สามารถแจกแจงรายไดแ้ละรายจ่าย
อย่างชดัเจน สามารถบอกท่ีมาของรายไดเ้พ่ือจะมาช าระหน้ีให้กบัธนาคารทั้งสองกลุ่มได ้และทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะในเขตหลกัส่ีมีองศก์รรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการจ านวนมาก ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งน้ีมีอาชีพ
น้ีมากท่ีสุด 

  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จากการวิจยัพบวา่ ผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะดา้นอายุของกลุ่มตวัอย่างระหว่าง 31-35 ปี และมีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่เป็น
อาชีพท่ีมัน่คงท าให้ธนาคารมีการตดัสินในท่ีง่ายในการอนุมติัวงเงินกูสิ้นเช่ือเคหะให้กบัลูกคา้ ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ 

จากกลุ่มตวัอย่างวงเงินในการผ่อนช าระต่อเดือนเพียง 5,000-15,000 บาท เท่านั้น และจากกลุ่มตวัอย่าง
พบวา่ระยะเวลาในการผอ่นช าระกบัธนาคารท่ีใชบ้ริการอยูร่ะหวา่ง 21-25 ปี  
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 2.อภิปรายผลเก่ียวกบัขอ้มูลความพึงพอใจดา้นการให้บริการสินเช่ือการเคหะ ของ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ
สินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน กบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารกรุงเทพในเขตหลกัส่ี 

 ความพึงพอใจของสินเช่ือเคหะด้านอตัราดอกเบ้ีย ในเร่ืองของอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะมีความ
เหมาะสม มีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มผูใ้ช้บริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินกบักลุ่มผูใ้ช้บริการ
สินเช่ือเคหะธนาคารกรุงเทพจากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัและมีความเห็นดว้ยกบั
เร่ืองของอัตราดอกเบ้ียของสินเช่ือเคหะและอัตราดอกเบ้ียยงัเป็นปัจจัยท่ีมีบทบาทต่อผู ้ใช้บริการ
ค่อนขา้งมากในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะกบัธนาคาร เป็นปัจจยัท่ีสร้างแรงรูงใจอีกทางหน่ึง
ท่ีผูใ้ชบ้ริการน ามาประกอบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะกบัธนาคารกลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
ออมสินกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของอตัราดอกเบ้ีย 

 ความพึงพอใจของสินเช่ือเคหะดา้นอตัราค่าธรรมเนียมการบริการสินเช่ือเคหะมีความเหมาะสม มี
ความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะ
ธนาคารกรุงเทพ จากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญักบัอตัราค่าธรรมเนียมการบริการ
สินเช่ือเคหะดว้ยเช่นกนั นอกจากเร่ืองของอตัราดอกเบ้ียแลว้ผูใ้ช้บริการจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า
ผลิตภณัฑก์บัราคาของผลิตภณัฑอี์กทางหน่ึงในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

 ความพึงพอใจของสินเช่ือเคหะดา้นการให้บริการผ่านช่องทาง Social Media ซ่ึงมีความส าคญักับ
ธุรกิจบริการเป็นอย่างมาก จากผลการวิจัย กลุ่มผูใ้ช้บริการสินเช่ือเคหะธนาคารกรุงเทพ เห็นด้วยว่า
ธนาคารกรุงเทพ มีช่องทางการบริการผ่านทาง Social Media มากกว่าและแตกต่างกบักลุ่มผูใ้ช้บริการ
สินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน 
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 ความพึงพอใจของสินเช่ือเคหะดา้นการส่งเสริมทางการตลาดในการลดเบ้ียประกนัเช่นประกนัชีวิต
ประกนัอคัคีภยัใหก้บักลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะ พบวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารกรุงเทพเห็น
ดว้ยและมีความแตกต่างกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินซ่ึงท าให้เกิดความพึงพอใจและ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเคหะกบัธนาคารของผูใ้ชบ้ริการ  ความพึงพอใจของสินเช่ือเคหะ
ดา้นการใหบ้ริการของพนกังานในเร่ืองของพนกังานธนาคารท่ีให้บริการสินเช่ือเคหะมีความรู้ความเขา้ใจ
ในการให้ข้อมูลสินเช่ือเคหะและพนักงานธนาคารท่ีให้บริการสินเช่ือเคหะดูมีความซ่ือสัตย์ จาก
ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าความแตกต่างในดา้นการใหบ้ริการของพนกังานบริการท่ีใหบ้ริการสินเช่ือเคหะ มี
ความรู้ความเขา้ใจในการให้ขอ้มูลสินเช่ือเคหะ และพนักงานธนาคารท่ีให้บริการสินเช่ือเคหะดูมีความ
ซ่ือสัตยน์ั้น กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินมีความแตกต่างกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะ
ธนาคารกรุงเทพซ่ึงผูใ้ชบ้ริการเห็นดว้ยกบัธนาคารออมสินมากกวา่ธนาคารกรุงเทพ  

 ความพึงพอใจของสินเช่ือเคหะด้านกระบวนการท างานในเร่ืองของการใช้เทคโนโลยีท่ีมีความ
ทันสมัย รวดเร็ว มีนโยบายชัดเจน ในการอ านวยความสะดวก ให้กับผูใ้ช้บริการผลการวิจัยพบว่า
กระบวนการ วิธีการ และงานท่ีปฏิบติั ในดา้นการบริการท่ีน าเสนอกบัผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะเพ่ือมอบ
การใหบ้ริการอยา่งถกูตอ้งรวดเร็ว เกิดความประทบัใจ  

5 สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจการใช้บริการสินเช่ือเคหะต่อส่วนประสมทาง
การตลาด ระหวา่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพในเขตหลกัส่ี พบว่า
ระหว่างธนาคารออมสินกบัธนาคารกรุงเทพในเขตหลกัส่ี ความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ขอ้มลูท่ีแตกต่างกนัระหวา่ง 2 กลุ่มดงัน้ี  

ดา้นราคาในเร่ืองของอตัราดอกเบ้ียสินเช่ือเคหะของธนาคารท่ีท่านใช้บริการมีความเหมาะสม  
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินเห็นดว้ย จ านวน 46 คน กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคาร
กรุงเทพเฉยๆจ านวน 61คน  

อตัราดอกค่าธรรมเนียมการบริการสินเช่ือเคหะของธนาคารท่ีท่านใชบ้ริการสินเช่ือเคหะมีความ
เหมาะสม กลุ่มผูใ้ช้บริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินเห็นดว้ย จ านวน 50 คน กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือ
เคหะธนาคารกรุงเทพเฉยๆจ านวน 50คน  

ธนาคารท่ีท่านใชสิ้นเช่ือเคหะมีการใหบ้ริการผ่านช่องทาง Social Media กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือ
เคหะธนาคารออมสินเห็นดว้ย จ านวน 44 คน กลุ่มผูใ้ช้บริการสินเช่ือเคหะธนาคารกรุงเทพเห็นด้วย
จ านวน 72คน  
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ดา้นการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของ ธนาคารท่ีท่านใชสิ้นเช่ือเคหะมีการลดทุนประกนัให้กบั
ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะ เช่นประกนัชีวิตและประกนัอคัคีภยั กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน
เห็นดว้ย จ านวน 44 คน กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารกรุงเทพเห็นดว้ย 23คน  

ดา้นบุคลากรในเร่ืองของพนกังานธนาคารท่ีท่านใชสิ้นเช่ือเคหะมีความรู้ความเขา้ใจในการให้
ขอ้มูลสินเช่ือเคหะ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินเห็นดว้ย จ านวน 53 คน กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ
สินเช่ือเคหะธนาคารกรุงเทพเฉยๆ 48คน  

พนักงานธนาคารท่ีท่านใช้สินเช่ือเคหะดูมีความซ่ือสัตย ์กลุ่มผูใ้ช้บริการสินเช่ือเคหะธนาคาร
ออมสินเห็นดว้ย จ านวน 47 คน กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารกรุงเทพเฉยๆ 47คน  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพในเร่ืองของธนาคารท่ีท่านใชสิ้นเช่ือเคหะใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ
รวดเร็ว กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารออมสินเห็นดว้ย จ านวน 46 คน กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะ
ธนาคารกรุงเทพเห็นดว้ยจ านวน 66 คน  

  ธนาคารท่ีท่านใช้สินเช่ือเคหะมีนโยบายชัดเจนในการอ านวยความสะดวก กลุ่มผูใ้ช้บริการ
สินเช่ือเคหะธนาคารออมสินเห็นดว้ย จ านวน 53 คน กลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารกรุงเทพเห็นดว้ย
จ านวน 68 คน  

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  

 1.ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีนอกเหนือจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงเทพในเขตหลกัส่ี
เท่านั้น เน่ืองจากการพฒันาสินเช่ือจะรวมศูนยก์ารพิจารณาไวท่ี้ส านักงานใหญ่ซ่ึงตอ้งใช้บรรทัดฐาน
เดียวกนัทั่วประเทศ การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรศึกษากลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมเพ่ิมข้ึนทุกเขตใน
กรุงเทพและปริมณฑลหรือรวมต่างจงัหวดั 

2. งานวิจยัน้ีมีขอบเขตในดา้นพ้ืนท่ีการศึกษาวิจยัเฉพาะธนาคารออมสินกบัธนาคารกรุงเทพใน 

เขตหลกัส่ีเท่านั้น ซ่ึงยงัถือไม่ได้ว่าผลการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นตัวแทนของการศึกษา ของทุกสาขา ของ
ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงเทพ ดงันั้น ควรท าการศึกษาโดยก าหนดขอบเขตการศึกษาใหท้ัว่ทุกสาขา
และภูมิภาค 

 3. งานวิจยัน้ีมีการศึกษาหาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจการใชบ้ริการสินเช่ือเคหะ ต่อส่วนผสม
ทางการตลาด ระหวา่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินกบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเคหะธนาคารกรุงเทพใน
เขตหลกัส่ีเท่านั้น ควรท่ีจะมีการศึกษาความแตกต่างของธนาคารพานิชแห่งอ่ืนมาประกอบกบัการวิจยั เพ่ือ
ผลการศึกษาท่ีมีขอ้มลูในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 
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 4. ควรมีการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาติดต่อใชบ้ริการท าธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารประเภทอ่ืน
ดว้ยและอาจเพ่ิมการสัมภาษณ์ลูกคา้มาประกอบดว้ย เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริงและหลากหลายมากยิ่งข้ึน
และเพ่ือทราบขอ้มลูและความตอ้งการของการบริการแต่ละประเภทท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

 5. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีลูกคา้พบบ่อยมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
และรักษาไวซ่ึ้งการบริการท่ีดีซ่ึงจะมีผลต่อการด าเนินงานและความส าเร็จขององคก์รท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
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Relation between saving behavior and factors of marketing mix that 
affect to decision for using Sinmathays Subtawee Saving service  

: Case study Bangkok Bank in Bangkok area 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการออมเงนิ และปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ที่มีผลต่อการเลอืกใช้บริการเงนิฝากสินมัธยะทรัพย์ทว ี:  
กรณศึีกษา ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พตัรา เหลอืงตรีชัย1 และ ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ2 

Patra Luangtreechai and Prasert Sirisereewan  

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมเงินและการเลือกใชบ้ริการเงิน
ฝาก (เงินฝากสินมัธยะทรัพยท์วี) ของธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วี โดยมีระเบียบวิธีวิจยั คือ ออกแบบวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ
แบบวิจยัเชิงส ารวจ และท าการศึกษาประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 200 คน เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิง
บรรยาย คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิง ใชส้ถิติสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21-30 ปี จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั มีรายได ้15,000-40,000 บาท 
นอกจากน้ี ยงัพบว่าพฤติกรรมการออมเงินมีความสัมพนัธ์กบัอิทธิพลต่อความตอ้งการใชบ้ริการเงินฝาก
สินมธัยะทรัพยท์วีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (.05) โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมและรูปแบบการออมเงินฝาก
กบัธนาคารพาณิชย ์โดยเนน้การออมเพ่ือไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉิน มีการศึกษาสอบถามขอ้มูลรูปแบบการ
ออมกบัพนกังานเป็นหลกั รวมถึงให้ความส าคญักบัความเส่ียงและปัจจยัดา้นความมัน่คงของธนาคารอีก
ดว้ย ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการใช้บริการเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วีนั้นจะเป็นในส่วนของ
ผลิตภณัฑแ์ละราคาเป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากท่ีดอกเบ้ียไม่ตอ้งเสียภาษี และใหด้อกเบ้ียสูงกวา่เงินฝาก
ปกติทัว่ไป 

ค าส าคัญ: การออม, พฤติกรรมการออม, รูปแบบการออม  
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Abstract 

The objective of this study is to examine the saving behavior and the selecting of saving service 

“Sinmathaya Subthawee Deposit Account” of  Bangkok Bank which involves in the account’s 

marketing mix. Methods of analysis include quantitative research, survey research, as well as data 

collection. The 200 samplings in Bangkok area are surveyed by using questionnaires. The calculation 

involves descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation, inferential 

statistics, and Pearson's correlation. Results of data analyzed show that most of the samplings are female 

aged between 21-30 years old, graduated in bachelor degree, and an office worker with 15,000-40,000 

income. Moreover, the research found that the saving behavior correlates with the need of using 

Sinmathaya Subthawee Deposit Account service significantly (.05). The sampling’s behavior is willing 

to have their saving with commercial banks by emphasizing at the save for emergency using. Further 

investigation shows that the sampling is more likely to collect information from the banker as well as 

consider the risk and the bank’s stability before deciding. The major priorities of using Sinmathaya 

Subthawee Deposit Account saving are the product itself and the price because of its non-taxed interest 

and the higher interest than the other deposits. 

Keywords: Saving Behaviors, Saving Behaviour, Saving Instruments 
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1. บทน า 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เปิดด าเนินการเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2487 และจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2518 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารและบริษทัย่อยมีสินทรัพย์
รวม 2,418.8 พนัลา้นบาท เงินใหสิ้นเช่ือรวม 1,604.4 พนัลา้นบาท เงินรับฝากรวม 1,834.7 พนัลา้นบาท  ส่วน
ของเจา้ของ 273.5 พนัลา้นบาท  เงินกองทุนตามเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย 278.9 พนัลา้นบาท และมี
มลูค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) จ านวน 528.0 พนัลา้นบาท 
 
ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย อีกทั้งยงัเป็นท่ียอมรับในฐานะธนาคาร
ชั้นน าในระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และผูน้ าดา้นบริการทางการเงินส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่
และผูป้ระกอบการเอสเอม็อีในประเทศไทย นอกจากน้ี ธนาคารยงัมีสาขาต่างประเทศมากท่ีสุดในภาคการ
ธนาคารไทยครอบคลุม 13 เขตเศรษฐกิจส าคญัของโลก ซ่ึงรวมทั้งธนาคารในเครือท่ีธนาคารกรุงเทพถือ
หุน้ทั้งหมดในประเทศมาเลเซียและประเทศจีน และส านกังานตวัแทนในประเทศพม่า 
 
ธนาคารกรุงเทพมีฐานลกูคา้กวา้งขวางท่ีสุดในประเทศ ดว้ยจ านวนลกูคา้บุคคลและลูกคา้ธุรกิจรวมกวา่ 17 
ลา้นบญัชี และมีเครือข่ายบริการครอบคลุมทัว่ประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยสาขากวา่ 1,100 แห่ง ส านกัธุรกิจ
และส านกัธุรกิจย่อยอีกกว่า 230 แห่ง และยงัมีเครือข่ายธนาคารอตัโนมติัท่ีหลากหลาย ซ่ึงประกอบดว้ย
เคร่ืองเอทีเอม็และเคร่ืองรับฝากเงินสดอยูท่ัว่ประเทศ นอกจากน้ี ธนาคารยงัมีบริการธนาคารทางโทรศพัท์
และธนาคารทางอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ง่ายและลูกคา้สามารถเลือกท าธุรกรรมในภาษาไทยหรือองักฤษ ซ่ึง
เอ้ืออ านวยใหล้กูคา้สามารถจดัการเร่ืองการเงินไดอ้ยา่งรวดเร็วตลอด 24 ชัว่โมง   
 
ธนาคารกรุงเทพมีสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูคา้ตลอดมา และมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจโดยการประสานศกัยภาพ
ภายในองค์กรระหว่างหน่วยธุรกิจท่ีดูแลลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ด้านการเงินธนกิจ กิจการธนาคาร
ต่างประเทศ ลูกค้าธุรกิจรายกลางและรายปลีก และลูกคา้บุคคล นอกจากน้ี บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการ
กองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั และบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือธนาคาร ยงัมี
บทบาทส าคญัท่ีสนบัสนุนธนาคารในการสร้างสรรค์โอกาสเพ่ือการลงทุนใหม่ๆ เพ่ือน าเสนอต่อลูกคา้
ของธนาคารกรุงเทพโดยเฉพาะ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาคน้ควา้ปัญหาและแนวทางแกไ้ขเพ่ือพฒันารูปแบบเคร่ืองมือทางการตลาดให้สามารถเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในอนาคตของธนาคารกรุงเทพไดมุ่้งศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการออมเงิน
กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
การออม คือ การเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนข้ึนเม่ือเวลาผ่านไป ซ่ึงการออมส่วนใหญ่
มกัจะอยูใ่นรูปของเงินฝากกบัธนาคาร หรือบริษทัเงินทุน โดยไดรั้บดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทน เม่ือเรามีเงิน
เหลือใชเ้ป็นประจ าทุกเดือน ส่ิงท่ีเราควรค านึงถึง คือ เราจะจดัการกบัเงินเหลือใชน้ั้นอย่างเหมาะสมได้
อยา่งไร เพ่ือใหง้อกเงยเพ่ิมมากข้ึน โดยทัว่ไปเรามกัจะเกบ็ในรูปเงินสดหรือฝากธนาคาร บริษทัเงินทุน ซ่ึง
เราจะเรียกวิธีการน้ีว่า "การออม" หรือถา้ใช้วิธีการซ้ือทองรูปพรรณ  ทองแท่ง หรือท่ีดินเก็บไว  ้ซ้ือ
พนัธบตัรรัฐบาล หุน้กู ้หุน้ หรือหลกัทรัพยอ่ื์น ๆ กจ็ะเขา้ลกัษณะท่ีเรียกวา่ "การลงทุน" 
แนวคิด ทฤษฏีการออม และพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค(Consumer behavior) 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้การประเมินผล ในสินคา้และบริการ 
ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิด ประสบการณ์ การซ้ือ 
การใชสิ้นคา้และบริการของผูบ้ริโภคเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา 
 
(Philip Kotler, 2003: 92 อ้างใน  อดุลย์จาตุรงค์กุล , 2543: 312-314) แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสม
การตลาดบริการ ไดอ้ธิบายว่าส่วนประสมการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้งใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความ
พึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย 
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) คือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีน าเสนอแก่ตลาด เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ 
ของลูกคา้และตอ้งสร้างคุณค่า (Value) ให้เกิดข้ึนการสร้างบริการเพ่ือให้บริการท่ีทรงคุณค่า บริษทัตอ้ง
ปรับแต่งบริการใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของลกูคา้เฉพาะรายและตอ้งสร้างคุณค่า (Value) ใหเ้กิดข้ึนดว้ย 
2. ราคา (Price) คือตน้ทุนทั้งหมดท่ีลกูคา้ตอ้งจ่ายในการแลกเปล่ียนกบัสินคา้หรือบริการ 
รวมถึงเวลา ความพยายามในการใชค้วามคิดและการก่อพฤติกรรม ซ่ึงจะตอ้งจ่ายพร้อมราคาของสินคา้ท่ี
เป็นตวัเงิน การตั้งราคาค่าบริการ มีการเรียกราคาของบริการไดห้ลายแบบและราคาท่ีตั้งข้ึนส าหรับคิด
ค่าบริการ มนัไดรั้บการออกแบบให้ครอบคลุมตน้ทุนและสร้างก าไร เน่ืองจากบริการมองไม่เห็น การตั้ง
ราคาบางส่วนตอ้งใหผู้ข้ายและผูซ้ื้อเขา้ใจว่ามีอะไรบา้งรวมอยู่ในส่ิงท่ีเขาก าลงัซ้ือขายแลกเปล่ียนกนั การ
ตั้งราคามีอิทธิพลต่อการท่ีผูซ้ื้อจะรับรู้บริการดว้ย ถา้ลูกคา้มีเกณฑใ์นการตดัสินคุณภาพนอ้ยเกณฑ์ เขาจะ
ประเมินบริการดว้ยราคาเน่ืองจากบริการยากท่ีจะประเมินราคาจึงมกัมีบทบาทส าคญัในการช้ีคุณภาพ 
3. ช่องทางการให้บริการ (Place) เป็นกระบวนการท างานท่ีจะท าให้สินคา้หรือบริการไปสู่ตลาดเพ่ือให้
ผูบ้ริโภคได้บริโภคสินค้าหรือบริการตามท่ีต้องการให้บริการ  กลยุทธ์การให้บริการ เป็นเร่ืองท่ีต้อง
พิจารณาจดัให้มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพของบริการและส่ิงท่ีลูกคา้ให้คุณค่า นกัการตลาดจะ
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จดัการใหมี้การรับบริการไดโ้ดยสะดวกใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งแน่ใจว่าตลาดเป้าหมายเขา้ใจ และให้
คุณค่าแก่ส่ิงท่ีเสนอขายการส่งเสริมการตลาดบริการ ส่ิงหน่ึงท่ีทา้ทายการส่ือสารการตลาดของบริการกคื็อ 
การท่ีตอ้งแน่ใจว่าตลาดเป้าหมายเขา้ใจและใหคุ้ณแก่ส่ิงท่ีเสนอขาย ความไม่มีตวัตนของบริการมนัท าให้
เป็นไปไม่ไดท่ี้จะมีประสบการณ์ก่อนท่ีจะท าการซ้ือ ดงันั้น การส่งเสริมการตลาดบริการจ าเป็นตอ้งอธิบาย
วา่บริการคืออะไร และใหคุ้ณประโยชนแ์ก่ผูซ้ื้ออยา่งไร 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
นางนพวรรณ เจิมหรรษา (2556) ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย ศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน
ของลูกค้าพบว่าผูห้ญิงไทยจะเปิดบัญชีเพ่ือการออมเงินสูงกว่าผูช้ายโดยบัญชีเงินฝากเป็นของผูห้ญิง
ประมาณ 70% ส่วนอีก 30% เป็นของผูช้าย 
 
ณฤทธ์ิ เลิศศิวเวท (2547) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้น
เงินฝากของผูใ้ชบ้ริการเงินฝากของธนาคารพาณิชยใ์นเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ผลการศึกษา
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อ ปัจจยัทางดา้นบุคลากรในดา้นมีมนุษยส์มัพนัธ์และมีมารยาท
ท่ีดีในระดบัท่ีมาก ปัจจยัทางดา้นสถานท่ีในระดบัท่ีมาก ปัจจยัทางดา้นท าเลท่ีตั้ง โดยตอ้งสะดวกต่อการ
เดินทางในระดบัท่ีมาก ปัจจยัดา้นการบริการใหค้วามส าคญักบัการบริการท่ีรวดเร็วในระดบัท่ีมาก ปัจจยั
การสร้างและน าเสนอทางกายภาค มีโทรทศัน์ใหลู้กคา้ในระหวา่งท่ีรอรับบริการ ปัจจยัทางดา้นผลิตภนัฑ ์
ใหค้วามส าคญัต่อบริการเสริม เช่น บตัร เอทีเอม็ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ขอ้มลูการใหบ้ริการของธนาคารทนัสมยัและครบถว้น 
 
จารุณีย ์ ศรีสถาพร (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยทุธ์การใหบ้ริการของ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) กบั
ความพึงพอใจของลูกคา้ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากลยุทธ์การใหบ้ริการ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
และความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ในดา้นพนกังาน
และการตอ้นรับ ดา้นการใหบ้ริการ และดา้นสถานท่ี ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการของ ธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาสูง คือ ระดบัปริญญาตรี ส่วนมากมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นระดบั 10,000-25,000 บาท เม่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64  
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จากการวเิคราะห์ปัญหาวจิยั และศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวจิยัจงึสรุปได้เป็นกรอบแนวคิดดังนี ้
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  ตวัแปรต้น                                                                               ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการออมเงินมีความสัมพนัธ์กบัอิทธิพลต่อความตอ้งการใช้
บริการเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วี 
 

3. ระเบียบวธิีวจิัย 
ทบทวนแนวคิดทฤษฎี วิเคราะห์ปัญหา ค าถามวิจยั และศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถวิเคราะห์และ
ประมวลเขา้ดว้ยกนัเพ่ือให้การศึกษาบรรลุตามวตัถุประสงค์ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
จ านวน 200 คน ซ่ึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปบอกขนาดกลุ่มตวัอย่างของ 
Krejcie and Morgan (1970) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%และระดบัความคลาดเคล่ือน ±5% การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสุ่มเลือกข้ึนมาจาก 9 ภาคนครหลวงจ านวน 18 สาขาทั้ง สาขา
ในห้างสรรพสินคา้และนอกห้างสรรพสินคา้และเม่ือด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจนครบตามเป้าหมาย
แลว้ จึงน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ 

 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศกึษา 
- สถานภาพ 
- อาชพี 
- รายไดต่้อเดอืน 
 

 
อิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการเงินฝาก
สินมธัยะทรพัยท์วี 

- ดา้นผลติภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นส่งเสรมิการตลาด 

Philip Kotler, 2003 

( อ้างใน อดลุย ์จาตรุงคก์ลุ, 2543: 312-314) 

 

 

พฤติกรรมการออมเงิน 
-เป้าหมายในการออม 
-ระยะเวลาในการออม 
-วตัถุประสงคใ์นการออม 
-ความสามารถในการออม 

โดยศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2541 : 46) ) 
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4.สถิตทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล และผลการศึกษาวจิัย 
1.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือบรรยาย
ขอ้มลูในส่วนปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 
2.การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน โดยจะ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานแต่ละข้อ โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติ  คือ สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Linear Correlation 
Coefficient) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้เชิงปริมาณกบัตวัแปรตามเชิงปริมาณ ในท่ีน้ี ตวั
แปรต้นเชิงปริมาณคือพฤติกรรมการออมเงิน  ประกอบด้วยค าถามจ านวน 24 ข้อ จับคู่ทดสอบ
ความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามเชิงปริมาณ คืออิทธิพลต่อความตอ้งการใชบ้ริการเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วี 

 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมเงิน และปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการ 
เงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วี : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครวตัถุประสงค ์คือ 1)เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการออมเงินและการเลือกใช้บริการเงินฝาก (เงินฝาก สินมัธยะทรัพย์ทวี ) ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วี 2)เพ่ือศึกษาแนวทางการ
น าผลวิจยัไปใชป้รับปรุงพฒันาองคก์ร และออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเงินฝากสินมธัยะ
ทรัพยท์วีให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด ผลการศึกษาอภิปรายผลได้
ดงัน้ี 
 
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์กบัอทิธิพลต่อความต้องการใช้บริการเงนิฝากสินมธัยะทรัพย์ทวี 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันสรุปไดว้่าปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัอิทธิพลต่อความตอ้งการใช้บริการเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วีโดย
พบว่าผูเ้ลือกใช้บริการเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มี
การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด เป็นคนโสดและประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชนมากท่ีสุด มีรายไดอ้ยู่ในช่วง15,001 – 40,000 บาทมากท่ีสุด สาเหตุอาจเป็นเพราะ กลุ่มคน
กลุ่มน้ีเป็นคนกลุ่มวยัท างานตอนตน้ มีรายไดแ้ละความพร้อมในการออมเงินท่ีไม่มากนกั สอดคลอ้งกบั 
หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ (2554)  ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนการออมเงินในช่วงวยัท างานตอนตน้ ซ่ึง
ตรงกบัเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วีท่ีออมไดต้ั้งแต่ 1,000 บาทต่อเดือน และในสังคมไทยโดยส่วนใหญ่
ผูห้ญิงจะมีการออมเงินมากกว่าผูช้าย สอดคลอ้งกบั นางนพวรรณ เจิมหรรษา (2556 ) ซ่ึงศึกษาพฤติกรรม
การออมเงินของลกูคา้ พบวา่ผูห้ญิงไทยจะเปิดบญัชีเพ่ือการออมเงินสูงกวา่ผูช้ายโดยบญัชีเงินฝากเป็นของ
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ผูห้ญิงประมาณ 70% ส่วนอีก 30% เป็นของผูช้าย ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบังานวิจยัของเราซ่ึงพบวา่ผูห้ญิงมี
ความสนใจในการออมเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วีมากกวา่ผูช้าย 
พฤติกรรมการออมเงนิและใช้บริการเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวีกับอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการเงิน
ฝากสินมธัยะทรัพย์ทว ี
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันสรุปไดว้่าปัจจยัดา้น
พฤติกรรมการออมเงินและใช้บริการเงินฝากสินมธัยะทรัพย์ทวี มีความสัมพันธ์กับอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการใชบ้ริการเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วีโดยพบว่าส่วนใหญ่จะออมเงินเพ่ือไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉิน
โดยฝากเงินกบัธนาคารพาณิชยต่์างๆ เพราะมีความเส่ียงต ่า สอดคลอ้งกบัwww.thaipvd.com (2553) ซ่ึง
ศึกษาความเส่ียงการฝากเงินในรูปแบบต่างๆโดยการฝากเงินไวก้บัธนาคารพาณิชยมี์ความเส่ียงต ่าเน่ืองจาก
ธนาคารพาณิชยซ่ึ์งเป็นสถาบนัท่ีมีการก ากบัดูแลโดยทางการคือธนาคารแห่งประเทศไทย จึงไม่ตอ้งคอย
กงัวลว่าเงินฝากของเราจะสูญหาย หรือหากธนาคารเกิดมีอนัเลิกกิจการหรือลม้ละลายไป อยา่งนอ้ยเรากจ็ะ
ไดเ้งินกลบัคืนมา เพราะทางการคุม้ครองเงินฝากของประชาชนทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียอย่างเต็มจ านวนซ่ึง
มีความคลา้ยคลึงกบังานวิจยัของเราซ่ึงพบส่วนใหญ่จะออมเงินกบัธนาคารพาณิชยต่์างๆ เพราะเห็นว่ามี
ความเส่ียงต ่าและใชเ้จา้หนา้ท่ีของธนาคารเป็นแหล่งขอ้มูลในการศึกษาการออมเงิน และมีความเช่ือมัน่ใน
ธนาคารกรุงเทพเป็นอย่างดีโดยส่วนใหญ่มีความถ่ีในการออมเพียง 1-2 คร้ังต่อปีรวมถึงมีพฤติกรรมการ
ออมเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี โดยส่วนใหญ่จะออมเงินต่อเน่ืองระยะเวลา 1-2 ปี โดยมีสัดส่วนในการ
ออมเงินเม่ือเทียบกบัรายได ้ร้อยละ 10-20 สาเหตุอาจมาจากสังคมไทยนิยมการออมเงินไวก้บัธนาคาร 
เพราะมีความปลอดภยัสูง และธนาคารกรุงเทพก็เป็นธนาคารขนาดใหญ่ มีความน่าเช่ือถือสูง ในส่วนของ
พฤติกรรมการออมเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี น่ามาจากรายไดข้องคนกลุ่มน้ีท่ีเป็นวยัท างานตอนตน้ ซ่ึง
มีรายไดย้งัไม่สูงนกัซ่ึงสอดคลอ้งกบั หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ (2554)  ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนการ
ออมเงินในช่วงวยัท างานตอนตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของเรา การออมเงินเม่ือเทียบกบัรายไดน้ั้นออม
เพียงละร้อยละ 10-20 ของรายไดเ้ท่านั้น และคนกลุ่มน้ียงัมีพฤติกรรรมท่ีตอ้งการออมเงินในระยะเวลาท่ี
ไม่นานนกั เน่ืองจากคนในกลุ่มน้ีโดยส่วนใหญ่ยงัไม่มีครอบครัว อุปนิสัยในการใชเ้งินโดยส่วนใหญ่จะ
เนน้ใชม้ากกว่าเก็บ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความถ่ีในการออมเพียง 1-2 คร้ังต่อปี และออมเงินต่อเน่ืองระยะเวลา 
1-2 ปี เท่านั้นสอดคลอ้งกบั ปพิชญา บุญศรี (2555) ศึกษาพฤติกรรมการออมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการออม
ของครัวเรือน 
 

5.  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
จากการการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการออมเงินและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วี  กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีวตัถุประสงค์วิจยัเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมเงินและใช้บริการเงินฝาก (ซ่ึงสัมพนัธ์กบัเงินฝาก

http://www.thaipvd.com/
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สินมธัยะทรัพยท์วี) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วี 
และองคก์ร 
และศึกษาแนวทางการน าผลวิจยัไปใช้ปรับปรุงพฒันาองค์กร และออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วีใหต้อบสนองต่อพฤติกรรมและความตอ้งการของลกูคา้มากท่ีสุด โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยการศึกษาจากเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แล้วสร้าง
แบบสอบถามข้ึน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี คือ 1)แบบสอบถามเก่ียวกับด้าน
ประชากรศาสตร์ 2)แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมเงิน 3)แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความมี
อิทธิพลต่อความตอ้งการใชบ้ริการเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วี 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพนัธ์ 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สถิติทั้งหมดใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS for Window และสรุปผลเป็นดงัน้ี 
 
ดา้นประชากรศาสตร์) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีการศึกษา

สูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด เป็นคนโสดและประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด 

มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,001 – 40,000 บาทมากท่ีสุด และมีภาระหน้ีสินกบัไม่มีภาระหน้ีสินพอๆกนั 

พฤติกรรมการออมเงิน) ผูต้อบแบบสอบถามจะออมเงินเพ่ือไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉิน โดยเลือกออมโดยฝาก

เงินกบัธนาคารพาณิชยต่์างๆ เพราะเห็นวา่ การออมเงินกบัธนาคารพาณิชยมี์ความเส่ียงต ่าโดยส่วนใหญ่ใช้

พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีของธนาคารเป็นแหล่งขอ้มูลในการศึกษาการออมเงิน และมีความเช่ือมัน่ในการ

ออมเงินและใชบ้ริการเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วีของธนาคารกรุงเทพเป็นอยา่งดี ผูต้อบแบบสอบถามโดย

ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการออมเพียง 1-2 คร้ังต่อปีรวมถึงมีพฤติกรรมการออมเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี 

โดยส่วนใหญ่จะออมเงินต่อเน่ืองระยะเวลา 1-2 ปี โดยมีสดัส่วนในการออมเงินเม่ือเทียบกบัรายได ้ร้อยละ 

10-20 

ระดบัความมีอิทธิพลต่อความตอ้งการใชบ้ริการเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วี) ผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่จะให้

น ้ าหนกัไปท่ีเงินฝากท่ีออมแลว้ดอกเบ้ียไม่ตอ้งน าไปเสียภาษี และใหด้อกเบ้ียสูงถึง 3.125 % ต่อปีรวมถึง

การท่ีธนาคารมีตูฝ้ากเงินและตู ้ATM กระจายตามแหล่งชุมชนเพ่ือความสะดวกในการใช้บริการนั้น มี

อิทธิพลมากท่ีสุดในการตดัสินใจบริการเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วีและการประชาสัมพนัธ์เงินฝากสินมธั
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ยะทรัพยท์วี โดยใชพ้นักงานนั้นจะมีอิทธิพลต่อความตอ้งการใช้บริการเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วีมาก

ท่ีสุด 

ขอ้คน้พบจากการวิจยั พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการเงินฝากสินมธัยะทรัพยท์วี  กรณีศึกษา 
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการ
ออมเงิน และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ข้อจ ากดัในการวจิยั 
ระยะเวลาในการท าวิจยัค่อนขา้งจ ากดัท าใหก้ารเกบ็ขอ้มลูโดยการเกบ็แบบสอบถามไดจ้ านวนไม่มากนกั 
โดยสามารถเกบ็ไดเ้ฉพาะบางเขตพ้ืนท่ีเท่านั้น ซ่ึงพบวา่ในการตอบแบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถามอาจ
ไม่เขา้ใจค าถามท าใหไ้ม่ไดรั้บขอ้มลูท่ีแทจ้ริง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรขยายประเดน็เพ่ือการศึกษา ดว้ยการเพ่ิมประเภทผลิตภณัฑ ์และขยายขอบเขตการศึกษา เพ่ือใหท้ราบ
ทิศทางในภาพรวมมากข้ึน เช่น เพ่ิมพ้ืนท่ีส าคญัอ่ืนๆ อาทิ เขตปริมณฑล หรือจงัหวดัเศรษฐกิจส าคญัของ
ประเทศ ขยายขอบเขตการวิจยัให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการในระดบัภูมิภาค ตลอดจนผลิตภณัฑ์เงินฝาก
ประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีอยูด่ว้ย อาจศึกษาโดยใชว้ิธีการอ่ืนๆประกอบเช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัระดบันโยบาย 
ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑข์องธนาคาร พนกังานผูใ้หบ้ริการ มุ่งเนน้ขอ้มลูเชิงคุณภาพมากข้ึน ซ่ึงตอ้งใหน้ ้ าหนกั
ในการเพ่ิมผูส้ัมภาษณ์ท่ีจะเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลหลกั ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือเทคนิควิธีในการส่ือสารกบัผูใ้ห้
ขอ้มูลไดอ้ย่างชดัเจน ตรงประเด็น ซ่ึงตวัแปรในการศึกษา อาจเปล่ียนแปลงไปใชต้วัแปรอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน 
เช่นอาจเก็บขอ้มูลกบัผูท่ี้ไม่เคยรู้จกัผลิตภณัฑน้ี์มาก่อน ตลอดจนให้มีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยให้มี
การเปรียบเทียบกบัธนาคาร หรือสถาบนัอ่ืนๆท่ีมีการใหบ้ริการในลกัษณะเดียวกนั เพ่ือใหท้ราบแนวโนม้
และทิศทาง ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น ในส่วนของการแจก
แบบสอบถามควรแจกแบบสอบถามโดยนัง่อธิบายค าถามหากผูต้อบแบบสอบถามไม่เขา้ใจในตวัค าถาม
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งมากท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะส าหรับธุรกจิและการน าผลวจิยัไปประยุกต์ใช้ 
ในดา้นนโยบายบริหาร ควรน าผลการวิจยัไปปรับใช้และส่งเสริมให้เกิดผลการปฎิบัติอย่างแพร่หลาย
ในทางปฎิบติั กล่าวคือ สร้างค่านิยมในการออม เพ่ือเป็นหลกัประกนัในอนาคตของประชากร ลดภาระ
ทางสังคมท่ีตอ้งรอรับการสนบัสนุนจากภาครัฐเพียงทางเดียว โดยใหอ้าศยัเคร่ืองมือภายในองคก์รส่งเสริม
ให้มีการพฒันาผลิตภนัฑท์างการเงินท่ีเหมาะสม ออกมาตอบสนองประชาชนผ่านการประชาสัมพนัธ์ จูง
ใจดว้ยระบบภาษี ต่อไป ในดา้นองคก์รควรน าผลการวิจยัน้ีไปใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการเงิน
ฝากสินมธัยะทรัพยท์วี ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายอย่างชดัเจนและครอบคลุม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ระดมทุนตลอดจนน าไปปรับใชก้บัผลิตภณัฑเ์งินฝากประเภทอ่ืนๆ เพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์
ทางการศึกษา และขยายผลน าไปใชก้บัพ้ืนท่ีอ่ืนๆไดอ้ย่างเหมาะสมและในดา้นปฎิบติัการ หรือพนกังาน 
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พบว่าผูใ้ชบ้ริการตอ้งการท่ีจะติดต่อสอบถามขอ้มูลการออมเงินกบัพนกังานมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า 
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการมีความส าคญัเป็นอย่างสูง จึงจ าเป็นจะตอ้งมีการฝึกฝนและปลูกฝัง
ค่านิยมจิตใจใฝ่บริการอย่างต่อเน่ือง ควบคู่กบัการพฒันาขีดความสามารถดา้นอ่ืนๆประกอบกนั อนัจะ
น าไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจขององค์กร และสุดทา้ยในดา้นลูกคา้ ควรแนะน าผลิตภณัฑ์เงิน
ฝากประเภทต่างๆท่ีเหมาะสมกับปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของลูกคา้ในแต่ละราย เพ่ือวางแผน
การเงินท่ีเหมาะสมและตอบสนองต่อความตอ้งการสูงสุด 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจกบัความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 
ในธุรกจิบริการ : กรณศึีกษา ธนาคารไทยพาณชิย์ 

สาขาในส านักงานเขตพืน้ที่ชิดลม 
The relationship between the motivation factors and the intention to 

resign  of employees in service section.  
Case study: Siam Commercial Bank in Chitlom area 

ช่อทพิย์ อรรถชัยศิริ1และประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ2 

Chortip Autachaisiri and Prasert Sirisereewan 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจ
ของพนกังาน 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังาน 4)เพ่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นแรงจูงใจกบัความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) สาขาในส านกังานเขตพ้ืนท่ีชิดลม โดยมีระเบียบวิธีวิจยัโดย ออกแบบวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ แบบวิจยั
เชิงส ารวจ และท าการศึกษาประชากรพนกังานพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาในส านักงานเขต
พ้ืนท่ีชิดลม โดยสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติเชิงบรรยาย คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิง ใชส้ถิติ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมีอายรุะหว่าง 21-30 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอายุงานต ่ากวา่ 1ปี ด ารงต าแหน่งงานพนกังานธนกิจ/
ธุรกิจ มีอตัราเงินเดือนระหว่าง 10,000 – 15,000  บาท และไม่มีภาระทางครอบครัว  นอกจากน้ี ยงัพบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคล ดา้นระยะเวลาการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจลาออกจากงานส่วนอายุของพนกังาน ระดบัการศึกษา 
และภาระทางครอบครัวไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจลาออกจากงาน และทา้ยสุด พบว่าปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (.05) และเม่ือพิจารณา
แต่ละปัจจยัพบว่าปัจจยัดา้นแรงจูงใจโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความตั้งใจลาออกจากงาน เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดเป็นรายด้าน คือ ปัจจัยด้านผลประโยชน์ตอบแทน รองลงมาคือ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้าน
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความส าเร็จ
ในการท างานของบุคคล และดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
ค าส าคัญ: ความสัมพันธ์,ปัจจัยจูงใจ, ลาออก, 
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2
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Abstract 
This study provides an analysis and evaluation of the relationship between motivation factors and the 
intention to resign within a sampling group. The objectives of this study are 1) to study personal factors 
of the worker 2) to study motivation factors of the worker 3) to study the relationship between personal 
factors and the intention to resign of the worker 4) to study the relationship between motivation factors 
and the intention to resign of the worker. The 200 bankers of Siam Commercial Bank at Chitlom 
branches are surveyed as the sampling in this study. Methods of analysis include quantitative research, 
survey research, as well as data collection by using questionnaires. The calculation involves descriptive 
statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation, inferential statistics, and Pearson's 
correlation. Results of data analyzed show that most of the samplings are female aged between 21-30 
years old, graduated in bachelor degree, working as a teller with a working period less than 1 year with 
10,000-15,000 THB income and without family obligation. Moreover, the research found that personal 
factors in term of working period relate with the intention to resign while the working period, education 
level, and the family obligation do not relate. In addition, the study shows that the working motivation 
factors have significant relationship with the intention to resign. When considering in each factor, the 
result shows that the overall motivation factor has negative relationship with the intention to resign. The 
benefit is considered as the first priority when deciding to resign. Rather than the benefit, the operation 
policy, the working progress, the working character, the accomplishment, and the relationship among 
coworkers are taken into account respectively. 
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1. บทน า 
 
     ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมานบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – ปี พ.ศ. 2555  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) มีอตัรา
การลาออกของพนักงานสูงข้ึนนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2553 มีพนกังานลาออก 1,510 คน ปี พ.ศ. 
2554 มีพนักงานลาออก 2,151 คน และปี พ.ศ. 2555 มีพนักงานลาออกถึง 2,974 คน  ผูวิ้จยัตระหนักว่า
ปัญหาการลาออกน้ีท าให้ ธนาคารต้องมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนแฝงต่างๆรวมถึงค่าเสียโอกาสท่ีตามมา 
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายให้กบัพนักงานท่ีลาออกไปไดแ้ก่ ค่าชดเชย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการสัมภาษณ์เหตุผลท่ี
ลาออก( Exit Interview ) รวมถึงต้นทุนแฝงท่ีธนาคารต้องเสียไปเน่ืองจากการลาออกคือ เม่ือสูญเสีย
พนกังานผูมี้ประสบการณ์ มีความช านาญ ธนาคารตอ้งสูญเสียยอดขาย สูญเสียลูกคา้ จากพนกังานเหล่าน้ี 
เม่ือธนาคารมีพนกังานนอ้ยลง คุณภาพการบริการลกูคา้กน็อ้ยลงไปดว้ย เพราะธนาคารมีพนกังานท่ีมีความ
เช่ียวชาญลดนอ้ยลง และธนาคารอาจตอ้งเสียลูกคา้ให้กบัคู่แข่งไปพร้อมกบัพนกังานท่ีลาออกไปท างาน
องคก์รคู่แข่งขนั ดา้นผูบ้ริหารไม่สามารถวางแผนเพ่ือใหธุ้รกิจกา้วหนา้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง นอกจากนั้นการ
ลาออกท าให้มี การค่าใช้จ่ายส าหรับการรับพนักงานใหม่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศโฆษณา 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือคดัเลือกพนักงาน ค่าปฐมนิเทศ ค่าฝึกอบรมพนักงานใหม่ จากจ านวนการลาออกท่ีสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ืองของพนกังานดงัตารางขา้งตน้ หน่ึงในสายงานท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการลาออกของ
พนกังาน เน่ืองจากเป็นสายงานท่ีรับผิดชอบในดา้นการตลาดและการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ รวมถึง
การสร้างยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนใหก้บัธนาคาร ก็คือสายงานเครือข่ายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาท่ีอยูใ่นเขต
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ท่ีหนาแน่นดว้ยบริษทั หา้งร้านท่ีมีการด าเนินธุรกิจสูง ในท่ีน้ีทางผูวิ้จยัไดส้นใจท่ีจะศึกษา
สาขาท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีชิดลม เน่ืองจากเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีมีอตัราการลาออกของพนกังานสูง และพนกังานส่วน
ใหญ่ท่ีลาออกจะเป็นพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการขาย หรือการตลาดโดยตรงเช่น พนกังาน
ธนกิจ พนกังานธุรกิจ เป็นตน้ และการลาออกของพนกังานดงักล่าวส่งผลให้การบริการลูกคา้ไม่ต่อเน่ือง 
และกระทบกบัยอดขายของธนาคาร เน่ืองจากท าใหย้อดขายไม่เป็นไปตามท่ีตั้งไว ้เพราะการรับพนกังาน
ใหม่เขา้มาแทนพนกังานเดิมท่ีลาออกไป พนกังานท่ีรับมาใหม่จะยงัไม่สามารถท าการขายผลิตภณัฑข์อง
ธนาคารไดจ้นกวา่จะมีการอบรมเทคนิคทางการขายและสอบใบอนุญาตเก่ียวกบัการขายเสียก่อน ประกอบ
กบัพนกังานบางท่านท่ีลาออกก็ไดย้า้ยไปอยู่กบัธนาคารซ่ึงเป็นคู่แข่ง ส่งผลใหลู้กคา้ท่ีรู้จกัหรือคุน้เคยกบั
พนกังานเหล่านั้นยา้ยไปใชบ้ริการกบัธนาคารอ่ืน 
     จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นบุคคลและปัจจยั
ดา้นแรงจูงใจกบัความตั้งใจลาออกจากงาน ของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาในเขต
พ้ืนท่ีชิดลม และน าผลวิจยัในคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงหวงัเป็นอย่างยิ่ง
วา่การวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชนต่์อธนาคารและผูบ้ริหาร และช่วยลดอตัราการลาออกของพนกังานใน
อนาคตได ้โดยมี ค าถามวิจยั คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน และปัจจยัดา้นแรงจูงใจ มี
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ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจลาออกของพนกังานหรือไม่ และจะท าอย่างไรท่ีจะลดอตัราการลาออกของ
พนกังานใหล้ดลง 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจกบัความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังานในธุรกิจบริการ:
กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชยส์าขาในส านกังานเขตพ้ืนท่ีชิดลม ไดมุ่้งเนน้ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
2.1 แนวคิดทฤษฎี/แรงจูงใจ 
      ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 106) ให้ความหมายว่า การจูงใจ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการ
กระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมในการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีพลัง มีคุณค่า มีทิศทางท่ีชัดเจน ซ่ึง
แสดงออกถึงความตั้งใจ เต็มใจ ความพยายาม หรือพลงัภายในตนเอง รวมทั้งการเพ่ิมพูนความสามารถท่ี
จะทุ่มเทในการท างานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุด 
       ทฤษฎีความตอ้งการ (Need theories) : ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (Herzberg’s two-factor theory) 
Frederick Herzberg เป็นเจา้ของทฤษฎี ทฤษฎีน้ีอาจเรียกว่า ทฤษฎีการจูงใจและธ ารงรักษา (Motivation 
Maintenance Theory) ห รือทฤษ ฎี ก าร จู งใจ  สุ ขอน ามัย  (Motivation – Hygiene Theory) Frederick 
Herzberg (อา้งถึงใน นิติพล ภูตะโชติ , 2556 : 187) ได้แบ่งปัจจัยการจูงใจออกเป็น 2 องค์ประกอบ 1) 
ปัจจยักระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจ (Motivation Factor) ประกอบดว้ยปัจจยัความส าเร็จในการท างาน  การไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 
และ ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factor) หมายถึง ปัจจยัท่ีป้องกนัไม่ใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกไม่พอใจในงาน
ท่ีท า ไม่ใช่ปัจจยัท่ีจูงใจโดยตรงในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหารงาน
ขององคก์าร การบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรในองคก์าร อตัราค่าจา้ง ความมัน่คง สภาพ
การท างาน สถานภาพในการท างาน ปัจจัยสุขอนามยัมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการทางกาย ความ
ตอ้งการความปลอดภยั และความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 
 
2.2 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
     ณัฏฐพร พ่ึงบา้นเกาะ(2554) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) กรณีศึกษา: ส านกังานเขตพ้ืนท่ีพระประโทน ผลการศึกษา พบว่า ค่าตอบแทนท่ี
ไม่เหมาะสมและความเครียดท่ีเกิดจากการท างานเป็นปัจจยัส่งผลให้พนกังานลาออก ดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างความพึงพอใจในงานไม่มีความสมัพนัธ์กบัระดบัค่าตอบแทนท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออก และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัโอกาสท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลาออก
จากงาน แต่ความพึงพอใจมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมภายในองคก์ร การส่ือสาร และการรวมอ านาจ 
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     จุฑารัตน์ แสงสุริยนัต์ (2549) ศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นองค์การท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
แนวโนม้การลาออกของพนกังานการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจไดท้ าการศึกษาจากพนกังาน
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงจ านวน 318 คน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นองค์การท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
แนวโนม้การลาออกของพนกังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและค่าเฉล่ียดา้นองคก์ารจ าแนกตาม
รายดา้นอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น เรียงล าดบัดงัน้ีปัจจยัดา้นเพ่ือนร่วมงาน ปัจจยัดา้นความมัน่คงใน
งาน ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นรายไดปั้จจยัดา้นสวสัดิการ ปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหน้า และ
ปัจจยัดา้นหวัหนา้งาน อยู่ในระดบัปานกลาง และผลการศึกษาสรุปไดว้่าพนกังานมีแนวโนม้ท่ีจะลาออก
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียแนวโน้มการลาออก จ าแนกตามรายขอ้อยู่ในระดบัมากและ
ปานกลาง เรียงค่ามากตามล าดบั 3 อนัดบั ดงัน้ี หากมีงานท่ีกา้วหนา้กวา่งานปัจจุบนั จะลาออกจากงาน คิด
วา่การปรับตวัใหม่ในหน่วยงานใหม่ท าไดไ้ม่ยาก 
     จากการวิเคราะห์ปัญหาวิจยั และศึกษาแนวคิดทฤษฏีงานวิจยั จึงสรุปไดเ้ป็นกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

                                           

 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. อายุของพนกังาน 
2. ระดบัการศกึษา 
3. ระยะเวลาทีท่ างานในบรษิทั 
4. ภาระทางครอบครวั 
 

ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการป ิบติังาน 
1.ปัจจยัจงูใจ 

1.1.ความส าเรจ็ในการท างานของบุคคล 
 1.2.การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
 1.3.ลกัษณะของงานทีป่ บิตั ิ
 1.4.ความรบัผดิชอบ 
 1.5.ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
2.ปัจจยัค  าจนุ 

2.1.นโยบายการบรหิารงาน 
 2.2.การปกครองบงัคบับญัชา 
 2.3.ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 
 2.4.สภาพการท างานและความมัน่คง 
          2.5.ผลประโยชน์ตอบแทน 
(Herzberg, Bausners and Snyderman ,1959: 113 – 115 ) 

 

 

ความตั  งใจลาออกจากงาน 

(Steer & Mowday,1981) 
 

 
รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจและความตั้งใจลาออกจากงาน 
 

 3. วธิีการศึกษา 
 
     การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
อายงุานตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป  ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นส านกังานเขตพ้ืนท่ีชิดลม มีพนกังานจ านวน 414 คน กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จ านวน 200 คน ซ่ึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จรูป
บอกขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95%และระดับความ
คลาดเคล่ือน ±5% การเก็บรวบรวมขอ้มูลด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานซ่ึงถูกคดัเลือกเป็น
กลุ่มตวัอย่าง โดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยการจบัฉลากคดัเลือกสาขาท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีชิดลม
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จ านวน 14 สาขา จากนั้นท าการแจกแบบสอบถามไปยงัแต่ละสาขาท่ีไดท้ าการสุ่มเรียบร้อยแลว้ จ านวน14 
สาขา โดยประสานงานกบัผูจ้ดัการสาขาใหพ้นกังานท าช่วงพกั หรือหลงัเลิกงาน (ระยะเวลาแจกเป็นเวลา
ประมาณ 1 สัปดาห์) เม่ือแจกแลว้ให้กลุ่มตวัอย่างกรอกและก าหนดขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 7 วนั 
และเม่ือด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจนครบตามเป้าหมายแลว้ จึงน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
ครบถว้นสมบูรณ์   
การวเิคราะห์ข้อมูล 
1.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือบรรยาย
ขอ้มลูในส่วนปัจจยัส่วนบุคคล 
2.การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน โดยจะ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานแต่ละขอ้ โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ คือ สถิ ติ ก ารวิ เค ร าะ ห์ ค ว าม แป รป รวน  Analysis of 
Variance (ANOVA) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้เชิงลกัษณะกบัตวัแปรตามเชิงปริมาณ 
ในท่ีน้ี ตัวแปรต้นเชิงลกัษณะตามกรอบแนวคิด คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุของพนักงาน ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาท่ีท างานในบริษทั ภาระทางครอบครัว จบัคู่หาความสัมพนัธ์กับตวัแปรตามเชิง
ปริมาณ  คือ ความตั้ งใจลาออกจากงาน  และสถิติ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์(Linear Correlation 
Coefficient) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้เชิงปริมาณกบัตวัแปรตามเชิงปริมาณ ในท่ีน้ี ตวั
แปรตน้เชิงปริมาณคือปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัค าจุน ประกอบดว้ย
ค าถามจ านวน 50 ขอ้ จบัคู่ทดสอบความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามเชิงปริมาณ คือ ความตั้งใจลาออกจากงาน 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจกบัความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังานในธุรกิจบริการ 
กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาในส านักงานเขตพ้ืนท่ีชิดลมมีวตัถุประสงค์ คือ คือ 1) เพ่ือศึกษา
ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจของพนักงาน 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังาน 4)เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้น
แรงจูงใจกับความตั้ งใจลาออกจากงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาใน
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีชิดลม  ผลการศึกษาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
ปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตั้งใจลาออกจากงาน 
      อายขุองพนกังาน จากการทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยการทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน
สรุปไดว้า่ อายุของพนกังานไม่มีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจลาออกจากงาน นัน่คืออายขุองพนกังานไม่ใช่
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ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของตุม้ทอง สิรินุต
(2540 ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานการไฟฟ้า นครหลวงผลการศึกษาพบว่า
ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน คือ อายุ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภราดี บุตร
ศกัด์ิศรี(2540)ซ่ึงศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ความพึงพอใจในงาน และแนวโนม้ท่ี
จะลาออกจากองคก์ารของพนกังานในกลุ่มธุรกิจบริษทัเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า
ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นของอายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การลาออกจากงาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
เม่ือพนกังานมีอายุมากข้ึนย่อมจะมองหาความมัน่คงและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ซ่ึงอาจส่งผลให้
ความตั้งใจลาออกจากงานนอ้ยลง 
        ระดบัการศึกษา จากการทดสอบความสมัพนัธ์ดว้ยการทดสอบสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน
สรุปไดว้่า ระดบัการศึกษาของพนกังานไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจลาออกจากงาน สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ จุฑารัตน์  แสงสุริย ันต์(2549)ได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านองค์การท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการลาออกจากงานของพนักงานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ผลการศึกษาพบว่า 
ระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้การลาออกจากงาน 
         ระยะเวลาการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจลาออกจากงาน นัน่คือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลา
การท างานท่ียาวนานจะมีความตั้งใจลาออกจากงานท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากทุกคนยอ่มตอ้งการ
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ตอ้งการการเติบโต เม่ือมีโอกาสไดง้านท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน มี
เงินเดือนและสวสัดิการท่ีเพ่ิมข้ึน กจ็ะส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกจากบริษทัเดิม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow  
( Maslow,1954: 80 อา้งถึงใน พรรณราย ทรัพยป์ระภา, 2529: 48) ไดอ้ธิบายวา่ ความตอ้งการของคนจะ
เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการจูงใจ ความตอ้งการต่าง ๆ ในทศันะของ Maslow จะแบ่งออกไดเ้ป็นระดบั
ต่าง ๆ กนั ทฤษฎีของ Maslow เป็นท่ีรู้จกั และใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในนามขอ  Maslow ไดต้ั้งสมมติฐาน
ไวว้า่ 
      1. คนเป็นสตัวอ์ยา่งหน่ึงท่ีมีความตอ้งการ และความตอ้งการของคนไม่ส้ินสุด 
      2. ความตอ้งการอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจพฤติกรรมต่อไปอีก 
      3. ความตอ้งการของคนจะเรียงล าดบัตามความส าคญั เม่ือความตอ้งการอยา่งหน่ึงไดรั้บการตอบสนอง
แลว้ ความต้องการอย่างอ่ืนจะเกิดข้ึนมาทันที หน่ึงในล าดับขั้นความต้องการของMaslow คือ ความ
ตอ้งการท่ีจะมีช่ือเสียงหรือฐานะเด่น (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการระดบัสูงเก่ียวกบัความมัน่ใจใน
ตนเองในเร่ืองของความรู้ ความสามารถ มีความตอ้งการท่ีจะให้ผูอ่ื้นยกย่องสรรเสริญ และความตอ้งการ
ในการตระหนกัถึงความส าคญัของตนเอง หรือความกา้วหนา้ทางดา้นสถานภาพ เช่น ต าแหน่ง ช่ือเสียง 
เกียรติยศ เป็นตน้ 
ภาระทางครอบครัว จากการทดสอบความสมัพนัธ์ดว้ยการทดสอบสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั
สรุปไดว้า่ ภาระทางครอบครัวของพนกังานไม่มีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจลาออกจากงาน ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบังานวิจยัของ  
ภราดี บุตรศกัด์ิศรี (2540) ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลความพึงพอใจในงาน และ
แนวโนม้ท่ีจะลาออกจากองคก์ารของพนกังานในกลุ่มธุรกิจบริษทัเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นความรับผิดชอบทางการเงินแก่ครอบครัวและระยะเวลาในการ
เดินทางมาท างาน ไม่มีมีความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้ท่ีจะลาออกจากองคก์าร 
 
ปัจจยัด้านแรงจูงใจกบัความตั้งใจลาออกจากงาน 
ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างานทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจลาออกจาก
งาน 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยการทดสอบสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัสรุปไดว้า่ปัจจยัดา้น
แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (.05) และเม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัพบวา่ปัจจยัดา้นแรงจูงใจโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความ
ตั้งใจลาออกจากงาน เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายดา้น คือ ปัจจยัดา้นผลประโยชนต์อบแทน 
รองลงมาคือ ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชา ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล และดา้น
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน นัน่คือเม่ือธนาคารมีแรงจูงใจในการท างานในแต่ละดา้นดงักล่าวจะส่งผล
ใหค้วามตั้งใจลาออกจากงานของพนกังานลดนอ้ยลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑารัตน์ แสงสุริยนัต ์
(2549) ศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นองคก์ารท่ีมีความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้การลาออกของ
พนกังานการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจไดท้ าการศึกษาจากพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง
จ านวน 318 คน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นองคก์ารท่ีมีความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้การลาออกของ
พนกังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและค่าเฉล่ียดา้นองคก์ารจ าแนกตามรายดา้นอยูใ่นระดบัปาน
กลางทุกดา้น เรียงล าดบัดงัน้ีปัจจยัดา้นเพ่ือนร่วมงาน ปัจจยัดา้นความมัน่คงในงาน ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
ปัจจยัดา้นรายไดปั้จจยัดา้นสวสัดิการ ปัจจยัดา้นโอกาสความกา้วหนา้ และปัจจยัดา้นหวัหนา้งาน และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุวลกัษณ์ แสนภกัดี (2550) ศึกษาถึงแนวโนม้การลาออกจากงานของพนกังาน
ระดบัปฏิบติังานการบริษทัซีพี เซเวน่อีเลฟเวน่ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ผล
การศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ภาระดา้นการเงิน 
และปัญหาสุขภาพต่างกนัเป็นปัจจยัท่ีมีแนวโนม้การลาออกจากงานไม่แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นองคก์ารกบั
แนวโนม้การลาออกจากงาน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ 
ดา้นรายได ้ดา้นหวัหนา้งาน และดา้นเพ่ือนร่วมงานไม่มีความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้การลาออกจากงาน 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(Pearson Product Moment Correlation Coefficient ) ท่ีระดบั
นยัส าคญั .05 ของปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัความตั้งใจลาออกจากงานโดยภาพรวม ของ
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พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาในเขตพ้ืนท่ีชิดลม 
 

ความตั้งใจลาออกจากงาน ค่าสหสัมพนัธ์ (r) Sig. 

ปัจจยัจูงใจ 
ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล 

 
-.160 

 
.024* 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
ตารางที่ 1 (ต่อ) 

-.117 .100 

ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั -.161 .023* 
ดา้นความรับผิดชอบ -0.93 .192 
ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน -.178 .012* 
ปัจจยัค า้จุน 
ดา้นนโยบายและการบริหาร 

 
-.185 

 
.009* 

ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา -.167 .018* 
ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน -.142 .045* 
ดา้นสภาพการท างานและความมัน่คง -.092 .194 
ดา้นผลประโยชนต์อบแทน -.196 .005* 
รวม -.191 .007 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ80.5)มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 
73) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 92.5) มีอายุงานต ่ากว่า 1ปี (ร้อยละ41.5)ด ารงต าแหน่งงาน
พนกังานธนกิจ/ธุรกิจ(ร้อยละ63.5) มีอตัราเงินเดือนระหวา่ง 10,000 – 15,000 บาท (ร้อยละ 44.5) และไม่มี
ภาระทางครอบครัว (ร้อยละ 61.5) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาในส านกังานเขตพ้ืนท่ีชิดลมโดยภาพรวมพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.84 เม่ือพิจารณาดา้นปัจจยัจูงใจ พบว่า พนกังานมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้นโดยในดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล เป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือ ดา้นการ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และ
ดา้นความรับผิดชอบตามล าดบั ปัจจยัค ้าจุน พบว่า พนกังานมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก โดยดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน เป็นอนัดบั รองลงมาคือดา้นการปกครองบงัคบั
บญัชา ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพการท างานและความมัน่คง และดา้นผลประโยชน์ตอบแทน
ตามล าดบั ความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังาน พนกังานมีความตั้งใจลาออกจากงานโดยภาพรวมอยู่
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ในระดบัปานกลาง และค่าเฉล่ียความตั้งใจลาออกจากงาน จ าแนกตามรายขอ้อยู่ในระดบัมาก ปานกลาง 
และน้อยท่ีสุด เรียงค่ามากตามล าดบั 3 อนัดบัดงัน้ี โดยแมว้่าจะมีทางเลือกอ่ืน แต่พนักงานก็จะท างานท่ี
ธนาคารแห่งน้ีต่อไป รองลงมาคือ พนกังานพอใจท่ีจะท างานท่ีธนาคารแห่งน้ีไปเร่ือยๆ  พนกังานรู้สึกเบ่ือ
หน่ายงานท่ีท าอยู่ ณ ปัจจุบัน และน้อยท่ีสุดคือ ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาพนักงานมกัจะขาดงานบ่อยๆ 
นอกจากน้ี ยงัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระยะเวลาการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจลาออกจาก
งานส่วนอายุของพนักงาน ระดับการศึกษา และภาระทางครอบครัวไม่มีความสัมพนัธ์กับความตั้งใจ
ลาออกจากงาน ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความตั้ งใจลาออกจากงาน 
พบวา่โดยภาพรวมปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจลาออกจากงานของ
พนกังาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (.05) และเม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัพบว่าปัจจยัดา้นแรงจูงใจโดยรวมมี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความตั้งใจลาออกจากงาน(r = -.191, Sig<.007) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเป็น
รายดา้น คือ ปัจจยัดา้นผลประโยชน์ตอบแทน (r = -.196, Sig<.024) รองลงมาคือ ดา้นนโยบายและการ
บริหาร(r =-.185, Sig<.009) ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน (r = -.178, Sig<.012) ดา้นการ
ปกครองบังคับบัญชา (r = -.167, Sig<.018) ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ(r = -.161, Sig<.023) ด้าน
ความส าเร็จในการท างานของบุคคล(r =-.160, Sig<.024) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน (r =-.142, 
Sig<.045) ส่วนดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นสภาพการท างานและความ
มัน่คง ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจลาออกจากงาน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป   
 วิธีการศึกษานอกเหนือจากการเกบ็แบบสอบถามแลว้ควรมีการเกบ็ขอ้มลูในดา้นอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การ
สอบถามความคิดเห็นจากพนกังานโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ หรือการท าFocus Group เน่ืองจาก
จะได้ความคิดเห็นของพนักงานท่ีหลากหลายและมีรายละเอียดท่ีตรงกับความเป็นจริงมากกว่า ใน
การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีอาจจะส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังานเพ่ิมเติม 
เช่น ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองค์กรเป็นตน้ เพราะ
นอกเหนือจากปัจจยัดา้นแรงจูงใจแลว้ อาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลกบัความตั้งใจลาออกจากงานของพนกังาน
โดยตรง ในส่วนของการเก็บขอ้มูล ควรมีการเก็บขอ้มูลจากพนกังานโดยตรงไม่ควรท่ีจะเก็บขอ้มูล เช่น 
การแจกแบบสอบถามผ่านผูบ้งัคบับญัชา เน่ืองจากอาจจะบิดเบือนความคิดเห็นหรือค าตอบท่ีแทจ้ริงของ
พนกังานได ้ 
  ในด้านขององค์กร ผูบ้ริหารงานของธนาคารควรมีการวางแผนและก าหนดนโยบายด้านงาน
บริหารงานทรัพยากรบุคคลเสียใหม่ โดยเฉพาะในดา้นท่ีพนกังานมีความสนใจในล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่  
  - ด้านผลประโยชน์ตอบแทน องค์การควรมีการทบทวนสวสัดิการของพนักงานใหม่เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหพ้นกังานมีขวญัและก าลงัใจ ในการปฏิบติังาน 
 - ดา้นนโยบายและการบริหารงานควรมีการส่ือสารกบัพนักงานอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา เป็น
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นโยบายท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและง่ายแต่การน าไปปฏิบัติ และไม่ท าให้พนักงานรู้สึกกดดันมาก
จนเกินไป 
 - ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ธนาคารควรมีนโยบายการเล่ือนระดบัชั้น (Corporate) 
ท่ีเป็นธรรมและชัดเจน โดยการก าหนดเส้นทางความกา้วหน้า (Career Path)ท่ีแน่นอนและจบัต้องได ้ 
เพ่ือให้พนกังานไดท้ราบถึงโอกาสความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีรับผิดชอบอย่างชดัเจน เพ่ือ
สร้างความเช่ือมัน่ในความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานใหแ้ก่พนกังาน  
 - ดา้นการบงัคบับญัชา ผูบ้ริหารของหน่วยงานสาขาทุกระดบัไม่วา่จะเป็นระดบัหวัหนา้ธนกิจ  ผูช่้วย
ผู ้จัดการสาขา ผู ้จัดการสาขา ควรยึดหลัก คุณธรรมในการบ ริหารงานให้ความเป็นธรรมต่อ
ผูใ้ต้บังคับบัญชาทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ตลอดจนต้องมีภาวะความเป็นผูน้ า รับฟังความคิดเห็นของ
พนกังานทุกคน และไม่กดดนัพนกังานใตบ้งัคบับญัชามากจนเกินไป 
 - ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั หน่วยงานควรมอบหมายงานท่ีมีความทา้ทาย ไดมี้โอกาสใชค้วามคิด
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน และคอยเป็นท่ีปรึกษาเม่ือพนกังานเกิด
ปัญหาในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผลใหพ้นกังานสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย และเป็นส่วน
ส าคญัในการสร้างผลงานขายใหส้าขาบรรลุเป้าหมายดว้ยเช่นกนั 
  - ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์รมีความสมัพนัธ์ท่ีดี
ต่อกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ท่ี ดีต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น การจัดกิจกรรมท่ีท าให้ เกิด
ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูคา้และพนกังาน และบุคลากรระหวา่งหน่วยงาน เป็นตน้ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการฝากเงินกบัความพงึพอใจทีม่ผีลต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธนาคารไทยพาณชิย์  จ ากดั (มหาชน) 

สาขาถนนจันทน์ จังหวดักรุงเทพมหานคร 
relationship between  behavior of selecting  deposits services and satisfaction for 

service marketing mixes of customers of Siam Commercial Bank, 
Public company limited, Chan road branch, Bangkok. 

พมิพ์ประไพ ดษิฐปาน1 และ นิออน ศรีสมยง² 
Pimprapai Didthapan ¹and Niorn Srisomyong² 

บทคดัย่อ 
การศึกษาอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการฝากเงินกับความพึงพอใจท่ีมีผลต่อส่วน
ประสมทางการตลาดของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนจนัทน์  ผลการศึกษาพบวา่ 
         ขอ้มูลส่วนบุคคล จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 200 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง    อยูใ่นช่วง
อายุ ระหว่าง 20 -29 ปี ระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 
20,000 บาท   
         พฤติกรรมการเลือกใช้บริการฝากเงิน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์เลือกใชบ้ริการ
ธนาคารเพราะช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ใชบ้ริการฝากเงิน 1-3 คร้ังต่อเดือน เป็นลูกคา้ธนาคารมากกวา่ 4 ปี เลือกใชบ้ริการธนาคาร
ดว้ยตนเอง มีเงินฝากในแต่ละปีนอ้ยกวา่ 20,000 บาท แหล่งขอ้มูลส าคญัในการศึกษาทางเลือกเพ่ือฝากเงินคือ วทิย ุและโทรทศัน์ 
จุดประสงคใ์นการฝากเงินคือเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงในอนาคต ใชบ้ริการฝากเงินท่ีเคาร์เตอร์ของธนาคาร ระหว่างช่วงเวลา 
10.31-12.30 บ่อยท่ีสุด   
          ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการฝากเงิน พบวา่โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัพึงพอใจมาก และพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจ มากท่ีสุดคือ ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการในการให้บริการ ,ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย , ดา้นผลิตภณัฑ ์, และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ  ดา้นราคา 
          วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการฝากเงิน กบัความพึงพอใจท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 
พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการฝากเงินกับบัญชีธนาคารประเภทต่าง ๆ  เหตุผลท่ีใช้บริการ ความถ่ีในการใช้
บริการต่อเดือน ระยะเวลาสูงสุดท่ีเป็นลูกคา้ของธนาคาร วตัถุประสงคห์ลกัในการฝากเงิน ช่องทางการใชบ้ริการ   
และช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการฝากเงินท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ด้านผลิตภณัฑ ์
สถานท่ี กิจกรรมส่งเสริมการตลาด บุคคลากร และกระบวนการบริการท่ีแตกต่างกนั แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคา และลกัษณะ
ทางกายภาพแต่อยา่งใด 
ค าส าคัญ: ธนาคารไทยพาณิชย์, ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค,  
1
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Abstract 
The purpose of this study was to study relationship between  behavior of selecting  deposits services and 
satisfaction for service marketing mixes of customers of  Siam Commercial Bank, Public company limited, 
Chan road branch, Bangkok. 
    From the research can summarize that the personal data of the questionnaire answerers from 200 This research 
found that most respondents were female in the age of 20-29 years old , educational level was mostly bachelor  
degree ,working as PRIVATE company employees, had salary range between 10,000 – 20,000 Baht.   
    The study concerning behavior of selecting deposit services of customers that most respondents have a savings 
account, Savings reason to deposit money to the bank because the bank has an established reputation reliability, 
Deposit month 1-3 times a month  A customer of the bank for more than 4 years, Own decisions in choosing 
bank deposits. The amount deposited each year, less than 20,000 baht. Television as a source of data used in the 
study of alternatives to the primary purpose of the deposit, a deposit in order to promote stability in the future. 
Channel service via bank deposit. Upload the period between 10:31 to 12:30 most often.  
     The data in satisfaction influence to marketing mix for using deposits services . found  that the total is in high 
level Considering by factors found that the result of the study found that most  respondents to the most 
satisfaction is the physical evidence Including minor is  people , service’s process, place, product, promotion and 
price was in the lowest level. 
 
Keywords: SIAM COMMERCIAL BANK , Customer satisfaction, Marketing Mix, Customer Behavior,  
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1. บทน า 
 
     จากวิกฤติเศรษฐกิจข้ึนในปี 2540 ซ่ึงมีตน้ต่อจากปัญหาหน้ีเสียในภาคอสังหาริมทรัพย ์ท าให้สถาบนั
การเงินมีฐานะอ่อนแอลงอย่างมาก จนผูฝ้ากเงินขาดความมัน่ใจในสถาบนัการเงินท่ีตนฝากเงินไว ้และ
ถอนเงินออกมาเป็นจ านวนมาก จนท าให้สถาบนัการเงินลม้ไปหลายสิบแห่ง การขาดสภาพคล่องอย่าง
รุนแรง เน่ืองจากผูฝ้ากเงินขาดความเช่ือมัน่ รัฐบาลจึงเขา้มาช่วยเหลือโดยออก พ.ร.บ คุม้ครองเงินฝากมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะคุม้ครองเงินฝากในสถาบนัการเงิน เสริมสร้างความมัน่คงให้กบัสถาบนัการเงินและ
จดัการกบัสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหาถูกควบคุมในอนาคต การบงัคบัใช ้พ.ร.บ. สถาบนัคุม้ครองเงินฝากฯ 
นบัเป็นการน าระบบการคุม้ครองเงินฝากท่ีเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกบันานาประเทศมาใชโ้ดยก าหนดกลไก
ต่าง ๆ ในการคุม้ครองเงินฝากอย่างเป็นระบบ ส่วนหน่ึงเพ่ือบรรเทาความกงัวลใจของผูฝ้ากเงิน และอีก
ส่วนหน่ึงเพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาขาดความเช่ือมัน่ลุกลามต่อเน่ืองในลกัษณะลูกโซ่ไปสู่สถาบนัการเงิน
อ่ืน 
       นอกจากน้ีการคุม้ครองเงินฝากยงัเป็นการเสริมสร้างความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อระบบสถาบัน
การเงิน อนัจะเป็นการสนบัสนุนการออมเงินในประเทศ และเสริมสร้างความมัน่คงและความมีเสถียรภาพ
ของระบบสถาบันการเงินในภาพรวม ผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใช้ระบบคุ้มครองเงินฝากแบบจ ากัด
วงเงินเช่นน้ี ท าใหเ้กิดการแข่งขนัของสถาบนัการเงินภายใตร้ะบบคุม้ครองเงินฝากจะเป็นการแข่งขนัดา้น
บริการ และประเภทของผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงจะ
ท าให้สถาบันการเงินตอ้งพฒันาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความเขม้แข็งให้กบัตนเอง
ตลอดเวลาเพ่ือรักษาฐานลูกคา้และดึงดูดลูกค้า เพ่ือสร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่งขนัโดยท าการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบการให้บริการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้
ไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด (โชติชยั สุวรรณาภรณ์, 2551)  
       ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชยแ์ห่งแรก ของไทย ก่อตั้งในปี 2449 มีบริการ
ทางดา้นการเงินครบวงจรให้แก่ลูกคา้ทุกประเภท ทั้งท่ีเป็น บริษทัขนาดใหญ่ วิสาหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และลูกคา้รายย่อย ไดแ้ก่ การรับฝากเงิน การโอนเงิน การให้กูย้ืมประเภทต่างๆ การรับซ้ือลด 
การรับรองอาวลั ค ้ าประกนั บริการดา้นปริวรรตเงินตรา Bancassuranceบริการดา้นการคา้ต่างประเทศ 
บริการ Cash Management บริการดา้นธุรกิจหลกัทรัพย ์อาทิ บริการจ าหน่ายหุน้กู ้บริการนายทะเบียนหุน้
กู ้การรับประกนัการจดัจ าหน่ายตราสารหน้ี นายทะเบียนหลกัทรัพย ์บริการรับฝากทรัพยสิ์น การจดัการ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล บตัรเครดิตและการรับฝากทรัพยสิ์นผ่านทางส านักงาน
ใหญ่ และเครือข่ายสาขาของธนาคาร (ธนาคารไทยพาณิชย์, 2556) มีศกัยภาพในการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อนัเน่ืองมาจากท าธุรกิจอย่างครบวงจรของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย ์ความสามารถและ
ความทุ่มเทของพนกังาน ตลอดจนความผกูพนัของลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส าหรับการกา้วต่อไปใน
อนาคตนั้น ธนาคารไดมี้การก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีชดัเจน เตรียมพร้อมเพ่ือรองรับความทา้ทายต่างๆ ท่ีจะ
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เกิดข้ึนทั้งในดา้นเศรษฐกิจโลกท่ียงัมีความผนัผวนอย่างต่อเน่ือง การแข่งขนัท่ีสูงภายในประเทศและการ
กา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีจะมาถึงในระยะอนัใกล ้(ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2556) 
       จากปัญหาสถานการณ์ปัจจุบนัธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมีการแข็งขนัค่อนขา้งสูง ธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) อยู่ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ซ่ึงมีคู่แข่งท่ีเป็นธนาคารพาณิชยไ์ทยและต่างประเทศ 
ท าให้ธนาคารตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์การใหบ้ริการให้สามารถดึงดูดและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้
อยูเ่สมอ เพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดและฐานลูกคา้ไวก้บัธนาคาร และต่อยอดไปสู่ผลิตภณัฑท์างการเงินอ่ืนๆ 
โดยการพฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางตลาดดา้นต่าง ๆ อนั
ประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลากร 
ด้านกระบวนการบริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีมี
พฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ตลอดจนเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บัธนาคารอยา่ง
ย ัง่ยืน 
       ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรม ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่วนประสม
ทางการตลาด ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
ของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนจนัทน์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ประโยชน์ของ
การศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือให้ผูบ้ริหารของธนาคารไดท้ราบถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการฝากเงินของลูกคา้ 
และแนวทางในการปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความ
พึงพอใจของลกูคา้ในอีกทางหน่ึงดว้ยเช่นกนั  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ (Service Marketing Mix) 
          ส่วนประสมทางตลาดถือไดว้่าเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการ
ใหบ้ริการเช่น ธุรกิจธนาคาร โดย พรสิริ ทิวาวรรณวงศ ์(2546) กล่าวว่า 7’Ps เป็นเคร่ืองมือท่ีองคก์รใชใ้น
การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ประกอบไปดว้ย 
     1 ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการ
ของลกูคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสมัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ได ้ เช่น บรรจุภณัฑ ์ สี ราคา
คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือ
ความคิดผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑจึ์งประกอบดว้ย สินคา้ บริการ 
ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน ์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตา
ของลกูคา้ จึงจะสามารถขายได ้
     2 ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจาเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑห์รือ 
หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน 
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(Cost) ของลกูคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า ( Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของ
ผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคกจ็ะตดัสินใจซ้ือ 
     3 การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนั
และกิจกรรม ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์รไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน า ผลิตภณัฑอ์อกสู่
ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง 
การคลงัสินคา้ และการเกบ็รักษาสินคา้คงคลงั 
     4 การส่งเสริมการตลาด ( Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้
หรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พ่ือจูงใจ ( Persuade) ใหเ้กิดความตอ้งการ เพ่ือเตือนความ
ทรงจ า(Remind) ในผลิตภณัฑ ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือ
เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การ
ติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal selling) ท าการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน 
(Nonperson selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ องค์กรอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลาย
เคร่ืองมือซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกนั [Integrated 
Marketing Communication(IMC)]โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลกูคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้
     5 บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝึกอบรม 
(Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่
แข่งขันพนักงานต้องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความคิดริเร่ิม มี
ความสามารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
     6 การสร้างและนาเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม [Total Quality Management (TQM)] เช่น การพฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบ
การให้บริการ เพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ (Customer-value proposition) ไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะอาด 
ความรวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ เช่น ความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ เป็นตน้ 
     7 กระบวนการ (Process) เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและสร้างความพึง
พอใจใหก้บัลกูคา้ (Customer satisfaction) 
 
2.2 ทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
          ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior)  
หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้
และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการ
ใช้สินค้า การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตัดสินใจท่ีจะใช้
ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาวา่สินคา้ท่ีเขา
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จะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค (Who?) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What?) ท าไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ืออย่างไร (How?) 
ซ้ือเม่ือไร (When?) ซ้ือท่ีไหน (Where?) ซ้ือและใชบ่้อยคร้ังเพียงใด (How often) รวมทั้งการศึกษาว่าใครมี
อิทธิพลต่อการซ้ือเพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
         โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ท่ีท าให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิง
กระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด า ท่ีผูผ้ลิตและ
ผูข้ายไม่สามารถคาดได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อท่ีจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ แมจ้ะมี
การตอบสนองผูซ้ื้อ (Buyer’sresponse) หรือการ ตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase decision) โดยอาจ
พิจารณาเพ่ิมเติมไดจ้ากพฤติกรรมของผูซ้ื้อ การซ้ือและการบริโภค ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะสะทอ้นใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัไป  
 
2.3 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 สุริยา ขาวโชติช่วง (2547) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ในอ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม พบว่าในภาพรวมให้
ความส าคญัทุกปัจจยัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก เรียงตามล าดบั คือ ปัจจยัดา้นราคารองลงมาคือ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นสถานท่ีให้บริการ และปัจจยั
ดา้นส่งเสริมการตลาด ส่วนปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย 
 ชาตรี ครุธงาม (2548) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารพาณิชย ์ของผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล ในอ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 
พบว่า ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ทุกปัจจยัให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากเรียงตามลาดบั ดงัน้ี ปัจจยัดา้นพนกังานรองลงมา คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยั
ดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และปัจจยั
ดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบัและเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละปัจจยั พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผล
ล าดบัแรก มีดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่วงเงินท่ีธนาคารให้แก่ลูกคา้ ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ อตัรา
ดอกเบ้ีย ปัจจยัดา้นสถานท่ีให้บริการ ได้แก่ ท าเลท่ีตั้ งอยู่ใกลส้ะดวกต่อการติดต่อ ปัจจยัดา้นส่งเสริม
การตลาด ไดแ้ก่มีส่วนลดหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม และมีระยะเวลาการปลอดชาระคืนเงินตน้/ ดอกเบ้ีย 
ปัจจัยด้านพนักงาน ได้แก่ ความมีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาทท่ีดีของพนักงาน ปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ การใหค้าตอบท่ีรวดเร็วในการอนุมติัสินเช่ือ และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ ไดแ้ก่ ความมีช่ือเสียงและภาพพจนข์องธนาคาร 
 อังคณา อันมณี  “พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารออมสิน ส านักพหลโยธิน 
วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 2550 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุ
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อาชีพ รายได ้และการศึกษา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ และปัจจยัทางการตลาดทุกดา้น มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
 

3. วธิีการศึกษา 
             ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ลูกค้าท่ีใช้บริการฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด 
(มหาชน) สาขาถนนจนัทร์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 16,121 คน (ธนาคารไทยพาณิชย์, 2556) 
ผูวิ้จยัใช้ตารางประชากรและจ านวนกลุ่มตวัอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมคือ 377 ตวัอย่าง แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นเวลา จึงจ าเป็นจะตอ้งลดกลุ่ม
ตวัอยา่งลงเหลือเพียง 200 ตวัอย่าง เพ่ือความเหมาะสมในการจดัเก็บขอ้มลู โดยเคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัเก็บขอ้มูล
คือ แบบสอบถาม และผูว้ิจยัได้ท าการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 16 ธันวาคม 2556 
และเพ่ือเป็นการกระจายกลุ่มตวัอยา่งใหมี้ความหลากหลาย ผูศึ้กษาไดแ้บ่งช่วงเวลาการเกบ็ขอ้มลูออกเป็น 
3 ช่วงคือ 8.30 – 10.30 น. 11.00 – 13.00 น. และ 13.30 – 16.00 น. สถิติท่ีใชเ้พ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (independent sample t-test One way ANOVA) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
        ผลการศึกษาพบผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยูใ่นช่วงอาย ุระหวา่ง 20 -29 ปี มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนระหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท โดยเม่ือพิจารณาตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาพบวา่ 
       พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการฝากเงินของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) สาขาถนนจนัทน ์
จงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
โดยใหเ้หตุผลท่ีมาใชบ้ริการฝากเงินกบัธนาคารเพราะธนาคารมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับน่าเช่ือถือ มีความถ่ี
ในการเขา้รับบริการฝากเงินกบัธนาคาร 1-3 คร้ังต่อเดือน และเป็นลกูคา้ของธนาคารต่อเน่ืองมาแลว้กว่า 4 
ปี ส่วนใหญ่ตดัสินใจดว้ยตวัเองในเลือกใชบ้ริการฝากเงินกบัธนาคาร โดยมีจ านวนเงินท่ีฝากแต่ละปีนอ้ย
กวา่ 20,000 บาท แหล่งขอ้มลูส าคญัในการศึกษาทางเลือกในการฝากเงินคือ วิทย ุโทรทศัน์ โดยลูกคา้ส่วน
ใหญ่มีวตัถุประสงค์หลกัในการฝากเงินเพ่ือส่งเสริมความมัง่คงในอนาคต และใช้บริการผ่านช่องทาง
เคานเ์ตอร์ธนาคารมากท่ีสุด เวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถามนิยมใชบ้ริการฝากเงิน คือ ช่วงเวลาระหวา่ง 10.31 - 
12.30  
ผลการศึกษาท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปัทมากร ระเบ็ง (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ลูกคา้เงินฝากต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารออมสิน สาขาดอยเต่า (ธนาคารชุมชน) 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     2017 

 
 

จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่ใชบ้ริการดา้นเงินฝากโดยเฉล่ีย 1-2 คร้ังต่อเดือน และเป็นลูกคา้
ของธนาคารมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 ปี  
        ขณะเดียวกนัผลการศึกษาของ องัคณา อน้มณี (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการของลกูคา้ 
ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธิน พบวา่ ลกูคา้ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 1-4 
คร้ัง และเลือกใชบ้ริการในช่วงเวลาระหว่าง 12.01 – 14.00 ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการธนาคารออม-
สินเพราะเช่ือมัน่ในช่ือเสียงและความมัน่คงของธนาคาร วตัถุประสงคใ์นการเลือกใชบ้ริการเพ่ือเป็นเงิน
ส ารองไวใ้ชต่้อไปในอนาคต ขณะท่ี สิรสา เธียรถาวร (2547) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองเอทีเอม็ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่จะ
เลือกใชบ้ริการระหว่างเวลา 10.01 – 14.00 มากท่ีสุด และเลือกท าธุรกรรมผ่านตูเ้อทีเอ็มดว้ยตนเองเสมอ 
ขณะเดียวกนั ศรีวิตา ฟักสังข์ (2548) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดบริการท่ีสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
บริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เขตนนทบุรี พบว่า ลูกคา้เลือกใชบ้ริการฝากเงินดว้ยบญัชีออม
ทรัพยม์ากท่ีสุด โดยมีเหตุผลคือ เพ่ือสร้างความมัน่คงในอนาคต 
        ประเดน็ต่อมาคือ ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการฝากเงินของ
ลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนจนัทน ์ทั้ง 7 ดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจอย่างมากต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพมากท่ีสุด 
รองลงมาได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการในการให้บริการ  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
ผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด ขณะท่ีส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีระดบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชน้้อยท่ีสุด ทั้งน้ีผลการศึกษาท่ีไดน้ั้นมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุริยา ขาวโชติช่วง 
(2547) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคาร
พาณิชยใ์นอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม พบว่าในภาพรวมใหค้วามส าคญัทุกปัจจยัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
เรียงตามลาดบั คือ ปัจจยัดา้นราคารองลงมาคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ส่วนปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ 
        ขณะเดียวกนัผลการวิจยัของ ชาตรี ครุธงาม (2548) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจกบัธนาคารพาณิชย ์ของผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี พบว่า ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ทุกปัจจยัให้
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัดงัน้ี ปัจจยัดา้นพนักงาน รองลงมา คือ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านสถานท่ีให้บริการ ปัจจัยด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
        สุดทา้ยคือ ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการฝากเงิน กบัความพึง
พอใจท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการฝากเงินกับบัญชี
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ธนาคารประเภทต่าง ๆ เหตุผลท่ีใช้บริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน ระยะเวลาสูงสุดท่ีเป็นลูกคา้ของ
ธนาคาร วตัถุประสงคห์ลกัในการฝากเงิน ช่องทางการใชบ้ริการ และช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการฝากเงินท่ีแตกต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑด์า้นผลิตภณัฑ ์สถานท่ี กิจกรรมส่งเสริมการตลาด บุคคลากร และกระบวนการบริการท่ีแตกต่างกนั 
แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับราคา และลกัษณะทางกายภาพแต่อย่างใด ผลการศึกษาดังกล่าวน้ีสอดคลอ้งกับ
สอดคลอ้งกบั ฉตัราพร เสมอใจ (2545) ท่ีกล่าวว่า เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีส าคญัส าหรับธุรกิจบริการคือ 
ส่วนประสมทางตลาดทั้ง 7 หรือ 7P’s ซ่ึงธุรกิจใชร่้วมกนัเพ่ือจูงใจผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
แตกต่างกนั เพ่ือตอบสนองความจ าเป็น และความพึงพอใจ ตลอดจนเพ่ือบรรจุวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ี
ไดว้างไวใ้นตลาดเป้าหมาย  
       ขณะเดียวกนัผลการศึกษาบางส่วนยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พรรณี ศรีวาณิชยพ์ุฒิ (2546) ท่ี
ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบความสัมพนัธ์
ระหว่างความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือของผูบ้ริโภค ขณะท่ีผล
การศึกษาของ ศรีวิตา ฟักสังข ์(2548) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
บริการธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เขตนนทบุรี ก็พบว่า ปัจจัยทางการตลาดบริการท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เขตนนทบุรี คือ การบริการ 
พนกังาน สถานท่ี ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบ้ริการ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาและการ
ส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาของโศรดา บงกศมาศ (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่ือสารการตลาดบริการ
ท่ีมีผลต่อการใชสิ้นเช่ือบุคคลของธนาคารไทยท่ีร่วมทุนกบัต่างชาติ พบวา่ ปัจจยัส่ือสารการตลาดอนัไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นสินคา้ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัการใชสิ้นเช่ือ
บุคคลของกลุ่มตวัอยา่งอยา่งมีนยัส าคญั 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

               จากขอ้สรุป และขอ้คน้พบขา้งตน้น ามาสู่ขอ้เสนอแนะแก่ผูบ้ริหารธนาคารจากการศึกษาไปเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของลูกคา้ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ
ดงัต่อไปน้ี 
1. พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการฝากเงนิของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนจนัทน์ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ เหตุผลท่ีลูกคา้เลือกใชบ้ริการกบัทางธนาคาร 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือเสียงของ
ธนาคารเป็นท่ียอมรับน่าเช่ือถือมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเดินทางสะดวกใกลบ้า้น และชอบบริการของธนาคาร 
ดงันั้น ธนาคารจึงควรรักษาภาพลกัษณ์ของธนาคารผ่านการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ รวมทั้งรักษา
และตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการของธนาคารอยา่งสม ่าเสมอ  
         นอกจากนั้นแลว้ลูกคา้ส่วนใหญ่ยงัเลือกคน้หาขอ้มูลทางเลือกส าหรับใชบ้ริการผ่านทางวิทย ุโทรทศัน์มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ คน้หาขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์โบรชวัร์/ป้ายโฆษณา และหนงัสือพิมพต์ามล าดบั ดงันั้นธนาคารจึง
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ควรเลือกส่ือในการโฆษณาให้มีความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนให้ขอ้มูลผ่านเวบ็ไซตข์องธนาคารซ่ึง
ช่วยใหผู้ท่ี้สนใจสามารถเขา้ถึงบริการท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในอีกทางหน่ึงดว้ย  ลู ก ค้ า ส่ ว น
ใหญ่ใช้บริการท่ีเคาร์เตอร์ของธนาคารมากท่ีสุด โดยเฉพาะช่วงเวลา 10.31 -12.00 ทางธนาคารจึงควรบริหาร
จดัการพนักงานท่ีให้บริการในช่วงเวลาดงักล่าวให้เหมาะสม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ และรักษาความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการ สุดทา้ยธนาคารควรให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ของธนาคาร เช่น บริการเงินฝากประเภท
ใหม่ ๆ ท่ีเน้นการออมเงินระยะยาว ส าหรับลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีให้ความส าคญักบัการเก็บออมเพ่ือความมัน่คงใน
อนาคต หรือ บริการเงินฝากท่ีให้ดอกเบ้ียสูง ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการผลตอบแทนจากบริการเงินฝาก ทั้ งน้ีเพ่ือ
ให้บริการของธนาคารสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 2.  ความพึงพอใจที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาถนน
จนัทน์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

     2.1. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ของธนาคารมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัพึงพอใจมาก และส่วนใหญ่ให้ความส าคญั มากท่ีสุดคือ ความสะอาดและความเป็นระเบียบของ
ธนาคาร รองลงมาไดแ้ก่ ความดึงดูดน่าสนใจของการตกแต่งภายในธนาคาร และนอ้ยท่ีสุดเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการใหบ้ริการของธนาคารมีความทนัสมยั ดงันั้นทางธนาคารควรจะปรับปรุงในเร่ืองของความ
สะอาดใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีใหบ้ริการใหมี้ความสวยงามอยูเ่สมอ ซ่ึงไดแ้ก่ 
การจดัระเบียบอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พร้อมใชง้าน รวมถึงการตกแต่งสถานท่ีให้มีความ
ทนัสมยั ซ่ึงจะช่วยดึงดูดใหก้ลุ่มผูใ้ชบ้ริการสนใจใชบ้ริการกบัธนาคารเพ่ิมข้ึนได ้
     22.ดา้นบุคลากร ผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ของธนาคารมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจ
มาก และส่วนใหญ่ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ พนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์ ท่ีดีและเต็มใจท่ีจะให้บริการ 
รองลงมาได้แก่พนักงานมีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์บริการของธนาคารเป็นอย่างดี และ
สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง และนอ้ยท่ีสุดพนกังานท่ีใหบ้ริการมีจ านวนเพียงพอกบัความตอ้งการ
ดงันั้นทางธนาคารควรจะมีการฝึกอบรมพนักงานให้ระลึกถึงภาระหน้าท่ีของตนเองในการท่ีจะต้อง
ให้บริการลูกคา้อย่างเต็มก าลงัความสามารถเสมอ และทางธนาคารควรคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความพร้อม
และความเตม็ใจในการใหบ้ริการมาบริการลกูคา้เพ่ือเพ่ิมระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการใหสู้งข้ึนได ้
     2.3 ด้านกระบวนการในการให้บริการผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าของธนาคารมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก และส่วนใหญ่ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ มีระเบียบ ขั้นตอนต่างๆใน
การใชบ้ริการไม่ยุ่งยาก รองลงมาไดแ้ก่ สามารถท าธุรกรรมการเงินไดถู้กตอ้งแม่น และรวดเร็ว และนอ้ย
ท่ีสุดมีระบบการป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล เช่น  เทคโนโลยีการเขา้รหัสท่ีป้องกนัการฉ้อโกงโดย
บุคคลหรือความผิดพลาดทางเทคนิค เป็นตน้ดงันั้น ทางธนาคารควรจะจดัเจา้หนา้ท่ีคอยใหบ้ริการและให้
ค าแนะน ากบัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในธนาคารอย่างเพียงพอ และในกรณีท่ีมีการสมคัรใชบ้ริการ
ประเภทต่าง ๆ ทางระบบออนไลน์ ทางธนาคารควรวางระบบการสมคัรใช้บริการให้สามารถสมคัรใช้
บริการไดอ้ย่างง่ายและสะดวกมากท่ีสุดและทางธนาคารควรจะมีมาตรการในการรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล
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ของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึงการก าหนดและการแจง้นโยบายในการรักษาขอ้มูลความลบัส่วน
บุคคลใหล้กูคา้ทราบใหห้ลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะการใชบ้ริการผา่นระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต 
ซ่ึงทางธนาคารจะตอ้งมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูสูงสุด  
   2.4.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ของธนาคารมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัพึงพอใจมาก และส่วนใหญ่ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ มีสาขาจ านวนมากสะดวกแก่การใชบ้ริการ 
รองลงมาไดแ้ก่ สามารถท าธุรกรรมการเงินผ่านตู ้ATM สามารถท าธุรกรรมการเงินผ่าน ตู ้CDM (ตูฝ้าก
เงินอตัโนมติั) สามารถท าธุรกรรมการเงินผา่น Internet Banking และนอ้ยท่ีสุด สามารถท าธุรกรรมการเงิน
ผ่านPhone Banking ดงันั้นทางธนาคารควรเพ่ิมสาขาใหมี้จ านวนมากท าใหลู้กคา้มีความสะดวกแก่การใช้
บริการ และเพ่ิมตู ้ATM ใหลู้กคา้สามารถท าธุรกรรมการเงินผ่านตู ้ATM ท าธุรกรรมการเงินผา่น ตู ้CDM 
(ตู ้ฝากเงินอัตโนมัติ) สามารถท าธุรกรรมการเงินผ่าน Internet Banking ได้สะดวกมากข้ึน และควร
ปรับปรุงความปลอดภยัใหล้กูคา้สามารถท าธุรกรรมการเงิน 
ผา่น Phone Banking ซ่ึงทางธนาคารจะตอ้งมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มลูสูงสุด ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ
สร้างความมัน่ใจในการใชบ้ริการใหก้บัลกูคา้ 
     2.5.ดา้นผลิตภณัฑ์ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ของธนาคารมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัพึง
พอใจมาก และส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ ภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสียงของธนาคาร รองลงมา
ไดแ้ก่ รูปแบบบริการ เช่น มีเง่ือนไขและค าอธิบายท่ีชดัเจน ระยะเวลาในการฝากเงินเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการ และนอ้ยท่ีสุดประเภทเงินฝากท่ี ดงันั้น ทางธนาคารควรจะก าหนดประเภทของผลิตภณัฑ์ให้มี
ความหลากหลายมากพอเพ่ือให้ครอบคลุมกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการท่ีมีลกัษณะความตอ้งการ
ผลิตภณัฑบ์ริการท่ีมีความแตกต่างกนั และรวมถึงการออกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ
และความทนัสมยัของขอ้มลูข่าวสารในขณะนั้น 
     2.6.ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้ของธนาคารมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัพึงพอใจมาก และส่วนใหญ่ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การโฆษณาทางโทรทศัน์  รองลงมาไดแ้ก่ 
การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ มีการแจกของขวญัของก านลัในโอกาสพิเศษ หรือในเทศกาลต่างๆ และ
น้อยท่ีสุดโทรศัพท์เชิญลูกค้ามาใช้บริการดังนั้นทางธนาคารควรจะท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลิตภณัฑบ์ริการทางการเงินของธนาคารอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงจะช่วยตอกย  ้าความทรงจ าให้กบัผูใ้ชบ้ริการ
ไม่ใหห้ลงลืมผลิตภณัฑท์างการเงินของธนาคาร อีกทั้งทางธนาคารควรจะท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑข์องธนาคารท่ีเป็นผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
    2.7 .ดา้นราคา ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ของธนาคารมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจ
มาก และส่วนใหญ่ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ อตัราค่าธรรมเนียม รองลงมาไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
สอดคลอ้งกบักบัแนวคิดของดงันั้น ทางธนาคารควรก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมใหมี้ความเหมาะสมกบัการ
บริการ และสอดคลอ้งกบัลกัษณะการใชบ้ริการต่าง ๆ ของธนาคารดว้ย และรวมถึงการก าหนดราคาอตัรา
ค่าธรรมเนียม โดยพิจารณาจากสินคา้คู่แข่งขนัและสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น 
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การศึกษาความแตกต่างด้านความพงึพอใจในการท างาน 
ของพนักงาน BA ใน MT และ GT ทั่วประเทศ 

ประภัสรา  ลิม้ธัญลกัษณ์ 1และ พรีพงษ์   ฟูศิริ2 

PrapassaraLimtanyalak 

บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาค้นหาถึงสาเหตุของอัตราการลาออกของพนักงาน BA (Beauty 

Advisor) ซ่ึงมีอตัราการลาออกสูงอย่างต่อเน่ือง โดยผูค้น้ควา้ไดท้ าการคน้หาความแตกต่างดา้นความพึง

พอใจของพนักงาน BA ทัว่ประเทศ ในพ้ืนท่ีการท างานโดยแบ่งออกเป็นพ้ืนท่ีใน Modern Trade (MT) 

General Trade (GT) โดยเร่ิมจากประวติัอตัราการลาออกของพนกังาน BA ในปี 2556ตามดว้ยการอธิบาย

ถึงความหมายของความพึงพอใจ โดยน าทฤษฎีท่ีไดรั้บการยอมรับและมีช่ือเสียงมาอา้งอิง ผูว้ิจยัท าการ

ออกแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามของพนกังาน BA ใน MT จ านวน 180 คน และ พนกังาน BA ใน 

GT จ านวน 147 คน น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ในเชิงปริมาณหาถึงความแตกต่างในดา้นความพึงพอใจของ

พนกังาน จากการศึกษาพบว่าพนกังาน BA ใน GT นั้นมีความพึงพอใจท่ีน้อยกว่า พนกังาน BA ใน MT 

หลายด้านด้วยกันดังน้ี ด้านสวสัดิการเพ่ิมเติม ด้านลกัษณะงาน และด้านความปลอดภัย ประโยชน์ท่ี

คาดหวงัจากการศึกษาคร้ังน้ีคือการปรับหาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการท างานของ

พนกังาน BA ท่ีประจ าพ้ืนท่ีอนัมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ยิ่งไปกวา่นั้นยงัสร้างความพึงพอใจในงานแก่

พนักงาน BA มากยิ่งข้ึน ส่งผลให้อตัราการลาออกของพนักงาน BA ลดลงตระหนักถึงภาระหนา้ท่ีของ

พนกังานBA ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัขององคก์รในการพฒันาทั้งทางดา้นยอดขาย และภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

ค าส าคัญ : ความแตกต่าง, ความพึงพอใจ, พนักงาน BA 
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Abstract 

 The objective of this paper is to search the causes of Beauty Advisor high turnover rate. Researcher 

finds out the different of Beauty Advisor satisfaction in Nation which divided into 2 conditions; Modern 

Trade and General Trade. The paper starts with turnover rate statistic information in 2012 then describe 

the meaning of satisfaction which refers to the famous and accepted Theories. Researcher issued and 

gathered the questionnaire from Beauty Advisor in Modern Trade and General Trade as proportion 180 

and 147. Analyze the information in quantitative form which able to indicate the different of satisfaction 

between Modern Trade and General Trade. As a result, it able to recognize that Beauty Advisor in 

General Trade has satisfaction rate lower than Beauty Advisor in Modern Trade in many factors 

compose of benefits, work description and safety.This paper could offer the appropriatealternative 

solutions correspondwith Beauty Advisor work conditionand lead to decline rate of BA turnover rate. 

Furthermore, it could realize the important of Beauty Advisor which is the key to develop sales volume 

and brand image. 

Key words: Differentiation, Satisfaction, Beauty Advisor 

 

บทน า 

เน่ืองจากทางบริษทั ลอรีอลั (ประเทศไทย) จ ากดั มีปริมาณพนกังาน BA แผนกผลิตภณัฑอ์ุปโภคบริโภค

จ านวน 670 คนทัว่ประเทศ ณ เดือนธันวาคม ปี 2556 ยงัคงมีอตัราการลาออกท่ีสูง แมว้่าสวสัดิการของ

พนักงาน BA ท่ีทางองค์กรมอบให้นั้นมีมากหากเปรียบเทียบกับองค์กรท่ีมีธุรกิจเหมือนกันนโยบาย

เบ้ืองตน้ในการปรับข้ึนฐานเงินเดือนในตน้ปี 2556 ซ่ึงท าให้อตัราการลาออกของพนกังาน BA ลดลงเม่ือ

เปรียบเทียบกบั ปี 2555 แต่ถึงอย่างไรก็ตามอตัราการลาออกของพนกังาน BA ณ เดือนธันวาคม ปี 2556 

ยงัคงมีอตัราท่ีสูงเพ่ือคน้หาสาเหตุและปัญหาหลกัของการลาออกของพนกังาน BA ผูว้ิจยัไดท้ าการจ าแนก

กลุ่มพนกังาน BA ออกเป็น 2 ส่วน ดว้ยกนั ประกอบดว้ย พนกังาน BA ใน MT และพนกังาน BA ใน GT 

ทัว่ประเทศ จากนั้นท าการเกบ็ส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามดา้นความพึงพอใจของพนกังาน BA น าขอ้มลูท่ี
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ไดม้าวิเคราะห์และหาแนวทางในการแกไ้ขในล าดบัถดัไป จึงเป็นท่ีมาของการคน้ควา้ดา้นความพึงพอใจ

ของพนกังาน BA 

วตัถุประสงค์ของในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์ดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของพนกังาน 

BA ในMT และ GT ทัว่ประเทศ ดา้นความพึงพอใจในงาน 2) เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของพนกังานท่ียงั

ไม่ไดรั้บการตอบสนอง  

     จากการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัคาดหวงัถึงประโยชน์ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ดงัน้ี 1) เขา้ใจถึงปัจจยั

ท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจต่อสภาพการท างานของพนักงาน BA 2) พฒันาแนวทางในการแกปั้ญหา

อตัราการลาออกของพนกังาน BA 

รูปที่ 1 ตารางอตัราการลาออกของพนกังาน BA ในปี 2556 

ท่ีมา : บริษทั อเดค็โก ้(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

อตัราการลาออกของพนกังาน BA ในปี 2556 

เดือน จ านวนพนกังาน 
จ านวนพนกังาน 

BA ลาออก 

อตัราร้อยละการ
ลาออกของ
พนกังาน  BA  

อตัราร้อยละ
สะสมการลาออก
ของพนกังาน BA 

มกราคม 603 16 2.7 2.7 
กมุภาพนัธ์ 602 24 4.0 6.6 
มีนาคม 601 21 3.5 10.1 
เมษายน 605 30 5.0 15.1 
พฤษภาคม 618 20 3.2 18.3 
มิถุนายน 628 18 2.9 21.2 
กรกฎาคม 663 18 2.7 23.9 
สิงหาคม 679 20 2.9 26.9 
กนัยายน 669 32 4.8 31.6 
ตุลาคม 666 26 3.9 35.5 
พฤศจิกายน 665 30 4.5 40.1 
ธนัวาคม 670 17 2.5 42.6 
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ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีปัจจยัคู่ของเฮอร์สเบอร์ก (Herzberg’s Two – Theory) ทฤษฎีน้ีบางคนอาจรู้จกัในนาม  ทฤษฎีสอง
ปัจจยัของเฮอร์สเบอร์ก  เป็นผลงานวิจยัของเฟรเดริคเฮอร์เบอร์ก (Federick Herzberg) ในขณะท่ีมาสโลว์
จดัประเภทความตอ้งการของบุคคลเป็น 5 ประเภท และ      อลัเดอร์เฟอร์จดัประเภทความตอ้งการไว ้ 3 
ประเภท เฮอร์สเบอร์กก็จดัประเภทเช่นเดียวกนัแต่เขาเรียกวา่ “ปัจจยั” โดยเฮอร์สเบอร์ก ไดร้วมความ
ตอ้งการล าดบัตน้ อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการทางร่างกาย ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการทาง
สงัคม ความตอ้งการเพ่ือความอยูร่อด และความตอ้งการความสมัพนัธ์    เขา้ดว้ยกนัเป็น 1 ประเภท และ
เรียกวา่ “ปัจจยัอนามยั” และรวมความตอ้งการในล าดบัท่ีสูงกวา่ อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการการไดรั้บการ
เคารพยกยอ่ง ความตอ้งการประสบความส าเร็จ และความตอ้งการเจริญเติบโต   เป็น “ปัจจยัจูงใจ” (Robert 

ความพึงพอใจ 
- เงินเดือนและค่าตอบแทน 
- สวสัดิการเพ่ิมเติม 
- ลกัษณะของงาน 
- โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน 
- การนิเทศงาน 
- ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัเพ่ือนร่วมงาน 
- ความมัน่คงในการท างาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- สถานภาพ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- รายไดต่้อเดือน 
- อายกุารท างาน 
- เขตพ้ืนท่ีท างาน 

 

 

พนกังาน BA 

ใน Modern Trade (MT) 

ทัว่ประเทศ 180 คน 

 

พนกังาน BA 

ใน General Trade (GT) 

ทัว่ประเทศ 147 คน 

กรอบการศึกษา                  
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N. Lussier, 2008 : 327) จากทฤษฎีน้ีพบวา่ปัจจยัท่ีท าใหบุ้คคลพึงพอใจต่องานกบัปัจจยัท่ีท าใหค้นไม่พึง
พอใจต่องานคือคนละปัจจยักนั ซ่ึงจ าแนกไดด้งัน้ี 

ปัจจยัอนามยั (Hygiene factor) เป็นปัจจยัเพ่ือการคงอยู ่ เป็นปัจจยัท่ีหากจดัการไม่เหมาะสมหรือบกพร่อง
ไปจะท าใหพ้นกังานเกิดความไม่พึงพอใจต่องาน องคก์รจึงควรใหค้วามส าคญั ปัจจยัเหล่าน้ีเก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้มท่ีอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของงาน ไดแ้ก่ 

    ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา รวมถึงสวสัดิการและผลประโยชนอ่ื์นท่ีไดเ้น่ือง
มาจาการท างาน 

    ความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน / ผูบ้งัคบับญัชา คือสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลท่ีท างานร่วมกนั   ไม่วา่จะ
เป็นการร่วมมือกนัปฏิบติังาน การใหค้วามช่วยเหลือ ใหค้ าปรึกษาและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 

    การควบคุมบงัคบับญัชาคือความสามารถในการควบคุมดูแลและกระจายงานไปยงัผูป้ฏิบติังานในระดบั
ต ่ากวา่  

    ความมัน่คงในงาน คือความรู้สึกวา่ปลอดภยัในการด าเนินงานขององคก์รต่อต าแหน่งงานของตนเอง 
หรือความรู้สึกวา่องคก์รจะไม่ปลดตนเองออกจากต าแหน่งงานท่ีด ารงอยูโ่ดยไม่มีเหตุอนัควร  

     สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพในการท างาน ซ่ึงไดแ้ก่ สถานท่ีท างาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
วสัดุอุปกรณ์ ความสะดวกสบายในการท างาน และครอบคลุมไปจนถึงความสมดุลระหวา่งปริมาณงานกบั
จ านวนบุคลากรท่ีองคก์รมีนโยบายการบริหารงานขององคก์รหมายถึงแนวทางหรือวิธีท่ียึดถือปฏิบติัของ
องคก์รรูปแบแบบการบริหารงานรวมถึงการจดัระบบงาน 

ปัจจยัจูงใจ (Motivators factor) เป็นปัจจยัเก่ียวกบัตวังานท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความพึงพอใจในงาน จูงใจให้
พนกังานอยากท างานกบัองคก์ร อนัไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน การประสบความส าเร็จในงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย การไดรั้บความยอมรับจากคนอ่ืน โอกาสในการเติบโต กา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และการได้
รับผิดชอบ เป็นตน้ 

ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)คือความรู้สึกส่วนบุคคลทั้งทางบวกและทางลบท่ีมีต่องานท่ีตนท า 
หรือกคื็อขอบเขตของค าวา่ บุคคล “ชอบ” หรือ “ไม่ชอบ” งานของเขาหรือไม่นัน่เอง ซ่ึงระดบัของความ
พึงพอใจในงานนั้นยอ่มแตกต่างกนัไปตามปัจจยัท่ีต่างกนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล โดยปัจจยัท่ีเป็น
ตวัก าหนดความพึงพอใจในงาน (นฤมล พลเจริญ, 2550, น. 12-13 และ ประยงค ์มีใจซ่ือ, 2541) มีดงัน้ี 

1. เงินเดือนและค่าตอบแทน คือรายได ้ ค่าจา้ง ค่าตอบแทนหรือผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีบุคคลไดรั้บจาก
องคก์รเน่ืองจากงานท่ีท า ซ่ึงองคก์รควรมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวแก่พนกังานทุกคนอยา่ง
ยติุธรรม โดยใหพิ้จารณาทั้งในดา้นปริมาณ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน ทั้งน้ี ความพึงพอใจในงานมกัเกิด
จากค่าตอบแทนดว้ยเงินมากกว่าผลประโยชนต์อบแทนอยา่งอ่ืน เพราะสามารถน าไปใชจ่้ายเพ่ือ
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ตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของบุคคล อีกทั้งเงินยงัเป็นสัญลกัษณ์ของความส าเร็จท่ีไดรั้บการ
ยอมรับ 

2. ลกัษณะของงาน หมายถึง ความน่าสนใจของงาน และลกัษณะส าคญัของเน้ืองาน อนัไดแ้ก่ ทกัษะท่ี
เก่ียวขอ้ง ระดบัความยากง่ายในเน้ือหาของการท างาน ปริมาณงาน โอกาสท่ีจะท างานไดท้ั้งกระบวนการ
จนงานนั้นส าเร็จ ทั้งน้ี ครอบคลุมถึงสภาพการท างานท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างาน อนัประกอบดว้ย ชัว่โมง
การท างาน เวลาพกั สถานท่ีท างาน และอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการท างาน เป็นตน้ 

3. โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน หรือโอกาสในการไดเ้ล่ือนต าแหน่งงานท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน
เร่ืองการควบคุมงาน ลกัษณะงาน และค่าตอบแทนท่ีจะไดรั้บ 

4. การนิเทศงาน เป็นทกัษะการบริหารงาน อนัไดแ้ก่ รูปแบบการบงัคบับญัชา การก ากบัดูแล ควบคุมการ
ท างาน ซ่ึงความเป็นผูน้ านั้นมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจงาน ท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจ   

     5. ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบัเพ่ือนร่วมงาน บุคคลเม่ืออยูร่วมกนั ยอ่มมีความตอ้งการมีปฏิสัมพนัธ์และไดรั้บ
การยอมรับจากสงัคม และปฏิบติัต่อกนัอยา่งจริงใจและเป็นกนัเอง มิตรภาพระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน 
ประสบการณ์ท างานท่ีดี ท่ีมีร่วมกนั จะช่วยเพ่ิมระดบัความพึงพอใจในงานใหสู้งข้ึนได ้

 

วธิีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาจ านวนประชากรพนกังาน BA ทัว่ประเทศจ านวน 670 คน ณ ปี 

2556กลุ่มตวัอย่างศึกษาจ านวน 327 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 เขตพ้ืนท่ีการท างาน คือ Modern Trade และ 

General Trade     โดยใช้วิธีจ าแนกกลุ่มตัวอย่างในกิจกรรมการค้นควา้ตาม ROBERT V KREJCIE 

University of Minnesota, Duluth & DARYLE W. MORGAN Texas A. & M. University 

EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT 1970, 30, 607-610.ไดส้ร้างตารางขนาด

ประชากรและขนาดกลุ่มตวัอย่างข้ึนมา เพ่ือใหผู้วิ้จยัสามารถเลือกขนาดของกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัไป

ใชไ้ดโ้ดยดูจากตารางท่ีก าหนดมาน้ี 

สูตรs = X2 NP (1-P) ÷ d2 (N-1) + X2P (1-P) 

การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นท าโดย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจัดกลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดย

แบ่งกลุ่มพนกังาน BA ออกเป็นโซนประกอบดว้ยเขตพ้ืนท่ีดงัต่อไปน้ี  

1.  เขตกรุงเทพมหานคร  
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2. เขตภาคกลางตะวนัออก ประกอบดว้ยจงัหวดั 6 จงัหวดั ดงัน้ี ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สระแกว้, 
ระยอง, จนัทบุรี และตราด 

3. เขตภาคกลางตะวนัตก ประกอบดว้ยจงัหวดัประกอบดว้ยจงัหวดั 11 จงัหวดั ดงัน้ีสระบุรี, ลพบุรี, 
อยธุยา, สุพรรณบุรี, ชยันาท, อ่างทอง, อุทยัธานี, กาญจนบุรี, นครปฐมปราจีนบุรี และนครนายก 

4. เขตภาคเหนือตอนบน ประกอบดว้ยจงัหวดัประกอบดว้ยจงัหวดั 4 จงัหวดั ดงัน้ี 
เชียงใหม่, เชียงราย, ล  าพนู และล าปาง 

5. เขตภาคเหนือตอนล่าง ประกอบดว้ยจงัหวดั ประกอบดว้ยจงัหวดั 10 จงัหวดั ดงัน้ี 
พิษณุโลก, นครสวรรค,์ พิจิตร, อุตรดิตถ,์ สุโขทยั, ก าแพงเพชร, เพชรบูรณ์, ตาก,   แพร่ และน่าน 

6. เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบดว้ยจงัหวดั 6 จงัหวดั ดงัน้ี 
อุดรธานี, หนองคาย, เลย, สกลนคร, นครพนม, หนองบวัล าพู, ขอนแก่น, กาฬสินธ์ุ, มุกดาหาร 

และบึงกาฬ  

7. เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบดว้ยจงัหวดั 10 จงัหวดั ดงัน้ี 
นครราชสีมา, ชยัภูมิ, บุรีรัมย,์ สุรินทร์, ศรีสะเกษ,  อุบลราชธานี, อ  านาจเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ด 

และมหาสารคาม 

8. เขตภาคใตต้อนบน ประกอบดว้ยจงัหวดัประกอบดว้ยจงัหวดั 8 จงัหวดั ดงัน้ี 
สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขนัธ์, ชุมพร, ระนอง และสุราษฎธ์านี  

9. เขตภาคใตต้อนล่าง ประกอบดว้ยจงัหวดัประกอบดว้ยจงัหวดั 11 จงัหวดั ดงัน้ี 
นครศรีธรรมราช, พงังา, กระบ่ี, ภูเกต็, ตรัง, พทัลุง, สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส 

     การวิเคราะห์ขอ้มลูวิเคราะห์โดยการจ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) โดยจ าแนกขอ้มลูก าหนด

ตวัแปรตน้ ขอ้มลูดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ขอ้มลูดา้นความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์โดยการแจก

แจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสามารถในการจ าแนก

ความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่มก าหนดตวัแปรตาม แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ พนกังาน BA ใน MT และพนกังาน 

BA ใน GT ทัว่ประเทศ 

ตวัแปรตน้ท่ีท าการศึกษานั้นมีผลวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธี One-Way ANOVA ผลลพัธ์พบวา่ค าถามท่ีมีค่า 

Significant ค่าท่ีต ่ากว่า .05 นั้นประกอบดว้ย 14 ค าถาม ซ่ึงสามารถน ามาใชจ้ าแนกความแตกต่างของกลุ่ม

ตวัอยา่งพนกังาน BA ใน MT และพนกังาน BA ใน GT ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
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           ปัจจยัท่ีสร้างความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม สูงสุดนั้นคือ ค าถามข้อท่ี “3.13 ชุดยูนิ

ฟอร์มพนกังานเพียงพอต่อการใชง้าน” ซ่ึงมีค่า Significant ตามวิธีการวิเคราะห์ท่ี  ค่า 0.000   

           ในขณะเดียวกนัปัจจยัท่ีสร้างความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มค่อนขา้งนอ้ยนั้นคือ ค าถาม

ขอ้ท่ี “2.3   ค่าจดัเรียงพ้ืนท่ีพิเศษ” ซ่ึงมีค่า Significant ตามวิธีการวิเคราะห์ท่ี   ค่า .033 

      จากผลการท าตารางไขว ้ขอ้มลูดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน BA ใน MT และ GT สรุปไดว้่าไม่มี

ความแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการทดสอบค่า Wilks' Lambda มีค่า 0.653 และมีความสามารถในการจ าแนกกลุ่มของสมการเส้นตรง

อยู่ในเกณฑ์ดีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบว่าตวัแปรท่ีก าหนดในแบบสอบถามนั้นมี

ระดับค่า Significant ของสมการเส้นตรงเท่ากับ 0.000 ซ่ึงเป็นค่าท่ีน้อยกว่า 0.05 สรุปผลได้ว่าสมการ

เสน้ตรงน้ีสามารถใชจ้ าแนกกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และสามารถจ าแนกกลุ่มออกไดเ้ป็น 

2 กลุ่ม 

จากการประมวลผลจาก Classification  Results พบว่าระดบัความสามารถในการจ าแนกกลุ่มระดบัความ

ถกูตอ้งของขอ้มูลร้อยละ 76.50% ของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงถือวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการส ารวจมีความถูกตอ้งอยู่

ในเกณฑท่ี์รับได ้

จากการวิเคราะห์ทางสถิติ Prior Probabilities for Group พบว่าค่า Prior ของพนักงาน BA ใน MTมีค่า

เท่ากบั 0.550 และพนกังาน BA ใน GTมีค่าเท่ากบั 0.450 โดยพบว่าการวิเคราะห์ดว้ยค่า C-Pro ดว้ยวิธีการ

ทางสถิติ ไดค่้า 50.5% และงานวิจยัคร้ังน้ีไดเ้พ่ิมระดบัการยอมรับเขา้ไปอีก 25% ของค่า C-Pro จึงท าใหค่้า

มาตรฐานในการเปรียบเทียบมีค่าเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 63.1% 

ค่า Cutting Score ของสมการ Discriminant Function คือ – 0.14755จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตวัแปรตน้ใน

งานศึกษาคน้ควา้ในดา้นความพึงพอใจของพนกังาน BA ทั้งใน MT และ GT ทัว่ประเทศแลว้ พบวา่จากตวั

แปรตน้ทั้งหมด สามารถอธิบายความพึงพอใจของพนกังาน BA จากการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 327 คน โดยมี

ความน่าเช่ือถือของขอ้มลูท่ีร้อยละ 76.5   
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาความแตกต่างดา้นความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน BA ใน MT และ GT ทัว่ประเทศ 

กรณีศึกษา บริษทั ลอรีอลั (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวนทั้งหมด 327 คน โดยแบ่งออกเป็นพนกังาน BA ใน 

MT จ านวน 180 คน และพนักงาน BA ใน GT จ านวน 147 คน ทัว่ประเทศไทย พบค่าความแตกต่างได้

อย่างชดัเจนจาก         จากขอ้มูลการวิเคราะห์ One-way ANOVAท่ีค่า Sig. = 0.000 และ 0.002 ซ่ึง

บ่งบอกไดว้า่เป็นหวัขอ้ท่ีมีระดบันยัส าคญั ประกอบไปดว้ย 6 ขอ้ส าคญัดงัน้ี 

(1) ชุดยนิูฟอร์มพนกังานสวยงามทนัสมยั ค่าระดบันยัส าคญั คือ 0.000 
(2) ชุดยนิูฟอร์มพนกังานเพียงพอต่อการใชง้านค่าระดบันยัส าคญั คือ 0.000 
(3) คุณภาพของชุดยนิูฟอร์มค่าระดบันยัส าคญั คือ 0.000 
(4) ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายในพ้ืนท่ีประจ าค่าระดบันยัส าคญั คือ 0.000 
(5) ความปลอดภยัของสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีท างานค่าระดบันยัส าคญั คือ 0.000 
(6) การไดรั้บมอบหมายงานตามความช านาญค่าระดบันยัส าคญั คือ 0.002 

 

จากขอ้มลูวิเคราะห์ค าถามตวัแปรตน้ท่ีมีความส าคญัในการจ าแนกกลุ่มจากสมการเส้นตรงโดยใชค่้าตาราง 

Standardized Coefficient  

(1) ช่วงเวลาในการเขา้งานค่าระดบันยัส าคญั คือ – 0.675 
(2) ตรวจสุขภาพประจ าปี                                 ค่าระดบันยัส าคญั คือ – 0.623 
(3) บริษทัฯมีฐานะทางการเงินท่ีดีค่าระดบันยัส าคญั คือ – 0.559  
(4) ท่องเท่ียวประจ าปี                                           ค่าระดบันยัส าคญั คือ 0.485 
(5) ระเบียบการแต่งกายในหา้งร้าน                    ค่าระดบันยัส าคญั คือ– 0.462  

จากขอ้มลูวิเคราะห์ค าถามตวัแปรตน้ท่ีมีความส าคญัในการจ าแนกกลุ่มจากสมการเส้นตรงโดยใชค่้าตาราง 

Structure Matrix 

(1) ชุดยนิูฟอร์มพนกังานเพียงพอต่อการใชง้านค่าระดบันยัส าคญั คือ  0.337 
(2) คุณภาพของชุดยนิูฟอร์มค่าระดบันยัส าคญั คือ  0.324 
(3) ความปลอดภยัของสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีท างานค่าระดบันยัส าคญั คือ   0.314 
(4) ชุดยนิูฟอร์มพนกังานสวยงามทนัสมยัค่าระดบันยัส าคญั คือ 0.283 
(5) การไดรั้บมอบหมายงานตามความช านาญค่าระดบันยัส าคญั คือ  0.270 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     2031 

 
 

 

โดยสรุปแลว้ขอ้ท่ีมีระดบันยัส าคญัตามหวัขอ้ดา้นบนนั้นค่าความพึงพอใจของ “พนกังาน BA ใน GT นั้น

มีค่าท่ีต ่ากวา่ค่าความพึงพอใจของพนกังาน BA ใน MT” ทุกหวัขอ้ 

จากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความแตกต่างระหว่างพนกังาน  BA ท่ีประจ าพ้ืนท่ีแตกต่างกนั 2 พ้ืนท่ี คือ Modern Trade 

(MT) และ General Trade (GT) โดยใชปั้จจยัดา้นความพึงพอใจ อา้งอิงตามทฤษฎีปัจจยัคู่ของเฮอร์สเบอร์ก (Herzberg’s 

Two – Theory), ทฤษฎีอีอาร์จีของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s ERG Theory), Maslow's Need Hierarchy 

Theory (ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ), Kotler and Armstrong และทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวขอ้งในการสร้าง

ความพึงพอใจของพนกังาน เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ียงัไม่มีตน้แบบงานวิจยัท่ีศึกษาความแตกต่างดา้น

ความพึงพอใจของพนกังาน BA ต่างพ้ืนท่ี คือ Modern Trade (MT) และ General Trade (GT) การอภิปราย

ผลคร้ังน้ีจึงกล่าวถึงทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็แบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาแสดงถึงตวัแปรตน้ท่ีมีความส าคญับ่งบอกความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ประกอบดว้ยตวัแปรดงัน้ี 

(1) ชุดยนิูฟอร์มพนกังานสวยงามทนัสมยั  
(2) ชุดยนิูฟอร์มพนกังานเพียงพอต่อการใชง้าน 
(3) คุณภาพของชุดยนิูฟอร์ม 
(4) ความปลอดภยัของสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีท างาน 
(5) การไดรั้บมอบหมายงานตามความช านาญ 
(6) ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายในพ้ืนท่ีประจ า 

ข้อเสนอแนะทางการศึกษา ส าหรบัพนักงาน BA  

1. ชุดยูนิฟอร์มพนักงานสวยงามทันสมัยน าเสนอทางเลอืกใหก้บัพนกังานโดยมอบสทิธิใ์นการ
ตดัสนิใจเลอืกแบบชุดยนูิฟอรม์รว่มกนักบัทุกหา้งรา้นทัว่ประเภท โดยทางองคก์รอาจท า
การน าเสนอรปูแบบชุดยนูิฟอรม์ทีไ่ดท้ าการคดัสรรเลอืกแลว้มาเหลอื 3 แบบ จากนัน้ให้
ทาง BA Supervisor ท าการออกแบบสอบถามเกบ็ขอ้มลู และน ามาคดิเป็นอตัราความ
ชื่นชอบของแบบชุดยนูิฟอรม์ก่อนน ามาใชง้านจรงิในพืน้ที ่ 

2. ชุดยูนิฟอร์มพนักงานเพยีงพอต่อการใช้งาน จากการลงพ้ืนท่ีส ารวจพบวา่สภาพพ้ืนท่ีการ
ท างานมีความยากล าบากกวา่พนกังาน BA ใน MT เช่น ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ ฝุ่ นละอองภาย  
การดูแลท าความสะอาดชั้นวางสินคา้ หรือการปฏิบติังานพิเศษในช่วงเทศกาล ท าใหชุ้ดยนิูฟอร์ม

ของพนกังาน BA ใน GT ช ารุดและเสียหายก่อนเวลาอนัควร องคก์รอาจใหจ้ านวนชุดยนิูฟอร์ม
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เพ่ิมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีท างาน และน าเอาอายงุานมาเป็นปัจจยัในการตดัสินใจ

มอบสวสัดิการชุดยนิูฟอร์มใหแ้ก่พนกังานนั้นๆ 

3. คุณภาพของชุดยูนิฟอร์ม จากผลการศึกษาพบวา่พนกังาน BA ใน MT มิไดมี้ปัญหาดา้นคุณภาพ
ของชุดยนิูฟอร์ม แต่ในทางกลบักนัพนกังาน BA ใน GT นั้นยงัคงไม่พึงพอใจเก่ียวกบัคุณภาพของ
ชุดยนิูฟอร์ม ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากพ้ืนท่ีการท างานไม่เอ้ืออ านวย น าเสนอแนวทางแกปั้ญหาใหแ้ก่
พนกังาน BA ทั้งใน MT และ GT โดยเปล่ียนเน้ือผา้ใหมี้ความสะดวกสบายต่อการปฏิบติังานใน
แต่ละพ้ืนท่ีท างานใหม้ากยิ่งข้ึน  พร้อมกบัออกกฎขอ้บงัคบัในการเปล่ียนชุด หรือขอชุดยนิูฟอร์ม
เพ่ิมเติมส าหรับพนกังาน BA ใน GT ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขมากยิ่งข้ึน 

4. ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายในพืน้ที่ประจ าปรับโครงสร้างการท างานของพนกังาน BA ประเมิน
ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละพ้ืนท่ี ท าการโยกยา้ยพนกังาน BA จากเขตพ้ืนท่ีๆอาจไม่มี
ความจ าเป็นในการมีพนกังาน BA ใหม้าประจ าอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีๆมีปริมาณมาก เพ่ือแบ่งหนา้ท่ีดูแล 
และกระจายปริมาณงานใหมี้ความเหมาะสม 

5. ความปลอดภัยของสถานที่หรือพืน้ที่ท างานคู่คา้ใน General Trade ยงัขาดมาตรการดูแลความ
ปลอดภยัในพ้ืนท่ี น าเสนอใหอ้งคก์รมอบความคุม้ครองแก่พนกังาน BA ใน GT มากข้ึน เช่น ค่า
รักษาผูป่้วยภายในเพ่ิมข้ึน 10% เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจ และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัพนกังาน BA 
ใน GT แสดงถึงการใหค้วามส าคญักบัพนกังาน BA ใน GT ซ่ึงมีบทบาทส าคญัต่อองคก์รอยา่งยิ่ง 

6. การได้รับมอบหมายงานตามความช านาญ ปรับเปล่ียนล าดบัความส าคญัของงานใหเ้หมาะสมกบั
พ้ืนท่ีการประเมินหรือการวดัความสามารถพนกังานเพ่ือตดัสินใจในการปรับข้ึนเงินเดือน และค่า
คอมมิชชัน่ สร้างแรงจูงในใหพ้นกังาน BA มากยิ่งข้ึน 
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 การประเมินความพงึพอใจของผู้มารับบริการรักษาที่ม ี  
                       ต่อการบริการรักษาของอภชิยางกรูสถานพยาบาล    
Investigate  the level patient satisfaction towards medical service of 

Apichayangkul Clinic 
  อาชาน อจัฉริยสุชา 1และ  นภวรรณ คณานุรักษ์2 

Achan Achariyasuja1and Napawan Kananurak2                 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ือ1)ศึกษาการประเมินระดับความพึงพอใจของผูม้า รับ
บริการท่ีมีต่อการบริการรักษาของอภิชยางกรูสถานพยาบาล 2)ศึกษาสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะของผู ้
มาใช้บริการและ3)เพ่ือวิเคราะห์หาตวัแปรท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผูม้ารับบริการรักษา 
เคร่ืองมือท่ีใช ้คือแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผูม้ารับบริการรักษา ผูม้ารับบริการเป็นผูม้า
รับบริการรักษาภายในอภิชยางกรูสถานพยาบาล จ านวน 278  ราย โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ดว้ยวิธี Factor Analysis  และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนขอ้มูลจ าแนกทางเดียว ( one-way ANOVA)  ผลการวิจยัพบวา่  ความพึงพอใจของผูม้ารับ
บริการรักษามีความพึงพอใจมาก ในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นบุคลการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  สภาพปัญหาท่ีพบคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นสถานท่ี และดา้น
ราคาและค่าใชจ่้าย  นอกจากน้ีการวิเคราะห์การจดักลุ่มตวัแปร สามารถจ าแนกได ้18 ตวัแปร ซ่ึงเม่ือน ามา
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูม้ารับบริการรักษากบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าดา้นเพศ สถานภาพ รายได ้
และประเภทของโรคท่ีรักษา มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัในกลุ่มตวัแปรของ ดา้นแพทยใ์หบ้ริการ
รักษา ดา้นการตอบสนองของผูม้ารับบริการ ดา้นผลิตภณัฑย์าและบรรจุภณัฑ ์การแสดงรายละเอียดราคา
และค่าใชจ่้าย และดา้นการบริการรักษาโรค        
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ  ส่วนประสมการตลาดบริการ 7P 
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Abstract 

 The purpose of this independent study were to1) study investigate the level  patient satisfaction 
towards medical service 2)to study the problems and suggestions of the patients at Apichayangkul Clinic 
and 3) to analysis the variable used to investigate the level  patient satisfaction. The sampling patient 
278  persons who attended for service at Apichayangkul Clinic .Statistical analysis was performed in 
terms of percentage  mean standard deviation, Factor Analysis and One-way ANOVA . Results show 
the level of satisfaction are four units : Products&Services ,People,Processes and Physical evidence 
units were in high level  and found the importance problems are three units  : Promotions , Place and 
Price. Besides analyzing the grouping variable. Can be classified by 18 variables, which compares the 
patient satisfaction . The data showed that gender  income status  and type of disease treatment. There 
are significant differences in the variables . Medical treatment, The response of the service . The drug 
product and packaging The details and costs. And treatment services  

Keyword : Satisfaction  ,  Service Marketing 7P 

1.บทน า ( Introductions ) 
       
 ในสถานการณ์ปัจจุบนัน้ี ประชาชนทัว่โลกต่างมีความใส่ใจในเร่ืองสุขภาพกนัมากข้ึน และเม่ือ
เกิดการเจ็บป่วยข้ึน ต่างกพ็ากนัเขา้รับบริการรักษาในระบบของแพทยแ์ผนปัจจุบนั ทั้งในหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน แต่รูปแบบของการเจ็บป่วยในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไป ท าให้การรักษาในระบบของ
แพทยแ์ผนปัจจุบนั ไม่สามารถใหค้ าตอบเป็นท่ีน่าพึงพอใจแก่ประชาชน  ดงันั้น การแพทยท์างเลือก จึงได้
เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาสุขภาพให้แก่ประชาชนอีกทางหน่ึง ซ่ึงระบบการรักษาโดยแพทย์
ทางเลือกนั้น มีวิธีการรักษาท่ีแตกต่างจากระบบการแพทยแ์ผนปัจจุบนั เช่น การแพทยแ์ผนไทย การแพทย์
แผนจีน  การใชธ้รรมชาติบ าบดั เป็นตน้ รวมถึงมีการวินิจฉยัและการรักษาท่ีหลากหลาย อาทิ การรักษา
โดยใชส้มุนไพร  การฝังเขม็ การกดจุด การนวด เป็นตน้       
                    นอกเหนือจากการรักษาโรคแลว้ ยงัมีส่ิงท่ีควรให้ความส าคญัอีกประการหน่ึง คือ เร่ือง
การให้บริการท่ีมีคุณภาพ เพราะ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการรักษา นอกเหนือจากความพึงพอใจในเร่ืองการรักษา 
ย ังต้องมีเร่ืองของการ ให้บริการท่ีท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการ อีกด้วย ท าให้
สถานพยาบาลต่าง ๆ ก็ไดมี้การพฒันาในเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการเพ่ือใหผู้ท่ี้เขา้มาใชบ้ริการเกิดความพึง
พอใจ 
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เม่ือไดมี้การเขา้มารับการบริการ และจากจากจ านวนของสถานพยาบาลท่ีมีการใหก้ารรักษาดว้ยระบบแผน
ปัจจุบัน มีจ านวนมากกว่าจ านวนสถานพยาบาลท่ีมีการให้การรักษาด้วยระบบทางเลือก ท าให้
สถานพยาบาลท่ีใหก้ารรักษาแบบแพทยท์างเลือก ซ่ึงมีจ านวนสถานพยาบาลนอ้ยกว่า  ตอ้งมีการแข่งขนั
กนัในการให้บริการท่ีมีคุณภาพ ไม่เพียงแต่คุณภาพดา้นการรักษาโรค แต่รวมถึงสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ี
เป็นองคป์ระกอบในเร่ืองการใหบ้ริการ เช่น สถานท่ี อุปกรณ์  ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เพ่ือให้ผูม้า
ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและประทบัใจในบริการท่ีไดคุ้ณภาพร้านอภิชยางกูรสถานพยาบาล  เป็น
สถานพยาบาลการแพทยท์างเลือก ซ่ึงลกัษณะของกิจการนั้นเป็นรูปแบบให้บริการการรักษาแบบแพทย์
ทางเลือก  ประเภทไม่คา้งคืน  จากรูปแบบการใหบ้ริการรักษาแก่ผูท่ี้มารับบริการรักษานั้น ผูท่ี้มาใชบ้ริการ
ส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการบริการท่ีเกิดความสะดวกสบาย ท าให้ผูม้ารับบริการมีการแจง้
ปัญหาในการเขา้ใชบ้ริการแก่สถานพยาบาล ไดแ้ก่ ปัญหาของการแสดงรายละเอียดการบริการรักษาโรค 
เช่น ในเร่ืองการแสดงรายละเอียดของค่าใชจ่้ายบริการรักษา  รวมถึงปัญหาของสถานท่ีท่ีดูเก่า ทรุดโทรม  
ท าใหผู้ม้ารับบริการไม่ค่อยพอใจกบัการใหบ้ริการของสถานพยาบาล ซ่ึงจะส่งผลใหมี้ผูม้ารับบริการรักษา
ไม่ต่อเน่ือง ท าใหส้ถานพยาบาลเลง็เห็นถึงปัญหาการใหบ้ริการซ่ึงจะส่งผลในเร่ืองของความพึงพอใจของ
ผูม้าใชบ้ริการ ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัต่อองคก์รเป็นอย่างมาก  เพราะ การใหบ้ริการเป็นส่วนท่ีส าคญัต่อผู ้
ท่ีมารับการบริการ  ซ่ึงถา้ผูม้ารับการบริการไม่มีความพึงพอใจแลว้ จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการใหบ้ริการ
ของสถานพยาบาล รวมถึงจ านวนของคู่แข่งขนัของสถานพยาบาลท่ีมีจ านวนมากข้ึน ท าใหต้อ้งมีการใส่ใจ
ในเร่ืองของคุณภาพการให้บริการการรักษา เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสถานพยาบาลของทั้ งจาก
สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัและระบบทางเลือกดว้ยกนัเอง ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาวิจยั
ท าการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ในดา้นต่างๆ เพ่ือจะน าขอ้มูลมาปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการ ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในร้าน รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ดีข้ึน เพ่ือให้ธุรกิจเกิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดี และเกิดความมัง่คัง่ย ัง่ยืนของธุรกิจต่อไปในอนาคต 
  วตัถุประสงค์ของการศึกษา .เพ่ือศึกษาการประเมินระดบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการท่ีมีต่อ
การบริการรักษาของอภิชยางกูรสถานพยาบาล และเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูม้าใช้
บริการของอภิชยางกรูสถานพยาบาล  
 ขอบเขตของการศึกษา :  ด้านเนื้อหา ไดมี้การก าหนดขอบเขตเน้ือหาการศึกษา ไวใ้นเร่ืองของ
ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการการรักษา โดยใช้กรอบการศึกษาทฤษฏีของส่วนประสมการตลาดบริการ 
7P ได้แก่ ผลิตภัณฑ์/การบริการ  (Product/Service ) ,ราคา (Price) ,อาคารและสถานท่ี  (Place) ,การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) , บุคคลากรการให้บริการ  (People) ,กระบวนการให้บริการ(Process) ,
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) เช่น การแต่งกาย,อุปกรณ์ เป็นตน้  ด้านประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่าง คือ กลุ่มของผูป่้วยท่ีเขา้มา     
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รับบริการรักษาภายในอภิชยางกูรสถานพยาบาล โดยมีการนบัจ านวนประชากรจากระเบียนประวติัของ
ผูป่้วยท่ีมารับบริการรักษาในแต่ละปีมีจ านวนประชากรทั้ งส้ิน 1000 ราย ( ท่ีมาจากยอดผูม้ารับบริการ
รักษา โดยมีการนับยอ้นหลงัตั้งแต่ เดือนม.ค.54 – ธ.ค.54 และ เดือน ม.ค.55 – ธ.ค.55 )  กลุ่มตวัอย่างท่ี
ท าการศึกษา คือ ผูม้ารับบริการรักษาภายในอภิชยางกูรสถานพยาบาล จ านวน 278 ราย โดยค านวณจาก
ตารางการสุ่มตวัอยา่งประชากรของ Krejice & Morgan 

2.ทบทวนวรรณกรรม ( Literature Review ) 

2.1 ส่วนประสมของการตลาดบริการ หมายถึง หมายถึง วิธีท่ีใช้ด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายทาง
การตลาด โดยมีการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาหน่าย การส่งเสริม
การตลาด พนกังาน กระบวนการให้บริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงเคร่ืองมือต่าง ๆ เหล่าน้ี ช่วย
ให้ธุรกิจการบริการด าเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถน าไปสร้างความพึงพอใจให้กบัผูม้ารับ
บริการได ้ซ่ึงจะประกอบดว้ย 7 ดา้น นัน่คือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  ดา้นราคา  ดา้นอาคารและสถานท่ี  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ       
2.2 ความพึงพอใจต่อการบริการบริการรับการรับรักษา หมายถึง ความรู้สึกท่ีได้รับการบริการทาง
การแพทย ์เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการให้บริการทางแพทย ์อนัเน่ืองมาจากการท่ีไดรั้บการ
ตอบสนองความต้องการของผู ้มารับบริการรักษา รวมถึงได้รับการอ านวยความสะดวกในด้านการ
รักษาพยาบาล  ซ่ึงความพึงพอใจต่อการบริการทางแพทย ์มีทั้งหมด 6 ดา้น ซ่ึงAday&Andersen : 1975 ได้
กล่าววา่ ประกอบดว้ย     
1. ความพึงพอใจต่อความสะดวกท่ีไดรั้บจากบริการ        
2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานการบริการ ซ่ึงแยกออกเป็น      
3. ความพึงพอใจต่ออธัยาศยัความสนใจของผูใ้หบ้ริการ       
4. ความพึงพอใจต่อขอ้มลูท่ีไดรั้บจากการบริการ        
5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพและบริการ ไดแ้ก่ คุณภาพของการดูแลทั้งหมดท่ีผูป่้วยไดรั้บในทศันะของ
ผูป่้วยท่ีมีต่อบริการของโรงพยาบาล       
6. ความพึงพอใจต่อค่าใชจ่้ายเม่ือใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีผูป่้วยจ่ายไปกบัการรักษาความ
เจบ็ป่วย 
2.3.การแพทยท์างเลือก หมายถึง เป็นศาสตร์ท่ีใชวิ้นิจฉยั รักษา และป้องกนัโรค ซ่ึงมีความแตกต่างจาก
วิธีการรักษาแผนปัจจุบนั ซ่ึงจะไม่เนน้การใชย้า หรือสารเคมีใด ๆ ทั้งน้ีบุคคลสามารถมีสิทธิเลือกท่ีจะ
เลือกใช ้วิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลาย ๆ วิธีท่ีคิดวา่สอดคลอ้งกบัชีวิตและความตอ้งการของตนเอง (ลือชยั ศรี
เงินยวง  :2549) ซ่ึงแพทยท์างเลือกสามารถจดักลุ่มได ้5 กลุ่มประกอบดว้ย (ตวงพร กตญัญุตานนท์
2551:71-72) 1.ระบบแพทยท์างเลือก ( Alternative Medical Systems ) เป็นระบบท่ีเป็นทั้งทฤษฏีและ
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ปฏิบติั เช่น การแพทยต์ะวนัออก (Eastern Medicine ) การแพทยแ์ผนโบราณของจีน  ( Traditional 
Chiness )   เป็นตน้ 2.การแพทยท่ี์ใหค้วามส าคญักบัศกัยภาพของจิตใจท่ีมีผลต่อร่างกาย ( Mind Body 
Medicine)   เช่น การใชส้มาธิ ( Meditation)  โยคะ(Yoga) เป็นตน้ 3การใชส้ารชีวภาพธรรมชาติต่าง ๆ ใน
การบ าบดัรักษา (Biologically Based Practices )  เป็นการบ าบดัโดยใชส้ารจากธรรมชาติ เช่น สมุนไพร 
อาหารและวิตามิน เป็นตน้ 4.การเยียวยาดว้ยมือ ( Manipulative and Body Based Practice) เป็นการบ าบดั
โดยใชห้ตัถการต่าง ๆ เนน้ท่ีระบบ และโครงสร้างของร่างกายใชก้ารจดัหรือเคล่ือนไหวส่วนของร่างกาย 
เช่น การนวด ( Massage ) การจดักระดูกสนัหลงั ( Chiropractic) เป็นตน้5.การแพทยโ์ดยรูปแบบพลงังาน 
( Energy Medicine ) เป็นการบ าบดัโดยใชพ้ลงังาน  ไดแ้ก่ การบ าบดัโดยใชพ้ลงังานขีวภาพ ( Biofield 
Therapies ) โดยใชพ้ลงังานชีวภาพ ซ่ึงอยูร่อบ ๆ หรือจากร่างกายมนุษย ์เช่น ช่ีกง ( Chigong) เรกิ( Reiki) 
เป็นตน้ และการบ าบดัโดยใชพ้ลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้าชีวภาพ ( Bioelectromagnetic Based Therapies) เป็น
วิธีบ าบดัรักษาโดยใชพ้ลงังานสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าในตวัมนุษย ์รวมทั้งการใชพ้ลงังานสนามแม่เหลก็
ไฟฟ้า ท่ีไม่ใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั เช่น ชีพจร ( Pulse fields) สนามแม่เหลก็(Magnetic fields) เป็นตน้ 

3.วธิีการศึกษา ( Methodology ) 

 ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ ก ลุ่มของผู ้ป่วยท่ี เข้ามารับบริการรักษาภายในอภิชยางกู

สถานพยาบาล โดยมีการนบัจ านวนประชากรจากระเบียนประวติัของผูป่้วยท่ีมารับบริการรักษาในแต่ละปี

มีจ านวนประชากรอยู่จ  านวน 1000 ราย ( ท่ีมาจากยอดผูม้ารับบริการรักษา โดยมีการนบัยอดประชากร

ย้อนหลังในแต่ละปี ตั้ งแต่ เดือน ม.ค.54 – ธ.ค.54 และ เดือน ม.ค.55 – ธ.ค.55  )  กลุ่มตัวอย่างท่ี

ท าการศึกษา คือ ผูม้ารับบริการรักษาภายในอภิชยางกูรสถานพยาบาล โดย น ากลุ่มของประชากรท่ีจะ

น ามาศึกษา จ านวน 1000 คน (N) น ามาหาค่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษา ( S) ท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถให้

ผลการวิจยัไดท่ี้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน +5% โดยค านวณจากตารางการสุ่ม

ตวัอย่างประชากรของ Krejice & Morgan ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา จ านวน 278 ราย ซ่ึงจะมี

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา คือส่วนประสมการตลาดบริการ 7P มีทั้งหมด 7 ดา้น นัน่คือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ ด้านราคา ด้านอาคารและสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  โดยจะมีแบบสอบถามดว้ยมาตรวดัแบบไลเคิร์ท สเกล โดย

แบบสอบถามไดมี้การแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูท่ี้เขา้มารับบริการรักษา ภายใน

อภิชยางกูรสถานพยาบาล ส่วนท่ี 2 ความความพึงพอใจของผูม้ารับบริการรักษาท่ีมีต่อการบริการรักษา

ของอภิชยางกูรสถานพยาบาลในดา้นต่าง ๆ 7 ดา้น ในระดบัต่าง ๆ 5 ระดบั ไดแ้ก่ 1 พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 2 

พึงพอใจนอ้ย 3 พึงพอใจปานกลาง 4 พึงพอใจมาก 5 พึงพอใจมากท่ีสุด ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและความ

คิดเห็นของผูรั้บบริการรักษา 
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 การประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  พร้อมทั้ งมีการวิเคราะห์หาค่าสถิติร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน , การวิเคราะห์ความแปรปรวนขอ้มูลจ าแนกทางเดียว ( one-way 

ANOVA) , การวิเคราะห์ดว้ยวิธี Factor Analysis 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย ( Results and Discussions )        
การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล ผูม้ารับบริการรักษาภายในอภิชยางกรูสถานพยาบาล พบวา่เป็นเป็น
เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.07 และเพศชายร้อยละ39.93  มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 66.55  อาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 41.01 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 52.88  ระดบัรายได ้20,001 – 30,000 บาท
ต่อเดือน เป็นร้อยละ 33.45  และกลุ่มโรคท่ีมารับบริการรักษา คือโรคผิวหนงั เช่น งูสวดั ไฟลามทุ่งฯ ร้อย
ละ 54.68                       
การประเมนิระดบัความพงึพอใจของผู้ที่มารับบริการรักษาภายในอภิชยางกรูสถานพยาบาล   
1.มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นของผลิตภณัฑแ์ละบริการ มีระดบัค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด คือ 4.63 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั แนวคิดของ (Lovelock 2011 : 44) ไดก้ล่าวไวว้่า ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการจะเกิดข้ึน
ไดเ้ม่ือ ไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของผูท่ี้มาเขา้รับบริการ    
2.ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.41 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ( Lovelock 2011 : 48 ) ผูใ้หบ้ริการหรือ
พนกังาน  ตอ้งมีการจดัการบริการอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยบุคลากรของกิจการโดยเร่ิมตั้งแต่การสรรหา
คดัเลือก การพฒันาและฝึกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลกูฝังลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการใหบ้ริการ  
3.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.29 ซึงสอดคลอ้งกบั (Aday & Andersen 1975: ) ได้
กล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจต่อการบริการทางการแพทย ์จะมีในดา้นของการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการใหก้าร
รักษาแก่ผูป่้วย เช่น การปฏิบติัตนของผูป่้วย การใชย้า เป็นตน้       
4 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.16  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Lovelock 2011 : 48 ) กล่าวไว้
วา่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นลกัษณะทางกายภาพนั้น ท่ีเป็นส่วนประกอบของการใหบ้ริการ จะเป็นส่ิงส าคญัในการ
ท่ีจะแทนคุณภาพของการใหบ้ริการ        
 นอกจากน้ีสภาพปัญหาท่ีพบจาการประเมินความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ พบวา่   
1 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ1.61 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั (Lovelock 
2011 : 46) การส่งเสริมการตลาด จะเป็นตวักระตุน้ใหผู้ม้ารับบริการ เกิดความพึงพอใจและเกิดความ
ตระหนกัถึงในผลิตภณัฑแ์ละบริการใหเ้กิดการตดัสินใจและซ้ือและซ้ือมากข้ึน      
2.ดา้นอาคารและสถานท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 1.67 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการ(Penchanshy&Thomas : 
1981) ไดก้ล่าวไวว้า่ ดา้นของความพร้อมของสถานบริการ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ      
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 3 ดา้นราคาและค่าใชจ่้ายมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 1.74 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการของ(Lovelock 2011:45-
46) กล่าวไวว้า่ ลกูคา้จะใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ กบัราคาของการบริการ    
   
การวเิคราะห์ตวัแปรจากการที่ได้มกีารประเมนิระดบัความพงึพอใจของผู้มารับบริการที่มต่ีอการบริการ
รักษาของอภิชยางกรูสถานพยาบาล โดยมีการวิเคราะห์หาตวัแปรท่ีเหมาะสมดว้ยวิธีวิเคราะห์ Factor 
Analysis นั้น สามารถจดักลุ่มตวัแปร ได1้8 ตวัแปรคือ 1)ดา้นแพทยผ์ูใ้หบ้ริการ  2)ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 3)ดา้นกระบวนการรักษาโรค: การซกัประวติั 4)ดา้นการบริการรักษาโรค 5)ดา้นอุปกรณ์รักษา
โรค 6)ดา้นการแสดงสญัลกัษณ์ในการประกอบวิชาชีพ 7)ดา้นการตอบสนองต่อผูม้ารับการบริการ  8)ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มภายในสถานท่ี 9)ดา้นกระบวนการรักษาโรค : ขั้นตอนหลงัการรับการรักษา 10)ดา้นเจา้หนา้ท่ี
ผูใ้หบ้ริการ11)ดา้นกระบวนการ-รักษาโรค : ขั้นตอนการรักษาโรค12)ดา้นผลิตภณัฑย์าและบรรจุภณัฑ1์3)
ดา้นการแสดงรายละเอียดในดา้นราคา และ ค่าใชจ่้าย 14)ดา้นความสามารถและความช านาญของแพทย ์
15)ดา้นท าเลท่ีตั้งและความชดัเจนของป้ายสถานพยาบาล 16)ดา้นการจดัการอาคารและสถานท่ี 17)ดา้น
ค่าใชจ่้ายค่าบริการรักษา18) ดา้นผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายพร้อมแสดงรายละเอียด   และผลการ
เปรียบเทียบตวัแปรความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ18 ตวัแปรกบัปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่    
1ดา้นเพศ พบวา่ ผูม้ารับบริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในตวัแปรดา้นแพทยใ์หบ้ริการ
รักษา และดา้นการตอบสนองของผูม้ารับบริการ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
2.ดา้นสถานภาพ  ผูม้ารับบริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในตวัแปรดา้นผลิตภณัฑ์
ยาและบรรจุภณัฑ ์และการแสดงรายละเอียดราคาและค่าใชจ่้าย มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05           
3 ดา้นรายได ้ผูม้ารับบริการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในตวัแปรดา้นการบริการรักษา
โรคมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05      
4.ประเภทของโรคท่ีท าการรักษา ผูม้ารับบริการตามประเภทของโรคท่ีมีความแตกต่างกนั มีระดบัความพึง
พอใจในตวัแปรดา้นผลิตภณัฑย์าและบรรจุภณัฑ ์มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
ส่วนดา้นอาชีพ  ระดบัการศึกษา และรายได ้ พบวา่มีความพึงพอใจในการมารับบริการรักษาในตวัแปรแต่
ละดา้น ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05     
 
5.สรุปผลการศึกษา ( Conclusion )       
 จากการศึกษา “การประเมินระดบัความพึงพอใจการประเมินความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ
รักษาท่ีมีต่อการบริการรักษาของอภิชยางกรูสถานพยาบาล”  สรุปไดว้า่ ผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจมาก 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากสุดตามล าดบัคือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการในส่วนของยาสมุนไพรท่ีใชรั้กษา ปรุงมา
ส าเร็จ ไม่ตอ้งตม้ สะดวกต่อการรับประทาน  ดา้นบุคลากรในส่วนของแพทยมี์ความช านาญมี
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ประสบการณ์ในการรักษาโรคเป็นอยา่งดีและมีความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการรักษาโรค  ดา้น
กระบวนการรักษาในขั้นตอนการรักษาโรค:มีการใชว้ิธีการรักษาโรคตรงตามท่ีแพทยไ์ดแ้จง้ไว ้  และดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ในเร่ืองการแต่งกาย รวมถึงสภาพปัญหาท่ีพบคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาดใน
ส่วนของการจดัท าโปรแกรมรักษาโรค ดว้ยราคาพิเศษแก่ผูป่้วย  ดา้นอาคารสถานท่ีในส่วนของมีจ านวน
หอ้งน ้าท่ีเพียงพอและสะดวกต่อการเขา้ใช ้  และดา้นราคาและค่าใชจ่้ายในการบริการในส่วนของป้าย
แสดงราคาค่ารักษาโรคแสดงใหเ้ห็นชดั  และเม่ือพิจารณาตามตวัแปรท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ พบวา่การ
เปรียบเทียบตวัแปรความพึงพอใจผูม้ารับบริการกบัปัจจยัส่วนบุคคลมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติในดา้นเพศ สถานภาพ รายไดแ้ละประเภทของโรคท่ีท าการรักษา ประกอบดว้ยดา้นแพทย์
ใหบ้ริการรักษา ดา้นการตอบสนองของผูม้ารับบริการ ดา้นผลิตภณัฑย์าและบรรจุภณัฑ ์ และการแสดง
รายละเอียดราคาและค่าใชจ่้าย ดา้นการบริการรักษาโรค  

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์       

ก. ด้านผลติภัณฑ์และบริการ สถานพยาบาลจึงควรท่ีจะมีการควบคุมดูแลในส่วนของวตัถุดิบต่าง ๆ ท่ีเป็น

ส่วนประกอบของการผลิตยา รวมถึงบรรจุภณัฑต่์าง ๆ ให้ไดคุ้ณภาพและสะอาดอยู่เสมอ รวมถึงในส่วน

ของยาท่ีปรุงมาส าเร็จแลว้ ในอนาคตอาจจะมีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

เช่น ยาเมด็แคปซูลบรรจุส าเร็จ เพ่ือใหง่้ายต่อการรับประทาน มากยิ่งข้ึน     

ข. ด้านราคาและค่าใช้จ่ายในการบริการรักษา ควรมีการปรับปรุงโดย มีการจดัแสดงป้ายราคาค่าใชจ่้ายต่าง 

ๆ ใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนภายในสถานพยาบาล รวมถึง ควรมีการออกใบเสร็จรับเงินแสดงรายการค่าใชจ่้าย

ต่าง ๆ แสดงใหก้บัผูม้ารับบริการ ทุกคร้ัง         

ค.ด้านอาคารและสถานที่ เป็นส่ิงท่ีตอ้งท าการปรับปรุง ซ่ึงตอ้งมีการเพ่ิมจ านวนห้องน ้ าเพ่ือให้ผูม้าใช้

บริการเกิดความสะดวกในการเขา้ใชห้อ้งน ้า รวมถึงจะตอ้งมีการใส่ใจในเร่ืองของความสะอาด ควรตอ้งมี

การดูแลความสะอาดของหอ้งน ้าอยา่งสม ่าเสมอ        

ง.ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรตอ้งมีการพิจารณาในการจดัท าโปรแกรมการรักษาดว้ยราคาท่ีเหมาะสม 

รวมถึงมีการจดัท าขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ เช่น เวบ็ไซต ์ , Social Media เป็นตน้ 

เป็นการให้ความรู้กบัผูท่ี้มารับบริการรักษา หรือ เป็นขอ้มูลให้กบัผูท่ี้ตอ้งการท่ีจะสืบคน้หาขอ้มูลในการ

มารับบริการรักษาท่ีสถานพยาบาล       
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จ.ด้านบุคลากร แพทยก์็ตอ้งมีการฝึกฝนทักษะ หมัน่คน้หาขอ้มูล หรือมีการฝึกอบรมเพ่ิมเติมในแหล่ง

ความรู้ด้านต่าง ๆ  รวมถึงด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ  ก็ควรจะมีการฝึกอบรมทักษะ เก่ียวกับงานท่ี

รับผิดชอบอยู ่ อบรมในดา้นบุคลิกภาพ และควร มีการปลกูฝังใหพ้นกังานมีใจรักในงานบริการ   

ฉ ด้านกระบวนการให้บริการ แพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีจึงควรใหค้วามใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนของการ

รักษาโรค ควรมีการซักถามและอธิบายในรายละเอียดทุกขั้นตอน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูม้ารับบริการ

รักษา และเป็นการท าใหผู้ม้ารับบริการรักษาเกิดความรู้สึกประทบัใจในการใหบ้ริการของแพทย ์  

ช. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  สถานพยาบาลจึงควรใหค้วามส าคญัอย่างมาก กบัการดูแลเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์การรักษาโรคไม่ใหเ้กิดการช ารุด หรือทรุดโทรมได ้รวมถึงตอ้งใส่ใจในเร่ืองของความสะอาดใน

เคร่ืองมือ อุปกรณ์การรักษาโรค และการแต่งกายของแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ี ตลอดจนในเร่ืองของป้ายท่ี

แสดงถึงการประกอบกิจการสถานพยาบาลและการด าเนินการประกอบโรคศิลปะ ควรแสดงอยู่ใน

ต าแหน่งท่ีใหผู้ม้ารับบริการเห็นไดอ้ย่างชดัเจน เพ่ือใหผู้ม้ารับบริการรักษาเกิดความเช่ือมัน่ในการเขา้รับ

บริการรักษา     

ข้อเสนอแนะในการการศึกษาคร้ังต่อไป        

1,ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บบริการรักษาในสถานพยาบาลอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั           

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรจะมีการศึกษาในดา้นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจ

การใหบ้ริการของสถานพยาบาล ในดา้นของภาพลกัษณ์ และดา้นการตลาด เช่นมีการศึกษาดา้นพฤติกรรม  

ดา้นทศันคติ ของผูเ้ขา้รับบริการ  เป็นตน้  ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการน ามาพฒันาประสิทธิภาพใน

การด าเนินธุรกิจของสถานพยาบาลใหดี้ยิ่งข้ึน 
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การศึกษาความแตกต่างความพงึพอใจในการเลอืกใช้ส่ือทางการตลาด ระหว่าง
ผู้ประกอบการรถยนต์มือสองที่เลอืกใช้ส่ือออนไลน์ กบัผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง

ที่เลอืกใช้ส่ือนิตยสาร ในกรุงเทพมหานคร 
Educational differences of satisfaction level in the selection of marketing media 
between magazine and online media of used cars entrepreneurs in Bangkok 

ภาชิณ ี สุคันธมาลา1 และ รัชดา  ธูปทอง2 

Pachinee Sukunthamala and Ratchada Toopthong 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาความแตกต่างความพึงพอใจในการเลือกใชส่ื้อทางการตลาด ระหว่างผูป้ระกอบการรถยนตมื์อสอง
ท่ีเลือกใช้ส่ือออนไลน์ กับผูป้ระกอบการรถยนต์มือสองท่ีเลือกใช้ส่ือนิตยสาร ในกรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงค์การศึกษา คือ 1)  เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการเลือกใชส่ื้อทางการตลาดประเภทส่ือออนไลน์
ของผูป้ระกอบการรถยนต์มือสอง ในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการเลือกใชส่ื้อ
ทางการตลาด ประเภทส่ือนิตยสารของผูป้ระกอบการรถยนตมื์อสอง ในกรุงเทพมหานคร  3) เพ่ือการศึกษา
ความแตกต่างความพึงพอใจในการเลือกใชส่ื้อทางการตลาด ระหวา่งผูป้ระกอบการรถยนตมื์อสองท่ีเลือกใชส่ื้อ
ออนไลน์ กบัผูป้ระกอบการรถยนต์มือสองท่ีเลือกใช้ส่ือนิตยสาร ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการรถยนตมื์อสองในกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม เร่ือง การศึกษาความแตกต่างความพึงพอใจในการเลือกใชส่ื้อ
ทางการตลาด ระหว่างผูป้ระกอบการรถยนตมื์อสองท่ีเลือกใชส่ื้อออนไลน์ กบัผูป้ระกอบการรถยนต์มือสองท่ี
เลือกใชส่ื้อนิตยสาร ในกรุงเทพมหานคร  มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check-List) แบบมาตราส่วน
ประมาณ ค่า (Likert-Scale) ส ถิติ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้วยการจ าแนกประเภท 
(Discriminant Analysis)(DA) ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และ ANOVA 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1.การศึกษาระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้ส่ือทางการตลาดประเภทส่ือออนไลน์ของ
ผูป้ระกอบการรถยนต์มือสอง ในกรุงเทพมหานครกลุ่มผูป้ระกอบการรถยนต์มือสองในการศึกษาคร้ังน้ี มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากและพบว่า ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดตามล าดบั ดา้นกระบวนการดา้นบุคคล ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากและลกัษณะทางกายภาพมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง                                                                               
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email:s_pachinee@hotmail.com 
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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2.การศึกษาระดบัความพึงพอใจในการเลือกใชส่ื้อทางการตลาด ประเภทส่ือนิตยสาร ของผูป้ระกอบการ
รถยนตมื์อสอง ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มผูป้ระกอบการรถยนตมื์อสองในการศึกษาคร้ังน้ี มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และพบว่า ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้น
กระบวนการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความพึงพอในอยู่ในระดับมากตามล าดับ และลกัษณะทาง
กายภาพ มีความพึงพอในอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. การศึกษาความแตกต่างความพึงพอใจในการเลือกใชส่ื้อทางการตลาดของกลุ่มผูป้ระกอบการรถยนตมื์อสอง 
ในกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า มีความพึงพอใจส่ือออนไลน์มากกว่าส่ือนิตยสาร คิดเป็นค่าเฉล่ีย
ความแตกต่างโดยรวม 0.49  
ค าส าคญั: ความพึงพอใจ, การเลือกใชส่ื้อทางการตลาด, ผูป้ระกอบการรถยนตมื์อสอง, ส่ือออนไลน,์ นิตยสาร  

 
Abstract 

    Study of differences in satisfaction level of selecting marketing media by used car entrepreneurs 
between online media users and users who opt to use car magazines. The objectives of this study are 1) 
to examine the level of satisfaction in selecting to advertise in online marketing media. 2) to examine the 
level of satisfaction in selecting to advertise in magazine marketing media 3) to study the differences in 
level of satisfaction in choosing the marketing channel between the used cars entrepreneurs who use 
online media and the ones who opt to use car magazine media. 
 In this study the researcher conduct survey sample of 200 used car entrepreneurs. The questionnaire 
focus on the satisfaction level received during the selection of marketing media between online media 
provider and car magazine media provider. The questionnaire consisted of list (check-list) and scale 
(Likert-scale). The Likert-Scale were use to quantify the descriptive information into scale 
classification. The researcher then using Discriminant analysis (DA) and the average (Mean) Percentage 
(Percentage) SD (Standard Deviation) and ANOVA (Analysis of Variance) and the result are as follow. 
 1. Study of satisfaction level in selecting online marketing media by entrepreneurs of used cars 
dealer in this study shows. Overall satisfaction level is high and the highest level of satisfaction receives 
from online media provider is price, follow product and, promotion package offered accordingly. The 
operating processes, people and, place receive high level of satisfaction. The physical evidence and 
presentation of the media provider receives satisfactory level.  
 2. Study of satisfaction level in selecting magazine marketing media by entrepreneurs of used cars 
dealer in this study shows. Overall satisfaction level is high and high satisfaction level received from 
magazine media ranked price, product, promotion package, people, operating processes, and place in 
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high level accordingly. The physical evidence and presentation of the media provider receives 
satisfactory level.    
 3. Study of differences in satisfaction level in selecting marketing media by used cars entrepreneurs 
in this study found that the sample groups are more satisfied with online media than magazine median 
with an average of difference by 0.49 
Keywords: Customer satisfaction level, Choice of Media, Used cars entrepreneur, Entrepreneurship, 
Online media, Magazine media.  
 
 

1. บทน า (Introduction) 
 

 การส่ือสารทางการตลาดนับว่ามีความส าคัญมากท่ีจะเป็นส่วนช่วยให้ผูบ้ริโภครับรู้ และให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้และบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการ การส่ือสารการตลาดเป็นวิธีการส่ือสารท่ีองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่
นิยมน ามาใชก้นัอย่างกวา้งขวาง เพ่ือใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภค กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด (ช่ืนจิตต ์ แจง้เจนกิจ, 2540 
: 4-7) การส่ือสารการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสนับสนุนงานด้านการตลาดการขายและเป็นท่ีมาของ
ยอดขายซ่ึงส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ ในธุรกิจจดัท าส่ือทางการตลาดเขา้มามีบทบาท ในการเช่ือมโยง
ระหว่างกลุ่มธุรกิจประกอบและผูบ้ริโภคใหใ้กลก้นัมากข้ึน ในปัจจุบนั นอกจากการใชส่ื้อดั้งเดิมประเภท
ส่ิงพิมพ์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แล้วการน าเอาเทคโนโลยีเครือข่ายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Internet) มาใชเ้ช่ือมโยงให้กวา้งขวางข้ึนพร้อมทั้งการให้ขอ้มูลข่าวสาร การโฆษณาสินคา้ ผ่านเทคโนโลยี
การส่ือสาร ในยุคท่ีข้อมูลข่าวสารถูกส่งไปยงัผูบ้ริโภคท่ีอยู่กระจายตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลกผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ การติดตามข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต ส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาต่างๆ ซ่ึงไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก
จากกลุ่มลกูคา้ท่ีตอ้งการความรวดเร็ว มีเวลาอนัจ ากดั 3 

 จากสาเหตุดงักล่าว ท าให้ผูป้ระกอบการรถยนต์มือสองบางรายตอ้งปิดกิจการลง ส่วนท่ียงัประกอบ
ธุรกิจต่อกไ็ดรั้บความล าบาก อยา่งไรกต็ามรถใหม่วนัน้ีกต็อ้งเส่ือมสภาพไปตามกาลเวลาและเขา้สู่ตลาดรถยนต์
มือสองในท่ีสุด ดา้นผูป้ระกอบการจึงปรับตวัเพ่ือความอยู่รอด และหันไปใชส่ื้อทางการตลาดมากข้ึนเป็น
อย่างมาก เดิมทีตลาดรถยนต์มือสองในกรุงเทพมหานครนั้ นมักใช้ส่ือนิตยสารหรือส่วนโฆษณาของ
หนงัสือพิมพ ์แต่ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการมีทางเลือกมากข้ึนในการส่งเสริมการตลาดผา่นส่ือออนไลน ์
 
3 ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ.  IMC & Marketing Communication กลยทุธ์ส่ือสารการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ ์Brandagebooks.  2540. 
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เน่ืองจากใชง่้ายและค่าใชจ่้ายไม่สูงนกั ส่งผลใหเ้กิดผูใ้หบ้ริการส่ือทั้งสองประเภทรายใหม่ๆหลายรายและ
เกิดการแข่งขนัระหว่างผูใ้หบ้ริการส่ือรุนแรงข้ึนอย่างหลีกเลียงไม่ได ้ในหลายกรณีท่ีผูบ้ริโภคหนัเขา้ไป
หาดูรถยนตมื์อสองผ่านส่ือออนไลนแ์ต่อยา่งไรกต็ามเรากย็งัสามารถเห็นส่ือนิตยสารรถมือสองไดต้ามแผง
หนงัสือทัว่ไปนั้นแสดงให้เห็นว่าส่ือนิตยสารมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการขายรถยนตมื์อสองอยู่ไม่นอ้ยและ
ยงัมีผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนต์มือสองใหค้วามไวว้างใจ  ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึง
พอใจในการใชส่ื้อทางการตลาดของกลุ่มผูป้ระการรถยนตมื์อสอง ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์
แก่ผูใ้ห้บริการส่ือจดัท าส่ือทางการตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูป้ระกอบการ
รถยนตมื์อสองในการเขา้ถึงลกูคา้ และทราบถึงแนวโนม้ความพึงพอใจในการใชส่ื้อทางการตลาดของ 
กลุ่มผูป้ระกอบการรถยนต์มือสอง ระหว่างส่ือออนไลน์ กบัส่ือนิตยสาร นอกจากนั้น ขอ้มูลในการศึกษา
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจท่ีจดัท าส่ือทางการตลาดทั้งส่ือออนไลน์และส่ือนิตยสาร เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างช่องทางการเติบโตในธุรกิจด้านการจัดการส่ือทางการตลาดต่อไปปัญหา 
ผูป้ระกอบการรถยนต์มือสอง มีความตอ้งการท่ีจะเพ่ิมช่องทางการขายรถยนต์มือสองผ่านส่ือส่ง เสริมการ
ขายหลายช่องทางเพ่ือเพ่ิมยอดขาย มีการตดัสินใจเลือกใชส่ื้อการตลาดท่ีหลากหลาย ปัจจุบนัผูใ้หบ้ริการส่ือ
ออนไลน ์และส่ือนิตยสารมีการแข่งขนักนัมากข้ึน 

2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

     ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา บทความ วารสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาเป็นแนวความคิด
ประกอบการวิจยั ซ่ึงจะน าเสนอตามประเด็นท่ีส าคญัต่างๆ ตามล าดบัดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดการส่ือสารทางการตลาด 
 เสรี วงษ์มณฑา (2547: 4) แนวความคิดของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated 
Communication IMC) การส่ือสารด้วยวิธี “การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ” เป็นกลยุทธ์วิธีการ
ส่ือสารแนวใหม่ท่ีหลายภาคธุรกิจนิยมน ามาใช้กนัอย่างกวา้งขวางเพ่ือให้เข้าถึงผูบ้ริโภคเป้าหมายให้
ไดม้ากท่ีสุด โดยจุดมุ่งหมายสูงสุด4 

 นิตยสาร คือ ส่ือส่ิงพิมพ ์ถือว่าเป็นส่ือหลกัท่ีใชอ้ย่างแพร่หลายชนิดหน่ึง และท าหน้าท่ีเป็นส่ือเสริม เช่น 
นิตยสารรถยนต ์เช่น กรังดป์รีซ์, ยานยนต์5 

ส่ือออนไลน์ คือ การน าภาพโฆษณาลงในเวบ็ไซด์ของคนอ่ืนท่ีมีช่ือเสียงและมีผูนิ้ยมเปิดเขา้ไปเล่นเป็น
จ านวนมากเน่ืองจากระบบอินเตอร์เน็ตไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายมากข้ึนทุกวนัเพราะสามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งกวา้งขวางทัว่โลกและเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริง6 
4 เสรี วงษม์ณฑา การส่ือสารการตลาด.  กรุงเทพฯ: วิสิทธ์ิพฒันา. (2547: 4)   
5แคทรียา ตั้งเจริญ กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  การคน้ควา้
แบบอิสระ.  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต.  สาขา การส่ือสารศึกษา. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. (2554:12) 
6แคทรียา ตั้งเจริญ (2554:12) 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
     ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจไวว้่า เป็นลกัษณะความรู้สึกของมนุษยคื์อความคาดหวงัของบุคคลท่ีมี

ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดเม่ือไดรั้บการสนองตอบทั้งทางดา้นวตัถุและทางดา้นจิตใจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในส่ิง

ท่ีตั้งไวจ้ะเป็นความพึงพอใจและหากไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัจะเป็นความไม่พึงพอใจความ

พึงพอใจน้ีเป็นความรู้สึกทางบวกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกดา้นอ่ืน ๆ เป็นความรู้สึกท่ีสลบัซบัซอ้น

ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางด้านอ่ืนความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจะ

แตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและลกัษณะส่วนบุคคล 

      2.3 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix ) ของ Philip Kotlerไวว้่าเป็น

แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการท่ีใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรือ 7Ps ในการก าหนด

กลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยคื์อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้ง

มอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น ๆโดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์

แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

 2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงินลกูคา้เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของบริการ

กับราคา (Price) ของบริการ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซ้ือดังนั้ น การก าหนดราคาการ

ใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอ

บริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้ง

พิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

4. ด้านส่ งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึ งท่ี มีความส าคัญในการติดต่อ ส่ือสารให้

ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการและเป็น

กญุแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 

 5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือกการฝึก อบรมการจูงใจ เพ่ือให้

สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหว่างเจา้หนา้ท่ีผู ้
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ให้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององค์กรเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถมีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

 6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation)เป็นการสร้าง

และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพและ

รูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยการเจรจาตอ้ง

สุภาพอ่อนโยนและการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชนอ่ื์น ๆ ท่ีลกูคา้ควรไดรั้บ 

. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการและการปฏิบัติในด้านการบริการท่ี

น าเสนอให้กับผูใ้ช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความ

ประทบัใจ 

  2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
      การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือของบริษทั อินเตอร์ ลิสซ่ิง จ ากัด 

จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจค่าเฉล่ียระดบัมากดา้นผลิตภณัฑแ์ละการ

บริการต่อการอนุมติัจ านวนเงินให้กู ้ดา้นราคาต่อการลดดอกเบ้ียให้หากปิดบญัชีก่อนก าหนด และการมี

อตัราดอกเบ้ียเงินกูต้  ่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายต่อค่าเฉล่ียท าเลท่ีตั้งบริษทัใกลท่ี้พกั หรือท่ีท างานดา้น

บุคลากรต่อการบริการดว้ยน ้ าใจและความเอ้ือเฟ้ือ ความเสมอภาคในการให้บริการ ความมีอธัยาศยั การ

เอาใจใส่และติดตามลูกคา้ การให้บริการต่อสอบถามทางโทรศพัท์บุคลิกภาพทัว่ไปและความน่าเช่ือถือ

และความไวใ้จไดข้องพนกังาน ดา้นกระบวนการใหบ้ริการต่อการรักษาผลประโยชน ์

      การศึกษาความพึงพอใจของผูป้ระกอบการค้ารถยนต์มือสองต่อการใช้บริการด้านสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนต์ของธนาคารธนชาติ จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย

คือ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ์

หรือบริการ 

     การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของบริษทั   โต

โยตา้ ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการอยู่ในระดบั

ปานกลางทุกปัจจัย โดยสามารถเรียงล าดับได้ดังน้ี คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านกระบวนการ
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ให้บริการ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยั

ดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นสถานท่ี และ ปัจจยัดา้นราคา ตามล าดบั 

     ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ: ความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนต์ท่ีผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษา

รถยนตย์ี่หอ้เฌอร่ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญั เรียงตามลาดบั คือ ดา้นราคา เนน้ ความเหมาะสมของราคา

ซ้ือ ดา้นผลิตภณัฑ ์เนน้ อุปกรณ์อานวยความสะดวก ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย เนน้ ความมีช่ือเสียงของ

ศูนยบ์ริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด เนน้ บุคลิกภาพของพนกังานขาย 

3. วธิีการศึกษา (Methodology) 

 3.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนต์มือสอง ในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1,200 คน 

 3.2 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ในการศึกษาค ร้ังน้ี  คือ ผู ้ประกอบการรถยนต์มือสอง ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,200 คน โดยเปิดตาราง Krejcie and Morgan จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 291 คน เป็น
กลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถให้ผลการวิจยั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ± 5% แต่
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจริงในการศึกษาคร้ังน้ี คือ จ านวน 200 คน 

     3.3 ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) โดยแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็นโซนโดย
แบ่งจากผูใ้หบ้ริการส่ือออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ขอ้มูลของผูใ้หบ้ริการส่ือออนไลน์ บริษทั วนั ทู 
คาร์ จ ากดั)  

 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้วยการจ าแนกประเภท  (Discriminant Analysis) (DA) ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ANOVA 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย (Results and Discussion) 

  4.1 ผลการศึกษา 

 4.1.1 ศึกษาระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้ ส่ือทางการตลาดประเภทส่ือออนไลน์ของ
ผูป้ระกอบการรถยนตมื์อสอง ในกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มผูป้ระกอบการรถยนตมื์อสองในการศึกษาคร้ัง
น้ี มีระดับความพึงพอใจ ด้านราคามากท่ีสุดรองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาดด้าน
กระบวนการ ดา้นบุคคล ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั 
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 4.1.2 ศึกษาระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้ส่ือทางการตลาด ประเภท ส่ือนิตยสาร ของ
ผูป้ระกอบการรถยนตมื์อสอง ในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มผูป้ระกอบการรถยนตมื์อสองในการศึกษา
คร้ังน้ี มีระดบัความพึงพอใจ ดา้นราคามากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและลกัษณะทางกายภาพ  
 4.1.3 ศึกษาความแตกต่างความพึงพอใจในการเลือกใชส่ื้อทางการตลาด ระหว่างผูป้ระกอบการรถยนต์มือ
สองท่ีเลือกใชส่ื้อออนไลน์ กบัผูป้ระกอบการรถยนต์มือสองท่ีเลือกใชส่ื้อนิตยสาร ในกรุงเทพมหานคร
พบวา่ ผูป้ระกอบการรถยนตมื์อสองในการศึกษาคร้ังน้ี มีความพึงพอใจส่ือออนไลน์มากกวา่ส่ือนิตยสาร 
      4.2 อภิปราย 
      4.2.1 การศึกษาผูป้ระกอบการรถยนต์มือสอง ในกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการเลือกใชส่ื้อ
ทางการตลาด ประเภทส่ือออนไลน์ อยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ว่า 
ผูป้ระกอบการรถยนต์มือสอง ในกรุงเทพมหานครท่ีมีการเลือกใชส่ื้อออนไลน์ในระดบัมาก เน่ืองจากใน
ปัจจุบนั ประชาชนและผูป้ระกอบการธุรกิจส่วนใหญ่ นิยมใชส่ื้อออนไลน์ อินเตอร์เน็ตหรือเวบ็ไซต ์เพราะ
เขา้ถึงการใชง้านไดร้วดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการไดห้ลากหลายช่องทางผา่น
เคร่ืองมือส่ือสาร รวมถึงอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ แท็บเลต็ เน็ตบุ๊ค 
เป็นตน้ จากผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเสรี วงษม์ณฑา (2547) ไดก้ล่าวถึงการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ การใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ ท่ีสามารถส่งข่าวสารไปสู่ผูรั้บสารไดอ้ยา่งทัว่ถึงภายในระยะเวลา
ท่ีรวดเร็วผ่านส่ือมวลชน อนัไดแ้ก่ โทรทศัน์ ส่ือเฉพาะกิจ ส่ืออิเลคทรอนิคส์ หรือส่ือออนไลน์เป็นตน้ 
และใกล้เคียงสอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤษณะ แสนวาสน์ (2551:ง) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูป้ระกอบการค้ารถยนต์มือสองต่อการใช้บริการดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของธนาคารธนชาติจ ากัด 
(มหาชน) ในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือดา้นบุคลากรดา้นกระบวนการดา้น
ลกัษณะทางกายภาพดา้นราคาดา้นการจดัจ าหน่ายดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการและดา้นการส่งเสริม 
      4.2.2 การศึกษาผูป้ระกอบการรถยนต์มือสอง ในกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการเลือกใช้ส่ือ
ทางการตลาด ประเภทส่ือนิตยสารอยู่ในระดบัมาก จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลไดว้่า ผูป้ระกอบการ
รถยนต์มือสอง ในกรุงเทพมหานครท่ีมีการเลือก ใชส่ื้อนิตยสารอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจาก การให้บริการเช่า
พ้ืนท่ีโฆษณา ประชาสัมพนัธ์เพ่ือจ าหน่ายรถยนต ์ มือสอง ดา้นการซ้ือขาย เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมมา
ยาวนาน ประกอบกบักระบวนการจดัพิมพห์รือเรียบเรียงขอ้มูลในหนา้โฆษณาต่างๆ ของนิตยสารรถยนต์
นั้น ๆ ตอ้งมีการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูล แหล่งการจ าหน่ายของให้ผูบ้ริการท่ีถูกตอ้ง และมีความ
น่าเช่ือถือ ผ่านการวิเคราะห์และคดัสรรจากบรรณาธิการของนิตยสารหรือส านกัพิมพ ์เพ่ือใหผู้อ่้านไดรั้บ
ข่าวสารขอ้มลู สินคา้และการบริการใหต้อบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างสูงสุด จากผลการศึกษาสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ Bovee, et al (1995:11) ได้กล่าวว่า การส่ือสารทางการตลาด หรือการโฆษณาสินค้าผ่าน
ส่ือมวลชน เช่น นิตยสาร หรือหนงัสือพิมพ ์แมว้า่จะเสียค่าโฆษณาสูง แต่การเขา้ถึงผูใ้ชเ้งินทุนเพ่ือการขาย
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มากมายมาหาศาล มากกว่าการใช้การโฆษณาประเภทอ่ืนๆสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกวินพรเลิศ 
(2546 : ง) ไดท้ าการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการดา้นสินเช่ือเช่าซ้ือของบริษทัอินเตอร์
ลิสซ่ิงจ ากดัจงัหวดัเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
มีความพึงพอใจดา้นระดบัดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัมาก และดา้น
ท าเลท่ีตั้งดา้นบุคลากรต่อการบริการดา้นกระบวนการให้บริการต่อการรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 4.2.3 การศึกษาความแตกต่างของความพึงพอใจในการเลือกใชส่ื้อทางการตลาด โดยผูป้ระกอบการ
รถยนต์มือสองในกรุงเทพมหานครมีการเลือกใช้ส่ือออนไลน์มากกว่าส่ือนิตยสาร จากผลการศึกษา 
สามารถอภิปรายผลไดว้่าเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาอย่างต่อเน่ืองซ่ึงส่งผลให้เกิดความ
สะดวกต่อการใช้งานของผูใ้ห้บริการ ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภค ในปัจจุบันความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดมี้บทบาทส าคญัต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย ์ไดบู้รณาการเขา้สู่ระบบธุรกิจ 
ท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถเลือกช่องทางในการส่ือสารเพ่ือตอบสนองต่อผูบ้ริโภคไดร้วดเร็วมากท่ีสุดจาก
ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิด จิตตินนัท ์เตชะคุปต ์(2539 : 19) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจของ
ลูกคา้ไวว้่าภาวการณ์แสดงถึงความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การ
ไดรั้บบริการท่ีตรงกบัส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัหรือดีเกินกว่าความคาดหวงัของลูกคา้ในทางตรงกนัขา้มรวมถึง
ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสิริรัตน์ ปิติพฒันพงศ ์(2556:ค)ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา ระดบั
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรถยนตท่ี์ผลิตมาจาก
ประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษารถยนต์ยี่ห้อเฌอร่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมเฉล่ียในระดบัมาก และให้ความส าคญัเรียง
ตามล าดบัคือดา้นราคาเนน้ความเหมาะสมของราคาซ้ือดา้นผลิตภณัฑ์เนน้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายเนน้ความมีช่ือเสียงของศูนยบ์ริการและดา้นการส่งเสริมการตลาดเนน้บุคลิกภาพของ
พนกังานขาย 
 

5. สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเร่ืองความแตกต่างความพึงพอใจในการเลือกใช้ส่ือทางการตลาด ระหว่างผูป้ระกอบการ

รถยนต์มือสองท่ีเลือกใช้ส่ือออนไลน์ กับผู ้ประกอบการรถยนต์มือสองท่ีเลือกใช้ส่ือนิตยสาร ใน

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดว้่า ผูป้ระกอบการรถยนต์มือสองในการศึกษาคร้ังน้ี มีความพึงพอใจส่ือ

ออนไลน์มากกว่าส่ือนิตยสาร เน่ืองจากในปัจจุบนั ประชาชนและผูป้ระกอบการธุรกิจส่วนใหญ่ นิยมใช้
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ส่ือออนไลน์ อินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ เพราะเขา้ถึงการใช้งานได้รวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อ

ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการไดห้ลากหลายช่องทางผ่านเคร่ืองมือส่ือสาร รวมถึงอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่าง 

ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ แทบ็เลต็ เน็ตบุ๊ค เป็นตน้  

      5.2 ขอ้เสนอแนะ 

 5.2.1 ดา้นผลิตภณัฑผ์ูใ้หบ้ริการส่ือทางการตลาดควรมีการวางแผนธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูป้ระกอบการ เช่น มีการแสดงเน้ือหาโฆษณาสินคา้ท่ีเป็นปัจจุบนั และ
แสดงรายละเอียดส าคญัในส่วนต่าง ๆ รวมถึงควรมีการพิจารณาความตอ้งการ หรือพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ประกอบกนัในการสร้างพ้ืนท่ีในการโฆษณาสินคา้นั้นๆ 
 5.2.2 ด้านราคา ผูใ้ห้บริการส่ือทางการตลาดควรมีศึกษาสถานภาพทางธุรกิจของผูป้ระกอบการและ
ประเมินความตอ้งการในการโฆษณาสินคา้นั้น ๆ พร้อมทั้งมีน าเสนออตัราค่าบริการและเง่ือนไขการช าระ
ท่ีชดัเจน เหมาะสมสอดคลอ้งกบัคุณภาพของการบริการ 

 5.2.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูใ้ห้บริการส่ือทางการตลาดควรมีช่องทางในการให้บริการแก่
ผูป้ระกอบการไดส้ามารถติดต่อสอบถามหลากหลายช่องทาง และควรมีการใหบ้ริการนอกสถานท่ี 

 5.2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้หบ้ริการส่ือทางการตลาดควรมีการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการ
สมนาคุณแก่ผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการในระยะเวลาท่ีก าหนด เช่นผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการ 3 ปีข้ึนไป มี
การใหส่้วนลด หรือมีการแจงของสมนาคุณ เป็นตน้เพ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจในการใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

 5.2.5 ดา้นบุคคล ผูใ้ห้บริการส่ือทางการตลาดหรือเจา้ของธุรกิจควรมีการอบรมหรือคัดสรรพนักงานท่ีมี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกบังานประเภทนั้น ๆ และในกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะทางควรใช้
พนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือใหผ้ลการปฏิบติังานเป็นท่ีหนา้เช่ือถือ และตรวจสอบได ้

 5.2.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูใ้หบ้ริการส่ือทางการตลาดควรมีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ ให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน เพ่ือให้การปฏิบติังานเกิด
ประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด 

 5.2.7 ดา้นกระบวนการผูใ้หบ้ริการส่ือทางการตลาดควรมีการท าแบบส ารวจภายหลงัการใหบ้ริการ เพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการพฒันา น ามาปรับปรุงการใหบ้ริการใหมี้คุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพบริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาบางล าพู” ใน
คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการตามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการธนาคารและ
เพ่ือคน้หาองค์ประกอบปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการของธนาคาร รวมถึงขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการ
ธนาคารเก่ียวกบัการใหบ้ริการของธนาคารโดยเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน และและใชส้ถิติ
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์องคป์ระกอบ(Factor Analysis) และ
การวิเคราะห์ One-way ANOVA พบว่า โดยภาพรวมผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการของ
ธนาคารในระดบัมาก มีองค์ประกอบคุณภาพการบริการ 6 องค์ประกอบ คือ การบริการของพนักงาน  
ความมัน่ใจของลกูคา้ ความพร้อมในการใหบ้ริการ กระบวนการในการปฏิบติังาน การดูแลเอาใจใส่ ความ
พร้อมในการใหบ้ริการ และเม่ือเปรียบเทียบความแปรปรวนแต่ละองคป์ระกอบกบัคุณลกัษณะทัว่ไปของ
ผูใ้ชบ้ริการ พบว่า ดา้นอาย ุดา้นการศึกษาและดา้นอาชีพ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 3 ดา้นและไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 3 ดา้นเท่ากนั ดา้นระยะเวลาในการเป็นลูกคา้
ธนาคารมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติทุกดา้น ส่วนดา้นประเภทธุรกรรม มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 1 ดา้น ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 5 ดา้น 
 
ค าส าคัญ: การประเมิน, คุณภาพการบริการ, ธนาคาร 
 

Abstract 
     A study is “Assessing services quality of Bangkok Bank Public Company Limited, Banglumphu 
branch”. The objective of this study were the factors towards the satisfaction of customer Bangkok Bank 
service quality, the components affecting the factors of Bangkok Bank service quality and making 
suggestions of the customers toward Bangkok Bank’s service. The sample of 200 people and analyze by 
using statistics describe in frequency, percentages, mean, factor analysis and one-way ANOVA . 
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     2056 

 
 

 The results showed that the satisfaction of customer Bangkok Bank service quality, Overall get the 
highest level. The 6 components of service quality were the service of officers, the confidence of 
customers, the readiness of services, the process of services and the care of services. When comparing 
the variance of each component with the typical features of customer found that education and 
occupation affecting the quality of service varies significantly statistical 3 components and no 
significant 3 components equally. For the duration to be the bank's customers have different opinions 
and no significant statistical in all components. For the Transaction Type had significantly different 
statistically insignificant one component and no significant statistical in 5 components. 
 
Keywords: Assessing, Services Quality, Bank 
 

1. บทน า 
 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ช่ือยอ่:BBL) จด
ทะเบียนก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 โดยขา้ราชการ นกัธุรกิจ และกลุ่มบุคคลท่ีมีแนวคิด
เดียวกนั มีสโลแกนท่ีว่า "เพ่ือนคู่คิด มิตรคู่บา้น"   และเป็นบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เม่ือปี 2518 ตามขอ้มูลท่ีไดมี้การรายงานใหแ้ก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 
2554 ธนาคารมีสินทรัพยร์วม 2,034.0 ลา้นบาท  เงินให้สินเช่ือรวม 1,428.1 ลา้นบาท  เงินรับฝากรวม 
1,524.8 ลา้นบาท ส่วนของเจา้ของ 241.0ลา้นบาท  เงินกองทุนตามกฎหมาย 231.5 ลา้นบาท และมีมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) จ านวน 293.0 ลา้นบาท ซ่ึงจากการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพเป็นท่ีประจกัษท์ าให้ธนาคารกรุงเทพรับการคดัเลือกจากการส ารวจธนาคารยอด
เยี่ยมในประเทศก าลงัพฒันาประจ าปี 2546 ซ่ึงตีพิมพใ์นนิตยสารโกลบอลไฟแนนซ์ ฉบบัเดือนพฤษาคม 
2546 วา่เป็นธนาคารท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย   
นอกจากน้ี  ธนาคารกรุงเทพยงัเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวท่ีมีเครือข่ายต่างประเทศกวา้งขวางท่ีสุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ซ่ึงธนาคารมีสาขาอยู่ทั้งท่ีปักก่ิง เซ่ียงไฮ ้เซ่ียะเหมิน และเส่ินเจ้ิน และ
เครือข่ายสาขาในต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพครอบคลุม 13 เขตเศรษฐกิจส าคญัของโลก ไดแ้ก่ จีน 
ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา องักฤษ ญ่ีปุ่น ไตห้วนั สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว และ
พม่า ซ่ึงประกอบดว้ยสาขาต่างประเทศ 26 แห่ง ส านกังานตวัแทน 1 แห่ง และธนาคารในเครือท่ีธนาคาร
กรุงเทพถือหุน้ทั้งหมด 2 แห่ง คือ Bangkok Bank Berhad (BBB) ในประเทศมาเลเซีย และ Bangkok Bank 
(China) Company Limited (BBC) ในประเทศจีน 
ดา้นการให้บริการธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชยท่ี์ให้บริการอย่างครบวงจร ซ่ึงประกอบดว้ย การ
จดัการสินเช่ือร่วม การรับประกนัการจดัจ าหน่ายตราสารทุน สินเช่ือเพ่ือการคา้ระหว่างประเทศ สินเช่ือ
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โครงการ บริการรับฝากหลกัทรัพย ์สินเช่ือเพ่ือเอสเอม็อี บริการการเงินธนกิจ และบริการใหค้ าแนะน าทาง
ธุรกิจปรัชญาของธนาคารท่ีมุ่งเนน้การพฒันาสายสัมพนัธ์กบัลกูคา้เพ่ือ เก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนัอย่างยืนยาว 
นอกจากน้ี การประสานศกัยภาพภายในองคก์รระหวา่งหน่วยธุรกิจต่างๆ ทั้งดา้นลกูคา้ธุรกิจรายใหญ่ ดา้น
การเงินธนกิจ กิจการธนาคารต่างประเทศ ดา้นลูกคา้ธุรกิจรายกลางและรายปลีก และดา้นลูกคา้บุคคล 
เอ้ืออ านวยใหธ้นาคารสามารถสร้างสรรคบ์ริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการเฉพาะเจาะจงของลกูคา้ โดย
มีทั้งความหลากหลายและมิติในเชิงลึกโดยเนน้คุณภาพการใหบ้ริการ 
ส าหรับธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาบางล าพู เป็นสาขาหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูเ่ลขท่ี 
109 ถนนสามเสน แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นสาขาท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงในเขต
พระนครก่อตั้งมานานกวา่ 60 ปี เน่ืองจากตั้งอยูใ่นยา่นบางล าพซ่ึูงถือเป็นแหล่งการคา้ท่ีส าคญัท าใหมี้ลกูคา้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก เพ่ือความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีให้บริการของ
แต่ละสาขาของธนาคารซ่ึงมีอยู่เป็นจ านวนมาก ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การปรับเปล่ียน
ระบบการใหบ้ริการเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้และไดมี้นโยบายของธนาคารท่ีใหค้วามส าคญัของ
การให้บริการลูกคา้โดยไดก้ าหนดให้งานคุณภาพบริการเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดนัแรก โดยทุก
สาขาตอ้งถือปฏิบติัให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจงั เพ่ือสร้างให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งยงัเป็น
แรงสนบัสนุนการขยายธุรกิจของธนาคารไดอี้กทางหน่ึงดว้ยซ่ึงไดมี้การจดัตั้ง “โครงการยกระดบัคุณภาพ
บริการสาขา”เป็นโครงการสร้างคุณภาพบริการใหก้บัผูม้าใชบ้ริการนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้มาโดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะยกระดบัการใหบ้ริการใหเ้ป็น มาตรฐานการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และผูใ้ชบ้ริการ ทุก
สาขาของธนาคารใหเ้กิดคุณภาพในการบริการสูงสุด  
อย่างไรก็ตามการด าเนินโครงการดังกล่าวยงัไม่ไดมี้การประเมินคุณภาพบริการท่ีเป็นการวดัคุณภาพ
บริการตามมุมมองของลูกค้าท่ีคาดหวงักบับริการท่ีได้รับจากธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขา
บางล าพ ูท าใหไ้ม่สามารถรับรู้ไดถึ้งคุณภาพบริการของธนาคารท่ีลกูคา้ไดรั้บในการบริการได ้อีกทั้งผูวิ้จยั
เป็นพนกังานของธนาคาร สาขาบางล าพ ูท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมของผูม้าใชบ้ริการในเบ้ืองตน้เป็นอยา่งดี 
ผูวิ้จยัจึงเลง็เห็นวา่การวิจยั การประเมินคุณภาพบริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาบางล าพ ู
ในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารเพ่ือเป็นแนวทางวางแผน และปรับปรุงคุณภาพบริการของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) สาขาบางล าพู เพ่ือท่ีจะรักษาฐานลูกคา้เก่า และเพ่ิมลูกคา้ใหม่ต่อไป อีกทั้งน า
ขอ้มลูไปใชใ้นการสร้างกลยทุธ์เพ่ือการแข่งขนั และเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับวางแผนการใหบ้ริการ เป็น
แนวทางใหส้าขาอ่ืนๆของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดน้ าไปเป็นแนวทางปรับปรุง พฒันาคุณภาพ
บริการ และการบริหารงานของธนาคาร เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจของลกูคา้ต่อไป 
ด้วยความส าคัญของคุณภาพในการให้บริการดังกล่าวข้างต้น นักวิจัยจึงมีวตัถุประสงค์ในการวิจัย
ดงัต่อไปน้ี1)เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการตามความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั(มหาชน) สาขาบางล าพ ู2)เพ่ือคน้หาองคป์ระกอบปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั(มหาชน) สาขาบางล าพ ูและ 3)เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการธนาคารเก่ียวกบัการใหบ้ริการ
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ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) สาขาบางล าพู ซ่ึงดว้ยวตัถุประสงคด์งักล่าวนกัวิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคารดา้นต่างๆ อาทิ 1)ทราบความพึงพอใจคุณภาพการบริการตามความ
คิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ2)น าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชใ้นการคน้หาองคป์ระกอบดา้นคุณภาพการบริการและกลยทุธ์
การแข่งขนัทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพแก่ธนาคาร และ3) รับทราบขอ้เสนอแนะและแนวทางในการ
ปรับปรุงคุณภาพบริการของธนาคารให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้มากยิ่งข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพบริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาบางล าพู” ใน
คร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
แนวคิดเก่ียวการบริการและคุณภาพการบริการ (Service Quality)โดยแนวคิดดงักล่าวไดมี้นกัวิชาการชาว
ไทยและต่างประเทศไดใ้ห้หมายไวอ้ย่างหลากหลายซ่ึงส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั กล่าวคือ
ความหมายของค าว่า “บริการ” พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2525 อา้งถึงใน วรรณวิภา พีราวชัร
,2549) ไดใ้หค้  าจ ากดัความของค าวา่ การบริการ หมายถึง การปฏิบติัรับใช ้การใหค้วามสะดวกต่างๆ  ส่วน
ค าศพัทท่ี์มาจากภาษาองักฤษ SERVICE ซ่ึงมีความหมายว่า เป็นการบริการท่ีดี สามารถแยกความหมายได ้
ดงัน้ี 

S = Service Mind คือ การมีใจใฝ่บริการ ปรารถนาใหผู้อ่ื้นพึงพอใจและสุขใจใส่ 
E = Enthusiasm คือ การมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
R = Readiness คือ การมีความพร้อมทง้บุัคลากรและวสดุัอุปกรณ์ท่ีจะใหบ้ริการ 
V = Value คือ การตระหนกัถึงคุณค่าในงานบริการท่ีท า ว่าเป็นงานท่ีมีประโยชน์ มีคุณค่า และ

สามารถสร้างความภาคภูมใจใหก้บัชีวิตได ้
I = Interested คือ มีความสนใจ ใส่ใจ ในงานบริการท่ีท าดว้ยความเตม็ใจ 
C = Cleanliness คือ ความสะอาด การบริการท่ีดี อาคารสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ หรือพนักงาน

บริการตอ้งมีความสะอาด 
E = Endurance คือ ความอดทน อดกลั้น งานบริการจะตอ้งพบเจอกบับุคคลหลายประเภท ทั้ ง

ประเภทเฉย ๆ ร้อนรน จุกจิกจูจ้ี ข้ีบ่น ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความอดทน  
S = Smile คือ การยิม้แยม้แจ่มใส การมีมิตรภาพต่อผูม้ารับบริการทุกคนโดยทัว่หนา้ไม่มีการแบ่ง

ชั้นวรรณะใดๆ ทั้งส้ิน  
นอกจากน้ีการให้บริการท่ีดียงัหมายถึง การให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลและอานวยความสะดวกแก่
ผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือใหเ้กิดความพอใจรักใคร่และศรัทธาต่อการใหบ้ริการ ทั้งน้ีผูป้ฏิบติัจะตอ้งใหค้วามร่วมมือ
พฒันาการบริการให้เกิดความก้าวหน้าและมัน่คง โดยหาวิธีการให้บริการแก่ผูม้าติดต่อให้เกิดความ
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รวดเร็วถูกตอ้งครบถว้นทุกขั้นตอน และเป็นไปดว้ยความเสมอภาค สาหรับลกัษณะของการบริการท่ีดีท่ี
จะทาให้ผูรั้บบริการประทบัใจนอกจากตวัพนักงานจะมีคุณสมบติัท่ีดีแลว้ บริการท่ีให้กบัผูรั้บบริการ
จะตอ้งเป็นบริการท่ีดีดว้ย ซ่ึงลกัษณะบริการท่ีดี (ประสิทธ์ิ พรรณพิสุทธ์ิ,2540) ดงัน้ี 

1.สะดวกและรวดเร็ว การติดต่อของลูกคา้จะตอ้งสะดวกไม่สลบัซับซ้อน ทั้งในดา้นการจดัสา
นกังานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งกรอก เม่ือมีปัญหาลูกคา้สามารถสอบถามไดเ้สมอ ถา้เร่ืองใดไม่
สามารถดาเนินการใหไ้ดใ้นขณะนั้น ตอ้งช้ีแจงใหเ้ขา้ใจถึงสาเหตุ เช่น ไม่ถกูตอ้งตามระเบียบ 

2.สมบูรณ์และถกูตอ้ง การทางานใด ๆ อย่างเร่งด่วน รวดเร็วดงัท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 1 มกัจะทาใหเ้กิด
ความผิดพลาดไดง่้าย ในกรณีเช่นน้ีเราจะแกไ้ขไดด้ว้ยการศึกษาระเบียบตลอดจนขอ้กฎหมายต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้น ๆ ใหช้ดัเจน เม่ือการปฏิบติังานติดขดัก็สามารถตดัสินใจดาเนินการไดท้นัที ไม่ลงัเล 
เปิดดูระเบียบ ซ่ึงจะทาใหก้ารบริการเกิดความล่าชา้ 

3.บริการทั่วถึง การบริการจะต้องให้ทั่วถึงแก่ผูม้าติดต่อทุกระดับ มิใช่เลือกปฏิบัติให้บริการ
เฉพาะผูมี้ฐานะทางสังคม และฐานะทางเศรษฐกิจดีเท่านั้น แต่จะต้องให้ความสาคัญอย่างทั่วถึง โดย
ปราศจากความลาเอียง 

4.เป็นธรรม ตอ้งใหบ้ริการอย่างเป็นธรรม เช่น ใหบ้ริการตามลาดบัก่อนหลงั (ตามคิว)มิใหมี้การ
ใชอ้ภิสิทธ์ลดัขั้นตอนหรือลดัคิวใหก้บัใครบางคน ปล่อยปละละเลยบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม โดยเฉพาะ
ผูท่ี้ดอ้ยการศึกษา ควรจะใหค้วามสนใจช่วยบริการใหพิ้เศษ 
อยา่งไรกต็ามการศึกษาคุณภาพการบริการดงักล่าว Parasuraman et.al.(1990) ไดก้ าหนดมิติท่ีใชว้ดัคุณภาพ
การให้บ ริการไว้ 10 ด้านด้วยกัน  ได้แ ก่1)ความไว้วางใจได้  (Reliability) 2)ความ รับผิดชอบ 
(Responsiveness) 3)ความสามารถ (Competence) 4)การเข้าถึงบริการ (Access) 5)ความสุภาพ/อธัยาศัย
ไมตรี (Courtesy) 6)การติดต่อส่ือสาร (Communication) 7)ความน่าเช่ือถือ (Creditability) 8)ความ
ปลอดภัย (Security) 9)การเข้าใจและรู้จักลูกค้าจริง (Understanding/Knowing he Customer) 10)ส่ิงท่ี
สามารถสมัผสัได/้ บริการท่ีเป็นรูปธรรม (Tangibles)  
จากแนวคิดการศึกษาคุณภาพการบริการของ Parasuraman et.al ดงักล่าวขา้งตน้ต่อมาภายหลงันกัวิชาการ
ท่ีไดท้ าการศึกษาคุณภาพการบริการดงักล่าวไดโ้ดยน าหลกัวิชาสถิติมาใชเ้พ่ือพฒันาเคร่ืองมือการวดัการ
รับรู้คุณภาพในการบริการของผูรั้บบริการโดยใชห้ลกั SERVQUALและไดท้ าการทดสอบความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) และความเท่ียงตรง (Validity) พบว่า SERVQUAL สามารถแบ่งมิติไดเ้ป็น 5 มิติหลกัและ
ยงัคงมีความสมัพนัธ์กบัมิติของคุณภาพการใหบ้ริการทั้ง 10 ประการ SERVQUAL ท่ีท าการปรับปรุงใหม่
จะเป็นการยุบรวมบางมิติจากเดิมใหร้วมกนัภายใตช่ื้อมิติใหม่ SERVQUAL ท่ีปรับปรุงใหม่ประกอบดว้ย 
5 มิติหลกั (Parasuramanetal.,1998) ประกอบดว้ย 

มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้
เห็นถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารและสัญลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าไดรั้บการดูแล ห่วงใย และ
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ความตั้ งใจจากผูใ้ห้บริการ บริการท่ีถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผูรั้บบริการรับรู้ถึงการ
ใหบ้ริการนั้น ๆ ไดช้ดัเจนข้ึน 

มิติท่ี 2 ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้(Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการใหต้รงกบั
สัญญาท่ีให้ไวก้ับผูรั้บบริการ บริการท่ีให้ทุกคร้ังจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมา
เช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม ่าเสมอน้ีจะท าให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าบริการท่ีได้รับนั้นมีความ
น่าเช่ือถือ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้

มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะ
ใหบ้ริการ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที ผูรั้บบริการสามารถเขา้
รับบริการไดง่้าย และไดรั้บความสะดวกจากการใชบ้ริการ รวมทั้งจะตอ้งกระจายการให้บริการไปอย่าง
ทัว่ถึง รวดเร็ว 

มิติท่ี 4 ความน่าเช่ือถือ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมั่นให้เกิด
ข้ึนกบัผูรั้บบริการ ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการและตอบสนอง
ความต้องการของผูรั้บบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใช้การติดต่อส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและใหค้วามมัน่ใจวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด 

มิติ ท่ี  5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน 
จากแนวคิดเก่ียวการบริการและคุณภาพการบริการ(Service Quality)ขา้งตน้อาจกล่าวไดว้่าคุณภาพการ
ให้บริการเกิดจากการรับรู้ของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ แลว้มีความรู้สึกพึงพอใจหลงัจากท่ีไดรั้บบริการนั้น
แลว้ซ่ึงโดยภาพรวมแลว้ประกอบดว้ย 5 ดา้น ท่ีส าคญั คือ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้น
ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ดา้นความเอาใจใส่ต่อลูกคา้และดา้นตอบสนองต่อความตอ้งของลูกคา้ซ่ึงมีส่วน
ส าคญัในการท างานของพนกังานธนาคาร เน่ืองจากธนาคารเป็นงานดา้นการใหบ้ริการ ซ่ึงในปัจจุบนัมีการ
แข่งขนัท่ีรุนแรง จะเห็นไดว้่าสถาบนัการเงินและธนาคารต่างให้ความส าคญักบัคุณภาพการให้บริการมา
เป็นอนัดบัหน่ึง ดงันั้นธนาคารตอ้งพฒันาปรับปรุงระบบการให้บริการท่ีสันสมยัอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นใน
ดา้นระบบงานเทคโนโลยี สถานท่ีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการปฏิบติังาน
ของพนกังานท่ีปฏิบติัต่อลกูคา้อยา่งเอาใจใส่ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนักส็ร้างความน่าเช่ือถือ
และความเช่ือมัน่ใหก้บัลกูคา้ รวมถึงความประทบัในการใหบ้ริการมากท่ีสุด 
แนวคิดท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจและการวดัความพึงพอใจในการบริการพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน 
(2528) ได้ให้ความหมายของค าว่า “พอใจ” หมายถึง ชอบ ชอบใจ พึงใจ สมใจขณะท่ีโวลแมน 
(Wolman.1973) ไดก้ล่าวถึง ความพึงพอใจ ไวว้่าหมายถึง ความรู้สึก(Feeling) มีความสุข เม่ือคนเราไดรั้บ
ผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย(Goal) ความตอ้งการ(Wants) หรือแรงจูงใจ(Motivation)ดา้นนกัวิชาการชาวไทย
ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ หรือ ผิดหวงัอนัเกิดจาการเปรียบเทียบ
ผลหรือการปฏิบัติของผลิตภณัฑ์กบัการคาดหวงัของเขา ถา้การปฏิบัติงานของผลิตภณัฑ์ไม่ถึงความ
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คาดหมายลกูคา้จะไม่พอใจ ถา้การปฏิบติังานเท่ากบัความคาดหมายของลกูคา้กจ็ะพอใจ หรือถา้ปฏิบติังาน
สูงเกินกวา่ความคาดหมายลกูคา้กจ็ะพอใจ(อดุลย ์จาตุรงคกลุ,2546) 
อยา่งกต็าม ความพึงพอใจ (Satisfaction) ยงัหมายถึง ระดบัความรู้สึกของผูใ้ชท่ี้มีผลมาจากการเปรียบเทียบ
ไดรั้บกบัส่ิงท่ีคาดหวงั (วาณี ทองเสวต,2547) ซ่ึงหากพิจารณาถึงความพอใจของการบริการวา่จะเกิดความ
พึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด ถา้ไดรั้บการบริการต ่ากวา่ความคาดหวงัท าใหเ้กิดความไม่พอใจ แต่ถา้ระดบัผล
ของการบริการสูงกว่าความคาดหวงั ก็จะท าให้เกิดความพึงพอ แต่ถา้ผลท่ีไดรั้บจากการบริการสูงกว่า
ความคาดหวงั ผูใ้ชก้็จะเกิดความประทบัใจ ก็จะส่งผลใหผู้ใ้ชก้ลบัไปใชบ้ริการซ ้ าอีกจึงกล่าวว่า ความพึง
พอใจในการบริการ หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอนัเป็นผลมาจากกา
เปรียบ เทียบ การรับรู้ส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการรับบริการ หรือ การใหบ้ริการ ในระดบัท่ี
ตรงกบัความรับรู้ส่ิงท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัการบริการนั้น 
     ส าหรับการวดัความพึงพอใจนั้น บุญเรือง ขจรศิลป์ (2529) ไดใ้ห้ทรรศนะเก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่าทศันคติ
หรือเจตคติเป็นนาม-ธรรม เป็นการแสดงออกค่อนขา้งซบัซอ้น จึงเป็นการยากท่ีจะวดัทศันคติไดโ้ดยตรง 
แต่เราสามารถท่ีจะวดัทศันคติไดโ้ดยออ้ม โดยการวดัความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทนฉะนั้น การวดั
ความพึงพอใจก็มีขอบเขตท่ีจ ากดัดว้ย อาจมีความคลาดเคล่ือนข้ึนถา้บุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่
ตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง ซ่ึงความคลาดเคล่ือนเหล่าน้ีย่อมเกิดข้ึนไดเ้ป็นธรรมดาของการวดัโดยทัว่ๆ ไป 
ภณิดา ชยัปัญญา (2542) ไดก้ล่าวไวว้า่ การวดัความพึงพอใจ สามารถท าไดห้ลายวิธี อาทิเช่น 

1.การใช้แบบสอบถาม โดยผูอ้อกแบบสอบถาม เพ่ือตอ้งการทราบถึงความคิดเห็นซ่ึงสามารถ
กระท าไดล้กัษณะก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดงักล่าวอาจถามความพอใจใน
ดา้นต่างๆ 

2.การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการท่ีดีจะได้
ขอ้มลูท่ีเป็นจริง 

3.การสังเกต เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่ว่าจะ
เป็นการแสดงออกจากการพูดจา กิริยา ท่าทาง วิธีน้ีตอ้งอาศยัการกระท าอย่างจริงจงั และสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน 
ดงันั้นการวดัความพึงพอใจต่อการบริการนั้นสามารถท่ีจะท าการวดัไดห้ลายวิธีทั้งน้ีจะตอ้งข้ึนอยูก่บัความ
สะดวกความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวัดจึงจะส่งผลให้การวดันั้ นมี
ประสิทธิภาพเป็นท่ีน่าเช่ือถือได ้
 

3. วธิีการศึกษา 
 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “การประเมินคุณภาพบริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาบางล าพู” 
ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษากลุ่มประชากรท่ีเขา้มาใชบ้ริการต่างๆ ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) สาขา
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บางล าพู ซ่ึงจากสถิติมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการธนาคาร(นบัจากบตัรคิวในรอบเดือน)ประมาณเดือนละ 3 ,000 คน 
เม่ือเปิดตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของคอร์จ่ี(Krejcie)และมอร์แกน(Morgan) ท่ีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95 
% โดยค านวณจากกลุ่มประชากรไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 341 คน แต่เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลา
การเกบ็ขอ้มลู ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนเพียง 200 คน 
      การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัดงัน้ี 1)จดัเตรียมเคร่ืองมือใน
การวิจยัตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งใหพ้ร้อมและเพียงพอแก่จ านวนของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดท้ าการสุ่มไว ้2)ขอ
หนงัสือจากมหาวิทยาลยัเพ่ือขออนุญาตในการเขา้เก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีการวิจยั 3)เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยให้
ผูใ้ช้บริการธนาคารท าการกรอกแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างและก าหนดเวลาในการรับคืน
แบบสอบถาม 4)น าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทั้งจ านวนเพ่ือน าไปวิเคราะห์
ต่อไป 
     สถิติส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล   ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ค่าร้อยละ(percentage) ค่าความถ่ี(frequency) และ
ค่าเฉล่ีย(mean)การวิเคราะห์องคป์ระกอบ(Factor Analysis) และการวิเคราะห์ One-way ANOVA 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
การศึกษาการประเมินคุณภาพบริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) สาขาบางล าพู มีผลการศึกษา
และประเดน็การอภิปรายดงัน้ี 
1.ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการตามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) สาขา
บางล าพ ูมีดงัน้ี 

1.1)ด้านการให้ความมั่นใจ คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) สาขา
บางล าพู โดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Parasuramanetal. (1998) ท่ีมองว่า
ความมัน่ใจต่อคุณภาพการบริการเกิดจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดกบัผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้ง
แสดงถึงทกัษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ย
ความสุภาพ นุ่มนวล มีกิริยามารยาทท่ีดี ใช้การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและให้ความมัน่ใจว่า
ผูรั้บบริการจะไดรั้บการบริการท่ีดีท่ีสุด 

1.2)ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 
สาขาบางล าพู โดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดกบัผลการของธัญวรรณ ธาราศกัด์ิ(2551)ท่ีศึกษา
คุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารธนชาติ จ ากดั (มหาชน) สาขาศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ท่ีพบว่า 
ความน่าเช่ือถือขอ้แรกเกิดการให้บริการท่ีถูกตอ้งไม่ผิดพลาดของพนกังานธนาคาร และรองลงมาไดแ้ก่
การให้ค าแนะน าท่ีถูกตอ้งของพนักงาน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อดุลย ์หริรักษเ์สาวนีย ์
(2542) ซ่ึงไดศึ้กษาความพึงพอใจและสภาพปัญหาของลูกคา้ต่อการให้บริการของ บมจ. ธนาคารกสิกร
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ไทย เขตอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าผูเ้ขา้รับบริการมีความพึงพอใจดา้นการ
ใหบ้ริการของพนกังานท่ีมีการใหบ้ริการท่ีถกูตอ้งไม่ผิดพลาด 

1.3)ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด
(มหาชน) สาขาบางล าพู โดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพการ
บริการในมิติใหม่ SERVQUAL ท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่ของ Parasuramanetal (1998) ท่ีไดใ้ห้ความหมายของ
องค์ประกอบคุณภาพการบริการดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพท่ี
ปรากฏใหเ้ห็นถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อนัไดแ้ก่ สถานท่ี บุคลลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใช้
ในการติดต่อส่ือสารและสญัลกัษณ์ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีท าใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่ไดรั้บการดูแล ห่วงใย 
และความตั้งใจจากผูใ้ห้บริการ บริการท่ีถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผูรั้บบริการรับรู้ถึงการ
ใหบ้ริการนั้น ๆ ไดช้ดัเจนข้ึน  

1.4)ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 
สาขาบางล าพู โดยรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดกบังานวิจยัของทรงกฤช พงษก์สิเทวินท(์2554)ซ่ึงได้
ศึกษาการใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขากาฬสินธ์ุพลาช่า ท่ีพบว่า การตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ท่ีดีคือมีกระบวนการในการปฏิบติังานอย่างเป็นมาตรฐาน เช่น การใหบ้ริการอยา่ง
ถกูตอ้งรวดเร็ว โดยมีการใหล้  าดบัก่อน-หลงัดว้ยระบบบตัรคิด ซ่ึงตอ้งไม่มีความซบัซอ้นเขา้ใจไดง่้าย   

1.5)ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ คุณภาพการบริการของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั(มหาชน) สาขาบางล าพู โดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดกบัผลการของธญัวรรณ ธาราศกัด์ิ
(2551)ท่ีศึกษาคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารธนชาติ จ ากดั (มหาชน) สาขาศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรี ท่ีพบว่า คุณภาพของการให้บริการท่ีดีเกิดจากการท่ีพนักงานเขา้ใจและสามารถวิเคราะห์ความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ขณะเดียวกนัตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการทางการเงินของลกูคา้
ไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
2.ผลการศึกษาวิเคราะห์คน้หาองค์ประกอบของปัจจัยดา้นคุณภาพบริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด
(มหาชน) สาขาบางล าพ ูสามารถแยกองคป์ระกอบได ้6 องประกอบดงัน้ี องค์ประกอบท่ี 1 ตั้งช่ือว่า การ
บริการของพนักงาน  องค์ประกอบท่ี 2 ตั้งช่ือว่า ความมัน่ใจของลูกคา้องค์ประกอบท่ี 3 ตั้งช่ือว่า ความ
พร้อมในการใหบ้ริการ องคป์ระกอบท่ี 4 ตั้งช่ือว่า กระบวนการในการปฏิบติังาน องคป์ระกอบท่ี 5 ตั้งช่ือ
วา่  การดูแลเอาใจใส่ องคป์ระกอบท่ี 6 ตั้งช่ือวา่ ความสามารถพนกังาน 
ส าหรับผลการเปรียบเทียบความแปรปรวนขององค์ประกอบคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั(มหาชน) สาขาบางล าพทูั้ง 6 ดา้นปรากฏผลการศึกษาดงัน้ี   

1)ด้านอายุ พบว่า ผูเ้ข้ารับบริการท่ีมีระดับอายุท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการ ดา้นความพร้อมในการให้บริการ ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน และดา้นความสามารถ
ของพนักงาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการบริการของพนักงาน ดา้น
ความมัน่ใจของลกูคา้ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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2)ดา้นระดบัการศึกษาพบว่า ผูเ้ขา้รับบริการท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้บริการ ดา้นความพร้อมในการให้บริการ ดา้นกระบวนการในการปฏิบัติงานและดา้น
ความสามารถของพนักงาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการบริการของ
พนกังาน ดา้นความมัน่ใจของลูกคา้ และดา้นการดูแลเอาใจใส่ มีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

3)ดา้นอาชีพ พบวา่ ผูเ้ขา้รับบริการท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการ  
ดา้นการบริการของพนักงาน ด้านความพร้อมในการให้บริการ และด้านความสามารถของพนักงาน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นความมัน่ใจของลูกคา้ ดา้นกระบวนการในการ
ปฏิบติังาน และดา้นการดูแลเอาใจใส่ มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

4)ดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคาร พบว่า ผูเ้ขา้รับบริการท่ีมีระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคาร
ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการ  ดา้นการบริการของพนกังาน ดา้นความมัน่ใจของ
ลูกคา้ ดา้นความพร้อมในการให้บริการ ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และ
ดา้นความสามารถของพนกังาน แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.ดา้นประเภทธุรกรรม พบว่า ผูเ้ขา้รับบริการท่ีมีประเภทการท าธุรกรรมท่ีแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ ดา้นความสามารถของพนกังาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ส่วนดา้นการบริการของพนกังาน ดา้นความมัน่ใจของลูกคา้ ดา้นความพร้อมในการใหบ้ริการ 
ดา้นกระบวนการในการปฏิบติังาน และดา้นการดูแลเอาใจใส่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาคุณภาพการบริการและการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพบริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั
(มหาชน) สาขาบางล าพ ูมีผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

1.ผลการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพการบริการตามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั(มหาชน) สาขาบางล าพ ูสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ส าหรับความพึงพอใจคุณภาพการบริการพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
บริการทั้ง 5 ดา้น ในระดบัมาก โดยสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี ดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 ด้านความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 และ
ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 ตามล าดบั 

2.ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจยัดา้นคุณภาพบริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั
(มหาชน) สาขาบางล าพู สามารถสรุปได้6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)การบริการของพนักงาน 2)ตั้งช่ือว่า 
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ความมัน่ใจของลกูคา้ 3)ความพร้อมในการใหบ้ริการ 4)กระบวนการในการปฏิบติังาน 5)การดูแลเอาใจใส่ 
6)ความสามารถพนกังาน 

ส าหรับการเปรียบเทียบความแปรปรวนขององค์ประกอบคุณภาพการบริการของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) สาขาบางล าพทูั้ง 6 ดา้น ปรากฏผลการศึกษาโดยสรุป ดงัน้ี 1)ดา้นอาย ุพบวา่ ผูเ้ขา้
รับบริการท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 3 
ดา้น และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 3 ดา้น2)ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ผูเ้ขา้รับการบริการท่ี
มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 3 
ดา้น และแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 3 ด้าน3)ด้านอาชีพ พบว่า ผูเ้ข้ารับบริการท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 3 ดา้น และแตกต่าง
กนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 3 ดา้น4)ดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคาร พบว่า ผูเ้ขา้รับบริการท่ีมี
ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคารแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติทุกดา้น5)ดา้นประเภทธุรกรรม พบว่า ผูเ้ขา้รับบริการท่ีมีประเภทธุรกรรมแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 1 ดา้น และแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 5 ดา้น 

3.ขอ้เสนอแนะการวิจยัจากการรวบรวมขอ้คิดและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ใชบ้ริการของธนาคาร
โดยใชแ้บบสอบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด พบว่า ผูเ้ขา้ใชบ้ริการธนาคารมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ดา้นต่างๆ ของธนาคารเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามผูใ้ชบ้ริการส่วนหน่ึงไดส้ะทอ้นถึงส่ิงท่ีธนาคารควร
พฒันาไดแ้ก่ บุคลคิกภาพและการตอนรับของพนกังาน ดงันั้น ธนาคารควรจะจดัใหมี้กระบวนการในการ
พฒันา ฝึกอบรม พนกังานในเร่ืองบุคลิกภาพ อธัยาศยัการใหก้ารตอนรับ และทกัษะ เทคนิคต่างๆ ในการ
ท างานใหม้ากยิ่งข้ึนอีกดว้ย 
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การแบ่งกลุ่มลูกค้า B to B ธุรกจิเบเกอร่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ของบริษทั ABC จ ากดั (มหาชน) โดยใช้ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่

มีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดบิเบเกอร่ี 
The Segmentation of   bakery business customers  in Bangkok  and Perimeter                              

of  the ABC public limited company byfactor marketing mix that are important  
to the purchase decision bakery’s raw material 

มานนท์ ประดิษฐแพ 1และ วษิณุ เหลอืงลออ2    
                                                                              ManontaPraditpair and Wisanulaunglaor             

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและเพ่ือแบ่งกลุ่มลกูคา้ตามปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีของลกูคา้ B to B ธุรกิจเบเกอร่ีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของบริษทั ABC จ ากดั (มหาชน)  โดยเกบ็ขอ้มลูลกูคา้ใหค้รอบคลุมตลาดเบเกอร่ี โดยใช ้
Krejcie and Morgan เปิดตารางหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งใชใันการศึกษา จ านวน 69 ราย  
จากนั้นน าขอ้มลูท่ีไดม้าจดัระบบเพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดว้ยวิธี Cluster Analysis ก าหนดจ านวน
กลุ่มท่ีตอ้งการโดยใชผ้ลจากการท า Hierarchical โดยวิธีWard’s Algorithms ในการค านวณระยะห่างระหวา่งกลุ่มยอ่ยจากค่า
เปอร์เซนตก์ารเปล่ียนแปลง Coefficient, ใชว้ิธี ANOVA หาค่าความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม, ใชว้ิธี        k-meansในการจดัขอ้มลู
แต่ละรายการลงแต่ละกลุ่มตรวจสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มส าหรับแต่ละตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และตั้งช่ือแต่ละ
กลุ่มตามความแตกต่างท่ีพบโดยค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
สมัประสิทธ์ิ และค่าไค-สแควร์นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 พบวา่ โครงสร้างรูปแบบ  ประเภทการด าเนิน
กิจการของสถานประกอบการ มีปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีท่ี
แตกต่างกนั ( 7Ps)  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใชบ้ริการ มีความส าคญั
ท่ีระดบัมาก มีเพียงปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดเท่านั้นท่ีมีความส าคญัระดบัปานกลาง และสามารถแบ่งกลุ่มลกูคา้ดงักล่าว
ออกเป็น  2 กลุ่มไดแ้ก่ “กลุ่มท่ีเนน้ภาพลกัษณ์” ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ,์  ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย, ดา้นบุคลากรบุคลากร, ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีระดบัความส าคญัมาก และ 
“กลุ่มเนน้ประโยชนคุ์ม้ค่า” ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นราคา ท่ีระดบัความส าคญัมาก 
                                                                                                                                                     
ค าส าคญั : การแบ่งกลุ่ม, ลกูค้า B to B, ส่วนประสมทางการตลาด, วัตถดิุบเบเกอร่ี 
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Abstract 

     The objective of this study was based on factor marketing mix and segmentation by factors of 
marketing mix. that are important to the purchase decision bakery’s raw material of  the bakery business customers 
in Bangkok and Perimeter of  the ABC public limited company. The data provide a comprehensive market bakery by opening the table 
Krejcieand  Morgan for number of samples to determine the sample size required for the study by using 69 questionnaires. Data were 
analyzed the result by using the program  the Cluster Analysis method. Determine the number of clusters in the result of the Hierarchical, 
use method k-mean in to determine the start and limit each item to each group, detect differences between group for each of the variables 
used in the analysis and each group according to the difference found. Data were analyzed via percentage, mean, standard deviation and 
coefficient. Analyses of  hypothesis were used Chi-square and F-test. A hypothesis was tested at 0.05 level frequency of significance. 
Found that that the structure and type of operation of the establishment have the marketing mix factors that are important to the purchase 
decision bakery’s raw material different (7Ps). The marketing mix factors that are important to the purchase decision bakery’s raw material 
to product, price, place, people,physical evidence and process is very important. But the moderately important was promotion. And 
the customer can be divided into 2 groups : 1. focus image group to product, price, place, people,physical evidence and process is very 
important and 2. focus on cost-benefit to price is very important. 
 
 Keywords: Segmentation, B to B customer, Marketing mix, Bakery’s raw material 
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บทน า 
บริษทั ABC จ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้ าเขา้ ผลิต และจดัจ าหน่ายวตัถุดิบส่วนผสม และเคมีภณัฑอ์าหาร ท่ีใชเ้พ่ือประกอบการ
ท าเบเกอร่ีไดแ้ก่ แป้งสาลี ยีสต ์สารเสริมคุณภาพ โกโก ้ ไอซ่ิง ผงฟ ู เนยเทียม เคร่ืองเทศ และสารกนัเสีย โดยบริษทัฯจดั
จ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ B to B ธุรกิจเบเกอร่ีต่างๆ  โดยฝ่ายขายฟู้ ดเซอร์วิส มีหนา้ท่ีรับผิดชอบน าเสนอทั้งผลิตภณัฑ์
วตัถุดิบเบเกอร่ี ไดแ้ก่                                 1. โรงงานผลิตเบเกอร่ี (Bakery Industrial)  2. เบเกอร่ีหา้งคา้ปลีกสมยัใหม่ (Bakery Modern 
Trade)  3. เบเกอร่ีร้านคา้ปลีก(Bakery Shop)              4. เบเกอร่ีโรงแรม (Bakery Hotel)  5. เบเกอร่ีสายการบิน (Bakery Airline)  6. ร้าน
ขายวตัถุดิบเบเกอร่ี (Bakery Dealer)  7. เบเกอร่ีห่วงโซ่ (Chain Bakery)มลูค่าตลาดธุรกิจเบเกอร่ีในครอบครองทั้งประเทศมลูค่า
ประมาณ 200 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัมลูค่าตลาดปี 2555 ท่ีมลูค่าประมาณ 16,783 ลา้นบาท นบัวา่ยงัมีโอกาสท่ีจะขยายกลุ่ม
ลกูคา้และเพ่ิมมลูค่าของธุรกิจเบเกอร่ีไดอี้กมาก เพ่ือช่วงชิงการไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีอยูใ่นตลาดเดียวกนั 
ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองทีน่าสนใจในการท าวิจยัศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ
วตัถุดิบเบเกอร่ีของลกูคา้B to B ธุรกิจเบเกอรี เพ่ือน าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ
ซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีเหล่านั้นมาใชใ้นการแบ่งกลุ่มลกูคา้ B to B ธุรกิจเบเกอร่ีท่ีแน่นอน ซ่ึงอาจจะเป็นประโยชนใ์นดา้นหน่ึง
ส าหรับการหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการขยายตลาดและเพ่ิมมลูค่ากลุ่มลกูคา้ธุรกิจเบเกอร่ีใหม้ากข้ึน เพ่ือช่วงชิงการ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีอยูใ่นตลาดเดียวกนั  และเป็นขอ้มลูใหก้บับริษทัฯ ผูส้นใจ ตลอดจนผูท่ี้ก าลงัศึกษา 
น าไปใชป้ระโยชน ์เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของกลุ่มลกูคา้แต่ละกลุ่มต่อไป 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
(ธนวรรณและคณะ,2546) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงชุดของวิธีการหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
ผูป้ระกอบการใชเ้พ่ือมุ่งไปสู่วตัถุประสงคท์างการตลาดในเป้าหมายเคร่ืองมือส่วนประสมการตลาดท่ีเป็นพ้ืนฐานมากท่ีสุด
ไดแ้ก่ 1. ผลิตภณัฑ ์(Product)2. ราคา (Price) 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5. บุคลากร 
(People) 6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)7. กระบวนการใชบ้ริการ(Process) 
(ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ, 2556)STP Marketingหมายถึง กระบวนการระบุต าแหน่งทางคุณค่าของบริษทัหรือสินคา้ เพ่ือสนอง
ความตอ้งการของตลาดท่ีมีลกัษณะ และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.การแบ่งส่วนการตลาด 
(Market Segmentation)2. การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) 3. การก าหนดต าแหน่งสินคา้ (Market Positioning) 
การแบ่งกลุ่มลกูคา้ท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนั หมายถึง แต่ละกลุ่มจะมีคุณลกัษณะความชอบหรือพฤติกรรมใกลเ้คียงกนั  
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ1.ตลาดผูบ้ริโภค (B to C) 2. ตลาดอุตสาหกรรม (B to B) 
     (อภิรดี โกลศลัวิตร, 2549)  เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือวตัถุดิบในการท าเบเกอร่ีในกรุงเทพมหานคร 
ใช ้4Ps ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือวตัถุดิบในการท าเบเกอร่ี 
(คมกฤช เทียมนุช,2552)  เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเคมีภณัฑข์องลกูคา้บริษทั  เอม็ซี อินดรัสเทรี
ยลเคมิคลั จ ากดัใช ้4Ps ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเคมีภณัฑ ์
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วธิีการศึกษา 
เกบ็รวบรวมขอ้มลูกลุ่มลูกคา้ B to B ธุรกิจเบเกอร่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของบริษทั ABC 
จ ากดั(มหาชน) โดยใช ้ Krejcie and Morgan (1970) เปิดตารางหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือก าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งใชใันการศึกษาจากตารางจ านวนลูกคา้ 80 ราย สดัส่วนเท่ากบั 82.5%จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 69 ราย โดยการแบ่งตามสดัส่วนดงัน้ีโรงงานผลิตเบเกอร่ี (Bakery Industrail)จ านวน  17 
ราย, เบเกอร่ีหา้งคา้ปลีกสมยัใหม่(Bakery Modern Trade) จ านวน 5 ราย,เบเกอร่ีร้านคา้ปลีก(Bakery Shop) 
จ านวน9 ราย, เบเกอร่ีโรงแรม (Baker Hotel)จ านวน 14 ราย, เบเกอร่ีสายการบิน (Bakery Airline)  จ านวน
3ราย, ร้านขายวตัถุดิบเบเกอร่ี (Bakery Dealer)จ านวน14 ราย และ เบเกอร่ีห่วงโซ่  (Chain Bakery) จ านวน 
10 รายการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพ่ือการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน
ดงัน้ีส่วนท่ี 1เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ ดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ี ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 2. ปัจจยัดา้นราคา 3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 5. ปัจจยัดา้นบุคลากร     6. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 7. ปัจจยัดา้น
กระบวนการใชบ้ริการ โดยค าตอบเป็นแบบ Likert scale มีใหเ้ลือกระดบัความส าคญั 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย และนอ้ยท่ีสุดส่วนท่ี 2 ขอ้มลูทัว่ไปประกอบดว้ย  ต าแหน่ง รูปแบบ ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ จ านวนพนกังาน 
ประเภท และมลูค่าการซ้ือต่อเดือนของสถานประกอบการโดยใชค้ าถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Question) 
ตอ้งการใหเ้ลือกค าตอบจากหลายค าตอบ แบบค าตอบใหเ้ลือกได ้2 ทาง โดยเลือกเพียงค าตอบเดียว หรือระบุอ่ืนๆท่ีอยูน่อก
กรอบค าตอบท่ีตั้งไว ้(Dichotomoys Question น าขอ้มลูท่ีไดม้าจดัระบบเพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดว้ย
วิธี Cluster Analysis ก าหนดจ านวนกลุ่มท่ีตอ้งการโดยใชผ้ลจากการท า Hierarchical โดยวิธีWard’s Algorithms ในการค านวณ
ระยะห่างระหวา่งกลุ่มยอ่ยจากค่าเปอร์เซนตก์ารเปล่ียนแปลง Coefficient, ใชว้ิธี ANOVA หาค่าความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม, ใช้
วิธี k-means ในการจดัขอ้มลูแต่ละรายการลงแต่ละกลุ่ม, ตรวจสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มส าหรับแต่ละตวัแปรท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์, น าขอ้มลูหรือตวัแปรอ่ืนๆท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการแบ่งกลุ่มมาเปรียบเทียบเช่นกนัวา่กลุ่มท่ีไดมี้ความแตกต่างใน
ประเดน็ต่างๆ และตั้งช่ือแต่ละกลุ่มตามความแตกต่างท่ีพบ โดยค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิ และค่าไค-สแควร์นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นผลิตภณัฑข์องกลุ่ม Cluster 1 และ Cluster 2 ทั้ง 2 กลุ่ม 
มีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีดา้นช่ือเสียงของบริษทัผูข้าย, บริษทัผูข้ายวา่ตอ้งมีวตัถุดิบเบเกอร่ีท่ี
หลากหลายชนิด,บริษทัสามารถผลิตวตัถุดิบเบเกอร่ีตามท่ีท่านตอ้งการใหท่้านเพียงรายเดียว, บริษทัทีมีวตัถุดิบเบเกอร่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะไม่สามารถหาวตัถุดิบใดมาใชท้ดแทนได ้ และบริษทัท่ีมีวตัถุดิบเบเกอร่ีท่ีมีความแปลกใหม่ในตลาดท่ี
ท่านไม่เคยใชม้าก่อนท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 เม่ือพิจารณาระดบัความส าคญัต่อ
การตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีดา้นผลิตภณัฑข์องกลุ่ม Cluster 1 และ Cluster 2 ตามล าดบัโดยกลุ่ม Cluster 1 ปัจจยัท่ีมี
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ความส าคญัระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี ดา้นช่ือเสียงของบริษทัผูข้าย ( =3.96), บริษทัผูข้ายวา่ตอ้งมีวตัถุดิบเบเกอร่ีท่ี
หลากหลายชนิด ( =3.74),บริษทัสามารถผลิตวตัถุดิบเบเกอร่ีตามท่ีท่านตอ้งการใหท่้านเพียงรายเดียว ( =3.60), บริษทัทีมี
วตัถุดิบเบเกอร่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไม่สามารถหาวตัถุดิบใดมาใชท้ดแทนได ้ ( =3.60) และบริษทัท่ีมีวตัถุดิบเบเกอร่ีท่ีมี
ความแปลกใหม่ในตลาดท่ีท่านไม่เคยใชม้าก่อน ( =3.51) ส่วนกลุ่ม Cluster 2 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ีดา้นช่ือเสียงของบริษทัผูข้าย ( =3.18), บริษทัผูข้ายวา่ตอ้งมีวตัถุดิบเบเกอร่ีท่ีหลากหลายชนิด ( =2.95) 
และบริษทัทีมีวตัถุดิบเบเกอร่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไม่สามารถหาวตัถุดิบใดมาใชท้ดแทนได ้ ( =2.68)  และปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี บริษทัสามารถผลิตวตัถุดิบเบเกอร่ีตามท่ีท่านตอ้งการใหท่้านเพียงรายเดียว 
( =2.55) และบริษทัท่ีมีวตัถุดิบเบเกอร่ีท่ีมีความแปลกใหม่ในตลาดท่ีท่านไม่เคยใชม้าก่อน ( =2.27) 
     ปัจจยัดา้นราคา (Price) พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นราคาของกลุ่ม Cluster 1 และ Cluster 2 ทั้ง 2 กลุ่ม มีระดบั
ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีดา้นวตัถุดิบเบเกอร่ีตราอ่ืนท่ีราคาถกูกวา่แลว้สามารถใชท้ดแทนสินคา้ท่ี
ท่านใชเ้ป็นประจ าได,้ส่วนลด 2% เม่ือท่านช าระเงินสด ในการซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ี และบริษทัตอ้งมีเอกสารแสดง/ยืนยนัราคา
วตัถุดิบเบเกอร่ีท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05   เม่ือพิจารณาระดบัความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีดา้นราคาของกลุ่ม Cluster 1 และ Cluster 2 ตามล าดบัโดยกลุ่ม Cluster 1ปัจจยัท่ีมีความส าคญั
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี ดา้นบริษทัตอ้งมีเอกสารแสดงและยืนยนัราคาวตัถุดิบเบเกอร่ี( =4.17) และวตัถุดิบเบเกอร่ี
ตราอ่ืนท่ีราคาถกูกวา่แลว้สามารถใชท้ดแทนสินคา้ท่ีท่านใชเ้ป็นประจ าได(้ =3.87) ส่วนปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบันอ้ย 
มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี ดา้นส่วนลด 2% เม่ือท่านช าระเงินสด ในการซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ี( =2.19) ส่วนกลุ่ม Cluster 2 ปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี ดา้นส่วนลด 2% เม่ือท่านช าระเงินสด ในการซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ี( =4.23)  
ส่วนปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี วตัถุดิบเบเกอร่ีตราอ่ืนท่ีราคาถกูกวา่แลว้สามารถใชท้ดแทนสินคา้
ท่ีท่านใชเ้ป็นประจ าได ้( =3.41) และส่วนปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี บริษทัตอ้งมีเอกสารแสดง
และยืนยนัราคาวตัถุดิบเบเกอร่ี( =2.36) 
     ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของกลุ่ม Cluster 
1 และ Cluster 2 ทั้ง 2 กลุ่ม มีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีดา้นบริษทัตอ้งมีคลงัจดัส่งวตัถุดิบอยู่
ใกลก้บัโรงงานของท่าน, บริษทัตอ้งมีคลงัจดัเกบ็วตัถุดิบเบเกอร่ีเป็นของบริษทัผูข้ายเอง และบริษทัตอ้งมีการจดัระบบ
สินคา้เขา้-สินคา้ออก (Frist In –    Frist Out) ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 เม่ือพิจารณา
ระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของกลุ่ม Cluster 1 และ Cluster 2 ตามล าดบั
โดยกลุ่ม Cluster 1 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี ดา้นบริษทัตอ้งมีการจดัระบบสินคา้เขา้-สินคา้ออก 
(Frist In – Frist Out) ( =4.15)   และบริษทัตอ้งมีคลงัจดัเกบ็วตัถุดิบเบเกอร่ีเป็นของบริษทัผูข้ายเอง( =3.83)  ส่วนปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี บริษทัตอ้งมีคลงัจดัส่งวตัถุดิบอยูใ่กลก้บัโรงงานของท่าน ( =3.41) ส่วน
กลุ่ม Cluster 2 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี ดา้นบริษทัตอ้งมีการจดัระบบสินคา้เขา้-สินคา้ออก 
(Frist In – Frist Out) ( =2.95)   ส่วนปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ีบริษทัตอ้งมีคลงัจดัเกบ็
วตัถุดิบเบเกอร่ีเป็นของบริษทัผูข้ายเอง ( =2.45)  และบริษทัตอ้งมีคลงัจดัส่งวตัถุดิบอยูใ่กลก้บัโรงงานของท่าน ( =2.23)  
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ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion)พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายของกลุ่ม Cluster 1 และ 
Cluster 2 ทั้ง 2 กลุ่ม มีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ี   ดา้นบริษทัท่ีมีของขวญัสนบัสนุนในเทศกาล
ต่างๆ  เช่น งานเล้ียง  ปีใหม่ งานเล้ียงบริษทั, ตราวตัถุดิบเบเกอร่ี ตอ้งมีการใชห้รือร่วมสนบัสนุนในงานกิจกรรมเบเกอร่ี
,บริษทัท่ีมีการจดัสมัมนา จดัอบรม เก่ียวกบันวตกรรมดา้นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเบเกอร่ี, บริษทัท่ีมีการออกบูธแสดง
วตัถุดิบเบเกอร่ี, วตัถุดิบเบเกอร่ี ตอ้งมีคูปองสะสมแตม้เพ่ือแลกรางวลั และบริษทัตอ้งมีเอกสารแคตตาลอ็กแสดง รายการ
สินคา้ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05  เม่ือพิจารณาระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือ
วตัถุดิบเบเกอร่ีดา้นการส่งเสริมการขายของกลุ่ม Cluster 1 และ Cluster 2 ตามล าดบัโดยกลุ่ม Cluster 1 ปัจจยัท่ีมีความส าคญั
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี ดา้นบริษทัตอ้งมีเอกสารแคตตาลอ็กแสดงรายการสินคา้ ( =3.98), บริษทัท่ีมีการจดัสมัมนา 
จดัอบรม เก่ียวกบันวตกรรมดา้นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเบเกอร่ี ( =3.55)    และตราวตัถุดิบเบเกอร่ีตอ้งมีการใชห้รือร่วม
สนบัสนุนในงานกิจกรรมเบเกอร่ี ( =3.51) ส่วนปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ีบริษทัท่ีมีการ
ออกบูธแสดงวตัถุดิบเบเกอร่ี ( =3.32)     และบริษทัท่ีมีของขวญัสนบัสนุนในเทศกาลต่างๆ  เช่น งานเล้ียง  ปีใหม่ งานเล้ียง
บริษทั ( =3.19)     และปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ีวตัถุดิบเบเกอร่ี ตอ้งมีคูปองสะสมแตม้เพ่ือแลก
รางวลั ( =2.40) ส่วนกลุ่ม Cluster 2 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี ดา้นวตัถุดิบเบเกอร่ี ตอ้งมีคูปอง
สะสมแตม้เพ่ือแลกรางวลั ( =3.82) ส่วนปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี ตราวตัถุดิบเบเกอร่ีตอ้ง
มีการใชห้รือร่วมสนบัสนุนในงานกิจกรรมเบเกอร่ี ( =3.14), บริษทัท่ีมีการจดัสมัมนา จดัอบรม เก่ียวกบันวตกรรมดา้น
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเบเกอร่ี ( =3.09), บริษทัท่ีมีการออกบูธแสดงวตัถุดิบเบเกอร่ี ( =2.77) และบริษทัท่ีมีของขวญั
สนบัสนุนในเทศกาลต่างๆ  เช่น งานเล้ียง  ปีใหม่ งานเล้ียง ( =2.73)  และปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย ( ) 
ดงัน้ีบริษทัตอ้งมีเอกสารแคตตาลอ็กแสดงรายการสินคา้ ( =2.59)   
ปัจจยัดา้นการบุคลากร (People) พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นการบุคลากรของกลุ่ม Cluster 1 และ  Cluster 2 ทั้ง 2 
กลุ่ม มีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ี ดา้นบริษทัตอ้งมีพนกังานจดัส่งสินคา้ท่ีแต่งกายสะอาด สวม
กางเกงขายาว สวมรองเทา้หุม้สน้, บริษทัตอ้งมีพนกังานท่ีใหค้ าปรึกษาทางเทคนิคและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านทั้ง
ก่อนและหลงัการขาย และบริษทัตอ้งมีพนกังานขายท่ีมีความรู้ ความช านาญในวตัถุดิบเบเกอร่ีท่ีขายท่ีแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05  เม่ือพิจารณาระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีดา้นการ
บุคลากรของกลุ่ม Cluster 1 และ Cluster 2 ตามล าดบัโดยกลุ่ม Cluster 1ปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี 
ดา้นบริษทัตอ้งมีพนกังานจดัส่งสินคา้ท่ีแต่งกายสะอาด สวมกางเกงขายาว สวมรองเทา้หุม้สน้( =3.98), บริษทัตอ้งมี
พนกังานท่ีใหค้ าปรึกษาทางเทคนิคและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านทั้งก่อนและหลงัการขาย( =3.91) และบริษทัตอ้งมี
พนกังานขายท่ีมีความรู้ ความช านาญในวตัถุดิบเบเกอร่ีท่ีขาย( =3.89) ส่วนกลุ่ม Cluster 2ปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ีดา้นบริษทัตอ้งมีพนกังานขายท่ีมีความรู้ ความช านาญในวตัถุดิบเบเกอร่ีท่ีขาย( =2.86) และ
บริษทัตอ้งมีพนกังานท่ีใหค้ าปรึกษาทางเทคนิคและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านทั้งก่อนและหลงัการขาย( =2.86) ส่วน
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี บริษทัตอ้งมีพนกังานจดัส่งสินคา้ท่ีแต่งกายสะอาด สวมกางเกงขายาว 
สวมรองเทา้หุม้สน้( =2.59)  
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ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นการบุคลากรของกลุ่ม Cluster 1 
และ  Cluster 2 ทั้ง 2 กลุ่ม มีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีดา้นบริษทัตอ้งมีใบรับรองมาตรฐานและ
เอกสารส าคญัของวตัถุดิบเบเกอร่ี เช่น COA, Production Flow Chat, MSDS GMP, HACCP, Halal, บริษทัตอ้งมีมาตรฐานเช่น
ISO ของบริษทั, บริษทัตอ้งมีเอกสารรับรองการตรวจสภาพรถขนส่งประจ าปี, ตอ้งสามารถเขา้ตรวจสอบมาตรฐานคลงั
วตัถุดิบเบเกอร่ีหรือโรงงานผลิตวตัถุดิบเบเกอร่ีของบริษทัได,้ บริษทัตอ้งมีเวปไซดข์องบริษทัผูข้าย และบริษทัตอ้งตั้งอยู่
ในท าเลท่ีเป็นท่ีรู้จกัท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 เม่ือพิจารณาระดบัความส าคญัต่อ
การตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีดา้นการบุคลากรของกลุ่ม Cluster 1 และ Cluster 2 ตามล าดบัโดยกลุ่ม Cluster 1ปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี ดา้นบริษทัตอ้งมีใบรับรองมาตรฐานและเอกสารส าคญัของวตัถุดิบเบเกอร่ี 
เช่น COA, Production Flow Chat, MSDS GMP, HACCP, Halal( =4.36), บริษทัตอ้งมีมาตรฐานเช่นISO ของบริษทั( =4.30) 
ส่วนปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ีบริษทัตอ้งมีเอกสารรับรองการตรวจสภาพรถขนส่งประจ าปี
( =4.06),ตอ้งสามารถเขา้ตรวจสอบมาตรฐานคลงัวตัถุดิบเบเกอร่ีหรือโรงงานผลิตวตัถุดิบเบเกอร่ีของบริษทัได(้ =3.89) 
และบริษทัตอ้งตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเป็นท่ีรู้จกั( =3.38) ส่วนกลุ่ม Cluster 2ปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี 
ดา้นบริษทัตอ้งมีเวปไซดข์องบริษทัผูข้าย( =2.50), บริษทัตอ้งมีใบรับรองมาตรฐานและเอกสารส าคญัของวตัถุดิบเบเกอร่ี 
เช่น COA, Production Flow Chat, MSDS GMP, HACCP, Halal ( =2.41), บริษทัตอ้งมีมาตรฐานเช่นISO ของบริษทั( =2.36), 
บริษทัตอ้งตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเป็นท่ีรู้จกั ( =2.27), ตอ้งสามารถเขา้ตรวจสอบมาตรฐานคลงัวตัถุดิบเบเกอร่ีหรือโรงงานผลิต
วตัถุดิบเบเกอร่ีของบริษทัได ้( =2.23) และบริษทัตอ้งมีเอกสารรับรองการตรวจสภาพรถขนส่งประจ าปี( =2.09) 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใชบ้ริการ (Process) พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นการบุคลากรของกลุ่ม Cluster 1 และ  
Cluster 2 ทั้ง 2 กลุ่ม มีระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ี ดา้นบริษทัตอ้งมีความหลากหลายในการสัง่ซ้ือ
วตัถุดิบเบเกอร่ี เช่น โทรสัง่, Fax, E-mail, บริษทัตอ้งมีการบริการแจง้ขอ้มลูสตอ็กวตัถุดิบเบเกอร่ี, บริษทัตอ้งมีความ
หลากหลายในการช าระเงิน เช่น เช็ค, เงินสด, เครดิต, โอนเขา้บญัชี ฯลฯ และบริษทัตอ้งมีบริการรับฝาก-จองวตัถุดิบเบเกอร่ี
ล่วงหนา้ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 เม่ือพิจารณาระดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจ
ซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีดา้นการบุคลากรขา้งตน้ของกลุ่ม Cluster 1 และ Cluster 2 ตามล าดบัโดยกลุ่ม Cluster 1ปัจจยัท่ีมีความส าคญั
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี ดา้นบริษทัตอ้งมีความหลากหลายในการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ี เช่น โทรสัง่, Fax, E-mail, 
บริษทัตอ้งมีการบริการแจง้ขอ้มลูสตอ็กวตัถุดิบเบเกอร่ี ( =3.89), บริษทัตอ้งมีความหลากหลายในการช าระเงิน เช่น เชค็, 
เงินสด, เครดิต,โอนเขา้บญัชี ฯลฯ ( =3.77) และบริษทัตอ้งมีบริการรับฝาก-จองวตัถุดิบเบเกอร่ีล่วงหนา้ ( =3.70) ส่วนกลุ่ม 
Cluster 2 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี ดา้นบริษทัตอ้งมีความหลากหลายในการช าระเงิน เช่น 
เช็ค, เงินสด, เครดิต, โอนเขา้บญัชี ฯลฯ( =4.27) ส่วนปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ีบริษทัตอ้งมีความ
หลากหลายในการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ี เช่น โทรสัง่, Fax,    E-mail( =3.45) ส่วนปัจจยัท่ีมีความส าคญัระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย ( ) ดงัน้ี บริษทัตอ้งมีการบริการแจง้ขอ้มลูสตอ็กวตัถุดิบเบเกอร่ี ( =3.18)และบริษทัตอ้งมีบริการรับฝาก-จอง
วตัถุดิบเบเกอร่ีล่วงหนา้ ( =3.00) 
ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีของลกูคา้ B to 
B ธุรกิจเบเกอร่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของบริษทั ABC จ ากดั (มหาชน) มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษา ของ
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อภิรดี โกลศลัวิตร (2549) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือวตัถุดิบในการท าเบเกอร่ีในกรุงเทพมหานคร ใน
การใหค้วามส าคญัท่ีระดบัมาก กบัภาพรวมของปัจจยัดา้นราคาและช่องทางการจดัจ าหน่าย  ไม่สอดคลอ้งกบัภาพรวมปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีใหค้วามส าคญัท่ีระดบัมาก ส่วนในการศึกษาคร้ังน้ีใหค้วามส าคญัท่ีระดบัปาน มีความสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของคมกฤช เทียมนุช (2552) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเคมีภณัฑข์องลกูคา้บริษทั เอม็
ซีอินดรัสเทรียลเคมิคลั จ ากดั ในการใหค้วามส าคญัท่ีระดบัมาก กบัภาพรวมปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีใหค้วามส าคญัท่ีระดบัมาก และมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของประเสริฐศริ เสรีวรรณ (2556) 
เร่ือง การแบ่งส่วนตลาด โดยใชเ้กณฑก์ารแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรม ในดา้นเกณฑป์ระชากรศาสตร์(Demographic) ไดแ้ก่ 
ขนาดของสถานสถานประกอบการ และประเภทของสถานประกอบการ  เกณฑก์ระบวนการธุรกิจ -วิธีด าเนินธุรกิจ (Operating 
Variables) ไดแ้ก่ รูปแบบการด าเนินงานของสถานประกอบการเกณฑวิ์ธีจดัซ้ือจดัหา (Purchasing/Procurement Approaches) 
ไดแ้ก่ โครงสร้างขององคก์ร ซ่ึงมีผลต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบ
เกอร่ี จากการศึกษาในคร้ังน้ีมีจึงท าใหท้ราบถึงการเกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งโดยการตั้งค าถามปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของกลุ่มลกูคา้, กลุ่มลูกคา้, ขนาดของสถานประกอบการ,ประเภทของสถานประกอบการ, รูปแบบการด าเนินงาน
ของสถานประกอบการ,โครงสร้างของสถานประกอบการ และกลุ่มลกูคา้ปลายทางของสถานประกอบการท่ีแตกต่างกนั จะให้
ความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบท่ีแตกต่างกนั 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใชบ้ริการ มีความส าคญัท่ีระดบัมาก มี
เพียงปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดเท่านั้นท่ีมีความส าคญัระดบัปานกลาง สามารถแบ่งกลุ่มออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ ”กลุ่มเนน้
ภาพลกัษณ์” ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ,์  ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นบุคลากรบุคลากร, 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีระดบัความส าคญัมาก ซ่ึงลกูคา้กลุ่มน้ีเป็นผูต้ดัสินใจแทน
เจา้ของกิจการของสถานประกอบการ มีรูปแบบสถานประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล มีจ านวนพนกังานมากกวา่ 50 คน 
และประเภทสถานประกอบการเป็นโรงงานผลิตเบเกอร่ี (Bakery Industrial)เบเกอร่ีหา้งคา้ปลีกสมยัใหม่ (Bakery Modern Trade)
เบเกอรีโรงแรม (Bakery Hotel ) เบเกอร่ีสายการบิน (Bakery Airline)      เบเกอร่ีห่วงโซ่ (Chain Bakery) และ “กลุ่มเนน้ประโยชน์
คุม้ค่า” ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัปัจจยัดา้นราคา ท่ีระดบัความส าคญัมากซ่ึงกลุ่มลกูคา้กลุ่มน้ีผูต้ดัสินใจจะเป็นเจา้ของ
กิจการ มีรูปแบเป็นร้านคา้ มีจ านวนพนกังานนอ้ยกวา่ 50 คน และประเภทสถานประกอบการเป็นเบเกอร่ีร้านคา้ปลีก (Bakery 
Shop)  ร้านขายวตัถุดิบ และ เบเกอร่ี (Bakery Dealer)  
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี “กลุ่มลกูคา้ท่ีเนน้ภาพลกัษณ์” ควรท่ีจะใหค้วามส าคญัในการคน้หา สอบถามขอ้มลู
ผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มลกูคา้ดงักล่าวตอ้งการ และพยายามหาวตัถุดิบแปลกใหม่ท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจเบเกอร่ี เพ่ือท่ีจะสามารถหา
วตัถุดิบเบเกอร่ีมาตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ดงักล่าวได ้ อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการเป็น
ผูน้ าดา้นวตัถุดิบเบเกอร่ี ซ่ึงจะส่งผลต่อการพดูต่อของกลุ่มลกูคา้ดงักล่าวเป็นการสร้างช่ือเสียงของบริษทัใหเ้ป็นท่ีจดจ า 
เม่ือมีการพดูต่อกนัท าใหเ้กิดเป็นท่ีรู้จกัและมีการใชว้ตัถุดิบเบเกอร่ี อยา่งแพร่หลายกอ็าจจะท าใหก้ลุ่มสถานประกอบการ
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ประเภทเป็นเบเกอร่ีร้านคา้ปลีก (Bakery Shop) เกิดความสนใจท่ีจะซ้ือใชต้ามบา้งและเบเกอร่ีร้านคา้ปลีก (Bakery Shop) ส่วน
ใหญ่จะซ้ือวตัถุดิบ        เบเกอร่ีจากร้านขายวตัถุดิบเบเกอร่ี (Bakery Dealer)ซ่ึงอาจจะส่งผลใหร้้านขายวตัถุดิบเบเกอร่ี (Bakery 
Dealer) ตอ้งสัง่วตัถุดิบ  เบเกอร่ีของบริษทั ABC จ ากดั (มหาชน) มาจดัจ าหน่าย จดัท าระบบการท าใบเสนอราคาส่งใหล้กูคา้
ทุกคร้ังท่ีมีการติดต่อเสนอขายวตัถุดิบเบเกอร่ี หรือเม่ือมีการปรับราคาสินคา้ เพ่ือเป็นเอกสารหรือหลกัฐานในการ
ประกอบการตดัสินใจ เพ่ิมความถกูตอ้งแม่นย  า  อีกทั้งเป็นภาพลกัษณ์ใหก้บัทางบริษทัในเร่ืองมาตรฐานความน่าเช่ือถือ  
ส่วนในการก าหนดราคาวตัถุดิบเบเกอร่ีตราใหม่ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัวตัถุดิบเบเกอร่ีของคู่แข่งท่ีวางขายอยูก่่อนท่ีทาง
บริษทัจะน ามาขาย สถานประกอบการทุกประเภทใหค้วามส าคญัมาก ดงันั้น บริษทั ABC จ ากดั (มหาชน) ควรมีการส ารวจ
ราคาวตัถุดิบของคู่แข่งท่ีมีวางขายในตลาดเสียก่อน เพ่ือน ามาใชใ้นการเป็นตวัก าหนดราคาขายวตัถุดิบเบเกอร่ี วตัถุดิบเบเกอ
ร่ีท่ีน ามาขายตอ้งเป็นราคาไม่สูงไปกวา่ราคาวตัถุดิบเบเกอร่ีของคู่แข่งท่ีวางขายอยูใ่นตลาดอยูแ่ลว้ บริษทัอาจจะใชก้ลยทุธ์
การสัง่ซ้ือปริมาณมาก หรือการจองสินคา้ไวก่้อนเพ่ือท าใหสิ้นคา้ราคาถกู หรืออาจจะเป็นการเจรจากบั Supplier ของ
วตัถุดิบเบเกอร่ีท่ีบริษทัน ามาขายโดยใหมี้การยืนราคา  ใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดไดใ้นระหวา่งเปิดตลาดและใน
การติดต่อซ้ือขายวตัถุดิบเบเกอร่ีควรจะมีคลงัวตัถุดิบเป็นของบริษทัเอง ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีสามารถขนส่งสินคา้ไปยงัลกูคา้ได้
สะดวก เช่น ตั้งอยูศู่นยก์ลางท่ีมีการคมนาคมขนส่งติดทางด่วน สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม เพ่ือง่ายต่อการขนส่งวตัถุดิบ
ถึงมือลกูคา้ หรือลกูคา้สามารถท่ีจะมารับวตัถุดิบเองไดโ้ดยสะดวก หรืออาจมีการเช่าศูนยก์ระจายวตัถุดิบในพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ี
ใกลก้บัสถานประกอบการของกลุ่มลกูคา้เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้และจะตอ้งมีการจดัระบบการตรวจสอบสตอ็ก
คลงัวตัถุดิบ มีการจดัท าบนัทึกวตัถุดิบเม่ือมีการรับวตัถุดิบ      เบเกอร่ีใหม่เขา้คลงั มีการบนัทึกวนัเดือนปีท่ีผลิต วนัเดือน
ปีหมดอายขุองวตัถุดิบเบเกอร่ีท่ีเขา้มา เม่ือมีการน าวตัถุดิบออกตอ้งมีการบนัทึกสินคา้ออก วา่วตัถุดิบท่ีน าออกเป็นสินคา้ 
Lot  ใด และสินคา้ท่ีน าออกควรจะเป็น Lot ท่ีมีอายสุั้นท่ีสุดในสตอ็กวตัถุดิบ และมีการตดัสตอ็ก บนัทึกสตอ็กคงเหลือทุก
คร้ังควรท าอยา่งรอบคอบ และท าอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือไม่ใหเ้กิดค าร้องเรียนจากลกูคา้ข้ึน ซ่ึงจะช่วยท าใหก้ารท างานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดการไปน าเสนอควรจะมีเอกสารแคตตาลอ็กแสดงรายการสินคา้ไปดว้ยทุกคร้ังเพ่ือง่ายต่อการน าเสนอ 
และการเขา้ใจท่ีตรงกนักบัลกูคา้ ควรมีการสนบัสนุนในการจดักิจกรรมเบเกอร่ีโดยการน าวตัถุดิบ    เบเกอร่ีเขา้ร่วม
สนบัสนุน เช่น เม่ือมีการรวมตวัจดักิจกรรมของกลุ่มของสถานประกอบการลกูคา้ธุรกิจเบเกอร่ีในการถ่ายทอดความรู้ หรือ
แนะน าการท าเบเกอร่ี บริษทัควรสนบัสนุน ใหว้ตัถุดิบเบเกอรร่ีของบริษทัเพ่ือเป็นวตัถุดิบในการถ่ายทอดความรู้ หรือใช้
ในการสาธิตการท าเบเกอร่ีเพ่ือท าใหผู้ท่ี้เขา้ร่วมงานไดรู้้จกัตราวตัถุดิบ และคุณภาพของวตัถุดิบเบเกอร่ีของบริษทั บริษทั
ควรมีการติดตามขอ้มลูข่าวสาร, นวตกรรมวตัถุดิบ         เบเกอร่ี หรือการท าเบเกอร่ี ในวงการ   เบเกอร่ีทั้งในประเทศ 
ต่างประเทศ หรือจาก Supplier เพ่ือน าขอ้มลูเหล่านั้นมาใชใ้นการสร้างความสมัพนัธ์หรือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บับริษทั 
ในเร่ืองความเช่ียวชาญและการเป็นผูน้ าในธุรกิจวตัถุดิบเบเกอร่ี ควรมีการจดัอบรมกบัพนกังานท่ีเขา้ใหม่ หรือพนกังานเก่า
ฝ่ายต่างๆ ของบริษทัใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ความช านาญ ในหนา้ท่ีของตวัเอง เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองลกูคา้ไดเ้ม่ือลกูคา้
ตอ้งการความช่วยเหลือ บริษทั ตอ้งท าความเขา้ใจกบัพนกังานส่งสินคา้วา่ตอ้งแต่งกายสุภาพทุกคร้ังท่ีไปส่งวตัถุดิบใหก้บั
ลกูคา้กลุ่มดงักล่าวเน่ืองจากลกูคา้มีการจดัท าระบบคุณภาพของสถานประกอบการ พนกังานส่งวตัถุดิบจะไดเ้ขา้ใจตรงกนั
ไม่ใช่วา่เป็นการบงัคบัของบริษทัท าใหเ้กิดความใส่ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีมากข้ึน ควรมีความพร้อมในการจดัเตรียม
เอกสาร มีการตรวจสอบวนัหมดอายขุองเอกสารใบรับรองมาตรฐาน มีการจดัเอกสารดงักล่าวทีเป็นระเบียบเพ่ือสามารถส่งให้
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ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือลกูคา้ตอ้งการ มีการตรวจสอบคลงัวตัถุดิบของบริษทัเป็นประจ า มีการจดัระบบระเบียบของคลงั
วตัถุดิบใหมี้มาตรฐานอยูต่ลอดเวลา เพ่ือรองรับส าหรับการร้องขอเขา้ตรวจสอบระบบมาตรฐานของคลงัวตัถุดิบ มีการจดัท า
เวปไซดบ์ริษทัใหส้ามารถเขา้ไปใชง้านไดง่้ายดูทนัสมยั มีรายการวตัถุดิบครบถว้น และมีการแจง้ข่าวสารของบริษทั ควรมี
การเปิดช่องทางในการติดต่อสัง่ซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ี หลากหลายช่องทาง เช่น สามารถสัง่วตัถุดิบไดโ้ดยการโทรสัง่, Fax, E-
mail หรือระบบการติดต่อท่ีทนัสมยัในปัจจุบนั เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสะดวกต่อการใชบ้ริการ บริษทัควรจะมีการบริการแจง้
สตอ็กวตัถุดิบของบริษทัเพ่ือใหล้กูคา้สามารถวางแผนในการสัง่วตัถุดิบและวางแผนการเรียกเขา้วตัถุดิบได ้ เพ่ือไม่ใหเ้กิด
ปัญหาในการขาดวตัถุดิบในกระบวนการผลิต และควรมีการรับฝาก-จองวตัถุดิบเบเกอร่ีเพ่ือลดปัญหาการขาดวตัถุดิบหรือ
การปรับราคาของสินคา้  เพ่ือใหล้กูคา้สามารถเตรียมความพร้อมในการหาวตัถุดิบหรือปรับราคาสินคา้ ส่วนบริษทัตอ้งมี
ความหลากหลายในการช าระเงิน เช่น เชค็, เงินสด, เครดิต, โอนเขา้บญัชี ฯลฯ ควรมีการเปิดช่องทางในการช าระเงินท่ี
หลากหลาย เช่น เชค็, เงินสด, เครดิต, โอนเขา้บญัชี ฯลฯ เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกในการช าระเงิน และ “กลุ่มเนน้ประโยชน์
คุม้ค่า” ควรมีการใหส่้วนลด 2 % เม่ือมีการช าระเงินสด ควรมีการจดัท าการส่งเสริมการขายเม่ือลกูคา้ซ้ือวตัถุดิบเบเกอร่ีของ
บริษทั เช่นมีการติดคูปองสะสมแตม้ไวท่ี้วตัถุดิบเพ่ือใหล้กูคา้สะสมมาแลกเป็นส่วนลดในการซ้ือวตัถุดิบคร้ังต่อไป หรือ
สะสมเพ่ือแลกของรางวลัตอนปลายปีควรมีการเปิดช่องทางในการช าระเงินท่ีหลากหลาย เช่น เชค็, เงินสด, เครดิต, โอนเขา้
บญัชี ฯลฯ   
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ความแตกต่างด้านความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด 
ระหว่างผู้บริหารรุ่นเก่ากบัผู้บริหารรุ่นใหม่ 

Differences in the importance of the marketing mix 
between the first generation and the new generation 

อมัวภิา ครุสาตะ1และรัชดา ธูปทอง2 
Amwipa Krusata and Ratchada Toopthong  

 

บทคดัย่อ 
     การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริหารรุ่นเก่ากบัผูบ้ริหารรุ่นใหม่ และศึกษาถึงระดบัความตอ้งการของรางวลัในแต่ละประเภทท่ีไดรั้บ

จากโปรแกรมส่งเสริมการขาย ท่ีทาง บริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากดั จดัข้ึน ท าการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหารของร้านผูแ้ทนจ าหน่ายในจงัหวดักรุงเทพฯ

และปริมณฑล จ านวน 75 ร้านคา้ โดยแบ่งเป็นผูบ้ริหารรุ่นเก่าจ านวน 75 คนและผูบ้ริหารรุ่นใหม่ จ านวน 

75 คน 

     ผลจากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริหารรุ่นเก่ากบัผูบ้ริหารรุ่นใหม่ใหค้วามส าคญัของส่วนประสม

ทางการตลาดในระดบัท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริหารรุ่นเก่าจะใหค้วามส าคญัดา้นการส่งเสริมการขายในระดบัท่ี

ต ่ากวา่ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ แต่จะใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับริษทัผูผ้ลิต ส่วน

ผูบ้ริหารรุ่นใหม่จะใหค้วามส าคญัดา้นการส่งเสริมการขาย แต่จะใหค้วามส าคญัในเร่ืองการสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับริษทัผูผ้ลิตนอ้ย 

 
ค าส าคัญ: ผู้บริหารรุ่นเก่า, ผู้บริหารรุ่นใหม่, ร้านผู้แทนจ าหน่าย 
 

Abstract 
     The purpose of this study in order to study of the Marketing Mix that affect to decision making 

between the first generation and the new generation. And study the requirements of the award in each 

category received from the promotion of The Nawaplastic Industries (Saraburi ) Co., Ltd. held to collect  
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: amwipa@yahoo.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 

mailto:amwipa@yahoo.com
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data using the example , the management of dealer in Bangkok and Metropolitan region 75 stores by the 

first generation 75 people and the new generation 75 people. 

     The result of the study indicates that the first generation and the new generation importance of the 

marketing mix in a different level. The first generation to focus on promotion lower level than the new 

generation. But focus on the issue of building a good relationship with the manufacturer. The new 

generation to focus on the promotion. But focus on building great relationships with manufacturer lower 

level than the first generation. 

Keywords: the first generation, the new generation, dealer 
 

1. บทน า 
 
ความส าคัญของปัญหา   

     บริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากดั ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายท่อพีวีซี ตราชา้ง เร่ิมด าเนิน

ธุรกิจในปีพ.ศ.2513 แต่หากจะกล่าวถึงธุรกิจท่อพีวีซีในประเทศไทยได้เกิดข้ึนคร้ังแรกในปีพ.ศ.

2506 หากพิจารณาจากผูก่้อตั้งกิจการในยุคแรก ส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารรุ่นเก่าท่ีมีอายุไม่ต ่ากว่า 65 ปี 

และในปัจจุบนัร้านผูแ้ทนจ าหน่ายหลายราย มีการเปล่ียนโอนอ านาจในการบริหารกิจการให้กบัผูบ้ริหาร

รุ่นท่ี 2 หรือผูบ้ริหารรุ่นใหม่ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นทายาทหรือผูรั้บช่วงกิจการเขา้มาดูแลบริหารร้านต่อ

จากผูบ้ริหารรุ่นเก่าหรือผูก่้อตั้ง  

     หลงัจากการเปล่ียนโอนอ านาจในการบริหารกิจการของร้านผูแ้ทนจ าหน่าย ส่งผลกระทบยอดขายและ

ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีทางบริษทั นวพลาสติกฯ จดัข้ึน เช่น  

1. โปรแกรมส่งเสริมการขาย 
- ผูบ้ริหารรุ่นเก่า โปรแกรมการส่งเสริมการขาย สามารถกระตุน้ยอดขายใหเ้พ่ิมสูงข้ึนได ้ 
- ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ โปรแกรมส่งเสริมการขายไม่สามารถกระตุน้ยอดขายใหเ้พ่ิมข้ึนไดต้ามเป้าหมาย 

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูแ้ทนจ าหน่ายกบัองคก์ร 
- ผูบ้ริหารรุ่นเก่า จะใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษทัฯ จดัข้ึน เช่น 

สมัมนาร้านผูแ้ทนจ าหน่าย การเชิญผูบ้ริหารร้านผูแ้ทนจ าหน่ายร่วมงานเล้ียงสงัสรรค ์และใน
การสัง่ซ้ือสินคา้กบัทางบริษทั เพราะเป็นการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูบ้ริหารรุ่นเก่ากบั
ทางบริษทัฯ 
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-  ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ ไม่ค่อยใหค้วามส าคญัในเร่ืองความสมัพนัธ์กบับริษทัฯเท่าท่ีควร แยก
ความสมัพนัธ์ในเร่ืองธุรกิจกบัความสมัพนัธ์ส่วนตวัท่ีมีผลต่อบริษทัฯออกจากกนั และจะมีการ
สัง่ซ้ือเฉพาะสินคา้ท่ีมัน่ใจวา่จะขายไดเ้ท่านั้น 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ท่อพีวีซีของผูบ้ริหารรุ่นเก่ากบัผูบ้ริหารรุ่น
ใหม่  

2. เพ่ือศึกษาถึงระดบัความตอ้งการของรางวลัในแต่ละประเภท ท่ีไดรั้บจากโปรแกรมส่งเสริมการขาย ท่ี
ทางบริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากดั จดัข้ึน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือศึกษาการใหค้วามส าคญัท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มผูบ้ริหารรุ่นเก่ากบักลุ่มผูบ้ริหารรุ่นใหม่ดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ท่อพีวีซีของผูบ้ริหารกลุ่มรุ่นเก่ากบักลุ่ม
ผูบ้ริหารรุ่นใหม่  

3. เพ่ือศึกษาถึงระดบัความตอ้งการของรางวลัในแต่ละประเภท ท่ีไดรั้บจากโปรแกรมส่งเสริมการ
ขาย ท่ีทางบริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากดั จดัข้ึน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การศึกษาความแตกต่างดา้นความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดระหว่างผูบ้ริหารรุ่นเก่ากับ

ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวความคิดการแบ่งรุ่นของผู้บริโภค (Generation) 

นกัประชากรศาสตร์ชาวอเมริกนั ไดแ้บ่งประชากรออกเป็นรุ่นต่างๆ โดยใชส้ญัลกัษณ์ท่ีโดด

เด่นในประสบการณ์ในช่วงๆ (ด ารงค ์วงษโ์ชติป่ินทอง, 2552) ดงัน้ี 

1. Baby Boomer กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี ค.ศ. 1943 – 1964 (หรือ พ.ศ.2486 – 2507)  

เป็นช่วงท่ีประเทศอเมริกาก าลงัเร่ิมผลิตประชากรจ านวนมากหลงัสงความโลกคร้ังท่ี 2 จึง

เรียกกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงน้ีวา่เป็นพวก Baby Boomerใหค้วามส าคญัของคุณค่าในการ

ท างานในลกัษณะ เช่น ชอบท างานหนกั ระมดัระวงั รอบคอบ อนุรักษนิ์ยม รักษาส่ิงเก่าๆ 

ท าตามจารีตประเพณีนิยม มีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัและองคก์รสูง 
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2. Generation X กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี ค.ศ. 1965 – 1981 (หรือ พ.ศ.2508 – 2524) 

เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก าลงัเติบโต เป็นช่วงท่ีขบัเค่ียวระหวา่งประเทศ

มหาอ านาจของโลก 2 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ใหค้วามส าคญัของ

คุณค่าในการท างานในลกัษณะ เช่น ชอบผลส าเร็จ มีความทะเยอทะยาน ไม่ชอบการถกูใช้

อ  านาจบีบบงัคบั มีความจงรักภกัดีต่ออาชีพ 

3. Generation Y กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี ค.ศ. 1982 – 2000 (หรือ พ.ศ.2525 – 2543) 

กลุ่มคนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ จะเป็นลกูของกลุ่ม Baby Boomer โดยเป็นรุ่นท่ีมีการเจริญเติบโต

ทางดา้น Technology โดยมีการแพร่หลายของการใช ้Personal Computer ใหค้วามส าคญั

ของคุณค่าในการท างานในลกัษณะ เช่น รักษาสมดุลระหวา่งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั 

ชอบท างานเป็นทีม ไม่ชอบกฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ รักอิสระ ใหค้วามส าคญักบัการมี

สญัญาทางใจ  

4. Generation Z กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี ค.ศ. 2001 – ปัจจุบนั (หรือ พ.ศ.2544 – ปัจจุบนั) 

กลุ่มเด็กรุ่นใหม่ท่ีเพ่ิงเกิดมาไม่นานน้ีเองทัว่โลกมีอตัราการเกิดลดลงเป็นอยา่งมาก ในกลุ่ม

คนรุ่นน้ีส่วนใหญ่เป็นลกูของกลุ่ม Generation X ใหค้วามส าคญัของคุณค่าในการท างาน

ในลกัษณะ เช่น เช่ือมัน่ในความคิดของตนเองสูง เนน้การประสบความส าเร็จโดยวดัจาก

ตวัเงิน ชอบมีบทบาทในการท างานเป็นทีม 

2. ความแตกต่างของพฤตกิรรมผู้บริโภคของแต่ละช่วงอายุ 

เบบีบู้มเมอร์ (Baby Boomer)   

     ปัจจุบนัคนยคุเบบ้ีบูมเมอร์ คือคนท่ีมีอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป และเร่ิมเขา้สู่วยัชราคนกลุ่มน้ีจึงเป็นคนท่ีมี

ชีวิต เพ่ือการท างาน เคารพกฎเกณฑ ์กติกา มีความอดทนสูง ทุ่มเทใหก้บัการท างานและองคก์รมาก สูง้าน 

พยายามคิดและท าอะไรดว้ยตวัเอง เป็นหวัหนา้คน ผูบ้ริหาร ถกูครอบครัวสัง่สอนมาใหเ้ป็นคนประหยดั 

อดออม จึงมีการใชจ่้ายอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั คนในยุคอ่ืน ๆ อาจจะมองคนยคุเบบ้ีบูมเมอร์วา่เป็น

พวก "อนุรักษนิยม" เป็นคนท่ีเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี   

เจเนอเรช่ัน เอก็ซ์ (Generation X)  

     ปัจจุบนั คนยคุ Gen X เป็นคนวยัท างาน มีอายตุั้งแต่ 33 - 49 ปี พฤติกรรมของคนกลุ่มน้ีท่ีเด่นชดัมากก็

คือ ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ตอ้งเป็นทางการ ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความสมดุลระหวา่งงานกบัครอบครัว 

(Work–life balance) มีแนวคิดและการท างานในลกัษณะรู้ทุกอยา่งท าทุกอยา่งไดเ้พียงล าพงั ไม่พ่ึงพาใคร 

เป็นตวัของตวัเองสูง มีความคิดเปิดกวา้ง มีความคิดสร้างสรรค ์อยา่งไรกต็าม หลายคนใน Gen X มี
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แนวโนม้ท่ีจะต่อตา้นสงัคม ไม่ไดเ้ช่ือเร่ืองศาสนา และไม่ไดย้ึดขนบธรรมเนียมประเพณีมากนกั เป็นคนท่ี

มีความยืดหยุน่ในการปรับตวักบัวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไป เช่นมองวา่การอยูก่่อนแต่ง หรือการหยา่ร้างกเ็ป็น

เร่ืองปกติ เช่นเดียวกบัเร่ืองเพศท่ี 3 ซ่ึงต่างจากกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ท่ีมองเร่ืองพวกน้ีเป็นเร่ืองผิดจารีตประเพณี

เป็นอยา่งยิ่ง  

ยุคเจเนอเรช่ันวาย (Generation Y)  

     ปัจจุบนัคนกลุ่มน้ีอยู่ในทั้งช่วงวยัเรียน และวยัท างานตอนตน้ มีอายุตั้งแต่ 14 – 32 ปี คนกลุ่มน้ีเติบโต

ข้ึนมาท่ามกลางความเปล่ียนแปลง และค่านิยมท่ีแตกต่างระหว่างรุ่นปู่ย่าตายาย กบั รุ่นพ่อแม่ แต่ก็รับเอา

ความเจริญรุดหนา้ของเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเขา้มาแทรกอยู่ในการด ารงชีวิตประจ าวนัดว้ย ยุคน้ีจะ

เป็นยุคท่ีเศรษฐกิจก าลงัเติบโตเป็นอย่างมาก ท าใหพ้่อแม่ท่ีค่อนขา้งจะประสบความส าเร็จในชีวิตแลว้จะ

ดูแลเอาใจใส่ลูกเป็นอย่างดี เด็กยุคน้ีจึงมกัจะถูกตามใจตั้งแต่เด็ก ไดใ้นส่ิงท่ีคนรุ่นพ่อแม่ไม่ค่อยได ้มี

การศึกษาดี มีลกัษณะนิสัยชอบการแสดงออก มีความเป็นตวัของตวัเองสูง ไม่ชอบถูกบงัคบัให้อยู่กรอบ 

ไม่ชอบอยู่ในเง่ือนไข ชอบเสพข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย มีอิสระในความคิด กลา้ซกัถาม

ในทุกเร่ืองท่ีตวัเองสนใจ ไม่กงัวลกบัค าวิจารณ์ มีความเป็นสากลมาก มองว่าการนิยมชมชอบวฒันธรรม 

หรือศิลปินต่างชาติเป็นเร่ืองธรรมดา  

 

3.    ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

     เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางการตลาดท่ีส าคญั ท่ีนกัการตลาดควรน ามาประยุกตใ์ชร่้วมกนั เพ่ือใหสิ้นคา้

หรือบริการสามารถตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้ประกอบดว้ย 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  

3. วธิีการศึกษา 
 
     วิธีการศึกษาเร่ือง การศึกษาความแตกต่างด้านความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดระหว่าง

ผูบ้ริหารรุ่นเก่ากบัผูบ้ริหารรุ่นใหม่ ประกอบดว้ย ประชากร กลุ่มตวัอย่าง การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการ

วิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

    ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ ร้านผูแ้ทนจ าหน่ายท่อพีวีซี ตราชา้ง ในจงัหวดักรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ท่ีมีผูบ้ริหารรุ่นเก่าและผูบ้ริหารรุ่นใหม่จ านวน 75 ร้านคา้ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     2082 

 
 

    กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นร้านผูแ้ทนจ าหน่ายท่อพีวีซี ตราช้าง ในจงัหวดักรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ท่ีมีผูบ้ริหารรุ่นเก่าและผูบ้ริหารรุ่นใหม่จ านวน 75 ร้านคา้ ซ่ึงเป็นจ านวนประชากรทั้งหมดหรือ

คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจ านวนประชากร ประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหารรุ่นเก่า 1 ท่าน และผูบ้ริหารรุ่นใหม่ 1 

ท่าน ดงันั้นแบบสอบถามจะมีทั้งหมด 150 ชุด                

    การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       ผูวิ้จยัท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการนดัเขา้พบกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารรุ่นเก่าและผูบ้ริหารรุ่นใหม่ 

จ านวน 150 คน จากผูแ้ทนจ าหน่าย จ านวน 75 ร้านคา้ ในจงัหวดักรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงเป็นการเลือก

กลุ่มตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster Sampling) 

รายช่ือกลุ่มตวัอยา่ง 75 ร้านคา้ 

    การวเิคราะห์ข้อมูล  

เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใช ้คือ วิธีการสร้างสมการเสน้ตรง (Discriminant Analysis) จากตวัแปรตน้ เพ่ือ

ค านวณหาคะแนนท่ีสามารถใชใ้นการจ าแนกกลุ่ม (Discriminant Score) ท่ีก าหนดไวเ้ป็นตวัแปรตาม 

สูตรในการค านวณ Y = v1X1 + v2X2+ v3X3 + … + vpXp 

ส่ิงท่ีไดรั้บ คือ 

1. ประเมินความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหวา่งกลุ่ม (Y) วา่มีระดบันยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ 

2. ประเมินความส าคญัของตวัแปรตน้ (X) วา่ตวัแปรตน้ตวัใดมีผลต่อความแตกต่างของคะแนน

เฉล่ียระหวา่งกลุ่มมากท่ีสุด 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตวั 

     จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 150 คน แบ่งเป็นผูบ้ริหารรุ่นเก่าหรือผูท่ี้เกิดก่อนปี พ.ศ. 2508 จ านวน 75 คน 

และผูบ้ริหารรุ่นใหม่หรือผูท่ี้เกิดหลงัจากปี พ.ศ. 2508 จ านวน 75 คน 

เพศ 

- ผูบ้ริหารรุ่นเก่าจ านวน 75 คน เป็นเพศชาย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 53  และเพศหญิงจ านวน 35 

คน คิดเป็นร้อยละ 47  
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- ผูบ้ริหารรุ่นใหม่จ านวน  75 คน เป็นเพศชาย จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 55  และเพศหญิงจ านวน 

34 คน คิดเป็นร้อยละ 45 

อาย ุ

- ผูบ้ริหารรุ่นเก่า จ านวน 75 คน อยูใ่นช่วงอาย ุ51 – 60 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และอยู่

ในช่วงอาย ุ60 ปีข้ึนไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 35 

- ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ จ านวน 75 คน พบวา่ อยูใ่นช่วงอาย ุ21 - 30 ปีมากท่ีสุด จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อย

ละ 47 รองลงมาอยูใ่นช่วง 31 – 40 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 41 และอยูใ่นช่วง 41 – 50 ปี 

จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 

การศึกษา 

- ผูบ้ริหารรุ่นเก่า จ านวน 75 คน ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 38 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50 อนัดบัท่ี 2 ต ่ากวา่มธัยมศึกษา จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 23 อนัดบัท่ี 3 ปริญญาโท 

จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อนัดบัท่ี 4 อนุปริญญาตรี หรือ ปวส. จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8 

อนัดบัสุดทา้ย มธัยมศึกษา หรือ ปวช. จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7  

- ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ จ านวน 75 คน ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 54 คน คิดเป็น

ร้อยละ 72 อนัดบัท่ี 2 ปริญญาโท จ านนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 28 

รายได ้ 

- ผูบ้ริหารรุ่นเก่า จ านวน 75 คน มีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 150,001 บาทข้ึนไป จ านวน 75 คน คิดเป็น

ร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ จ านวน 75 คน มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 60,000 บาทต่อเดือนมากท่ีสุด จ านวน 53 

คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมามีรายต่อเดือน 60,001 – 90,000 บาทต่อเดือน จ านวน 20 คน คิดเป็น

ร้อยละ 27 และมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 150,001 บาทข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3 

ส่วนที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลอืกซ้ือท่อพวีซีี ตราช้าง 

     ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือท่อพีวีซี ตราชา้ง ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา 

ผูบ้ริหารรุ่นเก่ากบัผูบ้ริหารรุ่นใหม่ใหร้ะดบัความส าคญัไม่แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

การเลือกซ้ือท่อพีวีซี ตราชา้ง ดา้นช่องทางในการจดัด าหน่าย ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ให้ระดบัความส าคญัใน

ระดบัท่ีมากกวา่ผูบ้ริหารรุ่นเก่า ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือท่อพีวีซี ตราชา้ง ดา้น

การส่งเสริมการขาย ผูบ้ริหารรุ่นเก่ากบัผูบ้ริหารรุ่นใหม่ให้ระดบัความส าคญัแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เร่ืองการ

สะสมยอดขาย3 เดือน รายสินคา้ เพ่ือรับของรางวลั,สะสมยอดขาย 6 เดือน รวมทุกสินคา้ เพ่ือรับของ
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รางวลั, การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารของร้าน, โปรโมชั่นร้านคา้ช่วง สะสมคะแนน แลกรับของ

รางวลั, หลกัสูตรสัมนาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูแ้ทนจ าหน่าย,การให้ข้อมูลทางธุรกิจ วิเคราะห์

สถานการณ์จากผูแ้ทนขาย เช่น แนวโนม้ราคาสินคา้ สถานการณ์การแข่งขนัตลาด แต่ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดในการเลือกซ้ือท่อพีวีซี ตราช้าง ดา้นการส่งเสริมการขายท่ีผูบ้ริหารรุ่นเก่ากบัผูบ้ริหารรุ่น

ใหม่ให้ระดบัความส าคญัแตกต่างกนัมากท่ีสุด คือ การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารของร้าน ผูบ้ริหาร

รุ่นเก่า ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.73 อยู่ในระดบัส าคญัมากอย่างยิ่ง ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 อยู่ใน

ระดบัส าคญัปานกลาง ซ่ึงเห็นไดว้่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในเร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์กบั

ผูบ้ริหารของร้าน ผูบ้ริหารรุ่นเก่ากบัผูบ้ริหารรุ่นใหม่ใหค้วามส าคญัในระดบัท่ีแตกต่างกนั   

ส่วนที่ 3 ของรางวลัที่ได้รับจากการจดักจิกรรมส่งเสริมการขาย 

     ผลสรุปการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของรางวลัท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีมีความ

แตกต่างกนัไดแ้ก่ ส่วนลดเงินคืน (Rebate), ทองค า, การเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ, ของท่ีระลึกพิมพ์

ช่ือร้านผูแ้ทนจ าหน่าย, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า แต่รูปแบบของรางวลัท่ีผูบ้ริหารรุ่นเก่ากบัผูบ้ริหารรุ่นใหม่มีระดบั

ความตอ้งการแตกต่างกนัอย่างชัดเจนท่ีสุด คือ การไดรั้บเป็นส่วนลดเงินคืน (Rebate) ผูบ้ริหารรุ่นเก่ามี

ระดับความตอ้งการของรางวลัท่ีได้รับจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ในรูปแบบส่วนลดเงินคืน 

(Rebate) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.52 อยู่ในระดบัไม่ตอ้งการ ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.00 อยู่ในระดบั

ตอ้งการอยา่งยิ่ง   

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

     ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาดของผูบ้ริหารรุ่นเก่า จ านวน 75 คน และ
ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ จ านวน 75 คน พบวา่  
     ผูบ้ริหารรุ่นเก่าเสนอให้บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากัด ปรับปรุงในเร่ืองของ
กระบวนการในการจ่ายสินคา้ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เช่น กรณีผูแ้ทนจ าหน่ายเขา้รับสินคา้เองท่ี
โรงงาน ใชร้ะยะเวลาในการรอรับสินคา้ค่อนขา้งนาน  
     ผูบ้ริหารรุ่นใหม่เสนอให้ บริษทัฯ มีการปรับปรุงในเร่ืองของรูปแบบของรางวลัท่ีไดรั้บจากการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้เป็นรูปแบบในการให้ส่วนลดเงินคืน (Rebate) มากยิ่งข้ึน และพฒันาระบบ
การสั่งสินคา้ผ่านอินเตอร์เนต หรือระบบ E-Ordering ให้ใช้งานไดง่้าย สะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน และ
ตอ้งการให้พฒันาระบบท่ีสามารถทราบสถานะของการสั่งซ้ือได ้เช่น สินคา้ท่ีสั่งเต็มคนัรถหรือไม่ รวม
เท่ียวไดเ้ม่ือไหร่ และจะไดรั้บสินคา้วนัไหน  
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลการวจิยั      

     จากการศึกษาความแตกต่างดา้นความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด ในการเลือกซ้ือท่อพีวีซี ตรา

ชา้ง ของกลุ่มผูบ้ริหารรุ่นเก่ากบักลุ่มผูบ้ริหารรุ่นใหม่ พบวา่  

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริหารรุ่นเก่ากบัผูบ้ริหารรุ่นใหม่ใหร้ะดบัความส าคญัท่ีมีความ

แตกต่างกนัมากท่ีสุด ในเร่ืองของการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารของร้านผูแ้ทนจ าหน่าย  

- ผูบ้ริหารรุ่นเก่าส่วนใหญ่ เห็นว่า การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูแ้ทนจ าหน่ายกบับริษทัผูผ้ลิต

สินคา้มีความส าคญัและสามารถส่งผลดีกบัการด าเนินธุรกิจของทางร้านผูแ้ทนจ าหน่าย ผูบ้ริหารรุ่น

เก่าจึงมกัชอบกิจกรรมหรืองานเล้ียงสงัสรรคต่์างๆ ท่ีทางบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ไดจ้ดัข้ึน ชอบใหผู้แ้ทน

ขายดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

- ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ ไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบักิจกรรมเพ่ือเนน้สร้างความสมัพนัธ์ท่ีทางบริษทัผูผ้ลิตจดั

ข้ึน เช่น  ทริปท่องเท่ียวในต่างประเทศ ผูบ้ริหารรุ่นใหม่มกัไม่ค่อยอยากไป มองวา่เสียเวลาในการ

ท างาน แต่จะชอบกิจกรรมในลกัษณะการสมัมนาหรือการอบรมหลกัสูตรต่างๆ เช่น หลกัสูตรพฒันา

ศกัยภาพผูป้ระกอบการมากกว่าการท่องเท่ียว 

2. รูปแบบของรางวลัท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายไดรั้บจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 

- ผูบ้ริหารรุ่นเก่าส่วนใหญ่มกัชอบในรูปแบบการเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ เพราะนอกจากจะได้

พกัผอ่นแลว้ ยงัเป็นโอกาสท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริหารของบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ไดอี้กดว้ย 

- ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ตอ้งการของรางวลัในรูปแบบส่วนลดเงินคืน (Rebate) เพราะสามารถเห็น

เป็นตวัเงินไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นผลประโยชนท์างธุรกิจท่ีผูบ้ริหารรุ่นใหม่ตอ้งการมากกวา่การสร้าง

ความสมัพนัธ์ เน่ืองดว้ยผูบ้ริหารรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เป็นคนในรุ่น Generation Y ซ่ึงมีความเป็นตวัของ

ตวัเองสูง ไม่ชอบอยูใ่นกรอบ จึงไม่ค่อยชอบการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางบริษทัผูผ้ลิตจดั เพราะรู้สึกวา่

ตอ้งถูกบงัคบัใหท้ ากิจกรรมต่างๆท่ีทางบริษทัก าหนด  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การน าขอ้มลูท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปปรับปรุงพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดในดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาระบบ E-Ordering ใหส้ามารถใชง้านไดง่้าย และเพ่ิมคุณสมบติั
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ในการใชต่้างๆ เช่น สามารถตรวจสอบ สต๊อกสินคา้ของทางโรงงานได ้สามารถทราบสถานะของ

ใบสัง่ซ้ือได ้เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการสัง่ซ้ือใหก้บัผูแ้ทนจ าหน่าย 

2. การน าขอ้มลูท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปปรับรูปแบบในการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายใหมี้ความ

สอดคลอ้งและตอบสนองความตอ้งการใหก้บัผูบ้ริหารในแต่ละกลุ่มมากยิ่งข้ึน เช่น การทริปท่องเท่ียว

กลุ่มย่อยใหก้บัผูบ้ริหารรุ่นเก่า การจดัสมัมนาเพ่ิมทกัษะในดา้นการบริหารใหแ้ก่ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ 

หรืออาจมีการท าแบบส ารวจความคิดเห็นของผูแ้ทนจ าหน่ายกก็ารจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็น

ตน้ 
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การศึกษาความแตกต่างระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ในการเลอืกซ้ือส่ือโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบแบนเนอร์ระหว่างกลุ่มลูกค้า 

ของบริษทัขนาดเลก็และกลุ่มลูกค้าของบริษทัขนาดใหญ่ 
The study of the differences priorities levels the marketing mix towards 

online media in form of banner advertising between small and large 
corporate client 

วลยักรณ์ แก้วศรี1 และ ใจนุช ประยูรชาติ2 

Walaikorn Kaewsri and Jainuch Prayoorachart 
  

บทคดัย่อ 

การท าวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการศึกษาความแตกต่างระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกซ้ือส่ือโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบแบนเนอร์ระหวา่งกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดเลก็
และกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดใหญ่ จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 150 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มตวัอยา่งจากลกูคา้ของ
บริษทัขนาดเลก็ จ านวน 75 คน และ กลุ่มตวัอยา่งจากลูกคา้ของบริษทัขนาดใหญ่ จ านวน 75 คน ผลจาก
การวิจยัปรากฏวา่ กลุ่มลกูคา้ท่ีมีการเลือกใชส่ื้อออนไลนข์องบริษทัขนาดใหญ่มีมากกวา่กลุ่มลูกคา้ของ
บริษทัขนาดเลก็ เน่ืองจาก การใหบ้ริการส่ือออนไลน์ในรูปแบบแบนเนอร์ของบริษทัขนาดใหญ่มีการ
ใหบ้ริการในดา้นส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ 1.ดา้นสินคา้ 2.ดา้นราคา 3.ดา้นส่งเสริมการ
ขาย 4.ดา้นบุคลากร และ 5.ดา้นกระบวนการ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการไดม้ากท่ีสุด และ
สอดคลอ้งกบั การตลาดแบบ B2B  ซ้ึงมุ่งเนน้ไปในดา้นของ ข่าวสาร ตรรกะ และเหตุผลในดา้น
วิทยาศาสตร์ของสินคา้ (Logic) โดยมุ่งเนน้ไปท่ีคุณลกัษณะส าคญัของสินคา้ (Feature) โดยไม่น าอารมณ์ 
ความรู้สึก และความคิดเห็นส่วนตวัมาประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือส่ือโฆษณาออนไลนใ์น
รูปแบบแบนเนอร์ 

Abstract 
This objective of this research to study about differences priorities levels the marketing mix towards 
online media in form of banner advertising between small and large corporate client. The amount of 
samples size are 150 persons that can be split into 75 samples of customer from small companies and 75 
samples of customer from large companies. The results of this research show that the amount of  
1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email:walaikorn.kaewsri@gmail.com 

2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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customers that chose the online banner advertising from large companies is rather than the amount of 
customers that chose the online banner advertising from small companies because large companies are 
provide services in the marketing mix, the five key areas: Products Price Promotion People and Process 
that will fulfill the most customer requirements and marketing B2B model, which focuses on the fields 
of private logic and reasoning in the science of products (Logic) by focusing on the key features of the 
product (Feature) without the emotional and personal opinions attributed the decision in online banner 
advertising buying. 
 

1.บทน า 

ปัจจุบนัการโฆษณาไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อความส าเร็จของการท าธุรกิจหลายๆประเภท โดย

ส่ือหลกัท่ีนิยมใชใ้นการโฆษณากนัอยา่งแพร่หลาย เช่น หนงัสือพิมพ ์ (Newspapers), นิตยสาร 

(Magazine), ส่ือโฆษณาโดยตรง (Direct Advertising), โทรทศัน ์(Television), วิทย ุ(Radio), การโฆษณา

กลางแจง้ (Outdoor Advertising), ป้ายโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง (Transit Advertising), การ

โฆษณา ณ จุดซ้ือ (Point-of-purchase Advertising), ภาพยนตร์และอ่ืน ๆ และส่ือโฆษณาท่ีไดรั้บความนิยม

อยูใ่นขณะน้ี คือ ส่ือโฆษณาผา่นทางเวบ็ไซต ์

ส่ือโฆษณาผา่นทางเวบ็ไซต ์ คือ การสร้างความสนใจไม่วา่วิธีใดกต็าม เพ่ือจูงใจหรือสนบัสนุน

ใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการโดยผา่นทางอินเทอร์เน็ต หรือเรียกวา่พ้ืนท่ีในการโฆษณาสินคา้

บนเวบ็ไซต ์  รูปแบบการโฆษณาท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดบนส่ือออนไลน ์ คือการใชแ้ถบโฆษณา การโฆษณา

รูปแบบน้ีมีใหเ้ห็นอยู่ทัว่ไปตามเวบ็ไซตต่์างๆ และถา้เจา้ของสินคา้ตอ้งการเพ่ิมความเด่นใหก้บัโฆษณา

ของตนเอง กอ็าจจะเลือกใชส่ื้อโฆษณาแบบลอย และในบางกรณี เจา้ของสินคา้หรือบริการอาจจะไม่อยาก

ตั้งใจขายสินคา้ของตนเองอยา่งจงใจ กส็ามารถเลือกการโฆษณาแฝงตามส่ือออนไลนใ์นรูปแบบอ่ืนได ้ 

ส่วนพ้ืนท่ีในการโฆษณาสินคา้ จะแสดงตามต าแหน่งต่างๆบนเวบ็ไซต ์ ซ่ึงช้ินโฆษณาหรือช้ิน

แบนเนอร์จะมีขนาดมาตรฐานหลายขนาด เช่น 728x90, 300x250 เป็นตน้ เพ่ือใหใ้ชก้บัการจดัวางบนหนา้

เวบ็ท่ีแตกต่างกนั  

การโฆษณาออนไลนใ์นรูปแบบแบนเนอร์ (Banner Ads) คือรูปแบบหน่ึงของการโฆษณาบน

เวิลดไ์วดเ์วบ็ เป็นการวางภาพโฆษณาลงไปบนหนา้เวบ็แลว้ท าไฮเปอร์ลิงกก์ลบัไปยงัเวบ็ท่ีโฆษณา ดว้ย

จุดประสงคเ์พ่ือดึงดูดผูเ้ขา้ชมใหเ้ขา้ไปยงัเวบ็ไซตท่ี์โฆษณานั้นผา่นการคลิก การโฆษณาออนไลน์ใน
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รูปแบบแบนเนอร์ สร้างข้ึนจากไฟลรู์ปภาพทัว่ไปเช่น GIF JPEG PNG หรือใชจ้าวาสคริปตเ์ช่ือมโยง

เทคโนโลยีมลัติมีเดียอยา่งอ่ืนเช่น แฟลช ช็อกเวฟ จาวา หรือซิลเวอร์ไลต ์ เป็นตน้ และอาจมีการใช้

ภาพเคล่ือนไหว เสียง หรือวิดีโอมาผสมผสานเพ่ือน าเสนอใหโ้ดดเด่นมากท่ีสุด ปกติแลว้ภาพในเวบ็แบน

เนอร์จะมีอตัราส่วนขนาดกวา้งยาวท่ีสูง (ซ่ึงจะท าใหแ้บนเนอร์มีขนาดกวา้งแต่แบน หรือสูงแต่แคบ) ใน

ลกัษณะเดียวกบัป้ายโฆษณา (เรียกวา่แบนเนอร์เหมือนกนั) ซ่ึงภาพเหล่าน้ีจะถูกจดัวางลงในหนา้เวบ็ท่ีมี

เน้ือหาน่าสนใจ อยา่งเช่นบทความจากหนงัสือพิมพห์รืองานเขียนวิพากษวิ์จารณ์ 

สาเหตุท่ีท าใหก้ารโฆษณาออนไลนผ์า่นทางเวบ็ไซตไ์ดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจาก

ปัจจุบนัมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เนตมากข้ึน ไม่วา่จะผา่นทางคอมพิวเตอร์ แทปเลต็ หรือสมาร์ทโฟน ซ่ึงมีแนวโนม้

วา่จะปริมาณการใชอิ้นเทอร์เนตมากข้ึนทุกปี ท าใหธุ้รกิจทุกขนาดหนัมาใหค้วามสนใจและใชก้ารโฆษณา

ออนไลนใ์นรูปแบบแบนเนอร์ผา่นเวบ็ไซตใ์นการน าเสนอสินคา้ของตวัเองกนัอยา่งแพร่หลาย จึงท าให้

การโฆษณาออนไลนใ์นรูปแบบแบนเนอร์ดว้ยวิธีน้ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากและเห็นผลตอบรับท่ี

ค่อนขา้งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

        เน่ืองจากธุรกิจโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบแบนเนอร์ผา่นเวบ็ไซตน้ี์เป็นท่ีสนใจในหลายๆ

องคก์ร จึงท าใหเ้กิดการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เพ่ือวตัถุประสงคห์ลกั คือ การเป็นผูน้ าทางดา้นส่ือโฆษณา

ออนไลนใ์นรูปแบบแบนเนอร์ผา่นเวบ็ไซต ์ และการมียอดขายสูงสุดเหนือคู่แข่งในสินคา้กลุ่มเดียวกนัจึง

ท าใหผู้วิ้จยัตอ้งการศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือส่ือโฆษณาออนไลนใ์นรูปแบบแบน

เนอร์ระหวา่งกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดเลก็และกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดใหญ่ เพ่ือการเป็นผูน้ าทางดา้น

ส่ือโฆษณาออนไลนใ์นรูปแบบแบนเนอร์ และการมียอดขายสูงสุดเหนือบริษทัขนาดใหญ่ 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

ส าหรับการวิจยัน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทาการตลาด และทฤษฎีการคา้ขายระหวา่ง

องคก์รกบัองคก์ร (Business to Business) ซ่ึงถือเป็นกรอบทฤษฎีส าหรับการวิจยั (Theoretical Framework) 

เพ่ือช่วยสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัความแตกตางดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือส่ือโฆษณาออนไลน์ของลูกคา้ 

ดงัน้ี ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ(Service 

Mix)  ของ Philip Kotler   ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด 

(Marketing  Mix )หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 
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1.    ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ  ส่ิงท่ีผูข้าย

ตอ้งมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ  โดยทั่วไปแลว้  

ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น   2  ลกัษณะ  คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้ และ  ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

2.    ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) 

ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนด

ราคาการใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการ

ท่ีต่างกนั 

3.    ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศส่ิงแวดล้อมในการ

น าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลกูคา้ในคุณค่าและคุณประโยชนข์องบริการท่ีน าเสนอ 

ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

4.    ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคัญในการติดต่อส่ือสารให้

ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม การใชบ้ริการและ

เป็นกญุแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 

5.    ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ 

เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สัมพนัธ์ระหว่าง

เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการมีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บั

องคก์ร 

6.    ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้าง

และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้ยกายภาพและ

รูปแบบการใหบ้ริการเพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลกูคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจา

ตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ื์นๆ ท่ีลกูคา้ควรไดรั้บ 

7.    ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดา้นการ

บริการ ท่ีน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิด

ความประทบัใจ 
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การตลาดธุรกิจ (B2B) 

ความแตกต่าง ระหว่าง การตลาดธุรกิจ (B2B) และการตลาดผูบ้ริโภค (B2C) [ออนไลน์]. พฤศจิกายน 

2555. เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=833705 

คือ การท่ีลกูคา้ ซ้ือสินคา้และบริการของเรา เพ่ือน าไปผลิตต่อ ดว้ยการเพ่ิมคุณค่า ใหเ้ป็นสินคา้และบริการ 

อีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงไม่ใช่น าไปอุปโภค หรือ  บริโภคเอง เช่น ซ้ือจมกูขา้ว เพ่ือไปท าเป็น อาหารเสริม เป็นตน้ 

หากคุณท าการตลาดธุรกิจ (B2B) คุณจะรู้ และเขา้ใจว่า ธุรกิจประเภทน้ีท างานอย่างหนักเพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนการซ้ือ (buying process) อนัจะก่อใหเ้กิด การประหยดัเวลาและเงิน ของลูกค้า หลายคน

จึงมกัจะอธิบายว่า การซ้ือ B2B ใช้ตรรกะและเหตุผล มากกว่าการซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงใช้อารมณ์ และ

ความรู้สึก มากกวา่ 

ดังน้ัน ต้นทุนของการขาย/คร้ัง ส าหรับตลาดธุรกิจ จึงมักจะสูงกว่าการตลาดผู้บริโภค เน่ืองจาก 

ก ารท า ธุ รกรรมท าง ธุ รกิ จกั บ ธุ รกิ จ  มั ก จะ ใช้ เวล า  แล ะขั้ น ต อน ในการพิ จ ารณ าม ากก ว่ า 

 

การตลาดธุรกจิ (B2B)  

เม่ือคุณด าเนินการตลาดแบบ B2B คุณตอ้งเนน้ท่ี ขอ้มูล ตรรกะ และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของ

ผลิตภณัฑ์ (Logic) โดยเน้นคุณสมบติัเด่นของผลิตภณัฑ์ (Feature) ซ่ึงจะไม่ใช้อารมณ์ ความรู้สึก และ

ความเช่ือส่วนตวัเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ คือ คุณตอ้งทุ่มเทความพยายามท่ีจะไปท าความเขา้ใจ 

ปัญหา ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงขององคก์รผูซ้ื้อ และวิธีการท่ีพวกเขาท างาน ภายในขอบเขตของ นโยบาย 

ขั้นตอน และวิธีการขององค์กร ของเขาลูกคา้ท่ีเป็นองค์กรธุรกิจ มกัจะมีความกระหายดา้นความรู้ และ

ขอ้มลู ดงันั้น คุณจึงควรจะ มีรายละเอียดเชิงลึก ในวสัดุ อุปกรณ์การส่ือสารการตลาดของคุณ ขอ้ความทาง

การตลาดท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด จะต้องเน้นท่ี วิธีการท่ีผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ จะช่วย

ประหยดัเวลา เงิน และทรัพยากรขององคก์รของลกูคา้ วา่จะท าไดไ้ดอ้ยา่งไร หรือ จะช่วยใหล้กูคา้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ดีกว่า คู่แข่งของเขาได้อย่างไร และส่ิงท่ีส าคัญ คือ ความ

สม ่าเสมอของคุณภาพสินคา้ การบริการ และการจดัส่ง ตามท่ีไดต้กลงกนั 

 

 

 

 

http://www.oknation.net/blog/monchai83/2012/11/05/entry-1
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3.วธิีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีใช้ส่ือโฆษณาออนไลน์ ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการฝ่าย

การตลาด จ านวน 150 ราย ซ่ึงมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใชส่ื้อโฆษณา ทั้งหมด 56 กลุ่ม ดงัน้ี 

 

รูปที่  1    กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใชส่ื้อโฆษณา ทั้งหมด 56 กลุ่ม 
ท่ีมา: http://www.daat.in.th/index.php/daat-digital-media-spending-report-2014/ 

กลุ่มตวัอย่าง 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดเ้ลือกขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีเปิดตารางของ เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan) กลุ่มลูกคา้ท่ีใชส่ื้อโฆษณาออนไลน์ โดยเลือกท่ีจะศึกษาจาก ลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของสินคา้ เช่น 

Sena Development, Marie France bodyline, Land and House, CIMB, Brother เป็นตน้ ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการฝ่าย

การตลาด จ านวน 150 ราย ซ่ึงมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมขา้งตน้ ดงันั้นจะไดก้ลุ่มตวัอย่าง 108 ราย แต่ทั้งน้ี
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ทางผูวิ้จยัตอ้งการส ารวจขอ้มูลท่ีมีทั้งหมด ดงันั้นผูวิ้จยัจึงใช้กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด จ านวน 150 ราย โดย

แบ่งเป็น  

- กลุ่มลกูคา้ของบริษทัขนาดเลก็ (บริษทั Synergy E จ ากดั และ บริษทั Innity Digital Media 
(Thailand) จ ากดั) จ านวน 75 ราย  

- กลุ่มลกูคา้ของบริษทัใหญ่ (บริษทั Komli Media (Thailand) จ ากดั) จ านวน 75 ราย 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเป็น 2 ลกัษณะ คือแบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยท าการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัรวมถึง

หนงัสือ ต าราและเวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงไดร้วบรวมจากหอ้งสมุด  

 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับงานวิจยัเร่ือง การศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือส่ือโฆษณา

ออนไลน์ในรูปแบบแบนเนอร์ระหว่างกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดเล็กและลูกคา้ของบริษทัขนาดใหญ่ 

ผูวิ้จยั ไดน้ าขอ้มลูตวัอยา่งท่ีเกบ็รวบรวมมาไดจ้ านวน 150 ชุด ท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้  

การน าผลการวิเคราะห์ขอ้มลูและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มลูส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี  

ผูวิ้จยัไดน้ าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ตามล าดบั  

           ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูสถิตเชิงพรรณนาของแบบสอบถาม 

           ส่วนท่ี 2  ขอ้มลูสถิติเชิงอนุมานของแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลสถิตเชิงพรรณนาของแบบสอบถาม 

ลกูคา้ของบริษทั กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกซ้ือส่ือโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบแบนเนอร์กลุ่มลูกคา้ของ
บริษทัขนาดเล็กเป็นจ านวน 75 คน (50%) และเลือกซ้ือส่ือโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบแบนเนอร์กลุ่ม
ลกูคา้ของบริษทัขนาดใหญ่เป็นจ านวน 75 คน (50%) 

 
ส่วนท่ี 2  ขอ้มลูสถิติเชิงอนุมานของแบบสอบถาม 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     2094 

 
 

สมมติฐาน คือ กลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดใหญ่และกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดเลก็มีพฤติกรรม
การเลือกซ้ือส่ือออนไลนใ์นรูปแบบแบนเนอร์มีส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

     สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ดา้นสินคา้ท่ีมีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดเล็ก

และลูกคา้ของบริษทัขนาดใหญ่ โดยมีค่า Significance level นอ้ยกว่า 0.05 มีดงัน้ี เวบ็ไซต์ท่ีลงโฆษณา มี

ช่ือเสียง, เว็บไซต์ท่ีลงโฆษณามีจ านวนผูเ้ขา้ชมจ านวนมาก , รูปแบบแบบเนอร์มีหลากหลายให้เลือก, 

เว็บไซต์มีหลากหลายให้เลือก  และมีหลาย Media Package ให้เลือก แสดงว่า เว็บไซต์ท่ีลงโฆษณา มี

ช่ือเสียง, เว็บไซต์ท่ีลงโฆษณามีจ านวนผูเ้ขา้ชมจ านวนมาก , รูปแบบแบบเนอร์มีหลากหลายให้เลือก , 

เวบ็ไซต์มีหลากหลายให้เลือก และมีหลาย Media Package ให้เลือก ระหว่างกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาด

ใหญ่และกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดเล็กในการเลือกซ้ือส่ือออนไลน์ในรูปแบบแบนเนอร์ แตกต่างกนั 

สนบัสนุนสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ  H0 

สมมติฐานท่ี 2 พบว่า ดา้นราคาท่ีมีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดเลก็และ

ลกูคา้ของบริษทัขนาดใหญ่ โดยมีค่า Significance level นอ้ยกว่า 0.05 มีดงัน้ี ราคาพ้ืนท่ีโฆษณาเหมาะสม

กบัปริมาณการซ้ือ, ราคาพ้ืนท่ีโฆษณาไม่แพงเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืน, ราคามีความเหมาะสมกบัต าแหน่ง

ของพ้ืนท่ีโฆษณา, ราคามีความเหมาะสมกบัรูปแบบของแบบเนอร์ และอตัราราคาพ้ืนท่ีโฆษณาท่ีมีความ

แน่นอน แสดงว่า ราคาพ้ืนท่ีโฆษณาเหมาะสมกบัปริมาณการซ้ือ, ราคาพ้ืนท่ีโฆษณาไม่แพงเม่ือเทียบกบั

บริษทัอ่ืน, ราคามีความเหมาะสมกบัต าแหน่งของพ้ืนท่ีโฆษณา, ราคามีความเหมาะสมกบัรูปแบบของ

แบบเนอร์ และอตัราราคาพ้ืนท่ีโฆษณาท่ีมีความแน่นอน ระหว่างกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดใหญ่และกลุ่ม

ลูกค้าของบริษทัขนาดเล็กในการเลือกซ้ือส่ือออนไลน์ในรูปแบบแบนเนอร์ แตกต่างกัน สนับสนุน

สมมติฐาน H1 ปฏิเสธ  H0 

สมมติฐานท่ี 3 พบว่า ดา้นการส่งเสริมการขายท่ีมีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มลูกคา้ของบริษทั

ขนาดเล็กและลูกคา้ของบริษทัขนาดใหญ่ โดยมีค่า Significance level น้อยกว่า 0.05 มีดงัน้ี มีการแถม

ระยะเวลาในการเล่นช้ินโฆษณา และมี Rebateในการซ้ือโฆษณา แสดงว่า มีการแถมระยะเวลาในการเล่น

ช้ินโฆษณา และมี Rebateในการซ้ือโฆษณา ระหว่างกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดใหญ่และกลุ่มลูกคา้ของ

บริษทัขนาดเล็กในการเลือกซ้ือส่ือออนไลน์ในรูปแบบแบนเนอร์ แตกต่างกนั สนบัสนุนสมมติฐาน H1 

ปฏิเสธ  H0 

สมมติฐานท่ี 4 พบว่า ดา้นบุคลากรท่ีมีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดเล็ก

และลกูคา้ของบริษทัขนาดใหญ่ โดยมีค่า Significance level นอ้ยกวา่ 0.05 มีดงัน้ี ผูข้ายส่ือโฆษณา มีความ
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น่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการโฆษณา, ผูข้ายส่ือโฆษณามีความรู้ความสามารถในดา้นโฆษณา

, ผูข้ายส่ือโฆษณามีประสบการณ์และอยู่ในวงการโฆษณามานาน, พนกังานขายของบริษทัส่ือโฆษณามี

ไหวพริบปฏิภาณ และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ และพนักงานขายของบริษทัส่ือโฆษณาบุคลิกภาพดี 

(เช่น กระฉับกระเฉง, ว่องไว, พูดจาฉะฉาน) แสดงว่า ผูข้ายส่ือโฆษณา มีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงเป็นท่ี

ยอมรับในวงการโฆษณา, ผูข้ายส่ือโฆษณามีความรู้ความสามารถในด้านโฆษณา , ผูข้ายส่ือโฆษณามี

ประสบการณ์และอยูใ่นวงการโฆษณามานาน, พนกังานขายของบริษทัส่ือโฆษณามีไหวพริบปฏิภาณ และ

แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ และพนกังานขายของบริษทัส่ือโฆษณาบุคลิกภาพดี (เช่น กระฉับกระเฉง, 

วอ่งไว, พูดจาฉะฉาน) ระหว่างกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดใหญ่และกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดเลก็ในการ

เลือกซ้ือส่ือออนไลนใ์นรูปแบบแบนเนอร์ แตกต่างกนั สนบัสนุนสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ  H0 

สมมติฐานท่ี 5 พบว่า ดา้นกระบวนการท่ีมีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาด

เลก็และลูกคา้ของบริษทัขนาดใหญ่ โดยมีค่า Significance level นอ้ยกว่า 0.05 มีดงัน้ี มีการรายงานผลการ

โฆษณาระหวา่งการเล่นและจบแคมเปญโฆษณา, ใหค้ าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาก่อนและหลงัซ้ือโฆษณา 

และสามารถติดต่อไดทุ้กคร้ังท่ีมีปัญหา แสดงว่า มีการรายงานผลการโฆษณาระหว่างการเล่นและจบ

แคมเปญโฆษณา, ใหค้ าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาก่อนและหลงัซ้ือโฆษณา และสามารถติดต่อไดทุ้กคร้ังท่ี

มีปัญหา ระหว่างกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดใหญ่และกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดเล็กในการเลือกซ้ือส่ือ

ออนไลนใ์นรูปแบบแบนเนอร์ แตกต่างกนั สนบัสนุนสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ  H0 

 

5.สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการวจิยั 

     จากผลการศึกษาการศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือส่ือโฆษณาออนไลน์ใน

รูปแบบแบนเนอร์ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือส่ือออนไลน์ในรูปแบบแบนเนอร์ 

จ านวน 150 คน จากการศึกษาพบว่ากลุ่มลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือส่ือออนไลน์ในรูปแบบแบนเนอร์มาจากบริษทัขนาด

ใหญ่ จ านวน 75 คน และกลุ่มลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือส่ือออนไลน์ในรูปแบบแบนเนอร์มาจากบริษทัขนาดเลก็จ านวน 

75 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม เร่ือง การศึกษาความ

แตกต่างดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือส่ือโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบแบนเนอร์ระหว่างกลุ่มลูกคา้ของ

บริษทัขนาดเล็กและลูกคา้ของบริษทัขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check-List) แบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Likert-Scale) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนาดว้ยการจ าแนกประเภท 
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(Discriminant Analysis) (DA)ได้แก่  ค่ าเฉ ล่ีย (Mean) ค่ าร้อยละ (Percentage) ค่ า เบ่ี ยง เบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และ ANOVA 

การศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือส่ือโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบแบนเนอร์

ระหวา่งกลุ่มลกูคา้ของบริษทัขนาดเลก็และลกูคา้ของบริษทัขนาดใหญ่ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. การศึกษากลุ่มลูกคา้ให้ความส าคญัต่อการเลือกใชส่้วนประสมทางการตลาด มาจากบริษทัขนาด
ใหญ่อยู่ในระดบัมากจากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลไดว้่า กลุ่มลูกคา้ท่ีมีการเลือกใชส่ื้อออนไลนม์าจาก
บริษทัขนาดใหญ่ในระดบัมาก เน่ืองจาก การให้บริการส่ือออนไลน์ในรูปแบบแบนเนอร์ จากบริษทัขนาด
ใหญ่มีการใหบ้ริการในดา้นส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 5 ดา้นท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการไดม้าก
ท่ีสุด จากผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดตามแนวคิดของ Philip Kotler (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2541) ประกอบดว้ย (1) ผลิตภณัฑ ์(Product) (2) ราคา(Price) (3) การจดัจ าหน่าย (Place) (4) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) และนอกจากนั้ นยงัต้องอาศัยเคร่ืองมืออ่ืนๆ เพ่ิมเติมประกอบด้วย (5) บุคคล 
(People) หรือ พนักงาน (Employees) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจเพ่ือให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนักงานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีดี 
สามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปั้ญหาและสามารถสร้างค่านิยม
ให้กบับริษทั (6) การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation) และ 
(7) กระบวนการ ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชส่้วนประสมทางการตลาด 5 ดา้น เพ่ือใหต้รงกบัการบริการของธุรกิจส่ือ
ออนไลนใ์นรูปแบบแบนเนอร์ 

2. การศึกษาความแตกต่างของความส าคญัในการเลือกใช้ส่วนประสมทางการตลาดโดยกลุ่ม
ลกูคา้จากบริษทัใหญ่มากวา่บริษทัขนาดเลก็  
 จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลไดว้า่ระดบัความส าคญัในการเลือกใชส่้วนประสมทาง
การตลาดโดยกลุ่มลูกคา้จากบริษทัใหญ่มากวา่บริษทัขนาดเลก็ เน่ืองจาก การใหบ้ริการส่ือออนไลน์ใน
รูปแบบแบนเนอร์ ในปัจจุบนัเป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยม และบริษทัขนาดใหญ่มีการใหบ้ริการในดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 5 ดา้นท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการไดม้ากกวา่กลุ่มลกูคา้ท่ีมาจากบริษทั
ขนาดเลก็ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดจาก ความแตกต่าง ระหวา่ง การตลาดธุรกิจ (B2B) และการตลาด
ผูบ้ริโภค (B2C)[ออนไลน์]. พฤศจกิายน 2555. เขา้ถึงไดจ้าก: 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=833705 การตลาดแบบ B2B  มุ่งเนน้ไปในดา้นของ ข่าวสาร 
ตรรกะ และเหตุผลในดา้นวิทยาศาสตร์ของสินคา้ (Logic) โดยมุ่งเนน้ไปท่ีคุณลกัษณะส าคญัของสินคา้ 
(Feature) โดยไม่น าอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดเห็นส่วนตวัมาประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ 

3. จากค าถามท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดจากกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดใหญ่ คือ ผูข้ายส่ือโฆษณามี

ประสบการณ์และอยูใ่นวงการโฆษณามานาน เน่ืองจากมีค่าloading เกิน 0.400 และ ค าถามท่ีมีความส าคญั

http://www.oknation.net/blog/monchai83/2012/11/05/entry-1
http://www.oknation.net/blog/monchai83/2012/11/05/entry-1
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มากกว่าค าถามอ่ืนๆ 3 ล  าดบัแรก มีดงัน้ี 1. ราคามีความเหมาะสมกบัรูปแบบของแบบเนอร์ 2. มีหลาย 

Media Packageให้เลือก 3. ผูข้ายส่ือโฆษณา มีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการโฆษณา 

และจากค าถามท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดจากกลุ่มลูกคา้ของบริษทัขนาดเล็ก คือ เวบ็ไซต์ท่ีลงโฆษณา มี

ช่ือเสียง ส่วนค าถามท่ีมีความส าคญัมากกวา่ค าถามอ่ืนๆ 3 ล  าดบัแรก มีดงัน้ี 1. ราคาพ้ืนท่ีโฆษณาเหมาะสม

กบัปริมาณการซ้ือ 2. สามารถติดต่อไดทุ้กคร้ังท่ีมีปัญหา 3. ราคามีความเหมาะสมกบัต าแหน่งของพ้ืนท่ี

โฆษณา  

ข้อเสนอแนะ 

1. บริษทัส่ือโฆษณาขนาดเล็ก ควรจะเน้นผูข้ายส่ือโฆษณาท่ีมีประสบการณ์และอยู่ในวงการ
โฆษณามานาน เน่ืองจากมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือส่ือเป็นอย่างมาก อีกทั้งยงัควรท่ีจะเป็นราคาให้มีความ
เหมาะสมกบัรูปแบบของแบบเนอร์  

2. บริษทัส่ือโฆษณาขนาดเลก็ ควรปรับการขายใหมี้หลาย Media Packages ใหก้ลุ่มลกูคา้ไดเ้ลือก 
และบริษทัตอ้งมีผูข้ายส่ือโฆษณา ท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการโฆษณาดว้ย จึงจะ
สามารถท าใหล้กูคา้สนใจในการเลือกซ้ือส่ือโฆษณาในรูปแบบแบนเนอร์ได ้

3. ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ของกลุ่มลูกคา้ ในการใชส่้วนประสมทางการตลาดหลายๆดา้น 
เช่น ความส าคญัดา้นบริการหลงัการขาย หรือ ช่องทางการใหบ้ริการช่องทางอ่ืนๆ 

4. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรจะมีการศึกษาในดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นของภาพลกัษณ์ ดา้นความพึง
พอใจ ดา้นความตอ้งการ ดา้นพฤติกรรม ดา้นทศันคติ ของกลุ่มลูกคา้ เป็นตน้ ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนวทาง
ในการน ามาพฒันากลยทุธ์การใชส่ื้อโฆษณาใหเ้กิดประโยชนต่์อธุรกิจต่อไป 
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การศึกษาความแตกต่างด้านปัจจัยในการเลอืกซ้ือประกนัภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ระหว่างกลุ่ม 
ผู้ท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ และกลุ่ม ผู้ไม่ท าประกนัภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ 

A study of the difference factors affecting the purchasing car insurance policy  
of consumers Between Voluntary motor insurance groups  

and Not Voluntary motor insurance groups 

สมชาย อภิชิตกลุ1  และผศ. ดร.ปราณี เอีย่มละออภักดี2 

Somchai Apichitgul 1and Asst.Prof.Dr. Pranee Eamlaorpakdee2 

บทน าย่อ 
     การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างดา้นปัจจยัในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วน
บุคคล ระหว่างกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ และกลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
จากการการศึกษากลุ่มตวัอย่างทั้ง 200 คน พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญักนัในปัจจยัลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ คือ อายุ และสถานภาพสมรส ปัจจยัดา้นรถยนต์ส่วนบุคคล คือ ราคารถยนต์,อายุ
รถยนต ์และขนาดรถยนต์ นอกจากน้ีผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด พบหลายปัจจยัโดยเฉพาะ โปรโมชั้นพิเศษ, ภาพลกัษณ์มีช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือ และค่าเบ้ียประกนัมีความเหมาะสมกบัความคุม้ครองกรมธรรม ์ 
 

ค าส าคัญ: ประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ 

   The objectives of this research is to study on difference Factors Affecting the Purchasing car 
insurance policy of consumers Between Voluntary motor insurance groups and Not Voluntary 
motor insurance groups. The study sample group of 200 people found that there are significant 
differences in demographic factors that is Age and status. Private car factors that is Vehicle 
prices, Age cars and size Cars. In addition, consumers in each group are significantly different 
factors of the marketing mix many factors found especially Promotion, Brand image and 
credibility and Insurance premiums are appropriate to the coverage policyholders. 
 

Keywords: voluntary Motor Insurance 
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1.บทน า 
 
 

     รถยนตไ์ดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นอย่างมากและเพิ่มปริมาณข้ึนอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งเป็นตวัเร่งใหเ้กิดการพฒันาในดา้นการขนส่งมวลชน และการขนส่งสินคา้เส้นทางคมนาคมทาง
บกในขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิดความเส่ียงในการใช้รถใช้ถนน อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากร
ทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น รัฐบาลจึงไดอ้อกพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ .ศ. 2535 (พ.ร.บ.) 
ประกนัภยัรถยนตอ์อกมา ซ่ึงเป็นการประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบัเพ่ือบงัคบัใชก้บัผูใ้ชร้ถยนตทุ์กคน แต่ก็
ยงัไม่เพียงพอต่อการชดเชยต่อความสูญเสียในเร่ืองดงักล่าว ท าใหผู้บ้ริโภคบางส่วนหันมา ท าประกนัภยั
ในภาคเอกชนเพ่ิมเติม ซ่ึงเรียกว่า การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ แต่ก็ตอ้งมีปัจจยัอยา่งอ่ืนตามมา เช่น 
เสียค่าเบ้ียประกนัภยัรถยนต์ จึงท าให้ผูบ้ริโภคบางกลุ่ม เลือกท่ีจะไม่ท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวขั้นต้นผู ้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาความแตกต่างด้าน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ระหวา่งกลุ่ม 2 กลุ่มดงักล่าว 

     โดยการศึกษาในคร้ังในคร้ังน้ีมีประโยชนใ์นดา้นท่ีจะท าใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกนัภัยรถยนต์ สามารถน าผลของการศึกษาน้ี ไปเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด และหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งจะสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการประกนัภยัรถยนตใ์หมี้ความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา1 

 การศึกษาความแตกต่างด้าน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
ระหวา่งกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ และกลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปัจจยัรถยนต์ส่วนบุคคล 
- ราคารถยนต ์
- ขนาดเคร่ืองยนต ์
- อายรุถยนต ์
- ระยะทางทั้งหมดของรถยนต ์
ระดบัความส าคัญ ของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ประกนัภัยรถยนต์ 
-ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
- ดา้นบุคลากร 
- การใหบ้ริการ 
- ภาพลกัษณ์องคก์ร 

ตวัแปรตาม : กลุ่มประชากรทั้ง 2 กลุ่มท่ี 
ตอ้งการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการ 
เลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 

 
กลุ่ม  ผู้ท าประกนัภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ 

 
กลุ่ม ผู้ไม่ท าประกนัภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ 

 

ตวัแปรต้น : ท่ีตอ้งการใชใ้นการเปรียบเทียบ 
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  1รูปที่ 1    กรอบแนวคิดในการศึกษา 
   ท่ีมา : ผูว้ิจยั 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     ในการศึกษาวิจยั เร่ือง “การศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล 
ระหว่างกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ และกลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ” ผูว้ิจยั
ไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 
     (สุดาดวง เรืองรุจิระ,2543)  ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงาน
การตลาด เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีกิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด และ(เสรีวงษ์ มณฑา,2542)  ส่วนประสมทาง
การตลาด หมายถึง การมีสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาท่ี
ผูบ้ริโภคยอมรับได้ และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ ้มค่า รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายสินค้าให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบ
ในสินคา้และเกิดความชอบสินคา้  
      (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2541)ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรม ของคนทั้ง 2 กลุ่ม 1) ส่วน
ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์,ราคา,สถานท่ี,การส่งเสริมการตลาด,ทรัพยากรบุคคล,ลกัษณะ
กายภาพ และกระบวนการ 
2) ค าถาม7ค าถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาค าตอบ7ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (7Os) 
      (ทองใบ สุดธารี,2542) ได้เรียบเรียงว่า ลิว (Leslie W.rue) และไบอาร์ส (Lloyd L. Byars) นิยามว่า 
“การตดัสินใจ(decision making) พิจารณาตามนยัของความหมายอย่างแคบหมายถึงกระบวนการในการ
เลือกทางเลือกจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู”่ และ “การแกปั้ญหา” (Problem solving) หมายถึงกระบวนการใน
การตอบสนองอยา่งเหมาะสมในการแกปั้ญหาใดๆ 
     (ไพลิน ผ่องใส,2536)  ไดเ้รียบเรียงว่า เฮอร์เบิร์ทเอไซมอนไดจ้ าแนกขั้นตอนในการตดัสินใจออกเป็น 
3 ขั้นตอน 1) ขั้นตอนแรกเป็นการพยายามกลัน่กรองเร่ืองราวต่างๆ (Intelligence Activity) รวบรวมขอ้มูล
สภาพแวดลอ้มฯลฯท่ีจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาในการตดัสินใจ 2) ขั้นของการคิดคน้และพฒันา (Design 
Activity) คือการวิเคราะห์หนทางต่างๆท่ีจะสามารถด าเนินการไดเ้ก่ียวกบัปัญหานั้นๆวางแผนกลยุทธ์
ต่างๆเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่
3) ขั้นของการตัดสินใจเลือกทางเลือก (Choice Activity) ท่ีได้พิจารณาในขั้นท่ี 2 ว่าทางเลือกใดเป็น
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดพอใจท่ีสุดหรือใหผ้ลตอบแทนมากท่ีสุด 
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      (ฟิลลิป คอทเลอร์,2546) กล่าวว่ากระบวนการในการตัดสินใจซ้ือ (Decision Making Process) มี
ดงัต่อไปน้ี 
1) การรับรู้ถึงปัญหา (Problem recognition)    2) การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร (Information search)    3) การ
ประเมินผลทางเลือก (Information evaluation)    4) การตดัสินใจซ้ือ (Decision)    5) พฤติกรรมภายหลงั
การซ้ือ (Post-purchase evaluation)  
 

3. วธิีการศึกษา 

ประชากรในการศึกษา 
     ประชากรในการศึกษา คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีมีรถยนตน์ัง่ส่วน
บุคคลไม่เกิน 7 คน และรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน โดยแบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
     1. กลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ คือ ผูท้  าประกนัรถยนตภ์าคบงัคบั และประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ ขอ้มลู บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) พ.ศ 2555 จ านวน 2,627,223 คน 
     2. กลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ คือ ผูท้  าประกนัรถยนต์ภาคบงัคบั ขอ้มูลจาก กรมการ
ขนส่งทางบก พ.ศ 2555 จ านวน  944,956 คน (จ านวนผูท้  าประกนัรถยนต์ภาคสมคัรใจ – จ านวนรถท่ีจด
ทะเบียนสะสม) 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

     เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงก าหนดจ านวนประชากรท่ีจะศึกษาโดยใชว้ิธีของ Krejcie 
& Morgan พบวา่ จ านวนประชากรท่ีจะศึกษา 200 คน 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
     ทางผูว้ิจยัไดท้ าการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดและมีการแบ่งขอ้มูลเป็น 3 
ส่วน ดงัน้ี   
ส่วนแรก ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี2 ปัจจยัรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนท่ี3 ระดับ
ความส าคญั ของปัจจยัส่วนประทางการตลาด ประกนัภยัรถยนต ์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่างๆจากขอ้มลู 2 แบบดงัน้ี  
     1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง 200 คน โดยมีขั้นตอนการสุ่มดงัน้ี 1) การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดย
ประชากรในเขตกรุงเทพฯ 50 เขต โดยสุ่ม 10 เขต 2) เลือกตวัอย่างแบบก าหนดจ านวนตวัอย่าง (Quota 
Sampling) โดยก าหนดเขตละ 21 คน 3) การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ให้ไดค้รบ
ตามจ านวนท่ีก าหนด โดยท าการเกบ็ขอ้มลูตามสถานท่ีต่าง ๆ ตามแหล่งชุมชนท่ีมีประชากรหนาแน่น 
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     2. แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นขอ้มลูท่ีไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจาก
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพ่ือประกอบการสร้างแบบสอบถามดงัน้ี 1) หนงัสือวิชาการ งานวิจยั 
และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 2) ขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
     1. การวเิคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis)  
     ส่วนท่ี1 เป็นขอ้มูลขอ้มูลดา้นปัจจยัรถยนตส่์วนบุคคล ใชแ้สดงผลเป็นความถ่ี (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
     ส่วนท่ี2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และความถ่ี 
(Frequency)  
     2. การวเิคราะห์สถิตเิชิงปริมาณ (Quantitative Statistic Analysis) 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ เพ่ือใช้แยกความแตกต่างของผูบ้ริโภค ดว้ยเทคนิค ANOVA Analysis ใน 
โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มลูคอมพิวเตอร์ ทางสถิติโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 1. ใชส้มการเสน้ตรงในการพยากรณ์ว่า
กลุ่มตวัอย่างแต่ละคนควรสังกดักลุ่มใด 2. สร้างตารางไขวเ้ปรียบเทียบระหวา่ง กลุ่มท่ีกลุ่ม ตวัอย่างสังกดั
จริง (Actual) กบั กลุ่มท่ีสมการเส้นตรงพยากรณ์ว่ากลุ่มตวัอย่างสังกดัอยู่ (Predicted) 3. ค านวณหา Hit 
Ratio จากการน าจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีสมการเส้นตรงพยากรณ์ ไดถู้กตูอ้งมาหารกบัจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด 4. เปรียบเทียบค่า Hit Ratio กบัค่า Proportional Chance Criterion (Cpro) 5) การแปลความหมาย 
โดย การประเมินระดับความส าคัญของตัวแปรต้นในการจ าแนกกลุ่ม , ประเมินจากค่า Standardized 
Discriminant Coefficient ของแต่ละตวัแปร คือ  เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลมากกว่าต่อคะแนนในการจ าแนก
กลุ่มท่ีไดจ้ากสมการเสน้ตรง ,ประเมินจาก Discriminant Loading (Structure Correlations) เฉพาะตวัแปรท่ี
มีค่าน้ีมากกวา่ ± .40 จะถือวา่เป็นตวัแปรนั้นมีความส าคญั  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่าง 

     จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 200 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.0 และรองลงมาเพศหญิง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0, อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 34 – 41 
ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมามีอายรุะหว่าง 26 – 33 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 
อายุ 18 – 25 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0   อายุ 42 – 49 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  
ตามล าดบั, สถานภาพส่วนใหญ่ สถานภาพสมรสแลว้ จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 และรองลงมา
มีสถานภาพโสดจ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00, อาชีพส่วนใหญ่ประกอบเป็นพนกังานบริษทั/รับจา้ง 
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาอาชีพเจา้ของกิจการ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 
อาชีพขา้ราชการ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และอาชีพรับพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 14 ท่าน 
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คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดบั, การศึกษาส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจ านวน 166 
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.00 รองลงมาระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และ
ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00, รายได้ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ีย20,001 – 
30,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 .00 รองลงมามีรายได้เฉล่ียตั้ งแต่ 20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รายไดเ้ฉล่ีย30,001 – 40,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00  
และต ่ากวา่ 10,000 บาทจ านวน 6 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.00 
ความแตกต่างด้านปัจจยัรถยนต์ส่วนบุคคล และความแตกต่างด้านลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่าง 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชต้ารางไขว ้(Cross Tab) ระหว่างกลุ่มส่วนตลาดกบัขอ้มูลดา้นพฤติกรรมอ่ืนๆ
และข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือทดสอบว่าในแต่ละกลุ่มมีข้อมูลด้านปัจจัยอ่ืนๆและข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (sig<0.05) โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าสถิติ Chi-Square 
Test และพิจารณาจากค่า Pearson Chi-Square พบวา่       
     ดา้นปัจจยัรถยนตส่์วนบุคคล มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั พบ 3 ปัจจยั ดงัน้ี 
     1) ราคารถยนตใ์นกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ อนัดบั1 ราคา 500,001 – 700,000 บาท และ
อนัดบั 2 ราคา 700,001 – 1,000,000 บาท ส่วนราคารถยนตใ์นกลุ่มผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
อนัดบั1 ราคา500,001 – 700,000 บาทไป อนัดบั2 ราคา 300,000 – 500,000 บาท และ1,000,000 บาท ข้ึน
ไป ทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยพิจารณาจากค่า Significance ท่ี Pearson 
Chi-Square ซ่ึงไดค่้าเท่ากบั .000 
     2) อายุรถยนต์ ในกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ อนัดบั1อายุรถยนต์ น้อยกว่า 2 ปี และ อายุ
รถยนต์ 2 – 3 ปี อบัดบั2 อายุรถยนต์ 4 – 5 ปี และ อายุรถยนต์ 6 – 7 ปี ส่วนอายุรถถยนต์ในกลุ่มผูไ้ม่ท า
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ อนัดบั1 อายรุถยนต ์6 – 7 ปี อนัดบั2 อายรุถยนต ์2 – 3 ปี ทั้ง 2 กลุ่มมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยพิจารณาจากค่า Significance ท่ี Pearson Chi-Square ซ่ึงไดค่้า
เท่ากบั .003 
   3) ขนาดเคร่ืองยนต ์ในกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ อนัดบั1 ขนาดเคร่ืองยนต ์1,501 – 1,700 
cc อนัดบั2 ขนาดเคร่ืองยนต์ 1,701 – 2,000 cc ส่วนขนาดเคร่ืองยนตใ์นกลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนตภ์าค
สมคัรใจ อนัดบั1 ขนาดเคร่ืองยนต ์1,501 – 1,700 cc อนัดบั2 ขนาดเคร่ืองยนต ์1,701 – 2,000 cc ทั้ง 2 กลุ่ม
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยพิจารณาจากค่า Significance ท่ี Pearson Chi-Square ซ่ึง
ไดค่้าเท่ากบั .028 
     ดา้นลกัษณะทางประชากรมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั พบ 2 ปัจจยั ดงัน้ี 
     1)ดา้นอายุ ไดแ้ก่ อายุ 18 – 25 ปีทั้งหมด 46 คน ซ่ึงผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.0  และผูไ้ม่ไดท้ าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ จ านวน 18 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 39 อาย ุ
26 – 33 ปี จ านวน 58 คน ซ่ึงผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ จ านวน 22 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 38.0  และ
ผูไ้ม่ไดท้ าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 อายุ 34 – 41 ปี จ านวน 61 
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คน ซ่ึงผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ จ านวน 43 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 70.0  และผูไ้ม่ไดท้ าประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0  อายุ 42 – 49 ปี จ านวน 35 คน ซ่ึงผูท้  าประกนัภยั
รถยนต์ภาคสมคัรใจ จ านวน 29 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.0  และผูไ้ม่ไดท้ าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0  เม่ือท าการวิเคราะห์พบว่าความแตกต่างเร่ืองอายุของประชากรทั้ง 2 
กลุ่มมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยพิจารณาจากค่า Significance ท่ี Pearson Chi-Square 
ซ่ึงไดค่้าเท่ากบั .000 
        2) ด้านสถานภาพ ได้แก่สถานภาพโสด ทั้ งหมด 93 คน ซ่ึงผูท้  าประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ 
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 94.0 และผูไ้ม่ไดท้ าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ จ านวน 6 ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 6.0 และสถานภาพสมรส จ านวน 107 คน ซ่ึงผู ้ท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ จ านวน 35ท่าน 
คิดเป็นร้อยละ 33.0 และผูไ้ม่ไดท้ าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 เม่ือ
ท าการวิเคราะห์พบวา่ความแตกต่างเร่ืองสถานภาพการสมรสของประชากรทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพิจารณาจากค่า Significance ท่ีแถว Pearson Chi-Square ซ่ึงไดค่้าเท่ากับ 
.000  

วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ในปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ  
     ผลการศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนต์ส่วนบุคคล ระหว่างกลุ่ม ผูท้  า
ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ และกลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ พบว่าปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติใน 2 ปัจจยั คือ 1)ปัจจยัสถานท่ีตั้งของ
ส านกังานสะดวกในการมาติดต่อ มีค่า Sig. เท่ากบั .013 แสดงวา่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
โดยกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.27 และกลุ่มผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนตภ์าค
สมคัรใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.08 การกระจายตวัของขอ้มูลกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ มีค่า Std. 
Deviation อยู่ท่ี .515 และ กลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ มีค่า Std. Deviation เท่ากบั .553  2) 
ปัจจยัมีตวัแทน นายหนา้ ท่ีติดต่อไดส้ะดวก มีค่า Sig. เท่ากบั .000 แสดงวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.57 ส่วนคนกลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจ ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.28 การกระจายตวัของขอ้มูลกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัร
ใจ มีค่า Std. Deviation เท่ากบั .497และกลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ มีค่า Std. Deviation 
เท่ากบั .622 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติใน 1 ปัจจยั คือ 
1) ปัจจยัสถานท่ีตั้งของส านกังานสะดวกในการมาติดต่อ มีค่า Sig. เท่ากบั .003 แสดงว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.32 และกลุ่มผูไ้ม่
ท าประกันภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.06 การกระจายตัวของขอ้มูลกลุ่ม ผูท้  าประกันภัย
รถยนตภ์าคสมคัรใจ มีค่า Std. Deviation อยู่ท่ี .468 และ กลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ มีค่า 
Std. Deviation เท่ากบั .744  2) ปัจจยัมีโปรโมชั้นพิเศษ มีค่า Sig. เท่ากบั .000 แสดงวา่มีความแตกต่างอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.55 ส่วนคนกลุ่ม ผูไ้ม่ท า
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ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.00 การกระจายตวัของขอ้มลูกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ มีค่า Std. Deviation เท่ากบั .500 และกลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ มีค่า Std. 
Deviation เท่ากบั .558 ปัจจยัดา้นบุคลากร ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ปัจจยัดา้นการให้บริการพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติใน 1 ปัจจยั คือ ปัจจยัความถูกตอ้ง 
ยุติธรรม และตรงต่อเวลาในการนดัหมาย มีค่า Sig. เท่ากบั .000 แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ โดยกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.42 และกลุ่มผูไ้ม่ท าประกนัภยั
รถยนต์ภาคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.86 การกระจายตวัของขอ้มูลกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัร
ใจ มีค่า Std. Deviation อยู่ท่ี .614 และ กลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ มีค่า Std. Deviation 
เท่ากบั .950 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติใน 2 ปัจจยั คือ 
1)  ปัจจยัภาพลกัษณ์มีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ มีค่า Sig. เท่ากบั .000 แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่ม ผูท้  าประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.29 และกลุ่มผูไ้ม่ท า
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.36 การกระจายตวัของขอ้มูลกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ มีค่า Std. Deviation อยู่ท่ี .582 และ กลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ มีค่า Std. 
Deviation เท่ากบั .720  2)  ปัจจยัองค์กรมีความความยุติธรรม  และตรงไปตรงมา มีค่า Sig. เท่ากบั .025 
แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
4.24 ส่วนคนกลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.00 การกระจายตวัของขอ้มูล
กลุ่ม ผูท้  าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ มีค่า Std. Deviation เท่ากบั .567 และกลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภัย
รถยนตภ์าคสมคัรใจ มีค่า Std. Deviation เท่ากบั .721 
การอภิปรายผลการวจิยั 
     จากการ การศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล ระหว่างกลุ่ม 
ผูท้  าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ และกลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยั
ไดพ้บประเดน็ท่ีน่าสนใจในการน ามาอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี คือ 
     1) จากการศึกษาในดา้นขอ้มูลดา้นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา พบวา่ ทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่าง ใน 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นอาย ุและ
สถานภาพสมรส พบว่า อายุ 34 – 41 ปี และสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ จะอยู่ กลุ่มผูท้  าประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ สอดคลอ้งกบั วรรณา ชูประดิษฐ ์(2555) ผูบ้ริโภคส่วนมากเป็นเพศชายท่ีใชบ้ริการ เน่ืองจาก
สังคมไทย ผูช้าย เป็นหัวหนา้ครอบครัวมีหนา้ท่ีตอ้งคอยดูแลสมาชิกในบา้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนา้ท่ี ท่ี
เส่ียงต่อความ ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ในปัจจุบนัการเดินทางไปท างานนอกบา้นนิยมใชร้ถยนต์
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงเพศชายเป็นผูข้บัข่ียานพาหนะมากกว่าเพศหญิง ถือไดว้่าเป็นผูท่ี้มีความสามารถตดัสินใจได ้
รวดเร็ว และผูบ้ริโภคมีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี เน่ืองจาก เป็นช่วงของวยัท างาน หลงัจากจบการศึกษา แลว้
เขา้สู่ตลาดแรงงาน มีความกา้วหนา้ทางดา้นหนา้ท่ีการงาน สามารถท่ีจะซ้ือยานพาหนะประเภทรถยนตไ์ด ้
ส่วนอายุ 26 – 33 และสถานภาพสมรสแลว้ ส่วนใหญ่จะอยู่กลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ 
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และทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัใน 3 ปัจจยั คือ เพศ อาชีพ และระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็น 
เพศชาย อาชีพพนกังานบริษทั และระดบัการศึกษาปริญาตรี 
     2) จากการศึกษาในดา้นความส าคญัของปัจจยัปัจจยัส่วนประทางการตลาด พบว่า กลุ่มผูท้  าประกนัภยั
รถยนตภ์าคสมคัรใจ ใหค้วามส าคญัมากกว่า กลุ่มผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ดงัน้ี รูปแบบของ
กรมธรรมท่ี์ตอบสนองความตอ้งการ เง่ือนไขความคุม้ครอง บริษทัจดัเสนอค่าเบ้ียประกนัภยัหลายราคา มี
ส านักงานสาขาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทัว่ประเทศไทย มีตวัแทนนายหน้าท่ีติดต่อได้สะดวก การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ ความถกูตอ้งยติุธรรมและตรงต่อเวลาในการนดัหมาย และสามารถใหบ้ริการ
เป็นไปตามโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไว ้ส่วนมีโปรโมชั้นพิเศษและกิจกรรมร่วมสนุก ภาพลกัษณ์มีช่ือเสียง
และความน่าเช่ือถือ และค่าเบ้ียประกนัมีความเหมาะสมกบัความคุม้ครองกรมธรรม ์ซ่ึงสามารถแบบกลุ่ม
ทั้ ง 2 กลุ่มได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ วรรณา ชูประดิษฐ์ (2555) ปัจจัยทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ผลการคน้ควา้พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจในการซ้ือประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจโดยค านึงถึง ผลประโยชน์ของ
กรมธรรมท่ี์คุม้ครองความเสียหายต่อชีวิตและตวัรถยนต ์กรณีหากเกิดอุบติั การ เรียกร้องสินไหมทดแทน 
อู่ซ่อมรถ ช่ือเสียงดา้นการบริการตลอดจนความน่าเช่ือถือของบริษทั ประกนัภยั 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที่1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลความแตกต่าง 
    จากกลุ่มผูท้  าประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ โดยให้ความส าคญัมากกว่า กลุ่มผูท่ี้ไม่ท าประกนัภัย
รถยนต์ภาคสมคัรใจ ในดา้นปัจจยัปัจจยัส่วนประทางการตลาด โดยมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกรมธรรมท่ี์ตอบสนองความตอ้งการ เง่ือนไขความคุม้ครอง บริษทัจดั
เสนอค่าเบ้ียประกนัภยัหลายราคา มีส านกังานสาขาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทัว่ประเทศไทย มีตวัแทนนายหนา้
ท่ีติดต่อไดส้ะดวก การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ความถูกตอ้งยุติธรรมและตรงต่อเวลาในการ
นดัหมาย และสามารถใหบ้ริการเป็นไปตามโฆษณาประชาสมัพนัธ์ไว ้ส่วนมีโปรโมชั้นพิเศษและกิจกรรม
ร่วมสนุก ภาพลกัษณ์มีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ และค่าเบ้ียประกนัมีความเหมาะสมกบัความคุม้ครอง
กรมธรรม ์ 
ส่วนที่2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวจิยั 
     จากการ การศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัในการเลือกซ้ือประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล ระหว่างกลุ่ม 
ผูท้  าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ และกลุ่ม ผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ สามารถประเด็น
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและคงจะเป็นประโยชนต่์อบริษทัประกนัวินาศภยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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    1) โดยเนน้โปรโมชัน่ท่ีส่งเสริมดา้นการตลาด ควบคู่กบัการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั เจาะตลาด 
กลุ่มผูไ้ม่ท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ โดยเฉพาะ รถท่ีมีอายกุารใชง้านมาก 
    2) สร้างภาพลักษณ์ให้มี ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือ  เพ่ือให้เกิดการบอกต่อ (Word of mouth) 
โดยเฉพาะการบริการหลงัการขายท่ีครบวงจร เพ่ือลดปัญหา และลดระยะเวลาในก าเนินการหากเกิด
อุบติัเหตุข้ึน นอกจากน้ีบริษทัประกนัภยัควรมีอู่ซ่อมในเครือท่ีมีมาตรฐานและเพียงพอต่อผูท้  าประกนั
รถยนต ์ 
    3) ก าหนด เบ้ียประกนัให้มีความเหมาะสม กบัความคุม้ครองกรมธรรมโ์ดยเฉพาะเร่ืองความยุติธรรม
ของเบ้ียประกนัรถยนต ์และตอ้งระบุหรืออธิบายเง่ือนไขการท าประกนัภยัรถยนตใ์หจ้ดัเจน  
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคไข่ไก่ประเภทครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  ทศันคตแิละพฤตกิรรมการบริโภค 
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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคก์ารวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ทศันคติ พฤติกรรมการซ้ือและการใชไ้ข่ไก่ 
แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยใช้ทัศนคติ พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ไข่ไก่ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริโภคไข่ไก่ประเภทครัวเรือนท่ีซ้ือหรือบริโภคเฉพาะไข่ไก่ท่ีอยู่
ในบรรจุภณัฑ์ปิดสนิทในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งส่วนตลาดโดยวิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis 
วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาด ดว้ยวิธี One Way ANOVA 
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไข่ไก่ท่ีความสดเป็นอนัดบัแรก บางส่วนยงัมี
ความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัไข่ไก่ และแบ่งส่วนตลาดของผูบ้ริโภคไข่ไก่ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม1 
“Worthy” ใหค้วามส าคญักบัความคุม้ค่าคุม้ราคา กลุ่ม2  “Freshness” ใหค้วามส าคญักบัความสดใหม่ และ
กลุ่ม3 “Simply” ไม่ค่อยพิถีพิถนัในการซ้ือไข่ไก่ 
ค าส าคัญ: ไข่, ทัศนคติ, พฤติกรรม, การแบ่งกลุ่ม 
 

Abstract 
The purpose of this research is to learn about the demography attitude and consumer behavior of 
purchasing eggs, separate the consumer by attitudes, consumer behaviors. To observe the consumer 
behavior and how the eggs were used, the questionnaires were being used to accumulate the information 
from the 384 sample household consumers whom only purchase the eggs in complete wrapped-up 
packaging in Bangkok area. The information was also analyzed by frequency, percentage, mean and 
standard deviation. Furthermore, the Hierarchical Cluster Analysis and K-Means Cluster Analysis were 
using for segregating the market. The differences of market were analyzed by One Way ANOVA 
method. 
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The research has found that the sample consumers are tend to firstly purchase the fresh eggs and some 
of sample consumers still has misunderstood about the eggs. Therefore, the market segmentation could 
be divided into three groups as follows. First group is “Worthy”, a group that is likely to focus on the 
worthy and the price of products. Second group is called “Freshness”, the group that gives the 
precedence on how fresh the eggs are. Lastly, the third group is “Simply” that group that does not 
choose the eggs neatly. 
Keywords: egg, attitudes, behavior, Segmentation 
 
บทน า 
 
     ไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกเม่ือเทียบกบัแหล่งโปรตีนชนิดอ่ืน เช่น เน้ือไก่ เน้ือหมู เป็นตน้ อีกทั้ง
สามารถน าปรุงอาหารไดห้ลากหลายประเภททั้งอาหารคาวและหวาน ส่วนใหญ่แทบทุกครัวเรือนจะมีเก็บ
ไวเ้พ่ือบริโภค แต่เม่ือดูอตัราการบริโภคไข่ไก่ในปี 2550 (Global Poultry Trends, 2011) ไทยมีอตัราการ
บริโภคไข่ไก่ 9.62 กิโลกรัม/คน/ปี ซ่ึงยงัอยู่ในอตัราท่ีต ่าเม่ือเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน เช่น 
มาเลเซียมีอตัราการบริโภค 12.24 กิโลกรัม/คน/ปี จีน 17.41 กิโลกรัม/คน/ปี และญ่ีปุ่น 19.59 กิโลกรัม/คน/
ปี เป็นตน้ “สาเหตุท่ีคนไทยบริโภคไข่นอ้ยนั้นพอจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กท่ีไม่มีความรู้เร่ืองคุณค่า
ทางอาหารของไข่ไก่และมกันิยมบริโภคอาหารตามกระแส ส าหรับผูใ้หญ่เกิดจากการกลวัปัญหาของ
ระดบัโคเลสเตอรอลในเลือดทั้งๆ ท่ีไข่ไก่เป็นอาหารท่ีอุดมไปดว้ยคุณค่าสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะในเด็กวยัก าลงัเจริญเติบโต” (สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554) 
     (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555) ส าหรับราคาขายไข่ไก่ท่ีผูผ้ลิตขาย
ไดใ้นปี 2554 เฉล่ียท่ี 3.01 บาท/ฟอง และมีตน้ทุนการผลิต 2.61 บาท/ฟอง ราคาขายปรับตวัสูงข้ึนร้อยละ 
13.63 จากปี 2553 ท่ีมีราคาขายเฉล่ียท่ี 2.65 บาท/ฟอง และมีตน้ทุนการผลิต 2.26 บาท/ฟอง สาเหตุหลกัท่ี
ท าให้ราคาขายปรับตวัสูงข้ึน เน่ืองจากเกิดภาวะโรคระบาดตั้งแต่ปลายปี 2553 มีผลท าให้ผลผลิตออกสู่
ตลาดน้อยและประกอบกบัปลายปี 2554 เกิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ ท าให้ความตอ้งการในบริโภคไข่ไก่เพ่ิม
สูงข้ึน ท าใหผู้ผ้ลิตยงัคงขายไข่ไก่มีก าไร แต่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2555 พบว่าผูผ้ลิตไก่ไข่ตอ้ง
ประสบกบัปัญหาภาวะขาดทุน โดยมีราคาขายไข่ไก่เฉล่ียท่ี 2.61 บาท/ฟอง ซ่ึงต ่ากว่าตน้ทุนการผลิต 2.69 
บาท/ฟอง เน่ืองจากมีปริมาณแม่ไก่ยืนกรงเพ่ิมข้ึนจากการเปิดเสรีน าเขา้พ่อแม่พนัธ์ุไก่ไข่ตั้งแต่ปี 2553 เป็น
ตน้มาท าใหป้ริมาณผลผลิตไข่ไก่ลน้ตลาด อีกทั้งยงัราคาวตัถุดิบอาหารสตัวเ์พ่ิมสูงข้ึนตามทิศทางของราคา
พลงังานโลกท่ีปรับตวัสูงข้ึน 
       จากขอ้มลูสถานการณ์ขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ ปริมาณความตอ้งการการบริโภค
ไข่ไก่ ปริมาณไข่ไก่ท่ีออกสู่ตลาดแต่ละช่วงเวลา ปัจจยัภายนอกท่ีมีความผนัผวนเหล่าน้ีมีอิทธิพลในการ
ก าหนดราคาขายไข่ไก่ในตลาด ซ่ึงอาจส่งผลทั้งในแง่บวกและแง่ลบกบัผูผ้ลิต แต่ถา้ส่งผลแง่ลบจะท าให้
เกิดภาวะขาดทุนกบัผูผ้ลิต 
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       ด้วยเหตุดังกล่าวผูวิ้จัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ การใช้ไข่ไก่ และทัศนคติต่อไข่ไก่ของ
ผูบ้ริโภคประเภทครัวเรือน เพ่ือน าผลท่ีไดม้าแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคไข่ไก่ประเภทครัวเรือน  ว่าสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็นก่ีกลุ่ม  และแต่ละกลุ่มมีลกัษณะอย่างไร เพ่ือสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มต่างๆ ท่ีแบ่งมาได้
อย่างมีความเขา้ใจว่าตอ้งวางแผนและออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดในการส่งมอบคุณค่า เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ริโภคให้เหมาะสมในแต่ละส่วนตลาด และน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากไข่ไก่เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้บัไข่ไก่ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 
     (ปณิศา ลญัชานนท,์ 2548) การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็นตลาด
ยอ่ย (Submarket) หรือส่วนตลาด (Market segment) ตามลกัษณะความตอ้งการหรือลกัษณะเฉพาะอย่างท่ี
คลา้ยคลึงกนั เพ่ือเลือกส่วนตลาดใดส่วนตลาดหน่ึงหรือหลายส่วนตลาดหรือทั้งหมดเป็นตลาดเป้าหมาย 
(Target market) แลว้น าเสนอผลิตภัณฑ์และส่วนประสมการตลาดในแต่ละตลาดเป้าหมายนั้ นอย่าง
เหมาะสม ขั้นตอนแรกในการพฒันากลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดก็คือ การเลือกเกณฑท่ี์เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึง
ประกอบดว้ย การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัภูมิศาสตร์ ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ตามหลกัจิตวิทยา ตาม
พฤติกรรมศาสตร์ 
     แล้วจึงก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting) หรือการเลือกตลาดเป้าหมาย (Target market 
selection) หมายถึงการเลือกส่วนตลาดใดส่วนตลาดหน่ึง หรือหลายส่วนตลาดหรือทั้งหมด เพ่ือใช้เป็น
เป้าหมายส าหรับการใชส่้วนประสมทางการตลาดในส่วนท่ีเลือกนั้น กลยุทธ์ในการเลือกตลาดเป้าหมายมี 
3 กลยุทธ์ ดงัน้ี กลยุทธ์การตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั (Undifferentiated marketing strategy) ในกรณีน้ีมองว่า
ตลาดโดยรวมมีความตอ้งการท่ีคลา้ยคลึงกนัจึงตอบสนองความตอ้งการนั้นดว้ยส่วนประสมการตลาดชุด
เดียว เพ่ือเขา้ถึงลูกคา้ทุกรายในตลาดรวม กลยุทธ์การตลาดท่ีแตกต่างกนั (Differentiated marketing) มอง
ว่าตลาดโดยรวมนั้นมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน และสามารถแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 
จากนั้ นบริษัทเลือกด าเนินการในส่วนตลาดมากกว่า 1 ส่วนข้ึนไป แล้วแต่ทรัพยากรและก าลัง
ความสามารถของบริษทั กลยุทธ์การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated marketing) พบว่าตลาดโดยรวม
นั้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั และสามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ บริษทัจึงเลือกด าเนินการในส่วนตลาดเพียง
ส่วนเดียว (Single segment) โดยใชส่้วนประสมการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริม
การตลาด และวิธีการจดัจ าหน่าย 1 ชุด 
     การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product positioning) เป็นการก าหนดคุณสมบติัหรือลกัษณะท่ีส าคญั
ของผลิตภัณฑ์ลงไปในจิตใจของผู ้บริโภคเม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน (Kotler and 
Armstrong, 2004) หรือเป็นการวางแนวความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือการบริการ เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์มี
ต าแหน่งในการแข่งขนัท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ในการก าหนด
ต าแหน่งผลิตภณัฑน์ั้น นกัการตลาดจะตอ้งเลือกต าแหน่งท่ีกลุ่มเป้าหมายปราถนามากท่ีสุด 
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     (วฒิุ สุขเจริญ, 2555) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวพนักบัศาสตร์ดา้นการตลาดอยา่ง
ใกลชิ้ด แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงมีการพฒันาควบคู่ไปกบัแนวคิดดา้นการตลาด จึงมีผูใ้ห้
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวอ้ยา่งหลากหลาย ความหมายท่ีแตกต่างกนัย่อมท าใหเ้กิดความเขา้ใจ
และมีขอบเขตของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกัน (Kardes, Cronley and Cline, 2011) ให้
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึงกิจกรรมทั้งหมดของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การใช ้
การท้ิงสินคา้และบริการ รวมถึงอารมณ์ จิตใจ และการตอบสนองเชิงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนล่วงหนา้ ขณะใช้
สินคา้หรือบริการ และภายหลงักิจกรรมนั้น (Hoyer and Macinnis, 2010) ระบุว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น
ส่ิงท่ีสะทอ้นจากผลรวมของการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยมีล าดบัตั้งแต่การจดัหา การบริโภค และการท้ิง
สินคา้หรือบริการ ท่ีมีต่อกิจกรรม ประสบการณ์ บุคคล และความคิดของการตดัสินใจในช่วงเวลาหน่ึง 
 
     การท่ีผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีผลมาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค โดยทัว่ไป
สามารถแบ่งปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอก (External factors) 
หมายถึงปัจจยัท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกผูบ้ริโภค เช่น กิจกรรมการตลาดของบริษทั ภาวะแวดลอ้ม
ด้านต่างๆ เช่น ชั้ นทางสังคม ครอบครัว เป็นต้น ปัจจัยดังกล่าวเป็นส่ิงกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเกิดการ
ตอบสนอง ปัจจยัภายใน (Internal factors) หมายถึงปัจจยัท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มภายในผูบ้ริโภค เช่น การ
รับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ ค่านิยม เป็นตน้ ปัจจยัภายในจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบการ
ตอบสนองของผูบ้ริโภคแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั 
     (ปณิศา ลญัชานนท์, 2548) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการ
คน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคของผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล หรือองคก์ร เพ่ือให้
ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือ การบริโภค การเลือกบริการ แนวคิด หรือ
ประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ ค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws1H 
ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไรท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนรวมในการตัดสินใจซ้ือ 
ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
     (วุฒิ  สุขเจริญ , 2555) การเรียนรู้เป็นกระบวนการของบุคคลท่ีได้มาและบริโภคความรู้และ
ประสบการณ์ ซ่ึงสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต กระบวนการของการเรียนรู้
ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเม่ือไดค้วามรู้ใหม่ๆ องค์ประกอบพ้ืนฐานของการเรียนรู้ของ
ผูบ้ริโภคประกอบไปด้วยแรงจูงใจ (Motivation) ร่องรอย (Cues) การตอบสนอง (Response) และการ
เสริมแรง (Reinforcement) 
     (Hoyer and Macinnis, 2010) ระบุว่าทศันคติในเชิงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง “การประเมินโดย
ภาพรวมทั้งหมดท่ีแสดงออกมาในรูปของความชอบหรือไม่ชอบมากเพียงใดต่อส่ิงต่างๆ ประเด็น บุคคล 
หรือกิจกรรม” 
     (วฒิุ สุขเจริญ, 2555) จากความหมายดงักล่าว จะพบวา่ทศันคติมีธรรมชาติเฉพาะตวัดงัน้ี ทศันคติตอ้งมี
ความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดงันั้นหากเรากล่าวถึงทศันคติจะตอ้งเจาะจงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทศันคติเป็น
ผลของการประเมิน ท าให้เกิดความโน้มเอียงทางใจจากการเรียนรู้ ดังนั้นทัศนคติจะเกิดข้ึนได้ต้องมี
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กระบวนการเรียนรู้ ทศันคติมีความคงท่ี เม่ือผูบ้ริโภคเกิดทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทศันคตินั้นจะคงอยู่
อยา่งคงท่ีอยา่งไรกดี็ทศันคติไม่จ าเป็นตอ้งคงอยูถ่าวร ทศันคติสามารถเปล่ียนแปลงได ้
     แบบจ าลองทศันคติแบบสามองค์ประกอบ (Tricomponent attitude model) เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย
ในดา้นการตลาด ประกอบไปดว้ยความเขา้ใจ ความรู้สึก และเจตนาท่ีจะกระท า มีรายละเอียดดงัน้ี (Blythe, 
2008: 140-141; Harris, Botten and McColl, 2008: 98; Hoyer and Macinnis, 2010: 126-142) 
     1.  ความเขา้ใจ (Cognition) ทศันคติเป็นความโนม้เอียงทางใจจากการเรียนรู้ ดงันั้นการเกิดปัญญาท่ีเป็น
ผลจากการเรียนรู้จึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัของทศันคติ ความรู้และการรับรู้ท่ีไดม้าจากประสบการณ์ตรง
และขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหเ้กิดความเขา้ใจและความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคท่ีท าใหเ้กิดความโนม้เอียง
ทางใจ 
     2.  ความรู้สึก (Affect) หมายถึง อารมณ์หรือความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง นักการตลาดนิยมศึกษา
ทศันคติในดา้นความชอบหรือไม่ชอบต่อผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ เพ่ือน าไปใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์
หรือใชใ้นการปรับกิจกรรมการส่ือสารการตลาด 
     3.  เจตนาท่ีจะกระท า (Conation) เกิดจากความโนม้เอียงทางใจท่ีท าใหเ้กิดการกระท าหรือพฤติกรรมท่ี
มีความเฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติในส่ิงใดส่ิงหน่ึง นักการตลาดไดใ้ห้ความสนใจกบัเจตนาอ
เน่ืองจากส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
     (Kotler, 2003) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถ
ควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึง
พอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใชเ้พ่ือให้มี
อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม 
ดังท่ีรู้จักกันว่าคือ“4 Ps”อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) 
     (วิไลลกัษณ์ ชาวอุทยั, วิรัตน์ สุมน และหนูจนัทร์ มาตา, 2551) วตัถุประสงคก์ารวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาความรู้ 
เจตคติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไข่ไก่ในประเทศไทย ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูบ้ริโภค วยัเด็ก 
วยัรุ่น วยัท างาน และวยัสูงอายุ กบัความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมต่อการบริโภคไข่ไก่ ใชแ้บบสัมภาษณ์
เป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริโภคไข่ไก่ใน 10 จงัหวดัจาก 6 ภาคของประเทศ 
และมีอายุอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงใน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวยัเด็ก วยัรุ่น วยัท างาน และกลุ่มผูสู้งอายุ รวมจ านวน 
2,000 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย วิเคราะห์ความแปรปรวน เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่ม โดยใชค่้าสถิติ Duncan's Multiple Range Test 
     ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวนคร่ึงหน่ึงยงัมีความรู้และเจตคติท่ีไม่ถูกตอ้งต่อการบริโภคและ
คุณภาพไข่ไก่ ส าหรับพฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่อยู่ในระดบัเหมาะสมปานกลาง กลุ่มวยัเด็กมีความรู้
เก่ียวกบัคุณภาพไข่ไก่แตกต่างกบักลุ่มวยัอ่ืน กลุ่มวยัสูงอายุมีเจตคติและพฤติกรรมต่อคุณภาพและการ
บริโภคไข่ไก่แตกต่างกบักลุ่มวยัอ่ืน 
     (ชุรีพร ยุง้ศิริ, 2553) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ลกัษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือ
ไข่ไก่ ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่ ระดบัความส าคญัปัจจยัส่วน
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ประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่ โดยท าการศึกษาผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม 
จงัหวดัลพบุรี จ านวน 400 ตวัอย่าง และขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งต่างๆ ขอ้มูลทั้ง 2 ประเภทถูก
น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงปริมาณ การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่ของผูบ้ริโภค ได้ท าการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าไคร์สแควร์ ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-50 ปี  จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน ประกอบอาชีพรับจา้ง และมีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 5,000-7,500 
บาท พฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่ของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่นิยมซ้ือไข่ไก่ท่ีมีคุณสมบติั
พิเศษ จะเลือกซ้ือในช่วงเวลา 7.00 – 12.00 น. รูปแบบท่ีซ้ือแบบแบ่งขายเป็นฟองตามความต้องการ 
สถานท่ีซ้ือตลาดนดัหรือตลาดสด ขนาดไข่ไก่ท่ีซ้ือเป็นประจ าขนาดกลางเบอร์ 2-3 ปริมาณการซ้ือแต่ละ
คร้ังคือ 10 ฟอง ซ้ือสปัดาห์ละ 1 คร้ัง ดา้นส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัระดบัมาก
ในทุกๆ ด้านทั้ งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และสถานท่ีจัดจ าหน่าย ผลการทดสอบ
สมมติฐานดว้ยค่าไคร์สแควร์ท่ีระดบั 0.05 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่เพ่ือการบริโภคดา้นต่างๆ มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ เพศและจ านวนสมาชิก 
 
วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือและบริโภคไข่ไก่เฉพาะไข่ไก่ท่ีอยูใ่นบรรจุภณัฑ์
ปิดสนิท ท่ีใชบ้ริโภคภายในครัวเรือน  และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน แต่สามารถ
น ามาใชว้ิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติไดจ้ านวน 367 ชุด ใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่ม
ตวัอย่าง แบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้
และการรับประทานไข่ไก่ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 
     การเก็บรวบรวมข้อมูลการเลือกตัวอย่างใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบจัดกลุ่มพ้ืนท่ี (Area Cluster 
Sampling)  โดยจะแบ่งกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานครออกเป็น 6 กลุ่ม ตามการแบ่งกลุ่มเขต
พ้ืนท่ีการปฏิบติังานของส านกังานเขต (ส านกัยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2555) จากนั้นจึงเลือกสุ่มเขตท่ี
จะท าการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย โดยจบัสลากเลือกตวัแทนเขตในแต่ละกลุ่มเขตพ้ืนท่ี
มากลุ่มละ 1 เขต  เพ่ือการกระจายท่ีดีของกลุ่มตวัอย่างอาจมีบางกลุ่มเขตพ้ืนท่ีมีเขตท่ีสุ่มข้ึนมามากกว่า 1 
เขตเน่ืองจากในบางพ้ืนท่ีไม่มีดิสเคาน์สโตร์  หรือซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีดงักล่าวจึงตอ้งสุ่ม
เพ่ิมเติม และท าการสุ่มช่ือดิสเคาน์สโตร์และซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีจะไปเกบ็ขอ้มลูดว้ยวิธีแบบตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) 
     วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภคไข่ไก่
โดยเค ร่ืองมือ Cluster Analysis ใช้วิ ธี  Hierarchical Cluster Analysis  และ K-Means Cluster Analysis 
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วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละส่วนตลาด ใช้วิธี One Way ANOVA วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลและ
ขอ้มลูอ่ืนๆ ของพฤติกรรมการซ้ือ การรับประทานในแต่ละส่วนตลาด ใชว้ิธี Crosstabs และChi-square 
 
ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 216 คน มีอายุระหว่าง 25-29 ปี มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 168 คน ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั จ านวน 176 คน รายไดส่้วนตวั 
10,000-20,000 บาทต่อเดือน  จ านวน 162 คน มีจ านวนสมาชิกท่ีอาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนั 3 คน ไปซ้ือ
ไข่ไก่ท่ีบ๊ิกซี ซูเปอร์มาร์เก็ต ในวนัอาทิตยช่์วงเวลา 18-01-21.00 น. ส่วนใหญ่ไปซ้ือไข่ไก่เดือนละ 1 คร้ัง 
ซ้ือคร้ังละ 30 ฟอง ซ้ือยี่หอ้ซีพี และรับประทานไข่ไก่ 3 ฟองต่อสปัดาห์ 
 
ตารางที่ 1  พฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่ของกลุ่มตวัอยา่ง  แบ่งตามเกณฑก์ารเลือกซ้ือ 
 

การเลอืกซ้ือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ซ้ือไขไก่โดยดูท่ีความสดเป็นอนัดบัแรก 4.24 0.95 
ซ้ือไข่ไก่ยี่หอ้ท่ีมัน่ใจในผูผ้ลิต 3.91 0.94 
ซ้ือไข่ไก่ยี่หอ้เดิมเป็นส่วนใหญ่ 3.80 1.05 
ซ้ือไขไก่โดยดูท่ีราคาเป็นอนัดบัแรก 3.79 1.06 
ซ้ือไข่ไก่ท่ีมีเปลือกสีน ้าตาลเขม้ 2.97 1.12 

     จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่  โดยเลือกไข่ไก่ท่ีความ
สดเป็นอนัดบัแรกมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.24 
 
ตารางที่ 2  พฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่ของกลุ่มตวัอยา่ง  แบ่งตามอิทธิพลท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 

การตดัสินใจซ้ือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ซ้ือไข่ไก่ยี่หอ้ท่ีมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ  3.39 0.93 
ซ้ือไข่ไก่ยี่หอ้ท่ีคนสนิทแนะน า 2.98 0.93 
ซ้ือไข่ไก่ยี่หอ้ท่ีแจกอาหารใหชิ้มฟรี 2.89 0.88 

     จากตารางท่ี 2  แสดงใหเ้ห็นวา่  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่  โดยซ้ือไข่ไก่ยี่หอ้ท่ีมี
การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เป็นอนัดบัแรกมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.39 
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ตารางที่ 3  พฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่ของกลุ่มตวัอยา่ง  แบ่งตามเหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือไข่ไก่ 
 

เหตุผลที่ตดัสินใจซ้ือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ซ้ือไข่ไก่เพราะน ามาประกอบอาหารไดง่้าย 
ไม่ยุง่ยาก 

4.21 0.96 

ซ้ือไข่ไก่เพราะน ามาประกอบอาหารได ้
อร่อยถกูปาก 

4.15 0.93 

ซ้ือไข่ไก่เพราะน ามาประกอบอาหารได ้
หลากหลายเมนูทั้งอาหารคาวและหวาน 

4.00 1.00 

ซ้ือไข่ไก่เพราะคุม้เหมาะสมกบัราคา 3.96 0.95 

     
 จากตารางท่ี 3  แสดงใหเ้ห็นวา่  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไข่ไก่เพราะสามารถน ามา
ประกอบอาหารไดง่้ายไม่ยุง่ยาก  เป็นเหตุผลแรกมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.21 
     อีกทั้งกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือไข่ไก่จากร้านคา้ท่ีสะดวกในการซ้ือเป็นส่วนใหญ่  
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 น าไข่ไก่มาท าเป็นไข่เจียวมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 มีพฤติกรรมการท า
เมนูอาหารจากไข่ไก่ใหต้นเองรับประทานมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 รับประทานอาหารจากไข่ไก่ใน
ม้ือเชา้มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 การรับประทานทั้งไข่ขาวและแดงมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองทัว่ไปเก่ียวกบัไข่ไก่  จะน าเสนอเป็น 3 ประเด็นหลกัคือ การเลือกและการเก็บ
รักษา  คุณค่าทางอาหาร  และความเช่ือเก่ียวกบัไข่ไก่ 
     ในเร่ืองการเลือกและการเก็บรักษาไข่ไก่  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนขา้งเช่ือว่าการเก็บไข่ในช่อง
วางไข่ท่ีผนงัตูเ้ยน็อายุการเก็บรักษานานกว่าใส่ในภาชนะแลว้วางบนชั้นวางธรรมดาในตูเ้ยน็มากท่ีสุด  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65  ซ่ึงตามขอ้เท็จจริงนั้นเป็นเร่ืองท่ีไม่ถกูตอ้ง  รองลงมาไม่แน่ใจเร่ืองไข่ขาวท่ีขน้ไข่แดง
นูนแสดงว่าเป็นไข่ท่ีสดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39  ซ่ึงตามขอ้เท็จจริงนั้นเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้ง  และไม่แน่ใจเร่ือง
ไข่สดจะจมน ้ าอยู่ท่ีกน้ภาชนะค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39  ซ่ึงตามขอ้เท็จจริงนั้นเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้ง  โดยภาพรวม
เร่ืองการเลือกและการเกบ็รักษา  กลุ่มตวัอยา่งมีความไม่แน่ใจในเร่ืองน้ี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 
     ในเร่ืองคุณค่าทางอาหารของไข่ไก่  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างเช่ือว่าโปรตีนในไข่ไก่มี
ประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงสุด  มากท่ีสุดค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46  ซ่ึงตามขอ้เท็จจริงนั้นเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้ง  
รองลงมาไม่แน่ใจเร่ืองไข่แดงมีโปรตีนมากกว่าไข่ขาวมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34  ซ่ึงตามขอ้เท็จจริงนั้นเป็น
เร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง  และไม่แน่ใจเร่ืองรับประทานไข่ท าใหอ่ิ้มนาน เพราะร่างกายจะส่ือสารไปท่ีสมองว่าไม่
หิว  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02  ซ่ึงตามขอ้เท็จจริงนั้นเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้ง  โดยภาพรวมคุณค่าทางอาหารของไขไก่  
กลุ่มตวัอยา่งมีความไม่แน่ใจในเร่ืองน้ี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.99  
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     ในเร่ืองความเช่ือเก่ียวกบัไข่ไก่  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ค่อนขา้งเช่ือว่าไข่จากแม่ไก่เล้ียงปล่อยอิสระ
ปนเป้ือนเช้ือโรคไดง่้ายกว่าจากแม่ไก่เล้ียงระบบปิด  มากท่ีสุดค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45  ซ่ึงตามขอ้เท็จจริงนั้น
เป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง  รองลงมาไม่แน่ใจเร่ืองรับประทานไข่ทุกวนั วนัละ 1 ฟอง จะเพ่ิมโคเลสเตอรอลมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34  ซ่ึงตามข้อเท็จจริงนั้นเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกต้อง  และไม่แน่ใจเร่ืองถา้เป็นแผลไม่ควร
รับประทานไข่  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27  ซ่ึงตามขอ้เท็จจริงนั้นเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง  โดยภาพรวมความเช่ือ
เก่ียวกบัไข่ไก่  กลุ่มตวัอยา่งมีความไม่แน่ใจในเร่ืองน้ี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 
     การวิเคราะห์ขอ้มลูการแบ่งส่วนตลาดของผูบ้ริโภคไข่ไก่ใชต้วัแปรในขอ้ค าถามเก่ียวกบัจ านวนสมาชิก
ท่ีอาศัยอยู่ในครัวเรือน พฤติกรรมการซ้ือ การใช้  และการรับประทานไข่ไก่  มาแบ่งส่วนตลาดของ
ผูบ้ริโภคไข่ไก่  โดยเคร่ืองมือ Cluster Analysis ดว้ยวิธี Hierarchical Cluster Analysis การก าหนดจ านวน
กลุ่มจะพิจารณาจากร้อยละการเปล่ียนแปลงของ Coefficients (ช่อง %Differentiation) ในแต่ละขั้นท่ีมีการ
ยบุรวม  โดยเลือกใชจ้ านวนกลุ่มในขั้นท่ีมีร้อยละการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมากเม่ือเทียบกบัการยุบรวมใน
ขั้นอ่ืน  ทั้งน้ีผูวิ้เคราะห์จะพิจารณาจ านวนกลุ่มจาก Dendrogram โดยก าหนดระยะห่างเป็นเกณฑใ์นการ
ตดัสินใจร่วมดว้ย  ซ่ึงผูวิ้เคราะห์ตอ้งการใหมี้การรวมกลุ่มท่ีระยะห่างไม่ถึง 15 จึงแบ่งกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 
3 กลุ่ม  เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม และสะดวกในการบริหารจดัการ 
     การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มในแต่ละตวัแปรในขอ้ค าถามเก่ียวกบัจ านวนสมาชิกท่ีอาศยัอยู่
ในครัวเรือน พฤติกรรมการซ้ือ การใช ้ และการรับประทาน จากลกัษณะท่ีแตกต่างในแต่ละกลุ่มยอ่ยท่ีพบ  
สามารถมาตั้งช่ือเรียกแต่ละกลุ่มยอ่ยไดด้งัน้ี 
     กลุ่มย่อยท่ี 1 ช่ือว่า “Worthy” มีจ านวน 85 คน เป็นกลุ่มท่ีค่อนขา้งให้ความส าคญักบัความคุม้ค่าคุม้
ราคา เช่น ชอบเลือกซ้ือเปลือกไข่ไก่สีเขม้ ชอบซ้ือยี่ห้อเดิมเป็นส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัดา้นราคาเป็น
อยา่งอนัดบัแรก 
     กลุ่มย่อยท่ี 2 ช่ือว่า “Freshness” มีจ านวน 126 คน เป็นกลุ่มท่ีให้ความส าคญักบัความสดใหม่ เช่น ให้
ความส าคญัโดยดูท่ีความสดเป็นอนัดบัแรก  ซ้ือไข่ไก่เพราะน ามาประกอบอาหารไดอ้ร่อยถูกปาก ส่วน
ใหญ่จะท าให้สามีหรือภรรยารับประทาน แต่ปริมาณการรับประทานไข่ไก่ต่อคนค่อนขา้งนอ้ยกว่ากลุ่ม
ยอ่ยอ่ืน 
     กลุ่มย่อยท่ี 3  ช่ือว่า “Simply” มีจ านวน 92 คน เป็นกลุ่มท่ีซ้ือไข่ไก่ในปริมาณท่ีนอ้ยกว่ากลุ่มยอ่ยอ่ืน ไม่
ค่อยพิถีพิถนัในการเลือกซ้ือไข่ไก่เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มยอ่ยอ่ืน  ชอบน าไข่ไก่มาท าเป็นไข่เจียว  และน า
ไข่ไก่มาท าเป็นไข่ลวกมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มย่อยอ่ืน โดยส่วนใหญ่ยงัมีความเขา้ใจท่ีไม่ค่อย
ถูกตอ้งเก่ียวกบัไข่ไก่เม่ือเทียบเทียบกบักลุ่มย่อยอ่ืน เช่น เร่ืองไข่ขาวท่ีขน้ไข่แดงนูนแสดงว่าเป็นไข่ท่ีสด  
เร่ืองไข่สดจะจมน ้าอยูท่ี่กน้ภาชนะ ซ่ึงตามขอ้เทจ็จริงเป็นเร่ืองท่ีถกูตอ้ง 
 
สรุปผลการศึกษา 
 
     ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 25-
29 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั มีรายไดส่้วนตวั 10,000-20,000 บาทต่อ
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เดือน จ านวนสมาชิกท่ีอาศยัอยู่ในครัวเรือนเดียวกนั 3 คน ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปดา้นพฤติกรรมการ
ซ้ือและการใชไ้ข่ไก่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไปซ้ือไข่ไก่ท่ีบ๊ิกซี ไปซ้ือวนัอาทิตย ์ช่วงเวลา 18.01-21.00 น. 
ซ้ือยี่หอ้ซีพี ซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง  ซ้ือคร้ังละ 30 ฟอง และรับประทานไข่ไก่ในปริมาณ 3 ฟองต่อสัปดาห์ ผล
การศึกษาลกัษณะดา้นพฤติกรรมการซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือไข่ไก่  โดยเลือกไข่ไก่ท่ี
ความสดเป็นอนัดบัแรก รองลงมาซ้ือไข่ไก่ยี่ห้อท่ีมีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ผลการศึกษาลกัษณะดา้น
พฤติกรรมการใชไ้ข่ไก่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการน าไข่ไก่มาท าเป็นไข่เจียวรับประทานอาหารจากไข่ไก่
ในม้ือเชา้ รับประทานทั้งไข่ขาวและแดง ผลการศึกษาความรู้เร่ืองทัว่ไปเก่ียวกบัไข่ไก่ กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ค่อนขา้งเช่ือวา่การเกบ็ไข่ในช่องวางไข่ท่ีผนงัตูเ้ยน็อายกุารเก็บรักษานานกวา่ใส่ในภาชนะแลว้วางบน
ชั้นวางธรรมดาในตูเ้ยน็ ซ่ึงตามขอ้เท็จจริงนั้นเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง  เร่ืองคุณค่าทางอาหารของไข่ไก่เช่ือว่า
โปรตีนในไข่ไก่มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงสุด ซ่ึงตามขอ้เท็จจริงนั้นเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้ง  เร่ืองความเช่ือ
เก่ียวกบัไข่ไก่ค่อนขา้งเช่ือวา่ไข่จากแม่ไก่เล้ียงปล่อยอิสระปนเป้ือนเช้ือโรคไดง่้ายกวา่จากแม่ไก่เล้ียงระบบ
ปิด ซ่ึงตามขอ้เท็จจริงนั้นเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกตอ้ง   สามารถแบ่งกลุ่มตวัอย่างไดเ้ป็น 3 กลุ่ม  เน่ืองจากมีความ
แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม และสะดวกในการบริหารจดัการ โดยมีแต่ละกลุ่มยอ่ยไดด้งัน้ี 
     กลุ่มยอ่ยท่ี 1  ช่ือวา่ “Worthy”  เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีค่อนขา้งใหค้วามส าคญักบัความคุม้ค่าคุม้ราคา 
     กลุ่มยอ่ยท่ี 2  ช่ือวา่ “Freshness”  เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามส าคญักบัความสดใหม่ 
     กลุ่มย่อยท่ี 3  ช่ือว่า “Simply”  เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีซ้ือไข่ไก่ในปริมาณท่ีนอ้ยกว่ากลุ่มย่อยอ่ืน ไม่ค่อย
พิถีพิถนัในการเลือกซ้ือไข่ไก่เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มยอ่ยอ่ืน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
     จากผลการวิจยัน้ี  พบวา่ค่าเฉล่ียการรับประทานไข่ไก่ของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 3 ฟองต่อคนต่อสัปดาห์  
หากคิดเป็นค่าเฉล่ียต่อปีเท่ากบั 156 ฟอง  ถา้เทียบเป็นกิโลกรัมโดยใช้น ้ าหนักไข่ท่ี 55-60 กรัมต่อฟอง 
(Egg Nutrition Center, 2011)  มาค านวณจะไดเ้ท่ากบั 8.58 – 9.36 กิโลกรัมต่อฟองต่อปี ถา้หากดูค่าเฉล่ีย
การบริโภคไข่ไก่ต่อกิโลกรัมต่อฟองต่อปี ในปี 2550 (FAO, 2011) ค่าเฉล่ียการบริโภคไข่ไก่ของคนไทย 
9.62 คนในเอเชีย 8.76 ซ่ึงของคนไทยอยู่ในเกณฑค่์าเฉล่ีย  แต่หากดูท่ีประเทศญ่ีปุ่นค่าเฉล่ีย 19.59  ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียสูงกวา่ของเอเชียและไทยถึง 2 เท่า 
        จากขอ้มลูขา้งตน้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการรณรงคก์ารบริโภคไข่ไก่ควรจะส่งเสริมการ
บริโภคไข่ไก่ให้มากข้ึน  การศึกษาพบว่า  แต่ละกลุ่มตลาดยงัมีความเขา้ใจท่ีไม่ค่อยถูกตอ้งเก่ียวกบัไข่ไก่
ในหลายประเด็น เช่น กลุ่มท่ี 3 Nothing มีความเขา้ใจว่าการรับประทานไข่ไก่เส่ียงติดเช้ือไขห้วดันกซ่ึง
ตามขอ้เท็จจริงเป็นเร่ืองไม่ถูกตอ้ง  ทั้งน้ีผูป้ระกอบการควรท าการส่งเสริมการขายโดยเนน้ประโยชน์และ
คุณค่าของการบริโภคไข่ไก่  ตลอดจนสร้างความเขา้ใจในการเรียนรู้ท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัความรู้เร่ืองไข่ไก่กบั
ผูบ้ริโภค  น่าจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะเพ่ิมปริมาณการบริโภคใหเ้พ่ิมข้ึนได ้
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
     1.  ศึกษาเพ่ิมเติมในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือไข่ไก่ในตลาดสด เพ่ือจะไดค้รอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคมากข้ึน 
     2.  ศึกษาเพ่ิมเติมใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือจะไดเ้ห็นความแตกต่างของ
กลุ่มตวัอยา่งชดัเจนยิ่งข้ึน 
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การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลติภณัฑ์อาหารแช่แขง็ปรุงส าเร็จพร้อมรับประทานโดย
ใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการซ้ือ การใช้และทัศนคตใินเขตกรุงเทพมหานคร 

Frozen ready meal consumer segmentation in Bangkok toward factor of 
purchasing, using behavior and attitude  

สมศักดิ์ นุ่นยวง¹ และผศ.อศัน์อุไร เตชะสวสัดิ์² 
SomsakNunyuang,Asst.Prof Asurai Techasawas  

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้และทศันคติต่อผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง
ปรุงส าเร็จพร้อมรับประทานในกลุ่มส่วนตลาดท่ีต่างกนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุ15 ปี
ข้ึนไป โดยการวิจัยได้ใช้แบบสอบถามกับผูท่ี้เคยบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งปรุงส าเร็จพร้อม
รับประทานจ านวน 361 ตวัอย่าง โดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ การใชแ้ละทศันคติ จ านวน 38ขอ้ใน
การน ามาวิเคราะห์หากลุ่มส่วนตลาดท่ีเหมาะสมพบว่าสามารถแบ่งไดเ้ป็น3ส่วนตลาดดงัน้ีคือ ผูค้น้หา
ความสะดวก (ร้อยละ27.15),ผูช่ื้นชอบความหลากหลาย(ร้อยละ22.99)และผูภ้กัดีต่ออาหารปรุงสด(ร้อยละ
49.86)โดยผูบ้ริโภคในแต่ละส่วนตลาดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะทางประชากรศาสตร์
คือเพศ,สถานภาพ,อายุ,จ านวนคนในครัวเรือน,การศึกษา,อาชีพ,ลกัษณะท่ีอยู่อาศยัและรายได ้นอกจากน้ี
ผูบ้ริโภคในแต่ละส่วนตลาดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัในพฤติกรรมการซ้ือใช ้คือวนัท่ีซ้ือสินคา้
,เวลาท่ีซ้ือสินคา้,ความถ่ีท่ีซ้ือสินคา้,จ านวนท่ีซ้ือสินคา้และความถ่ีในการรับประทาน 
ค าส าคัญ: อาหารแช่แขง็, ปรุงส าเร็จพร้อมรับประทาน, พฤติกรรมการซ้ือ, พฤติกรรมการใช้, ทัศนคติ 

 Abstract 
The objectives of this research is to study on purchase usage and attitude toward frozen ready meal in different 
segmentation for frozen ready meal consumers in Bangkok area age over 15 years this research use 
questionnaire apply to 361 consumers. Segmentation analysis base on the identification of 38 consumer behavior 
and attitude factors, identified 3 segment of consumer: the “convenience seeker”(27.15%),the “Variety 
favor”(22.99%) and the “fresh meal loyalty”(49.86%) ,Consumers in each segment significant difference in 
demographic on gender, status ,age, number of people in household,  education, occupation, household character 
and income ,Then have significant difference in purchase and usage behavior on  day,  time , frequency, and 
quantity of purchase ,frequency of eating  
Keywords: Frozen food, Ready meal, Purchasing behavior, Using behavior, Attitude 
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1. บทน า 
 
     จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคในตลาดโลก อนัไดแ้ก่ การหนัมามุ่งเนน้เร่ืองสุขภาพ การ
หนัมามุ่งเนน้เร่ืองคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร และ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดจากสภาพ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรและวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวนั ส่งผลให้ความตอ้งการอาหาร
อาหารพร้อมปรุง พร้อมทาน มีเพ่ิมสูงข้ึน บริษทัเอซีนิลเซ็น (ACNielsen) ไดท้ าการส ารวจผูบ้ริโภคใน
ประเทศไทยพบวา่ ผูต้อบจ านวน 87% เห็นว่าความสะดวกเป็นปัจจยัแรกท่ีท าใหเ้ขาซ้ืออาหารพร้อมทาน 
และ 40% เห็นว่าอาหารพร้อมทานมีราคาถูกกว่าเม่ือเทียบกบัการตอ้งซ้ือวตัถุดิบมาปรุงอาหารทานเอง 
ส าหรับแหล่งซ้ืออาหารพร้อมทานของคนไทยนั้น แหล่งใหญ่จะอยู่ท่ีร้านอาหาร (59%) ตามมาดว้ยร้าน
สะดวกซ้ือ (50%) และซุปเปอร์มาร์เกต(47%)อย่างไรก็ตามการเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แข็งปรุงส าเร็จพร้อมรับประทานท่ีดีข้ึนจะท าให้การตอบสนองจากผูป้ระกอบการไดดี้ยิ่งๆข้ึน  
การศึกษาคร้ังนีม้ีวตัถุประสงค์ดงันีค้ือ 1).  เพ่ือศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซ้ือ การ
ใช้และ ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งปรุงส าเร็จพร้อมรับประทาน 2).เพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งปรุงส าเร็จพร้อมรับประทาน โดยใชพ้ฤติกรรมการซ้ือ การใช ้และทศันคติ เป็น
เกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด และ  3).  เพ่ือศึกษาความแตกต่างในดา้นประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซ้ือ 
การใช้ และ ทัศนคติในส่วนตลาดท่ีแตกต่างกันของกลุ่มผู ้บริโภคอาหารแช่แข็งปรุงส าเร็จพร้อม
รับประทาน 
     การศึกษาในคร้ังในคร้ังนี้มีประโยชน์ในด้านท่ีจะท าให้ผู ้ประกอบการเข้าใจถึง  ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมในการซ้ือ การใชแ้ละทศันคติต่อผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งปรุงส าเร็จพร้อม
รับประทานของผูบ้ริโภคในส่วนตลาดต่างๆกนั และจะสามารถสร้าง หรือปรับปรุงขอ้เสนอทางการตลาด 
ตามกระบวนการตดัสินใจซ้ือ การใชท่ี้สามารถเขา้ถึงและตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้ในส่วนตลาดต่างๆท่ี
แบ่งไวไ้ดอ้ย่างเหมาะสม และ สามารถเป็นแนวคิดริเร่ิมในการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งปรุงส าเร็จ
พร้อมรับประทานชนิดใหม่ๆออกสู่ตลาด และยงัสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลและเป็นประโยชน์ทาง
การศึกษาแก่ผูท่ี้สนใจศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
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กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจัยเพื่อการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งปรุงส าเร็จพร้อม
รับประทาน 
1.  ประชากรที่จะศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
     รูปที่  1    กรอบการวิจยั 
     ท่ีมา: ผูว้ิจยั 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
     ในการศึกษาวิจยั เร่ือง “การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคผลติภัณฑ์อาหารแช่แข็งปรุงส าเร็จพร้อมรับประทานโดย
ใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ การใช้และทัศนคติในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี 
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 
     (Kotler,1992) ได้กล่าวไวว้่า การตลาดเป้าหมาย (Target marketing)  จ าเป็นท่ีนักการตลาดจะต้อง
กระท า 3 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนแรก ก าหนดและแบ่งกลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีความตอ้งการและความชอบกนัออกเป็น
กลุ่มๆ (เรียกว่า การเลือกตลาดเป้าหมาย “Market segmentation”) ขั้นตอนท่ีสองซ่ึงจะเลือกเขา้เพียงตลาด
เดียวหรือหลายตลาด (เรียกว่า การเลือกตลาดเป้าหมาย “Market targeting”) ขั้นตอนท่ีสาม ส าหรับในแต่
ละตลาดเป้าหมาย จะตอ้งท าการสร้างและส่ือสารส่ิงท่ีบริษทัตอ้งการเสนอใหต้ลาดไดรั้บรู้ (เรียกว่า การ
แบ่งต าแหน่งในตลาด “Market positioning”) 
การแบ่งกลุ่มส่วนตลาดสามารถท าได้3ลกัษณะคือ 1) การแบ่งส่วนตลาดตามภูมิศาสตร์ (Geographic 
Segmentation) 2)  การแบ่งส่วนตลาดตามคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) 
3)การแบ่งส่วนตลาดทางจิตวิทยา (Psychographic segmentation) ผูบ้ริโภค มกัจะถูกแบ่ง เป็นกลุ่มต่างๆ 
โดยยึดวิถีการด ารงชีวิต หรือบุคลิกภาพ หรือค่านิยม  4) การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมศาสตร์ 
(Behavioral segmentation)  

2. ตวัแปรที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
      จ านวนคนในครัวเรือน 
     พฤติกรรมการซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ปรุงส าเร็จพร้อมบริโภค  
     ทศันคติ (ความชอบและความรู้)ต่อผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ปรุงส าเร็จพร้อมบริโภค 
 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งปรุง
ส าเร็จพร้อมรับประทานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรกลุ่มย่อย 
 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

 กลุ่มท่ี 3 
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     (Belch & Belch, 1993)ไดใ้หนิ้ยามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
บุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช ้การประเมินผล และการก าจดั
ผลิตภณัฑแ์ละบริการหลงัการใช ้เพ่ือสนองความตอ้งการและความปรารถนาอยากไดใ้หไ้ดรั้บความพอใจ 
     ( Kotler,1997) ได้วิเคราะห์ว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยท่ีเก่ียวกับ
พฤติกรรมการซ้ือและบริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้อง
ผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้สามารถจดักลยุทธ์ การตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัรายละเอียดน้ี 
     1)ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (who constitutes the market?) 2)ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (what does the market 
buy 3) ท าไมผู ้บ ริโภคจึงซ้ือ  (why does the market buy?) 4)ใครมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (who 
participates in the buying) 5)ผู ้บริโภคซ้ืออย่างไร (how does the market buy?) 6)ผู ้บ ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(when does the market buy?) 7)ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (where does the market buy?) 
     (Schiffman; & Kanuk 2007) ไดส้รุปไวว้่าทัศนคติประกอบดว้ย 1) ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive 
component) ซ่ึงแสดงถึงความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความเช่ือถือ (Beliefs)  2) ส่วน
ของความรู้สึก (Affective component) หมายถึง ถึงอารมณ์(Emotion) หรือความรู้สึก (Feeling)  3)ส่วน
พฤติกรรม (Conative component หรือ Behavior หรือ Doing)      หมายถึง การสะทอ้นถึงความน่าจะเป็น
หรือแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค อาจหมายถึงความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (Intention to buy)  
     

3. วธิีการศึกษา 
 
ประชากรในการศึกษา 
     ประชากรในการศึกษา เป็นผูบ้ริโภคท่ีบริโภคอาหารแช่แขง็ปรุงส าเร็จพร้อมบริโภค อาย1ุ5 ปีข้ึนไป ใน
เขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จากขอ้มลูของส านกังานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2553 มีจ านวนประชากรอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปทั้งหมดจ านวน 4,780,803 คน 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
     กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคอายุ 15 ปี ข้ึนไป จากขอ้มูลของกรุงเทพมหานคร ใน
เขตจงัหวดักรุงเทพมหานครและเน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงก าหนดจ านวนประชากรท่ี
จะศึกษาโดยใช้วิธีของ Krejcie & Morgan ซ่ึงเม่ือค านวณจากสูตรท่ีก าหนด พบว่า จะต้องมีจ านวน
ประชากรท่ีจะศึกษา 384 คน 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
     ทางผูว้ิจยัไดท้ าการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดและมีการแบ่งขอ้มูลเป็น 3 
ส่วน ดงัน้ี   
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ส่วนแรก เป็นขอ้มูลขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งปรุงส าเร็จพร้อมรับปะทาน 
ส่วนท่ี2 ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติ (ความชอบและความรู้) ต่อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งปรุงส าเร็จพร้อม
รับประทานและส่วนท่ี3 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่างๆจากขอ้มลู 2 แบบดงัน้ี  
     1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง 384 คน โดยมีขั้นตอนการสุ่มดงัน้ี 1) เลือกกลุ่มตวัอยา่งใชวิ้ธีการเลือกแบบจดักลุ่ม (Area Cluster 
Sampling) โดยแบ่งกลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานครเป็น 6 กลุ่ม 2) หลังจากนั้ นเลือกสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) เพ่ือเลือกตวัแทนเขตในแต่ละกลุ่มเขตและวางแผนการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 3) 
การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Random) ตวัแทนของแต่ละเขต โดยเจาะจงไปท่ีหา้งคา้
ปลีกสมยัใหม่(Modern trade )ดงัน้ี3.1)  ดิสเคาน์สโตร์ ไดแ้ก่ บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ และ เทสโก ้โลตสั 3.2)
ซูเปอร์มาร์เกต ไดแ้ก่ ทอ็ปส์ ฟู้ ดฮอลล ์โฮมเฟรชมาร์ท จสัโก ้แมก็แวล ูฟู้ ดแลนด ์และวิลล่า มาร์เกต  
     2) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ( Secondary data ) เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล
จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพ่ือประกอบการสร้างแบบสอบถามดังน้ี2.1) หนังสือวิชาการ 
งานวิจยั และเอกสารอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ง2.2) ขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต2.3) หนงัสือ นิตยสาร ต่างๆ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
     2.1) การวเิคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis)  
     ส่วนท่ี1 เป็นขอ้มลูขอ้มลูดา้นพฤติกรรมการซ้ือและการใชแ้สดงผลเป็นความถ่ี (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
     ส่วนท่ี2 ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติ (ความรู้และความชอบ ต่ออาหารแช่แข็งปรุงส าเร็จพร้อมบริโภค 
แสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
     ส่วนท่ี3 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และความถ่ี 
(Frequency)  
     2.2 การวเิคราะห์สถิตเิชิงปริมาณ (Quantitative Statistic Analysis) 
     การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เพ่ือใช้แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค ไดใ้ช้วิธีการจ าแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค 
Cluster Analysis ใน โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มลูคอมพิวเตอร์ ทางสถิติโดยมีขั้นตอนดงัน้ี1) คดัเลือกค าถาม
ท่ีใช้ในการแบ่งกลุ่ม โดยเลือกเฉพาะค าถามท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณประเภทความถ่ี (Frequency)ไดแ้ก่ 
ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ จ านวนคนในครัวเรือน และ ประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ใชม้าตรา
ส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) 2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมศาสตร์ ไดแ้กข้อ้มูลพฤติกรรมการซ้ือ 
การใช้และทัศนคติ (ความชอบและความรู้) 2) ใช้เทคนิค Hierarchical Cluster analysis เพ่ือพิจารณา
จ านวนกลุ่มของ ส่วนตลาดท่ีเหมาะสม (Segment))  3) ใชเ้ทคนิค K-Means Cluster Analysis เพ่ือ ท าการ
ตรวจสอบว่าค าถามในขอ้ใดท่ีผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มของส่วนตลาดท่ีแบ่งไดมี้การตอบค าถามแตกต่าง
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อย่างมีนัยส าคัญ ท่ี ระดับ 95% (sig<0.05) โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติ F-test จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  5) ท าการสรุป ขอ้มูลท่ีส าคญัของกลุ่มส่วนตลาด (Segment) ท่ี
ต่างกัน และท าการตั้ งช่ือให้แต่ละกลุ่มส่วนตลาด  6) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางไขว ้(Cross Tab) 
ระหว่างกลุ่มส่วนตลาดกบัขอ้มูลดา้นพฤติกรรมอ่ืนๆและขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือทดสอบว่าในแต่ละกลุ่ม
ส่วนตลาดมีขอ้มูลดา้นพฤติกรรมอ่ืนๆและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% (sig<0.05) โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติ Chi-Square Test และพิจารณาจากค่า Pearson Chi-
Square 
 

 4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิงจ านวน 242 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.0  เพศชายจ านวน 119 

คน คิดเป็นร้อยละ 33.0. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นโสด204 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมามี

สถานภาพสมรส 148คน คิดเป็นร้อยละ 41.0.ส่วนใหญ่มีจ านวนคนในครัวเรือน4 คน มีจ านวน 94 คน คิด

เป็นร้อยละ 26.0 รองลงมาคือ จ านวนคนในครัวเรือน3 คน ร้อยละ 22.7 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ระดบั

ปริญญาตรี มีจ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษามธัยมปลาย/ปวช. มีจ านวน67 

คนคิดเป็นร้อยละ 18.6 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพบริษทัเอกชน มีจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 

รองลงมาคือ นกัเรียนนกัศึกษามีจ านวน 17.2 คนคิดเป็นร้อยละ14.7 ส่วนใหญ่อาศยัในบา้นเด่ียว มีจ านวน 

110 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมาคือ อาศยัอยูใ่นคอนโด/แมนชัน่มีจ านวน 69 คนคิดเป็นร้อยละ19.1 

ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน ระหวา่ง 10,000-20,000 บาท มีจ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 รองลงมาคือ 

รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001-30,000 บาท มีจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0  

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซ้ือ การใช้ผลติภัณฑ์อาหารแช่แข็งปรุงส าเร็จพร้อม

รับประทาน 

     จ านวนผูท่ี้รู้จกัผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ปรุงส าเร็จพร้อมรับประทานยี่หอ้ พรานทะเล สูงท่ีสุดคือ 266 คน 

คิดเป็นร้อยละ 73.9 รองลงมาคือเอสแอนดพี์ จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ61. ผูท่ี้ซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑ์

อาหารแช่แขง็ปรุงส าเร็จพร้อมบริโภค ยี่หอ้ พรานทะเล สูงท่ีสุดคือ 170 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมาคือ 

อีซ่ีโกจ านวน168 คน คิดเป็นร้อยละ23.9  สถานท่ีซ้ือสินคา้เป็นส่วนใหญ่ท่ีคือ ร้านสะดวกซ้ือ 186 คน คิด

เป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา คือ ดิสคานส์โตร์จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7  วนัท่ีไปซ้ือสินคา้เป็นส่วน

ใหญ่ท่ีคือ วนัอาทิตย ์104 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมา คือ วนัเสาร์จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 
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เวลาท่ีซ้ือสินคา้ส่วนใหญ่คือเวลา 18:00-21:00 น มีจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมาคือ เวลา 

15:00-18:00 น.จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้นอ้ย

กวา่ 1 คร้ังต่อสปัดาห์ มีจ านวน 103คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมาคือ 1 คร้ังต่อสปัดาห์จ านวน 87 คน คิด

เป็นร้อยละ 24.1 จ านวนสินคา้ท่ีซ้ือส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง 2 กล่องมีจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อย

ละ 34.6 รองลงมาคือ 1กล่องต่อคร้ังจ านวน80 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 ความถ่ีในการรับประทานส่วนใหญ่

ผูบ้ริโภครับประทานนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสปัดาห์ มีจ านวน 102คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมาคือ 1 คร้ังต่อ

สปัดาห์จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 

 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเกีย่วกับพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์อาหารแช่แข็งปรุงส าเร็จพร้อมรับประทาน 

     ผูบ้ริโภคทั้ง 3กลุ่มมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ปรุงส าเร็จพร้อมรับประทานแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบั 95% (Sig<0,05) โดยกลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการซ้ืออาหารจานเดียว อาหาร

ประเภทเสน้/ก๋วยเต๋ียว อาหารประเภทขนมหวาน อาหารทานเล่น และ อาหารประเภทกบัขา้ว  ใน 3 ส่วน

ตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี  ระดบั 95% โดยมีค่า Sig =.000 ทุกค าถาม ผูบ้ริโภคทั้ง 3กลุ่มมีสาเหตุ

ในการซ้ืออาหารแช่แขง็ปรุงส าเร็จพร้อมรับประทานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบั 95% (Sig<0,05) 

โดยกลุ่มตวัอยา่งมีสาเหตุในการซ้ือเน่ืองจากทราบขอ้มลูจากหนงัสือนิตยสาร ถดัมาคือ ซ้ือตามโฆษณา และ

ซ้ืออาหารยี่หอ้เดิม  ใน 3 ส่วนตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี ระดบั 95% โดยมีค่า Sig =.000 ทุกค าถาม 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้ภัณฑ์อาหารแช่แข็งปรุงส าเร็จพร้อมรับประทาน 

     ผูบ้ริโภคทั้ง 3กลุ่มมีการตดัสินใจซ้ือโดยมีครอบครัวเป็นผูมี้อิทธิพล ญาติพ่ีนอ้งเป็นผูท่ี้มีอิทธิพล และ
ตวัเองเป็นผูมี้อิทธิพล(ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง) ใน 3 ส่วนตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี ระดบั 95% 
โดยมีค่า Sig =.000 ทุกค าถาม ส่วนเพ่ือนจะไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือและไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญั ใน 3 ส่วนตลาด เน่ืองจาก ค่า Sig>0.05(.461)ผูบ้ริโภคทั้ง 3กลุ่มมีโอกาสในการซ้ือ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งมีโอกาสรับประทานอาหารเป็นประจ า  รับประทานเม่ือมีงานเล้ียงสงัสรรค ์และมีการรับประทาน
เม่ือมีการท่องเท่ียว โดยใน 3 ส่วนตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี ระดบั 95% โดยมีค่า Sig =.000 ทุก
ค าถาม ผูบ้ริโภคทั้ง 3กลุ่มมีวิธีการเตรียมอาหารแช่แขง็ปรุงส าเร็จพร้อมรับประทานดว้ยวิธีการตม้ น่ึง 
ไมโครเวฟ และ การทอด ใน 3 ส่วนตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี ระดบั 95% โดยมีค่า Sig =.000 ทุก
ค าถาม ผูบ้ริโภค ทั้ง 3กลุ่มมีการเตรียมอาหารแช่แขง็ปรุงส าเร็จพร้อมรับประทานใหค้นในครอบครัว ให้
ผูสู้งอาย ุใหเ้พ่ือน และใหต้นเอง ใน 3 ส่วนตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี ระดบั 95% โดยมีค่า Sig 
=.000 ทุกค าถาม ผูบ้ริโภคทั้ง 3กลุ่มมีการรับประทานอาหารแช่แขง็ปรุงส าเร็จพร้อมรับประทานในม้ือเชา้ 
เยน็ และ ทานเป็นอาหารวา่ง ใน 3 ส่วนตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี ระดบั 95% โดยมีค่า Sig =.000 
ทุกค าถาม ส่วนการรับประทานอาหารในม้ือกลางวนัจะไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ใน3 ส่วน
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ตลาด เน่ืองจาก ค่า นยัส าคญั Sig>0.05(.263) ผูบ้ริโภคทั้ง 3กลุ่มมีสาเหตุในการรับประทานอาหารแช่แขง็
ปรุงส าเร็จพร้อมรับประทานเน่ืองจากรสชาติ อร่อยถกูปาก และ ไม่มีเวลาปรุงอาหารสด ใน 3 ส่วนตลาด 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี ระดบั 95% โดยมีค่านยัส าคญั Sig =.000 ทุกค าถาม 
การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเกีย่วกบัความรู้และความชอบต่อผลติภัณฑ์อาหารแช่แข็งปรุงส าเร็จพร้อม 
     ผูบ้ริโภคทั้ง 3กลุ่มมี ความชอบในอาหารปรุงสด ชอบอาหารแช่เยน็ปรุงส าเร็จ ชอบอาหารแช่แขง็
เน่ืองจากเกบ็ไดน้าน และอาหารแช่แขง็ปรุงส าเร็จปริมาณไม่คุม้ราคา ใน 3 ส่วนตลาด แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ี ระดบั 95% โดยมีค่านยัส าคญัท่ี Sig =.005,0.000,0.000และ 0.047 ตามล าดบั ผูบ้ริโภคทั้ง 3กลุ่ม 
ทราบวา่อาหารแช่แขง็ปรุงส าเร็จพร้อมรับประทานมีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอ  มีคุณค่าทางโภชนาการ
เทียบเท่าอาหารปรุงสดมีคุณค่าทางโภชนาการเท่ากบัอาหารแช่เยน็ปรุงส าเร็จ  มีคุณค่าทางโภชนาการลดลง
เม่ือมีการเกบ็ และ บรรจุภณัฑมี์ความปลอดภยัเม่ือถูกความร้อน  ใน 3 ส่วนตลาด แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ี ระดบั 95% โดยมีค่านยัส าคญัท่ี Sig =.000,0.005,0.000และ 0.000 ตามล าดบั 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงสถิต ิเพือ่ใช้แบ่งกลุ่มส่วนตลาดผู้บริโภค 
     จากการใชข้อ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ โดยใช ้วิธี Cluster  analysis  และ K-Mean 
Hierarchical  จะสามารถแบ่งกลุ่มส่วนตลาดได ้3 ส่วนตลาด โดยกลุ่มส่วนตลาดที่ 1 มีจ านวนผูบ้ริโภค 98 
คน มีสดัส่วนร้อยละ 27.15 ตั้งช่ือวา่ Convenience seeker หรือผูค้น้หาความสะดวกกลุ่มส่วนตลาดที่ 2 มี
จ านวนผูบ้ริโภค 83 คนมีสดัส่วนร้อยละ 22.99 ตั้งช่ือวา่ Variety favor หรือ หรือผูช่ื้นชอบความหลากหลาย 
กลุ่มส่วนตลาดที่ 3มีจ านวนผูบ้ริโภค 160 คน มีสดัส่วนร้อยละ 49.86  ตั้งช่ือ วา่ Fresh meal loyalty หรือผูท่ี้
ช่ือชอบเฉพาะอาหารปรุงสด 
     การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชต้ารางไขว ้(Cross Tab) ระหวา่งกลุ่มส่วนตลาดกบัขอ้มูลดา้นพฤติกรรมอ่ืนๆ
และขอ้มลูส่วนบุคคล เพ่ือทดสอบวา่ในแต่ละกลุ่มส่วนตลาดมีขอ้มลูดา้นพฤติกรรมอ่ืนๆและขอ้มลูส่วน
บุคคลอ่ืนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (sig<0.05) โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าสถิติ Chi-
Square Test และพิจารณาจากค่า Pearson Chi-Squareพบวา่ขอ้มลูของส่วนตลาดท่ีต่างกนั3 ส่วน เม่ือ 
วิเคราะห์ค่าสถิติ Chi-Square พบวา่  
     ผู้บริโภคในส่วนตลาดที่ต่างกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนัียส าคัญ 1)ในขอ้มูลเร่ือง เพศ  ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 (Pearson Chi-square =0.024) โดย ส่วนตลาดท่ี 1 3 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  2) สถานภาพ ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05(Pearson Chi-square =0.022) โดย กลุ่มตวัอยา่งใน ส่วนตลาดท่ี 3 และ 1 ส่วนใหญ่เป็น
คนโสดและส่วนตลาดท่ี 2ส่วนใหญ่ สถานภาพสมรส 3) อาย ุท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (Pearson Chi-square 
=0.000) โดยกลุ่มตวัอยา่งในส่วนตลาดท่ี 3 และ 1 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 25-34 ปี ส่วนตลาดท่ี 2 ส่วนใหญ่
มีอาย ุ35-44 ปี และ 45-54 ปี เท่าๆกนั   
4) จ านวนคนในครัวเรือน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (Pearson Chi-square =0.014) โดยส่วนตลาดท่ี 3 และ 2 

ส่วนใหญ่ มีจ านวนในครัวเรือน 2 คน ส่วนตลาดท่ี 1 ส่วนใหญ่มีคนในครัวเรือน 4 คน  5) ดา้นการศึกษา  ท่ี
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ระดบันยัส าคญั 0.05 (Pearson Chi-square =0.003) โดยในส่วนตลาดท่ี1- 3 มี ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้จบปริญญา

ตรี 6) ดา้นอาชีพ  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (Pearson Chi-square =0.000) โดยส่วนตลาดท่ี 3 ส่วนใหญ่ มีอาชีพ

ในบริษทัเอกชน ส่วนตลาดท่ี 1 อาชีพส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตวั ในขณะท่ี ส่วนตลาดท่ี 2 ส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชีพ รับราชการ 7) ดา้นลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (Pearson Chi-square =0.000) 

โดย ส่วนตลาดท่ี 1-3 ส่วนใหญ่มีลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัในบา้นเด่ียว 8) ในดา้นรายได ้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

(Pearson Chi-square =0.000) โดยส่วนตลาดท่ี 1-3 ส่วนใหญ่มีรายได ้10,000-20,000 บาท  9) ในดา้นวนัท่ี

ซ้ือสินคา้  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (Pearson Chi-square =0.000) โดยส่วนตลาดท่ี 3 และ 1 ส่วนใหญ่นิยม ซ้ือ

สินคา้ในวนัอาทิตย ์ส่วนตลาดท่ี 2 ส่วนใหญ่ นิยมซ้ือสินคา้ในวนัพุธ 10 ) ในดา้นเวลาท่ีซ้ือสินคา้ ท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.05 (Pearson Chi-square =0.000) โดยส่วนตลาดท่ี  1- 3 ส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินคา้เวลา 18:00-

21:00 น. 11) ในดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (Pearson Chi-square =0.000) โดยส่วน

ตลาดที 3 มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ส่วนใหญ่นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสปัดาห ์ส่วนตลาดท่ี 1ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ 1 

คร้ังต่อสปัดาห์ ในขณะท่ี ส่วนตลาดท่ี 2 ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ 3 คร้ัง ต่อสปัดาห์ 12) ในดา้นจ านวนท่ีซ้ือสินคา้ 

ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (Pearson Chi-square =0.000) โดยส่วนตลาดท่ี 3 มีการซ้ือสินคา้ ส่วนใหญ่ 2 กล่อง 

ส่วนตลาดท่ี 1 ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้จ านวน 2-3 กล่อง มีจ านวนเท่าๆกนัคือ 25 คน ในขณะท่ีส่วนตลาดท่ี 2 

นิยมซ้ือสินคา้คร้ังละ 4 กล่อง 13) ในดา้นความถ่ีในการรับประทาน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (Pearson Chi-

square =0.000) โดยโดยส่วนตลาดที 3 มีความถ่ีในการรับประทานนอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อสปัดาห์ ส่วนตลาดท่ี 1 

มีอตัราการบริโภค ส่วนใหญ่ 1-3 กล่องต่อสปัดาห์ ในขณะท่ี กลุ่มส่วนตลาดท่ี 2 มีความถ่ีในการบริโภค 2 

คร้ัง ต่อสปัดาห์ ท่ี  

     ผูบ้ริโภคในกลุ่มส่วนตลาดท่ีต่างกนัไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัในดา้นสถานท่ีซ้ือ ท่ีระดบั

นยัส าคญั 0.05 (Pearson Chi-square =0.375) โดยทุกส่วนตลาดนิยมซ้ือในร้านสะดวกซ้ือ 

อภิปรายผลการศึกษา 

     จากผลการศึกษา ผูบ้ริโภคจะมีความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการ

บริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ศศิธร พูนโสภิณ (2555) ท่ีสรุปว่า มีผูมี้ความคิดเห็นโดยรวมต่อ

ผลิตภณัฑข์า้วและกบัขา้วในระดบัท่ีมาก และศูนยว์ิจยัเอแบคนวตักรรมทางสังคม การจดัการและธุรกิจ

มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ท่ีส ารวจพบว่าส่วนประเภทของอาหารแช่แข็งท่ีเป็นท่ีนิยมและชอบทานมากท่ีสุด 

3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อาหารท่ีเสริฟพร้อมกบั รองลงมาคือ อาหารว่างแช่แข็ง และอาหารประเภทเส้น และ

ผูบ้ริโภคจะตรวจสอบ บรรจุภณัฑ ์และคุณค่าทางโภชนาการ และความคาดหวงั คือ รสชาติอร่อย และ
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ความหลาก หลาย  และนอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตน์กญัญา ชีวะปัญญาโรจน์ (2554) ท่ี

กล่าวไวว้่าพบว่า รายได ้สถานภาพ และอาชีพเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างต่อความไวว้างใจในอาหารแช่แข็ง

พบว่า ทั้งภาพลกัษณ์ของตรายี่ห้อ และผลิตภณัฑ์และการส่งเสริมทางการตลาด เท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความไวว้างใจในอาหารแช่แข็ง และความภกัดีต่อตรายี่หอ้นั้นมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในอาหาแช่แข็ง

ของคนกรุงเทพมหานคร 

    นอกจากน้ีแลว้ในการศึกษาเพ่ิมเติมถึงวิธีการใชพ้บว่า มีวิธีการเตรียมสินคา้อีกหลายๆวิธีท่ีผูบ้ริโภคใช้

เตรียมอาหารแช่แข็งปรุงส าเร็จพร้อมรับประทาน เช่น ทอด ตม้ น่ึง และพบว่ากลุ่มส่วนตลาดบางกลุ่มมี

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในวนัธรรมดาสูงกว่าวนัหยุดเสาร์ อาทิตย ์ และจากการศึกษาเร่ืองทศันคติพบว่า 

ผูบ้ริโภคท่ีมีการซ้ือสินคา้แช่แข็งในระดบัต ่า มีสาเหตุจากการท่ีมีความไม่เช่ือในดา้นโภชนาการและความ

ปลอดภยัของอาหารแช่แขง็เม่ือผา่นความร้อน 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 ส่วนที่1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนตลาดที่ต่างกนัดงันี ้

     ส่วนตลาดท่ี 1 Convenience Seeker ผูค้น้หาความสะดวกจะมีพฤติกรรมซ้ืออาหารจานเดียว นิยมซ้ือ
เป็นประจ า  และ ซ้ือระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว มีสาแหตุในการซ้ือจากเกิดจากการหาขอ้มลูประโยชน์
ในนิตยสาร  ซ้ือตามโฆษณา ส่วนใหญ่ชอบทานเป็นประจ า ส่วนใหญ่รับประทานในม้ือเยน็ และทานเป็น
อาหารว่างเพราะไม่มีเวลาท าอาหารปรุงสด และ ส่วนใหญ่ใชไ้มโครเวฟในการเตรียมอาหาร ชอบสินคา้
เน่ืองจากสามารถเกบ็รักษาไดน้าน  
     ส่วนตลาดท่ี 2 Variety favor :ผูท่ี้ช่ืนชอบความหลากหลาย นิยมซ้ืออาหารทุกกลุ่ม ตั้งแต่ประเภทเส้น 
ขนมหวานและเบเกอร่ี อาหารทานเล่น และกบัขา้ว ชอบทานยี่ห้อเดิม และเช่ือค าแนะน าจากครอบครัว 
ญาติ และเพ่ือน โอกาสในการซ้ือเม่ือมีการสงัสรรคช์อบทานยี่หอ้เดิม  เตรียมอาหารหลากหลาย ทั้ง ตม้ น่ึง 
ทอด เตรียมใหค้นในครอบครัว และนิยมทานในม้ือเชา้ ชอบอาหารแช่เยน็ปรุงส าเร็จเน่ืองจากรสชาติดี ไม่
ชอบอาหารแช่แข็งเน่ืองจากปริมาณไม่คุม้ราคา แต่รู้ว่ามีโภชนาการเพียงพอ บรรจุภณัฑมี์ความปลอดภยั
เม่ือถกูความร้อน และมีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่าอาหารแช่เยน็ 
     ส่วนตลาดท่ี 3 Fresh meal loyalty ผู ้ภักดีต่ออาหารปรุงสด ไม่นิยมซ้ืออาหารทุกประเภท  มีการ
รับประทาน ในระดบัต ่า ส่วนใหญ่รับประทานยี่ห้อเดิม และท าให้ตนเองรับประทาน เฉพาะตอนท่ีไม่มี
เวลาท าอาหารปรุงสด ชอบอาหารปรุงสด ไม่เช่ือวา่อาหารแช่แข็งมีโภชนาการดีกว่าอาหารสดและมีความ
เช่ือวา่บรรจุภณัฑอ์าหารแช่แขง็ไม่ปลอดภยัเม่ือผา่นความร้อน 
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ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะ  
     1) หากผูป้ระกอบการ ตอ้งการสร้างขอ้เสนอส าหรับผูบ้ริโภคในส่วนตลาดท่ี 1 ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณา
คือ จะตอ้งเพ่ิมความหลากหลายของสินคา้โดยเฉพาะกลุ่มอาหารจานเดียวใหม้ากข้ึน และ จะตอ้งพิจารณา
ช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ครอบคลุม ทุกช่องทาง ทั้ง ดิสเคาน์สโตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซ้ือ 
และจะตอ้งท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพ่ือให้ลูกคา้เพ่ิมความถ่ีในการรับประทานมากข้ึน อาจศึกษา 
วิจยั หรือพฒันาวิธีการเตรียมอาหารแบบอ่ืนๆ เพ่ือใหก้ลุ่มลกูคา้ท่ีไม่มีไมโครเวฟแต่สามารถปรุงอาหารแช่
แขง็ไดเ้ช่น วิธีการตม้ ทอด หรือ น่ึง 
     2)หากผูป้ระกอบการ ตอ้งกาสร้างขอ้เสนอส าหรับผูบ้ริโภคในส่วนตลาดท่ี 2 ประเดน็ท่ีตอ้งพิจารณาคือ 
จะตอ้งเพ่ิมความหลากหลายของสินคา้โดยเฉพาะกลุ่มอาหารประเภทกบัขา้ว ประเภทเส้น และอาหารทาน
เล่นหรืออาหารว่าง  จะตอ้งพิจารณาช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ครอบคลุม ทุกช่องทาง ทั้ง ดิสเคาน์สโตร์ 
ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซ้ือ และจะตอ้งท าการตลาดแบบเสริมสร้างประสบการณ์ในวนัหยุดสุด
สัปดาห์ เพ่ือใหลู้กคา้ไดมี้กิจกรรมร่วมกบัครอบครัว และกระตุน้การซ้ือสินคา้ นอกจากน้ี แลว้ การจดัท า 
สินคา้ ประเภท แพ็คประหยดัอาจท าให้กลุ่มลูกคา้ในส่วนตลาดน้ีซ่ือสินคา้ในจ านวนท่ีมากข้ึน และการ
เพ่ิมตารางคุณค่าโภชนาการหรือสร้างการเรียนรู้เร่ืองโภชนาการอาหาร จะท าใหเ้กิดการตระหนกัถึงตรา
สินคา้ไดดี้ข้ึน 
     2)หากผูป้ระกอบการ ตอ้งการสร้างขอ้เสนอส าหรับผูบ้ริโภคในส่วนตลาดท่ี 3 ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณา
คือ จะตอ้งสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการทดลองซ้ือสินคา้อาหารแช่แข็งบ่อยคร้ังข้ึน เป็นตน้ว่า การจดัชิมสินคา้ 
หรือแจกสินคา้ตวัอยา่ง หรืออาจตอ้งสร้างสงัคมเครือข่าย หรือสมาชิก หรือสงัคมออนไลน์ เพ่ือใหเ้กิดการ
บอกต่อ (Word of mouth) นอกจากน้ีแลว้ อาจจะตอ้งท าการใชผู้ท่ี้มีความรู้มาใหข้อ้มูลดา้นความปลอดภยั
และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารแช่แข็ง อาจจะเป็นในรูปของการแจก ใบปลิวสินคา้ หรือการจดัท า 
ประชาสมัพนัธ์ในส่ือ โทรทศัน ์เป็นตน้  
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บทคดัย่อ 
     การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอ้งการศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ

สถานออกก าลงักาย(Fitness) ระหว่ากลุ่มพนกังานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการ โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ สมาชิกท่ีใช้

บริการในสถานออกก าลงักาย ดิโอลิมปิค คลบั จ านวน 200 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มพนกังานบริษทั จ านวน 100 คน 

และกลุ่มเจา้ของกิจการ จ านวน 100 คน  โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 125 คน และเพศ

หญิง จ านวน 75 คน มีอยูร่ะหวา่ง 30 – 39 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดร้วมต่อเดือน 60,001 

บาทข้ึนไป ประเภทสมาชิกแบบ 1 ปี  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, รายไดร้วมต่อ

เดือน และประเภทของสมาชิก ท่ีต่างกนั ของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่ม ระหว่างกลุ่มพนกังาน

บริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการ ท าให้ทราบว่าอาชีพท่ีต่างกนั ท าให้มีพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้

บริการสถานออกก าลงักาย แตกต่างกนั 

 

Abstract 
Research’s objective is to study about behavioral and satisfaction of selecting fitness facility between employee 

and business owner by selected 200 members of The Olympic Club as sample group which composed of 100 

members as employee and another 100 members as business owner.  Demographic of sample group are age 

between 30 and 39 year-old, single marital status, bachelor degree with monthly income more than 60,001 baht 

and is one year membership of The Olympic Club. Sample sizes are 125 males and 75 females. 

Research result Studied factors, which composed of Sex, Age, Marital Status, Education, Monthly Income and 

Type of membership, lead to the conclusion that different in those factors between employee and business owner 

resulted in the behavioral and satisfaction of selecting of fitness facility. 
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1. บทน า 
 
          จากกระแสความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของคนไทย  ประกอบกบัการมีรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึน ท า

ให้ธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการออกก าลงักายของประชาชน

ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวิตอยู่บนความเร่งรีบ และมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ีใน

การออกก าลงักาย ฟิตเนสเซ็นเตอร์จึงเป็นทางเลือกหน่ึงของการออกก าลงักายท่ีมีความเหมาะสม สอดรับกบัรูปแบบ

การด าเนินชีวิตของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าใหธุ้รกิจน้ียงัคงขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

     จากการท่ีองค์กรมักจะประสบปัญหาการร้องเรียนจากสมาชิกไม่ว่าจะเป็น เร่ืองความหลากหลายในการ

ใหบ้ริการ เช่น คลาสท่ีให้บริการ จ านวนอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใชบ้ริการของสมาชิก ฯลฯ จากการท่ีมีธุรกิจท่ี

ให้บริการเก่ียวกบัสถานออกก าลงักายเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลใหผู้บ้ริโภค มีทางเลือกในการตดัสินใจท่ีจะใชบ้ริการมาก

ข้ึน ดงันั้นจึงเกิดการแข่งขนัทางดา้นการตลาดเพ่ิมสูงข้ึน ผูด้  าเนินธุรกิจจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ลยุทธ์ทางการตลาด

รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะดึงดูดใหผู้บ้ริโภคเขา้มาเป็นสมาชิกและใชบ้ริการของสถานออกก าลงักาย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ส่วนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีดา้นความพึงพอใจ 

ส่วนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีดา้นธุรกิจบริการ 

ส่วนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

     ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์และคณะ(2546 : 192) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรม

ท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้การประเมินผล ในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความ

ตอ้งการของเขา้ (Schiffman and Kanul. 2000 : G-3) หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิด ประสบการณ์ การซ้ือ การ

ใชสิ้นคา้และบริการของผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา (Solomon. 2002 : 528) 

หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใช้

สินค้า นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคด้วยเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ 1) 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมีผลท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ถา้กลยุทธ์ทาง

การตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้2) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาด 



การประชมุทางวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครัง้ที ่2                                                     2133 

 

(Marketing Concept) คือ การท าให้ลูกคา้พึงพอใจ ดว้ยเหตุน้ีเราจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือจดัส่ิง

กระตุน้หรือกลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีดา้นความพึงพอใจ 

     ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ(2541 : 18) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า (Cutomer Satisfaction) เป็นระดับ

ความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์หรือการท างานของ

ผลิตภณัฑ์ กับการคาดหวงัของลูกค้า(Kotler. 1994:98) ระดับความพึงพอใจของลูกคา้จะเกิดจากความแตกต่าง

ระหว่างผลประโยชน์ จากผลิตภณัฑ์และความคาดหวงัของบุคคล การคาดหวงัของบุคคล (Expectation) เกิดจาก

ประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อ ส่วนผลประโยชนจ์ากคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์หรือการท างานของผลิตภณัฑ์

เกิดจากนักการตลาดและฝ่ายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้โดยพยายามสร้าง 

มลูค่าเพ่ิม (Value added) การสร้างมลูค่าเพ่ิมเกิดจากการผลิต (Manfacturing) และจากการตลาด (Marketing) รวมทั้ง

มีการท างานร่วมกนักบัฝ่ายต่าง ๆ โดยยึดหลกัการสร้างคุณภาพรวม (Total quality) มูลค่าเกิดจากความแตกต่าง

ทางการแข่งขัน (Competitive differentiation) มูลค่าท่ีมอบให้กับลูกค้าจะต้องมากกว่าต้นทุนของลูกค้า (Cost) 

ตน้ทุนของลกูคา้ส่วนใหญ่กคื็อ ราคาสินคา้ (Price) นั้นเอง 

ส่วนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ 

     ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ(2541 : 287) กล่าวว่า บริการ (Service) เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึง

พอใจท่ีสนองความตอ้งการแก่ลกูคา้ ตวัอยา่ง เช่น โรงเรียน โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรมฯลฯ 

กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหบ้ริการ 

     ธุรกิจท่ีให้บริการจะใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4Ps เช่นเดียวกบัสินคา้ซ่ึงประกอบดว้ย 1. 

ผลิตภณัฑ์ (Product) 2. ราคา (Price) 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และ

นอกเหนือจากนั้ นแล้วยงัต้องอาศัยเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เพ่ิมเติมซ่ึงประกอบด้วย 5. บุคคล (People) หรือพนักงาน 

(Employees) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือสร้างความ

พึงพอใจใหก้บัลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนกังานตอ้งมีสามารถ มีทศันคติท่ีดี สามารถตอบสนองต่อลกูคา้ได ้

มีความคิริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กบับริษทั 6. ตอ้งมีการ

สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) โดยการพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม 

(Total Quality Management (TQM) 7. กระบวน (Process) เพ่ือส่งมอบคุณภาพในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็ว

และประทบัใจลกูคา้ (Customer satisfaction) 
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3. วธิีการศึกษา 
 
กลุ่มประชากรศาสตร์และกลุ่มตัวอย่าง 

     การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา “ความแตกต่างดา้นพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการสถาน

ออกก าลงักาย(Fitness) ระหวา่งกลุ่มพนกังานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการ” ดงัต่อไปน้ี 

ประชากร 

     ประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีคือ กลุ่มสมาชิกท่ีใชบ้ริการในสถานบริการสถานออกก าลงักาย(Fitness)ท่ี ดิโอ

ลิมปิค คลบั ท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวนสมาชิก 1,600 ราย ซ่ึงเป็นจ านวนสมาชิกท่ีมีอยูใ่นขอ้มูลสมาชิกใน

ปัจจุบนั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา “ความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย

(Fitness) และความพึงพอใจ ระหว่างกลุ่มพนักงานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการ” โดยน าขอ้มูลท่ีไดท้ าการเก็บ

รวบรวมมาจากการท าแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด 

     โดยมีวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างคือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะ เจาะจง (Purposive Sampling) คือ  เลือกเฉพาะสถานออกก าลังกาย ดิ โอลิมปิค  คลับ  ท่ี ตั้ งอยู่ ใน

กรุงเทพมหานครเท่านั้น 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
    กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5% และเพศหญิง จ านวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.5%   
     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาเป็นอายุระหว่าง 20 - 

29 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 อายุระหว่าง 40 - 49 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 อายุตั้งแต่ 50  ปี

ข้ึนไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9 รองลงมาตามล าดบั 

     กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่โสด จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 69% และสมรส จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31%  
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 62% รองลงมาเป็นระดับ

การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29% ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 9 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.5%  ระดบัการศึกษาอนุปริญญา / ปวส. จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3%  และระดบัการศึกษาต ่า

กวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5% รองลงมาตามล าดบั 

     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดร้วมต่อเดือน 60,001 บาทข้ึนไป  จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5% รองลงมา
เป็นรายไดร้วมต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5%. รายได้รวมต่อเดือนต ่ากว่า 
20,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17% รายไดร้วมต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.5% รายได้รวมต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12% และรายได้รวมต่อ
เดือน 50,001 – 60,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5% รองลงมาตามล าดบั 
     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกประเภท 1 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5% รองลงมาเป็นเป็นสมาชิก
แบบ Long Term จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5%. สมาชิกประเภท 1 เดือน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8% 
สมาชิกประเภท 6 เดือนจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8% และสมาชิกประเภท 3 เดือน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
4% รองลงมาตามล าดบั 
 
สมมติฐานที ่1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างดา้นพฤติกรรมและความพึงพอใจ 
     สมมติฐานท่ี 1.1 พบว่า เพศท่ีต่างกนั ระหว่างกลุ่มพนกังานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการมีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 

ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมและความ

พึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย แตกต่างกนั 

     สมมติฐานท่ี 1.2 พบว่า อายุท่ีต่างกนั ระหว่างกลุ่มพนกังานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 

ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมและความ

พึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย แตกต่างกนั 

     สมมติฐานท่ี 1.3 พบว่า สถานภาพท่ีต่างกนั ระหว่างกลุ่มพนกังานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการมีค่า Sig. เท่ากบั 

0.001 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย แตกต่างกนั 

     สมมติฐานท่ี 1.4 พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ระหว่างกลุ่มพนักงานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัการศึกษาแตกต่าง

กนั มีพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย แตกต่างกนั 
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     สมมติฐานท่ี 1.5 พบว่า รายได้ท่ีต่างกนั ระหว่างกลุ่มพนักงานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการมีค่า Sig. เท่ากับ 

0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีพฤติกรรม

และความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย แตกต่างกนั 

     สมมติฐานท่ี 1.6 พบว่า ประเภทของสมาชิกท่ีต่างกนั ระหว่างกลุ่มพนกังานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการมีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 แสดงว่ากลุ่มตวัอยา่งมีประเภทของสมาชิก
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย แตกต่างกนั 
สมมติฐานที ่2 กลุ่มพนกังานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการมีพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานออกก าลงักายท่ีแตกต่าง

กนั 

     สมมติฐานท่ี 2.1 พบว่า ระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิก ระหว่างกลุ่มพนักงานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการมีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีอาชีพแตกต่างกนั มี

พฤติกรรมในดา้นระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิก แตกต่างกนั  

     สมมติฐานท่ี 2.2 พบว่า ความถ่ีในการใช้บริการ ระหว่างกลุ่มพนักงานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการมีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีอาชีพแตกต่างกนั มี

พฤติกรรมในดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ แตกต่างกนั  

     สมมติฐานท่ี 2.3 พบว่า ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการแต่ละคร้ัง ระหว่างกลุ่มพนกังานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการมีค่า 

Sig. เท่ากบั 0.029 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีอาชีพแตกต่างกนั มี

พฤติกรรมในดา้นระยะเวลาท่ีใชบ้ริการแต่ละคร้ัง แตกต่างกนั  

     สมมติฐานท่ี 2.4 พบว่า ระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิก ระหว่างกลุ่มพนักงานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการมีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.013 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีอาชีพแตกต่างกนั มี

พฤติกรรมในใชบ้ริการในช่วงเชา้เป็นประจ า แตกต่างกนั 

     สมมติฐานท่ี 2.5 พบว่า ใชบ้ริการในช่วงกลางวนัเป็นประจ า ระหวา่งกลุ่มพนกังานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการ

มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีอาชีพแตกต่าง

กนั มีพฤติกรรมในใชบ้ริการในช่วงกลางวนัเป็นประจ า แตกต่างกนั 

     สมมติฐานท่ี 2.6 พบว่า ใชบ้ริการในช่วงเยน็เป็นประจ า ระหว่างกลุ่มพนกังานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการมีค่า 

Sig. เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีอาชีพแตกต่างกนั มี

พฤติกรรมในใชบ้ริการในช่วงเยน็เป็นประจ า แตกต่างกนั 
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     สมมติฐานท่ี 2.7 พบว่า ใชบ้ริการกบัสมาชิกในครอบครัว ระหว่างกลุ่มพนกังานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการมี

ค่า Sig. เท่ากบั 0.037 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 แสดงวา่กลุ่มตวัอย่างมีอาชีพแตกต่างกนั 

มีพฤติกรรมในใชบ้ริการกบัสมาชิกในครอบครัว แตกต่างกนั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     สรุปผลการวจัิย 

     จากผลการศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการและความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย
(Fitness) ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนกังานบริษทัจ านวน 100 คน กลุ่มเจา้ของกิจการ จ านวน 100 คน 
โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 125 คน และเพศหญิง จ านวน 75 คน  
     ดา้นอายุกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 30 - 39 ปี จ านวน 77 คน อายรุะหว่าง 20 - 29 ปี จ านวน 68 คน อายุ
ระหวา่ง 40 - 49 ปี จ านวน 37 คน อายตุั้งแต่ 50  ปีข้ึนไป จ านวน 18 คน รองลงมาตามล าดบั 
     ดา้นสถานภาพกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่โสด จ านวน 138 คน และสมรส จ านวน 62 คน  
     ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุดกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 124 คน ระดบัการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี จ านวน 58 คน ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 9 คน ระดบัการศึกษาอนุปริญญา / 
ปวส. จ านวน 6 คน และระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 คน รองลงมาตามล าดบั 
     ดา้นรายไดร้วมต่อเดือนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดร้วมต่อเดือน 60,001 บาทข้ึนไป  จ านวน 57 คน รองลงมา
เป็นรายไดร้วมต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 41 คน รายไดร้วมต่อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาท จ านวน 34 คน 
รายไดร้วมต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 33 คน รายไดร้วมต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 24 คน 
และรายไดร้วมต่อเดือน 50,001 – 60,000 บาท จ านวน 11 คน รองลงมาตามล าดบั 
     ดา้นประเภทของสมาชิกกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกประเภท 1 ปี จ านวน 99 คน รองลงมาเป็นเป็นสมาชิก
แบบ Long Term จ านวน 61 คน สมาชิกประเภท 1 เดือน จ านวน 16 คน สมาชิกประเภท 6 เดือนจ านวน 16 คน และ
สมาชิกประเภท 3 เดือน จ านวน 8 คน รองลงมาตามล าดบั 
ข้อเสนอแนะจากวจัิย 

     จากการศึกษาเร่ือง ความแตกต่างดา้นพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการสถานออกก าลงักาย

(Fitness) ระหวา่งกลุ่มพนกังานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการ สามารถก าหนดกลยทุธ์ได ้ดงัต่อไปน้ี 

     1. จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30 - 39 ปี สถานภาพโสด มี

ระดับการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี รายได้รวมต่อเดือน 60,001 บาทข้ึนไป จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างน้ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีอ านาจในการซ้ือบริการ ดงันั้นเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ ดิโอลิมปิค คลบั ควรมีการรองรับการ

บริการอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือให้มีจ านวนมากข้ึน และเพ่ิมอุปกรณ์บริหารให้มีความ
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หลากหลาย เพ่ือรองรับการใชบ้ริการของกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นผูช้ายท่ีชอบใชเ้คร่ืองบริหารกลา้มเน้ือใหเ้พียงพอต่อความ

ตอ้งการ 

     2. จากการวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นความพึงพอใจ 

     2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์/ บริการ ควรมีการเตรียมอุปกรณ์ในการบริหารกลา้มเน้ือใหเ้พียงเพ่ือรองรับการใชบ้ริการของ

สมาชิก และดูแลรักษาอุปกรณ์ให้มีความใหม่อยู่เสมอ เพ่ิมเติมอุปกรณ์เคร่ืองออกก าลงักาย และคลาสให้มีความ

หลากหลายและทนัสมยั และเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

     2.2 ดา้นราคาค่าบริการ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัความเหมาะสมของอตัราค่าบริการ เม่ือเทียบกบับริการท่ีไดรั้บ ดิ

โอลิมปิค คลบัควรเพ่ิมการบริการใหม้ากข้ึน เพ่ือใหล้กูคา้รู้สึกคุม้ค่ากบัการบริการท่ีไดรั้บเพ่ิมมากข้ึน 

     2.3 ดา้นส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากปัจจุบนัการแข่งขนัทางการให้บริการสถานออกก าลงักาย ดิโอลิมปิค คลบั

ควรปรับเปล่ียนการส่ือสารทางการตลาด เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้มายิ่งข้ึน 

     2.4 ดา้นบุคลากร ควรมีการจดัฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการฝึกอบรมด้านการบริการ ดา้น

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองออกก าลงักาย การฝึกอบรมการสอนคลาสในรูปแบบใหม่ ๆ  

     2.5 ดา้นกายภาพ การปรับปรุงสถานท่ีให้มีความทันสมยัอยู่ตลอดเวลา หรืออาจเพ่ิมโซนในการท ากิจกรรม

เพ่ิมเติมใหล้กูคา้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่ 

     2.6 ดา้นกระบวนการ ปัจจุบนัเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนั สถานออกก าลงักายควรน าเทคโนโลยี

มามีส่วนช่วยในการด าเนินการดา้นเอกสาร เพ่ือช่วยใหล้กูคา้ไดรั้บบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะ 

     เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษา ความแตกต่างดา้นพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการ

สถานออกก าลงักาย(Fitness) ระหว่างกลุ่มพนกังานบริษทั กบักลุ่มเจา้ของกิจการ ดงันั้นหากตอ้งการศึกษาในคร้ัง

ต่อไป อยากใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาเร่ืองการส่ือสารทางการตลาด เพ่ือใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั เป็นตน้ 
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การประเมินศักยภาพของ Authorized Distributor ในด้านความพร้อมสู่การเป็น 
Cisco Value Added Distributor 

The Evaluation of Authorized Distributor Readiness to be  
Cisco Value Added Distributor 

อญัชล ีธูปเกดิ 1และ พรีพงษ์ ฟูศิริ2 
Unchalee Thoopkerd and Piraphong Foosiri 

 

บทคดัย่อ 
ในการศึกษาเร่ือง “การประเมินศกัยภาพของ Authorized Distributor ในดา้นความพร้อมสู่การเป็น Cisco Value 
Added Distributor” ผูวิ้จยัไดก้ าหนด ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชห้ลกัารของกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota 
Sampling) เพ่ือใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดก้ระจายไปทั้ง 3 บริษทั ไดแ้ก่ Ingram Micro (Thailand) Co., Ltd. , The Value 
Systems Co., Ltd. และ Synnex Thailand (Public) Co., Ltd. ในสดัส่วน 20%  ของจ านวนพนกังานทั้งหมด ต่อ
บริษทัเท่าเทียมกนั โดยเนน้กลุ่มพนกังานท่ีอยูใ่นแผนก Sale, Pre-Sale, Post-Sale, Marketing และ Service เป็นหลกั 
รวมทั้งส้ิน 200 คน ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาความพร้อม และ ศกัยภาพของผูน้ าเขา้ และจดั
จ าหน่ายทั้ง 3 บริษทัในดา้นต่างๆ เช่น ความพร้อมท่ีจะขยายธุรกิจร่วมกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดา้นความรู้ ความสามารถ 
รวมถึงเพ่ือศึกษา คน้หาองคป์ระกอบยอ่ยของระดบัคุณภาพของการบริการก่อน และ หลงัการขาย ในดา้นต่างๆ เช่น 
ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ ความมัน่ใจ การตอบสนองต่อลกูคา้อยา่งทนัท่วงทีเม่ือมีปัญหา ความเอาใจใส่ และ 
เขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั  จากการศึกษาพบวา่ ตวัแปร และ องคป์ระกอบพ้ืนฐานร่วมกนั (Factor) 
ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ, การบริการท่ีเป็นรูปธรรม, การรับประกนั และ  ความเอาใจใส่  ในแต่ละ 
Distributor จะตอ้งสร้างความแตกต่างใหเ้กิดข้ึนเพ่ือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัต่อไปในอนาคต และควรมีการ
พฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ืองดงัต่อไปน้ี  เช่น  ลงทุนทางดา้นอุปกรณ์ และ เทคโนโลยี ต่างๆ เพ่ือช่วยส่งเสริมการ
ขาย และ การบริการ เสริมสร้างศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิค และเพ่ิมจ านวนเจา้หนา้ท่ีใหเ้พียงพอ เพ่ือการ
บริการตวัแทนจ าหน่ายใหท้ัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ จดัท าขอ้มลูท่ีส าคญัของตวัแทนจ าหน่าย (Partner Profiling) 
เพ่ือใหค้ าปรึกษา และช่วยในการพฒันาศกัยภาพตวัแทนจ าหน่าย เช่น ตวัแทนจ าหน่ายมีความรู้ความสามารถใน
กลุ่มเทคโนโลยีใด มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มลกูคา้ใด เช่น หน่วยงานราชการ โรงเรียน  โรงพยาบาล เป็นตน้ 
เพ่ือท่ีจะสามารถจดัเตรียม Cisco Solution ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พฒันาศกัยภาพ 
ดา้นความรู้ ความเขา้ใจในกลุ่มสินคา้ท่ีมีความซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถแนะน า และใหค้ าปรึกษากบั
ตวัแทนจ าหน่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า 
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Abstract 

 
This is specific independent study to evaluate currently 3 distributor readiness for coming business transformation 
of Cisco Value Added Distributor. The Sample group for this study are 200 distributor related Sales, Pre-Sale, 
Marketing and Service staff from current 3 distributor (Ingram Micro (Thailand) Co., Ltd. , The Value Systems 
Co., Ltd. และ Synnex Thailand (Public) Co., Ltd.) by leverage Quota mechanism 20% each of total company 
staff.  There are 2 main objectives from this study,  to assess this 3 distributor capability for both Cisco product 
and Service as well as before and after selling process and finding the key common factor of distributor before 
and after sale service/support . From the result found that there are 4 common factors need to be explores. The 
important factors are Reliability, Tangibles, Assurance and Empathy.  For this 4 factor will be a very important to 
distributor in order to put more demo equipment, Sales and Pre-sale enablement, Partner enablement and also 
create more professional partner profiling. To improve distributor capability will making more value added for all 
distributor and crate new business transformation, solution led selling, differentiation and making more long term 
business and distributor profit. 
 
Keywords: Reliability, Tangibles, Assurance and Empathy   
 

1. บทน า 
     บริษทั ซิสโก ้ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จดัตั้งข้ึน เม่ือปี พ.ศ. 2537 เป็นส านกังานตวัแทนของบริษทั ซิสโก ้
ซีสเต็มส์ อิงค ์(บริษทัแม่ในต่างประเทศ) เป็นบริษทัผูน้ าทางดา้นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระดบัโลก ผลิตภณัฑ์
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆ ของซิสโกเ้อ้ือประโยชน์ต่อการสร้างสรรโซลูชัน่บนอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
ผูใ้ชใ้นระดบัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทัว่ไป องคก์ร ไปจนถึงระดบัประเทศ เพ่ือใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลเป็นไปแบบไร้
พรมแดน อนัจะท าใหอุ้ปสรรคดา้นเวลาและสถานท่ีหมดไป  
บริษทั ซิสโก ้ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีพนกังาน 89 คน แบ่งเป็นทีมงานภายใตก้ารบริหารออกเป็น ฝ่ายขาย 
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายตวัแทนจ าหน่าย ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายบริการ  
ท่ีตั้งส านักงาน:  ส านกังานตั้งอยู่ชั้น 28 อาคาร ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนน พระราม 1 ปทุมวนั 
กทม 10330 โทรศพัท:์ 0 2263 7000 โทรสาร: 0 2254 6000  
ลกัษณะของธุรกิจ: บริษทั ซิสโก ้ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทัในเครือ ก่อตั้งข้ึนเพ่ือด าเนินธุรกิจดา้น
ระบบเครือข่ายส าหรับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆ ลว้นถูกน าไปใชใ้นการสร้าง
โซลชูัน่ดา้นอินเทอร์เน็ตเพ่ือใหผู้ใ้ชง้านทัว่ไป บริษทั และประเทศต่างๆ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งราบร่ืนโดยไร้
ขอ้จ ากดัดา้นเวลา และ สถานท่ี โซลูชัน่ระบบเครือข่ายน าเสนอจุดเด่นทั้งในดา้นประสิทธิภาพ  เทคโนโลยี ความ
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ปลอดภัย การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business transformation) และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
น าไปสู่การประหยดัค่าใชจ่้ายโดยรวม และเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบักระบวนการปฏิบติังานในองค์กร ดว้ยความ
มัน่ใจในแนวคิด Network is a Platform วา่ระบบเครือข่ายจะเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิต การเรียน การท างาน 
และการสนัทนาการของทุกๆ คน ในปัจจุบนั  

 
รูปที ่1  แสดงลกัษณะของการท าการตลาด และ ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ทีม่า: Cisco Systems , Current Thailand Distributor  
     ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความพร้อม และ ศกัยภาพของผูน้ าเขา้ และจดัจ าหน่ายทั้ง 3 บริษทั 
รวมถึงเพ่ือศึกษา คน้หาองคป์ระกอบย่อยของระดบัคุณภาพของการบริการก่อน และ หลงัการขาย โดยมุ่งหวงัวา่จะ 
สามารถน าขอ้มูล และ ผลของการวิจยั มาประกอบการประเมินระดบัคุณภาพของการบริการก่อน และ หลงัการขาย 
ในดา้นต่างๆ เช่น ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ ความมัน่ใจ การตอบสนองต่อลูกคา้อย่างทนัท่วงทีเม่ือมีปัญหา 
ความเอาใจใส่ และ เขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั  รวมถึงจุดบกพร่องต่างๆ ท่ีตอ้งปรับปรุง  และ 
สามารถน าผลของการวิจยั มาเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีจะน ามาประกอบเหตุผลในการ น าเสนอแนวทางในการพฒันา
ศกัยภาพ ของผูน้ าเขา้ และ จดัจ าหน่ายทั้ง 3 บริษทัได ้และ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสู่การเป็น Cisco Value 
Added Distributor ซ่ึงจะต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และพร้อมให้การบริการ ท่ีมีประสิทธิภาพ กบัตัวแทน
จ าหน่ายทัว่ประเทศ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชน์ ดร. อมัมาร  สยามวาลา (2550) ไดท้ าการวิจยั 
“การประเมินผลความส าเร็จของการจดัตั้งตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย (Agricultural Future 
Exchange of Thailand: AFET)”  โดยเนน้ท่ี  3 ตวัแปร คือ ดา้นการเป็นศูนยก์ลาง ดา้นการด าเนินธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการซ้ือขายล่วงหนา้ และดา้นการก ากบัดูแลและพฒันาการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ เนน้การ ส่ิงท่ี
งานวิจยัคร้ังน้ี มีความแตกต่าง จากงานวิจยัก่อนหนา้น้ี กคื็อ  มุ่งเนน้ท่ีตอ้งการวดัประสิทธิภาพในแง่มุมท่ีมากข้ึน
โดยมีตวัแปรท่ีส าคญัคือ ความรู้ ความสามารถ ความสุภาพและเป็นมิตร ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ ความ
รวดเร็วในการตอบสนองลกูคา้ การบริการท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงถือเป็นหวัใจหลกั และแนวทางในการพฒันาศกัยภาพ 
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นอกจากน้ีตวัแปรทั้งหมด ยงัสามารถ และ สามารถจดักลุ่มปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความส าคญัออกมาไดช้ดัเจนเพ่ือ
ประกอบการน าเสนอแนวทางการพฒันา   
ดร.นิพนธ์ พวัพงศกร (2545) ไดท้ าการวิจยั “โครงการศึกษาแนวทางการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
และโลจิสติกส์ของสินคา้เกษตร” นั้นมุ่งเนน้การพฒันา และเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมเขา้ไปในห่วงโซ่อุปทานโดยมีตวัแปร
หลกัคือ ดา้นเพ่ิมมูลค่า ดา้นลดตน้ทุน ดา้นนวตักรรม ดา้นการตลาด และดา้นสินเช่ือ มุ่งเนน้คน้หาปัญหาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และ คอขวด ซ่ึงมีผลต่อศกัยภาพ และแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ส่ิงท่ีเหมือนกนั คือตอ้งการเพ่ิม 
Value Added เขา้ไปในผูป้ระกอบการ เพ่ือก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และ ความไดเ้ปรียบ และ เนน้กิจกรรมในองคก์ร 
ส่ิงท่ีงานวิจยัคร้ังน้ี มีความแตกต่าง จากงานวิจยัก่อนหนา้น้ี คือ เนน้การเพ่ิมศกัยภาพครอบคลุมถึงภายนอกองคก์ร 
โดยมุ่งเนน้ใหผู้น้ าเขา้และจดัจ าหน่ายมีศกัยภาพ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของของตวัแทนจ าหน่าย และ
สามารถเติบโตทางธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
สุมนา อยู่โพธ์ิ (2525), ทรายทอง วรรณพิศิษฐ และปภาดา กนัทะอินทร์ (2532), พาราซูรามานและคณะ 
(Parasuraman 1990)   ไดท้ าการวิจยั และอธิบายความหมาย ของการบริการวา่เป็นกิจกรรม ผลประโยชนท่ี์เสนอเพ่ือ
ขายและสนองความพอใจแก่ลูกคา้หรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึนร่วมกบัการขายสินคา้ โดยมุ่งเนน้การใหก้ารบริการกบัลกูคา้ 
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และอ านวยความสดวกใหก้บัลูกคา้เป็นตน้ ส่ิงท่ีเหมือนผูป้ระกอบการหรือ
ผูบ้ริหารการบริการ โดยผูป้ระกอบการจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับกลยทุธ์ ทางการตลาดท่ีมุ่งเนน้การขายสินคา้แต่เพียง
อยา่งเดียว ส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษกบัการบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้หรือการขาย
บริการโดยตรงมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหก้ารด าเนินกิจการบริการประสบความส าเร็จเหนือคู่แข่งอ่ืน ๆ สามารถสร้างก าไร
ในระยะยาว 
2.1 การอ้างองิในเนือ้หา 
ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Michael E. Porter)  ยงัมีแนวคิดเก่ียวกบัความไดเ้ปรียบในเชิงแขง่ขนั ท่ีช่ือวา่ Competitive Advantage 
ซ่ึงไดก้ล่าวหลกัการไวว้า่ หาากตอ้งการใหธุ้รกิจสามารถแข่งขนัไดน้ั้นจะตอ้งใส่ใจในส่ิงส่ิงส าคญั 3 ส่ิง ไดแ้ก่ สร้างความ
แตกต่าง (Differentiation) คือ สินคา้หรือบริการท่ีธุรกิจผลิตข้ึนมานั้น จะตอ้งมีความแตกต่างท่ีอาจจะไม่สามารถหาไดจ้าก
สินคา้ทัว่ไปของผูอ่ื้นหรือมีการเพ่ิมศกัยภาพหรือประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์ จนท าใหส้ามารถตั้งราคาขายท่ีแพงกวา่คู่แข่ง
ได ้   การมีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า (Cost Leadership) หากธุรกิจมีตน้ทุนท่ีต ่าแลว้ ก็ยอ่มจะด ารงอยูใ่นตลาดการแข่งขนัไดแ้มว้า่
จะมี Profit Margin ท่ีต  ่า ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีจะท าใหคู้่แขง่อ่ืนไม่อยากท่ีจะเขา้มาแข่งขนัดว้ย เพราะวา่ไม่คุม้กบัความเส่ียงใน
การอยูร่อดเพ่ือตลาดแข่งขนั ธุรกิจท่ีมีตน้ทุนการผลิตต ่าเองแต่อยูม่าก่อน และอยูเ่พียงผูเ้ดียวในตลาด จะสามารถอยูไ่ด้
เน่ืองจากมีลูกคา้จ านวนมาก ท าใหก้ าไรสุทธิท่ีสร้างข้ึนไดน้ั้นเป็นจ านวนท่ีสูง การเจาะจงในตลาด (Focus) คือ การท่ีธุรกิจ
มุ่งเนน้ผลิตสินคา้หรือบริการใหก้บัตลาดเฉพาะส่วน อาจจะเรียกวา่เป็นตลาดเฉพาะส่วน (Niche Market) ก็ได ้ เม่ือเป็นดงัน้ี
แลว้ ดว้ยสินคา้และบริการท่ีจ าเพาะดงันั้นแลว้ จะท าใหส้ามารถตั้งราคาขายไดสู้ง เน่ืองจากลูกคา้จ าเป็นตอ้งซ้ือจากธุรกิจนั้น 
และไม่ตอ้งการเส่ียงท่ีจะซ้ือจากผูอ่ื้นอีก นอกจากน้ี Philip Kotler ไดอ้ธิบายแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ 
(Customer Satisfaction) วา่เป็นความรู้สึกหลงัการซ้ือหรือรับบริการของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งการ
รับรู้ต่อการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการหรือประสิทธิภาพของสินคา้ (Perceived Performance) กบัการใหบ้ริการท่ีเขาคาดหวงั 
(Expected Performance) โดยผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ (Product Performance) ต ่ากวา่ความคาดหวงัของลูกคา้ จะท า
ใหลู้กคา้เกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfied Customer) แต่ถา้ระดบัของผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการตรงกบัความ
คาดหวงัของลูกคา้ท่ีตั้งไว ้ ก็จะท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ (Delighted Customer) ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งท าใหผ้ลิตภณัฑ์
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แตกต่างจากคู่แข่งขนั ส่ิงส าคญัส่ิงหน่ึงในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจการใหบ้ริการคือ การรักษาระดบัการใหบ้ริการท่ี
เหนือกวา่คู่แข่งขนั โดยเสนอคุณภาพการใหบ้ริการตามท่ีลูกคา้ไดค้าดหวงัไว ้

3. วธิีการศึกษา 
3.1 ประชากร 
ประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัของผูน้ าเขา้ และ จดัจ าหน่ายทั้ง  3 บริษทั ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปี
เป็นตน้ไป รวมทั้งส้ิน 1,000 คน ดงัน้ี 
1. Ingram Micro (Thailand) Co., Ltd.   200 คน 
2. The Value Systems Co., Ltd.    400 คน 
3. Synnex Thailand (Public) Co., Ltd.    400 คน 
3.2 กลุ่มตวัอย่าง  
อา้งถึงตาราง Krejcie & Morgan ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีจ านวนประชากร  
(N: Population Size) 1,000 คน ไดร้ะบุขนาดของกลุ่มตวัอย่าง(S: Sample Size) ไวท่ี้ 278 คน แต่เน่ืองจากมีปัจจยั
ทางดา้นระยะเวลาท่ีจ ากดั ผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเหลือเพียง 200 คน และ  ใชห้ลกัการของการ
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) เพ่ือให้กลุ่มตวัอย่างไดก้ระจายไปทั้ง 3 บริษทัในสัดส่วน 20% 
ต่อบริษทัเท่าเทียมกนั โดยเน้นกลุ่มพนักงานท่ีอยู่ในส่วนของ Sale, Pre-Sale, Post-Sale, Marketing และ Service 
Team        
1. Ingram Micro (Thailand) Co., Ltd.   200 คน x 20% = 80 คน 
2. The Value Systems Co., Ltd.    400 คน x 20% = 80 คน 
3. Synnex Thailand (Public) Co., Ltd.    400 คน x 20% = 40 คน 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งรวมทั้งส้ิน คือ  200 คน 
3.3 วธีิการศึกษา  
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยผูวิ้จยัสร้างแบบสอบถามข้ึน จาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบบสอบถามประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1.  อธิบายเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
ส่วนท่ี 2.  ค าแนะน าในการกรอกแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 3. ชุดค าถามเพ่ือวดัค่าตวัแปรต่างๆ 
ส่วนท่ี 4. ขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบ 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดก้ าหนด ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชห้ลกัารของกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) เพ่ือใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งไดก้ระจายไปทั้ง 3 บริษทัในสดัส่วน 20% เท่าๆกนั ของจ านวนพนกังานทั้งหมดในแต่ละบริษทั  
โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  200 คน   
Ingram Micro (Thailand) Co., Ltd.    80 คน 
The Value Systems Co., Ltd.     80 คน 
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Synnex Thailand (Public) Co., Ltd.    40 คน 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี “การประเมินศกัยภาพของ Authorized Distributor ในดา้นความพร้อมสู่การเป็น Cisco Value 
Added Distributor” เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ Factor Analysis ซ่ึงมีลกัษณะ และ ขั้นตอนท่ีส าคญั
โดยสรุปดงัน้ี 
1. ตรวจสอบความสมัพนัธ์ท่ีมีระหวา่งกนัในกลุ่มตวัแปรทั้งหมด และพยายามอธิบายความสมัพนัธ์ท่ีพบ โดยสมมติ
ใหต้วัแปรเหล่านั้นมีองคป์ระกอบพ้ืนฐานบางอยา่งร่วมกนั  องคป์ระกอบพ้ืนฐานร่วมกนัเรียกวา่ “Factor” 
2.เป็นเทคนิคท่ีไม่ก าหนดให้ตอ้งมีตวัแปรตน้ หรือตวัแปรตาม แต่เป็นเทคนิคท่ีน ากลุ่มตวัแปรทั้งหมดมาวิเคราห์
พร้อมๆกนั 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการศึกษา 
จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงกวา่ร้อยละ 63.5 และ มีอายอุยูใ่นช่วง 31-35 ปี รองลงมาคือช่วงอาย ุ
26-30 ปี ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 63 และ มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี สูงถึง
ร้อยละ 81 นอกจากน้ีมีประสบการณ์การท างานกบั Cisco อยูใ่นช่วง 1-2 ปี มากท่ีสุดถึงร้อยละ 35.5 5.1.2 ตวัแปร 
และองคป์ระกอบพ้ืนฐานร่วมกนั (Factor)  
Factor ที่ 1: ความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ (Reliability) 
จากผลการวิเคราะห์ สามารถอธิบายไดว้่า ตวัแปรต่างๆ ต่อไปน้ีมีความสัมพนัธ์ ต่อความน่าเช่ือถือ และไวว้างใจท่ี
ตวัแทนจ าหน่ายมีต่อ ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายทั้ง 3 บริษทั เม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้ และบริการ ของ Cisco  
- มีความพร้อมของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือ เทคโนโลยีท่ีช่วยใหก้ารขายสดวกมากข้ึน 
- มีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัการขายสินคา้ และ บริการ   
- มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิคเพียงพอในการใหค้ าปรึกษากบัลูกคา้ทั้งก่อน และ หลงัการขาย รวมถึงช่วยแกปั้ญหาต่างๆ 
ได ้อยา่งรวดเร็ว (สินคา้เสีย ภายใน 48 ชัว่โมง, น าเสนอโซลชูัน่พร้อมราคา ภายใน 24 ชัว่โมง) 
Factor ที่ 2: ความถูกต้องแม่นย าของข้อมูลตวัแทนจ าหน่าย (Partner Profiling Accuracy) 
จากผลการวิเคราะห์ สามารถอธิบายไดว้า่ ตวัแปรต่างๆ ต่อไปน้ีมีความสมัพนัธ์ ต่อความถกูตอ้งแม่นย  าของขอ้มลู ท่ี 
ผูน้  าเขา้และจดัจ าหน่ายทั้ง 3 บริษทัในการท า Partner Profiling และมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  าของตวัแทนจ าหน่าย 
เม่ือตอ้งการขายสินคา้ และบริการ ของ Cisco 
- พนกังานขายมีความรู้ และความเขา้ใจวา่ตวัแทนจ าหน่ายท่ีดูแลอยูน่ั้น มี ยอดขายของ Cisco เป็นสดัส่วนเท่าไร เม่ือ
เทียบกบัยอดขายรวมของบริษทั 
- พนักงานขายมีความรู้ และความเข้าใจว่าตวัแทนจ าหน่ายท่ีดูแลอยู่นั้น มีความสามารถในการขาย สินคา้ และ 
บริการ ของ Cisco อยูใ่นตลาดใด และ มีความช านาญในกลุ่มเทคโนโลยีใด เป็นพิเศษ 
- พนกังานขายมีความรู้ และความเขา้ใจว่าตวัแทนจ าหน่ายท่ีดูแลอยู่นั้น มียอดขายเพ่ิมข้ึน หรือ ลดลง เพราะสาเหตุ
ใด 
Factor ที่ 3: การรับประกนั (Assurance) 
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จากผลการวิเคราะห์ สามารถอธิบายไดว้่า ตวัแปรต่างๆ ต่อไปน้ีมีความสัมพนัธ์ ต่อความเช่ือมัน่ ในการรับประกนั 
ซ่ึงครอบคลุมถึงความถูกตอ้ง แม่นย  า และ ไม่ผิดพลาด ท่ีตวัแทนจ าหน่ายมีต่อ ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายทั้ง 3 บริษทั 
เม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้ และบริการ ของ Cisco  ความมัน่ใจในการให้ค าแนะน า และ น าเสนอ โซลูชัน่ต่างๆ ให้กบั
ตวัแทนจ าหน่ายไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซ่ึงแต่ละโซลูชัน่มีความซบัซ้อนมากนอ้ย แตกต่างกนัออกไป ดงันั้นความถูกตอ้ง 
แม่นย  า เป็นส่ิงท่ีตวัแทนจ าหน่ายใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก 
Factor ที่ 4: เอาใจใส่ (Empathy) 
จากผลการวิเคราะห์ สามารถอธิบายไดว้่า ตวัแปรต่างๆ ต่อไปน้ีมีความสัมพนัธ์ต่อความเอาใจใส่ ท่ี ผูน้  าเขา้และจดั
จ าหน่ายทั้ง 3 บริษทั มีต่อตวัแทนจ าหน่าย ซ่ึงความเอาใจใส่ท่ีดีนั้นท าให้ตวัแทนจ าหน่ายมีความสบายใจ เวลาท่ี
ตอ้งการติดต่อซ้ือสินคา้ และ บริการของ Cisco  
- พดูจาไพเราะ และ มีความเตม็ใจเป็นในการใหบ้ริการกบัตวัแทนจ าหน่าย 
- มีความสนใจ และ พดูคุยกบัตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นมิตร  
- ใหค้วามส าคญักบัตวัแทนจ าหน่าย ทุกคนเท่าเทียมกนั และ มีความสุภาพ   
4.2 อภิปรายผล 
ในการศึกษาเร่ือง “การประเมินศกัยภาพของ Authorized Distributor ในดา้นความพร้อมสู่การเป็น Cisco Value 
Added Distributor” นั้ นจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบพ้ืนฐานร่วมกัน (Factor) ถึง 4 องค์ประกอบ ในแต่ละ
องคป์ระกอบมีตวัแปรท่ีส าคญัแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงในการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็น Cisco Value Added 
Distributor นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของตลาด คู่แข่ง 
สงัคม และ เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
ส่ิงท่ีงานวิจยัคร้ังน้ี มีความแตกต่าง จากงานวิจยัก่อนหนา้น้ี คือ นอกเหนือจากค านิยามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการใน
รูปแบบต่างๆ แลว้นั้น งานวิจยัคร้ังน้ียงัมุ่งเนน้ท่ีจะวิเคราะห์ และ พิจารณาถึงปัจจยัหลกั ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายหลกั คือ ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายทั้ง 3 บริษทัมีการท าการตลาดครอบคลุมธุรกิจ IT ในประเทศ
ไทยมากกว่า 80% ของ Cisco Total Addressable Market  เน้น ถึงเร่ืองการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ  Authorized 
Distributor ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นการขาย และใหบ้ริการรูปแบบเดิมๆ เนน้การบริหารสินคา้คงคลงั การบริหารการการ
จดัส่งสินคา้ บริหารทางดา้นการเงินใหก้บัตวัแทนจ าหน่าย รวมถึงการขายสินคา้เป็นปริมาณมากๆ ท่ีมีลกัษณะของ 
Move Box ท่ีไม่สามารถท าก าไร หรือสร้างความแตกต่างในธุรกิจได ้ดงันั้นเม่ือท าการศึกษา และ วิเคราะห์ขอ้มูล
ต่างๆ จึงพบวา่ปัจจยัต่างๆ ท่ีตวัแทนจ าหน่าย และ ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายทั้ง 3 บริษทันั้น  ใหค้วามส าคญันั้นมีหลาย
ปัจจยั โดยการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปองคป์ระกอบพ้ืนฐานต่างๆ อกกมาได ้4 องคป์ระกอบ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั เพ่ือ
น าไปพฒันา และ ปรับปรุงศกัยภาพ 

5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปองคป์ระกอบพ้ืนฐานต่างๆ อกกมาได ้4 องคป์ระกอบ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั เพ่ือน าไปพฒันา 
และ ปรับปรุงศกัยภาพ ดงัต่อไปน้ี  
การสร้างความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ (Reliability)   
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การมีอุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีช่วยในการขายสินคา้ และ บริการของ Cisco นั้นเป็นส่ิงจ าเป็น เน่ืองจากการขายเป็น
โซลูชั่นนั้น บ่อยคร้ังท่ีลูกคา้ตอ้งการให้ท า Prove of Concept (POC) เพ่ือดูว่าสามารถใชง้านไดจ้ริง หรือสามารถ
แกปั้ญหาระบบเน็ตเวอร์คใหก้บัลูกคา้ไดจ้ริง ดงันั้นจึงตอ้งมีเจา้หนา้ท่ี ท่ีพร้อมใหก้ารบริการทั้งก่อน และ หลงัการ
ขาย เพ่ือช่วยใหต้วัแทนจ าหน่ายสามารถปิดการขายได ้นอกจากน้ี การบริการท่ีรวดเร็วก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยสร้าง
ความน่าเช่ือถือ และ ไวว้างใจใหก้บัตวัแทนจ าหน่ายไดอี้กระดบัหน่ึง 
ความถูกต้องแม่นย าของข้อมูลตวัแทนจ าหน่าย (Partner Profiling Accuracy)  
การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้กับตัวแทนจ าหน่าย และการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ให้กับ
องค์กร  ท าให้เรามีความได้เปรียบในการแข่งขัน (อา้งถึง ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) Competitive 
Advantage) เป็นส่ิงส าคญัมาก นอกจากน้ีการเอาใจใส่และ เขา้ใจธุรกิจของลูกคา้เป็นอย่างดีนั้นเป็นส่ิงท่ีแตกต่างจาก
การขายสินคา้ และบริการทัว่ไป มูลค่าเพ่ิมท่ีใส่ลงไปนั้นท าใหเ้กิดคุณค่าส าหรับลูกคา้ได ้และยกระดบัจากการเป็น
เพียงผูข้ายสินคา้ เป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจ (Business Advisor) ใหก้บัลกูคา้ได ้ 
การให้ความมัน่ใจใน การรับประกนั (Assurance)  
การให้ค าแนะน า และ น าเสนอ Cisco Solutions ต่างๆ นั้ นมีความซับซ้อน และต้องใช้ทักษะ และการฝึกฝน 
นอกจากน้ีการน าเสนอท่ีผิดพลาด เป็นส่ิงท่ีร้ายแรง และ เป็นตน้ทุนท่ีมหาศาลเน่ืองจากอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูง และ
หากเกิดการผิดพลาด ความน่าเช่ือถือท่ีมีต่อDistributor จะกระะทบอยา่งรุนแรง ดงันั้นองคก์รจะตอ้งเนน้ย  ้าเร่ืองการ
พฒันาบุคคลากรเป็นอยา่งมาก และ เพ่ือก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่จากตวัแทนจ าหน่าย และสามารถเติบโตต่อไปในทาง
ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง องคก์รจะตอ้งพฒันาบุคคลากร และทีมงานใหส้ามารถใหบ้ริการ ช่วยเหลือตวัแทนจ าหน่าย ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
ความเอาใจใส่ (Empathy)  
การใหก้ารบริการพูดคุยกบัตวัแทนจ าหน่ายอย่างดี สุภาพ และ เป็นมิตรเป็นส่ิวท่ีดีท่ีสุด ตวัแทนจ าหน่ายจะมีความ
ประทบัใจ นอกจากน้ีหากเกิดเหตุการ์ท่ีรุนแรง การพดูจาดวัยความไพเราะ และ สุภาพ จะช่ยผอ่นคลายสถานการ์ให้
ดีข้ึนได ้[อา้งถึง Phillip Kotler, ความพึงพอใจของลกูคา้ (Customer Satisfaction)] 
 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้

ส าหรับธุรกิจของ Cisco ท่ีมีกบั Distributor ใน Asia Pacific Japan and China (APJC) นั้นมีความส าคัญเป็นอย่าง
มาก จากธุรกิจท่ีมีทั้งหมด เป็นธุรกิจท่ีผ่าน Distributor มีสดัส่วนสูงถึงร้อยละ 41 และในตลาดท่ีเป็น Commercial มี
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 69 นอกจากน้ีธุรกิจท่ีผ่าน Distributor นั้นมากกว่าร้อยละ 54% เป็นตัวแทนจ าหน่ายระดับ 
2Tier ท่ียงัตอ้งการการสนบัสนุน และบริการท่ีดีจาก Distributor เป็นหลกั    
ในแต่ละ Distributor จะตอ้งสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึนเพ่ือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัต่อไปในอนาคต และ
ควรมีการพฒันาศกัยภาพอยา่งต่อเน่ืองดงัต่อไปน้ี  
1) ลงทุนทางดา้นอุปกรณ์ และ เทคโนโลยี ต่างๆ เพ่ือช่วยส่งเสริมการขาย และ การบริการ 
2) เสริมสร้างศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิค และเพ่ิมจ านวนเจา้หนา้ท่ีใหเ้พียงพอ เพ่ือการบริการตวัแทนจ าหน่าย
ใหท้ัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ 
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3) จดัท าขอ้มลูท่ีส าคญัของตวัแทนจ าหน่าย (Partner Profiling) เพ่ือใหค้ าปรึกษา และช่วยในการพฒันาศกัยภาพ
ตวัแทนจ าหน่าย เช่น ตวัแทนจ าหน่ายมีความรู้ความสามารถในกลุ่มเทคโนโลยีใด มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มลกูคา้
ใด เช่น หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นตน้ เพ่ือท่ีจะสามารถจดัเตรียม Cisco Solution ใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4) พฒันาศกัยภาพดา้นความรู้ ความเขา้ใจในกลุ่มสินคา้ท่ีมีความซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถแนะน า และให้
ค าปรึกษากบัตวัแทนจ าหน่ายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง แม่นย  า 
5) เสริมสร้างการใหบ้ริการท่ีดี ใส่ใจ สุภาพ และเป็นมิตรกบัตวัแทนจ าหน่าย 
 

                                    
 
รูปที ่2 แสดงการขายแบบ Move Box และ  Solution Selling 
ทีม่า: Cisco Systems , Distributor Forum 2014 
แนวคิด เก่ียวกบักลยทุธ์การแข่งขนั (Competitive Strategy) เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบเชิงธุรกิจ, ความไดเ้ปรียบใน
เชิงแข่งขนั (Competitive Advantage) อา้งถึง ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) กบัแนวคิดเก่ียวกบัความ
ไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั ท่ีช่ือวา่ Competitive Advantage ซ่ึงไดก้ล่าวหลกัการไวว้า่ หาากตอ้งการใหธุ้รกิจสามารถ
แข่งขนัไดน้ั้นจะตอ้งใส่ใจในส่ิง 3 เร่ือง ต่อไปน้ี  
สร้างความแตกต่าง (Differentiation) คือ การเพ่ิมศกัยภาพหรือประสิทธิภาพของทีมงานขาย ทีมงานฝ่านเทคนิค 
และทีม Implementation ซ่ึงเป็นการเพ่ิม Value Added ใหก้บัการขาย และการบริการกบัตวัแทนจ าหน่าย ท าให้
สามารถตั้งราคาขายท่ีแพงกวา่คู่แข่งได ้
การมต้ีนทุนการผลติที่ต า่ (Cost Leadership) หากธุรกิจมีตน้ทุนท่ีต ่าแลว้ กย็อ่มจะด ารงอยูใ่นตลาดการแข่งขนัได้
แมว้า่จะมี Profit Margin ท่ีต ่า ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีจะท าใหคู้่แข่งอ่ืนไม่อยากท่ีจะเขา้มาแข่งขนัดว้ย เพราะวา่ไม่คุม้กบั
ความเส่ียงในการอยูร่อดเพ่ือตลาดแข่งขนั ธุรกิจท่ีมีตน้ทุนการผลิตต ่าเองแต่อยูม่าก่อน และอยูเ่พียงผูเ้ดียวในตลาด 
จะสามารถอยูไ่ดเ้น่ืองจากมีลกูคา้จ านวนมาก ท าใหก้ าไรสุทธิท่ีสร้างข้ึนไดน้ั้นเป็นจ านวนท่ีสูง หรือ ในอีกมุมหน่ึง 
หาก ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายทั้ง 3 บริษทั สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัทีมขาย และ ทีมใหบ้ริการมีความเป็น 
Specialization ใน Cisco Technology/Architecture ซ่ึงท าใหคู้่แข่งไม่สามารถตามไดท้นั หรือ ไม่สามารถเขา้มา
แข่งขนัได ้หากเขา้มากจ็ะตอ้งมีตน้ทุนท่ีสูงมาก ซ่ึงท าให ้ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายทั้ง 3 บริษทั ยงัคงความไดเ้ปรียบ
เหนือคู่แข่งในตลาด  
การเจาะจงในตลาด (Focus) คือ การท่ีธุรกิจมุ่งเนน้ผลิตสินคา้หรือบริการใหก้บัตลาดเฉพาะส่วน อาจจะเรียกวา่เป็น
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ตลาดเฉพาะส่วน (Niche Market) กไ็ด ้ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายทั้ง 3 บริษทัสามารถใหค้วามส าคญักบับางกลุ่มสินคา้ 
กลุ่มลกูคา้ หรือบางกลุ่มเทคโนโลยีท่ีมีความซบัซอ้น หรือ มีความเป็นตลาดเฉพาะส่วน ดว้ยสินคา้และบริการท่ี
จ าเพาะ เช่น Cisco Collaboration Solution, Data Center Solution จะท าใหส้ามารถตั้งราคาขายไดสู้งกวา่คู่แข่ง 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครัง้ต่อไป 
5.4.1 ปัญหา ข้อจ ากดั และอุปสรรคในการวจิยัคร้ังนี ้
การศึกษาในคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็นทีมงานท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยงัมีทีมงานท่ีอยู่ท่ีต่างจงัหวดั
เขา้มามีส่วนร่วมนอ้ยมาก ซ่ึงขอ้จ ากดัของทั้งทีมงานขายท่ีต่างจงัหวดัของผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายทั้ง 3 บริษทั และ
ศกัยภาพของตวัแทนจ าหน่ายท่ีต่างจงัหวดันั้นมีนอ้ยกวา่ทีมท่ีอยูใ่นกรุงเทพฯ แต่ในขณะเดียวกนัตลาดต่างจงัหวดัยงั
มีโอกาสการขยายตวัทางธุรกิจ IT ไดอี้กมาก  
5.4.2 ประเดน็ที่ควรท าในการศึกษาคร้ังต่อไป 
การศึกษาในคร้ังน้ีเน้นการเพ่ิมศกัยภาพของ ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายทั้ง 3 บริษทัภายในองค์กร เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็น Value Added Distributor ท่ีสามารถเปล่ียนการขายจากเดิมเป็นการขายแบบโซลูชัน่ และ ผูน้ าเขา้
และจดัจ าหน่ายทั้ง 3 บริษทัมีความเป็น Cisco Specialization ในกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆ ของ Cisco ดงันั้นยงัคงมีใน
แง่มุมอ่ืนท่ีสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดอี้กเช่น Customer Behavior เปล่ียนไปในยุค Post- PC น้ี กลุ่มสินค้าใดท่ี IT 
Distributor สามารถจะน าเขา้มาจดัจ าหน่ายเพ่ือเสริมสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันไดอี้ก เช่น สินคา้กลุ่ม 
Mobility, Electronic, Cloud Provider เป็นตน้ 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพงึพอใจของลูกค้าด้านการให้บริการ 
กบัพฤตกิรรมการใช้บริการของคลนิีกการแพทย์แผนไทย 

กรณศึีกษา พนัปีบ้านสมุนไพร 
Relationship between consumer satisfaction factors  

And consumer behavior of Thai Traditional Medicine Clinic  
Case study: Panbee Ban Sumunpai 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการพนัปีบา้นสมุนไพรกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
และเพ่ือศึกษาความสัมพนั์ระหว่างพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการกบัความพึงพอใจของ พนัปีบา้นสมุนไพร โดยใช้
กรอบการศึกษาคือ พฤติกรรมการใชบ้ริการ 6Ws1H และความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด 7P ประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนกังาน/บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ 
และกระบวนการ เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจของผู ้มารับบริการ ดว้ยมาตรวดัของ
ไลเคิร์ท สเกล (Likert Scale) โดยผูม้ารับบริการระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 
จ านวน 132 คน มีการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ พร้อมทั้งมีการหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนขอ้มูลจ าแนกทางเดียว (one way ANOVA) ผลการวิจยั
พบว่า ผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีทั้ งหมด 4 ดา้น คือดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นพนกังาน/บุคลากร และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  อีกทั้งพบว่าปัญหาท่ีส าคญัท่ีมี
ผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ คือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด 
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Abstract 
 

The purpose of this independent study to study consumer satisfaction with consumer behavior and to study 
relationship between consumers satisfaction factors and consumer behavior of Thai Traditional Medicine Clinic 
case study: Panbee Ban Samunpai . Conceptual Framework are consumer behavior and Service Marketing Mix 7P 
consists Product & Service Price Place Promotion People Physical Evidence and Process. Data were collected by 
Likert Scale from the customer 132 persons who attended the service at Panbee Ban Sumunpai  from December 
2013 to January 2014. Data Analysis by statistic program. Statistic analysis was performed in terms of percentage, 
mean, standard deviation and One-way ANOVA. Result show the level of satisfaction either the whole or four 
units: Physical Evidence Process People and Place units were highest level and found the importance problem are 
three units: Product & Service Price and Promotion 
 
 
Keywords: Consumer behavior, Satisfaction, Service Marketing 7P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุทางวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครัง้ที ่2                                                     2152 

 
 

1. บทน า 
 
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคใส่ใจสุขภาพมากข้ึน มีทางเลือกมากมาย เช่น การแพทยแ์ผนไทย การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์
การแพทยแ์ผนจีน อีกทั้งยงัมีสปาแบบทัว่ไป และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมก็เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีไดรั้บความ
สนใจเป็นอย่างมาก การแพทยแ์ผนไทยเป็นเร่ืองของการดูแลสุขภาพ แบบไทยโดยดูแลจากภายใน ข้อดีของ
การแพทยแ์ผนไทยคือ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มีความปลอดภยั ซ่ึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะกบัการดูแล
สุขภาพ เพราะเป็นภูมิป ญญาไทยท่ีใชว้ตัถุดิบในท่องถ่ินจากธรรมชาติซ่ึงในปัจุบนัทัว่โลกหันมาสนใจการรักษา
แบบธรรมชาติบ าบดัมากข้ึน   การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของการมีสุขภาพดี
ของผูบ้ริโภคทุกคน และไดมี้การผสมผสานการแพทยแ์ผนไทย การแพทยแ์บบองคร์วม และสมุนไพรไทย ซ่ึงเป็น
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยตั้งแต่สมยัเก่าเม่ือมีการเจบ็ป่วย สมยับรรพบุรุษไดใ้ชก้ารดูแลสุขภาพดว้ยภูมิปัญญาไทย
ในการรักษาสืบทอดกนัมายาวนาน ทั้งน้ีคลินิคการแพทยแ์ผนไทยจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการดูแล รักษาสุขภาพ 
จากสถิติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2554 พบว่าคลีนิคแพทยแ์ผนไทยใน
กรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 310 แห่ง ในส่วนภูมิภาคอีก 335 แห่ง รวมเป็น 645 แห่ง 
 พนัปีบา้นสมุนไพรเป็นอีกแห่งหน่ึงท่ีเป็นประเภทคลีนิคการแพทยแ์ผนไทย ตั้งอยู่เลขท่ี 1350 ถนนศรีบรูรพา แขวง
คลองจัง่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เร่ิมก่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เร่ิมเปิดใหบ้ริการดา้นสุขภาพและความงาม โดยใช้
สมุนไพรไทย และศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยในการบ าบดัท่ีตน้เหตุของอาการ ทั้งในสตรีหลงัคลอดบุตร ผงัผืดหรือ
ถุงน ้าในรังไข่ เยื่อบุมดลูกเจริญผิดท่ี  หินปูนทบัเสน้ประสาท อมัพฤต อมัพาต ผูมี้ปัญหาขอ้เข่า วยัทอง ผมร่วง และ
ปัญหาผิวพรรณเร้ือรัง นบัจากนั้นเป็นตน้มา อตัราการเติบโตของธุรกิจในอดีตมีทั้งยุคเฟ่ืองฟู ซ่ึงในขณะนั้นกิจการ
ด าเนินไปดว้ยดีมาก เน่ืองจากมีการออกรายการโทรทศัน์อย่างสม ่าเสมอ ท าให้ลูกคา้รู้จกัมากข้ึนและมาใชบ้ริการ 
ยอดขายจึงเพ่ิมข้ึนมาก และยงัมียคุซบเซาเร่ิมจากหวัหนา้ครอบครัวเสียชีวิต ท าใหมี้ผลต่อการด าเนินงาน อีกทั้งยงัมี
การออกรายการโทรทัศน์น้อยลง ท าให้ยอดขายตกอย่างมาก ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ของปีท่ีผ่านมามีการปิด
ปรับปรุงร้าน จึงท าใหย้อดขายลดลง เพราะลกูคา้ไม่สามารถมาใชบ้ริการไดเ้ต็มท่ี แต่หลงัจากเปิดด าเนินการในเดือน
มีนาคมของเดือนท่ีผ่านมา มียอดลูกคา้เพ่ิมข้ึนเพราะลูกคา้และคนทัว่ไปท่ีผ่านหนา้ร้านรู้จกัร้านและสังเกตุเห็นได้
มากข้ึน ประกอบกบัทางร้านมีการเพ่ิมการบริการในส่วนของการผ่อนคลายเพ่ิมข้ึนดว้ย เช่น การนวดตวั นวดไทย 
นวดฝ่าเทา้ 
          จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงสนใจและมีแนวคิดท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของ
ผูม้าใชบ้ริการกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ ของคลินิคการแพทยแ์ผนไทย พนัปีบา้นสมุนไพร เพ่ือน าผลการวิจยัมา
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพฒันาทางดา้นการใหบ้ริการของธุรกิจน้ี และสามารถใชเ้ป็นแนวทางแก่ผูส้นใจ
ประกอบธุรกิจการแพทยแ์ผนไทยน าไปวางแผนการเปิดธุรกิจ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
Kotler (1997, p. 105) ไดวิ้เคราะห์วา่ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรม

การซ้ือและบริโภคเพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะ

ช่วยใหส้ามารถจดักลยทุธ์ การตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงั

รายละเอียดน้ี ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (who constitutes the market?) เป็นค าตอบเพ่ือทราบถึงลกัษณะของ

กลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (what does the market buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงส่ิงท่ีตลาดซ้ือ (objects) ท าไม

ผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (why does the market buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (objectives)ใครมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ (who participates in the buying) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพล

หรือมีส่วนร่วมในการตดัสอนใจซ้ือ (organization) ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (how does the market buy?) เป็นค าถามเพ่ือ

ทราบถึงขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (operations) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (when does the market buy?) เป็นค าถามเพ่ือ

ทราบโอกาสการซ้ือ (occasions) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (where does the market buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงโครงการ

สร้างช่องทาง ท่ีผูบ้ริโภคจะไปซ้ือในช่องทางการจดัจ าหน่ายนั้น ๆ (outlets) 

ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 1997, p.172 อา้งอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541, หนา้ 130-143) ไดอ้ธิบายโมเดล
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) วา่เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้ผานเขา้มาในความรู้สึกนึก
คิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของ ผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ี
อยูท่ี่มีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กิดความตอ้งการก่อนแลว้ท าใหเ้กิดการตอบสนอง (Response) ดงันั้นโมเดลน้ีจึง
อาจเรียกวา่ S-R Theory 
 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ทางดา้นต่างๆ เพ่ือจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดใหเ้หมาะสม งานของนกัการตลาด คือ คน้หาว่าลกัษณะและความรู้สึก

นึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงใดบา้งการศึกษาถึงลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมีประโยชน ์คือ ทราบ

ความตอ้งการและคุณลกัษณะของลูกคา้ เพ่ือท่ีจดัส่วนประสมทางการตลาดใหต้อบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อได้

อยา่งถกูตอ้ง ดงันั้น ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีดงัน้ี ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture Factors) 

ปัจจยัทางสงัคม (Social Factors) ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychological Factors) 

ส่วนผสมการตลาดของการบริการ (Service Marketing Mix) ของสินคา้นั้นโดยพ้ืนฐานจะประกอบดว้ย 4P’s ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดแต่ส่วนผสมทางการตลาดของตลาดบริการจะ

แตกต่างจากส่วนผสมทางการตลาดโดยทัว่ไป (Zeithaml และ Bitner : 1996) ไดเ้สนอแนวคิดใหม่ในเร่ืองส่วน
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ประสมทางการตลาดส าหรับการบริการโดยเฉพาะส่วนประสมทางการตลาดส าหรับบริการดงักล่าวประกอบดว้ย

ส่วนประสมทางการตลาดดั้งเดิม หรือ 4P’s ไดแ้ก่ Product, Price, Place และ Promotion รวมกบัส่วนประสมอีก 3 

ส่วน ไดแ้ก่ People, Process และ Physical Evidence ดงันั้นส่วนประสมส าหรับการตลาดบริการ จึงประกอบดว้ย 

7P’s (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ. 2549) 

ความพึงพอใจ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2549 : 45 - 48) เป็นความรู้สึกหลงัการซ้ือ 
หรือรับบริการของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการหรือ
ประสิทธิภาพของสินคา้ กบัการใหบ้ริการท่ีเขาคาดหวงั โดยถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือ ต ่ากวาท่ีคาดหวงัของลูกคา้ 
ท าใหล้กูคา้เกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถา้ระดบัของผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้
ท่ีตั้งไว ้ก็จะท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ ซ่ึงผขูายจะตอ้งท าใหผ้ลิตภณัฑแ์ตกต่างจากคู่แข่ง 

 
3. วธิีการศึกษา 
 
ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ กลุ่มผูใ้ช้บริการท่ีเขา้มาใชบ้ริการ พนัปีบา้นสมุนไพร โดยนบัจ านวนประชากรจาก
ระเบียนประวติัของผูท่ี้มาใชบ้ริการในปี 2556 มีอยู่จ  านวน 200 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา คือผูม้ารับบริการ 
พันปีบ้านสมุนไพร โดยน ากลุ่มประชากรท่ีจะน ามาศึกษา จ านวน 200 คน(N) น ามาหาค่ากลุ่มตัวอย่างท่ีจะ
ท าการศึกษา (S) ท่ีเหมาะสมโดยค านวณจากตารางการสุ่มตวัอยา่งประชากรของ Krejice & Morgan ไดจ้ านวณกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีท าการศึกษา จ านวน 132 คน ซ่ึงมีตัวแปรท่ีใช้ศึกษา คือ พฤติกรรมการใช้บริการ และ ส่วนประสม
การตลาดบริการ 7P มีทั้ง 7 ดา้น ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริม
การตลาด ดา้นพนกังาน/บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ โดยจะมีแบบสอบถามดว้ยมาตร
วนัไลเคิร์ท สเกล โดยแบบสอบถามไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วน
ท่ี 2 พฤติกรรมการใช้บริการ ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อส่วน ส่วนประสมการตลาดบริการ 7 ด้าน ส่วนท่ี 4 
ขอ้เสนอแนะ โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามในเดือนธนัวาคม 2556 ถึง เดือนมกราคม 2557  การประมวลผลดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ พร้อมทั้งมีการหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนขอ้มลูจ าแนกทางเดียว (one way ANOVA) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
จากขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชก้ลุ่ม ตวัอยา่งจ านวน 132 คน 
พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ “พนัปีบา้นสมุนไพร” ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70.5 เพศชายร้อยละ 29.5  มีอายใุนช่วง 31-
40 ปีร้อยละ 40.2 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 49.2 มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 32.6 มีสถานะภาพ สมรส 
ร้อยละ 43.9 มีรายได ้20,001 – 30,000 บาทร้อยละ 28  
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ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการ พนัปีบา้นสมุนไพร พบวา่ผูใ้ชบ้ริการ “พนัปีบา้นสมุนไพร” ส่วนใหญ่มา
ใชบ้ริการมานาน 1-6 เดือนร้อยละ 48.5 มาใชบ้ริการเดือนละคร้ังร้อยละ 25.8 เลือกใชบ้ริการนวดผอ่นคลาย (นวด
ตวั/นวดฝ่าเทา้)ร้อยละ 19 มลูค่าเฉล่ียในการใชบ้ริการแต่ละคร้ังต ่ากวา่ 500 บาท ร้อยละ 28.8 มาใชบ้ริการเม่ือมี
ปัญหาร้อยละ 42.4 บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ “พนัปีบา้นสมุนไพร” มากท่ีสุดคือ ตดัสินใจ
ดว้ยตนเองร้อยละ 75 มาใชบ้ริการคนเดียวร้อยละ 53.8 เหตุผลท่ีผูใ้ชบ้ริการ “พนัปีบา้นสมุนไพร” ส่วนใหญ่คือ 
ผลลพัธ์จากการใชบ้ริการดี/ จากการไดย้ิน/ไดอ่้าน/ ไดช้มร้อยละ 15.3 รองลงมาคือ การใหค้ าแนะน าดว้ยพนกังานท่ี
เป็นมิตรร้อยละ 14.3 ราคามีความเหมาะสมร้อยละ 12.6 ไดรั้บขอ้มลู “พนัปีบา้นสมุนไพร” จากเพ่ือนร้อยละ 33.3 
ช าระค่าใชจ่้ายดว้ยเงินสดร้อยละ 80.3 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผูใ้ชบ้ริการ  “พนัปีบา้นสมุนไพร” พบวา่ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ มากท่ีสุดในเร่ืองผลิตภณัฑแ์ละบริการมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.36 ดา้นราคามากท่ีสุดในเร่ืองราคามีความ
ยติุธรรมและเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.11 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุดในเร่ือง ความสะดวกในการติดต่แสอบ
ถามขอ้มลู มีค่าเฉล่ีย 4.30 ดา้นส่งเสริมการตลาดมากท่ีสุดในเร่ืองการใหส่้วนลด มีค่าเฉล่ีย 3.95 ดา้นพนกังาน/
บุคลากรมาท่ีสุดในเร่ืองพนกังานอะยาศยัดี พดูจาไพเราะ มีค่าเฉล่ีย 4.49 ดา้นลกัษณะทางกายภาพมากท่ีสุดในเร่ือง
ความสะอาดภายในสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย 4.45 และดา้นกระบวนการมากท่ีสุดในเร่ืองความสะดวกการช าระเงิน (ช าระ
ดว้ยบตัรเครดิต การแบ่งจ่าย) ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มลูทัว่ไป ดา้นอายกุบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ และดา้นกระบวนการ  

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มลูทัว่ไป ดา้นรายไดก้บัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นพนกังาน/บุคลากร และดา้นลกัษณทาง
กายภาพ  

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมเร่ืองมาใชบ้ริการมานานเท่าใดกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ และส่งเสริมการตลาด 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมเร่ืองจ านวนความถ่ีในการใชบ้ริการกบัความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมเร่ืองผลิตภณัฑท่ี์เคยใชบ้ริการคือ นวดผอ่นคลาย (นวดตวั/นวดฝ่า
เทา้)กบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัในดา้นส่งเสริมการตลาด 
ดา้นพนกังาน/บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมเร่ืองมูลค่าในการใชบ้ริการกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ และดา้นกระบวนการ 
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ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมเร่ืองมาใชบ้ริการเม่ือใดกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ 
 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
จากขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชก้ลุ่ม ตวัอยา่งจ านวน 132 คน 

พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ “พนัปีบา้นสมุนไพร” ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายใุนช่วง 31-40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีสถานะภาพ สมรส มีรายได ้20,001 – 30,000 บาท จากการวิจยัพบวา่ ผูม้าใชบ้ริการอยู่

ในช่วงวยัท างาน อยูใ่นภาวะเครียดและกดดนั และยงัเป็นเพศหญิงท่ีมีสถานะสมรสซ่ึงมีภาระการรับผิดชอบทั้งใน

เร่ืองการท างานและครอบครัว  สอดคลอ้งกบัทฤษฎีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วน

บุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อาย ุ

ขั้นตอน วฏัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวิต บุคลิกภาพและ

แนวความคิดส่วนบุคคล  

มาใชบ้ริการเม่ือใด พบวา่ผูใ้ชบ้ริการ “พนัปีบา้นสมุนไพร” ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการเม่ือมีปัญหา สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ในเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer Decision Process) ประกอบดว้ย ในกระบวนการแรก

คือการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) คือ เป็นการรับรู้ หรือนึกเห็นภาพความแตกต่างอยา่งมากระหวา่งสภาพท่ี

ปรารถนา (Desired State of Affairs) ในส่ิงต่างๆกบัสถานการณ์ท่ีแทจ้ริง (Actual State of Affairs) ท่ีผูบ้ริโภคมีอยู่

หรือสามารถหามาไดจ้นท าใหเ้กิดการเร้าใหก้ระบวนการตดัสินใจต่ืนตวัข้ึน  

ความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของผูใ้ช้บริการ“พนัปีบา้นสมุนไพร” สามารถสรุปไดด้งัน้ี
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของผูใ้ช้บริการ “พนัปีบา้นสมุนไพร” ส่วนใหญ่มี
ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยพิจารณาขอ้มูลรายไดข้องปัจจยัดา้น ส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ส่วน
ใหญ่ความพึงพอใจด้านลกัษณะทางกาย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความพึงพอใจดา้นความสะอาดภายใน
สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น น ้ าด่ืม อาหารรับรอง ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจ
ดา้นบรรยากาศของร้าน เสียง ความเยน็ ความพึงพอใจดา้นการตกแต่งสถานท่ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิปปศิณี 
บาเรย ์2555: ปัจจยัทางการตลาดท่ีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาในประเทศไทย ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน กรณีศึกษา 
จงัหวดัภูเก็ต พบว่า ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของสปามีความส าคญัระดบัมากท่ีสุด คือ รูป รส กล่ิน เสียง 
และสมัผสั 2) มีการตกแต่งสปาแบบไทย 3) มีความร่มร่ืนของสถานท่ีและการแบ่งสดัส่วนการใหบ้ริการท่ีชดัเจน 
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ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการใชบ้ริการ “พนัปีบา้นสมุนไพร” กบั 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อส่วนประสมตลาดบริการ พิจารณาจากขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น 
อาย ุ รายได ้ และพฤติกรรมการใชบ้ริการ เช่น ใชบ้ริการมานานเท่าใด กบัความถ่ีในการใชบ้ริการ มีความสมัพนัธ์
อยา่งมีนยัทางสถิติในเร่ืองส่วนประสมตลาดบริการ ในดา้นผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีของ Kotler. (2003 : 
40) เร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ วา่เป็นระดบัความรู้สึก ของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งผลท่ีได ้
รับหรือประสิทธิภาพการท างานของผลิตภณัฑห์รือบริการตามท่ีเห็นหรือเขา้ใจกบัความคาดหวงัของบุคคล กล่าวคือ 
ระดบัความพึงพอใจของลกูคา้จะเกิดความแตกต่างระหวา่งผลประโยชนจ์ากผลิตภณัฑแ์ละความคาดหวงัของบุคคล 
โดยความคาดหวงัเกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อ ส่วนผลประโยชนจ์ากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
หรือการท างานเกิดจากนกัการตลาดและฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ โดยพยายาม 
สร้างมลูค่าเพ่ิมทั้งจากการผลิตหรือบริการจากการตลาด 
 
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง พฤติกรรมการใชบ้ริการ “พนัปีบา้นสมุนไพร” เร่ืองประเภทของบริการท่ีท่านเคยใช ้ กบั 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อส่วนประสมตลาดบริการพิจาราณาจากพฤติกรรมการใชบ้ริการ เร่ืองประเภทของ
บริการท่ีท่านเคยใช ้ คือ นวดผอ่นคลาย (นวดตวั/นวดฝ่าเทา้) ประคบสมุนไพร และอบสมุนไพร มีความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัทางสถิติในเร่ืองส่วนประสมตลาดบริการ ในดา้นพนกังาน/บุคลากร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาวินี 
ครูตระกลู 2549: เร่ืองความพึงพอใจต่อการบริการ การแพทยแ์ผนไทยโรงพยาบาลพุทไธสง จากการวิจยัท่ีพบวา่
ความสามารถของผูใ้หบ้ริการ ความเอาใจใส่ของผูใ้หบ้ริการ กริยามารยาทของผูใ้หบ้ริการ มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ ดงันั้นจึงท าใหไ้ดแ้นวทางในการพฒันาระบบบริการของหน่วยงานวา่ควรมีการพฒันาอบรมให้
เจา้หนา้ท่ีมีจิตส านึกในการบริการใหดี้ยิ่งข้ึนซ่ึงจะส่งผลใหผู้ม้ารับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
 
จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ลุกคา้มีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการของ พนัปีบา้นสมุนไพร แลว้ไดรั้บขอ้มลู
จากการบอกต่อจากเพ่ือน แต่ยงัขาดเร่ืองการเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป ควรเพ่ิมในเร่ืองของการส่งเสริมการตลาด ทั้งน้ี
ควรมีการเพ่ิมกลยทุธ์ STP เป็นกระบวนการระบุต าแหน่งทางคุณค่าของธุรกิจและสินคา้ เพ่ือสนองความตอ้งการ
ของตลาดท่ีมีลกัษณะและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การแบ่งส่วนตลาด 
(Segmentation) ในเร่ืองของอาย ุเพศ รายได ้สถานภาพ การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting)  คือการประเมิน
เลือกตลาด โดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม เช่นคู่แข่ง พฤติกรรมการซ้ือของลกูคา้ การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์
(Positioning) เช่นก าหนดตามคุณลกัษณะของสินคา้ ซ่ึง “พนัปีบา้นสมุนไพร” มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองของ
บ าบดัและการรักษาแบบแพทยแ์ผนไทย เร่ืองเก่ียวกบัระบบสืบพนัธ์ุ เช่น การอยูไ่ฟหลงัคลอด ระบบภายในสตรี 
ภาวะมีบุตรยาก ควรมุ่งเนน้เร่ืองการบ าบดั 
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ทั้งน้ีมีขอ้เสนอแนะตามแนวทางส่วนประสมตลาดบริการ (7P) เพ่ือพฒันาธุรกิจ ดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ใชก้ลยทุยด์า้นความแตกต่าง เช่น Product Differentiation ใชค้วามแตกต่างใน
เร่ืองของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึง “พนัปีบา้นสมุนไพร” มีช่ือเสียงและเปิดมายาวนานกวา่ 30 ปี และมีความ
เช่ียวชาญในเร่ืองของสมุนไพรท่ีมีสูตรพิเศษ ควรเนน้จุดขายในเร่ืองน้ี และควรมีการเพ่ิมบริการใหมี้ความ
หลากหลาย 

 ดา้นราคา ควรมีการตั้งราคาและก าหนดราคาใหช้ดัเจนเพ่ือใหล้กูคา้เขา้ใจ  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรเพ่ิมช่องทางในการท่ีลูกคา้สามารถติดต่อใหห้ลาหลายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงควร

เพ่ิมในส่วนของ อีเมลล ์ไลน ์และในส่วนของสถานท่ีควรใหนิ้ยามของร้าน พนัปีบา้นสมุนไพรวา่เป็น คลินิคอารมณ์
สปา คือเป็นคลินิคท่ีมารักษา บ าบดัแต่ใหค้วามรู้สึกผอ่นคลายแบบสปา 

ดา้นส่งเสริมการตลาดผูศึ้กษาพบวา่ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ในดา้นส่งเสริม
การตลาดอยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย จึงเห็นวา่ควรเพ่ิมช่องทางในการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพ่ือการรับรู้ของผูบ้ริโภค ทั้งใน
ส่วนของการใหส่้วนลด การโฆษณาผา่นแผน่ป้าย และในยคุปัจจุบนัเป็นยคุของ เครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Social 
Networks) เช่นทาง Facebook เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ต่อแบรนด ์จากการวิจยัลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการ พนัปีบา้นสมุนไพร 
ไดรั้บขอ้มลูร้านจากเพ่ือนหรือคนรู้จกัเป็นส่วนใหญ่ เสนิกลยุทธ์สร้างการบอกต่อ ควรมองหา Opinion Leader โดย
จดักิจกรรม เช่นใหท้ดลองฟรี การแถมแพค็เกจ เม่ือลูกคา้เกิดความประทบัใจจะท าใหเ้กิดการบอกต่อ (Word of 
Mouth)   

ดา้นพนกังาน/บุคลากร จากการศึกษาพบวา่การเลือกใชบ้ริการมีความสมัพนัธ์กบัส่วนประสมการตลาด
บริการ ในดา้นพนกังาน/บุคลากร และในธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจบริการ จึงตอ้งใชพ้นกังานเป็นผูบ้ริการกบัลกูคา้ 
เพราะฉะนั้นควรมีการปรับปรุง และพฒันาการบริการใหไ้ดม้าตรฐานอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement)  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ควรมีการปรับปรุงร้านอยา่งต่อเน่ือง ทั้งเร่ืองความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การตกแต่งสถานท่ี 

ดา้นกระบวนการ ควรมีการปรับขั้นตอนการใหบ้ริการใหมี้มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ เช่นระยะเวลาและวิธีการนวด ประคบ มีขั้นตอนการจอง และการก าหนดคิวท่ีชดัเจน 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.จากการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเพียงระหว่างความพึงพอใจของลูกคา้ดา้นการใช้บริการกบัพฤติกรรมการใช้
บริการ – กรณีศึกษา “พนัปีบา้นสมุนไพร” ซ่ึงผูท่ี้สนใจหวัขอ้การศึกษาน้ีสามารถขยายขอบเขตการศึกษาออกไปได ้
อีกหลากหลายดา้น ทั้งในเร่ืองความตอ้งการในการใช้บริการรวมถึงขยายกลุ่มตวัอย่างท่ี ใช้ใน การเก็บรวบรวม
ขอ้มลูใหก้วา้งข้ึน ซ่ึงถือเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจและท าใหท้ราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ ต่อการใหบ้ริการ 

2.จากการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาเก็บข้อมูลจากลูกค้าและผูใ้ช้บริการท่ี “พนัปีบ้านสมุนไพร” เท่านั้น ซ่ึงผูท่ี้สนใจอาจ
ท าการศึกษาวิจัย โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ห้บริการ เช่น แพทย์และพนักงานของคลินิก เพ่ือมุมมองท่ี
หลากหลายมากข้ึนในในดา้นการตลาดบริการ และคุณภาพ บริการในมุมมองของผูใ้หบ้ริการ 
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3.จากการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาเก็บขอ้มูลจากลูกคา้และผูใ้ช้บริการท่ีคลินิคการแพทยแ์ผนไทย “พนัปีบา้นสมุนไพร” 
เท่านั้น จึงควรมีการท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั พฤติกรรมการใช้บริการกบัความพึงพอใจปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดการบริการ ของคลินิคการแพทยแ์ผนไทยอ่ืน เพ่ือสามารถน ามาเปรียบเทียบ และศึกษาความเหมือนและ
ความแตกต่างกบั ธุรกิจน้ี และเปรียบเทียบถึงสาเหตุในการตดัสินใจเขา้รับบริการของลกูคา้ได ้

 

บรรณานุกรม 
 
ชยัสมพล ชาวประเสริฐ. (2549). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ :บริษทัยเูคชัน่ จ ากดั 
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน.์ (2541). กลยทุธ์การตลาดและการบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ : Diamond in Business World. 
 
สมวงศ ์พงศส์ถาพร. (2547). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ :โรงพิมพแ์บรนดเ์อจ 
 
Kotler, Philip. (1997). Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and  
Control. New Jersey: A Simon & Schuster Company 
 
Valarie A. Zeithaml & Mary Jo Bitner.(1996). Services Marketing. Singapore: McGraw-Hill College.  

 
 
 
 



การประชมุทางวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครัง้ที ่2                                                     2160 

 

การแบ่งกลุ่มลูกคา้ของธุรกิจผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
โดยใชปั้จจยัดา้น พฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

Customer segmentation of mobile network providers by using  

the factor of mobile usage behavior 

โปรดปราน จรัสชัยวรรณา  1และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกจิ2 
Prodpran Jaruschaiwanna and Theeranuch Pusaksrikit 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตุัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 2) เพ่ือ 

ศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการใชง้าน โดยมีระเบียบวิธี

วิจัย โดย ออกแบบวิจัยเป็นเชิงปริมาณ แบบวิจัยเชิงส ารวจ และท าการศึกษาประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป โดยสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างจ านวน 300 คน เคร่ืองมือเก็บรวบรวม

ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และ สถิติเชิงอา้งอิง การวิเคราะห์คลสัเตอร์ การจดักลุ่มล าดับขั้น การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 21 – 30 ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพพนักงาน/ลูกจา้งเอกชน อตัรเงินเดือนต ่ากว่า 15,000 เครือข่ายท่ีใชง้าน DTAC 

ระยะเวลาการใชง้านเครือข่าย โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระหว่าง 1-3 ปี ค่าใชจ่้ายในการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยเฉล่ียน

ระหว่าง 801-1,000 บาท  นอกจากน้ียงัพบกว่าการแบ่งกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้

ปัจจยัดา้นพฤติกรรม  การใชง้านควรแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

Abstract 
This study aimed 1) to investigate the behaviors of mobile network user and 2) to analyze the segmentation 
of mobile network user by using the factor of mobile usage behavior. The methodology including 
quantitative and survey designs. This focused on the samples that lived in Bangkok and in age more than 
15 years old. All samples took a random 300 persons. A data collection tool of this study was a 
questionnaire and it used descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, and standard deviation 
as well as Inferential Statistics such as Cluster Analysis, Hierarchical Cluster, and Analysis of Covariance 
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for analyzing data. The results showed that majority of samples were woman, single, age between 21-30 
years old, graduated Bachelor’s degree or equivalent, general staff/private employee career, received 
salary lower than 15,000 baht, used network provided by DTAC, duration of usage 1-3 years, and average 
usage charge 801-1,000 baht. Additionally, this study also found that the segmentation of mobile network 
providers by using the factor of mobile usage behavior should be into 3 groups. 

 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือเขา้มาบทบาในชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นอยา่งมากจนเกือบ จะกลายเป็นปัจจยัท่ี 

5 รองจาก ปัจจยั 4 ประการอนัไดแ้ก่อาหารเคร่ืองนุ่งห่มท่ีอยูแ่ละยารักษาโรคอีกทั้งอตัราการครอบครองโทรศพัท ์

พบวา่ในไตรมาสแรกของปี 2013 นั้นยอดผูใ้ชง้านรวม ทั้งส้ิน 81.89 ลา้นราย ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2011 

ผูใ้ชง้านรวมทั้งส้ิน73.35 ลา้นรายนบัเป็นธุรกิจท่ีมี การเติบโตอยา่งกา้วกระโดดถึง 11.64% ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 

ปี  (รายงานของกสทช,2554) การวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3 ราย ไดแ้ก่ 1) บริษทั 

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส (AIS) 2) บริษทัโทเท่ิลแอค็เซ็สคอมมนิูเคชัน่ (DTAC) 3) บริษทัทรูมฟูจ ากดั (TMV) 

(รวมถึง บริษทั เรียลมฟู จ ากดั มหาชน (TMH)) ทั้ง 3 ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบ่งกลุ่มลกูคา้ออกเป็น 

2 กลุ่มเช่นเดียวกบัคือ กลุ่มลกูคา้ Prepaid และ Postpaid แต่จากการส ารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภคในเบ้ืองตน้ผูวิ้จยั เห็น

วา่ในธุรกิจ บริการเครือข่ายโทรศพัทเคล่ือนท่ีควรมีการแบ่งกลุ่มท่ีละเอียดหรืเหมาะสมกวา่ท่ีเป็นอยู ่ในปัจจุบนั เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มอยา่งแทจ้ริง  

     จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาการแบ่งกลุ่มลกูคา้ของธุรกิจผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท ์

เคล่ือนท่ีโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพ 

มหานคร อายตุั้งแต่ 15  ปีข้ึนไป และน าผลวิจยัคร้ังน้ีเป็นแนวทางในการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคของธุรกิจ เครือข่าย โทรศพัท ์

เคล่ือนท่ีเพ่ืออกกแบบโปรแกรมทางการตลาดใหเ้หมาะสมต่อผูบ้ริโภคและท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึง ความคุม้ค่าสูงสุด 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ของธุรกิจผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการ ใช้
งานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ไดมุ่้งเนน้ศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค และการแบ่งส่วนตลาด 
 
Kotler Keller Koshy and Jha (อา้งอิงถึงใน Markrting Management byKotler,Keller,Koshy,Jha ) การแบ่งส่วน
ตลาด (Market Segmentation) เป็นกระบวนการท่ีนกัการตลาดใชก้ารก าหนดตลาดเป้าหมาย (Target market) โดยใช ้
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คุณลกัษณะร่วมกนับางอยา่งของตลาดเป็นตวัก าหนดซ่ึงเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งมกัค านึงถึงปัจจยัต่างๆไดแ้ก่ปัจจยั
ทางประชากรศาสตร์ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ปัจจยัทางจิตวิทยาเช่นทศันคติวฒันธรรมความเช่ือรวมทั้งพฤติกรรมการใช ้
สินคา้ 
 
อดุลย ์ จาตุรงคกลุ (2539) ไดใ้หค้  าจ ากดัความของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้า่ “ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ 
ไดรั้บและใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจรวมทั้งกระบวนการต่างๆของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวั 
ก าหนดปฏิกิริยาต่างๆเหล่านั้น” 
 
เสรี  วงษม์ณฑา (2542) ไดใ้หค้วามหมายของผูบ้ริโภค (Consumer)  ไวด้งัน้ี ผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือ(Needs) มีอ านาจ ซ้ือ 
(Purchasing power) ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช ้(Using behavior) 
 
2.2.1. ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการ (Needs) 
ตุลยลกัษณ์อู๋ไพจิตร (2550: 28-30) พฤติกรรมผูบ้ริโภคถกูก าหนดดว้ยลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะทางกายภาพ 
ถกูก าหนดดว้ยสภาพจิตวิทยาโดยสภาพจิตวิทยาถกูก าหนดดว้ยครอบครัวและครอบครัวถกูก าหนดดว้ยสงัคม
รวมถึงสังคมจะถูกก าหนดดว้ยวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินดงันั้นเม่ือทราบถึงส่ิงเหล่าน้ีนกัการตลาดจึงตอ้งค านึงถึง
ส่ิงต่างๆดว้ยสาเหตุน้ีนกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือและพฤติกรรมการนัน่กคื็อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคนัน่เองเน่ืองจากวา่ผูบ้ริโภคทุกคนเป็นส่ิงมีชีวิต (Organic) ร่างกายของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นฟิสิกส์ชีววิทยา
และเคมี การท่ีมีร่างกายสูงเต้ียผอมอว้นเป็นลกัษณะทางฟิสิกส์การท่ีร่างกายมีเลือดมีเน้ือกเ็ป็นลกัษณะทางชีววิทยา
ขณะเดียวกนัเรามีต่อมน ้าลายมีต่อมเหง่ือต่อมน ้าตาเหล่าน้ีคือเคมีซ่ึงรวมแลว้เรียกวา่มนุษยเ์ป็นอินทรียมี์การเกิดแก่
เจบ็ตายดงันั้นจึงมีปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดด้งัน้ี 
 
วงศภ์ทัร พิบูลยธนเกียรติ (2553) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือในเขตกรุงเทพ 
มหานคร กรณีศึกษา: พฤติกรรมการมใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจะใชใ้นเร่ืองส่วนตวัและใชรั้บสายเป็นส่วนใหญ่ การใช ้
บริการเสริมยงัไม่เป็นท่ีน่าสนใจมากนกัปัจจยัทางดา้นการตลาดโดยรวมในการจะเป็นผูเ้ลือกผูใ้หบ้ริการโทรศพัท ์
เคล่ือนท่ีมากท่ีสุด 
 
เกียรติยศณ นคร (2544) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการ โทรศพัท ์
เคล่ือนท่ีในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมา 2-3ปี ไม่เกิน 1 ปี มีนอ้ยท่ีสุด 
สถานภาพ อาย ุรายได ้มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือกลุ่มประชากรท่ีมีพ้ืนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร อาย ุ 15 ปี

ข้ึนไป เพศ อาย ุการศึกษา และรายได ้ ซ่ึงปัจจุบนัประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีดงักล่าว มีจ านวนทั้งส้ิน  7,791,000 คน 
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ซ่ึงก าหนดขนาด กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จ านวน 300 คน ซ่ึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช ้ ตาราง

ส าเร็จรูปบอกขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (1970) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความ 

คลาดเคล่ือน ±5 

จากตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan มีดงัน้ี 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

10 10 220 140 1200 291 
            

15 14 230 144 1300 297 
            

20 19 240 148 1400 302 
            

25 24 250 152 1500 306 
            

30 28 260 155 1600 310 
            

35 32 270 159 1700 313 
            

40 36 280 162 1800 317 
.           
.           

.           
150 108 750 254 15000 375 

            
160 113 800 260 20000 377 

            
170 118 850 265 30000 379 

            
180 123 900 269 40000 380 

            
190 127 950 274 50000 381 

            
200 132 1000 278 75000 382 

            
210 136 1100 285 100000 384 

 

Table 1 ตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan 
ท่ีมา: ศิริชยั กาญจนวาสี และคณะ, 2537 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
ใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการเลือกเกบ็กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  
     ขั้นท่ี 1 ใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกสถานท่ีท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่ม 
ประชากรคือพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 
     ขั้นท่ี 2 ใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา้ (Quota Sampling) เพ่ือใหไ้ดจ้ านวนตวัอยา่งท่ีจะท าการเกบ็ 
ขอ้มลูในแต่ละเครือข่ายท่ีไดเ้ลือกไวโ้ดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละเครือข่ายท่ีถูกเลือกใหมี้จ านวน
เท่ากนั คือ AIS 100 ตวัอยา่ง DTAC 100 ตวัอยา่ง และ True 100 ตวัอยา่ง 
     ขั้นท่ี 3 ใชวิ้ธีการเลือกสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถาม ถามตาม
สถานท่ีท่ีไดก้ าหนดไว ้
 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์หาค่า ความถ่ี (Frequency ; n) และ

ค่าร้อยละ (Percentage; %) 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยการ วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนท่ี 3 การแบ่งกลุ่มโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยการ Cluster Analysis ดว้ยวิธี  

Hieraechical 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยการ วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) ของ

แต่ละกลุ่ม และช่ือกลุ่มตามพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัท ์เคล่ือนท่ีดว้ยผลการท า ANOVA 

ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าเฉล่ียของค าถามท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่ม กบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
    ผลการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง(ร้อยละ 52.3) สถานภาพโสด (ร้อยละ 
73.3) มีอายรุะหวา่ง 21 – 30 (ร้อยละ 48.0) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 56.3) มีอาชีพ 
พนกังาน/ลกูจา้งเอกชน (ร้อยละ 28.7) อตัรเงินเดือน ต ่ากวา่ 15,000 (ร้อยละ 51.0) เครือข่ายท่ีใชง้าน DTAC (ร้อยละ 
36.7) ระยะเวลาการใชง้าน เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระหวา่ง 1-3 ปี (ร้อยละ 48.7) รูปแบบรายเดือน(ร้อยละ 60.7) 
ค่าใชจ่้ายในการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยเฉล่ียนระหวา่ง 801-1,000 บาท (ร้อยละ 34.7) 
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     ความถ่ีในการใชง้าานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุ 15 ปีข้ึนไป 

ประชากร มีพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มีค่าเฉล่ีย 3.091 เม่ือ พิจารณาถึงพฤติกรรมในดา้นต่างๆ พบวา่ 

พฤติกรรมการใชง้านเคล่ือนท่ีมากท่ีสุดคือการใชง้าน โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในช่วงเวลาสงัสรรค ์เป็น อนัดบั 1 รองลงมา

คือ ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการ โทรเขา้ - โทรออก และ  ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการเขา้ใชส้งัคม ออนไลน์ 

(Social Media) ตามล าดบั  

      กลุ่มคนท่ีติดต่อทั้งจากการโทรเขา้ - โทรออก มากท่ีสุดคือ กลุ่มเพ่ือนมากท่ีสุด รองลงมา คือเร่ืองงาน 

รองลงมา คือติดต่อเบอร์พิเศษเพียง 1-2 เบอร์เป็นประจ า และติดต่อครอบครัวเป็น ล าดบัสุดทา้ย ส่วนกลุ่มคนท่ี

ติดต่อทั้ง จากการแชท มากท่ีสุดคือ เร่ืองงาน รองลงมาคือ กลุ่ม เพ่ือน รองลงมาคือครอบครัว และติดต่อเบอร์พิเศษ

เพียง 1-2 เบอร์เป็นประจ าเป็นล าดบั สุดทา้ย 

     ช่วงเวลาการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบ่งเป็น 2  กลุ่มแรกช่วงเวลาท่ีใชง้านมากท่ีสุดคือ 12.01 – 16.00 ไดแ้ก่ 

การโทรเขา้ - โทรออก การโทรนอกเครือข่าย การส่ง E-mail ผา่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และกลุ่มท่ีสองช่วงเวลา ท่ีใช้

งานมากท่ีสุดคือ 20.01 – 24.00 ไดแ้ก่ การคน้หา ขอ้มลูข่าวสาร  การเขา้ใชส้งัคมออนไลน์( Social Media ) การแชท

หรือโทร ผา่นอินเตอร์เน็ต การใชV้ideo call การอพัโหลด/ดาวนโ์หลด Content ต่างๆ และ การเล่นเกมส์ 

            จากการศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจ านวนทั้งส้ิน 300 คน  พบวา่จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม ใน

การ แบ่งกลุ่มคือ 3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 จ านวน 97 คน กลุ่มท่ี 2 จ านวน 30 คน  กลุ่มท่ี 3 จ านวน 173 คน ซ่ึงพฤติกรรมการ

ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแต่ละกลุ่มมีความถ่ีในการใชง้านสูงสุดดงัตารางต่อไปน้ี    
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พฤตกิรรมทีก่ลุ่ม 1 มีความถีใ่นการใช้งานบ่อยทีสุ่ด พฤตกิรรมทีก่ลุ่ม 2 มีความถีใ่นการใช้งานบ่อยทีสุ่ด พฤตกิรรมทีก่ลุ่ม 3 มีความถีใ่นการใช้งานบ่อยทีสุ่ด 

ใชง้านโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีในการโทรเขา้โทรออก 
แชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsAppติดต่อ
พเิศษเพยีง 1-2 คนเป็นประจ า การโทรนอกเครือข่ายมากกวา่ในเครือข่าย 

การอ่านงานเอกสาร เช่น word,powerpoint,pdf 
 

การใช ้E-mail  
การโทรเขา้ -  โทรออกติดต่อเร่ืองงาน 

 
การคน้หาขอ้มูลข่าวสารผา่นเวบ็ไซต ์

การโทรเขา้ -  โทรออกติดต่อครอบครัว 
 

การเขา้ใชส้ังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook,Twitter,instagram 
การโทรเขา้ -  โทรออกติดต่อเบอร์พเิศษเพยีง 1-2 เบอร์ เป็นประจ า 

 
การแชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsApp 

การใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งเวลาสังสรรค ์
 

การใช ้Video call เช่น Skype,Face Time 
  

 
การอพัโหลด / ดาวนโ์หลด Content ต่างๆ 

  
 

ท่านใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการเล่นเกมส์ 
  

 
ท่านใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการซ้ือของออนไลน์ 

  
 

ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เนตสู่คอมพวิเตอร์ในท่ีพกั อาศยั (ในบา้น) 
  

 
การโทรระหวา่งประเทศ (Roaming) 

  
 

การอ่านหนงัสือ นิตยสาร หนงัสือพมิพ ์
  

 
การโทรเขา้ -  โทรออกติดต่อกลุ่มเพื่อน 

  
 

แชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsAppติดต่อเร่ืองงาน 
  

 
แชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsAppติดต่อกลุ่มเพือ่น 

  
 

แชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsAppติดต่อครอบครัว 
  

 
ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งการดูทีว ี

  
 

ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งการเดินทาง  
  

 
ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งรอภาระกิจใดๆ 

  
 

ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งเขา้หอ้งน ้ า 
  

 
ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งการอยูก่บัครอบครัว 

  
 

ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งการชอปป้ิง 
  

 
ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งการประชุมหรือช่วงเวลาเรียน 

  
 

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใชส้ัญญาณ Wifi (กบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี)ในบา้น 
  

 
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใชส้ัญญาณ Wifi (กบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี)ท่ีท างาน 

    
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใชส้ัญญาณ Wifi (กบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี)ในสถานท่ี
สาธารณะ 
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  หากแบ่งตามกลุ่มพฤติกรรมใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ทั้ง 3  กลุ่มจะแสดงใหเ้ห็นตามกราฟดงัต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 1  กราฟแสดงค่าความแตกต่างความถ่ีของพฤติกรรมโดยทัว่ไปของการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

     พฤติกรรมจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ กลุ่มท่ี 3 ใชบ่้อยท่ีสุด รองมาคือกลุ่มท่ี 1และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั ไดแ้ก่ 
การโทรนอกเครือข่ายมากกวา่ในเครือข่าย,E-mail,การคน้หาขอ้มลูข่าวสารผา่นเวบ็ไซต ์ การเขา้ใชส้งัคมออนไลน์ 
(Social Media) เช่น Facebook,Twitter,instagram,การแชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsApp,การใช ้
Video call เช่น Skype,Face Time,การอพัโหลด / ดาวนโ์หลด Content ต่างๆ, การเล่นเกมส์, การปล่อยสญัญาณ อิน
เทอร์เนตสู่คอมพิวเตอร์ในท่ีพกั อาศยั (ในบา้น),การโทรระหวา่งประเทศ (Roaming) ยกเวน้ การโทรเขา้โทรออก 
และ การอ่าน หนงัสือ นิตยสาร หนงัสือพิมพ,์การอ่านงานเอกสาร เช่น word,powerpoint,pdf กลุ่มท่ี 1 มีความถ่ี ใน
การใชง้านมากกวา่กลุ่มท่ี 3และการซ้ือของออนไลนก์ลุ่มท่ี 2 มีความถ่ีในการใชง้านมากกวา่กลุ่มท่ี 1 

 
                  รูปท่ี 2 กราฟแสดงค่าความแตกต่างความถ่ีของกลุ่มเป้าหมายในการโทรเขา้-โทรออก 
                                                      และการแชทหรือการโทรทางอินเตอร์  
     พฤติกรรมจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ กลุ่มท่ี 3 ใชบ่้อยท่ีสุด รองมาคือกลุ่มท่ี 1และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั ไดแ้ก่ 
การโทรเขา้ -  โทรออกติดต่อกลุ่มเพ่ือน,แชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsApp ติดต่อเร่ืองงาน, กลุ่ม
เพ่ือน,ครอบครัว ยกเวน้การโทรเขา้โทรออกเร่ืองงาน ครอบครัว และเบอร์พิเศษ กลุ่มท่ี 1 มีความถ่ี ในการใชง้าน
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มากกวา่กลุ่มท่ี 3 และการแชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนตกบัเบอร์พิเศษเพียง 1-2 เบอร์ กลุ่มท่ี 2 มีความถ่ีในการใช้
งานมากกวา่กลุ่มท่ี 1 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3  กราฟแสดงค่าความแตกต่างของพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระหวา่งการท าภาระกิจต่างๆ 
     พฤติกรรมจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ กลุ่มท่ี 3 ใชบ่้อยท่ีสุด รองมาคือกลุ่มท่ี 1และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั ไดแ้ก่ 
การใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งการดูทีวี,การเดินทาง,การเขา้หอ้งน ้า,อยูก่บัครอบครัว,การชอปป้ิง,การประชุม 
หรือช่วงเวลาเรียน ยกเวน้ ระหวา่งเวลาสงัสรรค ์ กลุ่มท่ี 1 มีความถ่ี ในการใชง้านมากกวา่กลุ่มท่ี 3 และระหวา่งรอ 
ภาระกิจใดๆกลุ่มท่ี 2 มีความถ่ีในการใชง้านมากกวา่กลุ่มท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 กราฟแสดงค่าความแตกต่างของพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการเช่ือมต่อ Wifi 
พฤติกรรมจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ กลุ่มท่ี 3 ใชบ่้อยท่ีสุด รองมาคือกลุ่มท่ี 1และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั ไดแ้ก่ 
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใชส้ญัญาณ Wifi (กบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี)ในบา้น,ท่ีท างาน และในสถานท่ีสาธารณะ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัค่าเฉลีย่ของค าถามที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
     จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดแ้ก่ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้รูปแบบการใชง้าน(รายเดือน/เติมเงิน) ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียนต่อเดือนในการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจ านวนทั้งส้ินจากการศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
จ านวนทั้งส้ิน 300 คน  พบวา่จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม ในการ แบ่งกลุ่มคือ 3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 จ านวน 97 คน กลุ่มท่ี 2 
จ านวน 30 คน  กลุ่มท่ี 3 จ านวน 173 คน ซ่ึงพฤติกรรมส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ กลุ่มท่ี 3 ใชบ่้อย
ท่ีสุด รองมา คือกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั โดย 
     กลุ่มท่ี  1 Regular User  พฤติกรรมท่ีมีความถ่ีในการใชง้านมากท่ีสุดคือ การใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการ โทร
เขา้โทรออก การอ่านงานเอกสาร เช่น word,powerpoint,pdf  การโทรเขา้ -  โทรออกติดต่อเร่ืองงาน ครอบครัว เบอร์
พิเศษเพียง 1-2 เบอร์ เป็นประจ า และการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งเวลาสงัสรรค ์ ซ่ึงกลุ่มท่ี 1 มีปัจจยัส่วนบุคคล
ดงัน้ีคือ สถานะ โสดมากท่ีสุดจ านวน 57 คน รองลงมาคือ สมรสจ านวน 40 คน ระดบัการศึกษาปริญาตรีหรือ
เทียบเท่ามากท่ีสุด จ านวน 55 คน อาชีพ ลกูจา้งเอกชนมากท่ีสุด 31 คน รายไดม้ากท่ีสุดคือช่วง 15,000 – 30,000 
บาท จ านวน  44 คน ใชง้านแบบ รายเดือนจ านวน 58 คน เติมเงิน จ านวน 39  คน ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อเดือนในการ
ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มากท่ีสุดคือช่วง 601- 800 บาท                  
     กลุ่มท่ี  2 Light User พฤติกรรมท่ีมีความถ่ีในการใชง้านมากท่ีสุดมีเพียงเร่ืองเดียวคือแชทหรือโทรผา่น 
อินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsAppติดต่อพิเศษเพียง 1-2 คนเป็นประจ า  มีปัจจยัส่วนบุคคลดงัน้ีคือ สถานะโสด 
มากท่ีสุด จ านวน 20 คน ระดบัการศึกษามธัยมศึกษามากท่ีสุด จ านวน 15 คน อาชีพ ลกูจา้งเอกชนมากท่ีสุด 31 คน 
รายได ้มากท่ีสุดคือช่วง ต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน  24 คน ใชง้านแบบเติมเงินจ านวน 22 คน ค่าใชจ่้ายโดย เฉล่ีย
ต่อเดือนในการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากท่ีสุด คือช่วง 401- 600 บาท จ านวน 14 คน 
     กลุ่มท่ี  3 Heavy User พฤติกรรมท่ีมีความถ่ีในการใชง้านมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การโทรนอกเครือข่ายมากกวา่ใน 
เครือข่าย,E-mail,การคน้หาขอ้มลูข่าวสารผา่นเวบ็ไซต ์ การเขา้ใชส้งัคมออนไลน ์ (Social Media) เช่น Facebook 
,Twitter,instagram,การแชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsApp,การใช ้ Video call เช่น Skype,Face 
Time,การอพัโหลด / ดาวนโ์หลด Content ต่างๆ, การเล่นเกมส์, การปล่อยสญัญาณ อินเทอร์เนตสู่คอมพิวเตอร์ ในท่ี
พกั อาศยั (ในบา้น),การโทรระหวา่งประเทศ (Roaming), การโทรเขา้ -  โทรออกติดต่อกลุ่มเพ่ือน ,แชทหรือโทร 
ผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsApp ติดต่อเร่ืองงาน, กลุ่มเพ่ือน, ครอบครัว,การใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนที ระหวา่ง
การดูทีว,ีการเดินทาง,การเขา้หอ้งน ้า,อยูก่บัครอบครัว,การชอปป้ิง, การประชุม หรือช่วงเวลาเรียน, การเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตโดยใชส้ญัญาณ Wifi (กบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี)ในบา้น , ท่ีท างาน และในสถานท่ีสาธารณะ 
มีปัจจยัส่วนบุคคลดงัน้ีคือ สถานะโสด มากท่ีสุด จ านวน 143 คน ระดบัการศึกษาปริญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด 
จ านวน 112 คน อาชีพนกัเรียนนกัศึกษามากท่ีสุดจ านวน 54 คน รองลงมาคือลกูจา้งเอกชน 50 คน รายได ้มากท่ีสุด
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คือช่วง ต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน  92 คน ใชง้านแบบรายเดือนจ านวน 116 คน ค่าใชจ่้ายโดย เฉล่ียต่อเดือนในการ
ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากท่ีสุด คือช่วง 801- 1,000 บาท จ านวน 66 คน รองมาคือช่วง 601-800 จ านวน 62 คน 

 
ข้อเสนอเนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 
ผูใ้หบ้ริการเคร่ือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีการแบ่งกลุ่มผูใ้ชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีค่อนขา้งคอบคลุมทุกๆกลุ่มผูใ้ชง้าน 
ตั้งแต่ใชง้านนอ้ยมาก ไปจนถึงแบบไม่จ ากดั (Unlimited) แต่ส่ิงท่ี ผูใ้ห้บริการเคร่ือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีควรท าคือ 
การท าการส่ือสารทางการตลาดให้เหมาะกบัพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัท์เคล่ือท่ี เช่นการแจง้ข่าวสารในการ Up 
sale ต่างๆ ช่วงเวลาการแจง้ ควรอา้งอิงตามพฤติการการใชง้านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในแต่ละช่วงเวลาเช่น ระหว่าง 
เดินทาง หรือระหว่างการสังสรรค์ จะท าให้การส่งสารมีประสิทธิภาพมากข้ึนส่วนในเร่ืองของการคิดค่าบริการ 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่ายควรอนุญาติใหผู้ใ้ชง้าน สามารถเปล่ียนโปรโมชัน่ไดต้ามตอ้งการ ไม่ตอ้งรอเวลาในการ 
ตดัรอบบิลเพ่ือความเหมาะสม ในการใชง้านของลกูคา้แต่ละราย 
 
ข้อเสนอเนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
     1. วิธีการศึกษานอกจากจะเก็บแบบสอบถามแลว้ควรเก็บขอ้มูลในดา้นอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น การสอบถามความ
คิดเห็นโดนตรงจากผูใ้ชง้านจริง ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ หรือการท า Focus Group เน่ืองจากจะไดค้วามคิดเห็น
ของผูใ้ชง้านท่ีหลากหลาย และมีรายละเอียดท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากกวา่ 
     2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมในดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อการแบ่งกลุ่ม    
ผูใ้ชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเน่ืองจากพฤติกรรมการใชง้านจะเปล่ียนแปลงตาม เทคโนโลยีท่ีพฒันาไปเร่ือยๆ 
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การแบ่งกลุ่มลูกคา้ของธุรกิจผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
โดยใชปั้จจยัดา้น พฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

Customer segmentation of mobile network providers by using  

the factor of mobile usage behavior 

โปรดปราน จรัสชัยวรรณา  1และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกจิ2 
Prodpran Jaruschaiwanna and Theeranuch Pusaksrikit 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตุัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 2) เพ่ือ 

ศึกษาการแบ่งกลุ่มผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการใชง้าน โดยมีระเบียบวิธี

วิจัย โดย ออกแบบวิจัยเป็นเชิงปริมาณ แบบวิจัยเชิงส ารวจ และท าการศึกษาประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป โดยสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างจ านวน 300 คน เคร่ืองมือเก็บรวบรวม

ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และ สถิติเชิงอา้งอิง การวิเคราะห์คลสัเตอร์ การจดักลุ่มล าดับขั้น การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 21 – 30 ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพพนักงาน/ลูกจา้งเอกชน อตัรเงินเดือนต ่ากว่า 15,000 เครือข่ายท่ีใชง้าน DTAC 

ระยะเวลาการใชง้านเครือข่าย โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระหว่าง 1-3 ปี ค่าใชจ่้ายในการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยเฉล่ียน

ระหว่าง 801-1,000 บาท  นอกจากน้ียงัพบกว่าการแบ่งกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้

ปัจจยัดา้นพฤติกรรม  การใชง้านควรแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

Abstract 
This study aimed 1) to investigate the behaviors of mobile network user and 2) to analyze the segmentation 
of mobile network user by using the factor of mobile usage behavior. The methodology including 
quantitative and survey designs. This focused on the samples that lived in Bangkok and in age more than 
15 years old. All samples took a random 300 persons. A data collection tool of this study was a 
questionnaire and it used descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, and standard deviation 
as well as Inferential Statistics such as Cluster Analysis, Hierarchical Cluster, and Analysis of Covariance 
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for analyzing data. The results showed that majority of samples were woman, single, age between 21-30 
years old, graduated Bachelor’s degree or equivalent, general staff/private employee career, received 
salary lower than 15,000 baht, used network provided by DTAC, duration of usage 1-3 years, and average 
usage charge 801-1,000 baht. Additionally, this study also found that the segmentation of mobile network 
providers by using the factor of mobile usage behavior should be into 3 groups. 

 

1. บทน า 
 

ปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือเขา้มาบทบาในชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นอยา่งมากจนเกือบ จะกลายเป็นปัจจยัท่ี 

5 รองจาก ปัจจยั 4 ประการอนัไดแ้ก่อาหารเคร่ืองนุ่งห่มท่ีอยูแ่ละยารักษาโรคอีกทั้งอตัราการครอบครองโทรศพัท ์

พบวา่ในไตรมาสแรกของปี 2013 นั้นยอดผูใ้ชง้านรวม ทั้งส้ิน 81.89 ลา้นราย ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2011 

ผูใ้ชง้านรวมทั้งส้ิน73.35 ลา้นรายนบัเป็นธุรกิจท่ีมี การเติบโตอยา่งกา้วกระโดดถึง 11.64% ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 

ปี  (รายงานของกสทช,2554) การวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3 ราย ไดแ้ก่ 1) บริษทั 

แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส (AIS) 2) บริษทัโทเท่ิลแอค็เซ็สคอมมนิูเคชัน่ (DTAC) 3) บริษทัทรูมฟูจ ากดั (TMV) 

(รวมถึง บริษทั เรียลมฟู จ ากดั มหาชน (TMH)) ทั้ง 3 ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบ่งกลุ่มลกูคา้ออกเป็น 

2 กลุ่มเช่นเดียวกบัคือ กลุ่มลกูคา้ Prepaid และ Postpaid แต่จากการส ารวจพฤติกรรมผูบ้ริโภคในเบ้ืองตน้ผูวิ้จยั เห็น

วา่ในธุรกิจ บริการเครือข่ายโทรศพัทเคล่ือนท่ีควรมีการแบ่งกลุ่มท่ีละเอียดหรืเหมาะสมกวา่ท่ีเป็นอยู ่ในปัจจุบนั เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มอยา่งแทจ้ริง  

     จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาการแบ่งกลุ่มลกูคา้ของธุรกิจผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท ์

เคล่ือนท่ีโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพ 

มหานคร อายตุั้งแต่ 15  ปีข้ึนไป และน าผลวิจยัคร้ังน้ีเป็นแนวทางในการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคของธุรกิจ เครือข่าย โทรศพัท ์

เคล่ือนท่ีเพ่ืออกกแบบโปรแกรมทางการตลาดใหเ้หมาะสมต่อผูบ้ริโภคและท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึง ความคุม้ค่าสูงสุด 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
     การศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ของธุรกิจผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการ ใช้
งานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ไดมุ่้งเนน้ศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค และการแบ่งส่วนตลาด 
 
Kotler Keller Koshy and Jha (อา้งอิงถึงใน Markrting Management byKotler,Keller,Koshy,Jha ) การแบ่งส่วน
ตลาด (Market Segmentation) เป็นกระบวนการท่ีนกัการตลาดใชก้ารก าหนดตลาดเป้าหมาย (Target market) โดยใช ้
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คุณลกัษณะร่วมกนับางอยา่งของตลาดเป็นตวัก าหนดซ่ึงเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งมกัค านึงถึงปัจจยัต่างๆไดแ้ก่ปัจจยั
ทางประชากรศาสตร์ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ปัจจยัทางจิตวิทยาเช่นทศันคติวฒันธรรมความเช่ือรวมทั้งพฤติกรรมการใช ้
สินคา้ 
 
อดุลย ์ จาตุรงคกลุ (2539) ไดใ้หค้  าจ ากดัความของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้า่ “ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ 
ไดรั้บและใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจรวมทั้งกระบวนการต่างๆของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวั 
ก าหนดปฏิกิริยาต่างๆเหล่านั้น” 
 
เสรี  วงษม์ณฑา (2542) ไดใ้หค้วามหมายของผูบ้ริโภค (Consumer)  ไวด้งัน้ี ผูท่ี้มีความตอ้งการซ้ือ(Needs) มีอ านาจ ซ้ือ 
(Purchasing power) ท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช ้(Using behavior) 
 
2.2.1. ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการ (Needs) 
ตุลยลกัษณ์อู๋ไพจิตร (2550: 28-30) พฤติกรรมผูบ้ริโภคถกูก าหนดดว้ยลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะทางกายภาพ 
ถกูก าหนดดว้ยสภาพจิตวิทยาโดยสภาพจิตวิทยาถกูก าหนดดว้ยครอบครัวและครอบครัวถกูก าหนดดว้ยสงัคม
รวมถึงสังคมจะถูกก าหนดดว้ยวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินดงันั้นเม่ือทราบถึงส่ิงเหล่าน้ีนกัการตลาดจึงตอ้งค านึงถึง
ส่ิงต่างๆดว้ยสาเหตุน้ีนกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือและพฤติกรรมการนัน่กคื็อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคนัน่เองเน่ืองจากวา่ผูบ้ริโภคทุกคนเป็นส่ิงมีชีวิต (Organic) ร่างกายของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นฟิสิกส์ชีววิทยา
และเคมี การท่ีมีร่างกายสูงเต้ียผอมอว้นเป็นลกัษณะทางฟิสิกส์การท่ีร่างกายมีเลือดมีเน้ือกเ็ป็นลกัษณะทางชีววิทยา
ขณะเดียวกนัเรามีต่อมน ้าลายมีต่อมเหง่ือต่อมน ้าตาเหล่าน้ีคือเคมีซ่ึงรวมแลว้เรียกวา่มนุษยเ์ป็นอินทรียมี์การเกิดแก่
เจบ็ตายดงันั้นจึงมีปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดด้งัน้ี 
 
วงศภ์ทัร พิบูลยธนเกียรติ (2553) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือในเขตกรุงเทพ 
มหานคร กรณีศึกษา: พฤติกรรมการมใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจะใชใ้นเร่ืองส่วนตวัและใชรั้บสายเป็นส่วนใหญ่ การใช ้
บริการเสริมยงัไม่เป็นท่ีน่าสนใจมากนกัปัจจยัทางดา้นการตลาดโดยรวมในการจะเป็นผูเ้ลือกผูใ้หบ้ริการโทรศพัท ์
เคล่ือนท่ีมากท่ีสุด 
 
เกียรติยศณ นคร (2544) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการ โทรศพัท ์
เคล่ือนท่ีในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมา 2-3ปี ไม่เกิน 1 ปี มีนอ้ยท่ีสุด 
สถานภาพ อาย ุรายได ้มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
 

3. วธิีการศึกษา 
 
     ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือกลุ่มประชากรท่ีมีพ้ืนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร อาย ุ 15 ปี

ข้ึนไป เพศ อาย ุการศึกษา และรายได ้ ซ่ึงปัจจุบนัประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีดงักล่าว มีจ านวนทั้งส้ิน  7,791,000 คน 
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ซ่ึงก าหนดขนาด กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จ านวน 300 คน ซ่ึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช ้ ตาราง

ส าเร็จรูปบอกขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (1970) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความ 

คลาดเคล่ือน ±5 

จากตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan มีดงัน้ี 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

10 10 220 140 1200 291 
            

15 14 230 144 1300 297 
            

20 19 240 148 1400 302 
            

25 24 250 152 1500 306 
            

30 28 260 155 1600 310 
            

35 32 270 159 1700 313 
            

40 36 280 162 1800 317 
.           
.           

.           
150 108 750 254 15000 375 

            
160 113 800 260 20000 377 

            
170 118 850 265 30000 379 

            
180 123 900 269 40000 380 

            
190 127 950 274 50000 381 

            
200 132 1000 278 75000 382 

            
210 136 1100 285 100000 384 

 

Table 1 ตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan 
ท่ีมา: ศิริชยั กาญจนวาสี และคณะ, 2537 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
ใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการเลือกเกบ็กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  
     ขั้นท่ี 1 ใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกสถานท่ีท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่ม 
ประชากรคือพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 
     ขั้นท่ี 2 ใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา้ (Quota Sampling) เพ่ือใหไ้ดจ้ านวนตวัอยา่งท่ีจะท าการเกบ็ 
ขอ้มลูในแต่ละเครือข่ายท่ีไดเ้ลือกไวโ้ดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละเครือข่ายท่ีถูกเลือกใหมี้จ านวน
เท่ากนั คือ AIS 100 ตวัอยา่ง DTAC 100 ตวัอยา่ง และ True 100 ตวัอยา่ง 
     ขั้นท่ี 3 ใชวิ้ธีการเลือกสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถาม ถามตาม
สถานท่ีท่ีไดก้ าหนดไว ้
 
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์หาค่า ความถ่ี (Frequency ; n) และ

ค่าร้อยละ (Percentage; %) 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยการ วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนท่ี 3 การแบ่งกลุ่มโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยการ Cluster Analysis ดว้ยวิธี  

Hieraechical 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยการ วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) ของ

แต่ละกลุ่ม และช่ือกลุ่มตามพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัท ์เคล่ือนท่ีดว้ยผลการท า ANOVA 

ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าเฉล่ียของค าถามท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่ม กบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
    ผลการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง(ร้อยละ 52.3) สถานภาพโสด (ร้อยละ 
73.3) มีอายรุะหวา่ง 21 – 30 (ร้อยละ 48.0) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 56.3) มีอาชีพ 
พนกังาน/ลกูจา้งเอกชน (ร้อยละ 28.7) อตัรเงินเดือน ต ่ากวา่ 15,000 (ร้อยละ 51.0) เครือข่ายท่ีใชง้าน DTAC (ร้อยละ 
36.7) ระยะเวลาการใชง้าน เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระหวา่ง 1-3 ปี (ร้อยละ 48.7) รูปแบบรายเดือน(ร้อยละ 60.7) 
ค่าใชจ่้ายในการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยเฉล่ียนระหวา่ง 801-1,000 บาท (ร้อยละ 34.7) 
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     ความถ่ีในการใชง้าานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุ 15 ปีข้ึนไป 

ประชากร มีพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มีค่าเฉล่ีย 3.091 เม่ือ พิจารณาถึงพฤติกรรมในดา้นต่างๆ พบวา่ 

พฤติกรรมการใชง้านเคล่ือนท่ีมากท่ีสุดคือการใชง้าน โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในช่วงเวลาสงัสรรค ์เป็น อนัดบั 1 รองลงมา

คือ ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการ โทรเขา้ - โทรออก และ  ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการเขา้ใชส้งัคม ออนไลน์ 

(Social Media) ตามล าดบั  

      กลุ่มคนท่ีติดต่อทั้งจากการโทรเขา้ - โทรออก มากท่ีสุดคือ กลุ่มเพ่ือนมากท่ีสุด รองลงมา คือเร่ืองงาน 

รองลงมา คือติดต่อเบอร์พิเศษเพียง 1-2 เบอร์เป็นประจ า และติดต่อครอบครัวเป็น ล าดบัสุดทา้ย ส่วนกลุ่มคนท่ี

ติดต่อทั้ง จากการแชท มากท่ีสุดคือ เร่ืองงาน รองลงมาคือ กลุ่ม เพ่ือน รองลงมาคือครอบครัว และติดต่อเบอร์พิเศษ

เพียง 1-2 เบอร์เป็นประจ าเป็นล าดบั สุดทา้ย 

     ช่วงเวลาการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบ่งเป็น 2  กลุ่มแรกช่วงเวลาท่ีใชง้านมากท่ีสุดคือ 12.01 – 16.00 ไดแ้ก่ 

การโทรเขา้ - โทรออก การโทรนอกเครือข่าย การส่ง E-mail ผา่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และกลุ่มท่ีสองช่วงเวลา ท่ีใช้

งานมากท่ีสุดคือ 20.01 – 24.00 ไดแ้ก่ การคน้หา ขอ้มลูข่าวสาร  การเขา้ใชส้งัคมออนไลน์( Social Media ) การแชท

หรือโทร ผา่นอินเตอร์เน็ต การใชV้ideo call การอพัโหลด/ดาวนโ์หลด Content ต่างๆ และ การเล่นเกมส์ 

            จากการศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจ านวนทั้งส้ิน 300 คน  พบวา่จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม ใน

การ แบ่งกลุ่มคือ 3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 จ านวน 97 คน กลุ่มท่ี 2 จ านวน 30 คน  กลุ่มท่ี 3 จ านวน 173 คน ซ่ึงพฤติกรรมการ

ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแต่ละกลุ่มมีความถ่ีในการใชง้านสูงสุดดงัตารางต่อไปน้ี    
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พฤตกิรรมทีก่ลุ่ม 1 มีความถีใ่นการใช้งานบ่อยทีสุ่ด พฤตกิรรมทีก่ลุ่ม 2 มีความถีใ่นการใช้งานบ่อยทีสุ่ด พฤตกิรรมทีก่ลุ่ม 3 มีความถีใ่นการใช้งานบ่อยทีสุ่ด 

ใชง้านโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีในการโทรเขา้โทรออก 
แชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsAppติดต่อ
พเิศษเพยีง 1-2 คนเป็นประจ า การโทรนอกเครือข่ายมากกวา่ในเครือข่าย 

การอ่านงานเอกสาร เช่น word,powerpoint,pdf 
 

การใช ้E-mail  
การโทรเขา้ -  โทรออกติดต่อเร่ืองงาน 

 
การคน้หาขอ้มูลข่าวสารผา่นเวบ็ไซต ์

การโทรเขา้ -  โทรออกติดต่อครอบครัว 
 

การเขา้ใชส้ังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook,Twitter,instagram 
การโทรเขา้ -  โทรออกติดต่อเบอร์พเิศษเพยีง 1-2 เบอร์ เป็นประจ า 

 
การแชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsApp 

การใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งเวลาสังสรรค ์
 

การใช ้Video call เช่น Skype,Face Time 
  

 
การอพัโหลด / ดาวนโ์หลด Content ต่างๆ 

  
 

ท่านใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการเล่นเกมส์ 
  

 
ท่านใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการซ้ือของออนไลน์ 

  
 

ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เนตสู่คอมพวิเตอร์ในท่ีพกั อาศยั (ในบา้น) 
  

 
การโทรระหวา่งประเทศ (Roaming) 

  
 

การอ่านหนงัสือ นิตยสาร หนงัสือพมิพ ์
  

 
การโทรเขา้ -  โทรออกติดต่อกลุ่มเพื่อน 

  
 

แชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsAppติดต่อเร่ืองงาน 
  

 
แชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsAppติดต่อกลุ่มเพือ่น 

  
 

แชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsAppติดต่อครอบครัว 
  

 
ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งการดูทีว ี

  
 

ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งการเดินทาง  
  

 
ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งรอภาระกิจใดๆ 

  
 

ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งเขา้หอ้งน ้ า 
  

 
ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งการอยูก่บัครอบครัว 

  
 

ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งการชอปป้ิง 
  

 
ใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งการประชุมหรือช่วงเวลาเรียน 

  
 

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใชส้ัญญาณ Wifi (กบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี)ในบา้น 
  

 
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใชส้ัญญาณ Wifi (กบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี)ท่ีท างาน 

    
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใชส้ัญญาณ Wifi (กบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี)ในสถานท่ี
สาธารณะ 
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  หากแบ่งตามกลุ่มพฤติกรรมใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ทั้ง 3  กลุ่มจะแสดงใหเ้ห็นตามกราฟดงัต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 1  กราฟแสดงค่าความแตกต่างความถ่ีของพฤติกรรมโดยทัว่ไปของการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

     พฤติกรรมจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ กลุ่มท่ี 3 ใชบ่้อยท่ีสุด รองมาคือกลุ่มท่ี 1และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั ไดแ้ก่ 
การโทรนอกเครือข่ายมากกวา่ในเครือข่าย,E-mail,การคน้หาขอ้มลูข่าวสารผา่นเวบ็ไซต ์ การเขา้ใชส้งัคมออนไลน์ 
(Social Media) เช่น Facebook,Twitter,instagram,การแชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsApp,การใช ้
Video call เช่น Skype,Face Time,การอพัโหลด / ดาวนโ์หลด Content ต่างๆ, การเล่นเกมส์, การปล่อยสญัญาณ อิน
เทอร์เนตสู่คอมพิวเตอร์ในท่ีพกั อาศยั (ในบา้น),การโทรระหวา่งประเทศ (Roaming) ยกเวน้ การโทรเขา้โทรออก 
และ การอ่าน หนงัสือ นิตยสาร หนงัสือพิมพ,์การอ่านงานเอกสาร เช่น word,powerpoint,pdf กลุ่มท่ี 1 มีความถ่ี ใน
การใชง้านมากกวา่กลุ่มท่ี 3และการซ้ือของออนไลนก์ลุ่มท่ี 2 มีความถ่ีในการใชง้านมากกวา่กลุ่มท่ี 1 

 
                  รูปท่ี 2 กราฟแสดงค่าความแตกต่างความถ่ีของกลุ่มเป้าหมายในการโทรเขา้-โทรออก 
                                                      และการแชทหรือการโทรทางอินเตอร์  
     พฤติกรรมจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ กลุ่มท่ี 3 ใชบ่้อยท่ีสุด รองมาคือกลุ่มท่ี 1และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั ไดแ้ก่ 
การโทรเขา้ -  โทรออกติดต่อกลุ่มเพ่ือน,แชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsApp ติดต่อเร่ืองงาน, กลุ่ม
เพ่ือน,ครอบครัว ยกเวน้การโทรเขา้โทรออกเร่ืองงาน ครอบครัว และเบอร์พิเศษ กลุ่มท่ี 1 มีความถ่ี ในการใชง้าน
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มากกวา่กลุ่มท่ี 3 และการแชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนตกบัเบอร์พิเศษเพียง 1-2 เบอร์ กลุ่มท่ี 2 มีความถ่ีในการใช้
งานมากกวา่กลุ่มท่ี 1 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3  กราฟแสดงค่าความแตกต่างของพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระหวา่งการท าภาระกิจต่างๆ 
     พฤติกรรมจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ กลุ่มท่ี 3 ใชบ่้อยท่ีสุด รองมาคือกลุ่มท่ี 1และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั ไดแ้ก่ 
การใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งการดูทีวี,การเดินทาง,การเขา้หอ้งน ้า,อยูก่บัครอบครัว,การชอปป้ิง,การประชุม 
หรือช่วงเวลาเรียน ยกเวน้ ระหวา่งเวลาสงัสรรค ์ กลุ่มท่ี 1 มีความถ่ี ในการใชง้านมากกวา่กลุ่มท่ี 3 และระหวา่งรอ 
ภาระกิจใดๆกลุ่มท่ี 2 มีความถ่ีในการใชง้านมากกวา่กลุ่มท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 กราฟแสดงค่าความแตกต่างของพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการเช่ือมต่อ Wifi 
พฤติกรรมจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ กลุ่มท่ี 3 ใชบ่้อยท่ีสุด รองมาคือกลุ่มท่ี 1และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั ไดแ้ก่ 
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใชส้ญัญาณ Wifi (กบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี)ในบา้น,ท่ีท างาน และในสถานท่ีสาธารณะ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัค่าเฉลีย่ของค าถามที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
     จากการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดแ้ก่ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้รูปแบบการใชง้าน(รายเดือน/เติมเงิน) ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียนต่อเดือนในการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     จากการศึกษาพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจ านวนทั้งส้ินจากการศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
จ านวนทั้งส้ิน 300 คน  พบวา่จ านวนกลุ่มท่ีเหมาะสม ในการ แบ่งกลุ่มคือ 3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 จ านวน 97 คน กลุ่มท่ี 2 
จ านวน 30 คน  กลุ่มท่ี 3 จ านวน 173 คน ซ่ึงพฤติกรรมส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ กลุ่มท่ี 3 ใชบ่้อย
ท่ีสุด รองมา คือกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามล าดบั โดย 
     กลุ่มท่ี  1 Regular User  พฤติกรรมท่ีมีความถ่ีในการใชง้านมากท่ีสุดคือ การใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการ โทร
เขา้โทรออก การอ่านงานเอกสาร เช่น word,powerpoint,pdf  การโทรเขา้ -  โทรออกติดต่อเร่ืองงาน ครอบครัว เบอร์
พิเศษเพียง 1-2 เบอร์ เป็นประจ า และการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนทีระหวา่งเวลาสงัสรรค ์ ซ่ึงกลุ่มท่ี 1 มีปัจจยัส่วนบุคคล
ดงัน้ีคือ สถานะ โสดมากท่ีสุดจ านวน 57 คน รองลงมาคือ สมรสจ านวน 40 คน ระดบัการศึกษาปริญาตรีหรือ
เทียบเท่ามากท่ีสุด จ านวน 55 คน อาชีพ ลกูจา้งเอกชนมากท่ีสุด 31 คน รายไดม้ากท่ีสุดคือช่วง 15,000 – 30,000 
บาท จ านวน  44 คน ใชง้านแบบ รายเดือนจ านวน 58 คน เติมเงิน จ านวน 39  คน ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อเดือนในการ
ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี มากท่ีสุดคือช่วง 601- 800 บาท                  
     กลุ่มท่ี  2 Light User พฤติกรรมท่ีมีความถ่ีในการใชง้านมากท่ีสุดมีเพียงเร่ืองเดียวคือแชทหรือโทรผา่น 
อินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsAppติดต่อพิเศษเพียง 1-2 คนเป็นประจ า  มีปัจจยัส่วนบุคคลดงัน้ีคือ สถานะโสด 
มากท่ีสุด จ านวน 20 คน ระดบัการศึกษามธัยมศึกษามากท่ีสุด จ านวน 15 คน อาชีพ ลกูจา้งเอกชนมากท่ีสุด 31 คน 
รายได ้มากท่ีสุดคือช่วง ต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน  24 คน ใชง้านแบบเติมเงินจ านวน 22 คน ค่าใชจ่้ายโดย เฉล่ีย
ต่อเดือนในการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากท่ีสุด คือช่วง 401- 600 บาท จ านวน 14 คน 
     กลุ่มท่ี  3 Heavy User พฤติกรรมท่ีมีความถ่ีในการใชง้านมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การโทรนอกเครือข่ายมากกวา่ใน 
เครือข่าย,E-mail,การคน้หาขอ้มลูข่าวสารผา่นเวบ็ไซต ์ การเขา้ใชส้งัคมออนไลน ์ (Social Media) เช่น Facebook 
,Twitter,instagram,การแชทหรือโทรผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsApp,การใช ้ Video call เช่น Skype,Face 
Time,การอพัโหลด / ดาวนโ์หลด Content ต่างๆ, การเล่นเกมส์, การปล่อยสญัญาณ อินเทอร์เนตสู่คอมพิวเตอร์ ในท่ี
พกั อาศยั (ในบา้น),การโทรระหวา่งประเทศ (Roaming), การโทรเขา้ -  โทรออกติดต่อกลุ่มเพ่ือน ,แชทหรือโทร 
ผา่นอินเตอร์เนต เช่น LINE,WhatsApp ติดต่อเร่ืองงาน, กลุ่มเพ่ือน, ครอบครัว,การใชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนที ระหวา่ง
การดูทีว,ีการเดินทาง,การเขา้หอ้งน ้า,อยูก่บัครอบครัว,การชอปป้ิง, การประชุม หรือช่วงเวลาเรียน, การเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตโดยใชส้ญัญาณ Wifi (กบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี)ในบา้น , ท่ีท างาน และในสถานท่ีสาธารณะ 
มีปัจจยัส่วนบุคคลดงัน้ีคือ สถานะโสด มากท่ีสุด จ านวน 143 คน ระดบัการศึกษาปริญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด 
จ านวน 112 คน อาชีพนกัเรียนนกัศึกษามากท่ีสุดจ านวน 54 คน รองลงมาคือลกูจา้งเอกชน 50 คน รายได ้มากท่ีสุด
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คือช่วง ต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน  92 คน ใชง้านแบบรายเดือนจ านวน 116 คน ค่าใชจ่้ายโดย เฉล่ียต่อเดือนในการ
ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากท่ีสุด คือช่วง 801- 1,000 บาท จ านวน 66 คน รองมาคือช่วง 601-800 จ านวน 62 คน 

 
ข้อเสนอเนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี ้
 
ผูใ้หบ้ริการเคร่ือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีการแบ่งกลุ่มผูใ้ชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีค่อนขา้งคอบคลุมทุกๆกลุ่มผูใ้ชง้าน 
ตั้งแต่ใชง้านนอ้ยมาก ไปจนถึงแบบไม่จ ากดั (Unlimited) แต่ส่ิงท่ี ผูใ้ห้บริการเคร่ือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีควรท าคือ 
การท าการส่ือสารทางการตลาดให้เหมาะกบัพฤติกรรมการใชง้านโทรศพัท์เคล่ือท่ี เช่นการแจง้ข่าวสารในการ Up 
sale ต่างๆ ช่วงเวลาการแจง้ ควรอา้งอิงตามพฤติการการใชง้านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในแต่ละช่วงเวลาเช่น ระหว่าง 
เดินทาง หรือระหว่างการสังสรรค์ จะท าให้การส่งสารมีประสิทธิภาพมากข้ึนส่วนในเร่ืองของการคิดค่าบริการ 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่ายควรอนุญาติใหผู้ใ้ชง้าน สามารถเปล่ียนโปรโมชัน่ไดต้ามตอ้งการ ไม่ตอ้งรอเวลาในการ 
ตดัรอบบิลเพ่ือความเหมาะสม ในการใชง้านของลกูคา้แต่ละราย 
 
ข้อเสนอเนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
     1. วิธีการศึกษานอกจากจะเก็บแบบสอบถามแลว้ควรเก็บขอ้มูลในดา้นอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น การสอบถามความ
คิดเห็นโดนตรงจากผูใ้ชง้านจริง ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ หรือการท า Focus Group เน่ืองจากจะไดค้วามคิดเห็น
ของผูใ้ชง้านท่ีหลากหลาย และมีรายละเอียดท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากกวา่ 
     2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมในดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อการแบ่งกลุ่ม    
ผูใ้ชง้านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเน่ืองจากพฤติกรรมการใชง้านจะเปล่ียนแปลงตาม เทคโนโลยีท่ีพฒันาไปเร่ือยๆ 
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การศึกษาแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์กองทุนรวม 
โดยใช้ปัจจัยด้านพฤตกิรรมการลงทุน 

The study on the segmenting customers who invest in mutual fund 
products and investment behavior using factors 

อกัษร     ทบัคล้าย1 
Augsorn  Tubklai 

  

บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีลงทุนในผลิตภณัฑก์องทุนรวม โดยใช้

ปัจจยัพฤติกรรมดา้นการลงทุน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 377 คนกลุ่ม

ตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 191 คน อาย ุ51-60 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป  ผลสรุปการแบ่งกลุ่มโดยใชปั้จจยั

พฤติกรรมดา้นการลงทุน พบวา่พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีลงทุนในกองทุนรวมโดยมีจุดประสงคเ์พื่อไดรั้บก าไร

ส่วนต่าง ซ่ึงไดรั้บผลตอบแทนสูงกวา่เงินฝากออมทรัพยก์บัทางธนาคาร เพื่อหาช่องทางลงทุนใหม่ๆ เพื่อ

ช่วยกระจายความเส่ียง และเพื่อเก็บไวใ้ชย้ามเกษียณอาย ุ

 

Abstract 

This independent study aimed to study on the segmenting customers who invest in mutual fund Products 
and investment behavior using factors. Data were collected using questionnaires from   377 
respondents.The majority of the respondents were  male 191 people age  51-60 years.Most of them were 
in the bachelor’s degree and had average monthly income 50,0001 baht up. The conclusion of 
segmentation results using the investment behavior found that the customers investment in total 
investment with the aim to gain profit margin. Which was higher than the savings to the bank. To find 
new investment channels. To help spread the risk and to keep them at retirement. 

                                                           
1 Augsorn.tubklai@hotmail.com 
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บทน า 

    ในสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบนั กองทุนรวมในประเทศไทยถือวา่เติบโตพอสมควร 
โดยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิประมาณ 7.26% จากปลายปี 2555 มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเติบโตข้ึน 2.8 ลา้นลา้นบาท 
ในช่วงตน้ปี 2556 ท่ีผา่นมา และไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆจะเห็นไดช้ดัเจนคือกองทุนท่ีเนน้ลงทุนหุน้
ไทยเพิ่มข้ึนกวา่ 45,000 ลา้นบาท โดยกลุ่มท่ีไดรั้บความนิยมมากในขณะท่ีตลาดหุน้ไทยค่อนขา้งผนัผวน  
โดยมีการปรับตวัข้ึน เหนือระดบั 1,500 จุด สลบักบัการปรับตวัลดลง มาอยูท่ี่ระดบั 1,450 จุด ในช่วงปลาย 
เดือน ก.ค. ท่ีผา่นมา จากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อดชันีในช่วงท่ีผา่นมา ทั้งการปรับลดมาตรการผอ่นคลายเชิง
ปริมาณ (QE) ของสหรัฐฯดงันั้น ส าหรับผูท่ี้ลงทุนในหุน้ไทยในช่วงน้ี จะตอ้งระมดัระวงั โดยอาจเนน้ลงทุน
แบบทยอยลงทุน หรือแบบถวัเฉล่ียตน้ทุน โดยควรลงทุนผา่นกองทุนรวมหุ้น หรือผูล้งทุนท่ีไม่มีเวลาศึกษา
ขอ้มูลเศรษฐกิจและการลงทุนขอแนะน าใหเ้ลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ไทยและต่างประเทศ ท่ีบริหาร
จดัการโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการลงทุนโดยจดัสัดส่วนการลงทุน ในการกระจายการ
ลงทุนในตลาดหุน้ ท่ีมีความหลากหลายเพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดหุ้นซ่ึงอาจาท าให้เกิดภาวะ
ขาดทุนได ้

              ในอดีตกองทุนยงัไม่เป็นท่ียอมรับและรู้จกัในกลุ่มนกัลงทุนมากนกัเน่ืองจากมีการลงทุนท่ียงัดู
ซบัซอ้นประกอบกบัขาดแหล่งขอ้มูลส าหรับนกัลงทุนท่ีสนใจลงทุนแต่ปัจจุบนักองทุนรวมถือวา่เป็น
เคร่ืองมือในการลงทุนของประเทศท่ีส าคญัอีกประเภทหน่ึงทีมีทางเลือกในการลงทุนท่ีหลากหลายกวา่การ
ลงทุนประเภทอ่ืนๆส าหรับนกัลงทุนรายยอ่ยท่ีตอ้งการหาช่องทางการลงทุนท่ีไดรั้บผลตอบแทนมากกวา่การ
ไดรั้บผลตอบแทนจากดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารท่ีมีอตัราท่ีต ่า และยงัพบวา่นกัลงทุนรายยอ่ยในปัจจุบนัมี
ความแตกต่างกนัทั้งในดา้นความตอ้งการและพฤติกรรมการลงทุน ซ่ึงในปัจจุบนัภาวะการแข่งขนัของธุรกิจ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการมีมากข้ึนเร่ือยๆ จึงท าใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมต่างๆไดมี้การสร้างกล
ยทุธ์ทางดา้นกาลงทุนในกองทุนรวมแต่ละประเภทให้ดูหลากหลายและโดดเด่น และ น่าสนใจ เพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั 

         ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีลงทุนในผลิตภณัฑก์องทุน
รวมโดยใชปั้จจยัดา้นพฤติกรรมการลงทุน  เน่ืองจากการแข่งขนัในธุรกิจจดัการกองทุนรวมมีมากข้ึนเร่ือยๆ
เพื่อสร้างกลยทุธ์ของกองทุนรวมแต่ละประเภทของบริษทัเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัอีกทั้งยงั
เป็นประโยชน์ใหก้บับริษทัในการสร้างผลิตภณัฑก์องทุนใหม่ท่ีตรงตามพฤติกรรรมของลูกคา้แต่ละกลุ่มอีก
ดว้ย   
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1.วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

           1.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล ท่ีลงทุนใน

กองทุนรวม 

           1.2 เพื่อแบ่งกลุ่มลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล แต่ละประเภทท่ี

ลงทุนในกองทุนรวม 

2.กรอบแนวคดิในการวจิัย 

กรอบแนวคิดส าหรับการวิจยั “การแบ่งกลุ่ม” 

1.ประชากรท่ีจะศึกษา   

                           

    ตัวแปรทีจ่ะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประชากรเป็นกลุ่มย่อย(ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

ปัจจัยพฤติกรรมการลงทุน 

 1.  ดา้นความถ่ีในการลงทุน                    5.  ดา้นความมัน่คงและน่าเช่ือถือต่อสถาบนัการเงิน 

 2.  ช่องทางการลงทุน                            6.  ดา้นราคา,ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 3.  ดา้นความเส่ียงท่ีลูกคา้ยอมรับ               ดา้นส่งเสริมการตลาด,ดา้นบุคลากร 

4.  ดา้นวตัถุประสงคใ์นการลงทุน                 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ ดา้นกระบวนการบริการ 

 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มท่ี 3  
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3.ระเบียบวธิีวจิัย (การเกบ็ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจิัย) 

   1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

        1.1 ประชากร (Population) 

         ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชากรผูท่ี้มีรายไดป้ระจ าซ่ึงเป็นลูกคา้

ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั  โดยไม่จ  ากดัเพศ อาย ุการศึกษา และ

รายได ้ซ่ึงในปัจจุบนัมีลูกคา้ท่ีลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวมีทั้งหมด 20,000 คน 

จากตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งประเมินโดยใชต้ารางของ Krejcie and Morgan มีดงัน้ี     

   จ  านวน    
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 

80 
86 
92 
97 
103 
108 
113 
118 
123 
127 
132 

500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 

217 
226 
234 
242 
248 
254 
260 
265 
269 
274 
278 

6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
15000 
20000 
30000 
40000 
50000 
75000 

361 
364 
367 
368 
370 
375 
377 
379 
380 
381 
382 

 

ดงันั้นขนาดตวัอยา่งของงานวจิยัคร้ังน้ีจะใชข้นาดตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั 377 ตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่ง

แบบมีระบบ(Systematic Sampling)      
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ธนาคารซีไอเอม็บีไทย 
     เขตกรุงเทพ 

   จ  านวนสาขาใน 
      แต่ละเขต 

สาขาท่ีเลือกเป็นกลุ่มสุ่ม
ตวัอยา่ง / จ านวน 

จ านวนลูกคา้ท่ีตอ้งการ
เก็บขอ้มูล / ราย 

เขตกรุงเทพ 1       19 สาขา        5 สาขา        82 ราย 
เขตกรุงเทพ 2       17 สาขา        4 สาขา        65 ราย 
เขตกรุงเทพ 3       17 สาขา        4 สาขา        65 ราย 
เขตกรุงเทพ 4       16 สาขา        4 สาขา        65 ราย 
เขตกรุงเทพ 5       16 สาขา        3 สาขา        50 ราย 
เขตกรุงเทพ 6       16 สาขา        3 สาขา        50 ราย 
รวม       101 สาขา        23 สาขา        377 ราย 
ตารางแสดง:Locationในการเก็บขอ้มูลลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งโดยเลือกจากกลุ่มลูกคา้ในสาขาเขตกรุงเทพ 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

          จากการวจิยัคร้ังน้ีจะใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพื้นท่ี (Area Cluster Sampling) คือ การเร่ิมจาก

การแบ่งกลุ่มประชากรตามพื้นท่ีท่ีเช่ือวา่ในแต่ละพื้นท่ีจะมีคนท่ีใหข้อ้มูลหลากหลายปะปนกนัอยู ่จากนั้นจึง

เลือกพื้นท่ีมาจ านวนหน่ึงแลว้ลงไปเก็บขอ้มูลจากคนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีนั้นๆในแต่ละพื้นท่ีผูว้จิยัอาจเลือกเก็บ

ขอ้มูลในจ านวนท่ีเท่าๆกนัหรือเลือกเก็บขอ้มูลเป็นสัดส่วนท่ีพบในประชากรจริงก็ได ้ 

ตารางสรุปแผนการเกบ็ข้อมูล 

วนัท่ีเก็บขอ้มูล จ านวนชุด สถานท่ี 

11 ธนัวาคม 2556 17 ธ.ซีไอเอม็บีไทย เขตกรุงเทพ 1 จ านวน 1 สาขา 

12 ธนัวาคม 2556 32 ธ.ซีไอเอม็บีไทย เขตกรุงเทพ 1 จ านวน 2 สาขา 

13 ธนัวาคม 2556 33 ธ.ซีไอเอม็บีไทย เขตกรุงเทพ 1 จ านวน 2 สาขา 

16 ธนัวาคม 2556 32 ธ.ซีไอเอม็บีไทย เขตกรุงเทพ 2 จ านวน 2 สาขา 

17 ธนัวาคม 2556 33 ธ.ซีไอเอม็บีไทย เขตกรุงเทพ 2 จ านวน 2 สาขา 

18 ธนัวาคม 2556 32 ธ.ซีไอเอม็บีไทย เขตกรุงเทพ 3 จ านวน 2 สาขา 
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19 ธนัวาคม 2556 33 ธ.ซีไอเอม็บีไทย เขตกรุงเทพ 3 จ านวน 2 สาขา 

20 ธนัวาคม 2556 32 ธ.ซีไอเอม็บีไทย เขตกรุงเทพ 4 จ านวน 2 สาขา 

23 ธนัวาคม 2556 33 ธ.ซีไอเอม็บีไทย เขตกรุงเทพ 4 จ านวน 2 สาขา 

24 ธนัวาคม 2556 32 ธ.ซีไอเอม็บีไทย เขตกรุงเทพ 5 จ านวน 2 สาขา 

25 ธนัวาคม 2556 18 ธ.ซีไอเอม็บีไทย เขตกรุงเทพ 5 จ านวน 1 สาขา 

26 ธนัวาคม 2556 32 ธ.ซีไอเอม็บีไทย เขตกรุงเทพ 6 จ านวน 2 สาขา 

27 ธนัวาคม 2556 18 ธ.ซีไอเอม็บีไทย เขตกรุงเทพ 6 จ านวน 1 สาขา 

ทีม่า : ตารางแสดงระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม 

        ส่วนที ่1   แบบสอบถามคุณลกัษณะพื้นฐาน ทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน  6 ขอ้ เป็น

แบบสอบถามปลายปิด ( Close-ended Response Question ) ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษาขั้น

สูงสุด อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนหลงัหกัภาษี  โดยใชม้าตราวดัแบบนามมาตรา ( Nominal  Scale ) 

         ส่วนที ่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการลงทุนของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  8  ขอ้ เป็น

แบบสอบถามปลายปิด ( Close-ended Response Question) ไดแ้ก่  ดา้นความถ่ี , ช่องทางการลงทุนม ,ดา้น

ความเส่ียงม , สัดส่วนการลงทุน , ประสบการณ์ในการลงทุน และ บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจ โดยใช้

มาตรวดัแบบมาตรอนัดบั ( Ordinal Scale ) โดยใชม้าตรส่วนการประเมินค่า (Rating  Scale) ใหร้ะดบั

ความส าคญัความคิดเห็น ดงัน้ี   

        ส่วนที ่3  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการกองทุนรวมของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถาม

เป็นแบบปลายปิด ( Closed-ended Response Question )ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงค,์ดา้นภาพพจน์ความมัน่คง

ในสถาบนัการเงิน , ดา้นราคา , ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย , ดา้นส่งเสริมการตลาด ,ดา้นบุคลากร ,ดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ใชม้าตรวดัแบบมาตรอนัดบั ( Ordinal Scale ) โดยใช้

มาตรส่วนการประเมินค่า (Rating  Scale) ใหร้ะดบัความส าคญัความคิดเห็น ดงัน้ี  
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โดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ

วเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจและแปรผลตามเกณฑต์ดัสินใจท่ีท าไวด้งัน้ี 

ตารางส าหรับแปลผลคะแนน มีหลกัเกณฑก์ารแบ่งคะแนนตามช่วง ดงัน้ี 

                           คะแนนเฉลี่ย ( X )                                ระดับ 
                          1.00 - 1.80                   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

1.81 - 2.60                       ไม่เห็นดว้ย 
                         2.61 – 3.40                         เฉยๆ 
                         3.41 – 4.20                      เห็นดว้ย 
                         4.21 – 5.00                  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ท่ีมา : จากผลการศึกษา 

4. ผลการวจิัย 

    นกัลงทุนในกองทุนรวมของ CIMB-PRINCIPAL ส่วนใหญ่ เป็นเพศชายจ านวน 191 คน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 50.66%  อาย ุ51-60 ปีร้อยละ 34.48% สถานภาพสมรสมีจ านวนร้อยละ

76.13%  ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ.73.21% ลกัษณะอาชีพพนกังานเอกชนมีจ านวนมร้อยละ 

62.60% มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนหลงัหกัภาษี รายได ้50,001 บาทข้ึนไป มีจ านวนมากท่ีสุดถึงร้อย

ละ 48.54%  

วเิคราะห์ : จากการท า Anova Test เพื่อวดัระดบันยัส าคญัของตวัแปรท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลตาราง Anova โดยเลือก

จาก Sig.ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ ต ่ากวา่ 0.05 

ผลของการแบ่งกลุ่มสามารถแบ่งกลุ่มได ้2 กลุ่ม และจากการพิจารณาค่า Mean ดงักล่าวจึงน าไปตั้งช่ือกลุ่ม 

ดงัน้ี 
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Graph

 

           กลุ่มท่ี 1 : จะมีท่ีอุปนิสัยท่ีสนใจในการลงทุนท่ีมีผลตอบแทนสูงกวา่เงินฝากธนาคารแต่ กลวัความ

เส่ียง มาก เงินตน้ตอ้งอยูค่รบ และใหค้วามส าคญักบัสถาบนัการเงินท่ีเปิดมานาน (ตั้งช่ือวา่ “กลุ่มใจเสาะ”) 

            กลุ่มท่ี 2 กลา้ลงทุนในความเส่ียงพอสมควรเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนสูง และยอมรับการขาดทุนท่ีอาจ

เกิดจากการ ลงทุนได ้สถาบนัการเงินท่ีเปิดมานานไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุน(ตั้งช่ือวา่ “กลุ่มใจเด็ด”) 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้น าแบบสอบถามท่ี

มีความสมบูรณ์ทั้งหมดไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS จากนั้นจะด าเนินการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
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การแบ่งกลุ่ม : Cluster Analysis มี 4 ขั้นตอน เร่ิมจาก 

เคร่ืองมือทางสถิติทีจ่ะใช้ในการวเิคราะห์ Cluster Analysis 

การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster  Analysis)   เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มหน่วยขอ้มูล หรือเป็นการแบ่งคน  สัตว ์ ส่ิงของ  

องคก์ร ฯลฯ  ออกเป็นกลุ่มยอ่ยอยา่งนอ้ย 2  กลุ่ม  โดยมีหลกัเกณฑใ์นการแบ่งดงัน้ี  “ใหห้น่วยท่ีอยูใ่นกลุ่ม

เดียวกนัมีลกัษณะท่ีสนใจเหมือนกนัหรือคลา้ยกนั  แต่หน่วยท่ีอยูต่่างกลุ่มกนัจะมีลกัษณะท่ีสนใจต่างกนั” 

ตวัแปรท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัจะมีความสัมพนัธ์กนัมากกวา่ตวัแปรท่ีอยูต่่างกลุ่มกนั  

ตวัแปรท่ีอยูต่่างกลุ่มกนัจะมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยหรือไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 

เทคนิคการจดักลุ่ม (Clustering) ตามหลกัการของการขดุคน้ขอ้มูล (Data Mining) จะต่างกบัการแบ่งกลุ่มใน

เชิงสถิติ เน่ืองจากการแบ่งกลุ่มทางสถิติ จะหมายถึง การท าการสุ่มขอ้มูล 

 5. การอภิปรายผล 

    5.1. จากการวจิยัพบวา่นกัลงทุนส่วนใหญ่ในเร่ืองของความถ่ีในการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆนั้น 

โดยรวมจะเลือกลงทุนในกองทุนเดล่ี อินคมั ในระดบัมากท่ีสุดในกลุ่มตราสารหน้ี ส่วนประเภทหุน้จะเป็น

กองทุนพร็อพเพอร์ต้ีออินคมั และประเภทของกองทุนลดหยอ่นภาษีคือกองทุน LTF 70 

     5.2.จากการวจิยัพบวา่ช่องทางการลงทุนท่ีนกัลงทุนลงทุนบ่อยท่ีสุดคือการลงทุนผา่นธนาคารซีไอเอม็บี

ไทย ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้เงินฝากท่ีส่วนมากรับความเส่ียงไม่ไดเ้ลย เงินตน้ตอ้งอยูค่รบ ส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพล

ในการตดัสินใจท่ีจะลงทุนก็คือตวัลูกคา้เอง 

      5.3.จากการวจิยัพบวา่พฤติกรรมการใชบ้ริการกองทุนรวมของนกัลงทุน ในดา้นวตัถุประสงค ์คือเป็น

กลุ่มท่ีลงทุนเพื่อไดรั้บก าไรส่วนต่าง มีจ  านวนมากท่ีสุด ดา้นภาพพจน์ในสถาบนัการเงิน ก็ควรจะเป็น

สถาบนัท่ีเปิดมานานเป็นท่ีนิยม ในดา้นราคาลูกคา้ตอ้งการทราบค่าธรรมเนียมตอนขายวา่มีการเรียกเก็บ

หรือไม่และเท่าไหร่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายลูกคา้ก็ใหค้วามตอ้งการใหมี้ตวัแทนขายหลายสถาบนั ดา้น

ส่งเสริมการตลาดนกัลงทุนตอ้งการใหมี้การไดรั้บข่าวสารทางโทรทศัน์และวทิย ุมากท่ีสุด ดา้นบุคลากรนกั

ลงทุนก็ตอ้งการบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ดา้นทางกายภาพ ก็ตอ้งการใหบ้ริษทัท่ีเลือกลงทุนมี

การเดินทางสะดวก และในดา้นกระบวนการลูกคา้ก็ตอ้งการใหมี้การบริการหลงัการขายอีกดว้ย 
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ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

       ควรมีระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามมากกวา่น้ีหรือไม่ควรเลือกเดือนท่ีมีวนัหยุดนกัขตฤกษห์ลาย

วนัเพื่อจะไดมี้เวลาเก็บแบบสอบถามกบัลูกคา้ไดห้ลายๆสาขาของธนาคารมากกวา่น้ีเพราะในการกรอก

แบบสอบถามอาจไดข้อ้มูลความตอ้งการของลูกคา้อยา่งไม่แทจ้ริง และควรมีการเก็บหรือออกแบบ

แบบสอบถามในเชิงลึก เน่ืองจากกองทุนรวมมีหลายประเภท 
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The Factors Affecting The Decision Relating to Housing Credit 
: A Case Study of the People in Bang - Khuntien District , Bangkok . 

ศุภมาส  แจ้งกระจ่าง1 และพสิษฐ์ รัตนมณีวงศ์2  
Suppamas Jangkajang and Pasid Ratanamaneewong 

บทคดัย่อ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของประชาชนเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือสูงสุดท่ีธนาคารสามารถให้ได ้รองลงมาคือ ส่ือและประชาสัมพนัธ์  ความ
รวดเร็วในการด าเนินการ การไม่บงัคบัท าประกนัคุม้ครองวงเงินกู ้การเป็นลูกคา้เก่าของธนาคาร ค่าธรรมเนียมในการใช้
บริการ ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร ระยะเวลาผ่อนช าระ การใหบ้ริการท่ีดีของพนกังาน การสนบัสนุนวงเงิน
อ่ืน  ๆและอตัราดอกเบ้ีย ตามล าดบั  กลุ่มตวัอยา่งทางลกัษณะประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะมีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัไม่
แตกต่างกนั  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีทางลกัษณะดา้นท่ีอยู่อาศยัส่วนใหญ่ ซ่ึงไดแ้ก่ ประเภทท่ีอยู่อาศยั วตัถุประสงคใ์นการถือ
ครองท่ีอยูอ่าศยั และวตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือท่ีแตกต่างกนั จะมีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั
ไม่แตกต่างกนั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีทางลกัษณะดา้นท่ีอยู่อาศยัประเภทราคาท่ีอยูอ่าศยัท่ีแตกต่างกนั ส่วนใหญ่จะมีปัจจยั
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัแตกต่างกนั 
ค ำส ำคัญ: สินเช่ืออยู่อำศัย  

Abstract  
The analysis relating to factors affecting the decision to use public mortgage services in Bang-Khuntien 

District are overall inaffecting many decisions as taking consideration of each factor . The respondents are placed 
most important to the maximum credit limit of the bank , the free accessing to media   and informations , the short 
period of taking action of the bank , the non-enforced credit protection insurance , the former client of the bank , 
the bank fee , the ease of dealing with banks , the repayment conditions , the attitude of the bank personnel ,  interest 
rates and the other supporting  credit facilities . The main samples of demographic status are education , occupation,  
gender , age and average income per-month , for most different deciding factors to use mortgage services are 
irrelevant . Samples of most characteristic aspects of housing including types and purposes of holding .The purpose 
of the loan is different and the deciding factors to use mortgage services are irrelevant. The samples relating to 
residential housing prices will be deciding factos of using mortgage services are highly correlated. 
Keywords: Housing Credit  
 
1 นิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: mint-j@hotmail.com 
2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 email: pasid_rat@utcc.ac.th  

mailto:mint-j@hotmail.com


การประชมุทางวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครัง้ที ่2                                                     2182 

 

บทน า 
 
ท่ีอยู่อาศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัพ้ืนฐานส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์การมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเองเป็น

พ้ืนฐานท่ีส าคญัในการสร้างหลกัประกนัท่ีมัน่คงและเป็นตวัช้ีวดัถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ธุรกิจภาคอสงัหาริมทรัพย์
โดยเฉพาะธุรกิจท่ีอยู่อาศยักลายเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัล าดบัตน้ๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากอตัราการขยายตวัของ
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีการเติบโตต่อเน่ือง  

ธนาคารพาณิชยไ์ดใ้หค้วามส าคญักบัการเพ่ิมสัดส่วนการปล่อยสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัเพราะเป็นสินเช่ือท่ีมี
ความเส่ียงต ่าส าหรับธนาคาร เน่ืองจากมีหลกัประกนัเป็นท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และยงัเป็นการขยายฐานลูกคา้
ไปสู่ธุรกิจดา้นอ่ืนๆท่ีมีความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงกนั ดงันั้นกลุ่มลกูคา้ในตลาดท่ีอยู่อาศยัจึงนบัเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ี
ส าคญัของธนาคารพาณิชยท่ี์แต่ละธนาคารต่างพยายามช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดสินเช่ือของตนเองใหเ้พ่ิมมาก
ข้ึน หรืออยา่งนอ้ยจะตอ้งรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดสินเช่ือของตนเองไม่ใหต้ ่ากวา่เดิม  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยน์บัว่ามีความผนัผวน อนัเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไทยมีความผนัผวนเพราะปัจจยั
ด้านต่างๆทั้ งภายในและภายนอก เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมือง ตลอดจนวิกฤตสินเช่ือด้อยมาตรฐาน                         
( Subprime Loan ) ท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ียงัมีวิกฤตหน้ีสาธารณะของรัฐบาลและ
ประเทศต่างๆในยุโรปท่ีส่งผลกะทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประกอบกับการท่ีประเทศไทยมีพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจโดยอาศยัพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศเป็นหลกัจึงส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไทยมีความผนัผวนตาม
กระแสโลก ผูท่ี้จะซ้ือท่ีอยู่อาศยัในขณะน้ีจ าเป็นตอ้งเพ่ิมความระมดัระวงัและรอบคอบในการวางแผนการซ้ือท่ีอยู่
อาศยัมากข้ึน และยงัตอ้งพิจารณาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเพ่ือความมัน่ใจในการตดัสินใจ 

จากการทบทวนงานวิจยัของประเทศไทย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ี
อยู่อาศยั พบว่าขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาจะแตกต่างกนัออกไป โดยมีวิธีการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงส ารวจเพ่ือคน้หา
ปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจใชสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการศึกษาคร้ังน้ี แต่ยงัขาด
การศึกษาถึงลกัษณะและเง่ือนไขในโปรแกรมสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาคร้ังน้ีท่ีจะศึกษาว่า
เง่ือนไขใดท่ีท าใหผู้กู้เ้ลือกกูก้บัสถาบนัการเงินต่างๆ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีจะน าส่วนท่ีขาดไปมาศึกษาเพ่ิมเติมโดยจะศึกษาถึง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชสิ้นเช่ือ
เพ่ือท่ีอยู่อาศยัของประชาชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร รวมถึงความคิดเห็นท่ีมีความพึงพอใจในการใช้
บริการสินเช่ือดงักล่าว ปัญหาและขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะของลูกคา้ในการใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัในเขต
พ้ืนท่ีบางขุนเทียน เพ่ือน าปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชบ้ริการไปปรับปรุงดา้นสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัให้
ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ต่อไปในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1). เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัของ 

ประชาชน ในเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
2). เพ่ือศึกษาถึงขอ้บกพร่องและปัญหาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ของ

ประชาชน ในเขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตการศึกษา 
 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ คนท่ีท างานในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียนโดยแบ่งเป็น 2 

แขวง คือ แขวงท่าขา้ม และแขวงแสมด า ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 155,821 คน ( กรมการปกครองขอ้มลูสถิติปีพ.ศ.2553 ) 
โดยแบ่งเป็นแขวงแสมด า 108,128 คน และแขวงท่าขา้ม 47,693 คน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ คนท่ีท างานในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียน โดยใชวิ้ธี
ค านวณจากสูตร Taro Yamane จากประชากรทั้งหมด 155,821 ราย ความผิดพลาดท่ียอมให้เกิดไดเ้ท่ากบั 0.07 
ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 203.814 หรือ 204 ราย การเลือกตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยั ผูวิ้จยัไดท้าการสุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก( CONVENIENCE ) ระยะเวลาท่ีท าการศึกษา ใชร้ะยะเวลาในการ
เกบ็ขอ้มลูเพ่ือศึกษาตั้งแต่เดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2556 รวมเวลา 3 เดือน 
 

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 
 ทฤษฎีเกีย่วกบัการตดัสินใจ( Decision Theory ) ของฟิลลิป คอตเลอร์ ( อดุลย ์จาตุรงคก์ลุ,2545 อา้งอิงจาก 
Kotler,2003 ) ประกอบดว้ยกระบวนการตดัสินใจ 5 ขั้นตอน มีดงัน้ี 
 1. การรับรู้ปัญหาหรือความจ าเป็น( Problem or Need Recognition ) หมายถึงการท่ีบุคคลรับรู้ความตอ้งการ
ของตนเองซ่ึงเกิดข้ึนเองหรือการจากส่ิงกระตุน้ เช่นความตอ้งการท่ีอยากจะมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง  
 2. การแสวงหาข้อมูล( Information Search ) เม่ือความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและส่ิงท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกล ้ผูบ้ริโภคจะด าเนินการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการทนัที แต่ถา้ความตอ้งการไม่
สามารถตอบสนอง ความตอ้งการจะถกูจดจ าไวเ้ม่ือความตอ้งการท่ีถกูกระตุน้ไดส้ะสมไวม้ากพอ 
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives ) เม่ือผูบ้ริโภคได้ข้อมูลจากขั้นท่ี 2 แล้ว ต่อไป
ผูบ้ริโภคจะเกิดการเขา้ใจและประเมินทางเลือกต่างๆท่ีตนเองพอใจ 
 4. การตัดสินใจซ้ือ( Purchase Decision ) จากการประเมินทางเลือกในขั้นตอนท่ี 3 ผูบ้ริโภคจะต้อง
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบมากท่ีสุด โดยปัจจยัต่างๆท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการประเมินผลและการตดัสินใจซ้ือ 
 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ( Postpurchase Feeling) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในตวัผลิตภณัฑ์
ภายหลงัการซ้ือผลิตภณัฑไ์ปแลว้ 

ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด( Marketing  Mix Theory )  แนวคิดและทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด  
(นิธินันท์ พิบูลยศ์กัด์ิโสภณ,2550) ไดอ้ธิบายว่า  ส่วนผสมทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้งใชร่้วมกนัเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย 7 P ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลิตภณัฑ(์ Product ) คือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีน าเสนอแก่ตลาด เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และ
ตอ้งสร้างคุณค่า( Value ) ให้เกิดข้ึน การสร้างบริการเพ่ือให้การบริการท่ีทรงคุณค่า เม่ือเปรียบเทียบกบัสินเช่ือ
ผลิตภณัฑด์งักล่าวไดแ้ก่วงเงินสินเช่ือ ระยะเวลาในการช าระหน้ี การใหบ้ริการของพนกังาน ความรวดเร็วในการ
อนุมติั เง่ือนไขของธนาคาร ความสะดวกในการติดต่อ เป็นตน้ 
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 2. ราคา( Price ) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมินทางเลือกและท าการ
ตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาต ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคานอ้ย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือท าให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจดว้ยลกัษณะอ่ืนๆ   
 3. ช่องทางการให้บริการ( Place )  กลยุทธ์ของนักการตลาดในการท าให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจ าหน่าย 
สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ ์แน่นอนว่าสินคา้ท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าใหผู้บ้ริโภค
น าไปประเมินประเภทของช่องทางท่ีน าเสนอ กรณีดา้นท่ีอยู่อาศยัตวัท่ีก าหนดช่องทางการใหบ้ริการไดแ้ก่ ปริมาณ
สาขา สถานท่ีจอดรถ สถานท่ีท าการ เป็นตน้ 
 4. การส่งเสริมทางการตลาด( Promotion ) การส่งเสริมการตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้ก
ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการส่งเสริมการตลาดบริการจ าเป็นตอ้งอธิบายว่าบริการคืออะไรและ
ใหคุ้ณประโยชน์แก่ผูซ้ื้ออยา่งไร กรณีดา้นท่ีอยู่อาศยัตวัท่ีก าหนด Promotion ไดแ้ก่การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 
การขายโดยใชพ้นกังาน เป็นตน้ 
 5. บุคคล( People ) หรือพนกังานผูใ้หบ้ริการ ลกัษณะท่ีแตกต่างของบริการอนัดบัแรกคือการผลิตและการ
บริโภคจะเกิดข้ึนในขณะเดียวกนัไม่สามารถแยกผูใ้ห้และผูรั้บบริการออกจากกนัได ้กรณีดา้นท่ีอยู่อาศยัตัวท่ี
ก าหนดบุคคลไดแ้ก่ พนกังานผูใ้หบ้ริการลกูคา้ และลกูคา้อ่ืนในระบบการตลาดและบริการ 
 6. ส่ิงท่ีน าเสนอทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ( Physical Evidence ) เน่ืองจากการบริการเป็น
ขอ้เสนอท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถจบัตอ้งได ้จึงตอ้งท าใหข้อ้เสนอการบริการเป็นรูปธรรมท่ีลกูคา้เห็นไดช้ดัเจน 
 7. กระบวนการ( Process ) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ี
น าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการ เพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็วและท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความประทบัใจ 
เพ่ือใหก้ารท างานของกระบวนการเป็นไปโดยราบร่ืน 

ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow   ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow ( นฤมล กระแส
อรรถ,2548 )ไดเ้รียงล าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากขั้นตน้ไปสู่ความตอ้งการขั้นต่อไปไวเ้ป็นล าดบัดงัน้ี 
 1. ความตอ้งการทางร่างกาย( Physiological needs ) เป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจมากท่ีสุดและ
สงัเกตเห็นไดช้ดัท่ีสุด 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั( Safety needs ) เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้
กจ็ะเกิดความตอ้งการความปลอดภยั 

3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ( Belongingness and Love needs ) ความตอ้งการความรัก
และความเป็นเจา้ของเป็นความตอ้งการขั้นท่ี 3 ความตอ้งการน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกาย และ
ความตอ้งการความปลอดภยัไดรั้บการตอบสนองแลว้ 

4. ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกย่อง( Self-Esteem needs ) มนุษยต์อ้งการท่ีจะไดรั้บความนบัถือยก
ย่องออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรกเป็นความตอ้งการนบัถือตนเอง( self-respect )    ส่วนลกัษณะท่ีสองเป็น
ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากผูอ่ื้น( esteem from others ) 

5. ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอย่างแทจ้ริง( Self-Actualization needs )  Maslowอธิบายความตอ้งการ
เขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริงวา่เป็นความปรารถนาในทุกส่ิงทุกอยา่งซ่ึงบุคคลสามารถจะไดรั้บอยา่งเหมาะสม 
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ทฤษฎีพฤตกิรรมของผู้บริโภค( Theory of Consumer Behavior ) พฤติกรรมผูบ้ริโภค( อดุลย ์จาตุรงคก์ลุ, 
2545 ) เป็นการคน้หาหรือวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถจดักลยทุธ์
การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัรายละเอียดน้ี  

1. ส่ิงกระตุน้ คือเหตุจูงใจใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
 (1) ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีเกิดจากการจัดส่วนประสมการตลาดโดยนักการตลาด
ประกอบดว้ยส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 (2) ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ โดยเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีอยู่ภายนอกท่ีบริษทัควบคุมไม่ไดไ้ดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นเทคโนโลยี กฎหมาย ดา้นการเมืองและดา้นวฒันธรรม 

2. คุณลกัษณะของผูซ้ื้อ( buyer’s characteristics )  คุณลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัต่างๆ
ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา 
 (1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรม( cultural factor ) วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและเป็น
ท่ียอมรับจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง 
 (2) ปัจจยัดา้นสังคม( social factor ) ประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะจะเป็นส่ิงท่ี
ก าหนดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคกลุ่มอา้งอิงเป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ใจเก่ียวขอ้งดว้ย 
 (3) ปัจจัยส่วนบุคคล( personal factor ) การตัดสินใจของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคล
ทางดา้นต่างๆไดแ้ก่ อาย ุวฏัจกัรชีวิต อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวิต และแนวคิดส่วน
บุคคล  
 (4) ปัจจัยด้านจิตวิทยา(  psychological factor ) ปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
ประกอบดว้ย แรงจูงใจการรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทศันคติ 

3. กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ( buyer’s decision process )  เป็นล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือการรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มลู การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 
และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

4. การตดัสินใจของผูซ้ื้อ( buyer’s decisions ) การตอบสนองของผูซ้ื้อเป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บัส่ิงกระตุน้และ
อิทธิพลของปัจจยัต่างๆดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ในการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจประเด็นต่างๆดงัน้ีคือ การ
เลือกผลิตภณัฑท่ี์จะซ้ือ การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้าย การเลือกช่วงเวลาในการซ้ือ  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

รินนภา  จ าเริญสุข ( 2546 )   ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือหอ้งแถว
ของธนาคารออมสินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง 360 ราย โดยวิธีร้อยละและการใช้
ค่าความถ่ี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นวงเงินกูมี้อิทธิพลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือเป็นอนัดบัแรกส าหรับปัจจยั
รองลงมาคือ ปัจจยัทางดา้นวตัถุประสงค ์ปัจจยัทางดา้นอตัราดอกเบ้ีย ทางดา้นความคิดเห็นของลกูคา้ต่อธนาคารคือ
ลกูคา้มีความพึงพอใจในวตัถุประสงคข์องการกู ้เพราะสามารถน าไปใชล้งทุนในกิจการไดส่้วน 
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 ชลธิชา  ไชยทิพย์ ( 2545 ) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการบริการสินเช่ือของ
ธนาคารไทยธนาคาร สาขาเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อการบริการดา้น
สินเช่ือประเภทวงเงินกูข้องธนาคารไทยธนาคาร สาขาเชียงใหม่ พบว่าผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในบริการดา้น
สินเช่ือของธนาคารในระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร ส่วนปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคาไดรั้บความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ส่วนปัญหาท่ีมีอยู่ในระดบัมากคือ
ปัญหาดา้นราคาในการใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ และปัญหาดา้นกระบวนการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ 

 
วธิีการศึกษา 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ( Primary Data )  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชาชนในเขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานครจ านวน 204 คน จากจ านวนประชากรรวมทั้งส้ิน 155,821 คน ซ่ึงค านวณตาม
วธีิการของทาโร ยามาเน่ ( Taro Yamane )โดยใชแ้บบสอบถาม( Questionnaire ) ซ่ึงผา่นการทดสอบคุณภาพโดย
การเกบ็ขอ้มูลแต่ละคร้ัง ผูวิ้จยัไดอ้ธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการท าวิจยัตลอดจนลกัษณะของแบบสอบถามใหก้ลุ่ม
ตวัอย่างทราบเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัแลว้จึงตอบแบบสอบถาม โดยจะใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าการกรอก
ดว้ยตวัเอง 
 2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ( Secondary Data )  ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ
ต าราทางดา้นการตลาดและทางดา้นอ่ืนๆไดแ้ก่  หนงัสือพิมพ ์วารสาร ส่ิงพิมพต่์างๆ  หนงัสือทางวิชาการ บทความ 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ขอ้มลูท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
 การจดัท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1 การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา( Descriptive Statistic )  
 1 .1  วิ เคราะห์ข้อมูลตัวแปร อิสระ ( Independent Variables )  จ าแนกตัวแปรลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
จ าแนกตัวแปรลกัษณะทางดา้นท่ีอยู่อาศยั ได้แก่ ประเภทท่ีอยู่อาศัย ราคาท่ีอยู่อาศยั วงเงินสินเช่ือท่ีท่านจะกู้ 
วตัถุประสงคข์องการถือครองท่ีอยู่อาศยั วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือ ลกัษณะส่ิงอ านวยความสะดวกโดยรอบท่ี
อยู่อาศยั การไดรั้บขอ้มูลข่าวสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั และการเลือกใชสิ้นเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัสถาบนัการเงิน  หาค่าร้อย
ละ( Percentage ) และแจกแจงความถ่ี( Frequency ) 
 1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลตวัแปรตาม( Dependent Variables )  ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยักบัธนาคารพาณิชย ์ไดแ้ก่  วงเงินสินเช่ือสูงสุดท่ีธนาคารใหไ้ด ้  อตัราดอกเบ้ีย  ระยะเวลาการผอ่นช าระ  ความ
รวดเร็วในการด าเนินการ  ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ  การไม่บงัคบัท าประกนัคุม้ครองเงินกู ้ การใหบ้ริการท่ีดี
ของพนักงาน  ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร  ส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ  การเป็นลูกคา้เก่าของ
ธนาคาร  และการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ืออ่ืนๆ  แบ่งระดบัขอ้มูลเป็น 5 กลุ่ม หาค่าเฉล่ีย( Mean ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน( Standard Deviation )   

2. การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงอนุมาน( Inferential Statistic )  
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2.1 ค่าสถิติ t-test ใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานความแตกต่างระหว่างเพศและสถานภาพ กบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบั
ธนาคารพาณิชย ์
 2.2 ค่าสถิติ Chi-Square ใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานท่ีความแตกต่างระหวา่ง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประเภทท่ีอยูอ่าศยั 
วตัถุประสงคข์องการถือครองท่ีอยู่อาศยั วตัถุประสงคข์องในการขอสินเช่ือ กบัปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัธนาคารพาณิชย ์
 

สมมติฐานทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
ในการศึกษาจะมีขอ้สมมติฐานดงัน้ีคือ 

 1. เพศท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไม่แตกต่างกนั 
 2. อายท่ีุแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไม่แตกต่างกนั 
 3. สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไม่แตกต่างกนั 
 4. การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไม่แตกต่างกนั 
 5. อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัไม่แตกต่างกนั 
 6. รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไม่แตกต่างกนั 
 7. ประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยักบัไม่แตกต่าง กนั 
 8. ราคาท่ีอยูอ่าศยัท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไม่แตกต่างกนั 
 9. วตัถุประสงค์ในการถือครองท่ีอยู่อาศยัท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่
 อาศยัไม่แตกต่างกนั 
 10. วตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัไม่
 แตกต่างกนั 

 
ผลการศึกษา 
  

1. การวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีสถานภาพสมรสหรืออยู่ดว้ยกนั มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีสถานท่ีท างานอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต ่ากวา่ 25,000 บาท 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะท่ีอยู่อาศัยของผู ้ตอบแบบสอบถามสรุปได้ว่า ผู ้บริโภคท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประเภทท่ีอยูอ่าศยัคือทาวนเ์ฮาส์/ทาวนโ์ฮม มีราคาท่ีอยูอ่าศยัในช่วง 2,000,001-3,000,000 
บาท จ านวนเงินท่ีจะกูอ้ยู่ในช่วงราคา 2,000,001-3,000,000 บาท  มีวตัถุประสงค์ในการถือครองท่ีอยู่อาศยัเพ่ืออยู่
อาศยัเท่านั้นมีวตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือเพ่ือซ้ือ มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นโดยรอบท่ีอยูอ่าศยัคือ  ตลาด



การประชมุทางวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครัง้ที ่2                                                     2188 

 

สด โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีต ารวจเป็นตน้ มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัจากส่ือโทรทศัน์มาก
ท่ีสุดและสถาบนัการเงินท่ีจะเลือกใชม้ากท่ีสุดคือธนาคารออมสิน 
 3. ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ วงเงินกูสู้งสุดท่ีธนาคารให้ได ้
รองลงมาคือส่ือประชาสัมพนัธ์ ความรวดเร็วในการด าเนินการ การไม่บงัคบัท าประกนัคุม้ครองวงเงินกู ้เป็นลูกคา้
เก่าของธนาคาร ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร ระยะเวลาการผอ่นช าระ การ
ใหบ้ริการท่ีดีของพนกังาน การสนบัสนุนวงเงินอ่ืนๆ และอตัราดอกเบ้ียตามล าดบั 
 4. การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพท่ีแตกต่างกนัจะมีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัไม่แตกต่างกนั  มีเพียงปัจจยัค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกัน  
ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัจะมีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัไม่แตกต่างกนั  มีเพียงปัจจยัค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ วงเงินสินเช่ือสูงสุดท่ีธนาคาร
ให้ได ้อตัราดอกเบ้ีย และส่ือประชาสัมพนัธ์เท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนั  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประเภทท่ีอยู่อาศยั 
ราคาท่ีอยู่อาศยั วงเงินสินเช่ือท่ีท่านจะกู ้วตัถุประสงค์ในการถือครองท่ีอยู่อาศยั วตัถุประสงค์ในการขอสินเช่ือ 
ลกัษณะสภาพแวดลอ้มโดยรอบท่ีอยู่อาศยั  การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ และการเลือกใชสิ้นเช่ือกบัสถาบนั
การเงินท่ีแตกต่างกนัจะมีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั  มีเพียงปัจจยัการสนบัสนุน
วงเงินสินเช่ืออ่ืน และความสะดวกในการติดต่อเท่านั้นท่ีไม่มีความแตกต่างกนั 

 
สรุปผลการศึกษา 
  

สรุป 
1. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัของประชาชนเขตบางขุน

เทียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุดได้แก่ วงเงินสินเช่ือสูงสุดท่ีธนาคารสามารถให้ได้รองลงมาคือ ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์  ความรวดเร็วในการด าเนินการ การไม่บงัคบัท าประกนัคุม้ครองวงเงินกู ้การเป็นลูกคา้เก่าของ
ธนาคาร ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ ความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคาร ระยะเวลาผอ่นช าระ การใหบ้ริการท่ี
ดีของพนกังาน การสนบัสนุนวงเงินอ่ืนๆ และอตัราดอกเบ้ียตามล าดบั 

2. กลุ่มตวัอย่างทางลกัษณะประชากรศาสตร์ ประเภท เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่วนใหญ่จะมีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัไม่แตกต่างกนั 
 3. กลุ่มตวัอย่างท่ีมีทางลกัษณะดา้นท่ีอยู่อาศยัส่วนใหญ่ ซ่ึงไดแ้ก่ประเภทท่ีอยู่อาศยั วตัถุประสงคใ์นการ
ถือครองท่ีอยูอ่าศยั และวตัถุประสงคใ์นการขอสินเช่ือท่ีแตกต่างกนั  จะมีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ี
อยู่อาศยัไม่แตกต่างกนั  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีทางลกัษณะดา้นท่ีอยู่อาศยัประเภทราคาท่ีอยู่อาศยัท่ีแตกต่างกนั ส่วน
ใหญ่จะมีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัแตกต่างกนั  

ข้อเสนอแนะ 



การประชมุทางวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครัง้ที ่2                                                     2189 

 

1. จากการศึกษาจะเห็นว่าปัจจยัการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือวงเงินกูสู้งสุดท่ีธนาคารใหไ้ด ้เพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชยส์ามารถน าผลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นกล
ยุทธ์ในการแข่งขนัในดา้นการปล่อยวงเงินกูก้บัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชสิ้นเช่ือกบัสถาบนั
การเงินของตน และอาจจดัส่ือประชาสัมพนัธ์ให้สามารถเขา้ถึงลูกคา้ทุกช่องทางเพ่ือช่วยส่งเสริมสินเช่ือของ
ธนาคารพาณิชยน์ั้นๆดว้ย  
 2. ควรค านึงถึงการบริหารความเส่ียงดว้ยกล่าวคือ วตัถุประสงคก์ารขอสินเช่ือเพ่ือซ้ือบา้นใหม่ควรมีการ
ป้องกนัความเส่ียงเน่ืองจากในปัจจุบนัมีปัจจยัหลายดา้นท่ีมีความเส่ียงสูง โดยการศึกษาประวติัทางการเงิน การ
วิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ีของผูบ้ริโภคเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่าผูบ้ริโภคสามารถผ่อนช าระหน้ีไดใ้น
ระยะยาว ในส่วนของการซ้ือท่ีอยู่อาศยัใหม่หรือการกูเ้งินจากแหล่งใหม่( refiance )จากสถาบนัการเงินอ่ืนควร
น าเสนอบริการท่ีดึงดูดผูบ้ริโภค โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองของการใหบ้ริการท่ีดีของพนกังาน เพ่ือเป็นการดึงดูดลูกคา้ใน
เร่ืองของการบริการท่ีดีและสร้างความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ 
 3. ดา้นราคาท่ีอยูอ่าศยั ควรมีการจดัสรรราคาท่ีอยูอ่าศยัใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะบา้นรูปแบบต่างๆ และควร
มีการเสนออตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นการดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่นถา้บา้นท่ีมีราคาสูงมากๆ ควรเสนออตัราดอกเบ้ีย
ท่ีถูกกว่าราคาบา้นท่ีมีราคาต ่า เพราะวงเงินกูย้ิ่งมากหมายถึงการท่ีสถาบนัการเงินไดรั้บค่าธรรมเนียมหรืออตัรา
ดอกเบ้ียท่ีมากตามไปด้วย โดยให้เหมาะสมกับบ้านแต่ละแบบ นอกจากน้ีสถาบันการเงินควรมีก าหนดการ
ระยะเวลาในการพิจารณาสินเช่ือท่ีรวดเร็ว และมีส่ือประชาสมัพนัธ์ท่ีทัว่ถึงและหลากหลาย เพ่ือเป็นการกระตุน้การ
ท าการตลาดสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีนอกเหนือจากเขตบางขุนเทียน เน่ืองจากการพิจารณาสินเช่ือจะรวมศูนย์
การพิจารณาไวท่ี้ส านกังานใหญ่ ซ่ึงตอ้งใชบ้รรทดัฐานเดียวกนัทัว่ประเทศการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้รอบคลุมเพ่ิมข้ึน ทั้งเขตอ่ืนๆในกรุงเทพและต่างจงัหวดั 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบดชันีราคาหลกัทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณชิย์ใน 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Factors Affecting the Securities Index of Banking Sector in  
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคก์ารศึกษาเพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยใชข้อ้มูลหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเป็น
ขอ้มูลรายเดือน จ านวน 60 เดือน ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2555 ซ่ึงไดท้  าการศึกษาทั้งหมด  3 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั มหาชน  ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั มหาชน  และธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั มหาชน การศึกษาใชก้ารวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 
analysis) โดยแบบจ าลองท่ีใชใ้นการคน้ควา้พฒันาข้ึนมาจากแบบจ าลอง Single Index Model เพื่ออธิบายถึง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในสมการและประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรจากแบบจ าลอง โดยใชว้ธีิการทาง
เศรษฐมิติสร้างสมการในรูปของสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) และประมาณค่าโดย
สมการวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Least Squares Method) โดยมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งคือ อตัราเงินเฟ้อ อตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน ปริมาณเงิน และมูลค่าการซ้ือขายของนกั
ลงทุนต่างประเทศ  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางดา้นอตัราเงินเฟ้อ  มีผลต่อดชันีราคาของหลกัทรัพยธ์นาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนั ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อตัราแลกเปล่ียน 
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มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารกรุงเทพในทิศทางตรงกนัขา้ม  ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ า 3 เดือน ไมมี่ผลต่อดชันีราคาของหลกัทรัพยธ์นาคารทั้ง 3 แห่ง อยา่งมีนยัส าคญั  ส าหรับปริมาณเงินใน
ความหมายกวา้ง และมูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนต่างประเทศ มีผลต่อดชันีราคาของหลกัทรัพยธ์นาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนั ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

ค าส าคัญ:  ดัชนีหลกัทรัพย์, กลุ่มธนาคารพาณิชย์, ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Abstract 

 The purpose of this research is to determined the factors affecting  the stock index in the bank sector 
on the Stock Exchange of Thailand.  By using the secondary data of commercial bank stocks listed on the 
Stock Exchange of Thailand in  monthly data of 60 months during period of 5 years from 1 January 2008 to 
31 December 2012 , which has studied all 3 commercial banks, including Bangkok Bank, Kasikorn Bank and 
Siam Commercial Bank. In the quantitative analysis, the model used in this research is developed from the 
Single Index Model to describe the relationship between the stock index and the variables such that inflation 
rate, exchange rate, fixed deposit rate, money supply and foreign volume.  The results revealed that inflation 
rate affected the stock index of 3 commercial bank(Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial 
Bank) in the positive direction.   Exchange rate affected the Bangkok bank in negative direction. Fixed deposit 
has no effect the all stock index.  Money supply in broad definition and volume of foreign investors affected 
all price index of securities in the same direction.  

Keyword:  Securities Index, Banking Sector, Stock Exchange of Thailand 
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บทน า 

 ในปัจจุบนัมีนกัลงทุนใหค้วามสนใจในหุ้นกลุ่มธนาคารเพิ่มมากข้ึน ทั้งนกัลงทุนรายยอ่ยภายในประเทศ
และต่างประเทศ  สาเหตุท่ีนกัลงทุนใหค้วามสนใจในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารเน่ืองจากการด าเนินกิจกรรม
ทางดา้นการเงินของธนาคารพาณิชยมี์ผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทย 
และโดยพื้นฐานท่ีแขง็แกร่งของหลกัทรัพยธ์นาคารพาณิชยท่ี์มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งผลประกอบการ ก าไร
สุทธิท่ีผา่นๆมา จากเงินฝาก กองทุน สินเช่ือท่ีเติบโตข้ึน รวมถึงการท่ีนกัลงทุนต่างประเทศมีการลงทุนใน
หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารมากข้ึนและมีอิทธิพลในการกดดนัดชันีของตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งมาก นบัตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2551-2555 ตลาดทุนของประเทศไทยไทยเติบโตอยา่งต่อเน่ืองสะทอ้นจากมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดท่ี
เพิ่มข้ึน มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ฉล่ียต่อวนัเพิ่มข้ึนเกือบเท่าตวั และระหวา่งปี 2553-2555 จ านวนนกัลงทุนท่ีซ้ือ
ขายหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน ขนาดตลาดทุนไทยระหวา่งปี 2551-2555 เติบโตอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

 ภายใตเ้ศรษฐกิจท่ีเติบโตและความเจริ ญทางดา้นการพฒันาประเทศจ าเป็ นตอ้งมีการลงทุนเพื่อใหมี้การ
ขยายตวัในอุตสาหกรรมในดา้นต่างๆ และใชเ้งินทุนเป็ นจ านวนมากเพื่อการพฒันาประเทศ กลุ่มหลกัทรัพยท่ี์
น่าสนใจมากส าหรับนกัลงทุน คือกลุ่มของ ธนาคารพาณิชยเ์น่ืองจากการมีการขยายบทบาทและอิทธิพลของ
ธนาคารพาณิชยต่์อระบบเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาทั้งในดา้นการออมเงิน การใหสิ้นเช่ือ และการเงิน
ระหวา่งประเทศ ซ่ึงท าใหธ้นาคารพาณิชยมี์การขยายตวัในดา้นทรัพยสิ์น ผลการด าเนินงาน รวมถึงการจ่ายเงิน
ปันผล ใหแ้ก่นกัลงทุน ธนาคารหลกัซ่ึงไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกสิกรไทย เป็น 
3 ธนาคารหลกัๆในกลุ่มของธนาคารพาณิชย ์ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่  ท่ีมีอิทธิพลในการกดดนัดชันี
ของตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งมาก และนกัลงทุนต่างประเทศใหค้วามสนใจในการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นใน
การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคา
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตวัแปรนั้นๆมี
ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางใด โดยเลือกหลกัทรัพยธ์นาคารใหญ่ 3 ธนาคาร ท่ีมีอิทธิต่อดชันี
หลกัทรัพยม์ากท่ีสุด ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทยไทย โดยใชข้อ้มูลเป็น
ขอ้มูลรายเดือน จ านวน 60 เดือน ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2555 เพื่อประโยชน์ของนกัลงทุนและผูท่ี้สนใจลงทุนและศึกษาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารเพื่อการวางแผน
และตดัสินใจในการลงทุนในอนาคตได ้
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วตัถุประสงค์การศึกษา 

 เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคา
หลกัทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตวัแปรนั้นๆมี
ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางใด 

ขอบเขตในการศึกษา 

 ใชข้อ้มูลหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเป็น
ขอ้มูลรายเดือน จ านวน 60 เดือน ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2555 ซ่ึงไดท้  าการศึกษาทั้งหมด  3 ธนาคาร ไดแ้ก่ 1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั มหาชน BBL 2. ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั มหาชน KBANK 3. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั มหาชน SCB 

วธิีการศึกษา 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ขอ้มูลท่ีใชใ้นการคน้ควา้อิสระเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใช้
ขอ้มูลตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2555 โดยเก็บรวบรวมมาจากรายงานการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (http://www.settrade.com) ขอ้มูลจากระบบขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย์
ฉบบัออนไลน์ (http://www.setsmart.com) รายงานเศรษฐกิจรายเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทย (http://www.bot.or.th) 
นอกจากน้ียงัอาศยัขอ้มูลและผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากทางเวป็ไซต ์เอกสารทางวชิาการ วารสารทางเศรษฐกิจ
อ่ืน ๆ และจากหอ้งสมุดของธนาคารพาณิชยแ์ละมหาวทิยาลยัต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบการคน้ควา้
อิสระ  

สมมติฐานการศึกษา 

การเปล่ียนแปลงของอตัราเงินเฟ้อ (IR) อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ (EX) อตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากประจ า 3 เดือน (FIX3) ปริมาณเงินความหมายกวา้ง (M2) และมูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนต่างประเทศ 
(Foreign Volume) มีผลกระทบต่อดชันีราคาของหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารไปในทิศทางเดียวกนั 

 

 

http://www.settrade.com/
http://www.setsmart.com/ism/login.jsp
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แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 

 แบบจ าลองท่ีใชใ้นการคน้ควา้พฒันาข้ึนมาจากแบบจ าลอง Single Index Model เพื่ออธิบายถึง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในสมการและประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรจากแบบจ าลอง โดยใชว้ธีิการทาง
เศรษฐมิติสร้างสมการในรูปของสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) และประมาณค่าโดย
สมการวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Method of Least Squares) เป็นสมการถดถอยของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นการแปรเขา้
ระบบสมการดว้ยวธีิ All Enter คือ ถือวา่ตวัแปรอิสระทุกตวัมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม จึงน าตวัแปรอิสระทุกตวั
เขา้ระบบสมการพร้อม ๆ กนัในทีเดียว โดยมีรูปแบบสมการ ดงัน้ี 

 SET-BANK  =        a0+a1IR+a2EX+a3FIX3+a4M2+a5FV 

โดยแยกตามธนาคาร ดงัน้ี 

 1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  “BBL” แสดงความสัมพนัธ์ของสมการ ได ้ดงัน้ี 

SET-BBL =  a0+a1IR+a2EX+a3FIX3+a4M2+a5FV 

 2. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   “KBANK” ” แสดงความสัมพนัธ์ของสมการ ได ้ดงัน้ี 

SET-KBANK   =  a0+a1IR+a2EX+a3FIX3+a4M2+a5FV 

 3. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)   “SCB” แสดงความสัมพนัธ์ของสมการ ได ้ดงัน้ี 

SET-SCB   =  a0+a1IR+a2EX+a3FIX3+a4M2+a5FV 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยน้ี์ไดใ้ชแ้นวความคิด
ทฤษฎีการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์โดยใชก้ารวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของดชันี
ราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงการวเิคราะห์ต่อไปน้ีจะใชปั้จจยัต่อไปน้ีคือ 

 IR = อตัราเงินเฟ้อ 

 EX = อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  



 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     2196 

 

 FIX3 = อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน  

 M2 = ปริมาณเงินตามความหมายกวา้ง (พนัลา้นบาท) 

 FV = มูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนต่างประเทศ (พนัลา้นบาท) 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ยทุธนา  กระบวนแสง (2546) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีก าหนดการเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ผลการศึกษา พบวา่ อตัราดอกเบ้ียและดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เป็นปัจจยัท่ีก าหนดการเขา้มา
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วน
ปริมาณการซ้ือสุทธิของนกัลงทุนต่างประเทศและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน มีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ผลของตวัแปรท่ีไดเ้ป็นไปตามขอ้สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ปริมาณการซ้ือสุทธิของนกั
ลงทุนต่างประเทศ ไม่เป็นไปตามขอ้สมมติฐานท่ีตั้งไวท่ี้กล่าววา่มูลค่าการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยจ์ะผนัแปร
ทิศทางเดียวกนักบัการซ้ือสุทธิของนกัลงทุนจากต่างประเทศ 

 สุภาวดี  สัตยายทุย ์(2546)  ศึกษาเร่ือง การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน
หุน้สามญัของกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ศึกษาหลกัทรัพย ์ 5 หลกัทรัพย ์พบวา่ มีเพียงอตัราผลตอบแทนของตลาด
เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ซ่ึงความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียในตลาด ความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงพื้นฐานซ่ึงเกิดจากส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดี
ประเภทเบิกเงินเกินบญัชีกบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเพียงบางหลกัทรัพยเ์ท่านั้น และตวัแปรต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการคน้ควา้อิสระมี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัค่อนขา้งนอ้ย และมีความไม่แน่นอนสูง 

 จุฑาภรณ์  ยาชะวะนา  (2550)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ โดยปริมาณเงินในความหมายกวา้ง อตัราเงินเฟ้อ 
อตัราแลกเปล่ียน ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ีย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่ม
ธนาคารพาณิชย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่การลงทุนในดชันีกลุ่มธนาคารพาณิชย ์และสินทรัพย์
ในการด าเนินกิจการของธนาคารพาณิชยมี์การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์
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กลุ่มธนาคารพาณิชย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์มี
ความสัมพนัธ์กบัส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียเป็นอยา่งมากเม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ 

 สุวพิชญ ์บรรลือฤทธ์ิ (2554) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคา
หลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ดชันีราคาผูบ้ริโภค
ภายในประเทศ อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี
ผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ส่วนอตัราเงินเฟ้ อและอตัราดอกเบ้ียเป็ นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ
ต่อดชันีราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั ยกเวน้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีผลกระทบต่อดชันี
ราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการศึกษา 

จากการวเิคราะห์โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ในระยะเวลา 5 ปี โดยน ามาทดสอบหาความสัมพนัธ์เชิง

เศรษฐมิติ ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซอ้น และประมาณค่าโดยวธีิก าลงัสองนอ้งท่ีสุด (Ordinary Least 

Square: OLS) ปรากฏผลดงัสมการต่อไปน้ี 

ธนาคารกรุงเทพ(BBL) 

SET-BBL  =  158.255 + 2.058 (IR)  -  5.263 (EX)  -  0.007 (FIX3) + 0.01039 (M2)  + 0.09633 (FV) 
                         (2.727)***     (-2.747)**      (-.003)NS           (6.468)***          (2.658)*  

 R2 = 0.902 
F-statistic = 99.2978 

ค่าในวงเลบ็ คือ ค่า t-statistic ของสมัประสิทธ์ิ 
โดยก าหนดให ้
NS  ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
*  มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
** มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
*** มีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 



 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                     2198 

 

จากผลการวเิคราะห์  พบวา่ อตัราเงินเฟ้อ และ ปริมาณเงินความหมายกวา้ง (M2) มีความสัมพนัธ์กบั

ดชันีราคาของหลกัทรัพยธ์นาคารไทยพาณิชย ์อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99    มูลค่าการซ้ือขาย

ของนกัลงทุนต่างประเทศ (Foreign Volume) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารไทยพาณิชย ์ 

อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90  ผลจาการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งหมด พบวา่ 

แบบจ าลองปัจจยัท่ีก าหนดสมการดา้นการส่งออกอยูใ่นระดบัท่ีดี โดยตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความสัมพนัธ์

ต่อตวัแปรตามไดร้้อยละ 90.2 โดยมีค่า F-statistic เท่ากบั 99.2978 

ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) 

SET-KBANK =  53.191 + 1.585 (IR)  -  1.701 (EX)  -  1.168 (FIX3)  +  0.01576 (M2)  +   0.1270 (FV) 

              -.805       (2.408)***       (-1.018)NS        (-.512)NS          (11.237)***           (4.018)*** 

R2 = .935 

F-statistic = 169.741 

จากผลการวเิคราะห์  พบวา่ อตัราเงินเฟ้อ ปริมาณเงินความหมายกวา้ง (M2) และมูลค่าการซ้ือขายของ

นกัลงทุนต่างประเทศ (Foreign Volume) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาของหลกัทรัพยธ์นาคารไทยพาณิชย ์อยา่ง

มีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99  ผลจาการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งหมด พบวา่ 

แบบจ าลองปัจจยัท่ีก าหนดสมการดา้นการส่งออกอยูใ่นระดบัท่ีดี โดยตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความสัมพนัธ์

ต่อตวัแปรตามไดร้้อยละ 93.5 โดยมีค่า F-statistic เท่ากบั 169.741 

ธนาคารไทยพาณชิย์(SCB) 

SET-SCB = 147.762  +  2.011 (IR)  +  1.571 (EX)  +  0 .711 (FIX3) +  0.01462 (M2)  +  0.09397 (FV) 

                                        (3.174)*         (0.9765)NS          (0.3233)NS           (10.833)***       (3.087)*** 

R2 = 0.915 

F-statistic = 116.947 
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จากผลการวเิคราะห์  พบวา่ อตัราเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาของหลกัทรัพยธ์นาคารไทย

พาณิชย ์อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90  ปริมาณเงินความหมายกวา้ง (M2) , มูลค่าการซ้ือขาย

ของนกัลงทุนต่างประเทศ (Foreign Volume) มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยข์องธนาคารไทยพาณิชย ์ 

อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ผลจาการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งหมด พบวา่ 

แบบจ าลองปัจจยัท่ีก าหนดสมการดา้นการส่งออกอยูใ่นระดบัท่ีดี โดยตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความสัมพนัธ์

ต่อตวัแปรตามไดร้้อยละ 93.5 โดยมีค่า F-statistic เท่ากบั 116.947 

บทสรุป 

จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่อตัราเงินเฟ้อ (IR) มีผลต่อดชันีราคาของหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ, 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนั ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการเกิดภาวะเงิน
เฟ้ออยา่งหนกัจนตอ้งมีการปรับเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเพื่อสกดัภาวะเงินเฟ้อจึงท าให้อตัราดอกเบ้ียในช่วงน้ี
เพิ่มสูงข้ึน จึงท าใหน้กัลงทุนเปล่ียนไปกูเ้งินต่างประเทศท่ีมีอตัราดอกเบ้ียนอ้ยกวา่เขา้ลงทุน ซ่ึงสามารถสะทอ้น
การเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหุน้กลุ่มธนาคารไดอ้ยา่งชดัเจน ส่วนอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ 
(EX) มีผลต่อดชันีราคาของหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นวา่
อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ (EX) ท่ีสูงข้ึน จะมีผลท าใหร้าคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร
พาณิชยล์ดลง เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ฯ สามารถดึงดูดนกัลงทุน
ชาวต่างชาติใหม้าลงทุนไดเ้พิ่มข้ึน ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน ไม่มีผลต่อดชันีราคาของหลกัทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย ในส่วนของปัจจยัปริมาณเงินความหมายกวา้ง (M2) มีผลต่อดชันีราคา
ของหลกัทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนั ตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ และมูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนต่างประเทศ (Foreign Volume) มีผลต่อดชันีราคาของหลกัทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชยใ์นทิศทางเดียวกนั ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และ
มูลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนต่างประเทศ (Foreign Volume) มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร
พาณิชยต์ามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาปิดของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ท่ี
อาจส่งผลต่อการวางแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนหรือเก็งก าไร และลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ด 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัย 

1.    ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลรายเดือน ซ่ึงอาจท าใหเ้ห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อดชันีราคา
หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ม่ชดัเจน ดงันั้นหากมีการศึกษาคร้ังต่อไป อาจใชข้อ้มูลรายวนั หรือรายสัปดาห์
มาใชใ้นการทดสอบหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร
พาณิชย ์เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

2.    ผลจากการวเิคราะห์ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายท่ีมีต่อดชันีราคาหลกัทรัพย์
กลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ละการซ้ือขายไดร้ะดบัหน่ึง  อยา่งไรก็ตามเพื่อใหก้ารวเิคราะห์ 
ครบถว้นมากข้ึน ควรมีการศึกษาปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งปัจจยัทางจุลภาคและมหภาค ดา้นเศรษฐกิจ 
การเมือง ปัจจยัเฉพาะของอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร และปัจจยัทางดา้นพื้นฐานของตวัหลกัทรัพยท่ี์จะ
ท าการศึกษา  รวมถึงปัจจยัทางดา้นเทคนิค มาอธิบายการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคาร
พาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์จะสามารถใหผ้ลการวเิคราะห์ท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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การวเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย 

Competitiveness in Thai Garment Industry 
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บทคัดย่อ 

กำรศึกษำในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม

เคร่ืองนุ่งห่มไทย โดยศึกษำถึงโครงสร้ำงกำรผลิต กำรตลำด กำรส่งออก วิเครำะห์ควำมสำมำรถในแข่งขนั

ของอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มของไทย ตลอดทั้งวิเครำะห์โอกำส หรือกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

ของอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทยโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม และท ำกำรวิเครำะห์

ควำมสำมำรถในแข่งขนัโดยใช้แนวคิด Diamond Model ของ Michael E. Porter รวมทั้งใช้แนวคิดจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis) นอกจำกน้ีท ำกำรวิ เครำะห์โอกำส หรือกำรเพิ่ ม

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัโดยแนวทำงคลสัเตอร์ (Cluster) วำ่อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มมีควำมพร้อมใน

กำรเป็นคลสัเตอร์มำกน้อยเพียงใด และสำมำรถใช้แนวคิดทำงคลสัเตอร์ในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำร

แข่งขนัไดห้รือไม ่

 ผลของกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัโดยใช ้Diamond Model ตำมองคป์ระกอบทั้งส่ีพบว่ำ 

ดำ้นปัจจยักำรผลิตมีขอ้ไดเ้ปรียบคือแรงงำนไทยเป็นแรงงำนท่ีมีศกัยภำพและมีคุณภำพสูงเม่ือเปรียบเทียบกบั

แรงงำนจำกประเทศอ่ืน มีขอ้ดอ้ยคือค่ำจำ้งขั้นต ่ำ 300 บำท กระทบต่อผูป้ระกอบกำร SME ปัญหำกำรขำดแคลน

แรงงำนรุ่นใหม่และเทคโนโลยีกำรกำรผลิตต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศและไม่ผ่ำนกำรพฒันำ ด้ำนปัจจัย

สนับสนุน มีข้อได้เปรียบคือมีสถำบันส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้ งสถำบันกำรศึกษำท่ีเก่ียวข้องกับ

อุตสำหกรรม แต่มีข้อด้อยคืออุตสำหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกันตั้ งแต่ต้นน ้ ำถึงปลำยน ้ ำ ขำดควำมร่วมมือ

ประสำนงำนกนักนั ดำ้นปัจจยัอุปสงค์ มีขอ้ไดเ้ปรียบคือควำมตอ้งกำรภำยในประเทศขยำยตวัในกลุ่มสินคำ้ท่ี

มีอตัตลกัษณ์และมีคุณภำพ แต่มีขอ้ดอ้ยคือภำวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ส่งผลให้ปริมำณกำรบริโภคในตลำด

ต่ำงประเทศทั้งในสหรัฐฯและยุโรปหดตวั และผูบ้ริโภคยงัขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจในผลิตภณัฑ์ ส่วนดำ้นกล

ยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร และสภำวะกำรแข่งขัน มีข้อด้อยคือกำรเข้ำถึงของ SME จำกมำตรกำรและกำร

สนับสนุนต่ำงๆ ของรัฐมีจ ำกดั ผูป้ระกอบกำรทั้งขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ ต้องกำรข้อมูลกำร
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วิเครำะห์ดำ้นกำรตลำดจำกหน่วยงำนภำครัฐท่ีสำมำรถน ำไปใช้ในกำรตดัสินใจด ำเนินกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด 

รวมถึงผลิตภำพและประสิทธิภำพของสินคำ้มีแนวโนม้ลดลง จำกกำรท่ีแรงงำนมีทกัษะเร่ิมขำดแคลน 

 จำกกำรศึกษำพบวำ่ อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นคลสัเตอร์เป็นเพียงแต่เป็น

จุดเร่ิมตน้ของคลสัเตอร์ท่ีสำมำรถเกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติ หรือเป็นลกัษณะของคลสัเตอร์ท่ียงัไม่พฒันำ 

(Underachieving clusters) คือ ขำดกำรร่วมมือกนัทั้งระบบ ขำดกำรส่งเสริมอยำ่งจริงจงัจำกภำครัฐ แต่ก็เร่ิมมี

สัญญำณท่ีดีจำกกำรท่ีแต่ละอุตสำหกรรมตน้น ้ ำ กลำงน ้ ำ ปลำยน ้ ำ ต่ำงมีสมำคมเป็นของตวัเอง ซ่ึงถำ้มองใน

แง่ดี สมำคมและสถำบนัเหล่ำน้ีจะเป็นตวัเช่ือมโยงผูป้ระกอบกำรท่ีกระจดักระจำยในแต่ละพื้นท่ีใหส้ำมำรถ

รวมกลุ่มกนัได ้  กำรท่ีอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มของไทยเร่ิมมีกำรรวมตวัเป็นคลสัเตอร์กนัอย่ำงหลวมๆน้ี 

ถือเป็นสัญญำณท่ีดีท่ีบ่งบอกว่ำแต่ละระดบัอุตสำหกรรมก ำลงัพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของ

ตวัเองใหส้ำมำรถแข่งขนักบัคู่แข่งจำกต่ำงประเทศได ้

 

ค าส าคัญ : คลสัเตอร์ อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 

 

Abstract 
 This study aimed to examine the competitiveness of the Thai garment industry by studying the 
structure of production, marketing and export, analyzing the competitiveness of the Thai garment industry 
as well as analyzing the opportunities or the increase of competitiveness of the Thai garment industry by 
using the theory of industrial economics and analyzing the competitiveness by using the Diamond Model 
of Michael E. Porter Diamond Model along with the concept of Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
and Threats (SWOT Analysis). In addition, cluster analysis of the opportunities or the increase of 
competitiveness was conducted to determine the readiness level of being a cluster of the garment industry 
and whether clustering concept can be used to increase the competitiveness. 
 The results of the competitiveness analysis using Diamond Model based on the four components 
found that for the production factor the advantage is that Thai labor has high potential and quality 
compared with workers from other countries, while the disadvantages are that the minimum wage of 300 
baht has an impact on SME, the shortage of new generation of labor and the dependence on importing 
production technology and the lack of development. For the supporting factor, the advantage is that there 
are promoting and supporting institutions as well as educational institutions related to the industry, but the 
disadvantage is that related industries from upstream to downstream lack cooperation. For the demand 
factor, the advantage is the growth of domestic demand growth for products with identity and quality, but 
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the disadvantage is that the global economic slowdown has caused the contraction of consumption in 
international markets including the U.S. and Europe and consumers still lack knowledge and 
understanding of the products. For the strategy of organizational structure and competitiveness situation, 
the disadvantage is the inadequate access of SME because of the limited measures and supports of the 
government. The small, medium and large entrepreneurs want marketing analysis data from government 
agencies that can be used to determine their marketing strategy. Additionally, the productivity and 
efficiency of products are likely to decline because of the skilled labor shortages. 
 The study found that the garment industry in Thailand is not a cluster. It is only the beginning of a 
cluster, which can occur naturally, or the characteristic of underachieving clusters. It lacks the cooperation 
of the whole system together and serious promotion from the  
government. However, there is a good sign in which each of the upstream, midstream and downstream 
industry has its own association. Optimistically, these associations and institutions will be a link of 
entrepreneurs scattered in each area to be grouped together. The beginning of a relatively loose cluster of 
the Thai garment industry is a good indication that each level of industry is developing its competitiveness 
to compete with rivals overseas 
 

Keywords : clusters, garment industry 
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บทน า 

 สภำวะกำรแข่งขนัทำงเศรษฐกิจท่ีสูงมำกในปัจจุบนั ไดส่้งผลใหป้ระเทศต่ำงๆ ปรับตวัเพื่อแสวงหำ

โอกำสทำงธุรกิจและควำมอยูร่อดจำกกำรแข่งขนัเสรีในระบบทุนนิยม ประเทศในอำเซียนสำมำรถเป็นได้

ทั้งพนัธมิตรและคู่แข่งทำงกำรคำ้ของไทย ประเทศมำเลเซีย อินโดนีเซียและเวยีดนำม มีกำรพฒันำศกัยภำพ

ในดำ้นต่ำงๆอยำ่งรวดเร็ว อุตสำหกรรมต่ำงๆ ของไทยจึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรปรับตวัเพื่อให้ทนักบัสถำนกำรณ์

ปัจจุบนั  

 ในอดีตอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีบทบำทส ำคญัต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจไทยมำ

อย่ำงยำวนำนเม่ือพิจำรณำทั้ งในด้ำนกำรจ้ำงงำนและกำรส่งออก พบว่ำ อุตสำหกรรมอุตสำหกรรม

เคร่ืองนุ่งห่มมีกำรจำ้งงำนสูงสุด  จำกขอ้มูลสถิติกำรส่งออกเคร่ืองนุ่งห่มไทยปี 2542 – 2549 เคร่ืองนุ่งห่ม

เป็นสินคำ้ส่งออกส ำคญัของไทย 10 อนัดบัแรกมำโดยตลอดโดยมีมูลค่ำกำรส่งออกกวำ่ปีละหน่ึงแสนลำ้น

บำทโดยเฉพำะปี 2544 ท่ีมีมูลค่ำส่งออกกวำ่ 140,000 ลำ้นบำท แต่วิวฒันำกำรของอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม

ก็ไดรั้บอิทธิพลจำกควำมเปล่ียนแปลงของตลำดโลกและนโยบำยของรัฐบำลมำโดยตลอด  ภำวะเศรษฐกิจ

โลกท่ีซบเซำ ปัญหำกำรแข่งขนัท่ีค่อนขำ้งรุนแรง ส่งผลให้กำรออกสินคำ้ในกลุ่มน้ีของประเทศไทยลดลง

โดยตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบนัอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มก็มีมูลค่ำกำรส่งออกลดลงอย่ำงต่อเน่ืองจนกระทัง่

หลุดจำก 10 อนัดบัสินคำ้ส่งออกส ำคญัของไทย รวมถึงมูลค่ำกำรส่งออกก็ลดลงเหลือเพียง 91,000 ลำ้นบำท

ในปี 2555 ในขณะท่ีมูลค่ำกำรส่งออกตั้งแต่เดือนมกรำคม – มิถุนำยน ปี 2556 มีมูลค่ำเพียง 41,500 ลำ้นบำท

เท่ำนั้น 

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจขนำดเล็กท ำใหต้อ้งพึ่งพำภำคกำรส่งออกเป็นหลกั  

ซ่ึงนั่นก็ท ำให้ไทยตอ้งพึ่งพำเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศมหำอ ำนำจด้วย ในขณะท่ีคู่แข่งในอุตสำหกรรม

เคร่ืองนุ่งห่มท่ีส ำคญัก็คือประเทศเพื่อนบำ้นในอำเซียนของเรำ ส่ิงท่ีน่ำสังเกตคือในขณะท่ีตวัเลขสถิติกำร

ส่งออกเคร่ืองนุ่งห่มไทยท่ีลดลง เพื่อนบำ้นของไทยอยำ่งเวียดนำม พม่ำ กมัพชูำ อินโดนีเซีย กลบัมีมูลค่ำกำร

ส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง จึงท ำให้เกิดประเด็นกำรศึกษำในเร่ืองควำมสำมำรถในกำรส่งออกของ

อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย 

วัตถุประสงค์  

1. ศึกษำถึงโครงสร้ำงกำรผลิต กำรตลำด และกำรส่งออกของอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย  

2. วเิครำะห์ควำมสำมำรถในแข่งขนัของอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มของไทย  

3. วเิครำะห์โอกำส หรือกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย 
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ขอบเขตการศึกษา 
 

กำรวิจยัคร้ังน้ีท ำกำรศึกษำอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มท่ี

ท ำกำรศึกษำจะเป็นกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีมีควำมส ำคญัทำงเศรษฐกิจของประเทศและมีมูลค่ำกำรส่งออกในแต่

ละปีจ ำนวนมำก  ซ่ึ งกำรศึกษำโครงสร้ำงของอุตสำหกรรมเค ร่ืองนุ่งห่มนั้ น  จะศึกษำในกลุ่มของ

ผูป้ระกอบกำรท่ีผลิตเคร่ืองนุ่งห่มท่ีสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  

- เ ค ร่ื อ ง นุ่ ง ห่ ม ช นิ ด ถั ก  ( APPAREL & CLOTHING ACCESSORIES-KNITTED OR 

CROCHETED) มีรหสั Harmonize System  (HS-CODE) คือ 6101 – 6117  

- เคร่ืองนุ่งห่มท่ีไม่ใช่แบบถัก (APPAREL & CLOTHING ACCESSORIES-NOT KNITTED OR 

CROCHETED) มีรหสั Harmonize System  (HS-CODE) คือ 6201 – 6217 

 ซ่ึงองค์กรกำรคำ้โลกหรือ WTO ไดจ้ดัให้รหัส Harmonize System  ทั้ง 2 ชุดน้ี คือนิยำมของสินคำ้

เคร่ืองนุ่งห่มทุกชนิดบนโลก 
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 คุณดวงแก้ว ศิวะทรำนนท์ (2547)  ศึกษำเร่ืองควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรส่งออกของ

อุตสำหกรรมส่ิงทอและอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย โดยใชก้ำรวิเครำะห์ควำมไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ี

ปรำกฏ (Revealed Comparative Advantage Index : RCA) พบว่ำทั้ งอุตสำหกรรมส่ิงทอและอุตสำหกรรม

เคร่ืองนุ่งห่มของทุกประเทศมีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ แต่ประเทศจีนมีควำมได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบมำกท่ีสุด รองลงมำเป็นฮ่องกง ส ำหรับประเทศไทยมีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเฉพำะ

ในช่วง พ.ศ. 2540-2541 ตำมมำเป็นล ำดบัท่ี 3 แต่หลงัจำกนั้นก็ตกมำเป็นอนัดบัท่ี 4 ในขณะท่ีอินโดนีเซีย

ขยบัข้ึนไปเป็นอนัดบัท่ี 3แทนสำเหตุส ำคญัเกิดจำกกำรท่ีภำคอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มของอินโดนีเซีย

ไดรั้บสนบัสนุนจำกภำครัฐและนกัลงทุนต่ำงชำติ ส่วนประเทศเกำหลีใตมี้ควำมไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบอยู่

ในอนัดบัสุดทำ้ย 

 คุณอญัชลี ว่องไว (2551) ศึกษำเร่ืองกำรวิเครำะห์ปัจจยัท่ีกระทบต่อมูลค่ำกำรส่งออกส่ิงทอและ

เคร่ืองนุ่งห่มของประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกำ โดยใช้วิธีทำงเศรษฐมิติในรูปแบบของสมกำรแบบถดถอย

เชิงซ้อนท ำกำรประมำณค่ำโดยวธีิก ำลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS)  จำกกำรศึกษำพบวำ่

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อมูลค่ำกำรส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มมำกท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ

สหรัฐอเมริกำ อัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำระหว่ำงประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกำ รำคำน ้ ำมันดิบเฉล่ียใน

ตลำดโลก และดชันีรำคำผูบ้ริโภคทัว่ไปมีควำมสัมพนัธ์กบัมูลค่ำส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยไป



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 2                                                          2207 

 

สหรัฐอเมริกำในทิศทำงเดียวกัน และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลรองลงมำ คือ รำคำน ้ ำมันดีเซลในประเทศไทย

ควำมสัมพนัธ์กบัมูลค่ำส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยไปสหรัฐอเมริกำในทิศทำงตรงกนัขำ้มกนั 

 คุณวนัเพ็ญ สิงห์ค ำ (2551) ศึกษำเร่ืองผลกระทบจำกกำรลงนำมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหวำ่ง

ไทยกับญ่ี ปุ่น  (Japan – Thailand Economic Partnership Agreement  : JTEPA) ท่ี มี ต่อกำรส่งออกเส้ือผ้ำ

ส ำเร็จรูปของไทย ศึกษำโดยกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และขอ้มูลสถิติท่ีส ำคญั พบวำ่ยงัไม่

สำมำรถสรุปได้ว่ำข้อตกลง JTEPA ท ำให้ไทยส่งออกสินค้ำไปในตลำดญ่ีปุ่นได้น้อยลงเน่ืองจำกใน

ระยะเวลำท่ีศึกษำอำจจะเป็นช่วงปรับตวัของผูป้ระกอบกำร และแมผ้ลโดยภำพรวมจะพบวำ่มีกำรส่งออก

เส้ือผำ้ส ำเร็จรูปโดยเฉล่ียลดลง หำกแต่กำรลดลงของกำรส่งออกดงักล่ำวนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อรำยใหญ่

ในตลำดท่ีมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเฉพำะสูง เช่น มีตน้ทุนกำรผลิตตำมโครงสร้ำงตน้ทุนท่ีต ่ำกวำ่คู่แข่ง 

มีควำมไดเ้ปรียบเน่ืองจำกมีคู่คำ้หรือผูล้งทุนชำวญ่ีปุ่นเป็นหุ้นส่วน หรือมีแบรนด์เป็นของตนเอง ซ่ึงกลุ่มน้ี

จะไดรั้บผลประโยชน์จำก JTEPA ทนัที 
 

วธีิการศึกษา 
 

กำรศึกษำเร่ือง ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของอุตสำหกรรมกรรมเคร่ืองนุ่งห่มนั้น มีวิธีกำรศึกษำ

เป็นกำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ เป็นกำรศึกษำถึงโครงสร้ำงกำรผลิต กำรตลำด และกำรส่งออกของ

อุตสำหกรรมกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม วิเครำะห์เก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และวิเครำะห์โอกำสในกำร

ส่งออกของอุตสำหกรรมกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม รวมทั้งเสนอแนะแนวทำงในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำร

ส่งออก และโอกำสในกำรส่งออกของอุตสำหกรรมกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 
 วธีิกำรศึกษำไดแ้บ่งกำรวเิครำะห์ออกเป็น 3 ส่วนคือ  

1. ส่วนทัว่ไปของอุตสำหกรรมกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 

2. ส่วนท่ีวเิครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  

3. ส่วนวเิครำะห์โอกำสในกำรส่งออก หรือ กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  

 

ผลการศึกษา 
 

ส่วนที1่ ส่วนทัว่ไปของอุตสำหกรรมกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 
 

 สถำนะของอุตสำหกรรมผลิตเคร่ืองนุ่งห่มของไทยในปัจจุบนัอยู่ในระดบัก่ึงกลำง (Comparative 

Nutcracker) ระหว่ำงสินค้ำระดบับนกบัระดบัล่ำง ท ำให้ต้องเผชิญกับกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลำดทั้ง 2 
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ระดบั โดยตลำดระดบับน ไทยตอ้งเผชิญกบัคู่แข่งซ่ึงมีควำมได้เปรียบในด้ำนช่ือเสียงของผลิตภณัฑ์ กำร

ออกแบบและคุณภำพ โดยเฉพำะจำกอิตำลี ฝร่ังเศส หรือแมแ้ต่คู่แข่งในเอเชีย อำทิ ฮ่องกง ซ่ึงปัจจุบนัก ำลงั

เร่งรุกตลำดอยำ่งหนกัดว้ยกำรสร้ำงตรำสินคำ้เป็นของตนเอง ขณะท่ีตลำดระดบัล่ำงไทยตอ้งเผชิญกบักำร

แข่งขนัจำก จีน อินเดีย ปำกีสถำน และเวยีดนำม ซ่ึงมีควำมไดเ้ปรียบดำ้นตน้ทุนแรงงำน โดยเฉพำะจีน และ

อินเดียซ่ึงมีตน้ทุนค่ำจำ้งแรงงำนท่ีต ่ำ และยงัมีแหล่งวตัถุดิบส ำคญัทั้งฝ้ำย และเส้นใย อีกทั้งจำกกำรท่ีมีคู่แข่ง

จ ำนวนมำกท ำให้ผูบ้ริโภคมีอ ำนำจต่อรองสูง ผูบ้ริโภคสำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้ได ้เน่ืองจำกปัจจุบนัเส้ือผำ้

เคร่ืองนุ่งห่มมีควำมคลำ้ยคลึงกนัในแต่ละแบรนด์ ผูบ้ริโภคอำจจะเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีรำคำต ่ำกวำ่ในอีกแบรนด์

ท่ีแบบคลำ้ยคลึงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กำรผลิตเส้ือผำ้ส ำเร็จรูปในอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม จะมีระยะเวลำในกำรท ำงำนจนครบวงจร

ประมำณ 3-6 เดือน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลิตภณัฑแ์ละฤดูกำลท่ีวำงจ ำหน่ำย ดงัแสดงวงจรกำรผลิตเส้ือผำ้ส ำเร็จรูป 

(Apparel Production Cycle) 

อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทยมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยหลกัๆในประเทศดว้ยกนั 2 แหล่ง คือ 

1. ตลำดย่ำนคลองมหำนำคและอำคำรโบ๊เบ๊ทำวเวอร์ หรือ ตลำดโบ๊เบ๊ เป็นตลำดคำ้ส่งท่ีเก่ำแก่อีก

แห่งหน่ึงของไทย  ร้ำนคำ้ในตลำดแห่งน้ีส่วนใหญ่จะจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีมีกำรผลิตจ ำนวนมำก (คุณภำพระดบั

ล่ำงและปำนกลำง) 
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2. ตลำดย่ำนประตูน ้ ำและอำคำรใบหยก และตลำดย่ำนบำงล ำพู  เป็นตลำดท่ีร้ำนคำ้ส่วนใหญ่จะ

จ ำหน่ำยเส้ือผำ้ส ำเร็จรูปตำมแฟชัน่  เป็นตลำดท่ีส ำคญัในกำรป้อนสินคำ้ใหก้บัร้ำนคำ้ปลีกทัว่ประเทศ 
 

ดำ้นภำวกำรณ์ตลำดและกำรคำ้ระหวำ่งประเทศของอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ส ำหรับแนวโน้มใน

ปี 2556- 2557 อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มคงเผชิญกบัปัจจยัเส่ียงท่ีตอ้งจบัตำดูเป็นพิเศษคือ หน่ึง ค่ำเงินบำทท่ี

คำดวำ่นบัจำกปีน้ีเป็นตน้ไป อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ียระหวำ่งบำทกบัดอลลำร์สหรัฐฯ จะเกิดกำรผนัผวนอยำ่ง

ต่อเน่ือง ส่งผลให้ผูป้ระกอบกำรไม่สำมำรถก ำหนดรำคำล่วงหน้ำกบัผูค้ำ้ได ้สอง แรงกดดนัจำกตน้ทุนท่ี

ขยบัข้ึนจำกค่ำเงินและวตัถุดิบโดยเฉพำะฝ้ำยท่ีปรับข้ึนมำกกวำ่ 40% แต่ผูป้ระกอบกำรสำมำรถต่อรองเพิ่ม

รำคำกบัลูกค้ำได้เพียง 10% สำม ปัญหำขำดแคลนแรงงำนซ่ึงเป็นปัญหำส ำคญัมำกในภำคกำรผลิตของ

ประเทศไทย ท่ีมีอตัรำกำรเกิดต ่ำรวมถึงอตัรำกำรเขำ้เป็นแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมลดลงอย่ำงต่อเน่ือง 

และนัน่จะส่งผลใหโ้รงงงำนเคร่ืองนุ่งห่มตอ้งยำ้ยฐำนกำรผลิตไปประเทศเพื่อนบำ้น  

 ส่วนผลท่ีจะเกิดจำกกำรเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (เออีซี) ในปี 2558 นั้นถือเป็นปัจจยับวก

ส ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มของไทย เน่ืองจำกมีควำมไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบกบัประเทศเพื่อน

บำ้นในหลำยๆ ด้ำน อำทิ ปัจจุบนัประเทศไทยถือเป็นฐำนกำรผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม มำตรฐำนกำรผลิต และ

คุณภำพไดรั้บกำรยอมรับจำกตลำด  สำมำรถผลิตไดใ้นลกัษณะ ONE STOP SERVICE โดยเฉพำะกำรผลิต

แบบ O.E.M. (Original equipment manufacturer) อยำ่งไรก็ตำม กลุ่ม O.E.M. ก็มีโอกำสยำ้ยฐำนกำรผลิตไป

ประเทศเพื่อนบำ้น เช่น ลำว เวียดนำม พม่ำ และอินโดนีเซีย เพื่อคงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและเล่ียง

ปัญหำขำดแคลนแรงงำนในประเทศดงัท่ีกล่ำวขำ้งตน้  
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ส่วนที ่2 ส่วนท่ีวเิครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทยโดยใช้ Diamond Model 

สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทยเผชิญกบัปัจจยัผลกระทบดำ้นลบมำกกวำ่ขอ้ไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนั
อยำ่งชดัเจนโดยเฉพำะจำกสภำวะของกำรแข่งขนัและนโยบำยจำกภำครัฐท่ีไม่เอ้ือให้อุตสำหกรรมสำมำรถ
ด ำเนินธุรกิจไปได ้

สภาวะปัจจัย
การผลติ 

อุตสาหกรรม
เกีย่วเน่ืองและ
สนับสนุน 

สภาวะด้าน
อุปสงค์ 

สภาวะของการ
แข่งขันและกล
ยุทธ์ทางธุรกจิ 

โอกาสของ
อุตสาหกรรม 

นโยบายจาก
ภาครัฐ 

(+) แรงงานไทยเป็นแรงงานท่ีมี
ศกัยภาพและมีคุณภาพสูงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัแรงงานจากประเทศ
อ่ืน 

(-) ค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท กระทบต่อ
ผูป้ระกอบการ SME (-) ปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานรุ่นใหม่  
(-) เทคโนโลยกีารการผลิตตอ้ง
น าเขา้จากต่างประเทศและไม่มี 

การพฒันา 
(+) มีสถาบันส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้ ง
สถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม 

(-) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกนัตั้งแต่ตน้น ้ าถึง
ปลายน ้ า ขาดความร่วมมือประสานงานกนักนั 

(+) แนวโนม้การขยายตวัและความ
ตอ้งการสินคา้เคร่ืองนุ่งห่มของตลาด
ในประเทศและตลาดอาเซียนมี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

(+) ความไดเ้ปรียบทางดา้นคุณภาพ
ของผลิตภณัฑไ์ทย 

(-) การเขา้ถึงของ SME จากมาตรการและการสนับสนุน
ต่างๆของรัฐมีจ ากดั 

(-) ผูป้ระกอบการทั้งขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
ตอ้งการขอ้มูลการวิเคราะห์ด้านการตลาดจากหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจด าเนินกลยุทธ์
ดา้นการตลาด 

(-) ผลิตภาพและประสิทธิภาพของสินคา้มีแนวโน้มลดลง 
จากการท่ีแรงงานมีทกัษะเร่ิมขาดแคลน 

(+) ความต้องการภายในประเทศ
ขยายตวัในกลุ่มสินคา้ท่ีมีอตัตลกัษณ์
และมีคุณภาพ 

(-) ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ส่งผล
ให้ ป ริม าณ การบ ริโภค ในตลาด
ต่างประเทศทั้ งในสหรัฐฯและยุโรป
หดตวั 

(-) ผูบ้ริโภคขาดความรู้ความเขา้ใจใน
ผลิตภณัฑ ์

(-) การใหก้ารสนบัสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
ขาดการบูรนาการท าใหเ้กิดความซ ้ าซอ้น 

(-) การท างานของหน่วยงาน รัฐขาดการ
ประสานงานกนั 

(-) การสนับสนุนขององค์กรภาครัฐขาดการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
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ส่วนที ่3 ส่วนวเิครำะห์โอกำสในกำรส่งออก หรือ กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

ดำ้นกำรผลิต  
อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย
มีกำรผลิตท่ีครบวงจร เพียงพอ
ต่อกำรบริโภคและกำรส่งออก  
ดำ้นควำมร่วมมือ  
มีกำรรวมกลุ่มกนัจดัตั้งสมำคม
เพ่ื อพัฒน ำและแก้ ปั ญห ำ
อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มของ
ไทย  
ดำ้นคุณภำพสินคำ้  
ผลิตภัณฑ์จำกอุตสำหกรรม
เคร่ืองนุ่งห่มของไทยจัดได้ว่ำ
อยูใ่นระดบัคุณภำพกลำงถึงสูง  
ลักษณะท่ีตั้ งทำงภูมิศำสตร์ท่ี
เหมำะสม 
มีระบบสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืน
ฐำนรองรับอยำ่งทัว่ถึง  
 

ปัญหำด้ำนประสิทธิภำพกำรผลิต
ต ่ำ 
เค ร่ืองจักรล้ำสมัย , ขำดแคลน
บุคลำกรและแรงงำนฝีมือ, ขำดกำร
ท ำวจิยัและพฒันำ  
ปัญหำดำ้นตน้ทุนกำรผลิตสูง  
ภำระจำกภำษีน ำเขำ้วตัถุดิบท่ีอยูใ่น
อตัรำสูง, ค่ำบริกำรสำธำรณูปโภค
อยูใ่นอตัรำสูง  
ปัญหำดำ้นกำรตลำด  
ขำดกำรท ำตลำดเชิงรุก, 
ไม่มีแบรนด์เนมเป็นของตนเอง, 
ขำดกำรพฒันำรูปแบบของสินคำ้  
ปัญหำดำ้นควำมเช่ือมโยงระหว่ำง
อุตสำหกรรมและระบบ Supply 
Chain  
ปัญหำดำ้นขอ้มูลข่ำวสำร  
ควำมไม่สมบูรณ์ของข้อมูลกำร
ผลิตอุ ตสำหกรรมส่ิ งทอและ
เคร่ืองนุ่ งห่ มไทยและนโยบำย
น ำเขำ้ของประเทศคู่คำ้  

ศกัยภำพกำรคำ้ชำยแดน  
ควำมตอ้งกำรเส้ือผำ้เคร่ืองนุ่งห่ม
ใน รำค ำระดั บ กลำงบ ริ เวณ
ชำยแดนไทยกับประเทศเพ่ือน
บ้ำนมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเน่ือง 
และมูลค่ำทำงกำรค้ำท่ี เพ่ิมข้ึน
อยำ่งต่อเน่ือง  
ประชำมคมเศรษฐกิจอำเซียน 
(AEC)  
ผูป้ระกอบกำรทั้งหมดท่ีไปลงทุน
ในประเทศเพื่อนบ้ำนได้อำศัย
ปัจจยัพ้ืนฐำนใหเ้กิดประโยชน์ 

 

ปัญหำกำรขอคืนอำกรตำมมำตรำ 
19 ทว ิล่ำชำ้  
กำรด ำเนินกำรขอเงินอำกรคืน
เป็นไปอยำ่งล่ำชำ้  
กำรกีดกนัทำงกำรคำ้ของประเทศ
คู่คำ้  
กรณีสหรัฐฯใช้มำตรกำรด้ำน
แรงงำนกบัไทยเพ่ือกีดกนักำรคำ้
ระหวำ่งกนั  
กำรส้ินสุดกำรได้รับสิทธิพิเศษ
ทำงภำษี  (GSP) จำกประเทศ
พฒันำแลว้  
สหภำพยุ โรปและแคน ำดำ
ประกำศส้ินสุดกำรให้สิทธิพิเศษ
ทำงภำษีแก่ไทย  
กำรเขำ้เป็นสมำชิกในกรอบควำม
ตกลงทำงกำรค้ำของประเทศ
เพื่อนบำ้น 
กรณี เวียดนำมเข้ำเป็นสมำชิก 
TPP ท ำให้ ได้เปรียบไทยด้ำน
กำรคำ้  

 
จำกกำรวิเครำะห์จุดแขง็จุดอ่อนโอกำสอุปสรรคของกลุ่มอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มของไทย จะเห็น

ได้ว่ำประกอบกำรในอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มของไทยมีโอกำสทั้งเติบโตและเจอวิกฤตไปพร้อมๆกัน 
ผูป้ระกอบกำรท่ีปรับตวัทนักบักำรเปล่ียนแปลงของโลก กำรเพิ่ม/ลดขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบั
ประเทศไทย รวมทั้งสิทธิพิเศษทำงภำษีต่ำงๆท่ีเคยไดก้็จะไม่ได ้ส่ิงเหล่ำน้ีจะท ำให้ผูป้ระกอบกำรเป็นไดท้ั้ง
ผูน้  ำในกำรกำ้วผำ่นวงจรกำรผลิตแบบเดิม เช่น จำกกำรผลิตแบบรับจำ้งผลิต หรือ OEM  ยกระดบัเป็น ODM 
และ OBM เพื่อหนีกำรเป็นคู่แข่งกบัประเทศเพื่อนบำ้นโดยตรง และกำรท่ีผูป้ระกอบกำรพฒันำกำรผลิตของ
ตนเองยอ่มส่งผลดีต่ออุตสำหกรรม เพรำะเม่ือมีกำรพฒันำถึงระดบันั้นอยำ่งแพร่หลำย ผูป้ระกอบกำรไทยก็
ไม่จ  ำเป็นตอ้งกลวัขอ้จ ำกดัทำงกำรคำ้ต่ำงๆท่ีประเทศพฒันำแล้วใช้กีดกนักำรคำ้กบัประเทศก ำลงัพฒันำ 
อย่ำงเช่นท่ีผูป้ระกอบกำรเคร่ืองนุ่งห่มอิตำลีพฒันำเทคโนโลยี ดีไซน์กำรออกแบบ จนฉีกหนีคู่แข่งอย่ำง
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ประเทศญ่ีปุ่น ในขณะท่ีผลผลิตของเส้ือผำ้ส ำเร็จรูปไทย 1 ช้ิน มีมูลค่ำ 100 บำท ผลผลิตเส้ือผำ้ส ำเร็จรูปจำก
อิตำลี 1 ช้ิน กลบัมีมูลค่ำมำกว่ำ 20 – 30 เท่ำ (ในกรณีท่ีใช้วตัถุดิบเดียวกนั แต่กำรผลิตในขั้นกลำงและขั้น
ปลำยแตกต่ำงกนั) ในขณะเดียวกนัหำกผูป้ระกอบกำรไม่มีกำรปรับตวัรับขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยำ่งรวดเร็วก็มีโอกำสท่ีผูป้ระกอบกำรเคร่ืองนุ่งห่มไทยจะตอ้งหลุดจำกวงจรของอุตสำหกรรม และปล่อย
ใหคู้่แข่งอยำ่งเวยีดนำมใชค้วำมไดเ้ปรียบทำงกำรคำ้ต่ำงๆแซงหนำ้อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทยไปในท่ีสุด 
 อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มของไทยผ่ำนช่วงเวลำท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดของอุตสำหกรรมมำแลว้ ซ่ึงเป็นไป
ตำมวฎัจกัรของอุตสำหกรรมท่ีใชแ้รงงำนเขม้ขน้ เม่ือปัจจยัส ำคญัคือค่ำจำ้งปรับสูงข้ึน ควำมไดเ้ปรียบท่ีเคยมี
ก็ต้องลดลง ผูป้ระกอบกำรไทยก็ล้วนแต่มีประสบกำรณ์ในกำรค้ำระหว่ำงประเทศเพรำะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเติบโตได้ก็เพรำะกำรส่งออก ดังนั้น เม่ือค่ำแรงของแรงงำนไทยเปล่ียนจำกจุดแข็งในอดีต
กลำยเป็นจุดอ่อนในปัจจุบนั ผูป้ระกอบกำรก็ตอ้งหำวธีิรับมือและใชจุ้ดแขง็ท่ีเหลืออยูใ่หเ้ป็นประโยชน์ 
 ในประเทศเพื่อนบำ้นของไทย เช่น เมียนมำร์ ลำว กมัพูชำและเวียดนำม ต่ำงมีควำมชอบในสินคำ้แบรนด์
ไทยรวมถึงเคร่ืองนุ่งห่ม ดว้ยคุณภำพของกำรผลิตท่ียงัเป็นผูน้ ำในอำเซียนท ำให้เป็นโอกำสท่ีดีท่ีผูป้ระกอบกำร
ไทยจะเขำ้ไปลงทุนท ำกำรผลิตเพื่อท ำกำรคำ้ในประเทศนั้นๆ รวมถึงใชป้ระเทศนั้นๆเป็นฐำนกำรผลิตเพื่อส่งออก
อีกทำงหน่ึง จำกปัจจยัค่ำแรงท่ีถูกซ่ึงเป็นจุดแข็งของประเทศเพื่อนบ้ำน ประกอบกับค่ำสำธำรณูปโภคเม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศไทยถือวำ่ยงัถูกกวำ่มำก ดงันั้นอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทยก็ควรใชจุ้ดแข็งของประเทศ
เพื่อนบ้ำนให้เป็นจุดแข็งของอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทยด้วย นอกจำกนั้น ทรัพยำกรแรงงำนท่ีหำยำกใน
ประเทศไทย ก็สำมำรถหำไดท้ัว่ไปในประเทศเพื่อนบำ้น ตวัอยำ่งเช่น เม่ือยำ่งกุง้และเมืองพะโคในประเทศเมียน
มำร์ ท่ีมีก ำลงัแรงงำนวำ่งงำนอยูเ่ป็นหลกัลำ้นคน ซ่ึงแรงงำนเหล่ำน้ีมีควำมขยนัอดทนและทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีดีใน
กำรเขำ้สู่อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 
 ส ำหรับผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มของไทยท่ีมีวตัถุประสงค์ไปตั้งโรงงำนในประเทศ
เพื่อนบำ้นในกำรผลิตเพื่อส่งออกโดยเฉพำะนั้น เหตุผลหลกัก็มำจำกกำรท่ีประเทศเพื่อนบำ้นนั้นๆสำมำรถใชสิ้ทธิ
พิเศษทำงกำรคำ้ท่ีไดเ้ปรียบมำกกวำ่ไทยได ้ยกตวัอยำ่งเช่น ประเทศกมัพชูำและลำว ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำก
สหภำพยุโรปและสหรัฐอมริกำในกำรลดอตัรำภำษีน ำเขำ้สินคำ้ท่ีมำจำกประเทศกมัพูชำและลำวเหลือร้อยละ 0 – 
9.6 ในขณะท่ีถำ้ส่งออกจำกไทยตอ้งเสียอตัรำภำษีท่ีร้อยละ 0 – 32 หรือกรณีของประเทศเวียดนำมท่ีท ำขอ้ตกลง
ทำงกำรคำ้ TPP กบัประเทศสมำชิก 10 ประเทศ หน่ึงในนั้นคือสหรัฐฯอเมริกำ ประเทศคู่คำ้อนัดบัหน่ึงของไทย ท ำ
ใหสิ้นคำ้ท่ีส่งออกจำกเวยีดนำมไปสหรัฐอเมริกำไม่ตอ้งเสียภำษีเลย 
 จำกท่ีกล่ำวมำ ท ำให้ทรำบไดว้่ำหำกผูป้ระกอบกำรไทยใช้จุดแข็งของตนเองและประยุกต์จุดแข็ง
ของประเทศเพื่อนบำ้นเขำ้มำในอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย จะท ำให้ผูป้ระกอบกำรสำมำรถแข่งขนัและ
สร้ำงโอกำสในกำรเขำ้ไปท ำตลำดในต่ำงประเทศไดม้ำกข้ึน ในทำงกลบักนัหำกผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรม
เคร่ืองนุ่งห่มไทยไม่ด ำเนินธุรกิจเชิงรุกใดๆ จุดแข็งและโอกำสท่ีเคยมีของอุตสำหกรรมก็อำจจะกลำยเป็น
จุดอ่อนและอุปสรรคไดใ้นอนำคต 
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 เครือข่ำยวิสำหกิจของไทยแมจ้ะมีกำรรวมตวักนัในระยะเวลำนำนพอสมควรแลว้ แต่ในทำงปฏิบติั
ยงัไม่สำมำรถเห็นผลเป็นรูปธรรมได้อย่ำงชัดเจน แต่หำกมองในแง่ของรำยอุตสำหกรรมตั้งแต่ตน้น ้ ำถึง
ปลำยน ้ ำ จะพบวำ่ผูป้ระกอบกำรในแต่ละอุตสำหกรรมมีกำรเช่ือมโยงกนับำ้งแลว้โดยเฉพำะกำรร่วมมือกบั
ผูป้ระกอบกำรในประเทศเพื่อนบำ้นไม่วำ่จะเป็นชำวไทยหรือชำวต่ำงประเทศ ยกตวัอยำ่งเช่น โรงงำนฟอก
ยอ้ม มีกำรท ำขอ้ตกลงทำงกำรคำ้กบัโรงงำนผลิตเส้ือผำ้ส ำเร็จรูปในประเทศเวียดนำมท่ีด ำเนินธุรกิจโดยคน
ไทย เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและพฒันำสินคำ้ร่วมกนั นอกจำกนนั้นยงัจบัมือกบัโรงงำนฟอกยอ้มท่ีตั้งอยู่ท่ี
เมืองลองอนั ในประเทศเวียดนำม เพื่อแลกเปล่ียนควำมรู้และเทคโนโลยซ่ึีงกนัและกนั หรือกรณีของสมำคม
เคร่ืองนุ่งห่มไทยท่ีจบัมือกบัหน่วยงำนท่ีส่งเสริมกำรลงทุนในประเทศเพื่อนบำ้น เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน
ดำ้นขอ้มูลข่ำวสำร วฒันธรรมของผูผ้ลิตในแต่ละพื้นท่ี ให้แก่ผูป้ระกอบกำรชำวไทย ซ่ึงถือเป็นกำรเร่ิมตน้ท่ี
ดีของกำรพฒันำคลสัเตอร์อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 
 กำรเขำ้สู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนหรือว่ำ AEC จะท ำให้อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย
เผชิญกับกำรแข่งขันท่ีรุนแรงมำกข้ึน ประเทศเพื่อนบ้ำนท่ีมีกำรพัฒนำกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ืองจะเร่ิมมี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัสูงข้ึนในขณะท่ีควำมไดเ้ปรียบดำ้นสิทธิพิเศษทำงภำษีและขอ้ตกลงทำงกำรคำ้
ของประเทศเหล่ำนั้นยงัคงอยู ่ทำงออกท่ีผูป้ระกอบกำรไทยตอ้งท ำคือเม่ืออุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทยไม่
สำมำรถขยำยตวัไดจ้ำกกำรผลิตภำยในประเทศ เรำก็ตอ้งเปล่ียนไปขยำยตวัในต่ำงประเทศแทน 
ประสิทธิภาพของเครือข่ายวสิาหกจิ (Cluster) กบัโอกาสในการเข้าไปในตลาดต่างประเทศ 

S และ O Cluster 
- สมำคมต่ำงๆมีกำรส่งเสริมและผลกัดนัผูป้ระกอบกำร

ใหอ้อกไปลงทุนต่ำงประเทศ 
- ผู ้ป ร ะ ก อบ ก ำรย้ำย ฐ ำน ก ำรผ ลิ ต ไป ยัง นิ ค ม

อุตสำหกรรมบริเวณชำยแดนและจ้ำงแรงงำนจำก
ประเทศเพื่อนบำ้น 

- ผูป้ระกอบกำรโรงงำนเคร่ืองนุ่งห่มขนำดใหญ่ขยำย
ฐำนกำรผลิตไปยงัประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่ อใช้สิทธิ
พิเศษทำงภำษีของประเทศนั้นๆ 

- ผูป้ระกอบกำรใชค้วำมเป็นท่ีนิยมของแบรนดไ์ทยใน
ประเทศเพ่ือนบ้ำนบุกเข้ำไปท ำตลำดแข่งกับสินค้ำ
คู่แข่งจำกจีนท่ีคุณภำพดอ้ยกวำ่  

 

- ประเทศเพ่ือนบ้ำนเหมำะในกำรเป็นแหล่งปัจจยักำร
ผลิตของคลัสเตอร์เคร่ืองนุ่งห่ม เน่ืองจำกแรงงำนมี
ค่ำแรงถูก และค่ำสำธำรณูปโภคยงัอยูใ่นเกณฑต์ ่ำ 

- หน่วยงำนภำครัฐของไทยกบัประเทศเพ่ือนบำ้นมีกำร
เช่ือมโยงกนัในแง่ของควำมร่วมมือดำ้นกำรคำ้และกำร
ลงทุน เพ่ือส่งเสริมผูป้ระกอบกำรไทยให้ไปลงทุนใน
ประเทศเพ่ือนบำ้นนั้นๆกำร 

- สมำคมต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม
ไทย มีทิศทำงกำรผลกัดันอุตสำหกรรมท่ีชัดเจน คือ 
พัฒนำกระบวนกำรผลิตและส่งเสริมกำรลงทุนยงั
ต่ำงประเทศ 

- ลกัษณะภูมิศำสตร์ของไทยท ำให้ไทยเป็นศูนยก์ลำงโล
จิสติกส์ของอำเซียน ดงันั้น รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจท่ี
เหมำะคือ กำรประกอบธุรกิจในแหล่งท่ีมีทรัพยำกร
สมบูรณ์ในประเทศเพื่อนบ้ำน โดยควบคุมดูแลกำร
ด ำเนินงำนผำ่นส ำนกังำนใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทย  
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ข้อเสนอแนะงานวจัิยทีท่ าการศึกษา 
  

 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย เป็นกำรวิเครำะห์จำก

องค์ประกอบหลำยส่วนโดยเร่ิมมองจำกภำพใหญ่ของบุคคลภำยนอกอุตสำหกรรมและศึกษำข้อมูลใน

มุมมองของผูป้ระกอบกำร ซ่ึงผลท่ีได้จำกกำรศึกษำดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกันนั่นคืออุตสำหกรรม

เคร่ืองนุ่งห่มก ำลงัสูญเสียควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัอยำ่งชดัเจนและรวดเร็ว อย่ำงไรก็ตำมอุตสำหกรรม

เคร่ืองนุ่งห่มก็ยงัมีรำยละเอียดอ่ืนๆ หรือขอ้มูลเฉพำะทำงขั้นสูงท่ีจ  ำเป็นตอ้งใชเ้วลำระยะยำวในกำรศึกษำให้

ลึกซ้ึงต่อไป งำนวจิยัช้ินน้ีเป็นเพียงกำรช้ีให้เห็นถึงสมรรถนะทำงกำรแข่งขนัของอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 

ณ ช่วงเวลำระยะสั้น มิใช่กำรช้ีชดัถึงกำรเปล่ียนแปลงของอุตสำหกรรมในระยะยำว 
 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนันั้น Diamond Model เป็นเพียงเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้ใน

กำรศึกษำเท่ำนั้น ซ่ึงในทำงทฤษฎีอำจมีเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีใหผ้ลทำงกำรศึกษำท่ีแตกต่ำงออกไป  

2. กำรวิเครำะห์โอกำส หรือกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ในส่วนของกำรวิเครำะห์ SWOT 

Analysis จะมีกำรเปล่ียนแปลงของข้อมูลได้เสมอตำมสถำนกำรณ์ทำงกำรแข่งขันท่ีเปล่ียนไป 

ดงันั้นอุตสำหกรรมจึงควรศึกษำ SWOT ของตนเองให้ทนัต่อยุคสมยัอยูเ่ป็นประจ ำ เพื่อกำรปรับตวั

ท่ีทนัต่อเหตุกำรณ์และทนัต่อคู่แข่ง 
3. ส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรศึกษำเก่ียวกบัอุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทยโดยเฉพำะกำรศึกษำขอ้มูลอย่ำง

ต่อเน่ืองในระยะยำว สำมำรถใชง้ำนวจิยัช้ินน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐำนท่ีส ำคญัในกำรอำ้งอิงต่อยอดได ้

รวมถึงกำรน ำเคร่ืองมือเชิงสถิติมำใชว้เิครำะห์อุตสำหกรรมก็จะไดผ้ลลพัธ์ท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 
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แนวทางการลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในกระบวนการพมิพ์ออฟเซ็ท ของ 
โรงพมิพ์มหาวทิยาลยัศรีสยาม ด้วยเทคนิค SMED และ Work Simplification  
Approaches for Reduction Setup Time which is Offset printing of Srisiam 

University Printing House process by SMED and work Simplification  
สุปรีย์ ศาสตรพนัธ์ุ1 และ ดร.ปณทัพร เรืองเชิงชุม2  

Supree Sattarapun and Dr.Panutporn Ruangchoengchum 
  

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาขั้นตอน  ระยะเวลาและวิเคราะห์งานภายใน ภายนอก ของการปรับตั้ง
เคร่ืองจักรในกระบวนการพิมพ์ออฟเซ็ท  เพ่ือก าหนดแนวทางการลดเวลา ด้วยเทคนิค SMED และ Work 
Simplification โดยมีวิธีการศึกษาขอ้มูล  คือ สัมภาษณ์พนกังานช่างพิมพ ์สังเกตและจดบนัทึกขั้นตอนการปรับตั้ง
เคร่ืองจกัร พร้อมทั้งจบัเวลาเพ่ือหาค่าเฉล่ีย การศึกษาพบวา่ ขั้นตอนของการปรับตั้งเคร่ืองจกัรมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน มี
ขั้นตอนท่ีใช้เวลามากท่ีสุด 4 อนัดบัแรก คือ ขั้นตอนลา้งหมึก ขั้นตอนข้ึนกระดาษ ขั้นตอนเปล่ียนแม่พิมพ ์ และ
ขั้นตอนปรับหนา้กระดาษ หลงัจากไดแ้นวทางการลดเวลา ท าใหล้ดเวลาในขั้นตอนลา้งหมึก ลดลง 2.86 %  ขั้นตอน
ข้ึนกระดาษ ลดลง 97.03 % ขั้นตอนเปล่ียนแม่พิมพ ์ลดลง 33.96 % และขั้นตอนปรับหนา้กระดาษ ลดลง 84.50 %  
 
ค ำส ำคัญ: กำรลดเวลำ, กำรปรับตั้งเคร่ืองจักรในกระบวนกำรพิมพ์ออฟเซ็ท, SMED,   Work Simplification 
  

Abstract 
The purposes of the study are procedures, time, and external and internal analysis of work which are installed in 
machine, Offset printing process. For indicate approach of reducing by using SMED technique and work 
Simplification technique. There has the methodology of collecting data such interview officer of the printer, 
observation, and taking note the process of setting machine. And also record the time for data analysis process. 
From the study, found that there are seven steps of setting the machine, and step four was taken the most of time. 
Firstly Washing step Paper Up step Plate Changing step And Paper upright step After got reducing time method  
Washing step decrease 2.86% Paper Up step decrease 97.03% Plate Changing step decrease 33.96% And Paper 
upright step decreased 84.50%  

Keywords: Reduction, Setup Time which is Offset printing, SMED,  Work Simplification 
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1. บทน า 
 
     หัวใจส าคญัส าหรับการด าเนินธุรกิจทางการผลิต คือ การผลิตเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้อย่าง
ถกูตอ้งและรวดเร็ว เพ่ือใหว้ตัถุประสงคข์องการด าเนินธุรกิจดงักล่าวไดบ้รรลุผล ทางผูผ้ลิตจะตอ้งด าเนินการจดัหา
ทรัพยากรและปัจจยัต่างๆ เพ่ือสร้างผลิตผลไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้  เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลกูคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงในสภาวะการแข่งขนัทุกวนัน้ี ประสิทธิภาพของระบบการผลิตและการตอบสนองความพึง
พอใจของลูกคา้จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในองค์กรท่ีไม่ควรมองขา้ม เวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัร (Set up Time) เป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัอย่างมากในกระบวนการผลิต ผูผ้ลิตจึงตอ้งพยายามในการปรับลดให้เวลาท่ีใช้ในการ
ปรับตั้งเคร่ืองจกัรน้ีใหส้ั้นลง  
     กรณีศึกษาท่ีเลือกด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตส่ิงพิมพ ์ซ่ึงมีการปรับตั้งเคร่ืองจกัรอยู่บ่อยคร้ัง ท าให้ก าลงัการ
ผลิตลดลง ผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นความส าคัญของการลดเวลาในการปรับตั้ งเคร่ืองจักรโดยมุ่งเน้นไปในส่วนของ
กระบวนการพิมพ ์ท่ีมีการพิมพโ์ดยใช้เคร่ืองพิมพอ์อฟเซ็ท มีช่างพิมพเ์ป็นคนควบคุม โดยท าการศึกษาขั้นตอนและ
เวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัร (Setup Time) เพ่ือหาแนวทางการลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในกระบวนการ
พิมพอ์อฟเซ็ท  

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การศึกษาการท างาน (Work Study)   
 
     การศึกษาการท างานเป็นท่ีรู้จักในนามของ  การศึกษาเวลาและการเคล่ือนท่ี  (Time and Motion Study) แต่
เน่ืองจากผลงานจากการวิวฒันาการทางวิธีการเหล่าน้ีและผลจากการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง เราจึงนิยามนามนั้นใหม่
วา่ การศึกษาการท างาน (Work study) แทน   
     การศึกษาเวลา (Time Study) เป็นการศึกษาเพ่ือหาเวลาท่ีเหมาะสมในการท างานโดยการท างานปกติ เพ่ือใชเ้ป็น
ตวัช้ีวดัในการออกแบบ หรือการปรับปรุงการท างาน การศึกษาเวลาเป็นส่ิงท่ีมีประโยชนม์ากและยงัเป็นท่ีนิยมใชก้นั
มาก โดยการจบัเวลาโดยตรง เป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงท่ีใชใ้นการศึกษาเวลาท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนั ซ่ึงผูท่ี้ศึกษาจะตอ้ง
เขา้ไปจบัเวลาในบริเวณท่ีคนท างาน วิธีน้ีมีขอ้ดีท่ีผูศึ้กษาสามารถมองเห็นลกัษณะการทางานอย่างละเอียด และเวลา
ท่ีไดเ้ป็นเวลาท่ีทางานจริง แต่กมี็ขอ้เสียคือคนงานท่ีถกูท าการศึกษาอยูน่ั้นอาจจะไม่ท างานในลกัษณะปกติ (Normal 
Pace) ของเขาเอง อาจจะเร่งท าเร็วข้ึน หรืออาจจะท าชา้กว่าปกติได ้ดงันั้นก่อนจะท าการศึกษาเวลาผูศึ้กษาจะตอ้ง
อธิบายใหผู้ป้ฏิบติังานทราบถึงวตัถุประสงคข์องการศึกษาก่อน (วนัชยั ริจิรวนิช, 2545) 
 

2.2 SMED (Single Minute Exchange of Die) 

 

     SMED  เป็น เทคนิคในการลดเวลาในการปรับตั้ งเคร่ืองจักร พัฒนาโดย Shigeo Shingo (Shingo, 1985) มี
เป้าหมายให้การปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรภายในเวลาท่ีต ่ากว่า 10 นาที เพ่ือลดเวลา ในกระบวนการผลิตท่ีเกิดข้ึนใน
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ขั้นตอนการปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตสินคา้ล าดบัต่อจากท่ีก าลงัผลิตอยู่เป็นการท า ให้กระบวนการ
ปรับเปล่ียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการลดเวลาปรับตั้งเคร่ืองจกัรตามแนวคิด SMED น้ี จะแบ่ง
งานออกเป็น 2 ประเภท คือ งานภายใน (Internal) หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีจะกระท าไดต่้อเม่ือเคร่ืองจกัรหยุด
งาน และงานภายนอก (External) หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีสามารถกระท าไดแ้มว้่าเคร่ืองจกัรจะท างานอยูก่็ตาม 
ขั้นตอนการปรับลดเวลาปรับตั้งเคร่ืองจกัร ตามแนวคิด SMED มี 3 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ 
     1. การแยกงานภายในออกจากงานภายนอก  
     2. ปรับเปล่ียนงานท่ีเป็นงานภายในใหก้ลายเป็นงานภายนอก  
     3. ปรับปรุงวิธีการท างานหรือเคร่ืองจกัรใหง่้ายต่อการปรับตั้งมากยิ่งข้ึน  
 
2.3 Work Simplification 
 
    Work Simplification เป็นหลกัการส าคัญของการปรับปรุงการท างานให้ง่ายข้ึน โดยอาศัยหลักการ  ECRS  
(ประเสริฐ อคัรประถมพงษ,์ 2548) ไดก้ล่าวว่าหลกัการ ECRS เป็นหลกัการการปรับปรุงกระบวนการท างานดว้ยวิธี
ก าจดัการผสมผสาน การจดัล าดบัใหม่และการท าใหง่้ายข้ึน รายละเอียดของหลกัการ ECRS ประกอบไปดว้ย 
     1. การก าจดั (Eliminate: E) ท าไดโ้ดยการบ่งช้ีขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นและไม่เพ่ิมมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑซ่ึ์งจะท าให้
สามารถก าจดัขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นออกไดรู้ปแบบน้ีมีประสิทธิผลสูงสุดในการปรับปรุงงาน 
     2. การผสมผสาน (Combine: C) ท าไดโ้ดยการผสมผสานองคป์ระกอบของงานหลายประการเขา้ด้วยกนัซ่ึงอาจ
ช่วยลดขั้นตอนของงานบางส่วนลงได ้
     3. การจดัล าดบัใหม่ (Rearrange: R) การโยกยา้ยสับเปล่ียนล าดบัขององคป์ระกอบของงานอาจสร้างโอกาสก าจดั
งานบางส่วนหรือโอกาสการผสมผสานใหม่ได ้
     4. การท าใหง่้ายข้ึน (Simplify: S) เม่ือพิจารณาถึงการก าจดั การผสมผสาน และการจดัล าดบัใหม่อย่างรอบคอบ
แลว้ควรพยายามจดัการองคป์ระกอบของงานส่วนท่ีเหลืออยูใ่หเ้ป็นงานท่ีง่ายท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
 
2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
     นิมิตร เทพอกัษร (2553) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การลดเวลาเปล่ียนแม่พิมพ์ในโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์ โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลดเวลาการเปล่ียนแม่พิมพข์องโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ก่อนการปรับปรุงเวลาเฉล่ียใน

การเปล่ียนแม่พิมพ ์26.6 นาทีต่อคร้ัง ซ่ึงจดัว่าเป็นการสูญเสียเวลาท างานส่วนใหญ่ของเวลาสูญเสียทั้งหมด โดยการ

น าหลกัการของ การศึกษางาน และ SMED มาใชใ้นเพ่ือลดเวลาการเปล่ียนแม่พิมพใ์หล้ดลง โดยปรับปรุงเคร่ืองป้ัม

ข้ึนรูปการเพ่ิมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเปล่ียนแม่พิมพ ์และปรับปรุงวิธีการท างาน จากผลการด าเนินงาน

สามารถลดเวลาการเปล่ียนแม่พิมพเ์หลือเพียง 11.2 นาทีต่อคร้ังลดลง 15.4 นาที หรือร้อยล่ะ 57.9 จากการท่ีแม่พิมพ์

จะตอ้งถูกเปล่ียนวนัละประมาณ 5 คร้ัง ท าให้ลดเวลาเปล่ียนแม่พิมพล์งไดป้ระมาณ 77 นาที ท าให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน

ประมาณ 19,404 บาทต่อวนัต่อสายการผลิตซ่ึงการปรับปรุงสายการผลิตและเพ่ิมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกจะใช้



การประชมุทางวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครัง้ที ่2                                                     2219 

 
 

เงินทุนประมาณ 1,105,200 บาท ท าให้สามารถคืนทุนไดใ้นระยะเวลาประมาณ 2 เดือนเท่านั้นจึงเหมาะท่ีจะน าไป

ประยกุตใ์ชก้บัสายการผลิตเคร่ืองป้ัมข้ึนรูปอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะการท างานเหมือนกนั  

     อรณิชา อนุชิตชาญชยั (2555) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัรของสายการผลิตปลาทูน่า

กระป๋อง โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของสายการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง 

โดยลดเวลาสูญเสียของสายการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง จากการวิเคราะห์กระบวนการปรับตั้งเคร่ืองจกัร เพ่ือ

เตรียมการผลิตของสายการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง ในกระบวนการบรรจุกระป๋อง ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนขนาด ของ

บรรจุภณัฑ ์พนกังานตอ้งท าการปรับตั้งเคร่ืองจกัรเพ่ือใหเ้หมาะสมกบับรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งใช ้ซ่ึงมีขั้นตอน การท างาน

หลายขั้นตอน งานวิจยัน้ีไดน้ าเทคนิคในการลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัร (Single Minute Exchange of Dies: 

SMED) มาประยุกต์ใช้ เพ่ือลดขั้นตอนและเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัรซ่ึงมี 2 ประเภท หลงัการปรับปรุงพบว่า

สามารถลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ือง Seamer เพ่ือเปล่ียนขนาดของกระป๋องลงจาก 28.60 นาที เหลือ 10.10 นาที 

และลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองสับปลาเพ่ือเปล่ียนน ้ าหนกัปลาลงจาก 24.78 นาที เหลือ 16.60 นาที นอกจากน้ีผล

การปรับปรุงการท างานยงัสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงสายการผลิต อ่ืน ๆ ต่อไปดีดว้ย 

     ชยัเชษฐ ์พนัธุมี (2552) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การลดเวลาการปรับตั้งเคร่ืองจกัรเป่าฟิลม์ในกระบวนการเป่าฟิลม์ของ
อุตสาหกรรมการผลิตถุงพลาสติก โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการลดเวลาการสูญเสียในกระบวนการเป่า
ฟิลม์พลาสติกในกระบวนการผลิตถุงพลาสติก ท่ีมีผลิตภณัฑห์ลากหลาย ซ่ึงสามารถผลิตไดห้ลายเคร่ืองจกัร และมี
ปัญหาท่ีเกิดจากการใชเ้วลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัรท่ียาวนาน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากวิธีการท างานท่ีไม่เหมาะสม โดย
ท าการวิจยัจ านวน 5เคร่ือง ผูท้  าการวิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการการปรับปรุงการท างานดว้ยการน าเทคนิค  SMED มาใช ้
โดยขั้นตอนท่ี 1 ท าการแบ่งกิจกรรมยอ่ยของการปรับตั้งเคร่ืองโดยการแยกงานในและงานนอกออกจากกนั สามารถ
ลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในแต่ละคร้ังของเคร่ืองจกัรท่ี 1,2,3,4และ5 โดยลดเวลาจากเดิมลงได ้40, 54, 49, 59 
และ 53 นาที คิดเป็นร้อยละ 53.34, 62.06, 57.64, 62.76 และ 60.23 ตามล าดบั ขั้นท่ี 2เป็นการจดักิจกรรมย่อยของ
งานใน โดยการประยุกต์การท างานแบบขนานซ่ึงสามารถลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัรแต่ละเคร่ืองไดอี้ก โดย
เคร่ืองจกัรท่ี 1,2,3,4 และ 5 สามารถลดเวลาลงจากเดิมได้ 48,59,62,72 และ65นาที คิดเป็นร้อยละ 64.00, 67.82, 
72.94, 76.6 และ 73.86 ตามล าดบั 
     ไพสิฐ สุคนัธรส (2549) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การลดเวลาสูญเสียในกระบวนการฉีดท่อพลาสติกโดยเลือกใชวิ้ธีการ
ปรับปรุงการท างานปรับตั้งเคร่ืองจกัรดว้ยการน าเทคนิค SMED มาใชโ้ดยขั้นตอนท่ี 1 แบ่งกิจกรรมย่อยของการ
ปรับตั้งเคร่ืองจกัรโดยการแยกงานในและงานนอกออกจากกนั สามารถลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในแต่ละ
คร้ัง ของเคร่ืองจกัรเคร่ืองท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 ลดเวลาลงจากเดิมได้ 35, 35, 42, 42 และ 42 นาที คิดเป็นร้อยละของ
การลดเวลาลงจากเดิมได ้29.17, 28.6, 28.00, 21.00, และ 16.15 ตามล าดบั ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการจดักิจกรรมย่อยของ
งานใน โดยประยุกต์การท างานแบบขนาน  ซ่ึงสามารถลดเวลาในการปรับตั้ งเคร่ืองจักรแต่ละคร้ังได้อีก โดย
เคร่ืองจกัรเคร่ืองท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 สามารถลดเวลาลงจากเดิมได ้69, 70, 72, 74 และ 86 นาที คิดเป็นร้อยละของการ
ลดเวลาลงจากเดิมได ้57.50, 56.91, 48.00, 37.00 และ 33.08 ตามล าดบั 
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     ไพสิฐ สุคนัธรส (2549) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ ในอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์
แว่นตาโดยการประยุกต์ให้หลกัการของ ECRS โดยท าการเก็บขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดข้ึน จากนั้นจงัประยุกต์ใช้การ
วิเคราะห์หาความสูญเปล่า เพ่ือหาขั้นตอนกระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่า คือ การตรวจสอบเลนส์ดว้ยสายตา 
หลงัการปรับปรุงกระบวนการผลิต พบว่า สามารถลดจ านวนสินคา้ท่ีส่งมอบไม่ทนัก าหนดจากเดิม 2400 ช้ินต่อวนั 
เหลือ 930 ช้ินต่อวนั หรือลดลง 23.4% สามารถเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตจากเดิม 15.51 ช้ินต่อชัว่โมง เป็น 19.41 ช้ิน
ต่อชัว่โมง หรือเพ่ิมข้ึน 27%  
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปแนวคิดเบ้ืองตน้ ในการศึกษาการลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัรใน

กระบวนการพิมพอ์อฟเซ็ท ไดด้งัรูปท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
รูปที่  1    กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3. วธิีการศึกษา 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรของโรงพิมพ์ จ านวนทั้งหมด 30 ราย กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานช่างพิมพ ์
จ านวน 3 ราย ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในกระบวนการพิมพอ์อฟเซ็ท  
 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) 
     - ใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)   ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key informants) คือ พนกังานช่างพิมพ ์โดย
ใชค้ าถามแบบเปิด (Opened Questions) ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั ขั้นตอน ระยะเวลา การลดการปรับตั้งเคร่ืองจกัร
ในกระบวนการพิมพอ์อฟเซ็ท โดยบนัทึกผลการสมัภาษณ์ดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียง  
     - ใชว้ิธีการสังเกตการท างาน โดยจดบนัทึกขั้นตอนการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในกระบวนการพิมพอ์อฟเซ็ท ในใบ
รายการขั้นตอนการปรับตั้ งเคร่ืองจักรในกระบวนการพิมพ์ออฟเซ็ท พร้อมทั้ งจับเวลา จ านวน 12 คร้ัง และ
บนัทึกภาพการเคล่ือนไหว ดว้ยกลอ้งถ่ายภาพการเคล่ือนไหว       
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     ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
     บนัทึกรายการเคร่ืองพิมพ ์ เอกสารทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในกระบวนการ
พิมพอ์อฟเซ็ท  

 
3.3 แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูล 
     วเิคราะห์ขั้นตอนการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในกระบวนการพมิพ์ออฟเซ็ท  

     น าผลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ มาถอดเทป และผลท่ีไดก้ารสงัเกตมาท าการวิเคราะห์ขั้นตอนการปรับตั้งเคร่ืองจกัร

ในกระบวนการพิมพอ์อฟเซ็ท 

     วเิคราะห์ระยะเวลาการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในกระบวนการพมิพ์ออฟเซ็ท  

     น าผลท่ีไดจ้ากการสงัเกตการท างาน และจบัเวลา (Stopwatch) มาหาค่าเฉล่ียในแต่ละขั้นตอน  

     วเิคราะห์งานภายใน ภายนอกในการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในกระบวนการพมิพ์ออฟเซ็ท  

     หลงัจากการวิเคราะห์ขั้นตอน ระยะเวลาการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในกระบวนการพิมพอ์อฟเซ็ทแลว้ น าแต่ละ

ขั้นตอนแยกกิจกรรมยอ่ยออกเป็น งานภายใน ภายนอก 

    หลงัจากท่ีวิเคราะห์ข้อมูลแลว้ ผูศึ้กษาไดท้ าการตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องข้อมูล โดยท่ีผูส้ัมภาษณ์สร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อผูใ้หส้ัมภาษณ์ เพ่ือใหเ้กิดความไวว้างใจในตวัผูศึ้กษา ท าใหมี้ผลต่อความถูกตอ้งและเป็นจริง
ของขอ้มูล การยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล (Member Checking) โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลบัไป
ใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์ยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มลูเป็นจริงตรงกบัความรู้สึกของผูใ้หส้ัมภาษณ์หรือไม่ ตรวจสอบความ
ไวว้างใจไดข้องขอ้มลู (Dependability) โดยการน าขอ้มลูไปตรวจสอบกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระเพ่ือยืนยนั
ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา ความสามารถในการน าผลวิจยัไปประยุกตใ์ช ้(Transferability) โดย
การเขียนระเบียบวิธีวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล และบริบทท่ีตอ้งการศึกษาอยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นการเพ่ิมความน่าเช่ือถือ
ของการวิจยัในการท่ีจะน าผลการวิจยัไปใชใ้นบริบทท่ีใกลเ้คียงกนั การยืนยนัผลการวิจยั (Conformability) โดยการ
ท่ีผูศึ้กษาจะเก็บเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัไวเ้ป็นอย่างดี พร้อมส าหรับการตรวจสอบ (Audit Trial) เพ่ือ
ยืนยนัวา่ขอ้มลูท่ีไดไ้ม่มีความล าเอียงหรือเกิดจากการคิดข้ึนของผูศึ้กษา 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการวเิคราะห์ขั้นตอนการปรับตั้งเคร่ืองจักรในกระบวนการพมิพ์ออฟเซ็ท 
 
     จากการศึกษาขั้นตอนการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในกระบวนการพิมพอ์อฟเซ็ท พบว่ามีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ ปรับ
การล าเลียง  กระดาษของเคร่ืองและปรับความกวา้ง ยาวตามขนาดกระดาษ, เปล่ียนสปิงดึงกระดาษ+ปรับลอ้ล าเลียง, 
ลา้งหมึก, ข้ึนกระดาษ, ปรับหน้ากระดาษ, เปล่ียนแม่พิมพ์, และใส่หมึก  ทั้ง 7 ขั้นตอนมีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 31 
กิจกรรมยอ่ย  
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4.2 ผลการวเิคราะห์ระยะเวลาการปรับตั้งเคร่ืองจักรในกระบวนการพมิพ์ออฟเซ็ท 
     จากการศึกษาการท างานและจบัเวลาพบวา่ เวลาท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนขา้งตน้ มีดงัน้ี (รูปท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  2    กราฟแสดงเวลาของแต่ละขั้นตอน 

 
     โดยขั้นตอนการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในกระบวนการพิมพอ์อฟเซ็ท มีขั้นตอนท่ีใชเ้วลามากท่ีสุด 4 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
ขั้นตอนลา้งหมึก ขั้นตอนข้ึนกระดาษ ขั้นตอนเปล่ียนแม่พิมพ ์และขั้นตอนปรับหนา้กระดาษ ตามตารางท่ี 1 
   
ตารางที่  1  ขั้นตอนท่ีใชเ้วลามากท่ีสุด 4 อนัดบัแรก  
 

ล าดบั ขั้นตอน เวลา (วนิาที) 
1 ขั้นตอนลา้งหมึก 319 
2 ขั้นตอนข้ึนกระดาษ 269 
3 ขั้นตอนเปล่ียนแม่พิมพ ์ 268 
4 ขั้นตอนปรับหนา้กระดาษ 258 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์งานภายใน ภายนอกในการปรับตั้งเคร่ืองจักรในกระบวนการพิมพ์ออฟเซ็ท โดยใช้
เทคนิค SMED 
     เม่ือวิเคราะห์ขั้นตอนท่ีใชเ้วลามากท่ีสุด 4 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขั้นตอนลา้งหมึก ขั้นตอนข้ึนกระดาษ ขั้นตอนเปล่ียน
แม่พิมพ ์และขั้นตอนปรับหนา้กระดาษ มีกิจกรรมยอ่ยทั้งหมด 26 กิจกรรมยอ่ย  
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     ขั้นท่ี1. การแยกงานภายในออกจากงานภายนอก 
     ในเบ้ืองตน้ ส่วนน้ีจะมีงานท่ีเป็นทั้ งงานภายในและงานภายนอกปะปนกนัอยู่ ให้แยกให้ออกว่าอะไรคืองาน
ภายในและงานภายนอกจริง ๆ (ตามตารางท่ี 2-5) 
 
ตารางที่  2  ตารางแสดงงานภายใน งานภายนอกและเวลาของขั้นตอนลา้งหมึก 
 

หมายเหตุ*   เวลาเฉล่ียท่ีไดจ้ากเกบ็เกบ็ขอ้มลู 
 
ตารางที่  3  ตารางแสดงงานภายใน, ภายนอกและเวลาขั้นตอนข้ึนกระดาษ  
 

หมายเหตุ*   เวลาเฉล่ียท่ีไดจ้ากเกบ็เกบ็ขอ้มลู 
 
 
 

ขั้นตอนล้างหมกึ  

กจิกรรมย่อย 
งานภายใน  

งาน
ภายนอก  

เวลาเฉลีย่ 
(วนิาที)* 

1.เปิดตะแกรงเซฟต้ี   2 
2.น ารางใบมีดลา้งหมึกมาใส่   9 
3.ปิดตะแกรงเซฟต้ี   2 
4.ตกัหมึกออกจากรางหมึก   41 
5.คลายนอ็ต + ดนัรางหมึกลง   6 
6.ฉีดน ้ามนัก๊าด กบัน ้ายาลา้งลูกกาวใส่ลูกกาว + รางหมึก  และใชผ้า้
เช็ดท าความสะอาด  

  231 

7.ดนัรางหมึกข้ึน + ขนัน็อตท่ีลอ็ครางหมึกใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเดิม    11 
8.เปิดตะแกรงเซฟต้ี   2 
9.ขนัน็อตท่ีลอ็ครางใบมีดลา้งหมึกออก + น ารางใบมีดลา้งหมึกไปเกบ็   13 
10.ปิดตะแกรงเซฟต้ี   2 

ขั้นตอนขึน้กระดาษ 

กจิกรรมย่อย 
งานภายใน  

งาน
ภายนอก  

เวลาเฉลีย่ 
(วนิาที)* 

1.ปรับลิฟทป้์อนกระดาษลงมา   8 
2.ยกกระดาษเขา้ใส่ในลิฟทป้์อนกระดาษ   261 
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ตารางที่  4  ตารางแสดงงานภายใน, ภายนอกและเวลาขั้นตอนเปล่ียนแม่พิมพ(์เพลท)  
 

หมายเหตุ*   เวลาเฉล่ียท่ีไดจ้ากเกบ็เกบ็ขอ้มลู 
 
ตารางที่  5  ตารางแสดงงานภายใน, ภายนอกและเวลาขั้นตอนปรับหนา้กระดาษ  
 

หมายเหตุ*   เวลาเฉล่ียท่ีไดจ้ากเกบ็เกบ็ขอ้มลู 
 
     ขั้นท่ี2. ปรับเปล่ียนงานท่ีเป็นงานภายในใหก้ลายเป็นงานภายนอก 
      ในขั้นตอนน้ีจะเป็นงานภายในลว้น ๆ ท่ีเราจะตอ้งเปล่ียนออกมาใหเ้ป็นงานภายนอกใหไ้ด ้
     1) ท่ีขั้นตอนข้ึนกระดาษ ในกิจกรรมย่อยยกกระดาษเขา้ใส่ในลิฟทป้์อนกระดาษ โดยน ารถใส่กระดาษมารอไว ้
แลว้ใส่กระดาษให้เต็ม พอกระดาษจากรถใส่กระดาษคนัเดิมหมด ก็ให้ปรับลิฟท์ลงมายกรถใส่กระดาษคนัท่ีรอไว ้
ท าใหป้ระหยดัเวลาลงได ้261 วินาที  

เปลีย่นแม่พมิพ์(เพลท) 

กจิกรรมย่อย 
งานภายใน  

งาน
ภายนอก  

เวลาเฉลีย่ 
(วนิาที)* 

1.เปิดตะแกรงเซฟต้ี   2 
2.คลายนอ็ตท่ีโมแม่พิมพ ์   10 
3.ดึงแม่พิมพอ์อก   3 
4.ใชผ้า้เช็ดท าความสะอาดแม่พิมพ(์ชุบน ้ามนัก๊าด)   26 
5.ใชฟ้องน ้าเช็ดท าความสะอาดแม่พิมพ(์ชุบน ้า)   26 
6.ทากาวกมัเพลท(แม่พิมพ)์ท่ีแม่พิมพ ์   17 
7.น าแม่พิมพท่ี์ท าความสะอาดแลว้ไปเกบ็    8 
8.น าแม่พิมพท่ี์จะพิมพต่์อไปเตรียมเอาเขา้เคร่ือง + พบัขอบแม่พิมพ ์   14 
9.คลายนอ็ตท่ีโมแม่พิมพ ์   20 
10.เอาแม่พิมพใ์ส่ท่ีโมแม่พิมพ ์+ ขนัน็อตใหแ้น่น    91 
11.ใชผ้า้เช็ดท าความสะอาดโมผา้ยางแม่พิมพ(์ชุบน ้ามนัก๊าด)   22 
12.ใชฟ้องน ้าเช็ดท าความสะอาดโมผา้ยางแม่พิมพ(์ชุบน ้า)   26 
13.ปิดตะแกรงเซฟต้ี    3 

ปรับหน้ากระดาษ 

กจิกรรมย่อย 
งานภายใน  

งาน
ภายนอก  

เวลาเฉลีย่ 
(วนิาที)* 

1.ปรับตวัปรับฉาก(หนา้) + ปรับตวัปรับฉาก(ขา้ง) + ปรับโมแม่พิมพ ์   258 
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     2) ท่ีขั้นตอนเปล่ียนแม่พิมพ(์เพลท) ในกิจกรรมย่อยใชผ้า้เช็ดท าความสะอาดแม่พิมพ(์ชุบน ้ามนัก๊าด), ใชฟ้องน ้ า
เช็ดท าความสะอาดแม่พิมพ(์ชุบน ้ า), ทากาวกมัเพลท(แม่พิมพ)์ท่ีแม่พิมพ,์ น าแม่พิมพท่ี์ท าความสะอาดแลว้ไปเก็บ 
โดยวางแม่พิมพไ์วก่้อน ยงัไม่ตอ้งท าความสะอาด ท าใหป้ระหยดัเวลาลงได ้77 วินาที  
     3) ท่ีขั้นตอนเปล่ียนแม่พิมพ์(เพลท) ในกิจกรรมย่อยน าแม่พิมพท่ี์จะพิมพต่์อไปเตรียมเอาเขา้เคร่ือง + พบัขอบ
แม่พิมพ ์โดยขณะท่ีเคร่ืองยงัท างานอยูก่จ็ดัเตรียมแม่พิมพท่ี์จะใชใ้หพ้ร้อมรอไวเ้ลย ใหป้ระหยดัเวลาลงได ้14 วินาที 
 
     ขั้นท่ี3. ปรับปรุงวิธีการท างานหรือเคร่ืองจกัรใหง่้ายต่อการปรับตั้งมากยิ่งข้ึน 
     1) ท่ีขั้นตอนลา้งหมึก ในกิจกรรมย่อยฉีดน ้ ามนัก๊าด กบัน ้ ายาลา้งลูกกาวใส่ลูกกาว + รางหมึก  และใชผ้า้เช็ดท า

ความสะอาด จากเดิมท่ีฉีดน ้ ามันก๊าดใส่ลูกกาวแล้วปล่อยให้เคร่ืองท างานไปเร่ือยๆ เพ่ือให้สีหลุดออกมาเอง 

เปล่ียนเป็นใหใ้ชผ้า้เช็ดลกูกาวไปดว้ย เพ่ือใหสี้หลุดออกไดไ้วกวา่เดิม 

     2) ท่ีขั้นตอนลา้งหมึก ในกิจกรรมย่อยฉีดน ้ ามนัก๊าด กบัน ้ ายาลา้งลูกกาวใส่ลูกกาว + รางหมึก  และใชผ้า้เช็ดท า

ความสะอาด จากเดิมท่ีตอ้งลา้งสีใหส้ะอาดทุกคร้ัง เปล่ียนเป็นถา้สีไหนท่ีโทนสีเดียวกนั ในขั้นตอนน้ีก็ไม่ตอ้งท าจน

สะอาดอะไรมาก 

4.4 อภิปรายผล 
 
     จากผลการวิเคราะห์ ขา้งตน้ พบว่า ขั้นตอนการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในกระบวนการพิมพ์ออฟเซ็ท มีทั้งหมด 7 

ขั้นตอน คือ ขั้นตอนปรับการล าเลียงกระดาษของเคร่ืองและปรับความกวา้ง ยาวตามขนาดกระดาษ ขั้นตอนเปล่ียน

สปิงดึงกระดาษ+ปรับลอ้ล าเลียง ขั้นตอนลา้งหมึก ขั้นตอนข้ึนกระดาษ ขั้นตอนปรับหนา้กระดาษ ขั้นตอนเปล่ียน

แม่พิมพ ์และขั้นตอนใส่หมึก  มีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 31 กิจกรรมย่อย  จากนั้นเลือกขั้นตอนท่ีใชเ้วลามากท่ีสุด 4 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขั้นตอนลา้งหมึก ขั้นตอนข้ึนกระดาษ ขั้นตอนเปล่ียนแม่พิมพ ์และขั้นตอนปรับหนา้กระดาษ มี

กิจกรรมย่อยทั้งหมด 26 กิจกรรมย่อย เพ่ือน าไปวิเคราะห์งานภายใน ภายนอก ผูศึ้กษาจึงไดก้ าหนดแนวทางในการ

ลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในกระบวนการพิมพอ์อฟเซ็ท จากการวิเคราะห์เทคนิค SMED ขา้งตน้ และ Work 

Simplification มาประยกุตใ์ช ้โดยมีกิจกรรมยอ่ยดงัน้ี 

     1) ขั้นตอนปรับหน้ากระดาษ ปรับปรุง (Simplify: S)  กิจกรรมย่อยปรับตวัปรับฉาก(หนา้) + ปรับตวัปรับฉาก
(ขา้ง) + ปรับโมแม่พิมพ ์จากเดิมท่ีตอ้งปรับบ่อยๆเพราะวา่ เวลาท่ีใส่แม่พิมพเ์ขา้ไป แลว้ใส่ไม่ตรงกนั ทั้งๆท่ีเป็นงาน
เดียวกนั โดยการน าน็อตมาใส่เพ่ือยึดแม่พิมพก์บัโมแม่พิมพใ์หต้รงกนัทุกคร้ังท่ีท าการใส่แม่พิมพเ์ขา้ไป  
     2) ขั้นตอนเปล่ียนแม่พิมพ์(เพลท) รวม (Combine: C) กิจกรรมย่อยคลายน็อตท่ีโมแม่พิมพ์ กบักิจกรรมย่อย
คลายน็อตท่ีโมแม่พิมพ ์เขา้ดว้ยกนั จากเดิมจะคลายน็อตพอใหดึ้งแม่พิมพอ์อกมาได ้แลว้พอจะใส่แม่พิมพอ์นัใหม่ก็
ตอ้งมาคลายน็อตอีกที โดยใหค้ลายน็อตใหเ้สร็จในคร้ังเดียวไปเลย 
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     3) ขั้นตอนลา้งหมึก รวม (Combine: C) กิจกรรมย่อยน ารางใบมีดลา้งหมึกมาใส่ กบักิจกรรมย่อยดนัรางหมึกข้ึน 
+ ขนัน็อตท่ีลอ็ครางหมึกใหอ้ยู่ในต าแหน่งเดิม โดยเวลาท่ีท าการลา้งหมึกเสร็จแลว้ ตอนท่ีน ารางใบมีดลา้งหมึกเดิม
ไปเกบ็ กใ็หน้ ารางใบมีดลา้งหมึกอีกอนัมาใส่ไวเ้ลย  
     4) ขั้นตอนลา้งหมึก ก าจดั (Eliminate: E) กิจกรรมยอ่ยเปิดตะแกรงเซฟต้ี ท่ีก่อนจะใส่รางใบมีดลา้งหมึก 
     5) ขั้นตอนลา้งหมึก ก าจดั (Eliminate: E) กิจกรรมยอ่ยปิดตะแกรงเซฟต้ี ท่ีก่อนจะใส่รางใบมีดลา้งหมึก 

     ท าใหส้ามารถลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในกระบวนการพิมพอ์อฟเซ็ทลงในขั้นตอนลา้งหมึก ลดลง 15.99 

% , ขั้นตอนข้ึนกระดาษ ลดลง 97.03 % , ขั้นตอนเปล่ียนแม่พิมพ(์เพลท) ลดลง 33.96 % , ขั้นตอนปรับหนา้กระดาษ 

ลดลง 84.50 % ตามตารางท่ี 6 และกราฟแสดงเวลาเปรียบเทียบเวลาเดิมและเวลาใหม่หลังได้แนวทางในการ

ปรับปรุง ตามรูปท่ี 3  

ตารางที่  6  แสดงเวลาหลงัไดแ้นวทางในการปรับปรุง  
 

ล าดบั ขั้นตอน เวลาเดมิ 
(วนิาที) 

เวลาใหม่ 
(วนิาที) 

ลดลง 
(วนิาที) 

ลดลง (%) 

1 ขั้นตอนลา้งหมึก 319 268 51 15.99 
2 ขั้นตอนข้ึนกระดาษ 269 8 261 97.03 
3 ขั้นตอนเปล่ียนแม่พิมพ(์เพลท) 268 177 91 33.96 
4 ขั้นตอนปรับหนา้กระดาษ 258 40 218 84.50 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  3    กราฟแสดงเวลาเปรียบเทียบเวลาเดิมและเวลาใหม่หลงัไดแ้นวทางในการปรับปรุง 
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของนิมิตร เทพอกัษร (2553)  น าหลกัการของ การศึกษางาน และ SMED มาใชใ้น

เพ่ือลดเวลาการเปล่ียนแม่พิมพใ์ห้ลดลง โดยปรับปรุงเคร่ืองป้ัมข้ึนรูปการเพ่ิมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ

เปล่ียนแม่พิมพ ์และปรับปรุงวิธีการท างาน  อรณิชา อนุชิตชาญชยั (2555) น าเทคนิคในการลดเวลาในการปรับตั้ง

เคร่ืองจักร (Single Minute Exchange of Dies: SMED) มาประยุกต์ใช้ เพ่ือลดขั้นตอนและเวลาในการปรับตั้ ง

เคร่ืองจกัรซ่ึงมี 2 ประเภท  ชัยเชษฐ์ พนัธุมี (2552)  ไดเ้ลือกใช้วิธีการการปรับปรุงการท างานดว้ยการน าเทคนิค 

SMED มาใช ้โดยขั้นตอนท่ี 1 ท าการแบ่งกิจกรรมย่อยของการปรับตั้งเคร่ืองโดยการแยกงานในและงานนอกออก

จากกนั สามารถลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในแต่ละคร้ังของเคร่ืองจกัรลงได ้ขั้นท่ี 2 เป็นการจดักิจกรรมย่อย

ของงานใน โดยการประยุกต์การท างานแบบขนาน  ไพสิฐ สุคนัธรส (2549)  เลือกใช้วิธีการปรับปรุงการท างาน

ปรับตั้งเคร่ืองจกัรดว้ยการน าเทคนิค SMED มาใชโ้ดยขั้นตอนท่ี 1 แบ่งกิจกรรมย่อยของการปรับตั้งเคร่ืองจกัรโดย

การแยกงานในและงานนอกออกจากกนั สามารถลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในแต่ละคร้ัง ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการ

จดักิจกรรมย่อยของงานใน โดยประยุกตก์ารท างานแบบขนาน ซ่ึงสามารถลดเวลาในการปรับตั้งเคร่ืองจกัรแต่ละ

คร้ังไดอี้ก ไพสิฐ สุคนัธรส (2549) โดยการประยุกต์ให้หลกัการของ ECRS โดยท าการเก็บขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

จากนั้นจงัประยกุตใ์ชก้ารวิเคราะห์หาความสูญเปล่า เพ่ือหาขั้นตอนกระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมลูค่า 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     หลกัจากศึกษาขั้นตอน  ระยะเวลาและวิเคราะห์งานภายใน ภายนอก ท าใหไ้ดแ้นวทางการลดเวลาในการปรับตั้ง

เคร่ืองจกัรในกระบวนการพิมพ์ออฟเซ็ท โดยการ ปรับเปล่ียนงานท่ีเป็นงานภายในให้กลายเป็นงานภายนอก 

ปรับปรุงวิธีการท างานหรือเคร่ืองจกัรให้ง่ายต่อการปรับตั้งมากยิ่งข้ึน และดูแต่ละกิจกรรมย่อยว่ากิจกรรมย่อยไหน

สามารถ ก าจดั ผสมผสาน จดัล าดบัใหม่ หรือท าใหง่้ายข้ึน  

     การศึกษาน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมท่ีคลา้ยคลึงกัน สามารถน าผลการศึกษาไป

ประยกุตใ์ชป้รับปรุงตามสายงานและอาชีพของตนเองได ้

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
     1) ควรมีอุปกรณ์เคร่ืองมือส่วนกลาง ใหค้รบทุกเคร่ืองมือท่ีตอ้งใช ้ไวส้ าหรับแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
     2) เวลารับงานมาแลว้ ควรเอางานทั้งหมดท่ีตอ้งพิมพ์ให้ช่างพิมพด์ู เพ่ือจะไดว้างแผนการพิมพไ์ดถู้ก เช่น งาน
ไหนท่ีกระดาษขนาดเดียวกนัก็จะไดไ้ม่ตอ้งปรับขนาดใหม่, งานไหนสีเดียวกนัก็จะไดไ้ม่ตอ้งลา้งสีใหม่ ท าให้
ประหยดัทั้งเวลา, ผา้, น ้ามนั 
     3) แม่พิมพไ์หนท่ีพิมพแ์ค่คร้ังเดียว กไ็ม่ตอ้งท าความสะอาดไรมาก เกบ็ไวข้ายไดเ้ลย 
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     4) พยายามพิมพ์งานท่ีมีโทนสีคลา้ย เพราะจะสามารถประหยดัเวลาในขั้นตอนการลา้งสี กิจกรรมย่อยกนัฉีด
น ้ามนัก๊าด กบัน ้ายาลา้งลกูกาวใส่ลกูกาว + รางหมึก  และใชผ้า้เช็ดท าความสะอาด  
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แนวทางการลดต้นทุนการผลติในกระบวนการปลูกอ้อย ในเขต อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น                      
Approach to Reduce the Cost of Production in Sugarcane Plantation in Numpong District, 

 Khonkaen Province 
   กรกนก  นรมาตย์1 และ ดร. ปณทัพร เรืองเชิงชุม2 

Kornkanok Noramat and  Dr.Panutporn Ruangchoengchum   
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาตน้ทุนในกระบวนการปลกูออ้ย    รวมถึงศึกษาปัญหาและสาเหตุท่ีท าใหเ้กิด
ตน้ทุนสูงในกระบวนการปลกูออ้ย   เพ่ือก าหนดแนวทางการลดตน้ทุนการผลิตในกระบวนการปลกูออ้ย ในเขต อ.
น ้าพอง จ.ขอนแก่น  โดยเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกใน 3 กลุ่มตวัอยา่ง    ไดแ้ก่ เกษตรกร
ชาวไร่ออ้ย เจา้หนา้ท่ีเกษตรอ าเภอ และเจา้หนา้ท่ีจากกรมพฒันาท่ีดิน รวมจ านวน 25 ราย    ผลจากการศึกษาพบวา่   
ปัญหาท่ีตน้ทุนสูง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขาดการจดัการในเร่ืองปัจจยัการผลิต สภาพแวดลอ้มภายนอก 
กระบวนการผลิต แรงงานและเทคโนโลยีการผลิต 
ค ำส ำคัญ: การลดต้นทนุการผลิต  กระบวนการปลกูอ้อย  แผนผังสำเหตแุละผล   

Abstract 

Confrontation of Sugarcane plantation problems in Num Pong district, Khon Kaen province has affected 
to the sugarcane farmers. Although there are many cultivated areas, but the low efficiency of plantation has been 
caused the loss in the operation continuously. This research is a qualitative research which aims to investigate the 
way to reduce the cost of production in sugarcane plantation in the area mentioned above. The research was 
performed by the in – depth interview with the farmers, Chief of Num Pong District Agricultural Extension 
officer, and the officer from Land Development Department. Cause and effect diagram was used to analyze the 
problems to find the real problems in this research. The results were shown that the causes of problem were the 
lack of knowledge about how to manage the factors of plantation, labor, external environment, and how to plant 
sugarcane of farmers. Therefore the problems directly affected to the cost and reward form sugarcane plantation. 
According to the results if the farmers have known the real problems, they can make a plan, solve them and also 
develop the plantation process which will reduce the cost and further increase the reward. Moreover the results 
from this research can be used as the way to improve the efficiency of sugarcane plantation. 
Keywords: sugarcane, cost reduction, cause and effect diagram 
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1.  บทน า 

1.1      ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

     ออ้ยเป็นสารคาร์โบไฮเดรตท่ีใหพ้ลงังานในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์การปลกูออ้ยจึงมีความส าคญัอยา่งมาก

เพราะเป็นวตัถุดิบท่ีใชส้ าหรับผลิตน ้าตาลและอุตสาหกรรมต่างๆ จึงส่งผลใหค้วามตอ้งการน ้าตาลมากข้ึนทุกปี

ดงันั้นออ้ยจึงเป็นพืชเศรษฐกิจของโลก ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการปลูกออ้ยมากข้ึน   

     ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกล าดบัท่ี 2 ของโลกรองจากบราซิล ซ่ึงมีแนวโนม้ของผลผลิตออ้ยเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

โดยในปี 2555/2556 เพ่ิมข้ึนจาก 95.95 เป็น 98.40 ลา้น ในปี การผลิต 2555/2556 มีพ้ืนท่ีเพาะปลกูออ้ยรวม 48 

จ านวน  9,487,320 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนท่ีปลูกออ้ยส่งโรงงาน 8,842,228 ไร่ และพ้ืนท่ีปลูกออ้ยทาพนัธ์ุ 645,092 ไร่ โดย

มีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีการผลิต 2554/2555 จ านวน 489,034 ไร่ หรือร้อยละ 5.43 ภาคเหนือประกอบดว้ยพ้ืนท่ี

เพาะปลกูออ้ยจ านวน 10 จงัหวดั มีพ้ืนท่ีปลกูออ้ย 2,164,085 ไร่ ภาคกลาง ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีเพาะปลกูออ้ยจ านวน 

12 จงัหวดั ปลกูออ้ยทั้งหมด 2,903,408 ไร่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีเพาะปลกูออ้ยจ านวน 20 

จงัหวดั มีพ้ืนท่ีปลกูออ้ยทั้งหมด 3,936,371 ไร่   ภาคตะวนัออก  ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยจ านวน 6 จงัหวดั มี

พ้ืนท่ีปลูกออ้ยทั้งหมด 483,456 ไร่ (สถาบนัวิจยัออ้ยและน ้าตาล, 2556)    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภาคท่ีมีการ

เพาะปลกูออ้ยมากท่ีสุด โดยจงัหวดัขอนแก่นสามารถเพาะปลูกออ้ยได ้578,631 ไร่ มีผลผลิตรวม 6,053,729 ตนั 

โดยเฉพาะอ าเภอน ้าพองเป็นแหล่งเพาะปลูกใหญ่ สามารถปลูกออ้ยไดถึ้ง 64,398 ไร่  ถึงแมจ้ะมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมาก 

แต่ผลผลิตโดยเฉล่ียไดเ้พียง 12-13 ตนั/ไร่ เม่ือเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพในการผลิตยงัต ่ามาก                  

(ส านกังานเกษตรอ.น ้าพอง, 2556)                                                                                                                                          

     ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาตน้ทุนในกระบวนการปลูกออ้ย    รวมถึงศึกษาปัญหาและสาเหตุท่ีท าใหเ้กิด

ตน้ทุนสูงในกระบวนการปลกูออ้ย   เพ่ือก าหนดแนวทางการลดตน้ทุนการผลิตในกระบวนการปลกูออ้ยและพฒันา

ประสิทธิภาพกระบวนการปลูกออ้ยของเกษตรกร ใหมี้ผลผลิตมากยิ่งข้ึน 

1.2     วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาตน้ทุนในกระบวนการปลกูออ้ยในเขต อ.น ้าพอง   จ.ขอนแก่น                                                                                   

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดตน้ทุนสูงในกระบวนการ  ปลกูออ้ย ในเขต อ.น ้าพอง  จ.ขอนแก่น                                                        

3. เพ่ือหาแนวทางการลดตน้ทุนการผลิตในกระบวนการปลูกออ้ย ในเขต อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น 

 



การประชมุทางวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครัง้ที ่2                                                     2231 

 
 

1.3      ขอบเขตการศึกษา                                                                                                                                                        

ศึกษากระบวนการปลูกออ้ยของเกษตรกรชาวไร่ออ้ย ในเขตพ้ืนท่ีปลูกออ้ย อ าเภอน ้าพอง  จงัหวดัขอนแก่น  

1.4       ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1  ทราบตน้ทุนในกระบวนการปลกูออ้ยในเขต อ.น ้าพอง   จ.ขอนแก่น                                                                                   

2. ทราบปัญหาและสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดตน้ทุนสูงในกระบวนการปลกูออ้ย ในเขต อ.น ้าพอง  จ.ขอนแก่น                                                        

3. ก าหนดแนวทางการลดตน้ทุนการผลิตในกระบวนการปลูกออ้ย ในเขต อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น 

2. ทบทวนวรรณกรรม  

2.1 กระบวนการปลูกออ้ย                                                                                                

       อ้อยเป็นพืชพวกหญา้ชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อมนุษยม์ากในแง่ของการใชเ้ป็นอาหาร พนัธ์ุออ้ยผลิตน ้าตาล

ทรายท่ีกรมวิชาการเกษตรแนะน าใหเ้กษตรกรปลูก ไดแ้ก่ พนัธ์ุอู่ทอง1 อู่ทอง2 อู่ทอง3 อู่ทอง และขอนแก่น 3 

การปลกูออ้ย มี 5 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี  (ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาล, 2555) 
2.1.1  การเตรียมดิน 
     1. ปรับปรุงดินดว้ยอินทรียวตัถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั หรือพืชสด  
     2. หลงัเก็บเก่ียวออ้ยร้ือตอออ้ยเก่าไถดว้ยผาลสบักลบใบออ้ย(หางไถไม่เผาใบ)  
     3. ในพ้ืนท่ีท่ีปลูกออ้ยมาเป็นเวลานาน มกัจะเกิดดินดาน จึงควรไถดินดานเพ่ือท าลายชั้นดินดาน                          
2.1.2  การเตรียมท่อนพนัธ์ุ  
    1) คดัเลือกพนัธ์ุออ้ยจากแปลงออ้ยท่ีเจริญเติบโตดีตรงตามพนัธ์ุ ปราศจากโรคและแมลง อายปุระมาณ 8-10 เดือน  
    2) ในพ้ืนท่ีท่ีมีโรคใบขาวระบาด ควรแช่พนัธ์ุดว้ยน ้าร้อนท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชม. 
2.1.3  การปลูกอ้อย  
     การปลกูออ้ย ใชท่้อนออ้ยปลกูจะสามารถคดัเลือกท่อนท่ีตาสมบูรณ์ แต่การปลกูออ้ยทั้งล  า ซ่ึงช่วยประหยดั
แรงงาน เวลาและมีค่าใชจ่้ายต ่ากวา่ แต่มีขอ้เสียท่ีความงอกของออ้ยไม่สม ่าเสมอ บางคร้ังอาจมีโรคท่ีติดมา          
2.1.4  การใส่ปุ๋ย  
 กรณีออ้ยปลกู : ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 100 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังแรกเม่ือออ้ยอาย ุ1 เดือนคร่ึง 
 คร้ังท่ี  สอง เม่ือออ้ยอาย ุ3-4 เดือน  
 กรณีออ้ยตอ : ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 150 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่สองคร้ัง เช่นเดียวกบัออ้ยปลกู คร้ังแรกใส่
ทนัทีหลงัเกบ็เก่ียว คร้ังท่ีสองเม่ือออ้ยตออาย ุ3-4 เดือน 
   2.1.5  การให้น า้  
1. การใหน้ ้าแบบร่อง  
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แปลงปลกูออ้ยจะตอ้งค่อนขา้งราบเรียบ โดยมีความลาดชนั ไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต ์ประสิทธิภาพของการใหน้ ้าแบบ
ร่องจะผนัแปร อยูร่ะหวา่ง 30-90 เปอร์เซ็นต ์ 
2. การใหน้ ้าแบบพ่นฝอย  
การใหน้ ้าแบบน้ีใชไ้ดก้บัทุกสภาพพ้ืนท่ีและทุกชนิดดิน ประสิทธิภาพ ในการใชน้ ้าอาจเกิน 75 เปอร์เซ็นตไ์ด ้ 
3. การใหน้ ้าแบบน ้าหยด (Drip irrigation) 
เป็นวิธีการใหน้ ้าท่ีมีประสิทธิภาพในการใหน้ ้าสูงสุด โดยสามารถใหน้ ้าเฉพาะรอบ ๆ รากพืช และสามารถใหปุ๋้ย
และสารเคมี ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชไปพร้อมกบัน ้าไดเ้ลย ปัจจุบนัมีใชก้นัอยู ่2 แบบ คือ 
- ระบบน ้าหยดบนผิวดิน (Surface system) ระบบน้ีจะวางสายใหน้ ้าบนผิวดินในแนวก่ึงกลางร่อง หรือขา้ร่อง อาจ
วางทุกร่องหรือร่องเวน้ร่อง 
- ระบบน ้าหยดใตผ้ิวดิน (Subsurface system) ระบบน้ีจะตอ้งวางสายใหน้ ้าก่อนปลูก โดยปกติจะฝังลึกประมาณ 25-
30 ซม. และสายใหน้ ้าจะอยูใ่ตท่้อนพนัธ์ุออ้ยประมาณ 10 ซม. 
2.1.6  การเกบ็เกีย่ว  
   ใชแ้รงงานคน  ตอ้งตดัออ้ยใหชิ้ดดิน ไม่ควรเผาใบหรือเศษพืชในไร่ และใชเ้คร่ืองจกัรเกบ็เก่ียว เหมาะส าหรับ
แปลงออ้ยขนาดใหญ่ โดยรถตดัออ้ยปัจจุบนัมี 2 ชนิด คือ ตดัเป็นท่อน และตดัทั้งตน้    ส่วนการล าเลียงออ้ยข้ึน
รถบรรทุก มีทั้งใชแ้รงงานคน และการใชเ้คร่ืองจกัร 
2.2 การลดต้นทุนในกระบวนการปลูกอ้อย 
2.2.1  การเตรียมดิน 
     1. มีการปรับหนา้ดิน ใหเ้รียบและมีความลาดเอียงเลก็นอ้ย (ไม่เกิน 0.3 เปอร์เซนต)์ 
     2. ไถระเบิดดินดานลึก 75 เซนติเมตร  
     3. ถา้จะปลูกโดยใชเ้คร่ืองปลูกก็ไม่ตอ้งยกร่อง    
 2.2.2  การเตรียมท่อนพนัธ์ุ  
     1. เลือกท่อนพนัธ์ุท่ีมีผลผลิตสูง และมีคุณภาพความหวานมากกวา่ 10 ซีซีเอส 
     2. เลือกท่อนพนัธ์ุตา้นทานต่อโรค เจริญเติบโตดีเหมาะกบัสภาพดินฟ้าอากาศ 
     3. ไวต้อไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง และผลผลิตไม่ต ่ากวา่ 80 เปอร์เซ็นตข์องออ้ยปลกู 
2.2.3  การปลูกอ้อย  
    1.  ใชร้ะยะระหวา่งคู่แถว 1.4-1.5 เมตร และระยะในคู่แถว 30-40 เซนติเมตร  
2.2.4  การใส่ปุ๋ย  
   1.  วิเคราะห์ดิน เพ่ือทราบองคป์ระกอบทางเคมี เพ่ือจะบ ารุงดินอยา่งเหมาะสม                                         
2.2.5  การให้น า้  
ออ้ยไดรั้บน ้าอยา่งเพียงพอตลอดช่วงการเจริญเติบโต ผลผลิตออ้ยจะไดไ้ม่ต ่ากวา่ 15 ตนัต่อไร่ 
2.2.6  การเกบ็เกีย่ว  
 1. ใชเ้คร่ืองจกัรเก็บเก่ียว จะประหยดัเวลาและตน้ทุน 
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2.3 แผนผงัสาเหตุและผลหรือผงัก้างปลา 
( วนัรัตน ์จนัทกิจ, 2546)  กล่าววา่  แผนผงัท่ีใชแ้สดงความสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบระหวา่งสาเหตุหลายๆ  สาเหตุท่ี
เป็นไปไดท่ี้ส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาหน่ึงปัญหา  
วิธีการสร้างแผนผงัสาเหตุและผลหรือผงักา้งปลา 
       ส่ิงส าคญัในการสร้างแผนผงั คือ ตอ้งท าเป็นทีม เป็นกลุ่ม โดยใชข้ั้นตอน 6 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
       1. ก าหนดประโยคปัญหาท่ีหวัปลา 
       2. ก าหนดกลุ่มปัจจยัท่ีจะท าใหเ้กิดปัญหานั้นๆ  
       3. ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแต่ละปัจจยั 
       4. หาสาเหตุหลกัของปัญหา 
       5. จดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุ 
       6. ใชแ้นวทางการปรับปรุงท่ีจ าเป็น 
ผงัก้างปลาประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ปัญหาหรือผลลพัธ์ (Problem or Effect) ซ่ึงจะแสดงอยูท่ี่หวัปลา 
ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอ่ยออกไดอี้กเป็น 
     -ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหา (หวัปลา) 
     - สาเหตุหลกั 
     - สาเหตุยอ่ย 
ซ่ึงสาเหตุของปัญหา จะเขียนไวใ้นกา้งปลาแต่ละกา้ง กา้งยอ่ยเป็นสาเหตุของกา้งรองและกา้งรองเป็นสาเหตุของกา้ง
หลกั เป็นตน้  
2.4  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
  เอกรินทร์ รอดจากภยั (2553) ศึกษา การจดัการการผลิตและกระบวนการซ้ือขาย ตน้ทุนและผลตอบแทน 
ตลอดจนความพึงพอใจในการซ้ือขาย ปัญหาดา้นการจดัการการผลิตและซ้ือขายออ้ย และแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
โดยไดเ้ลือกพ้ืนท่ีศึกษาในเขตต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั จ านวนเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 89 
ครัวเรือน ผลจากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรชาวไร่ออ้ย คือปัญหาดา้นการผลิต ไดแ้ก่ ขาด
แคลนออ้ยพนัธ์ุดี แหล่งน ้าในการเพาะปลูกมีอย่างจ ากดั ปัญหาโรคระบาด ท่ีควบคุมไดย้ากและจะตอ้งใชเ้งินทุนสูง 
ราคาน ้ามนัแพง แหล่งเงินทุนคิดดอกเบ้ียสูง แรงงานมีไม่เพียงพอ 

  ชุลีพร กุศลคุม้ และกาญจนา เศรษฐนนัท์ (2554) ศึกษาสภาพทัว่ไปของการผลิต และการตลาดของการ
ผลิตออ้ยเขา้สู่โรงงานของชาวไร่ออ้ยรายย่อยในเขตพ้ืนท่ีดงักล่าว การวิเคราะห์ตน้ทุน และผลตอบแทนในการผลิต
ออ้ยเขา้สู่โรงงานของชาวไร่ออ้ยรายยอ่ยในเขตพ้ืนท่ีดงักล่าว การวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของชาวไร่ออ้ย 
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลดา้นตน้ทุนและผลตอบแทนในการเพาะปลูกจนกระทัง่ขนส่งออ้ยเขา้สู่โรงงานของ
ชาวไร่ออ้ยรายย่อยเฉล่ียต่อไร่ในปีการผลิต 2553/2554 มีตน้ทุนคงท่ีรวมเฉล่ีย 1,445.55 บาทต่อไร่ ตน้ทุนผนัแปร
รวมเฉล่ีย 7,133.09 บาทต่อไร่ ตน้ทุนรวมต่อไร่เฉล่ีย10,433.96 บาทต่อไร่ หรือประมาณ 923 บาท/ตนัออ้ย และ
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รายไดท่ี้ชาวไร่ออ้ยรายยอ่ยไดรั้บในปีการผลิต2553/2554 คิดเป็น 12,836.80 บาทต่อไร่ หรือประมาณ 1,136 บาทต่อ
ตนัออ้ย ดงันั้นผลก าไรตอบแทนเฉล่ียต่อไร่เบ้ืองตน้ท่ีชาวไร่ไดรั้บอยูท่ี่ 2,402.84 บาท/ไร่ (การค านวณคิดผลผลิตต่อ
ไร่เฉล่ีย 11.3 ตนัออ้ยต่อไร่และค่าC.C.S.ท่ี 10) และปัญหาหลกัของชาวไร่ออ้ยรายยอ่ยคือปัญหาดา้นแรงงานและการ
บริหารจดัการทรัพยากร 

  วิลาสินี ยิ่งยงสิริรัตน (2555) ศึกษาการจดัการการผลิตของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในเขตต าบลหนองกรุงศรี 
อ าเภอ หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ  โดยศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตน้ทุนและผลตอบแทน และความพึงพอใจ
ของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ย พบว่า แรงงานท่ีไดม้าจากครัวเรือน มีการปรับปรุงดิน โดยการใช้ปุ๋ยบ ารุงดินและกาก
ตะกอนหมอ้กรองท่ีไดจ้ากการผลิตน ้าตาลมาใชบ้ ารุงดิน ตน้ทุนในการผลิตเท่ากบั 11,051.79 บาท/ไร่ รายไดเ้ท่ากบั 
12,409.75 บาท/ไร่  ความพึงพอใจส าหรับเกษตรกรในดา้นการผลิตและขายออ้ยอยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจาก
เกษตรกรยงัขาดแคลนพนัธ์ุออ้ย ปุ๋ยและสารก าจดัโรคและแมลง จึงท าใหต้น้ทุนการผลิตออ้ยสูง                                                       

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปแนวคิดเบ้ืองตน้ได ้ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  1  กรอบแนวความคิด 
 

3. วธิีการศึกษา 
    การศึกษาน้ีเป็นงานวิจยัแบบ เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดงัน้ี 

3.1    ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร คือ  เกษตรกรผูป้ลกูออ้ยในเขตพ้ืนท่ีในเขตพ้ืนท่ี อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่นจ านวน 55,935  ราย 
              3. 1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

         โดยใชวิ้ธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling ) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีมีความ
น่าเช่ือถือและเพียงพอต่อการน ามาวิเคราะห์ในภาพรวม ศึกษากลุ่มตวัอยา่งในอ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น รวมทั้งส้ิน 20 
ราย ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีเกษตรอ าเภอ จ านวน  5    ราย   เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน จ านวน  5    ราย และ
เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยใน   จ านวน  15  ราย     

 
 

ศึกษาตน้ทุนในกระบวนการ

ปลกูออ้ย        ในเขต อ.น ้าพอง   

จ.ขอนแก่น ไดแ้ก่ กระบวนการ

เตรียมดิน เตรียมท่อนพนัธ์ุ การ

ปลกูออ้ย การใส่ปุ๋ย การใหน้ ้า 

การเกบ็เก่ียว  

 

ศึกษาปัญหาและสาเหตุท่ีท าให้

เกิดตน้ทุนสูงในกระบวนการ  

ปลกูออ้ย ในเขต อ.น ้าพอง        

จ.ขอนแก่น 

แนวทางการลดตน้ทุนการผลิต

ในกระบวนการปลูกออ้ย ใน

เขต อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น 
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.2.1 ขอ้มลูปฐมภูมิ  
 ผูศึ้กษาไดเ้ร่ิมด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง ด าเนินการสอบถามสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) และการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informant  Interview) พดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการ (Informal 
Interview) โดยใชแ้นวค าถามท่ีไดเ้ตรียมไวป้ระกอบการสมัภาษณ์ลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended) ซ่ึง
แนวค าถามน้ีอยู่บนพ้ืนฐานของกรอบการศึกษาน้ี  โดยใชอุ้ปกรณ์ในการบนัทึกขอ้มลู คือ เคร่ืองบนัทึกเสียง สมุดจด 
และมีการถ่ายภาพบนัทึกกิจกรรม 
3.2.2 ขอ้มลูทุติยภูมิ  
ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลกัการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปลูกออ้ย  เพ่ือก าหนด
ขอบเขตของการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือวิจยั ใหค้รอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจยั 
3.3การวเิคราะห์ข้อมูล 
3.3.1  แนวทางการวเิคราะห์ตน้ทุนในกระบวนการปลูกออ้ย ในเขต อ.น ้าพอง   จ.ขอนแก่น 

3.3.2  แนวทางการวเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดตน้ทุนสูงในกระบวนการปลูกออ้ย ในเขต อ.น ้าพอง        

จ.ขอนแก่น                                                                                                                                                                                                

จากการวเิคราะห์ขอ้มลูขา้งตน้รวมกบัานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัจึงอภิปรายผลก าหนดแนวทางการลดตน้ทุนการผลิต

ในกระบวนการปลูกออ้ย ในเขต อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น  โดยท่ี                                                                                                     

3.3.1  น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการถอดความจากเคร่ืองบนัทึกเสียงและการบนัทึกภาคสนามมาพิจารณาหลาย ๆ คร้ัง 

เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในภาพรวมของขอ้มลูท่ีไดแ้ละพิจารณาหลาย ๆ คร้ังเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในภาพรวมของ

ขอ้มลูท่ีไดแ้ละพิจารณาประเดน็ท่ีส าคญั                                                                                                                                                 

3.3.2  น าขอ้มลูกลบัมาอ่านพิจารณาอีกคร้ังโดยละเอียดแลว้จึงตีความพร้อมท าการ 

ดึงขอ้ความหรือประโยคท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.3.3 น าขอ้ความหรือประโยคท่ีมีความหมายเหมือนกนัใกลเ้คียงมาไวก้ลุ่มเดียวกนั มีการสร้างหวัขอ้สรุป และกลุ่ม
หวัขอ้สรุปแนวคิดในตวัขอ้มลู โดยมีรหสัขอ้มลูก ากบัทุกขอ้ความหรือทุกประโยคแลว้จึงตั้งค าส าคญั ซ่ึงจะจดัเป็น
กลุ่มใหญ่ (Themes) และกลุ่มย่อยท่ีอยูภ่ายใตค้วามหมายของกลุ่มใหญ่ (Sub-theme) 
3.3.4 อธิบายปรากฏการณ์ดูแลอยา่งละเอียดครบถว้น โดยเขียนใหมี้ความต่อเน่ืองและกลมกลืนกนัระหวา่งขอ้ความ
หรือประโยค ความหมายและหวัขอ้ต่าง ๆ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีตอ้งพยายามตดัขอ้มลูหรือหวัขอ้ท่ีไม่จ าเป็นออก 
3.3.5 ใชก้ารเขียนบรรยายส่ิงท่ีคน้พบอยา่งละเอียดและชดัเจน โดยจะไม่มีการน าทฤษฎีไปควบคุมปรากฏการณ์ ท่ี
เกิดข้ึน พร้อมทั้งยกตวัอยา่งค าพดูประกอบค าหลกัส าคญัท่ีได ้เพ่ือแสดงความชดัเจนของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
3.3.6 ตรวจสอบความตรงของขอ้มลู โดยน าขอ้สรุปไปใหผู้ใ้หข้อ้มลูตรวจสอบวา่เป็นความจริงตามท่ีบรรยายและ
อธิบายมาหรือไม่ เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปสุดทา้ยท่ีสมบูรณ์และเป็นขอ้คน้พบจากการใหข้อ้มลูจริงของผูใ้หข้อ้มูล จากนั้น
จึงน าขอ้มูลมาตรวจสอบกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ัง  หลงัจากท่ีมีการวิเคราะห์ขอ้มลูแลว้ ผูว้ิจยัไดท้ าการตรวจสอบ
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ความเช่ือถือไดข้องขอ้มลู โดยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อผูใ้หส้มัภาษณ์ เพ่ือใหเ้กิดความไวว้างใจในตวัผูว้ิจยั ซ่ึงจะ
มีผลต่อความถกูตอ้งและเป็นจริงของขอ้มลู และน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ท่ีไดจ้ดบนัทึกอยา่งละเอียดและ
อธิบายอยา่งชดัเจนน ากลบัไปผูใ้หส้มัภาษณ์ยืนยนัความถกูตอ้งของขอ้มูลวา่ขอ้มลูเป็นจริงตรงกบัความรู้สึกของ
ผูใ้หส้มัภาษณ์หรือไม่  แลว้น าขอ้มลูไปตรวจสอบกบัอาจารยท่ี์ปรึกษางานนิพนธ์เพ่ือยืนยนัความถกูตอ้งตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา ความสามารถในการน าผลการวิจยัไปประยกุตใ์ช ้(Transferability) โดยการเขียน
ระเบียบวิธีการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มลู และบริบทท่ีตอ้งการศึกษาอยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นการเพ่ิมความน่าเช่ือถือของ
การวิจยัในการท่ีจะน าผลการวิจยัไปใชใ้นบริบทท่ีใกลเ้คียงกนั  แลว้ตรวจสอบสามเสา้ดา้นวิธีรวบรวม
ขอ้มลู (Methodological Triangulation)  คือ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่างๆกนั เพ่ือรวบรวมขอ้มูลเร่ือง
เดียวกนั เช่น ใชก้ารสงัเกตควบคู่กบัการซกัถามพร้อมกนันั้นก็ศึกษาขอ้มลูเพ่ิมเติมจากแหล่งเอกสาร หรือท าการ
ซกัถามผูใ้หข้อ้มลูส าคญั หรืออาจซกัถามผูใ้หข้อ้มลูหลงัจากสรุปผลการศึกษา เพ่ือความแน่นอนวา่ขอ้สรุปนั้น
เท่ียงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ แลว้จึงแกไ้ขเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อไป การยืนยนัผลการวิจยั 
(Conformability) โดยการท่ีผูวิ้จยัจะเกบ็เอกสารต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัไวเ้ป็นอยา่งดี พร้อมส าหรับการ
ตรวจสอบ (Audit Trial)  เพ่ือยืนยนัวา่ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่มีความล าเอียงหรือเกิดจากการคิดข้ึนของผูวิ้จยั 

4. ผลการศึกษา      
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัเกษตรกรผูป้ลกูออ้ย สามารถน าขอ้มลูท่ีสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ถึงกระบวนในการผลิต
ออ้ย สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูกออ้ย   ดงัน้ี 
4.1 วิเคราะห์ขอ้มลูในกระบวนการปลกูออ้ย 
     พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีการก าจดัวชัพืชในขั้นตน้ แต่ไม่มีการระเบิดดินดานเพ่ือท าลายชั้นดินดาน  
จึงส่งผลใหดิ้นแขง็มาก น ้าจะไม่ซึมลงสู่ดินชั้นล่าง ท าใหร้ากออ้ยต้ืน ไม่แผข่ยาย ส่งผลใหผ้ลผลิตต ่า ม หลงัจากนั้น
จะมีการไถดะ 2-3 คร้ัง ลึกประมาณ 30-50 ซม.แลว้ไถแปรเม่ือเตรียมดินแลว้ จึงมีการยกร่องเพ่ือปลกูออ้ย  พนัธ์ุออ้ย
ท่ีไดส่้วนใหญ่มาจากโรงงานน ้าตาลขอนแก่น ซ่ึงเกษตรกรใชพ้นัธ์ุขอนแก่น 3 จ านวน 10 คน และใชพ้นัธ์ุ LK 92-
11  เป็นจ านวน 5 คน    
4.2.1 การเตรียมดิน ในการปลูกออ้ยจะมีการเตรียมหนา้ดินก่อนปลูกออ้ยโดยตอ้งไถดะ 1 คร้ัง ไถแปร 2 คร้ัง 
และถา้ปลกูดว้ยแรงงานคนตอ้งยกร่องอีก 1 คร้ัง เกษตรกรส่วนใหญ่มีวิธีการเตรียมดินโดยการใชแ้รงงานคนจะมี 
ตน้ทุนสูงกวา่ใชเ้คร่ืองจกัร เน่ืองจากใชร้ะยะเวลาในการเตรียมดินนานกวา่ และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือค่าอาหาร ค่าน ้า 
ค่าไฟ                                                                                                                                                                                        
4.2.2 การเตรียมพนัธ์ุ เกษตรกรส่วนใหญ่มีแปลงพนัธ์ุของตนเอง  แต่ตอนตดัพนัธ์ุออ้ยไม่ไดมี้การเลือกเฉพาะออ้ยล า
ท่ีสมบูรณ์เท่านั้น ดงันั้นจึงมีออ้ยล าเลก็ผิดปกติ ออ้ยเป็นโรคปนมา จึงส่งผลใหผ้ลผลิตไม่ดีเท่าท่ีควร และส่วนใหญ่มี
การลอกกาบก่อนปลูกซ่ึงจะท าใหอ้อ้ยงอกเร็วกวา่ไม่ลอกกาบ แต่จะท าใหเ้สียเวลา เสียค่าใชจ่้ายสูงข้ึน                    
การปลกูออ้ย ส่วนใหญ่เกษตรกรจะจา้งรถปลกูออ้ยโดยปลกูแบบเหมาไร่ สามารถปลกูไดใ้นปริมาณท่ีมาก รวดเร็ว
เน่ืองจากตน้ทุนต ่า  
4.2.3 การใส่ปุ๋ย หลงัจากปลกูออ้ยไดป้ระมาณ 2 เดือน เกษตรกรส่วนใหญ่จะจา้งแรงงานใส่ปุ๋ยเคมีชนิดเมด็หวา่นลง
ในพ้ืนท่ีปลูก    โดยส่วนใหญ่ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-15 ซ่ึงส่งผลท าใหต้น้ทุนนั้นสูง เพราะมีราคาแพง  
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4.2.4 การเกบ็เก่ียว เกษตรกรเร่ิมตดัออ้ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ของปี ส่วนใหญ่ใชแ้รงงาน หาก
เป็นออ้ยสดจะจา้งตดัมดัละ 3 บาท แต่หากเป็นออ้ยไฟไหม ้ราคามดัละ 2 บาท โดยใน 1 ไร่จะจา้งประมาณ 700-
1000 บาท  ส่วนใหญ่เกษตรกรจะนิยมเผาออ้ย เน่ืองจากตดัไดร้วดเร็วและประหยดัค่ากบัขา้วแรงงาน  จึงส่งผลใหค่้า
ความหวานลดลง และมีผลต่อหนา้ดินเสีย   การข้ึนออ้ยจะจา้งรถคีบออ้ยโดยจา้งไร่ละ 300 บาท จะส่งผลต่อการมี
ทรายติดไปกบัออ้ย ท าใหถ้กูหกัราคา 
4.3 การวเิคราะห์หาสาเหตุโดยใข้แผนผงัสาเหตุและผล 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
    

รูปท่ี 2 แผนภูมิกา้งปลา สามารถสรุปปัญหาและสาเหตุ ไดด้งัน้ี 

   1.แรงงาน 
เน่ืองจากงานในภาคอุตสาหกรรมมีจ านวนมาก เกษตรกรบางส่วนจึงนิยมไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะ
คิดวา่ไดร้ายไดดี้กวา่และท างานสบายกวา่ รวมทั้งแรงงานขาดความช านาญและมีประสบการณ์นอ้ยจึงท าใหป้ลูก
ออ้ยไดผ้ลผลิตต ่า แต่ใชเ้งินลงทุน  จึงท าใหแ้รงงานในภาคการเกษตรขาดแคลน จึงตอ้งจา้งแรงงานในราคาสูง  
ส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตออ้ยสูง 
2.วตัถุดิบ 
ออ้ยสามารถเจริญเติบโตในดินหลายชนิด แต่จะตอ้งรู้ลกัษณะของดินแต่ละแห่งโดยเฉพาะในเร่ืองของชั้นดิน หาก

ไม่มีการน าดินไปตรวจวิเคราะห์จะไม่ทราบคุณลกัษณะของดิน ไม่ทราบวา่ดินตอ้งการอะไร จะไม่สามรถบ ารุงดิน

 
 

 

 

มีงานภาคอตุสาหกรรม    เป็นโรค 

        ดินไม่ดี 

ฝนตกไมส่ม ่าเสมอ 

ฝนแล้ง 
          ค่าแรงต ่า 

ผลผลติอ้อยต ่า 

      ขาดน า้ 

     ราคาสงู        ขาดการวางแผน 

ข้อจ ากดัเทคโนโลยี                ขาดความรู้ 

ต้นทนุการผลติ       

อ้อยสงู 

เคร่ืองจกัร กระบวนการ 

วตัถดุิบ 

แรงงาน 
สภาพภมูิอากาศ 

ตดัอ้อยไมท่นั ขาดแคลน 

  ขาดแคลนแรงงาน 
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ไดอ้ยา่งถกูวิธี ส่งผลใหผ้ลผลิตตกต ่าและตน้ทุนการผลิตสูง เน่ืองจากตอ้งมีการบ ารุงมากกว่าเดิม ในกรณีท่ีมีชั้นดิน

ดาน หากไม่มีการไถท าลายดินดาน จะท าใหดิ้นแขง็ ส่งผลใหร้ากออ้ยไม่สามารถแผข่ยายออกไปได ้ ส่งผลใหดิ้นมี

การระบายน ้าและอากาศไม่ดี รากออ้ยจึงดูดน ้าและอาหารไดน้อ้ย ท าใหต้อ้งมีการดูแลเพ่ิม จึงส่งผลต่อตน้ทุนท่ี

สูงข้ึน และหากใชปุ๋้ยเคมี จะส่งผลจะไม่ท าใหดิ้นโปร่งร่วนซุยเหมือนปุ๋ยอินทรีย ์และหากใชเ้ป็นปริมาณมากและ

ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานๆจะท าใหดิ้นเป็นกรดเพ่ิมข้ึน และหากเกษตรกรไม่มีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองปุ๋ย ท าให้

ตอ้งใชใ้นปริมาณมากก่อใหเ้กิดการขาดทุน 

3.สภาพภูมอิากาศ 
เนื่องจากภาวะโลกร้อน ท าใหส้ภาพอากาศเปล่ียนแปลงไป ฤดูหนาวสั้นลง ฤดูร้อนยาวนานข้ึน และเม่ืออุณหภูมิ
ของโลกสูงข้ึน ก่อใหเ้กิดความแหง้แลง้ การท าไร่ออ้ยของประเทศไทยอาศยัน ้าฝนตามธรรมชาติเป็นหลกั ผลผลิต
ใน แต่ละปีจึงแปรตามสภาพน ้าฝน หากปีใดฝนแลง้ หรือท้ิงช่วงนาน ผลผลิตจะต ่า ส่งผลใหมี้ตน้ทุนในการดูแล
สูงข้ึน 
4.กระบวนการ 
 เกษตรกรไม่มีความรู้ถึงกระบวนการการปลูกออ้ยและประสบการณ์การปลูกอ้อยน้อย จึงไม่ปลกูออ้ยตามขั้นตอน 
และบ ารุงออ้ยผิดวิธี ส่งผลใหเ้พ่ิมตน้ทุนในการบ ารุงดิน และใส่ปุ๋ย และขาดการวางแผนในการตดัออ้ย จึงท าใหไ้ม่
สามารถตดัออ้ยไดท้นั ส่งผลใหเ้กิดการเผาและขายเป็นออ้ยไฟไหม ้ท าใหสู้ญเสียน ้าหนกัและคุณภาพความหวาน 
และหนอนกอออ้ยสามารถเขา้ท าลายไร่ออ้ยไดม้ากข้ึน มีส่ิงปนเป้ือนมาก จากเศษหิน ดิน ทรายและความอุดม
สมบูรณ์ของดินลดลง ส่งผลใหต้อ้งเสียค่าใชจ่้ายดูแลรักษาออ้ยเพ่ิมข้ึน ท าใหต้อออ้ยถกูท าลายจากความร้อนท่ีเกิด
จากการเผาออ้ยและท าลายแมลงท่ีมีประโยชน์   พร้อมทั้งเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของคนตดัออ้ยและท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม  หากออ้ยไฟไหมต้ดัท้ิงไวใ้นไร่เกิน 48 ชัว่โมง จะเกิดการเน่าเสีย ท าใหโ้รงงานปฏิเสธการรับซ้ือ ส่งผล
ใหข้าดทุน 
5.เคร่ืองจกัร 
 เกษตรกรบางกลุ่มยงัไม่ยอมรับการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการปลกูออ้ย เน่ืองจากคิดว่าเคร่ืองจกัรราคาสูง และยัง
ต้องเสียค่าบ ารุงรักษา ดังน้ันจึงไม่ใช้เคร่ืองจกัรในกระบวนการปลูกอ้อย ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการผลิตต ่า ท าใหต้ดั
ออ้ยไม่ทนัเวลา ก่อใหเ้กิดการเผา ท าใหค่้าความหวานของออ้ยลดลง และการไม่รู้วิธีการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีถูกตอ้งท าให้
เสียค่าใชจ่้ายสูง  

4.4 อภิปราย     
ผลจากการศึกษากระบวนการผลิตออ้ยและวเิคราะห์หาสาเหตุโดยใขแ้ผนผงัสาเหตุและผล พบวา่ แนวทางการลด
ตน้ทุนการผลิตในกระบวนการปลกูออ้ย ในเขต อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น  เร่ิมจากการการเตรียมดิน โดยการเช็คสภาพ
ดินก่อนการปลูกออ้ย  ดินท่ีเส่ือมสภาพจากการเพาะปลกูหลายคร้ัง ส่วนใหญ่เส่ือมสภาพจากการขาดธาตุไนโตรเจน 
ใบออ้ยท่ีถกูตดัท้ิงหลงัเก็บเก่ียว เป็นใบออ้ยท่ีมีธาตุไนโตรเจนสูง จึงไถกลบไปพร้อมกบัการเตรียมดินก่อนการ
เพาะปลกูรอบต่อไป เพ่ือช่วยเพ่ิมธาตุไนโตรเจนใหก้บัดิน   แลว้ควรระเบิดดินดานเพ่ือใหดิ้นไม่แขง็ตวั เพ่ือใหร้าก
ออ้ยแผข่ยายได ้สามารถดูดน ้าและอาหารไดดี้ เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิตการเตรียมดิน และควรใชเ้คร่ืองจกัรแทนแรงงาน
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ซ่ึงท าใหป้ระหยดัและรวดเร็ว    การเตรียมพนัธ์ุ เกษตรกรตอ้งมีแปลงพนัธ์ุของตนเอง สอดคลอ้งกบั วิลาสินี    ยิ่งยง 
สิริรัตน (2555) เพ่ือใหไ้ดอ้อ้ยพนัธ์ุดีและไม่มีโรค โดยการชุบน ้าร้อน 50 องศาเซลเซียส 2 ชัว่โมง หรือ 52 องศา
เซลเซียส คร่ึงชัว่โมง เพ่ือป้องกนัโรค เพ่ือจะไดผ้ลผลิตท่ีดี การปลกูออ้ย ควรใชเ้คร่ืองจกัรเพราะจะไดไ้ม่ตอ้งยกร่อง 
ส่งผลใหต้น้ทุนต ่าลง  การดูแลออ้ยในช่วงท่ีปลูก การฉีดยาฆ่าวชัพืชและยาคุมวชัพืช ถา้ยอดออ้ยข้ึนไม่ดีหรือไม่
เจริญเติบโตเท่าท่ีควร เกษตรกรจะท าการตดัตอพนัธ์ุ  ออ้ยใหม่ไปปลูกซ่อม หลงัจากปลกูออ้ยไดป้ระมาณ 2 เดือน 
เกษตรกรตอ้งใส่ปุ๋ยอินทรีย ์เพ่ือจะท าใหป้ระหยดัตน้ทุนและไม่ท าลายอินทรียใ์นดิน 
การเกบ็เก่ียว ควรใชเ้คร่ืองตดัเพ่ือจะไดต้ดัทนัเวลาและไดอ้อ้ยสด ส่งผลใหค่้าความหวานไม่ลดลงและไม่เน่าเสียง่าย 
รวมทั้งเป็นการรักษาดินใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ 

 
5.สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผล 

ผลจากการศึกษาพบว่า   ปัญหาท่ีตน้ทุนสูง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขาดการจดัการในเร่ืองปัจจยัการ

ผลิต สภาพแวดลอ้มภายนอก กระบวนการผลิต แรงงานและเทคโนโลยีการผลิต ซ่ึงสาเหตุมาจากเกษตรกรขาด

ความรู้ในกระบวนการผลิต การวิจยัคร้ังน้ีจึงเป็นแนวทางในการเสนอแนะให้ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือกนั

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย  เก่ียวกบัการเตรียมดิน การเตรียมพนัธ์ุ   การให้ความรู้เก่ียวกบั

การป้องกนัวชัพืช แมลง และโรคต่าง การให้ความรู้เก่ียวกบัการดูแลรักษาสภาพและคุณภาพตน้ออ้ย เพ่ือให้เกิด

ตน้ทุนต ่าและมีประสิทธิภาพ  

5.2 ขอ้เสนอแนะ  
1. ภาครัฐควรมีการจดัหาแหล่งน ้าใหเ้กษตรกรโดยการขดุสระน ้าหรือขดุน ้าบาดาล เพ่ิอใหเ้พียงพอต่อการ

เพาะปลกูออ้ย ตลอดฤดูกาล 

2.จดัศูนยเ์ช็คคุณภาพตน้กลา้ออ้ยก่อนลงปลูก เพ่ือเช็คคุณภาพตน้กลา้โดยการน าตน้กลา้ไปผ่านกระบวนการชุบ

น ้าร้อน 50 องศาเซลเซียส 2 ชัว่โมง หรือ 52 องศาเซลเซียส เพ่ือลดการเกิดโรคในออ้ย 
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แนวทางการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับตลาดเป้าหมายของ 
โรงพมิพ์มหาวทิยาลยัศรีสยาม จงัหวดัขอนแก่น 

Approach to Plan Integrated Marketing Communication for  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาตลาดเป้าหมาย ความตอ้งการและปัญหาของลกูคา้เป้าหมายตามหลกัของ
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เพ่ือก าหนดแนวทางในการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ
ในตลาดเป้าหมายของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพสัดุ หรือฝ่ายอ่ืนๆ
จาก 7 คณะ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการตดัสินใจใช้บริการโรงพิมพ์ฯ ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าต้องการส่ิงพิมพ์ท่ี
คุณภาพดี ราคาถูก มีการออกแบบท่ีทนัสมยั มีความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ การส่งท่ีตรงเวลา ปัญหาในการ
ใชบ้ริการกบัโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยาม พบว่า คุณภาพ การออกแบบงานยงัไม่ไดต้ามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ราคาไม่
สามารถต่อรองได ้และทุกคณะบอกว่าพนกังานไม่ค่อยเขา้ไปติดต่อ จึงไม่สะดวกสบายในการใชบ้ริการ และไม่มี
การประชาสมัพนัธ์ ท าใหไ้ม่ทราบวา่โรงพิมพฯ์ สามารถท างานอะไรไดบ้า้งในปัจจุบนั 
  
ค ำส ำคัญ: กำรส่ือสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำรกำร ตลำดเป้ำหมำย ส่วนประสมทำงกำรตลำด ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
 

Abstract 
The present study aims to study target market, requirements and problems of the target customers applying the 
marketing mix in order to design integrated marketing communication plans. The data have been collected by 
interviewing officers in the Facilities Section and any other sections from seven faculties that are significantly 
involved in making final decisions to use printing services. The finding shows that the target customers required 
good quality printing products which had modern designs with low prices; furthermore, they sought for easy-
access and on-time services. Nevertheless, the major problem of the printing house was the quality of products 
which could not reach the customers’ standard requirement, and the prices were not negotiable. Moreover, it was 
found that the printing house rarely came to offer services because of the lack of public relation strategies, so it 
was very difficult to follow current movements of the printer.  
Keywords: Integrated marketing communication, Target market, Marketing mix, Customer requirement 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบันความตอ้งการดา้นงานพิมพ์เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี นายไชยวฒัน์ หาญสมวงศ์ นายกสมาคมการคา้วสัดุ
อุปกรณ์การพิมพไ์ทย กล่าวว่า แมธุ้รกิจการพิมพจ์ะไดรั้บผลกระทบจากส่ือดิจิตอลท่ีแพร่หลาย แต่ในภาพรวมยงัมี
การเติบโตอยู่ และคาดวา่ในปี 2558 ตลาดจะโตไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 20 หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 5 แสนลา้นบาท ขณะท่ี
อุตสาหกรรมการพิมพ์ในจงัหวดัขอนแก่นมีการแข่งขันท่ีค่อนข้างสูง ดูได้จากอุตสาหกรรมการพิมพ์ท่ีได้รับ
ใบอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม มีจ านวน 22 โรงงาน ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมามีการลงทุนในอุตสาหกรรมการ
พิมพ์เพ่ิมข้ึนถึง 10 โรงงาน  มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากข้ึน ทั้ งในส่วนของราคาและบริการ โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัศรีสยามเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัของมหาวิทยาลยัศรีสยาม มีส่วนแบ่งทางการตลาดในดา้น
ส่ิงพิมพ์จากหน่วยงานราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลยัศรีสยามประมาณร้อยละ 20 โดยมีโรงพิมพ์ภายในจงัหวดั
ขอนแก่นเป็นคู่แข่งท่ีส าคญั จากช่องว่างขา้งตน้ โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศรีสยามมีโอกาสในการเพ่ิมส่วนแบ่งทาง
การตลาดในดา้นส่ิงพิมพข์องหน่วยงานราชการต่างๆ ของมหาวิทยาลยัศรีสยามใหสู้งข้ึนได ้สามารถท่ีจะเติบโตได้
อีกมาก จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการส่ือสารขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสินคา้และบริการของโรงพิมพ ์ใหถึ้งกลุ่มลกูคา้
เป้าหมายของโรงพิมพ ์คือ หน่วยงานราชการต่างๆ ของมหาวิทยาลยัศรีสยามไดรั้บรู้ 
     ดว้ยเหตุน้ีจึงท าการศึกษาเร่ืองแนวทางการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับตลาดเป้าหมาย
ของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยาม จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือศึกษาตลาดเป้าหมาย ความตอ้งการและปัญหาของลูกคา้
เป้าหมายตามหลกัของส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือก าหนดแนวทางในการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการในลกูคา้เป้าหมายของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยาม  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัตลาดเป้าหมาย (Target market) 
     การด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดผูบ้ริโภคและตลาดองคก์าร  บริษทัจะไม่อาจเขา้ถึงหรือตอบสนองความตอ้งการของ
ผูซ้ื้อทุกคนในตลาดไดอ้ยา่งทัว่ถึง  เน่ืองจากผูมุ่้งหวงัในตลาดมีจ านวนมากและอยูก่นัอยา่งกระจดักระจาย  ความตอ้งการใน
ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แ ล ะก ารป ฏิ บั ติ ต อบ ต่ อ ก าร ซ้ื อ   ค วาม ชอบ ข อ งผู ้ ซ้ื อ แ ต่ ล ะค น แต กต่ างกัน ทั้ ง รูป แบ บ ขอ ง
สินคา้  คุณสมบติั  ขนาด  สี  ลวดลาย  ตรา  ตลอดจนราคา  วธีิการซ้ือและตดัสินใจซ้ือ  ความตอ้งการดงักล่าวเปล่ียนแปลง
ได้ตลอดเวลา  บริษัทในปัจจุบันจึงมุ่งเข้าถึงหรือตอบสนองผู ้ซ้ือเพียงบางส่วนหรือแบ่งตลาดในภาพรวม (Total 
Market)  ออกเป็นตลาดส่วนยอ่ย (Sub-market)  จ านวนหลาย ๆ ส่วนเสียก่อน  แลว้จึงเลือกส่วนแบ่งตลาดท่ีน่าสนใจ  ซ่ึง
อาจเป็นเพียงส่วนเดียวหรือหลายส่วน  การเลือกส่วนตลาดเพียงบางส่วนเพ่ือตอบสนองให้ดีท่ีสุดท่ีหลายบริษทันิยมใชก้นั
คือ  ตลาดเป้าหมาย (Target market)  ในตลาดเป้าหมายแต่ละส่วนจะประกอบดว้ยผูค้าดหวงัท่ีมีลกัษณะความตอ้งการและ
พฤติกรรมทางการตลาด  บริษทัทางการตลาดจะท าการจ าแนกส่วนตลาดหลกัใหมี้ความโดดเด่น  โดยมีเป้าหมายตั้งแต่หน่ึง
หรือมากกวา่  ในส่วนตลาดดงักล่าว  จากนั้นจะพฒันาผลิตภณัฑแ์ละโปรแกรมทางการตลาดใหก้บัแต่ละส่วนตลาด  การท า
การตลาดด้วยวิธีการตลาดตามเป้าหมาย   นักการตลาดต้องปฏิบัติขั้นตอนหลัก  3  ประการ หรืออาจเรียกว่า “STP 
marketing”  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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     2.1.1 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยท าการแยกตลาดแต่ละส่วนซ่ึงแตกต่างกนัออกจากตลาด
ใหญ่ หรือการก าหนดและวางโครงร่างกลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีความโดดเด่น อนัเป็นกลุ่มผูซ้ื้อท่ีอาจตอ้งการผลิตภณัฑ์หรือ
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัไป 
     2.1.2 ก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting) การประเมินและท าการเลือกส่วนตลาดท่ีจะเขา้ ซ่ึงอาจเป็นเพียง
บางส่วนหรือมากกวา่เป็นตลาดเป้าหมาย เพ่ือก าหนดกลยทุธ์หรือด าเนินธุรกิจต่อไป 
     2.1.3 ก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Product Positioning) ท าการสร้างและพยายามส่ือสารให้เห็นถึง
ผลประโยชนเ์ด่นท่ีส าคญัของผลิตภณัฑใ์นตลาด เพ่ือสร้างต าแหน่งทางการแข่งขนัส าหรับผลิตภณัฑโ์ดยสินคา้ท่ีน า
ตอบสนองตามเป้าหมายท่ีเลือกไวต้อ้งมีความแตกต่างเฉพาะท่ีเหมาะกบัตลาดเป้าหมายนั้น 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความต้องการของลูกค้า (Customer Requirement)  
     ในงานบริการเรามกัทราบกนัดีวา่ เราตอ้งใหบ้ริการใหลู้กคา้ประทบัใจเราตอ้งท าบริการใหดี้ แต่ในทางปฏิบติันั้น 
ค าวา่ลกูคา้ประทบัใจ บริการใหดี้นั้นเป็นนามธรรม จบัตอ้งไม่ได ้ เป็นอารมณ์ความรู้สึกทั้งนั้น การท่ีจะท าใหม้นัจบั
ตอ้งไดเ้ป็นรูปธรรม มีระบบคิดในการท าใหเ้ป็นรูปแบบมีแนวทาง ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1 ความตอ้งการของลูกคา้ 
จากรูปท่ี 1 เราตอ้งหาความตอ้งการของลูกคา้ก่อนว่า ลูกคา้ตอ้งการอะไร โดยทัว่ไป ความตอ้งการของลูกคา้แบ่งได้
เป็น 2 เร่ือง คือ ความจ าเป็น กบัความคาดหวงั 
     2.2.1 ความจ าเป็น คือ ส่ิงท่ีลูกคา้จ าเป็นตอ้งไดรั้บในธุรกิจนั้น ๆ ถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นพ้ืนฐานท่ีลูกคา้จะไดรั้บเม่ือ
มาใชบ้ริการ 
     2.2.2 ความคาดหวงั คือ ส่ิงท่ีอยู่ในใจลูกคา้ ลูกคา้ตอ้งการไดรั้บความประทบัใจ เม่ือมาใชบ้ริการท่ีพิเศษเพ่ิมมาก
ข้ึนไปเร่ือย ๆ 
 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
     (เสรี  วงษม์ณฑา, 2542) กล่าวว่าส่วนประสมการตลาด หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้
กลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ ้ม รวมถึงมีการจัด
จ าหน่ายกระจายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้
เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถกูตอ้งซ่ึงประกอบดว้ย 4Ps ดงัน้ี 

ความตอ้งการลูกคา้ 

(Customer Requirement) 

ความจ าเป็น 

(Need) 

ความคาดหวงั 

(Expectation) 
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     2.3.1 ผลิตภณัฑ ์(Product) ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหพึ้งพอใจผลิตภณัฑ ์เสนอ
ขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีก็ได้ ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล 
ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของลกูคา้จึงมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขยายได ้ 
     2.3.2 ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหวา่งคุณค่าผลิตภณัฑก์บัราคา ผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาเขากจ็ะตดัสินใจซ้ือ 
     2.3.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place หรือ distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนั
และกิจกรรม ใช้เพ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาด  สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด
เป้าหมาย กคื็อสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ 
และการเกบ็รักษาคลงัสินคา้คงคลงั การจ าหน่าย  
     2.3.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้าง
ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ และการติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายท าการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้
คน เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารแบบบูรณาการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลกูคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดย
บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้
 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
     (รศ.ช่ืนจิตต์ แจง้เจนกิจ, 2556) กล่าวว่า การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ก็คือ กระบวนการน าเคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดหลายๆ รูปแบบ ท่ีเรียกว่า จุดติดต่อ (Contact points) อนัไดแ้ก่ การโฆษณา (Advertising) การ
ประชาสัมพนัธ์ (Public relation) การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) การขายโดยพนกังานขาย (Personal selling) 
การตลาดออนไลน์  (Online marketing) การตลาดแบบไวรัส  (Viral marketing) การตลาดทางตรง  (Direct 
marketing) การตลาดโดยการจดัการจดักิจกรรมพิเศษ (Event marketing) การใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ (Merchandising) 
และจุดติดต่ออ่ืนๆ อย่างเช่น สี การใช้สินค้าเป็นส่ือ การใช้บุคคลท าหน้าท่ีส่ือสาร เป็นต้น โดยผสมผสานให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของลูกคา้ธุรกิจ ลูกคา้ผูบ้ริโภค และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างต่อเน่ือง อนัจะท าให้เกิดผล
กระทบท่ีชดัเจน และต่อเน่ืองทั้งท่ีเป็นลกูคา้ปัจจุบนัและลกูคา้คาดหวงั 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
     พนิดา โคว้เจริญ (2546) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานเพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัลกูคา้ในธุรกิจบริการ พบวา่ ลกูคา้มีการการเปิดรับการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน 
     นวลฉวี นาคประดิษฐ์ (2550) ไดท้ าการศึกษารูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยน าหลกัการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการประยุกต์ร่วมกบัหลกัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ พบว่าหลกัการการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการมีผลใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
     อคิราภ์ ลิมป์พัฒนชัย (2550) ได้ท าการศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือการบริหารงานลูกค้า
สัมพนัธ์ของศูนยอ์อกก าลงักาย Clark Hatch Fitness Center พบว่าไดมี้การใชก้ารส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ
เพ่ือการบริหารงานลกูคา้สมัพนัธ์ โดยการใชส่ื้อท่ีจ าแนกตามลกัษะของกลุ่มเป้าหมาย 
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     วรรณรพี ฉพัพรรณรังษี (2553) ไดท้ าการศึกษาการส่ือสารการตลาดและภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑท่ี์มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมร้อยเปอร์เซ็นต ์ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
พบว่า การส่ือสารตลาดโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัชั้นปีท่ีศึกษา รสนิยม ระดบัความรู้ในผลิตภณัฑ์น ้ าผลไม ้
ระดบัความสนใจในผลิตภณัฑน์ ้าผลไม ้และภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์
     จารุพร ภูถมดี (2555) ไดท้ าการศึกษาการใชก้ารส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือยกระดบัความรู้ในการใชย้า
คุมก าเนิด ของหญิงวยัเจริญพนัธ์ ท่ีเป็นลกูคา้ของร้านขายยาในเครือพรชยัเภสชั อ  าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า 
การใช้การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการสามารถยกระดบัความรู้ในการใช้ยาคุมก าเนิดของหญิงวยัเจริญพนัธ์ 
เพ่ือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชย้าคุมก าเนิด 
 
2.6 แนวคิดเบือ้งต้น 
     จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปแนวคิดเบ้ืองตน้ไดด้งัรูปท่ี 2 

    
รูปที่ 2 กรอบความคิดงานวิจยั 
 

3. วธิีการศึกษา 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายพสัดุ หรือฝ่ายอ่ืนๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจใชง้าน
บริการโรงพิมพข์องคณะทั้งหมด 17 คณะ ภายในมหาวิทยาลยัศรีสยาม 
     การเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากประชากร โดยเลือกกลุ่มตวัอย่าง 2 
กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 คณะท่ีมียอดใชบ้ริการโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยามมากท่ีสุด จ านวน 1 คณะ และกลุ่มท่ี 2 คณะท่ี
มียอดใชบ้ริการไม่ถึง ร้อยละ 10 ของยอดขายเช่ือ 3 ปียอ้นหลงัของคณะทั้งหมด 17 คณะรวมกนั จ านวน 6 คณะ 
 
3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูศึ้กษาไดแ้บ่งวิธีการเก็บขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนคือ ขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการใชแ้นวค าถาม
ในการสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด (Open ended question) เพ่ือใหผู้ถู้กสัมภาษณ์ไดใ้หข้อ้มูลหรือแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการและปัญหาของลูกคา้ โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ใน
กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (Key informant) และข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารยอดขายเช่ือของโรงพิมพ์ฯ ช่วยในการ
วิเคราะหล์กูคา้เป้าหมาย 
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3.3 แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูล 
     ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารยอดการใช้บริการของโรงพิมพ์ฯ มาวิเคราะห์เพ่ือ
แบ่งกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย และวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และจดบนัทึกในลกัษณะการบรรยาย มาวิเคราะห์ใน
แบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยอ่านหลายๆคร้ังเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมและพิจารณาประเด็นท่ี
เก่ียวกบัความตอ้งการและปัญหาของลูกคา้ หลงัจากท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัไดท้ าการตรวจสอบความเช่ือถือได้
ของขอ้มูลโดยน าขอ้ความหรือประโยคท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัมาไวก้ลุ่มเดียวกนัโดยมีการให้
รหัสขอ้มูลก ากบัทุกขอ้ความหรือทุกประโยค แลว้จึงตั้งช่ือค าส าคญัซ่ึงจะจดัเป็นทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อยท่ีอยู่
ภายใตค้วามหมายของกลุ่มใหญ่ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
4.1 ผลการวเิคราะห์ตลาดเป้าหมาย 
     จากเอกสารยอดขายเช่ือของโรงพิมพฯ์ ผูศึ้กษาไดเ้ลือกกลุ่มเป้าหมายโดยการศึกษาขอ้มูลยอดขายยอ้นหลงั 3 ปี 
และท าการแบ่งลูกคา้เป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 คณะท่ีมียอดใชบ้ริการโรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศรีสยาม
มากท่ีสุด จ านวน 1 คณะ และกลุ่มท่ี 2 คณะท่ีมียอดใชบ้ริการไม่ถึง ร้อยละ 10 ของยอดขายเช่ือ 3 ปียอ้นหลงัของ
คณะทั้งหมด 17 คณะรวมกนั จ านวน 6 คณะ 
 
4.2 ผลการวเิคราะห์ความต้องการของลูกค้า ตามหลกัของส่วนประสมทางการตลาด 
      จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์พบว่า ความตอ้งการของลูกคา้ทั้งสองกลุ่มแบ่งตามหลกัของส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) มีดงัน้ี 
          ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ลูกคา้ตอ้งการส่ิงพิมพท่ี์มีคุณภาพดี คือ สีของตวัอกัษร รูปภาพคมชดั ไม่ผิดเพ้ียน
หรือสีเคล่ือน การเขา้เล่มตอ้งแน่นหนา ไม่หลุดง่าย ช้ินงานมีลูกเล่น มีมิติ เช่น การป๊ัมนูน เคลือบทอง อดัสปรอตยวีู 
และความหลากหลายของรูปแบบส่ิงพิมพ ์การออกแบบส่ิงพิมพ ์ตอ้งเขา้กบัคอนเซปงานท่ีวางไวใ้ห ้มีความทนัสมยั 
หากโรงพิมพมี์การแนะน า เช่น การใชสี้ รูปแบบท่ีสร้างสรรค ์ลกูคา้จะรู้สึกชอบและประทบัใจมากข้ึน 
          ดา้นราคา (Price) ลกูคา้ส่วนใหญ่จะท าการสืบราคาประมาณ 2-3 โรงพิมพ ์ก่อนท่ีจะท าการตดัสินใจเลือก โดย
จะเลือกโรงพิมพท่ี์ราคาต ่าท่ีสุด และถา้โรงพิมพไ์หนท่ีสามารถต่อราคาได ้ลกูคา้จะมีโอกาสเลือกมากกวา่ 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place หรือ distribution) ลูกคา้ตอ้งการโรงพิมพท่ี์สามารถส่งงานไดท้นัเวลาท่ีก าหนด 
และมีบริการส่งของถึงท่ี และรับออเดอร์งานถึงท่ีโดยท่ีไม่ตอ้งออกไปรับงานหรือติดต่อเองท่ีโรงพิมพ ์
          ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ลูกคา้ตอ้งการให้มีพนกังานเขา้มาพบเป็นประจ า เพ่ือท่ีจะไดส่ื้อสาร
กนัมากข้ึนเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัโรงพิมพ์ และในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่นวนัปีใหม่ ถา้มีของช าร่วย
หรือกระเชา้สวสัดีปีใหม่มาใหล้กูคา้จะรู้สึกประทบัใจ 
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 4.3 ผลการวเิคราะห์ปัญหาของลูกค้าตามหลกัของส่วนประสมทางการตลาด 
     ปัญหาเก่ียวกบัการใช้บริการโรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศรีสยามท่ีพบจากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ จะแบ่งเป็น 
ปัญหาของลูกคา้กลุ่มท่ี 1 และ ปัญหาของลูกคา้กลุ่มท่ี 2 โดยจะแบ่งปัญหาตามหลกัของส่วนประสมทางการตลาด 
ดงัน้ี 
     ปัญหาของลกูคา้กลุ่มท่ี 1 
          ดา้นผลิตภณัฑ ์ลูกคา้ใชบ้ริการกบัโรงพิมพฯ์ เฉพาะงานท่ีเคยท าดว้ยกนั ซ่ึงเป็นงานท่ีไม่มีความซบัซอ้นมาก
นกั ส่วนงานท่ีมีความซับซ้อนหรือตอ้งใช้เทคนิค ลูกคา้จะเลือกใชบ้ริการกบัโรงพิมพ์ขา้งนอก เพราะไม่ไวใ้จใน
คุณภาพของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยาม 
          ดา้นราคา ราคาค่อนขา้งคงท่ี ไม่ค่อยเปล่ียนแปลง 
          ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีปัญหาในเร่ืองของช่องทางการจดัจ าหน่าย 
          ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีปัญหาในเร่ืองของการส่ือสารกนัระหว่างโรงพิมพ์ฯ กับลูกคา้ เก่ียวกับงาน
บางอย่างท่ีโรงพิมพฯ์ไม่รับท า โดยโรงพิมพ์ไม่มีการแจง้สาเหตุท่ีไม่รับท าให้ลูกคา้ทราบ และลูกคา้ก็ไม่รู้ว่าโรง
พิมพท์ างานไหนไดบ้า้ง และเขา้ใจว่า โรงพิมพค์งไม่รับท างานท่ีไม่มีเพลทอยู่แลว้ คงจะรับท าเฉพาะงานท่ีมีเพลท
เท่านั้น 
     ปัญหาของลกูคา้กลุ่มท่ี 2 
          ดา้นผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากไม่ค่อยไดส้ั่งงานกบัทางโรงพิมพฯ์ จึงไม่ทราบว่าปัจจุบนัโรงพิมพส์ามารถท าอะไร
ไดบ้า้งตอนน้ี แต่จากท่ีเคยใชบ้ริการ คุณภาพของงานท่ีออกมาไม่ดี เช่น สีไม่คมชดั สีเพ้ียนโรงพิมพไ์ม่สามารถรับ
งานท่ีมีความซับซ้อนมากได ้รูปแบบของผลิตภณัฑ์และเทคนิคในการผลิตส่ิงพิมพ์ยงัไม่หลากหลายพอต่อความ
ตอ้งการ การออกแบบของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยามยงัไม่มีความทนัสมยั มีดีไซดท่ี์เรียบง่ายเกินไป ท าใหง้านท่ี
ออกมาไม่ถกูใจลกูคา้ ไม่มีการใหค้ าแนะน าในการออกแบบส่ิงพิมพใ์หมี้ความทนัสมยั 
          ดา้นราคา ราคาของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยามไม่มีความยืดหยุน่ ไม่สามารถต่อรองได ้
          ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เน่ืองจากพนักงานไม่ค่อยได้เข้าไปติดต่อกับลูกค้า จึงท าให้ขาดความ
สะดวกสบายในการใชบ้ริการโรงพิมพฯ์  
          ดา้นการส่งเสริมการตลาด ทางโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยามไม่ค่อยมีพนกังานเขา้ไปติดต่อ จึงท าใหข้าดการ
ส่ือสารระหวา่งโรงพิมพก์บัลกูคา้ ข่าวสารต่างๆท่ีโรงพิมพมี์ ไม่ไดถู้กส่งไปยงัลูกคา้ ท าใหลู้กคา้ไม่ทราบวา่ปัจจุบนั
โรงพิมพฯ์ สามารถท าอะไรไดบ้า้ง  
 
4.4 อภิปรายผล 
     ผลการวิเคราะห์ลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้บ่งลูกคา้เป็น 2 กลุ่ม และใชเ้คร่ืองมือท่ีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อคิราภ์ ลิมป์พฒันชยั (2550) ความตอ้งการของลูกคา้ตอ้งการของ
ลูกคา้ตามหลกัของส่วนประสมทางการตลาดให้โรงพิมพ์มีการใชส่ื้อสารมากข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
พนิดา โคว้เจริญ (2546) และปัญหาของลูกคา้ตามหลกัของส่วนประสมทางการตลาดพบว่ามีปัญหาในเร่ืองของการ
ส่ือสารการตลาด ท าให้ลูกคาไม่ทราบขอ้มูล และไม่ไดใ้ชบ้ริการกบัโรงพิมพท์ าให้โรงพิมพข์าดรายไดจ้ากส่วนน้ี 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนวลฉวี นาคประดิษฐ ์(2550) 
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4.5 แนวทางการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับลูกค้าเป้าหมายของโรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัศรีสยาม จังหวดัขอนแก่น 
     จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการอภิปรายขา้งตน้ไดแ้นวทางการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ
ส าหรับลกูคา้เป้าหมายของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยาม จงัหวดัขอนแก่น ดงัน้ี 
     ใชก้ารขายโดยพนกังานขาย (Personal selling) กบัลกูคา้ทั้งสองกลุ่ม การใชพ้นกังานขายเป็นการส่ือสารกบัลกูคา้
แบบสองทาง หากลูกคา้มีข้อสงสัยเก่ียวกบังานพิมพ์ ขอ้จ ากดัของโรงพิมพ์ในการรับงาน หรือขอ้สงสัยอ่ืนๆ ก็
สามารถซกัถามไดเ้ลย ท าใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกมัน่ใจ การใชพ้นกังานท่ีมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบัส่ิงพิมพข์อง
โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยาม ท าใหลู้กคา้รับรู้มากข้ึนเก่ียวกบัส่ิงพิมพท่ี์โรงพิมพฯ์สามารถท าได ้พนกังานสามารถ
ใหค้ าแนะน าในเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบังานพิมพท่ี์ลกูคา้ตอ้งการได ้และพนกังานท่ีจะตอ้งเขา้ไปติดต่อลูกคา้ตอ้งเป็นคน
ท่ีมีอธัยาศยัดี มีศิลปะในการพดูจูงใจใหล้กูคา้เกิดความสนใจ และตอ้งการ จนกระทัง่ลูกคา้ตดัสินใจสั่งพิมพง์านกบั
โรงพิมพฯ์ ในท่ีสุด 
     ใช้การตลาดออนไลน์ (Online marketing) กบัลูกคา้ทั้งสองกลุ่ม โดยการส่งขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัโรง
พิมพฯ์ เช่น ผลิตภณัฑ ์โปรโมชัน่ ผ่านทางอีเมลล ์แลว้แนบเวบ็ไซด์ของทางโรงพิมพไ์ปดว้ย เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บรู้
ขอ้มลูของโรงพิมพม์ากข้ึนดว้ย โดยในเวบ็ไซดข์องโรงพิมพฯ์ จะมีการแสดงในส่วนของขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวกบัตวั
โรงพิมพฯ์ โปรโมชัน่ รวมถึงแสดงผลงานของทางโรงพิมพท่ี์ผ่านมา เพ่ือให้ลูกคา้รับรู้ไดว้่าปัจจุบนัโรงพิมพฯ์มี
ความสามารถพัฒนาช้ินงานแต่ละอย่างไปถึงไหนแลว้ และมีการอพัเดทขอ้มูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซ่ึงการ
แสดงผลงานท่ีอพัเดทตลอดเวลา นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของโรงพิมพฯ์ แลว้ ยงัสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ เม่ือลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ในตวัโรงพิมพ ์ลูกคา้ก็มีโอกาสกลบัมาใชบ้ริการกบัทางโรงพิมพม์าก
ข้ึน 
     ใช้การตลาดทางตรง (Direct marketing) กบัลูกคา้กลุ่มท่ี 2 เน่ืองจากลูกคา้ตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน 
ดงันั้นโรงพิมพ์ฯ จึงเลือกใช้การตลาดทางตรงในรูปของการขายทางโทรศัพท์ เพ่ือติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้
โดยตรง โดยจะสร้างการท าใหล้กูคา้รู้จกั รับรู้เก่ียวกบัโรงพิมพฯ์ มากข้ึนว่าสามารถท าอะไรไดบ้า้ง ใหค้ าแนะน าใน
เร่ืองต่างๆ เก่ียวกบังานพิมพท่ี์ลกูคา้ตอ้งการ พนกังานตอ้งสร้างความเป็นกนัเองใหก้บัลกูคา้ และท าใหล้กูคา้เกิดการ
ใชบ้ริการกบัโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยามมากข้ึน เป็นการช่วยกระตุน้การใชบ้ริการของลกูคา้อีกทางหน่ึงดว้ย 
     การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารต่างๆ ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น หากมีการผสมผสานใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม
ของลูกคา้เป้าหมาย อย่างต่อเน่ือง จะท าให้เกิดผลกระทบท่ีชัดเจน และต่อเน่ืองทั้งท่ีเป็นลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้
คาดหวงั ผูบ้ริหารสามารถน าแนวทางการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
ไปประยกุตก์บัองคก์รของตนเองได ้
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 
5.1 สรุปผล 
     จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและการอภิปรายผลขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การศึกษาตลาดเป้าหมาย ไดแ้บ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
เป็น 2 คือกลุ่มท่ี 1 คณะท่ีมียอดใช้บริการโรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศรีสยามมากท่ีสุด และกลุ่มท่ี 2 คณะท่ีมียอดใช้
บริการไม่ถึง ร้อยละ 10 ของยอดขายเช่ือ 3 ปียอ้นหลงัของคณะทั้งหมด 17 คณะรวมกนั จ านวน 6 คณะ ซ่ึงลูกคา้ทั้ง
สองกลุ่มตอ้งการส่ิงพิมพท่ี์คุณภาพดี สีคมชดั การเขา้เล่มท่ีแน่นหนา มีรูปแบบท่ีหลากหลาย การออกแบบตรงตาม
คอนเซปท่ีวางไว ้ทนัสมยั ราคาถูก สามารถต่อรองได ้มีความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ การส่งท่ีตรงเวลา และมี
การติดต่อส่ือสารระหว่างกนัอยู่ตลอดเวลา และปัญหาหลกัของลูกคา้ทั้งสองกลุ่มพบว่า มีปัญหาเหมือนกนัในเร่ือง
ของการส่ือสารกบัทางโรงพิมพ์ฯ ท าให้ลูกคา้ไม่ทราบถึงขอ้มูลข่าวสารของโรงพิมพ์ฯ ท่ีควรจะทราบ ท าให้โรง
พิมพฯ์ เสียโอกาสในการสร้างรายได ้
     ดงันั้นจึงไดว้างแนวทางในการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับตลาดเป้าหมายของโรงพิมพม์หาวิทยาลยั
ศรีสยาม ดงัน้ีคือ 
     ใชก้ารขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) กบัลูกคา้ทั้งสองกลุ่ม เพ่ือให้ลูกคา้ไดซ้ักถามขอ้สงสัยเก่ียวกบั
ส่ิงพิมพข์องโรงพิมพฯ์ และพนกังานสามารถแนะน าเพ่ิมเติมไดเ้ลยทนัที ท าใหลู้กคา้เกิดมัน่ใจ และเกิดการตดัสินใจ
สัง่พิมพง์านกบัโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยาม 
     ใชก้ารตลาดออนไลน ์(Online marketing) กบัลกูคา้ทั้งสองกลุ่ม โดยส่งอีเมลลข์อ้มูลข่าวสาร โปรโมชัน่ต่างๆ ถึง
ตวัลกูคา้โดยตรง และแนบเวบ็ไซดข์องทางโรงพิมพไ์ปกบัตวัอีเมลลด์ว้ย เพ่ือใหล้กูคา้สามารถเขา้ไปดูขอ้มลูเพ่ิมเติม
เก่ียวกบัโรงพิมพ ์ผลิตภณัฑ ์โปรโมชัน่ รวมถึงผลงานท่ีผ่านมาของโรงพิมพฯ์ เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของ
โรงพิมพฯ์ และยงัสามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ เม่ือลูกคา้เกิดความเช่ือมัน่ในตวัโรงพิมพ ์ลูกคา้ก็มีโอกาส
กลบัมาใชบ้ริการกบัทางโรงพิมพม์ากข้ึน 
     ใชก้ารตลาดทางตรง (Direct marketing) กบัลูกคา้กลุ่มท่ี 2 โดยใชก้ารขายทางโทรศพัท ์ติดต่อกบัลกูคา้ เป้าหมาย
โดยตรง เพ่ือท าใหล้กูคา้รู้จกัโรงพิมพม์ากข้ึน และช่วยกระตุน้ใหล้กูคา้เกิดการสัง่พิมพก์บัโรงพิมพฯ์ 
     การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารต่างๆ ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น จะตอ้งใชร่้วมกนัหลายเคร่ืองมือโดยผสมผสานให้
สอดคลอ้ง และใชอ้ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหไ้ดผ้ลดีในการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการกบัลกูคา้เป้าหมาย 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
     เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีเป็นการศึกษาแต่เพียงฝ่ายผูรั้บสารฝ่ายเดียว นัน่คือ ลูกคา้
เป้าหมาย ดงันั้นเพ่ือใหเ้ป็นประโยชนใ์นการศึกษาคร้ังต่อไป และต่อองคก์รมากข้ึน ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วน
ของผูส่้งสารดว้ย 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ในการหากระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน และหาสาเหตุของการ

เกิดของเสีย เพ่ือก าหนดแนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์โดยการสัมภาษณ์ การเกบ็ขอ้มูลใน

สถานท่ีท างาน รวมถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูล จากการศึกษาพบว่าในกระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพน์ั้น 

กระบวนการพิมพมี์ปัญหาเกิดข้ึนมากท่ีสุด ซ่ึงมีปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนคิดเป็นร้อยละ 62.29 ของการเกิดของเสีย

ทั้งหมด โดยมีสาเหตุมาจากขั้นตอนการปรู๊ฟ ประกอบดว้ยการปรับฉากและการปรับสี มีการเกิดของเสียข้ึนมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 99.03 ของการเกิดของเสียข้ึนทั้งหมด  
 
ค ำส ำคัญ: ของเสีย, เคร่ืองมือคุณภำพ 7 ชนิด, กำรผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 
 
 

Abstract 
The objective of this study is to find the printed media process, amount and cause of produced defects for 
Approach to defect reduction in printed media process. The research found that printing process are the most 
defect of printed media process. 62.29% of all the defect was found to be caused by the printing production 
process. the causes of the problems in the printing process. 99.03% of all the waste was found to proofing process 
in the registration marks and color proofing methods by using the cause and effect diagram.  
 
Keywords: Defect, 7 QC Tools, Printed Media  
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1. บทน า 
 
      ปัจจุบนัน้ีมูลค่าของตลาดการพิมพไ์ทย ซ่ึงไม่รวมการพิมพบ์รรจุภณัฑ ์มีมูลค่าประมาณ 4 แสนลา้นบาท มีการ
เติบโตร้อยละ 15 จากปี พ.ศ. 2555 ท่ีมีมูลค่า 3.45 แสนลา้นบาท และมีการเติบโตร้อยละ 15 จากปีก่อนหนา้เช่นกนั 
โดยคาดว่าส่ิงพิมพ์จะมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 2-3 (ไชยวฒัน์ หาญสมวงศ์ , 2557) ทั้ งน้ีการพิมพ์และ
อุตสาหกรรมการพิมพ ์(รวมกระดาษและผลิตภณัฑก์ระดาษ) เป็นอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการ
ผลิตขยายตวั โดยท่ีในปี พ.ศ. 2554 จงัหวดัขอนแก่นมีสถิติผลิตภณัฑม์วลรวม มีการขยายตวัสูงข้ึนร้อยละ 15.1 จาก
ท่ีเคยหดตวัร้อยละ 20.7 ในปีท่ีผา่นมา (ส านกังานคลงัจงัหวดัขอนแก่น, 2554) 
      การแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพน์ั้น มีแข่งขนัทางดา้นราคา คุณภาพ และความรวดเร็วในการส่งมอบงาน 
ท าใหทุ้กองคก์รตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือใหส้ามารถอยู่รอดได ้หรือสามารถท่ีจะแข่งขนัได ้โดยแสวงหาวิธีทางในการ
ปรับปรุงการผลิต เพ่ือการเพ่ิมคุณภาพ และลดต้นทุน ซ่ึงในส่วนของการเพ่ิมคุณภาพ และการลดต้นทุน เป็น
แนวทางในการพยายามลดของเสียทุกรูปแบบในกระบวนการท างานทุกสายงาน  
     จากข้อมูลของโรงพิมพ์ มหาวิทยาลยัศรีสยาม พบว่า มีส่วนแบ่งการตลาดในด้านส่ิงพิมพ์ต่างๆ ของจงัหวดั
ขอนแก่น ประมาณร้อยละ 20 ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัสัดส่วนท่ีเหลือ ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงตอ้งการหา
แนวทางทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพข์องโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยามวา่จะตอ้งอยา่งไร?  จึง
จะสามารถท าใหท้ราบถึงกระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน รวมถึงสาเหตุของการเกิดของเสีย 
      การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษากระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน รวมถึงสาเหตุ
ของการเกิดของเสีย เพ่ือก าหนดแนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 กระบวนการผลติส่ือส่ิงพมิพ์ 
      กระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์คือ กระบวนการในการผลิตส่ิงพิมพต่์างๆ เช่น แผ่นพบั หนงัสือ ฉลาก กล่อง ฯลฯ 
โดยผลิตให้ได้ตามรูปแบบและจ านวนท่ีต้องการ กระบวนการผลิตส่ิงพิมพ์ เร่ิมต้นจากการรับต้นฉบับท่ีเป็น
อาร์ตเวิร์ค และส้ินสุดเป็นช้ินงานพร้อมส่งมอบให้ลูกคา้ (บริษทั สุพรีมพร้ินท์ จ ากดั, 2552) กระบวนการผลิตส่ือ
ส่ิงพิมพมี์ขั้นตอนดงัน้ี 

1) กระบวนการก่อนการพิมพ ์(Prepress Process) 
2) กระบวนการพิมพ ์(Press/Printing Process) 
3) กระบวนการหลงัการพิมพ ์(After Press Process) 

 
2.2 แผนภูมิกระบวนการผลติ (Operation Process Chat) 
      แผนภูมิกระบวนการผลิต เป็นเคร่ืองมือท่ีใชบ้นัทึกกระบวนการผลิตหรือวิธีการท างานให้เห็นไดช้ัดเจนและ
เขา้ใจไดง่้าย ในแผนภูมิจะแสดงถึงขั้นตอนการท างาน ตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินกระบวนการ กล่าวคือ ตั้งแต่เป็น
วตัถุดิบจนประกอบเป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีตอ้งการ แผนภูมิกระบวนการผลิตเหมือนกบัแผนภูมิทัว่ๆ ไปท่ีใชส้ัญลกัษณ์
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แสดงถึงความหมายต่างๆ ซ่ึงสัญลกัษณ์ท่ีใช้สามารถดดัแปลงเพ่ือน าไปใช้งานท่ีเหมาะสมได ้โดยแยกออกเป็น
กิจกรรมต่างๆ  ตามความหมาย (กิตติพงศ ์วิเวกานนท ์และคณะ, 2548) 
 
2.3 แผนผงัพาเรโต (Pareto Diagram) 
      แผนผงัพาเรโต คือ เคร่ืองมือส าหรับการจ าแนกแยกแยะขอ้มูล และหาความส าคญัของขอ้มูลตามล าดบัจากมาก
ไปหาน้อย ซ่ึงแผนผงัพาเรโตนั้นจะประกอบด้วย กราฟแท่งและกราฟเส้นในแผนผนัเดียวกัน เพ่ือใช้ในการ
เปรียบเทียบความส าคญัของขอ้มลู (วนัรัตน ์จนัทกิจ, 2546) 
 
2.4 ของเสีย (Defects) 
      ของเสีย หมายถึง ของท่ีมีคุณภาพไม่ครบสมบูรณ์ตามความต้องการของลูกคา้ หรือของท่ีมีคุณสมบัติของ
คุณภาพไม่สมบูรณ์ครบถว้นตามท่ีก าหนดไว ้(นากาโยชิ นากาชิมา, 2536) 
 
2.5 แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) 
      แผน่ตรวจสอบ คือ แบบฟอร์มท่ีไดรั้บการออกแบบไว ้เพ่ือบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน ์มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน 
ซ่ึงท าให้ผูบ้นัทึกสามารถท่ีจะบนัทึกขอ้มูลไดง่้าย สะดวก ถูกตอ้ง ท าให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเร็ว (วนั
รัตน ์จนัทกิจ, 2546) 
 
2.6 แผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) 
      แผนผงัแสดงเหตุและผล คือ ผงัหรือแผนภูมิท่ีประกอบดว้ยเส้นตรงหลายลกัษณะมาประกอบกนั เพ่ือแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหากบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น ใชเ้พ่ือการคน้หาสาเหตุหรือ
ตน้เหตุของการเกิดปัญหา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าการแกไ้ข โดยมีการแยกเป็นสาเหตุหลกัและสาเหตุ (วนัรัตน์ จนัทกิจ, 
2546) 
 
2.7 การควบคุมคุณภาพ 
      การควบคุมคุณภาพ หมายถึง กระบวนการในการผลิตสินคา้และบริการให้มีคุณลกัษณะตรงตามความตอ้งการ
ของลกูคา้ และพยายามแกไ้ข ปรับปรุง พฒันาใหไ้ดม้าตรฐานอยูเ่สมอ โดยมีตน้ทุนท่ีเหมาะสม 
 
2.8 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
      ฐิติพร สังข์สัมฤทธ์ิ (2544) ไดท้ าการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการพิมพ์หนังสือ โดยใชก้ารวิเคราะห์
ปัญหาแยกตามทรัพยากรการผลิต และก าจดัสาเหตุของของเสียเหล่านั้น และใช้ค่าร้อยละของของเสียเทียบกบั
จ านวนส่ิงพิมพ ์เพ่ือลดของเสียในกระบวนการพิมพห์นงัสือ 
      ธีรเดช เรืองศรี (2550)  ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันากระบวนการควบคุมการพิมพก์ล่องบรรจุภณัฑเ์พ่ือลดของ
เสีย โดยน าหลกัการควบคุมคุณภาพ และการออกแบบการทดลองมาใชใ้นการพฒันากระบวนการควบคุมการพิมพ ์
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ซ่ึงในการพฒันาประสิทธิภาพกระบวนการควบคุมการพิมพ ์ไดจ้ดัท าใบตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบและความพร้อม
พิมพ ์แบบฟอร์มการบ ารุง รักษาเคร่ืองจกัรและจดัท าขั้นตอนการปฏิบติังาน 
      พิพฒัพงศ ์ศรีชนะ และพรประเสริฐ ขวาล าธาร (2555) ไดท้ าศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตอิฐบลอ็ก 
โดยการเสนอการฝึกอบรมพนกังานและติดตามกระบวนการปฏิบติังานของพนกังาน ส่งผลให้พนกังานเกิดความ
ตั้งใจในการปฏิบติังาน 
      ยุทธณรงค์ จงจนัทร์ (2554) ได้ท าการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตเตาเหล็กหล่อ โดยใช้การ
วิเคราะห์หาสาเหตุและศึกษาแนวทางการแกไ้ข ซ่ึงน าเทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ เพ่ือลดปัญหาของเสียท่ี
เกิดข้ึน 
      วรีรัตน์ วรจทัร์ (2555) ไดศึ้กษาแนวทางการลดของเสียในอุตสาหกรรมตดัเยบ็ โดยการสร้างความสัมพนัธ์ใน
กลุ่มพนกังานใหเ้กิดการท างานแบบมีส่วนร่วม 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปแนวคิดเบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี ตามรูปท่ี 1 
 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual framework) 
 
 

3. วธิีการศึกษา 
     การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจยัท่ีนกัวิจยัลงไปศึกษาสังเกตกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการศึกษา
โดยละเอียดทุกดา้นในลกัษณะเจาะลึก ใชวิ้ธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเปิดเป็นหลกัในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู การวิเคราะห์ขอ้มลูจะใชก้ารวิเคราะห์เชิงเหตุผลไม่ไดมุ่้งเกบ็เป็นตวัเลขมาท าการวิเคราะห์ 
 
3. 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรภายในโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยาม มีจ านวนทั้งหมด 30 คนโดยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีท าการศึกษาจะเป็นบุคลากรท่ีอยู่กระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ในส่วนของการพิมพ์งาน 4 สี มีจ านวน                 
3 ราย 
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3. 2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
           3.2.1 ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) 
           3.2.1.1 การเกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
           โดยผูใ้ห้ขอ้มูลหลดั (Key Informants) คือ บุคลากรท่ีอยู่กระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ในส่วนของการพิมพ์
งาน 4 สี โดยใชค้ าถามแบบเปิด (Opened Questions) ในประเดน็เก่ียวกบั ขั้นตอนของการท างาน สาเหตุการเกิดของ
เสียในกระบวนการพิมพ ์โดยบนัทึกผลการสมัภาษณ์ดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียง 
           3.2.1.2 การเกบ็ขอ้มลูในสถานท่ีท างาน 
           โดยการเก็บขอ้มูลการเกิดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพิมพ์ ประเภทงานพิมพ์ 4 สี ระหว่างวนัท่ี 27 
มกราคม – 28 กุมภาพนัธ์ 2557 เพ่ือหาปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน ว่ามีการเกิดของเสียประเภทใดบา้ง จ านวนเท่าใด 
เสียเพราะอะไร โดยใชเ้คร่ืองมือในการบนัทึกขอ้มลู คือ แผน่ตรวจสอบ 
      3.2.2 ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) 
      การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแฟ้มขอ้มลู 
      โดยน าแฟ้มใบรายงานของเสีย(ซ่อมงาน) ระหว่าง เดือนตุลาคม 2553 – เดือนกนัยายน 2556 มาตรวจสอบ
จ านวนของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ว่ามีของเสียประเภทใดบา้ง จ านวนเท่าใด เกิดข้ึนในขั้นตอนใดของ
กระบวนการผลิต เพ่ือเป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้ท าใหท้ราบถึงปัญหาของการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต 
 
3. 3 แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูล 
      3.3.1 การวิเคราะห์กระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์
      น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกและจากการน าแฟ้มใบรายงานของเสีย(ซ่อมงาน) มาวิเคราะห์กระบวนการ
ผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์โดยท่ีของเสียประเภทใดเกิดข้ึนมีจ านวนมากท่ีสุด เกิดข้ึนในกระบวนการใดของกระบวนการผลิต
ส่ือส่ิงพิมพ ์ 
      3.3.2 การวิเคราะห์ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน 

      น าขอ้มูลท่ีไดจ้าการบนัทึกการเกิดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพิมพ ์ประเภทงานพิมพ ์4 สี ซ่ึงจะแสดงให้

เห็นถึงปริมาณการเกิดของเสีย รวมถึงจ าแนกประเภทของการเกิดของเสีย       

      3.3.3 การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดของเสีย 

      น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์บุคลากรท่ีอยู่กระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ในส่วนของการพิมพง์าน 4 สี โดยใช้
ค าถามแบบเปิด (Opened Questions) มาวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้เกิดของเสียข้ึน โดยแยกวิเคราะห์ 5 สาเหตุ 
ประกอบดว้ย 

- คน (Man) หมายถึง พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพิมพ ์
- เคร่ืองจกัร (Machine) หมายถึง เคร่ืองพิมพ ์ระบบออฟเซต ประเภท 1 สี 
- วตัถุดิบ (Material) หมายถึง กระดาษ หมึกพิมพ ์ 
- วิธีการท างาน (Method) หมายถึง วิธีการท างานของพนกังานท่ีท าการพิมพ ์
- สภาพแวดลอ้ม (Environment) หมายถึง สภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีท างาน 
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      เม่ือวิเคราะห์ขอ้มลูขอ้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัจึงเสนอแนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์   

ความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

      หลงัจากท่ีวิเคราะห์ขอ้มลูแลว้ ผูว้ิจยัไดท้ าการตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มลู โดยท่ีผูส้มัภาษณ์สร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีต่อผูใ้หส้ัมภาษณ์ เพ่ือใหเ้กิดความไวว้างใจในตวัผูศึ้กษา ท าใหมี้ผลต่อความถกูตอ้งและเป็นจริง

ของขอ้มลู การยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มลู (Member Checking) โดยการน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์กลบัไป

ใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์ยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลเป็นจริงตรงกบัความรู้สึกของผูใ้หส้มัภาษณ์หรือไม่ ตรวจสอบความ

ไวว้างใจไดข้องขอ้มลู (Dependability) โดยการน าขอ้มลูไปตรวจสอบกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระเพ่ือยืนยนั

ความถกูตอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา ความสามารถในการน าผลวิจยัไปประยกุตใ์ช้ (Transferability) โดย

การเขียนระเบียบวิธีวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มลู และบริบทท่ีตอ้งการศึกษาอยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นการเพ่ิมความน่าเช่ือถือ

ของการวิจยัในการท่ีจะน าผลการวิจยัไปใชใ้นบริบทท่ีใกลเ้คียงกนั การยืนยนัผลการวิจยั (Conformability) โดยการ

ท่ีผูวิ้จยัจะเก็บเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัไวเ้ป็นอยา่งดี พร้อมส าหรับการตรวจสอบ (Audit Trial) เพ่ือ

ยืนยนัวา่ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่มีความล าเอียงหรือเกิดจากการคิดข้ึนของผูวิ้จยั 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

4.1 ผลการศึกษากระบวนการผลติส่ือส่ิงพมิพ์ 
      จากการศึกษากระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์กระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพป์ระกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัแสดงในรูป
ท่ี 2 ซ่ึงจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยน าแฟ้มใบรายงานของเสีย (ซ่อมงาน) ระหว่าง เดือนตุลาคม 2553 – เดือน
กนัยายน 2556 พบวา่มีการเกิดของเสียข้ึนมากในส่วนของกระบวนการพิมพ ์ดงัแสดงในรูปท่ี 3  
 

 
รูปที่ 2 กระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์



การประชมุทางวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครัง้ที ่2                                                     2257 

 
 

 
 
รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์
 

4.2 ผลการศึกษาปริมาณของเสียทีเ่กดิขึน้       
      จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในสถานท่ีท างานพบว่า การเกิดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพิมพ ์ประเภทงาน
พิมพ ์4 สี ระหว่างวนัท่ี 27 มกราคม – 28 กุมภาพนัธ์ 2557 มีปริมาณของเสียท่ีเกิดอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึง 85 ของ
ปริมาณกระดาษท่ีเผื่อมาใหใ้นการพิมพ ์ซ่ึงแสดงดงัรูปท่ี 4  

 
 
รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นตข์องเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพิมพ ์ประเภทงานพิมพ ์4 สี 
หมายเหตุ : ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนเม่ือเทียบกบัปริมาณของกระดาษท่ีเผื่อมาใหใ้นการพิมพ ์      
 
4.3 ผลการศึกษาสาเหตุของการเกดิของเสีย 
     ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากรูปท่ี 2 พบวา่เปอร์เซ็นตข์องเสียท่ีเกิดข้ึนมานั้นมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุ คือ เกิด
จากการท่ีกระดาษติดเคร่ือง และเกิดจากการปรู๊ฟ ซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงเปอร์เซ็นตข์องเสียท่ีเกิดจากการพิมพ ์ประเภทงานพิมพ ์4 สี แยกตามประเภทของสาเหตุการ
เสีย 
 

ปริมาณกระดาษที่เสีย กระดาษตดิเคร่ือง คิดเป็น % เสียจากการปรู๊ฟ คิดเป็น % 
1542 15 0.97 1527 99.03 

      โดยในส่วนของขั้นตอนการปรู๊ฟนั้นจะมี 2 ลกัษณะ ประกอบดว้ย การปรับฉาก และการปรับสี ซ่ึงเป็นสาเหตุ
หลกัของการเกิดของเสียในกระบวนการพิมพ ์จึงท าการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของการเกิดของเสีย แบ่งเป็น สาเหตุ
ของการเกิดของเสียจาการการปรับฉาก แสดงดงัรูปท่ี 5 และจากการปรับสี แสดงดงัรูปท่ี 6  
 

 
 

รูปที่ 5 แผนผงัแสดงสาเหตุและผลของการเกิดของเสีย เน่ืองจากการปรับฉากในขั้นตอนการปรู๊ฟ 
 

 
 

รูปที่ 6 แผนผงัแสดงสาเหตุและผลของการเกิดของเสีย เน่ืองจากการปรับสีในขั้นตอนการปรู๊ฟ 
 
4.4 อภิปราย 
      จากผลจากวิเคราะห์ขา้งตน้ พบว่า การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดของเสียมีความส าคญัในการหาแนวทางการ
ลดของเสีย สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของฐิติพร สังข์สัมฤทธ์ิ (2544) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในเทคนิคการลดความ
สูญเสีย 7 ประการ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของยทุธณรงค ์จงจนัทร์ (2554) โดยสาเหตุของการเกิดของเสียเกิดจาก
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ตวัของพนกังาน วิธีการท างาน สภาพแวดลอ้ม รวมถึงวตัถุดิบ ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอใหมี้การฝึกอบรมพนกังานเก่ียวกบั
การปรับตั้งฉาก ในการพิมพร์ะบบออฟเซ็ต และสนบัสนุนใหพ้นกังานเกิดการท างานแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคลอง
กบัผลการศึกษาของพิพฒัพงศ ์ศรีชนะ และพรประเสริฐ ขวาล าธาร (2555) และวรีรัตน์ วรจทัร์ (2555) นอกจากน้ี
องค์กรควรบันทึกสถิติของการพิมพ์ เพ่ือควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่การตรวจสอบวตัถุดิบ ไปจนถึงช้ินงานท่ีเสร็จ
สมบูรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธีรเดช เรืองศรี (2550)  

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 
5.1 สรุปผล 
      จากการศึกษา กระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ปริมาณของเสีย และสาเหตุของการเกิดของเสีย พบว่าสาเหตุของ
การเกิดของเสียข้ึนในกระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์มีปริมาณของเสียเกิดข้ึนมากท่ีสุดในกระบวนการพิมพ ์คิดเป็น
ร้อยละ 62.29 ของการเกิดของเสียทั้งหมด ซ่ึงเม่ือพิจารณาในกระบวนการพิมพ ์ประเภทงานพิมพ์ 4 สี มีของเสีย
เกิดข้ึนมากท่ีสุดในขั้นตอนของการปรู๊ฟ คิดเป็นร้อยละ 99.03 ของการเกิดของเสียทั้งหมด โดยของเสียท่ีเกิดข้ึนมา
จาก 2 สาเหตุ คือ การปรับฉาก และการปรับสี ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัของการเกิดของเสียข้ึน เม่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ
ต่อไปพบว่ามีอยู่ 4 สาเหตุท่ีถือว่ามีความส าคัญ ประกอบด้วย วิธีการท างาน ตัวของพนักงาน วตัถุดิบ และ
สภาพแวดลอ้ม จึงมีการก าหนดแนวทางการลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตโดยการฝึกอบรมพนักงาน
เก่ียวกบัการพิมพร์ะบบออฟเซ็ต และสนับสนุนให้พนกังานเกิดการท างานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้มีความเขา้ใจท่ี
ตรงกนั จะไดไ้ม่สบัสนในการปฏิบติังาน  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 การจดบนัทึกสถิติการพิมพ ์
      ในกระบวนการพิมพข์องโรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศรีสยาม ไม่ไดมี้การจดบนัทึกปริมาณงานท่ีไดม้าจากการพิมพ ์
ซ่ึงท าให้ไม่สามารถตรวจสอบปริมาณงานท่ีเสียไปในกระบวนการพิมพ ์เช่น ในขั้นตอนการปรู๊ฟ ระหว่างเคร่ือง
ท างานเกิดมีกระดาษติดเคร่ืองพิมพ ์การเกิดสกมั เป็นตน้ ซ่ึงช่างพิมพจ์ะท าการดึงกระดาษส่วนท่ีเสียออกโดยท่ีไม่มี
การบนัทึกปริมาณกระดาษท่ีเสียไป ดังนั้นในการพิมพ์ตอ้งมีการบันทึกสถิติไวศึ้กษา เช่น ชนิด ขนาด จ านวน
กระดาษท่ีใชพิ้มพ ์จ านวนงานพิมพท่ี์ดี จ านวนงานพิมพเ์สีย เป็นตน้ เน่ืองจากขอ้มูลเหล่าน้ีถือเป็นแนวทางส าคญัใน
การแกไ้ขปัญหา 
 
5.2.2 การฝึกอบรมพนกังาน 
      พนกังานพิมพซ่ึ์งถือเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์และยงัสามารถส่งผลท าใหอ้งคก์รประสบ
ความส าเร็จในด้านของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตอีกทางหน่ึง ดังนั้นองค์กรควรมีการจดัการฝึกอบรม
พนักงานพิมพ์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถดา้นการพิมพ์ท่ีมีอยู่ให้สูงข้ึน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในส่วนของวิธีการพิมพ์
ใหม่ๆ ซ่ึงจะส่งผลท าใหส้ามารถลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการพิมพไ์ดอี้กทางหน่ึง 
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5.2.3 การประเมินผลการท างาน 
      การประเมินผลการท างานช่วยใหท้ราบถึงความสามารถในการท างานของพนกังานวา่ในปัจจุบนัสามารถท างาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายถูกตอ้งตรงตามค าสั่งหรือไม่ และยงัสามารถช่วยกระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะ
พฒันาตวัเองเพ่ือใหเ้กิดผลการประเมินงานท่ีดีข้ึน 
 
5.2.4 ค่าตอบแทนความมัน่คง และขวญัก าลงัใจของพนกังาน 
      เม่ือพนกังานทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัเพ่ิมผลผลิตแลว้ ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกบัองค์กรทั้งในแง่ของยอดขายและผล
ก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน ผูบ้ริหารองคก์รควรน ากลบัมาสู่พนกังานทั้งในรูปของค่าตอบแทนความมัน่คง รวมถึงขวญัก าลงัใจ
ในการท างาน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้พนกังานเห็นว่าเม่ือผลผลิตขององค์กรเพ่ิมข้ึน ตวัพนกังานจะไดรั้บประโยชน์ท่ี
เพ่ิมมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 
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แนวทางการปรับปรุงความสามารถในการเพิม่ยอดขายตามหลกัการ Balanced 
Scorecard กรณศึีกษา: โรงพมิพ์มหาวทิยาลยัศรีสยาม 

Applying the Balanced Scorecard for Sale Volume Improvement : A Case Study 
Of Srisiam University Printing House 

ลลัตรา กจิพทิยาฤทธ์ิ1 และ  ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม2 
Luntra Kitpittayarit and Dr.Panutporn Ruangchoengchum 

  
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษามุมมองดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้
และการเติบโต และศึกษาปัญหาของลูกคา้ตามหลกัส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุง
ความสามารถในการเพ่ิมยอดขายตามหลกัการ Balanced Scorecard ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศรีสยาม โดยเป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 6 คณะ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาของลูกคา้
ส่วนใหญ่ท่ีท าใหย้อดขายของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัขอนแก่นไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไวเ้กิดจาก คุณภาพงานท่ีไม่ดี ขาด
ความคมชดัของรายละเอียดเน้ือหาและการควบคุมสีของส่ือส่ิงพิมพ ์การออกแบบท่ีเรียบง่าย ไม่ทนัสมยั พนกังาน
ไม่ค่อยมีค าแนะน าเพ่ิมเติม และพนกังานไม่ค่อยเขา้ไปติดต่อรับงานกบัหน่วยงาน  
ค ำส ำคัญ: กำรเพ่ิมยอดขำย  Balanced Scorecard และ ส่วนประสมทำงกำรตลำด  
 

Abstract 
This present study aims to financial perspective, customer perspective, internal business process perspective, 

learning and growth perspective and problems of customer applying marketing mix in order to design applying 

the balanced scorecard for sale volume improvement Of Srisiam University Printing House by using a qualitative 

research method interviewing the samples about 6 faculties. The finding from the study could identify the 

problem failing the expected circulation which was the below-standard quality of printing products providing low 

resolution and color false. In addition, the design seemed to be too simple when the clients were looking for more 

cutting-edge templates. The officers, moreover, did not tend to offer services and give necessary suggestions. 

Keywords: Sale Volume, Balanced Scorecard and Marketing mix 
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1. บทน า 
 
     ปัจจุบนัภาพรวมของอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพใ์นประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การพิมพเ์พ่ือใชบ้ริโภค
ภายในประเทศ และ การพิมพเ์พ่ือการส่งออก มองในภาพรวมของตลาดทั้งสองส่วน พบว่า อตัราการเติบโตของส่ือ
ส่ิงพิมพ์ในประเทศไทยยงัคงมีแนวโน้มท่ีดีอย่างต่อเน่ืองแมอุ้ตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพ์จะไดรั้บผลกระทบจากส่ือ
ดิจิตอลท่ีแพร่หลาย โดยมีอตัราการเติบโตอยู่ท่ี 2-3% ต่อ และจะเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2558 ท่ีจะเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากอตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพใ์นประเทศไทยท าใหมี้การขยายตวัไป
ยงัภูมิภาคต่างๆส่งผลให้จงัหวดัขอนแก่นมีโรงงานอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีได้รับใบอนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรม ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมามีเพ่ิมข้ึนข้ึน 10 โรงงาน จากจ านวนคู่แข่งท่ีเพ่ิมข้ึน มีการแข่งขนัทางดา้นการ
พิมพสู์งข้ึนทั้งในดา้นคุณภาพ ราคา ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์รวมทั้งการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูคา้ท าใหผ้ล
ประกอบการของโรงพิมพมี์แนวโนม้ลดลง  
     จากประเด็นปัญหาท่ีกล่าวมา โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศรีสยามจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาหาสาเหตุ
ปัญหาในปัจจุบนั และปรับปรุงความสามารถในการเพ่ิมยอดขายตามหลกัการ Balanced Scorecard อย่างไรเพ่ือจะ
เป็นประโยชนต่์อโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยามในการน าผลการศึกษาไปพฒันาองคก์รในระยะยาว 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบับาลานซ์ สกอร์การ์ด 
     Balanced Scorecard (BSC) ไดถ้กูพฒันาข้ึนเม่ือปี 1990 โดย Drs. Robert Kaplan จาก Harvard Business School 
และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative ตั้งช่ือระบบน้ีวา่ “Balanced Scorecard” โดยให้
ความหมายของ Balanced Scorecard (BSC) ไวว้า่ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีท าหนา้ท่ีเปล่ียนพนัธกิจ (Mission) และกล
ยทุธ์ (Strategy) เป็นการวดัผลการปฏิบติังานท่ีมีส่วนช่วยก าหนดขอบเขตของระบบการวดัและการบริหารกลยทุธ์ท่ี
ครอบคลุมประเดน็ครบถว้น ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกิจการภายในและดา้นการ
เรียนรู้แลการเติบโตขององคก์าร โดยจะอธิบายในแต่ละมุมมองดงัน้ี 

 
รูปที่  1    Balanced Scorecard 
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     1. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นการวดัในมุมมองสภาวะทางด้าน การเงิน ไดแ้ก่ การเพ่ิม
รายได ้การลดตน้ทุน การเพ่ิมผลผลิต การลดความเส่ียง เป็นตน้ นั่นคือเน้นไปท่ีวตัถุประสงค์ 2 ดา้น คือการเพ่ิม
รายไดแ้ละการลดค่าใชจ่้าย 
     2. มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) ธุรกิจในปัจจุบนัเนน้ความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั 
จึงเป็นมุมมองท่ีส าคญั ส่ิงท่ีเป็นการวดัในมุมมองดา้นลูกคา้ ไดแ้ก่  การดึงดูดลกูคา้ใหม่ใหเ้ขา้มาใชสิ้นคา้และบริการ 
ความสามารถในการรักษาลกูคา้เก่าไว ้การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ 
     3. มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เป็นการวดัท่ีดูความสมบูรณ์ของกระบวนการ
ท างานภายในองคก์ร เป็นการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท งานเพ่ือสร้างคุณค่าใหแ้ก่ลกูคา้ในองคก์ร สามารถ
วดัไดจ้ากความพึงพอใจของลกูคา้ 
     4. มุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) เป็นการวดัองค์ประกอบพ้ืนฐานท่ี
ส าคญัของ 3 มุมมองแรก ไดแ้ก่ ความสามารถของพนักงาน ความสามารถของระบบขอ้มูลข่าวสาร บรรยากาศท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการท างาน เป็นตน้ เป้าหมายของการเรียนรู้และการเจริญเติบโต คือ บุคลากร ซ่ึงเน้นดา้นทกัษะ 
ทศันคติความพึงพอใจ 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
     (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix ) ของ Philip Kotler ไวว้า่
เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รธุรกิจตอ้งใชใ้นการด าเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด  
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงัน้ี 

 
รูปที่  2    แบบจ าลองส่วนประสมทางการตลาด 
     1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบ
ให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 
ลกัษณะ คือผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้
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     2. ดา้นราคา ( Price ) หมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า ( Value ) ของ
บริการกับราคา ( Price ) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซ้ือ ดงันั้นการก าหนดราคาการ
ใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 
     3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( Place ) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการ
ให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาใน
ดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 
     4. ด้านส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคัญในการติดต่อส่ือสารให้
ผูใ้ช้บริการโดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการใช้บริการและเป็น
กุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 
2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
     อานนัทินี จนัทรวรรณดี (2544) ศึกษาปัจจยัสนบัสนุนและอุปสรรคดา้นปัจจยัเป้าหมายขององคก์รท่ีอาจมีผลต่อ
การตดัสินใจน าแนวคิด Balanced Scorecard มาใช้พบว่า บริษทั พทัยาฟู๊ ดอินดสัตรี จ ากดั มีปัจจยัสนับสนุนและ
อุปสรรค คือ ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมการส่ือสารในองคก์ร ปัจจยัทางดา้นการมีส่วนร่วม การรับรู้ของพนกังานแต่
องคก์รยงัละเลยต่อการกระจายอ านาจในกระบวนการตดัสินใจแก่พนกังานในระดบัต่างๆจึงส่งผลใหปั้จจยัดา้นน้ีมี
ส่วนสนบัสนุนมากกวา่เป็นอุปสรรค  
     มนสั จนัทร์พวง (2549) ไดศึ้กษาการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั จงัหวดันครปฐม 
โดยใชแ้นวคิด Balanced Scorecard ใน 4 มุมมอง จากผลการศึกษาพบว่า หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลยั จงัหวดันครปฐม มีความเหมาะสมในระดบัดี 
     นายสุภาพ สุทธิรักษ ์(2549) ไดศึ้กษาสภาพทัว่ไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จุดแขง็ จุดอ่อน ปัญหา
และอุปสรรค (SWOT) ปัจจัยท่ีก าหนดความสามารถในการท าก าไรตามรูปแบบ Balanced Scorecardพบว่า 
ความสามารถในการจดัการความสามารถเชิงสมรรถนะของพนักงาน กระบวนการผลิต การบริการเชิงคุณภาพ 
ความภกัดีของลกูคา้ และความพึงพอใจของลกูคา้ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการท าก าไร 
     ธานี นาคเกิด และ ระพี กาญจนะ (2554) ไดศึ้กษาการพฒันาระบบการวดัผลการปฏิบติังานโดยอาศยัการวดัผล
ดุลยภาพ (BSC) มาใชใ้นการวดัผลการปฏิบติังาน พบว่าในเวลา 3 เดือน ในมุมมองดา้นการเงิน อตัราการเติบโตของ
ยอดขายค่าเฉล่ีย KPI เท่ากบั 2.83% มุมมองดา้นลูกคา้ จ านวนขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ค่าเฉล่ีย KPI 8 คร้ัง ความพึง
พอใจของลูกคา้ค่าเฉล่ีย KPIท่ากบั 87.5% มุมมองดา้นกระบวนการภายในประสิทธิภาพโดยรวมลกูคา้ ค่าเฉล่ีย KPI 
เท่ากบั 76.6% อตัราของเสียจากการผลิต ค่าเฉล่ีย KPI เท่ากบั 1.56% อตัราการจดัส่งไม่ตรงเวลา ค่าเฉล่ีย KPI เท่ากบั 
0.14% และมุมมองดา้นการเรียนรู้และพฒันา อตัราการลาออกค่าเฉล่ีย KPI เท่ากบั 9.51% อตัราการหยดุงาน ค่าเฉล่ีย 
KPI เท่ากบั 1%  
     Hoque, Mia and Alam (2000) ได้ศึกษาการเพ่ิมข้ึนของการแข่งขันในตลาด เพ่ือน าความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมมาประยกุตใ์ช ้และการใช ้Balanced Scorecard เพ่ือเปล่ียนแปลงระบบการจดัการบญัชี
ขององคก์ร พบว่า ความสัมพนัธ์เชิงบวกของการใช ้Balanced Scorecard และการเปล่ียนแปลงระบบการจดัการทาง
บญัชีนั้น ไม่มีนยัส าคญั แสดงวา่การใช ้Balanced Scorecard นั้นยงัสามารถใชก้ารวดัทางดา้นการเงินแบบเก่าได ้     

 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปแนวคิดเบ้ืองตน้ไดด้งัรูปท่ี 3 
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3. วธิีการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     จ านวนประชากรท่ีใชบ้ริการโรงพิมพแ์บ่งเป็น 5 กลุ่ม ในการศึกษาเลือกกลุ่มท่ีมียอดใชบ้ริการกบัโรงพิมพสู์งสุด 

คือ กลุ่มของคณะ มีจ านวน 17 คณะ เลือกกลุ่มตวัอย่างท่ียอดขายยอ้นหลงั 3 ปี ไม่ถึง 10% จ านวน 6 คณะ ไดแ้ก่ 

คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

และคณะนิติศาสตร์ โดยสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีฝ่ายพสัดุหรือฝ่ายอ่ืนๆ ของคณะท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการโรงพิมพฯ์  

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

     - ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยแนวค าถามในการสัมภาษณ์ เป็นค าถาม

ปลายเปิดไดจ้ากกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key informant)  

     - ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ เอกสารยอดการใชบ้ริการของโรงพิมพ ์

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงพิมพ ์  

3.3 แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูล  
     ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารยอดการใชบ้ริการของโรงพิมพ์มาวิเคราะห์มุมมอง

ดา้นการเงิน และเอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงพิมพม์าวิเคราะห์มุมมองดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน 

ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และจดบนัทึกในลกัษณะการบรรยาย มา

วิเคราะห์ในแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยอ่านหลายๆคร้ังเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในภาพรวมและพิจารณา

ประเด็นท่ีเก่ียวกบัปัญหาของลูกคา้ หลงัจากท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัไดท้ าการตรวจสอบความเช่ือถือไดข้อง

ขอ้มูลโดยน าขอ้ความหรือประโยคท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัมาไวก้ลุ่มเดียวกนัโดยมีการให้รหัส

ขอ้มูลก ากบัทุกขอ้ความหรือทุกประโยค แลว้จึงตั้งช่ือค าส าคญัซ่ึงจะจดัเป็นทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อยท่ีอยู่ภายใต้

ความหมายของกลุ่มใหญ่ 

      

ศึกษาปัญหาของลูกคา้

ตามหลกัการของส่วน

ประสมทางการตลาด 

(Marketing MIX) 

 

แนวทางการ

ปรับปรุง

ความสามารถในการ

เพิ่มยอดขายตาม

หลกัการ Balanced 

Scorecard 

ศึกษามุมมองดา้นการเงิน 

ศึกษามุมมองดา้นลกูคา้ 

ศึกษามุมมองดา้น

กระบวนการภายใน 

ศึกษามุมมองดา้นการ

เรียนรู้และเติบโต 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลจากการวเิคราะห์มุมมองด้านการเงนิของโรงพมิพ์ 
      พบว่าผลประกอบการของโรงพิมพ์ยอ้นหลงั 3 ปี มีแนวโนม้ไม่เติบโตเท่าท่ีควร เน่ืองมาจากมีการขยายตวัของ
เศรษฐกิจท าใหจ้ านวนคู่แข่งในอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพมี์เพ่ิมข้ึน 
4.2 ผลจากการวเิคราะห์มุมมองด้านลูกค้าของโรงพมิพ์ 
     พบว่าความสามารถในการดึงดูดลูกคา้ใหม่ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการโรงพิมพมี์นอ้ยเน่ืองจากขาดความหลากหลายของ
ส่ิงพิมพ์ ไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นงานพิมพ์แก่ลูกคา้ไดทุ้กช้ินงาน แต่ในการรักษาลูกคา้เก่า มี
พนกังานเขา้ไปดูแลอยา่งสม ่าเสมอ และยงัรักษาการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วจนลกูคา้ยงัเกิดความพึงพอใจ 
 
4.3 ผลจากการวเิคราะห์มุมมองด้านกระบวนการภายในของโรงพมิพ์ 
     พบวา่มีการจดัส่งส่ิงพิมพไ์ดร้วดเร็ว ทนัเวลา แต่ถา้ในช่วงท่ีมีปริมาณงานเขา้มาพร้อมกนัจะไม่สามารถรับงานได้
เน่ืองมาจากเคร่ืองจกัรไม่ทนัสมยั และเกิดความล่าชา้ในบางกระบวนการของการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์นอกจากน้ีมีขอ้
ก าจดัในเร่ืองพ้ืนท่ีใชส้อยจึงท าใหไ้ม่สามารถแสดงผลงานส่ือส่ิงพิมพท่ี์เคยผลิตใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บรู้  และจากท่ีเป็น
หน่วยงานก ากบัของรัฐการบริหารงานจึงเป็นแบบก่ึงราชการ ก่อเกิดความล่าชา้ในการตดัสินใจโดยผูมี้อ  านาจในการ
ตดัสินใจข้ึนอยูก่บับุคคลเดียวเท่านั้น  
4.4 ผลจากการวเิคราะห์มุมมองด้านการการเรียนรู้และการเตบิโตของโรงพมิพ์ 
     พบวา่พนกังานมีความรู้และความช านาญอยา่งจ ากดั ท าใหไ้ม่มีค าแนะน าเพ่ิมเติมใหก้บัลกูคา้  
4.5 ผลจากการวเิคราะห์ปัญหาของกลุ่มตวัอย่างตามหลกัการของส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  
     ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ลูกคา้ส่วนใหญ่มีปัญหาในเร่ืองของคุณภาพทั้งความคมชดัของรายละเอียดเน้ือหา การ
ควบคุมสีของส่ือส่ิงพิมพ์ คือ ในบางกรณีส่ิงพิมพ์ท่ีไดอ้อกมาไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีก าหนดไว ้รวมทั้ งการ
ออกแบบปก (art work) และการจดัรูปเล่มท่ีเรียบง่ายเกินไป ไม่มีการพฒันาคุณภาพของสินคา้และเคร่ืองจกัรอย่าง
ต่อเน่ืองท าใหต้อ้งปฏิเสธงานกบัลูกคา้ทนัที อีกทั้งพนกังานท่ีใหบ้ริการไม่มีการใหค้ าแนะน าเพ่ิมเติมแก่ลกูคา้ 
     ดา้นราคา (Price) ราคาของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัขอนแก่นมีราคาท่ีค่อนขา้งไม่ยืดหยุน่ ต่อรองราคาไดย้าก 
     ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( Place) โรงพิมพม์หาวิทยาลยัขอนแก่นไม่มีการแสดงผลงานท่ีผา่นมา พนกังานไม่
ค่อยเขา้ไปรับงานท าใหบ้างคร้ังลกูคา้ตอ้งเขา้มาติดต่องานเอง อีกทั้งไม่มีการโทรกลบัหาลกูคา้ 
     ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) พนกังานไม่ค่อยเขา้หาลูกคา้ ส่งผลให้ลูกคา้ไม่ทราบขอ้มูลว่าโรงพิมพ์มี
สินคา้อะไรบา้ง มีความสามารถในการให้บริการระดบัไหน และไม่ทราบว่าปัจจุบนัโรงพิมพมี์การปรับปรุงการ
ใหบ้ริการ 
4.6 อภิปลายผล 
     จากผลการวิเคราะห์ขา้งตน้ พบวา่  ปัญหาท่ีก าหนดความสามารถในการเพ่ิมยอดขายตามหลกัการ Balanced 
Scorecard คือคุณภาพ (ดา้นผลิตภณัฑ)์ สอดคลอ้งกบันายสุภาพ สุทธิรักษ ์(2549) ซ่ึงมีการวิเคราะห์ผา่น 4 มุมมอง 
สอดคลอ้งกบั มนสั จนัทร์พวง (2549) และ ธานี นาคเกิด และ ระพี กาญจนะ (2554)  
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4.7 แนวทางการปรับปรุงความสามารถในการเพิม่ยอดขายตามหลกัการ Balanced Scorecard  
จากผลการศึกษาและอภิปรายขา้งตน้สามารถก าหนดแนวทางตามหลกัการ Balanced Scorecard ดังรูปท่ี 3 และ 
ตารางที ่1  

 
รูปที่  3    แผนท่ีเชิงกลยทุธ์ 
ตารางที ่1 Balanced Scorecard ของโรงพิมพม์หาวทิยาลยัศรีสยาม 
มุมมอง เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั ขอ้มลู

ปัจจุบนั 
เป้าหมาย กลยทุธ์ / โครงการ 

1. ดา้น
การเงิน 
 

1.1 รายไดจ้าก
การใชบ้ริการ
ของลกูคา้เก่า 
 
1.2 รายไดจ้าก
การใชบ้ริการ
ของลกูคา้ใหม่ 

1.1 รายไดท่ี้
ไดรั้บเพ่ิมข้ึน
จากงบประมาณ 
2556 
1.2 รายไดท่ี้
ไดรั้บจากลกู
ใหม่ 

50% 
 
 
 

20% 

70 % 
 
 
 

40% 

1.1 สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 
- ส่งขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งไปยงั
ลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
- เยี่ยมเยียนลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
1.2 ขยายฐานลกูคา้โดยเนน้ท่ี
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- ประชาสมัพนัธ์รูปแบบการ
ใหบ้ริการ 
- ประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์และ
ความสามารถของโรงพิมพ ์

 
 
2.ดา้น
ลกูคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1 รักษา
จ านวนลกูคา้
เก่า 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1 จ านวนลูกคา้
เก่าท่ีเคยใช้
บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
17 คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
17 คณะ 
 
 
 
 
 
 
 

ฯ ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เช่น ส่ง E-mail เขา้
ไปยงัเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ 
2.1 สร้างระบบฐานขอ้มลูลูกคา้ 
- น าขอ้มลูท่ีไดม้าสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูคา้โดยการ
ส่งขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งไปยงั
ลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
- เขา้ไปเยี่ยมเยียนอยา่งส ่าเสมอ 
และมีของช ารวยตามเทศกาล 
- สร้างความสะดวกสบายใน
ช่องทางการติดต่อ 
- สร้างความพึงพอใจโดยการ
ใหบ้ริการ เช่น บริการจดัส่งงานได้
ทนัเวลาท่ีก าหนด 
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ตารางที ่1 Balanced Scorecard ของโรงพิมพม์หาวทิยาลยัศรีสยาม (ต่อ) 
มุมมอง เป้าประสงค ์ ตวัช้ีวดั ขอ้มลู

ปัจจุบนั 
เป้าหมาย กลยทุธ์ / โครงการ 

 2.2 การเพ่ิม
จ านวนลกูคา้
ใหม่ 

 

2.2 จ านวนลูกคา้
ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

17 คณะ 
 

ทุกคณะท่ี
เปิดสอน
ภายใน
มหาวิทย
าลยัศรี
สยาม 
 

2.2 ขยายฐานลกูคา้โดยเนน้ท่ี
หน่วยงานภายในหาวิทยาลยั
ขอนแก่น 
- ประชาสมัพนัธ์รูปแบบการ
ใหบ้ริการ 
- ประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์และ
ความสามารถของโรงพิมพฯ์ ให ้

 
 
3. ดา้น
กระบวน
การ
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ดา้น
การ
เรียนรู้
และ
เติบโต 

 
 

3.1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบการผลิต 
 
 
 
 
 
 
3.2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ใหบ้ริการ
ลกูคา้ 
 
4.1 พฒันาและ
ส่งเสริมทกัษะ
ของพนกังาน
ใหมี้ความรู้ 

 

 
 
3.1.1 จ านวน
ของหนงัสือท่ี
เพ่ิมข้ึน 
 
 
3.1.2 จ านวน
ของกระดาษเสีย
ท่ีลดลง 
 
3.2 ความเร็วใน
การจดัส่งสินคา้ 
 
 
 
 
4.1 จ านวนคร้ัง
ของการ
ฝึกอบรมต่อคน 

 
 
40 เล่ม/
ชัว่โมง 
 
 
 
100 แผน่/
ช้ินงาน 
 
 
1 วนัก่อน
ก าหนด
ส่งงาน 
 
 
 
ไม่มี 

 
 
60 เล่ม/
ชัว่โมง 
 
 
 
60 แผน่/
ช้ินงาน 
 
 
2 วนัก่อน
ก าหนด
ส่งงาน 
 
 
 
อยา่งนอ้ย 
2 คร้ัง/ปี 
 

ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เช่น ส่ง E-mail เขา้
ไปยงัเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ 
3.1.1 ลดขั้นตอนในการท างาน เช่น 
การขจดัการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น 
ลดขั้นตอนในการท างานซ ้าใน
กระบวนการเรียงหนงัสือ 
 
3.1.2 จดัการอบรมพนกังาน
เก่ียวกบัการปฏิบติังานในเร่ืองการ
ใชเ้คร่ืองพิมพอ์อฟเซ็ต และจด
บนัทึกสถิติท่ีเกิดข้ึน 
3.2 จดัการอบรมพนกังาน 
- เร่ืองการออกแบบ กราฟฟิก 
เพ่ือใหส้ามารถท างานไดเ้ร็วข้ึน 
-  การใชเ้คร่ืองพิมพอ์อฟเซ็ต
เพ่ือใหส้ามารถผลิตงานไดถู้กตอ้ง
ทนัเวลา 
4.1 วางแผนฝึกอบรมประจ าปีใน
หวัขอ้  
- อบรมเร่ืองการบริการท่ีดี 
- อบรมเร่ืองการออกแบบ 
กราฟฟิก 
- อบรมวิธีการประชาสมัพนัธ์และ
การเขา้หาลกูคา้ 
- อบรมวิธีการใชง้านอินเตอร์เน็ต
และสารสนเทศท่ีน ามาใชส้ าหรับ
จดัเกบ็ขอ้มลู 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผล 
     จากการวิเคราะห์ขอ้มูลและการอภิปรายผลขา้งตน้สรุปไดว้่า มุมมองดา้นการเงินท่ียอดขายมีแนวโนม้ไม่เติบโต
เท่าท่ีควรเกิดจากการขยายตวัของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมากข้ึน ท าให้เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน
ภายในอุตสาหกรรมเกิดการแย่งกลุ่มลูกคา้ และปัญหาหลกัของลูกคา้แบ่งตามหลกัส่วนประสมทางการตลาดโดย
แบ่งออกเป็น 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ลกูคา้ส่วนใหญ่มีปัญหาในเร่ืองของคุณภาพทั้งความคมชดัของรายละเอียด
เน้ือหา การควบคุมสีของส่ือส่ิงพิมพท่ี์ท าใหไ้ดอ้อกมาไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งการออกแบบปก 
(art work) และการจดัรูปเล่มท่ีเรียบง่ายเกินไป ไม่มีการพฒันาคุณภาพของสินคา้และเคร่ืองจกัรอย่างต่อเน่ืองท าให้
ตอ้งปฏิเสธงานกบัลกูคา้ทนัที อีกทั้งพนกังานท่ีใหบ้ริการไม่มีการใหค้ าแนะน าเพ่ิมเติมแก่ลูกคา้ 2. ดา้นราคา (Price) 
ราคาของโรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศรีสยามมีราคาท่ีค่อนขา้งไม่ยืดหยุ่น ต่อรองราคาไดย้าก 3. ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ( Place) โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยามไม่มีการแสดงผลงานท่ีผ่านมา พนกังานไม่ค่อยเขา้ไปรับงานท าให้
บางคร้ังลูกคา้ตอ้งเขา้มาติดต่องานเอง  4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) พนกังานไม่ค่อยเขา้หาลูกคา้ ส่งผล
ให้ลูกคา้ไม่ทราบขอ้มูลว่าโรงพิมพมี์สินคา้อะไรบา้ง มีความสามารถในการให้บริการระดบัไหน ซ่ึงจากปัญหาท่ี
กล่าวมาโรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศรีสยามตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นจึงหาแนวทางการแกไ้ข โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้ นและระยะยาว  ระยะสั้ นประกอบไปด้วย 1.การประชาสัมพนัธ์สัมพันธ์เก่ียวกับ
ความสามารถในการให้บริการของโรงพิมพ์ 2.เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้และให้ลูกคา้เกิดความพอใจยิ่งข้ึน รวมถึงการฝึกอบรมพนกังานเพ่ือให้พนักงานมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีในการให้บริการ และฝึกอบรมเพ่ิมองค์ความรู้เพ่ือให้ค าแนะน าเก่ียวกบัส่ิงพิมพแ์ก่ลูกคา้ ในส่วนของ
แผนระยะยาวเป็นการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) และการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงผลท่ีคาดว่า
จะไดรั้บจากโครงการท่ีมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ คือ สามารถเพ่ิมยอดขายใหก้บัโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยาม
ใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย 20% ต่อปี 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
     เน่ืองจากการศึกษาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อแนวทางการปรับปรุงความสามารถในการเพิ่ม
ยอดขายจากทรัพยากรท่ีมีอยู ่ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาถึงความคุม้ค่าในการลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัร
เพื่อใหโ้รงพิมพมี์ความทนัสมยัสามารถรองรับส่ิงพิมพท่ี์มีความหลากหลายไดม้ากข้ึน และถึงเป็นการพฒันา
องคก์รในแผนระยะยาว 
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แนวทางการจดัการของเสียที่เกดิจากอุตสาหกรรมเกษตร 
กรณศึีกษา บริษทั เอสเอฟ ขอนแก่น จ ากดั 

Guidelines to Waste Management from Agro-industry 
: A Case Study of S.F. Khonkaen Company Limited 

วณชิยา แสนสุโพธ์ิ1 และ ดร.ปณทัพร เรืองเชิงชุม2 
Wanitchaya Saensupho and Dr.Panutporn Ruangshoengchum 

 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ของเสียท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือท่ีจะศึกษาถึง
สถานการณ์ของเสีย และศึกษาผลกระทบจากของเสียต่อชุมชนท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร 
บริษทั เอสเอฟ ขอนแก่น จ ากดั เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสัมภาษณ์ 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ตวัแทนของบริษทั ตวัแทนหน่วยงานราชการ และตวัแทนชุมชน ผลการศึกษาพบว่า จากการแกปั้ญหาของ
เสียของอุตสาหกรรมเกษตรโดยการใชร้ะบบการผลิตก๊าซชีวภาพ ส่งผลให้ปัญหาของเสียมีปริมาณท่ีลดลง และมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยูใ่นชีวติประจ าวนัของชุมชนนอ้ยลง 
 
ค ำส ำคัญ: ของเสีย, อุตสำหกรรมเกษตร, อุตสำหกรรมสีเขียว 
 
The objective study was studied a waste situation from agro-industry in order to study situation of waste and 
effect of waste to community from agro-industrial process of SF Khon Kaen Company Limited. This research was 
based on qualitative research with literature review. The samples were of 3 group, such as: company's agent, 
relevant government agencies and community representatives. The study result was found that: the problems of 
agro-industrial waste by using biogas technology was decreased waste concentration and decreased effect of  
livelihood of people in community. 
 
Keywords: Waste, Agro-industry, Green Industry 
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1. บทน า 
 
อุตสาหกรรมการเกษตร เป็นอุตสาหกรรมอีกแขนงหน่ึงท่ี มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอย่าง
มาก อุตสาหกรรมการเกษตรจงัหวดัขอนแก่นเติบโตโดยอาศยัเทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรม เพ่ือให้
มีการเพ่ิมมูลค่า แต่จากการเจริญเติบโตอุตสาหกรรมการเกษตรมีของเสียจากกระบวนการผลิตมากมาย ส่งผล
กระทบกับสภาพแวดล้อมและชุมชน ท าให้บริษัท เอสเอฟ ขอนแก่น จ ากัด จึงมีแนวทางท่ีจะพัฒนาธุรกิจ
การเกษตร ผ่านนโยบาย Zero Waste หรือการปลดปล่อยของเสียเป็นศูนย์ เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนขา้งเคียง แต่จากการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวยงัสามารถแกไ้ขปัญหาผลกระทบจาก
ของเสียท่ีเกิดกบัชุมชนบริเวณใกลเ้คียงเขตอุตสาหกรรมการเกษตรได ้แต่ยงัคงเหลือปัญหาอยู่บางส่วน ดว้ยเหตุน้ี
ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาถึงสถานการณ์และผลกระทบจากของเสียท่ีเกิดข้ึนของ บริษทั เอสเอฟ ขอนแก่น จ ากดั เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการจดัการของเสียท่ีเกิดข้ึนเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตใชเ้ทคโนโลยีสะอาดใน
การผลิตสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 หลกัการและทฤษฎอีุตสาหกรรมไก่ไข่ 

อุตสาหกรรมไก่ไข่ เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีอยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมเกษตร ประเทศไทยผลิตไข่ไก่ไดม้ากท่ีสุด

ในเอเชีย เน่ืองจากเป็นท่ีนิยมบริโภค ซ่ึงในช่วง 5 ปี (2547-2551) การผลิตไข่ไก่ขยายตวัในอตัราเฉล่ียร้อยละ 8.90 

ต่อไป เน่ืองจากการเล้ียงไก่ไข่มีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งวิธีการเล้ียงและขนาดฟาร์ม หลงัภาวะการะบาดของ

ไข่หวดันก ในปี 2547 ไดมี้การปรับเปล่ียนการเล้ียงจากโรงเรือนระบบเปิดเป็นโรงเรือนระบบปิดท่ีควบคุมอุณหภูมิ

โดยระบบระเหยไอน ้าเยน็ (Evaporative Cooling System หรือ EVAP) เพ่ือให้ไดม้าตรฐานฟาร์มตามท่ีกรมปศุสัตว์

ก าหนด ปัจจุบันมีผูเ้ล้ียงไก่ทั้ งรายใหญ่ รายย่อย รวม 300 ราย ปัจจุบันต้นทุนการผลิตไข่ไก่เร่ิมลดลง ทั้ งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากบางฟาร์มไดต้ระหนกัถึงการน าทรัพยากรท่ีเหลือท้ิงภายในฟาร์ม น ากลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

เช่น การบ าบดัมลูไก่ดว้ยเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ซ่ึงสามารถน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าใชภ้ายในฟาร์ม จึงส่งผล

ใหร้าคาตน้ทุนการเล้ียงไก่ไข่ลดลงอย่างเห็นไดช้ดั อีกทั้งยงัเป็นการก าจดัของเสียท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมไก่ไข่ เป็น

มิตรกบัสงัคม และส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

2.2 แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)  
 
ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility : CSR เป็นความรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มจากการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่ การ
ป้องกนั รักษา ปรับปรุง และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ๆ  โดยมีพ้ืนฐานขั้นตน้ใหป้ฏิบติั
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ตามกฎหมาย มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และมีจริยธรรมทางสังคม และเป็นไปตามความตอ้งการของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร โดย CSR มีหลกัแนวคิด คือ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็น
ธรรม การเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การร่วมพฒันาชุมชน
และสังคม การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคม และการจดัท า
รายงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดธุรกิจ รูปแบบการด าเนินงาน ผลิตภณัฑ์ และบริการท่ี
มุ่งเนน้ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
พลงังานสะอาด โครงการ/กิจกรรมอาสาสมคัรต่างๆท่ีมุ่งเนน้ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ (อรจิรา 
ชยับณัฑิตย,์ 2552) 
 
2.3 แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility : CSR เป็นความรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มจากการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่ การ
ป้องกนั รักษา ปรับปรุง และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ๆ  โดยมีพ้ืนฐานขั้นตน้ใหป้ฏิบติั
ตามกฎหมาย มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และมีจริยธรรมทางสังคม และเป็นไปตามความตอ้งการของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร โดย CSR มีหลกัแนวคิด คือ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็น
ธรรม การเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การร่วมพฒันาชุมชน
และสังคม การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคม และการจดัท า
รายงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดธุรกิจ รูปแบบการด าเนินงาน ผลิตภณัฑ์ และบริการท่ี
มุ่งเนน้ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
พลงังานสะอาด โครงการ/กิจกรรมอาสาสมคัรต่างๆท่ีมุ่งเนน้ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ (อรจิรา 
ชยับณัฑิตย,์ 2552) 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องการก าจัดของเสียอุตสาหกรรม 
2.4.1 ของเสียอุตสาหกรรม 
 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ไดใ้หนิ้ยามคาวา่ ของเสีย หมายถึง ขยะมูล
ฝอย ส่ิงปฏิกลู นา้เสีย อากาศเสีย มลพิษ หรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูกปล่อยท้ิงหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ
รวมทั้งกากตะกอนหรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้นทั้งท่ีอยู่ในสภาวะของแข่ง ของเหลว หรือก๊าซพระราชบญัญติั
โรงงาน พ.ศ. 2535 ก าหนดค านิยามของส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการ
ก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแล ้ว พ.ศ. 2548 หมายความวา่ ส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้ หรือของเสียทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจาก
การประกอบกิจการโรงงานรวมถึงของเสียจากวตัถุดิบ ของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็น
ผลิตภณัฑเ์ส่ือมคุณภาพ และน ้าท้ิงท่ีมีองคป์ระกอบหรือมีคุณลกัษณะท่ีเป็นอนัตราย 
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สถานการณ์ของเสีย การ

ด าเนินการในปัจจุบนั ของ 

บริษทั เอสเอฟฯ ขอ้มูลจาก

วารสาร และการเขา้

สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 

ขอ้มูลจากลงพ้ืนท่ีสอบถาม

กลุ่มตวัอยา่ง 

 

 

ผลกระทบจากของเสียท่ีเกิดข้ึน ตอ่

ชุมชนและบริษทั เอสเอฟฯ ลงพ้ืนท่ี

สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ชาวบา้น 30 

คนทตวัแทนหน่วยงานราชการ 3 

หน่วย รวบรวมขอ้มูล ศึกษา

ผลกระทบ วเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ยงัมี

ปัญหาเร่ืองจดัการของเสีย 

 

 2.4.2 แหล่งก าเนิดของเสียอุตสาหกรรม 
 
ของเสียอุตสาหกรรมเกิดจากการประกอบกิจการทางอุตสาหกรรมภายในโรงงาน โดยไม่รวมถึงส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุ
ท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีไม่เป็นของเสียอนัตรายจากสานกังาน บา้นพกัอาศยัและโรงอาหารในบริเวณโรงงาน กากกมัมนัตรังสี 
ขยะมลูฝอยตามพระราชบญัญติัสาธารณสุข และน ้าเสียท่ีส่งไปบ าบดันอกโรงงานทางท่อส่ง (คงวฒิุ ยอดพยงุ, 2551) 
 
2.5 หลกัแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียว 

 

หลกักลยุทธ์ในการพฒันาอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ือการเติบโตอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยการมุ่งปรับปรุงเพ่ิม

ประสิทธิภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง เป็นการท าให้อุตสาหกรรมเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

มากยิ่งข้ึน โดยใช้เทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆ เช่น เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ พัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์เพ่ือ

ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมท่ีสร้างเทคโนโลยีหมุนเวียน อุตสาหกรรมสีเขียว หรือการประกอบการท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ มิใช่การเพ่ิมค่าใชจ่้าย การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวท าให ้

การใชว้ตัถุดิบ น ้ า และพลงังานลดลง มลพิษและของเสียท่ีเกิดข้ึนลดลง เกิดความปลอดภยัในการท างาน คุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนโดยรอบดีข้ึน ลดขอ้ร้องเรียนจากผลกระทบจากอุตสาหกรรมเกษตร ลดความเส่ียงในการ

รับผิดชอบ เกิดภาพลกัษณ์และทศันคติท่ีดีต่ออุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีดีและ

การยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ ลดการใชท้รัพยากรและพลงังาน ประหยดัตน้ทุนสร้าง

โอกาสในการแข่งขนั สร้างโอกาสทางการตลาดโดยเนน้ประเด็นสีเขียวของผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิต (ศิร

กาญจน ์เหลืองสกลุ, 2556) 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี (ตามรูปท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

หาและก าหนดแนวทางการจดัการของเสีย ท่ี

เกิดข้ึนจากอุตสาหกรรมการเกษตร ของ SF 

เพื่อใหไ้ดต้ามหลกั ของอุตสาหกรรมสีเขียว 
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3. วธิีการศึกษา 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
     1.) ตวัแทนบริษทั เอสเอฟ ขอนแก่น จ ากดั เพ่ือทราบขอ้มลูสถานการณ์ของเสียท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมการเกษตร 
ของ บริษทั เอสเอฟ ขอนแก่น จ ากดั 
     2.) ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์อ  าเภอชุมแพ จงัหวดั
ขอนแก่น ส านกังานเกษตรอ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ อ  าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 
เพ่ือทราบขอ้มูลสถานการณ์ของเสียท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมการเกษตร ของ บริษทั เอสเอฟ ขอนแก่น จ ากดั และ
ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานของรัฐกบับริษทั เอสเอฟฯ ในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
     3.) ตวัแทนชุมชน โดยสุ่มตวัอย่างการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 30 คนไดแ้ก่ ชุมชนเทศบาลต าบลนา
เพียง ชุมชนเทศบาลต าบลหนองเสาเลา้ ผูซ่ึ้งไดรั้บผลกระทบจากปัญหาของเสียท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมการเกษตร
โดยตรง เพ่ือทราบขอ้มูลผลกระทบจากของเสียท่ีเกิดข้ึน จากอุตสาหกรรมการเกษตร ของบริษทั เอสเอฟ ขอนแก่น 
จ ากดั 
 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดก้ าหนดแนวทางในการเกบ็ขอ้มลู โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
     1.) การเกบ็รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ในเร่ืองเก่ียวกบัสถานการณ์
ของเสียท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมการเกษตร และผลกระทบจากของเสียท่ีเกิดข้ึน จากอุตสาหกรรมการเกษตรของ 
บริษทั เอสเอฟ ขอนแก่น จ ากดั โดยใชค้ าถามในการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด โดยการขอความร่วมมือจากบุคคลท่ี
เป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี และในขณะสัมภาษณ์ผูศึ้กษาท าการบนัทึกเทปและจดบนัทึก
สรุปสั้นๆ เฉพาะประเด็นท่ีส าคญั ขอ้มูลจะถูกน ามาท าการบนัทึกและถอดเทป เพ่ือท าการตรวจสอบขอ้มูล ก่อน
น าไปศึกษาเพ่ิมเติม 
     2.) การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) การเก็บข้อมูลด้านวิชาการจากเอกสารการด าเนินงานเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมการเกษตร บริษทั เอสเอฟ ขอนแก่น จ ากดั เอกสารรายงานการแกไ้ขปัญหาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
กล่ินเหม็นจากมูลไก่ บริษทั เอสเอฟ ขอนแก่น จ ากดั เอกสารการร้องเรียนเร่ืองปัญหาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
กล่ินเหม็นจากมูลไก่ บริษทั เอสเอฟ ขอนแก่น จ ากดั เอกสารรายงานผลการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ บริษทั เอสเอฟ 
ขอนแก่น จ ากดั เอกสารแบบนัทึกขอ้มลูมลภาวะดา้นกล่ินเหมน็จากโรงเล้ียงไก่เอสเอฟ 
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3.3 แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
1.) การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั หลงัจากท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลแลว้ไดน้ ามา

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลู ดงัน้ี 
- ผูส้ัมภาษณ์สร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อผูใ้ห้สัมภาษณ์ เพ่ือให้เกิดความไวว้างใจในตวัผูวิ้จยั ซ่ึงจะมีผลต่อ

ความถกูตอ้งและเป็นจริงของขอ้มลู  
- การยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล (Member Checking) โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ด

บนัทึกอยา่งละเอียดและอธิบายอย่างชดัเจนน ากลบัไปผูใ้หส้มัภาษณ์ยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลว่าขอ้มูล
เป็นจริงตรงกบัความรู้สึกของผูใ้หส้มัภาษณ์หรือไม่ 

- ตรวจสอบความไวว้างใจไดข้องขอ้มูล (Dependability) โดยการน าขอ้มลูไปตรวจสอบกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา
งานนิพนธ์เพ่ือยืนยนัความถกูตอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา  

- ความสามารถในการน าผลการวิจยัไปประยุกตใ์ช ้(Transferability) โดยการเขียนระเบียบวิธีการวิจยั การ
วิเคราะห์ขอ้มลู และบริบทท่ีตอ้งการศึกษาอย่างชดัเจน เพ่ือเป็นการเพ่ิมความน่าเช่ือถือของการวิจยัในการ
ท่ีจะน าผลการวิจยัไปใชใ้นบริบทท่ีใกลเ้คียงกนั 

- การยืนยนัผลการวิจยั (Conformability) โดยการท่ีผูวิ้จยัจะเก็บเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัไวเ้ป็น
อยา่งดี พร้อมส าหรับการตรวจสอบ (Audit Trial) เพ่ือยืนยนัวา่ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่มีความล าเอียงหรือเกิดจากการ
คิดข้ึนของผูวิ้จยั 

2.) การวิเคราะห์ขอ้มลู 
- ผูศึ้กษาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการถอดความจากเคร่ืองบนัทึกเสียง และจากการจด

บนัทึกการสมัภาษณ์ประกอบ มาพิจารณา เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในภาพรวมของขอ้มลูท่ีได ้ 
- พิจารณาประเดน็ท่ีส าคญั ดึงขอ้ความหรือประโยคท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งมาไวก้ลุ่มเดียวกนั  
- วิเคราะห์สรุปผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และเสนอแนวทางการแกปั้ญหา 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 สถานการณ์ของเสียทีเ่กดิจากอุตสาหกรรมการเกษตร ของ บริษัท เอสเอฟ ขอนแก่น จ ากดั 
 
ปี พ.ศ. 2551 ชาวบา้นท่ีอยู่ใกลฟ้าร์มประสบปัญหากล่ินเหมน็จากอุตสาหกรรมการเกษตรของบริษทั เอสเอฟฯ ได้

รวมตวักนัออกมาร้องเรียน ทางหน่วยงานของรัฐจึงมีการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า ปัญหาเกิดจากมี

จ านวนไก่ในปริมาณท่ีเยอะมาก ท าใหมู้ลไก่เยอะตามมา  และขณะนั้นยงัไม่มีบ่อก๊าซชีวภาพ มูลไก่จึงไม่มีการก าจดั

อย่างถูกวิธี ฟาร์มแกไ้ขปัญหาโดยการเอาออกมาเทท้ิงไวข้า้งนอกฟาร์ม ทางปศุสัตวจึ์งไดเ้ขา้ไปร่วมแกปั้ญหาโดย

เสนอแนวทางการผลิตเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในการก าจดัของเสีย และมีการควบคุมการลงไก่ในเลา้ เพ่ือไม่ให้

จ านวนไก่มีมากเกินปริมาณ อนัจะก่อให้เกิดปัญหามูลไก่ส่งกล่ินเหม็นตามมา ฟาร์มจะสามารถเพ่ิมจ านวนไก่ได ้ก็
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ต่อเม่ือมีการจดัการปัญหามูลไก่ท่ีดี จดัการให้ของเสียเหลือศูนย ์และทางปศุสัตวย์งัแนะน าใหป้ลูกตน้ไมล้อ้มรอบ

อุตสาหกรรม เพ่ือเป็นม่านบงักล่ิน ไม่ใหก้ล่ินออกไปสู่ชุมชนโดยตรง เป็นการลดปัญหากล่ินเหมน็จากมลูไก่อีกทาง

หน่ึง ทางบริษทั เอสเอฟฯ ไดใ้หค้วามร่วมมือปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัเป็นอย่างดีเร่ือยมา ไดมี้การสร้างบ่อก๊าซ

ชีวภาพเพ่ือแกไ้ขปัญหาของเสียท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมเกษตรอย่างถูกวิธี ส่งผลใหปั้จจุบนัปัญหากล่ินเหมน็จากมูล

ไก่มีปริมาณท่ีนอ้ยลง แต่ยงัคงหลงเหลืออยู ่จ  านวนการร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบลดนอ้ยลง 

 

4.2 ผลกระทบจากของเสียทีเ่กดิขึน้จากอุตสาหกรรมการเกษตร ของ บริษัท เอสเอฟ ขอนแก่น จ ากดั 
 
จากสถานการณ์ของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ ในอุตสาหกรรมการเกษตร ของ บริษทั เอสเอฟ ขอนแก่น ยงั
ส่งผลกระทบ กบัชุมชน โดยรอบ จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง พบว่า ชุมชนไดรั้บผลกระทบ 
เร่ืองกล่ินของของเสียมากท่ีสุด โดยเฉพาะ ในช่วงฤดูหนาว และฤดูฝน เน่ืองจากมีกระแสลมท่ีพดัพากล่ินยงัชุมชน 
แต่ ชุมชนท่ีห่างไกลออกไปจากฟาร์มในรัศมีเกิน 3 กิโลเมตร จะไดรั้บผลกระทบน้อยมาก อีกหน่ึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน ก็คือ จ านวนแมลงวนั ท่ีมีจ านวนมากข้ึนและเป็นท่ีมาของโรคทอ้งร่วง  แต่ในปี 2555 – ปัจจุบัน จ านวน
แมลงวนัถือวา่ลดลงมาก ในส่วนความช่วยเหลือจากทางภาครัฐนั้น ชุมชนไดรั้บขอ้มลูข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ
นอ้ยมาก  ยงัไม่แน่ชดัว่าเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบท่ีเกิดจาก อุตสาหกรรมการเกษตร ของ บริษทั เอสเอฟ ขอนแก่น 
หรือไม่ ส่วนทางบริษทั เอสเอฟ ขอนแก่น ไดมี้การท า CSR ร่วมกบัชุมชน ในส่วนของผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรง
จากของเสีย เช่น ชดเชยค่ารักษาพยาบาล ผูป่้วยท่ีได้รับผลกระทบ ของเสียชดเชยค่าเสียหายกรณีท่ีน ้ าเสียจาก
กระบวนการไหลลงพ้ืนท่ีเพาะปลูก และยงัใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมงานบุญต่างๆ ของชุมชนโดยรอบ รวมถึงมี
การใหทุ้นการศึกษาแกเดก็นกัเรียนในโรงเรียนใกลเ้คียง 
 
4.3 อภิปรายผล 
 
จากผลการศึกษาและลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล กลุ่มตวัอย่าง ในส่วนต่างๆ พบว่า จากการขยายตวั ของอุตสาหกรรมทาง
การเกษตร ของ บริษทั เอสเอฟ ขอนแก่น นั้น ท าให้ปริมาณขงเสียท่ีเกิดข้ึน เพ่ิมปริมาณมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบ โดยทางบริษทั เองไดใ้ห้ความใส่ใจ ท่ีจะดูแลและรับผิดชอบกบัชุมชน แต่ยงัถือเป็นการจดัการ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทางปลายเหตุ ส่วนใหญ่ ซ่ึงยงัถือว่าไม่ยงัยืน แต่บริษทั เอสเอฟฯ ก็มาไดห้ยุดน่ิงยงัหาเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยี องคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีจะก าจดัของเสียให้กลายเป็นศูนย ์โดยด าเนินงานตามแนวนโยบาย Zero Waste เพ่ือ
น าไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม สีเขียว แต่ทั้งน้ียงัตอ้งมีภาครัฐยื่นมือเขา้มาช่วยให้ความรู้และน าเสนองานวิจยั โดย 
ท างานเชิงบูรณาการ เพ่ือก าหนดแนวทาง ท่ีชดัเจนในการ ก าจดัของเสีย และลดผลกระทบใหเ้กิดกบัชุมชนใหน้อ้ย
ท่ีสุด 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1 แนวทางการจัดการของเสียทีเ่กดิจากอุตสาหกรรมการเกษตร 
 
จากการวิเคราะห์ขอ้มลูขา้งตน้ท าใหผู้วิ้จยัมีการก าหนดแนวทางการจดัการของเสียท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมการเกษตร
โดยการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการของอุตสาหกรรมสีเขียว กล่าวคือ มุ่งปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง เป็นการท าให้อุตสาหกรรมเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
มากยิ่งข้ึน โดยใช้เทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆ เช่น เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ พัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมท่ีสร้างเทคโนโลยีหมุนเวียน จะส่งผลใหม้ลพิษและของเสียท่ีเกิดข้ึนลดลง คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนโดยรอบดีข้ึน ลดขอ้ร้องเรียนจากผลกระทบจากอุตสาหกรรมเกษตร ลดความเส่ียงในการ
รับผิดชอบจากผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการผลิต เกิดภาพลกัษณ์และทศันคติท่ีดีต่ออุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีดีและการยอมรับระหวา่งอุตสาหกรรมและชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

1.) บริษทั เอสเอฟฯ ควรมีการลงพ้ืนท่ีไปส ารวจความพึงพอใจของชุมชน ท่ีมีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
อยา่งสม ่าเสมอ 

2.) หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการร่วมก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเชิงบูรณาการกบัชุมชน และ
บริษทั เอสเอฟฯ กบัชุมชนใหม้ากข้ึน เพ่ือแกปั้ญหาใหห้มดไปอยา่งย ัง่ยืน 
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แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลติหนังสือของ 
โรงพมิพ์มหาวทิยาลยัศรีสยามโดยใช้การศึกษาการเคลือ่นไหวและเวลา 

Approach to Improve Manufacturing Process Efficiency of 
Srisiam University Printing House using Motion and Time study 

สิริฉัตร มุระดา1 และ ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม2 
Sirichat Murada and Dr.Panutporn Ruangchoengchum 

  
 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการผลิต การศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา เพ่ือก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหนงัสือของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยาม  โดยใชว้ิธีการสมัภาษณ์
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 5 ราย ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการผลิตหนงัสือในขั้นตอนการเรียงหนา้ ผลการศึกษาการ
เคล่ือนไหวพบว่าขั้นตอนการเรียงหนา้ใชแ้รงงานคนปริมาณงานท่ีไดมี้จ านวนนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 40 เล่ม/ชัว่โมง และ
ผลการศึกษาเวลาขั้นตอนการเรียงหนา้ ใชเ้วลามากท่ีสุด เท่ากบั 1.5 นาทีต่อเล่ม และปริมาณหนงัสือท่ีไดมี้จ านวน
นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 40 เล่มต่อชัว่โมง ซ่ึงขั้นตอนดงักล่าวถือว่าเป็นกระบวนการคอขวดในกระบวนการผลิตงานพิมพ์
ประเภทหนงัสือ   
 

ค ำส ำคัญ: , กำรปรับปรุงประสิทธิภำพ, กระบวนกำรผลิต, กำรศึกษำกำรเคล่ือนไหว, กำรศึกษำเวลำ 
 

Abstract 
 

The objective of this study are to study the production process Motion and time study To determine ways to 
improve the efficiency of the printing process, the University of Sri Siam. By interviews with a sample of 5 cases. 
The results showed that the production of books in the process of collation. The study found that the process of 
moving collated manual labor workloads have the least amount equal to 40 copies per hours and study time step 
collated. Spend the most time of 1.5 minutes per book and the book has a minimum of 40 books per hour. .So this 
process is considered to be called “the bottleneck process”  
 
Key terms: Motion and Time, Efficiency, Production process 
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1. บทน า 

      

      การด าเนินธุรกิจการพิมพใ์นปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีความ

ตอ้งการของตลาดส่ือส่ิงพิมพ ์ โดยดูไดจ้ากสถิติของอุตสาหกรรมการพิมพ ์ (รวมกระดาษและผลิตภณัฑก์ระดาษ)    

ท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัสูงข้ึนร้อยละ 15.1 จากท่ีหดตวัร้อยละ 20.7  มลูค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี 2554 มีมูลค่าเท่ากบั 

3,253 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 3,057 ลา้นบาท อตัราการขยายตวัของมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี ขยายตวัร้อยละ 15.1 

(ส านกังานคลงัจงัหวดัขอนแก่น,2554)  ส่งใหเ้กิดการแข่งขนัเพ่ิมสูงข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากจ านวนผูป้ระกอบธุรกิจการ

พิมพท่ี์มีแนวโนม้จ านวนมาก  โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยามเป็นโรงพิมพแ์ห่งหน่ึงของภาครัฐท่ีตอ้งเผชิญกบัคู่แข่ง

ท่ีเป็นโรงพิมพเ์อกชนในจงัหวดัขอนแก่น ในดา้นความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการบริการท่ีรวดเร็วในการผลิต

เพ่ือตอบสนองใหท้นัต่อความตอ้งการของลูกคา้  ส่งผลท าใหโ้รงพิมพมี์ส่วนแบ่งการตลาดในดา้นส่ิงพิมพ ์ประมาณ

ร้อยละ 20  (โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยาม, 2557 ) ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงตอ้งการหาแนวทางในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหนงัสือของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัศรีสยามวา่จะตอ้งอยา่งไร? จึงจะสามารถลดขั้นตอน

กระบวนการผลิตและขจดัการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น รวมถึงการก าหนดเวลามาตรฐานในกระบวนการผลิตส่ือ

ส่ิงพิมพ ์

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
2.1 การศึกษากระบวนการผลติ (Process Analysis) 
 
     วิเคราะห์กระบวนการโดยทัว่ไปจะมีเคร่ืองมือท่ีนิยมใช ้คือแผนภูมิการผลิตต่อเน่ือง (Flow Process Chart)เป็น

แผนภูมิท่ีแสดงการเคล่ือนยา้ยตามล าดบัก่อนหลงั หรือแนวทางการท างานของผลิตภณัฑ ์เป็นแผนภูมิท่ีบอก

รายละเอียดของการปฏิบติังาน เน่ืองจากแผนภูมิน้ีเนน้ท่ีการเคล่ือนท่ี ดงันั้นการวิเคราะห์แผนภูมิน้ีจะท าไดดี้ก็

ต่อเม่ือมีการก าหนดผงัของการเคล่ือนท่ีแลว้ 

2.2 การศึกษาการเคลือ่นไหว (Motion Study) 
 
     หลกัการเคล่ือนไหวของการท างาน หมายถึง การศึกษาและวิเคราะหถึ์งการเคล่ือนไหวการปฏิบติังาน เพ่ือขจดั
การเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็นออกและสรรหาวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดและเร็วท่ีสุดในการปฏิบติังาน โดยใชเ้คร่ืองมือใน
การวิเคราะห์ดว้ยแผนภูมิสองมือ( Two-hands Process Chart )   ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์และบนัทึกการท างานของคน
ท่ีส่วนใหญ่ท างานดว้ยมือทั้งสองขา้งของผูท้  างานท่ีตอ้งมีความสมัพนัธ์กนั การวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานแสดงให้
เห็นการเคล่ือนท่ีของมือทั้งสองของผูท้  างาน  
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2.3 การศึกษาเวลา (Time Study) 

     การศึกษาเวลา คือ เทคนิคการวดัผลงานเพ่ือหาเวลา และอตัราการท างาน  นอกจากน้ีเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มลูในการ

หาเวลาในการท างานของแต่ละขั้นตอนการผลิต ท่ีไดอ้อกแบบไว ้หาเวลาแลว้เสร็จของงานท่ีก าหนดให ้โดยท่ี

การศึกษาวิธีเป็นการขจดัการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ าเป็น ส่วนการศึกษาเวลาเป็นการขจดัเวลาไร้ประสิทธิภาพซ่ึงเวลาท่ี

ไดเ้รียกวา่ เวลามาตรฐาน  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.3.1 เวลาในการผลิต (Cycle Time) คือ เวลาท่ีพนกังานใชใ้นการด าเนินการผลิตตามท่ีแต่ละคนรับผิดชอบ

ในแต่ละรอบการท างาน โดยพนกังานหน่ึงคน อาจจะรับผิดชอบงานเพียงอยา่งเดียวหรือหลายงานกไ็ด ้ซ่ึงจะเร่ิม

นบัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของงานนั้น จนถึงเวลาท่ีกลบัมาตั้งแต่ตน้ เพ่ือจะเร่ิมท าการผลิตในรอบต่อไป  

2.3.2 เวลาปกติ (Normal Time) คือ เวลาการปฏิบติังานเม่ือพนกังานท างานดว้ยอตัราเร็วปกติ ซ่ึงจากค่า

เวลาการท างานของพนกังานท่ีศึกษา จะมีค่าท่ีแตกต่างกนั ตามความสามารถในการท างานของพนกังานแต่ละคน 

ดงันั้นจึงตอ้งท าการแปลงค่าเวลาไดจ้ากการสงัเกตการณ์ใหอ้ยูใ่นรูปของค่าเวลาปกติก่อน โดยการคณูเขา้กบัค่า

ประสิทธิภาพการท างาน หรือค่าอตัราการท างานท่ีผูส้งัเกตการณ์ไดท้ าการประเมินใหก้บัพนกังาน (Barnes,1980) 

โดยสูตรในการค านวณมีดงัน้ี 

𝑁𝑇 = 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 × 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡 / 100  

สมการท่ี (1) แสดงการค านวณการหาเวลาปกติ 

2.3.3 การก าหนดเวลาเผื่อ คือ เวลาท่ีเพ่ิมใหจ้ากเวลาปกติของพนกังานท่ีเหมาะสมเพ่ือ 

ก. เวลาเผื่อกิจส่วนตวั (Personal allowance) 

เวลาเผื่อกิจส่วนตวั เช่น เขา้หอ้งน ้า ลา้งมือ ด่ืมน ้า เป็นตน้ จะก าหนดใหม้ากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัลกัษณะความหนกั

เบาของงาน ระยะเวลาการท างาน เง่ือนไขการท างาน เป็นตน้ ในท่ีน้ีเวลาเผื่อส าหรับกิจส่วนตวั 5% ของเวลาปกติ 

ข. เวลาเผื่อความเม่ือยลา้ (Fatigue allowance) 

เวลาเผื่อส าหรับความเม่ือยลา้ จ าเป็นส าหรับงานท่ีมีเง่ือนไขการท างานท่ีจะสร้างความเม่ือยลา้ในการท างานมาก เช่น 

งานหนกั มีความเครียดในการท างาน ระยะเวลาในการท างาน เป็นตน้ ในการก าหนดเวลาท่ีเหมะสมส าหรับการ

พกัผอ่น แต่โดยทัว่ไปท่ีนิยมใชก้นั คือใหพ้กัได ้10 ถึง 15 นาที ในท่ีน้ีเวลาเผื่อความเม่ือยลา้ 3% ของเวลาปกติ 

ค. เวลาเผื่อความล่าชา้ (Delay allowance) 

(1) 
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เวลาเผื่อส าหรับความล่าชา้ เน่ืองจากการปรับเปล่ียนเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร วสัดุมาไม่ทนั  เป็นตน้ ในท่ีน้ีเวลาเผื่อ

ความล่าชา้ 2% ของเวลาปกติ 

2.3.4 การหาเวลามาตรฐาน คือ ระยะเวลาท่ีผูป้ฏิบติังานคนหน่ึงๆ ไดรั้บการฝึกฝน และมีความพร้อม

เพียงพอ สามารถท่ีจะปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดแ้ลว้เสร็จดว้ยอตัราเร็วปกติ โดยสูตรในการค านวณมีดงัน้ี 

ST =  
Total normal time

1−Allowance factor
         

สมการท่ี (2) แสดงการค านวณการหาเวลามาตรฐาน  

 2.4 การปรับปรุงประสิทธิภาพ 

 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงการใชท้รัพยากรในการด าเนินการใดๆกต็ามโดยมีส่ิงมุ่งหวงัถึง

ผลส าเร็จและผลส าเร็จนั้นไดม้าโดยการใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุดและการด าเนินการเป็นไปอย่างประหยดัไม่วา่จะเป็น

ระยะเวลาทรัพยากรแรงงานรวมทั้งส่ิงต่างๆท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินการนั้นๆใหเ้ป็นผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม

หรือการด าเนินงานนั้น 

2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 นุชสรา เกรียงกรกฎ และคณะ (2549) ท าการวิจยัเร่ืองการศึกษาเพ่ือค านวณหาเวลามาตรฐานในแผนกเยบ็

กางเกง รุ่น A1314 ของพนกังาน ในโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ตวัอยา่ง พบวา่ ค่าเวลามาตรฐานของการเยบ็กางเกงท่ีได้

จากการค านวณ คือ 17.92 นาที/ตวั จากขอ้มลูมาตรฐานของโรงงาน (SAM) ใชเ้วลา 16.78 นาที/ตวั ผลการศึกษา ท า

ใหท้างโรงงานไดเ้ขา้ใจเก่ียวการประเมินอตัราการท างานของพนกังานในการค านวณหาค่าเวลามาตรฐานตามหลกั

การศึกษางาน (Work Study) มากข้ึน และเป็นขอ้มูลมาตรฐานท่ีใชพิ้จารณาในการวางแผนการผลิต การจ่าย

ค่าตอบแทน และการประเมินใหเ้งินจูงใจกบัพนกังานได ้

 เชาวลิต พลไธสง และ ชมพนุูท เกษมเศรษฐ ์(2554) ท าการวิจยัเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ

พนกังานขนส่งช้ินส่วนโดยการศึกษาการเคล่ือนไหว เวลา และตน้ทุนการขนส่ง กรณีศึกษา : บริษทั ผูผ้ลิตกลอ้ง

ถ่ายรูปและเลนส์ โดยการศึกษาการเคล่ือนไหว เวลา การจบัเวลาการท างาน การถ่ายภาพเคล่ือนไหวของพนกังาน 

วิเคราะห์ถึงกิจกรรมท่ีเกิดซ ้า ในรอบการท างาน และใชห้ลกัการของการเคล่ือนไหวและเวลา ปรับปรุงขั้นตอนการ

ท างาน และค านวณหารอบเวลามาตรฐานของแต่ละกิจกรรม วิเคราะห์ค านวณหาจ านวนพนกังานและรอบเวลาการ

ท างานท่ีเหมาะสม พบวา่สามารถหาจ านวนพนกังานท่ีเหมาะสมกบัรอบเวลาการท างาน โดยลดจ านวนพนกังานลง

ไดโ้ดยรวม 10 คน (จากพนกังานทั้งหมด 100 คน) และท าใหป้ระสิทธิภาพโดยรวมของการท างานเพ่ิมข้ึน 15.56% 

(2) 
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 นวนพ สุวรรณภูมิ (2553) ท าการวิจยัเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานของเล่นไม ้โดยใช้

การศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไดแ้ก่การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยตดัลด

ขั้นตอนการผลิตและการปรับปรุงผลผลิตต่อชัว่โมงใหมี้ปริมาณเพ่ิมข้ึนเพ่ือเป็นการลดเวลาการผลิตโดยน าเทคนิค

ต่าง ๆ มาใช ้เช่น การวิเคราะห์กระบวนการผลิต (Process Analysis) วา่ดว้ยแผนภูมิกระบวนการผลิต (Process 

Chart) มาใชวิ้เคราะห์และปรับปรุงวิธีการท างาน สามารถลดเวลาการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากการ

ศึกษาวิจยัพบปัญหาในแผนกขดัและแผนกสีสกรีนวา่มีปัญหาท่ีขั้นตอนการผลิตท าใหเ้กิด “ปัญหาคอขวด” หรืองาน

รอคอยท าใหเ้สียเวลาในการท างานมาก เม่ือน าวิธีการใหม่มาใชส้ามารถลดงานลงไดถึ้ง 3,500 คร้ัง ท าใหส้ามารถลด

เวลาการท างานของแผนกสีสกรีนจากเดิม 25.12 ชัว่โมง เป็น 16.05 ชัว่โมง  

 จกัรกฤษณ์ ฮัน่ยะลา (2552) ท าการวิจยัเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานผลิตเส้ือผา้

ส าเร็จรูปดว้ยเทคนิคการศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา พบวา่ปัญหาหลกัท่ีพบเป็นเร่ืองของประสิทธิภาพในการ

ผลิตค่อนขา้งต ่า การจดังานอยูใ่นลกัษณะท่ีท างานไม่สะดวก งานอยูใ่นต าแหน่งท่ีมีการเคล่ือนไหวแลว้เกิดความ

เม่ือยลา้ จึงวิเคราะห์ น าเทคนิคการศึกษาการเคล่ือนไหว และแผนภูมิกระบวนการผลิต(Process Chart) แลว้ท าการ

เปล่ียนแปลงขั้นตอนการท างานและออกแบบวิธีการท างานของพนกังาน หลงัการปรับปรุงไดจ้ดัท าเวลามาตรฐาน

ของกระบวนการผลิตเส้ือ เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาใหก้บัทางโรงงานผลการปรับปรุงพบว่า สามารถลดระยะเวลา

ในกระบวนการผลิตจาก 30.24 นาที เป็น 25.53 นาที คิดเป็น 15.57 % และลดขั้นตอนการผลิตโดยการออกแบบ

อุปกรณ์ช่วยท าใหข้ั้นตอนในกระบวนการผลิตลดลงจาก 116 ขั้นตอน เป็น 97 ขั้นตอน คิดเป็น 16.37 % โดยมีระยะ

คืนทุนจากการผลิต 10 วนั 

 ปาลิดา อินต๊ะจาย (2555) ท าการวิจยัเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตภณัฑน์ ้าสม้พาสเจอร์

ไรส์โดยการศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา การปรับปรุกระบวนการผลิตและวิธีการท างานโดยใชเ้คร่ืองมือตาม

เทคนิคการศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา ไดแ้ก่ กระบวนการผลิต (Process Chart) พบวา่ไม่สามารถผลิตสินคา้ได้

ทนัตามใบสั่งซ้ือของลกูคา้เกิดจากวิธีการท างาน ขั้นตอนการท างาน และการวางผงักระบวนการผลิตท่ีไม่เหมาะสม 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยการใชแ้ผนภูมิกระบวนการผลิตและปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือลดเวลารอบ

เวลาการผลิต (ManufacturingCycle Time) และออกแบบวิธีการท างานใหม่ในบางขั้นตอน เสนอแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาผลการปรับปรุงพบวา่ สามารถลดรอบเวลาในกระบวนการผลิตจาก 384.78 นาทีเป็น327.21 นาที คิด

เป็น 14.96 และลดขั้นตอนในกระบวนการผลิตจาก 24 ขั้นตอนเป็น 21 ขั้นตอน คิดเป็น 12.5 % 

 

 

 



การประชมุทางวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครัง้ที ่2                                                     2285 

 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปแนวคิดเบ้ืองตน้ไดด้งัรูปท่ี 1   

 

รูปที่ 1 กรอบความคิดงานวิจยั 

3. วธิีการศึกษา 
วิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) เป็นการวิจยัท่ีผูว้ิจยัศึกษาสังเกต และกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการศึกษาโดยละเอียด
ทุกดา้นในลกัษณะเจาะลึก ใชวิ้ธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นหลกัในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูการวิเคราะห์ขอ้มลูจะใชก้ารวิเคราะห์เชิงเหตุผลไม่ไดมุ่้งเกบ็เป็นตวัเลขมาท าการวิเคราะห์ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
      ประชากรของโรงพิมพมี์จ านวนทั้งหมด 30  คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานใน
ขั้นตอนการเรียงหนา้ของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 5 คน ซ่ึงเป็นพนกังานทั้งหมดของแผนกท่ี
ท าการศึกษา 
 
3.2 การรวบรวมข้อมูล 
 
     3.2.1 ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) 
  วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เป็นแนวค าถามแบบเปิด(Opened 
Questions) เพ่ือเปิดกวา้งรับข้อมูลจากผูถู้กสัมภาษณ์  ในประเด็นเก่ียวกับขั้นตอนกระบวนการผลิตใดท่ีล่าช้า 
ลกัษณะการท างานเป็นอยา่งไร โดยบนัทึกผลการสมัภาษณ์ดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียง 
          วิธีการสังเกตขั้นตอนการท างาน กิริยาอาการหรือการแสดงออก ลกัษณะการท างานของพนักงาน ซ่ึง
สามารถใชป้ระสาทสัมผสัต่างๆ รับรู้ และท าความเขา้ใจได้ ดว้ยการจดบนัทึกขั้นตอนการในแต่ละกระบวนการ 
พร้อมทั้งจบัเวลา และการบนัทึกภาพเคล่ือนไหว      
      3.2.2 ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) 
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    ศึกษาเอกสารข้อมูลมูลค่าการให้บริการงานพิมพ์แต่ละประเภท ท่ีโรงพิมพ์ได้ท าการผลิตในช่วง
ปีงบประมาณ 2556 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
     3.3.1 แนวทางการวเิคราะห์กระบวนการผลติ   
 
  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกขอ้มูลทางสถิติดา้นมูลค่างานพิมพ์ประเภทต่างๆของโรงพิมพ์ ช่วยในการ
คดัเลือกประเภทของงานพิมพท่ี์จะศึกษา โดยคดัเลือกจากงานพิมพท่ี์มีมูลค่ามากท่ีสุด 
 

     3.3.2 แนวทางการวเิคราะห์การเคลือ่นไหว    
  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตและบนัทึกภาพเคล่ือนไหวขั้นตอนกระบวนการผลิต วิเคราะห์ดว้ยแผนภูมิ
สองมือ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นการเคล่ือนท่ีของมือทั้งสองของผูท้  างาน 
 

     3.3.3 แนวทางการวเิคราะห์เวลา 
    น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการบนัทึกการจบัเวลามาค านวณหาเวลาในการผลิต เวลาปกติ เวลามาตรฐาน 
 
     หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์กระบวนการผลิต   ศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดความ
ล่าชา้ในขั้นตอนการผลิตหนงัสือจึงท าการอภิปรายผลโดยก าหนดแนวทางทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต   โดยทดสอบความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาหลงัจากท่ีวิเคราะห์ขอ้มลูแลว้ ผูว้ิจยั
ไดท้ าการตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล โดยท่ีผูส้มัภาษณ์สร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อผูใ้หส้มัภาษณ์ เพ่ือใหเ้กิด
ความไวว้างใจในตวัผูศึ้กษา ท าใหมี้ผลต่อความถูกตอ้งและเป็นจริงของขอ้มลู การยืนยนัความถกูตอ้งของขอ้มลู 
(Member Checking) โดยการน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์กลบัไปใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์ยืนยนัความถกูตอ้งของขอ้มลู
เป็นจริงตรงกบัความรู้สึกของผูใ้หส้มัภาษณ์หรือไม่ ตรวจสอบความไวว้างใจไดข้องขอ้มลู (Dependability) โดยการ
น าขอ้มลูไปตรวจสอบกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระเพ่ือยืนยนัความถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 
ความสามารถในการน าผลวิจยัไปประยกุตใ์ช ้(Transferability) โดยการเขียนระเบียบวิธีวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล 
และบริบทท่ีตอ้งการศึกษาอยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นการเพ่ิมความน่าเช่ือถือของการวิจยัในการท่ีจะน าผลการวิจยัไปใช้
ในบริบทท่ีใกลเ้คียงกนั การยืนยนัผลการวิจยั (Conformability) โดยการท่ีผูวิ้จยัจะเกบ็เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวิจยัไวเ้ป็นอยา่งดี พร้อมส าหรับการตรวจสอบ (Audit Trial) เพ่ือยืนยนัวา่ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่มีความล าเอียงหรือเกิด
จากการคิดข้ึนของผูวิ้จยั 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
    4.1 ผลการวเิคราะห์กระบวนการผลติ 
  ผลจากการศึกษาพบวา่ในขั้นตอนการพิมพแ์ละหลงัพิมพข์องงานพิมพป์ระเภทหนงัสือท่ีมีความหนา 380 
หนา้  มีขั้นตอนการผลิตทั้งหมด 6 ขั้นตอน โดยใชมี้เคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์  คือแผนภมิูการผลิตต่อเน่ือง ดงั
รูปท่ี 2 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงกระบวนการผลิตในขั้นตอนการพิมพแ์ละหลงัพิมพข์องงานพิมพป์ระเภทหนงัสือความหนาจ านวน 
380 หนา้ 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์ศึกษาการเคลือ่นไหว 
 
  ผลจากการศึกษาการเคล่ือนไหวในขั้นตอนการเรียงหนา้ เพ่ือศึกษาการเคล่ือนท่ีของมือทั้งสองขา้งของผูท้  างาน 
แสดงความสมัพนัธ์กนัระหวา่งมือทั้งสองมือ โดยใชแ้ผนภูมิสองมือแบ่งการท างานของมือซา้ยและขวา แสดงรายละเอียด
ของขั้นตอนการท างานโดยใชส้ญัลกัษณ์ประกอบ ดงัรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 แผนภูมิสองมือ แสดงรายละเอียดของขั้นตอนการท างานของมือซา้ยและขวา 

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ศึกษาเวลา 
  ผลจากการศึกษาเวลาพบวา่ในขั้นตอนของการเรียงหนา้ ใชร้อบเวลาในการผลิต เวลาปกติในการท างาน 
เวลามาตรฐาน มากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัขั้นตอนอ่ืนๆ ท าใหเ้กิดการรอคอยของช้ินงานระหวา่งการผลิตส่งผลให้
เกิดการวา่งงานของคนและเคร่ืองจกัรในขั้นตอนต่อไป และปริมาณหนงัสือท่ีผลิตไดใ้นขั้นตอนดงักล่าวมี
จ านวนนอ้ยท่ีสุด จึงเป็นกระบวนการคอขวดของกระบวนการผลิตงานพิมพป์ระเภทหนงัสือ ดงัตารางท่ี 1และ2 
 

ตารางที่ 1 แสดงเวลาในขั้นตอนการผลิตหนงัสือท่ีใชใ้นการศึกษาเวลา 

 
ขั้นตอน C/T(นาที) NT(นาที) ST(นาที) 
พิมพ ์ 0.64 0.064 0.071 
พบั 0.35 0.035 0.038 

เรียงหนา้ 1.5 0.15 0.167 
เขา้เล่ม 0.08 0.008 0.009 
เจียน 0.14 0.014 0.015 
หีบห่อ 0.08 0.008 0.009 
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ตารางที่ 2 แสดงปริมาณหนงัสือท่ีผลิตไดใ้นแต่ละขั้นตอนการผลิต  ในสภาพการผลิตปัจจุบนัของโรงพิมพ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.5 อภิปรายผล 

     ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มลูขา้งตน้   ผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนดแนวทางการแกไ้ขเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตหนงัสือของโรงพิมพคื์อ ลดกิจกรรมท่ีเกิดซ ้าซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของเชาวลิต พลไธ
สง และ ชมพนุูท เกษมเศรษฐ ์(2554)  ปรับปรุงวิธีการท างานของพนกังานใหเ้หมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งของ นวนพ สุวรรณภูมิ (2553)  ออกแบบวิธีการท างานของพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ของปาลิดา อินต๊ะจาย (2555) ออกแบบอุปกรณ์ช่วยในกระบวนการผลิตซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ
จกัรกฤษณ์ ฮัน่ยะลา(2552) จดัท าตารางเวลามาตรฐานในกระบวนการผลิตซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของ
นุชสรา เกรียงกรกฎ และคณะ (2549) 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
5.1 สรุปผล 
     จากผลการศึกษากระบวนการผลิต ศึกษาการเคล่ือนไหว และศึกษาเวลา ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้เพ่ือก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหนงัสือของโรงพิมพ์  พบว่ากระบวนการผลิตหนงัสือในขั้นตอน
การเรียงหนา้ ผลการศึกษาการเคล่ือนไหวพบว่าขั้นตอนการเรียงหนา้ใชแ้รงงานคนปริมาณงานท่ีไดมี้จ านวนนอ้ย
ท่ีสุด เท่ากบั 40 เล่ม/ชัว่โมง และผลการศึกษาเวลาขั้นตอนการเรียงหนา้ ใช้เวลามากท่ีสุด เท่ากบั 1.5 นาทีต่อเล่ม 
และปริมาณหนงัสือท่ีไดมี้จ านวนนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 40 เล่มต่อชัว่โมง ดงันั้นขั้นตอนน้ีจึงถือว่าเป็นกระบวนการคอ
ขวด(Bottleneck)  ในกระบวนการผลิตหนงัสือ ส่งผลใหเ้กิดการรอ หรือการวา่งงานในขั้นตอนถดัไป  
  5.2 ข้อเสนอแนะ 
       จากการศึกษาในคร้ังน้ีทางโรงพิมพค์วรมีการจดัสายสมดุลการผลิต(Line balancing)ใหเ้หมาะสมกบัขั้นตอน
การผลิต การวางผงัโรงงาน (Layout) เพ่ือใหส้ะดวกแก่การปฏิบติังาน มีการฝึกอบรมพนกังานเป็น 
ประจ าและอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารผลิตมีประสิทธิภาพ ในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตควรใชเ้คร่ืองจกัรแทน
แรงงานคน เพ่ือความรวดเร็วและคงท่ีในการผลิต หากในอนาคตมีจ านวนความตอ้งการเพ่ิมมากข้ึน 

ขั้นตอน เล่ม/ชัว่โมง 
พิมพ ์ 93 
พบั 171 

เรียงหนา้ 40 
เขา้เล่ม 750 
เจียน 428 

บรรจุหีบห่อ 750 
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แนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนซ้ือเคร่ืองพมิพ์ 4 สี 
ของโรงพมิพ์มหาวทิยาลยัดดีดีี ในจงัหวดัขอนแก่น 

Approach to Evaluate Valued Investment in 4 Colour Offset Printer 
of DDD University Printing House in Khon Kaen Province 

นายชาคริต หลายทววีฒัน์1  และ ดร.ปณทัพร เรืองเชิงชุม2 

Chakrit Laithaweewat and Dr.Panutporn Ruangchoengchum 

บทคดัย่อ 

     ในการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการลงทุนและศึกษาความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของลูกคา้เพ่ือก าหนดแนวทางการประเมินความคุม้ค่าในการลงทุนซ้ือเคร่ืองพิมพ ์4 สี  โดยเลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 
6 รายโดยผูท้  าการศึกษาเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีมีก าลงัซ้ือมากแต่มียอดสั่งพิมพ์กบัโรงพิมพ์นอ้ยมาท าการศึกษา การเก็บ
ขอ้มูลคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบ ว่าดา้นผลิตภณัฑ์ส่ิงพิมพ์มี 
คุณภาพท่ีต ่ากว่าคู่แข่ง รวมถึงเคร่ืองจกัรท่ีลา้สมยัท าใหผ้ลิตงานออกมาไดไ้ม่มีคุณภาพ จึงควรซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิมโดยอยู่
ภายใต้เง่ือนไขของความคุ้มค่าในการลงทุน ซ่ึงผลท่ีไดคื้อระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3.27 ปี มีค่าเงินปัจจุบันเท่ากับ 
8,240,710 บาท และอตัราผลตอบแทนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 28 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่มีความน่าลงทุน  

ค ำส ำคัญ: กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน,  เคร่ืองพิมพ์ 4 สี,  ส่วนแบ่งตลำด    

Abstract 
 The  purpose  of  this  study  was  to study the marketing strategies that effected for investment and customer 
need to set the approach to evaluate valued investment of  DDD university printing house. The sample was selected 6 
units that high buying power but low sales value by using in-depth interview technique and accumulate the data and 
statistics. The main results from the interview was the product ,namely quality and  unproductive machines. Based on 
the findings of this investigation  was indicated that investing in new machine in the condition of  worthiness. The 
yield of this investment are (1) Payback period is 3.27 years; (2) Net Present Value is 8,240,710; and (3) Internal Rate 
of Return is 28 percent, which show that this is great to invest. 

Keywords: Evaluate Valued Investment, 4 Colour Offset Printer, Market share 
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1. บทน า 
 
     ในอุตสาหกรรมส่ิงพิมพใ์นขอนแก่นมีมูลค่ารวมกว่า 3,253 ลา้นบาท (ส านกังานคลงัจงัหวดัขอนแก่น, 2555) ซ่ึงถือ
วา่มีมลูค่าอย่างมหาศาล โดยโรงพิมพม์หาวิทยาลยัดีดีดีเป็นหน่วยงานหน่ึงภายใตก้ ากบัของมหาวิทยาลยัดีดีดี ซ่ึงมีลูกคา้
หลกัคือหน่วยงานราชการในมหาวิทยาลยั แต่ลูกคา้เขา้มาใช้บริการเพียงไม่ถึงร้อยละ 20 ของความตอ้งการสั่งพิมพ์
ทั้ งหมด (โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัดีดีดี , 2557) โดยมีโรงพิมพ์ภายในจงัหวดัขอนแก่นเป็นคู่แข่งท่ีส าคญั โดยคู่แข่งมี
ศกัยภาพในการผลิตงานพิมพ ์4 สีท่ีดีกว่า ท าใหโ้รงพิมพม์หาวิทยาลยัดีดีดีถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดไปมาก หากครองส่วน
แบ่งไดเ้พ่ิมข้ึนจะท าให้ยอดขายของโรงพิมพ์มหาวิทยาลยัดีดีดีเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตวั ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะ
ประเมินการลงทุนซ้ือเคร่ืองพิมพ ์4 สี แต่เน่ืองจากมูลค่าท่ีสูงถึง หลกั 10 ลา้นบาทโดยเฉพาะ ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น F3-
1995 ท่ีมีความสามารถในการผลิตต่อชั่วโมงท่ีสูง จึงตอ้งศึกษาถึงแนวทางการประเมินความคุม้ค่าในการลงทุนซ้ือ
เคร่ืองพิมพ ์4 สีอยา่งไร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) 
           (สุวิมล แมน้จริง, 2546) เป็นเคร่ืองมือท่ีองค์กรใชใ้นการวิเคราะห์ และประเมินว่าองค์กรมีจุดแข็ง (Strengths) 
จุดอ่อน (Weaknesses) ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในองค์กรท่ีสามารถควบคุมได้ ส่วนโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เพ่ือท่ีจะน าไปใชใ้นการวางแผน และก าหนดกลยทุธ์ทาง
การตลาด 

2.2 แนวคิดการตลาดตามเป้าหมาย (STP Marketing Concept)  
      (สุวิมล แมน้จริง, 2546) กล่าวว่าทุกกิจการไม่สามารถจูงใจผูซ้ื้อทุกรายในตลาดให้ไปในทิศทางเดียวกนักิจการจึง
จะตอ้งระบุเฉพาะส่วนตลาดท่ีคิดว่าเขา้ไปแลว้จะสามารถท าก าไรและตอบสนองความตอ้งการไดดี้ท่ีสุด โดยเป็นการ
แบ่งส่วนของตลาดออกเป็นกลุ่มผูซ้ื้อสินคา้ตามลกัษณะความตอ้งการ การแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรม ประกอบไปดว้ย 
ประเภทของธุรกิจ, ขนาดของธุรกิจ, ประเภทของบุคคล และสถานท่ีตั้ง ถดัมาคือการก าหนดตลาดเป้าหมายตอ้งค านึงถึง
ส่วนตลาดท่ีมีศกัยภาพและมีลกัษณะท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ ขนาด การเติบโต ความสามารถในการท าก าไร ส่วนการก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาดคือ การออกแบบข้อเสนอทางการตลาดและภาพลกัษณ์ เพ่ือเข้าไปอยู่ในท่ีว่างกลางใจของ
ผูบ้ริโภคทีเป็นตลาดเป้าหมาย การระบุตราสินคา้ในใจของผูบ้ริโภค เพ่ือเพ่ิมผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดแก่ลูกคา้ให้มาก
ท่ีสุด    
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2.3 การวเิคราะห์ Ansoff  Matrix 
     (Ansoff ,1957) กล่าวว่าเป็นการวิเคราะห์เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจ หลกัคิดตามแนวด่ิงส าหรับ
สินคา้ท่ีมีอยู่แลว้ ใชก้ารเจาะตลาดส าหรับกลุ่มลูกคา้เดิมหรือตลาดเดิม และใชข้ยายหรือพฒันาตลาดส าหรับลูกคา้ใหม่
หรือตลาดใหม่หลกัคิดตามแนวด่ิงส าหรับสินคา้ใหม่ เม่ือจะขายกบักลุ่มลูกคา้เดิมเป็นการพฒันาสินคา้  เม่ือจะขายกบั
กลุ่มลกูคา้ใหม่เป็นการแปรเปล่ียนรูปแบบและประโยชนใ์ชส้อยของสินคา้ 
 
2.4 การวเิคราะห์วงจรชีวติผลติภัณฑ์ (Product life Cycle) 
     (Philip Kotler, 2000) การพิจารณาวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์( Product Life Cycle ) แบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงเร่ิมแรก  
ช่วงการเจริญเติบโต ช่วงการโตเต็มท่ี ช่วงถดถอย โดยวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์การแสดงยอดขาย และก าไรของผลิตภณัฑท่ี์
เปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลาท่ีผลิตภณัฑอ์ยูใ่นอุตสาหกรรมจะมีการใชก้ลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนั 
 
2.5 ความต้องการของลูกค้า (Customer Need) 
     (Philip Kotler, 2000) ความตอ้งการ (Need) เป็นความตอ้งการพ้ืนฐานท่ีสร้างความพึงพอใจให้ปัจเจกบุคคล เป็น
ความตอ้งการสินคา้เฉพาะท่ีผูบ้ริโภคยินดีจะจ่ายเงินซ้ือ กล่าวโดยสรุป แมว้่านักการตลาดจะไม่สามารถสร้างความ
ตอ้งการของปัจเจกบุคคลได ้แต่เขาสามารถกระตุน้อุปสงค์ โดยการออกแบบสินคา้ท่ีดึงดูดความสนใจและส่ือสาร
คุณลกัษณะของสินคา้ใหผู้บ้ริโภครับรู้และตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 
 
2.6 เคร่ืองมือการวเิคราะห์ความคุ้มค่าในการการลงทุน 
     (Stickney, CP., Weil, RL., and Davidson, S, 1991) การวิเคราะห์เพ่ือตดัสินใจลงทุนดา้นการเงิน โดยใชเ้คร่ืองมือใน
การวิเคราะห์ 3 วิธี ดงัน้ี 
     2.6.1.วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback period method: PBP) หมายถึง ระยะเวลาท่ีไดรั้บผลตอบแทนในรูปของกระแส
เงินสดเขา้เท่ากบักระแสเงินสดจ่ายลงทุนเร่ิมแรก  
     2.6.2 มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ คือ ผลรวมของค่าปัจจุบนักระแสเงินสด
สุทธิ ทั้งกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายในแต่ละปี ตลอดอายโุครงการ โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการหรือ
ตน้ทุนเป็นอตัราส่วนลดท่ีใชค้  านวณ สูตรท่ีใชค้  านวณคือ 

NPV = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0  

     สมการท่ี (1) แสดงการค านวณมลูค่าปัจจุบนัสุทธิ 
 

(1) 
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     2.6.3 อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) อตัราผลตอบแทนของโครงการ หมายถึง อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะ
ไดรั้บจากการลงทุนในโครงการท่ีพิจารณาเฉล่ียต่อปีตลอดอายโุครงการ กล่าวคือ อตัราส่วนลดท่ีท าใหค่้าปัจจุบนัสุทธิ
ของโครงการ (NPV) มีค่า = 0 สูตรท่ีใชค้  านวณคือ 

NPV = ∑ 𝑁𝐶𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=0  = 0 

     สมการท่ี (2) แสดงการค านวณอตัราผลตอบแทนของโครงการ 
 
2.7 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

     ศิราวรรณ เสตะจิตติ (2550) ไดศึ้กษาความเป็นไปไดท้างการเงินของการลงทุนในโครงการกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 
ณ สวนอุตสาหกรรมอาหารเครือเบทาโกร แห่งท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3.7 ปี ค่าปัจจุบนัสุทธิ 
เป็นบวก เท่ากบั 36.70 ลา้นบาท และอตัราผลตอบแทนการลงทุน เท่ากบัร้อยละ 27.8 

     กมลรัตน์ เหมวิมล (2548) ไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการขยายก าลงัการผลิตของโรงพิมพเ์ทพอกัษร อ าเภอภูเขียว 
จงัหวดัชยัภูมิ ผลการศึกษาพบว่าโครงการมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิอยู่ท่ี 3,025,463.20 บาท มีระยะเวลาในการคืนทุนท่ี 1 ปี 
11 เดือน และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการเท่ากบั 56% 

    สุดารัตน์ ธรรมวนั (2554) ไดศึ้กษาความเป็นไปไดข้องการเปิดร้านไอศกรีมไอเบอร์ร่ีในห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล
พลาซ่าในจงัหวดัพิษณุโลกมีจุดประสงค์เพ่ือการวิเคราะห์ทางดา้นการตลาด ผลการศึกษาพบว่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(NPV)อยู่ท่ี 460,022.43 บาท ดชันีการท าก าไร (PI) เท่ากบั 1.46 เท่า และผลตอบแทนภายในจากการลงทุน เท่ากับ 
17.39% โดยมีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการจากการลงทุนเท่ากบั 10% 

     วรนารี โฉมจงัหวดั (2552) ได้ศึกษาการเลือกใช้บริการโรงพิมพ์ออฟเซตของกลุ่มลูกค้าในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงรายมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและการบริการท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการโรง
พิมพ ์ผลการศึกษาพบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัผลิตภณัฑโ์ดย ลกูคา้ท่ีมีรายไดต่้อปีในการด าเนินธุรกิจต่างกนัจะ
มีการเลือกผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั เช่น ส่ิงพิมพต์อ้งมีลกัษณะ รูปแบบ และสีสนั ใหต้รงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด 

     นายสรรเสริญ ผูภ้กัดีประเสริฐ (2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองแนวทางการรักษาส่วนแบ่งตลาดต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
ถ่ายเอกสารของร้านศูนยร์วมเคร่ืองใชส้ านกังาน อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการเคร่ืองถ่ายเอกสารและก าหนดกลยทุธ์ การรักษาส่วนแบ่งตลาด จากผล
การศึกษาพบวา่ปัจจยัการตลาดท่ีมีอิทธิพลคือดา้นผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 

 
 

(2) 
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จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปแนวคิดเบ้ืองตน้ไดด้งัรูปท่ี  1 

 
รูปที ่ 1    กรอบแนวคิดงานวิจยั (Conceptual framework) 
 

3. วธิีการศึกษา 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

     3.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ฝ่ายพสัดุและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งของคณะต่างๆในมหาวิทยาลยัดีดีดี จ านวน 23 
คณะ  
     3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง ใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท่ีผูท้  าการศึกษานั้นเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
ก าลงัซ้ือมาก แต่มียอดสั่งซ้ือน้อยโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 300,000 บาทต่อปี เป็นจ านวน 6 คณะโดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key 
Informance) ตวัแทนคณะละ 1 ราย  

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

     ผูท้  าการศึกษาไดแ้บ่งวิธีการเขา้ถึงขอ้มลูและเกบ็รวบรวมขอ้มลูออกเป็น 2 ส่วน 
 3.2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการเตรียมแบบสมัภาษณ์ และสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มูลหลกั โดยเตรียมค าถามแบบก่ึง
โครงสร้าง  
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 3.2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสารจากลูกคา้ คือยอดสั่งซ้ือส่ือส่ิงพิมพเ์ปรียบเทียบกบัคู่แข่ง
ภายนอกมหาวิทยาลยั, ขอ้มูลทางดา้นการเงินและการตลาดจากโรงพิมพม์หาวิทยาลยัดีดีดี รวมทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต 

3.3 แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูล 

     ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีก าหนดไวร้วมทั้งจากการสัมภาษณ์และ
จดบันทึกมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยอ่านหลายๆคร้ังเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในภาพรวม และพิจารณาประเด็นท่ี
เก่ียวกบัปัญหาน าขอ้ความท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัมาไวใ้นกลุ่มเดียวกนั โดยมีการใหข้อ้มลูก ากบัทุกประโยค แลว้จึง
ตั้งช่ือค าส าคญัท่ีเป็นกลุ่มใหญ่ ต่อมาน ามาตรวจสอบขอ้มูลโดยยืนยนัความถูกตอ้งจากผูใ้หส้ัมภาษณ์ ตรวจสอบความ
ไวว้างใจไดข้องขอ้มลูกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระ ยืนยนัผลการวิจยัพร้อมส าหรับการตรวจสอบ 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

4.1 ผลการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของโรงพมิพ์มหาวิทยาลยัดีดีดี  

     4.1.1 จุดแขง็ กล่าวคือ โรงพิมพเ์ป็นกิจการในก ากบัของมหาวิทยาลยัดีดีดีซ่ึงมีนโยบายขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน
ต่างๆใหใ้ชบ้ริการโรงพิมพ ์สถานท่ีตั้งอยูภ่ายในมหาวิทยาลยัดีดีดี มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกบัลกูคา้ ได้
ก่อตั้งเป็นระยะเวลากวา่ 30 ปี ท าใหมี้ฐานลกูคา้เดิมอยูพ่อสมควรและยงัมีความช านาญในกระบวนการผลิตส่ิงพิมพ ์

     4.1.2 จุดอ่อน กล่าวคือ เคร่ืองจกัรไม่ทนัสมยั ไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นงานพิมพแ์ก่ลูกคา้ไดทุ้ก
ช้ินงาน มีการบริหารงานแบบก่ึงราชการท าให้เกิดความล่าชา้ในการตดัสินใจโดยผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจข้ึนอยู่กบั
บุคคลเดียวเท่านั้นและไม่สามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารงานไดอ้ย่างรวดเร็ว ในส่วนพนกังานมีความรู้และ
ความช านาญอย่างจ ากัด ขาดการบริหารจดัการด้านการตลาดอย่างจริงจัง ขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่ี
ใหบ้ริการ ไม่ครบวงจรในการใหบ้ริการส่ือส่ิงพิมพ ์สถานท่ีและพ้ืนท่ีใชส้อยไม่เพียงพอในการขยายกิจการ 

     4.1.3 โอกาส กล่าวคือ เศรษฐกิจมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพมี์แนวโนม้ในการเจริญเติบโต 
กิจกรรมการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลยัดีดีดีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจึงท าใหมี้ความตอ้งการส่ือส่ิงพิมพ์
มากข้ึน  

     4.1.4 ภาวะคุกคาม กล่าวคือ นโยบายในการเพ่ิมรายไดข้องพนกังานท าใหต้น้ทุนในการผลิตเพ่ิมข้ึน โดยท่ีเทคโนโลยี
การพิมพมี์ราคาแพงและมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีมีคู่แข่งเพ่ิมมากข้ึนเป็นผลมาจากการเติบโตของ
อุตสาหกรรมส่ือส่ิงพิมพ ์แต่ความตอ้งการของลูกคา้ดา้นงานพิมพมี์ความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน โรงพิมพม์หาวิทยาลยั
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ดีดีดีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดค้รบถว้น และคู่แข่งรายใหญ่มีความไดเ้ปรียบเทียบทางดา้นเงินทุน
ท าใหส้ามารถท่ีจะพฒันาศกัยภาพในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์รวมถึงมีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4.2 ผลการวเิคราะห์ตามทฤษฎกีารก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (STP Analysis) 

     วิเคราะห์โดยใช้หลกัเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรม (Bases  for  Segmentation  Industrial  Market) ใน
ส่วนแบ่งส่วนตลาดของส่ือส่ิงพิมพใ์นจงัหวดัขอนแก่นเลือกใชเ้กณฑด์า้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี (1) ประเภทของธุรกิจท่ีตอ้ง
ใชง้านส่ือส่ิงพิมพ ์คือ หน่วยงานราชการ, บริษทัเอกชน, มลูนิธิ, ร้านคา้, สถานศึกษา และนิคมอุตสาหกรรมโรงงาน 
(2) ขนาดของกิจการ ประกอบไปดว้ย ขนาดใหญ่, ขนาดกลาง และขนาดเลก็ (3) ประเภทของบุคคล คือ นิติบุคคล และ
บุคคลธรรมดา (4) สถานท่ีตั้ง ประกอบไปดว้ย ภายในเมืองจงัหวดัขอนแก่น เขตชานเมือง และ ต่างอ าเภอ    

     กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ส่วนราชการท่ีสังกัดมหาวิทยาลยัดีดีดี โดยท่ีท่ีได้เข้ามาใช้บริการส่ิงพิมพ์กับโรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัดีดีดีจากขอ้มูลในปีงบประมาณ 2554 เป็นเงินทั้งส้ิน 10,644,083.60.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.99 ของ
ยอดขายโรงพิมพฯ์ โดยลกูคา้รายใหญ่คือ คณะ คิดเป็นร้อยละ 37.84 ของยอดขายทั้งหมดของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัดีดีดี
ในปี 2554 

     การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Positioning) จากการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าให้สามารถก าหนดต าแหน่ง
ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลยัดีดีดี โดยเลือกใชเ้กณฑ์คุณภาพและความสามารถในการผลิต และสถานท่ีตั้ง ซ่ึงในดา้น
สถานท่ี โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัดีดีดีถือว่าอยู่สูงกว่าคู่แข่งเน่ืองจาก มีสถานท่ีใกลก้บัลูกคา้ในมหาวิทยาลยั และเกณฑ์
คุณภาพและความสามารถในการผลิตจะอยู่เป็นรองคู่แข่งในจุดน้ี หากสามารถพฒันาในจุดน้ีจะสามารถสร้างจุดยืนท่ี
ชดัเจนในใจของลกูคา้ไดเ้ป็นผลส าเร็จ 

4.3 ผลการวเิคราะห์ Ansoff Matrix เพือ่ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

     จากการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้ าหนดไวน้ั้น โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัดีดีดียงัคงเลือกลูกค้าในตลาดเดิม 
(Existing Markets) เน่ืองจากทางผูท้  าการศึกษาคิดว่า ตลาดในส่วนน้ียงัถูกแย่งส่วนแบ่งไปมาก จากคู่แข่งจากภายนอก
มหาวิทยาลยัดีดีดี ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพิมพ์ท่ีอยู่ในเขตตวัเมืองขอนแก่น โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ของส่วนแบ่งทาง
การตลาดท่ีขาดหายไป และพฒันาผลิตภณัฑ ์(New Product) เพ่ือตอบสนองลกูคา้ใหผ้ลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย ครบ
วงจร รวมถึงลงทุนเคร่ืองจกัรต่างๆ ให้มีความสามารถในการผลิต เพ่ิมสมรถนะในการผลิตให้ครอบคลุมทุกความ
ตอ้งการของลกูคา้ จึงเลือกใชก้ลยทุธ์ Product Development Strategy ในการแกไ้ขปัญหา 

4.4 ผลการวเิคราะห์วงจรชีวิตผลติภัณฑ์ 

     วงจรชีวิตผลิตภณัฑป์ระเภทส่ือส่ิงพิมพก์ าลงัอยู่ในช่วงตน้ของช่วง Maturity ซ่ึงมีขนาดตลาดท่ีใหญ่มากและมีการ
แข่งขนัท่ีสูง แต่เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ซ่ึงมาพร้อมกบักระบวนการลดกระดาษ (E-paper) จึงส่งผลใหใ้นอีกไม่ก่ี 
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10 ปีจะท าใหธุ้รกิจผลิตส่ิงพิมพจ์ะค่อยลดบทบาทความส าคญัลง แต่ในปัจจุบนัคู่แข่งยงัคงแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
กนัอย่างดุเดือดจึงตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑใ์หท้นัคู่แข่งเน่ืองจากโรงพิมพม์หาวิทยาลยัดีดีดียงัตามโรง
พิมพค์ู่แข่งอยู่มากทั้งในดา้นเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ซ่ึงเป็นจุดอ่อนอยา่งหน่ึงท าใหไ้ม่สามารถแยง่ชิงส่วนแบ่งจาก
คู่แข่งไดม้ากพอ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของความคุม้ค่าในการ
ตดัสินใจลงทุน 

4.5 ผลการศึกษาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 

     การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการในส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ 
โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์เชิงลึกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ประกอบไปดว้ย 6
คณะไดแ้ก่ คณะแพทยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์ 
และวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ จากการวิเคราะห์ขอ้มลูสามารถผลสรุปจากการสมัภาษณ์ ดงัน้ี  
 

     4.5.1 ดา้นผลิตภณัฑส่ิ์งพิมพ ์ผลการสัมภาษณ์พบว่าโรงพิมพม์หาวิทยาลยัดีดีดีนั้นมีปัญหาดา้นคุณภาพในการพิมพ์
ส่ิงพิมพ์ 4 สีท่ีไม่คมชัด เกิดการเคล่ือนของสี ความคมชัดและสีท่ีพิมพ์ออกมาไม่ตรงกับความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
ก าหนดไว ้และเคร่ืองจกัรท่ีลา้สมยัท าให้ผลิตงานออกมาได้ไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร รวมทั้ งการออกแบบ (Graphic 
Design) การจดัเรียงองคป์ระกอบท่ีเรียบง่าย แขง็ท่ือ ไม่มีความทนัสมยั ขาดความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบส่ิงพิมพ ์
 

     4.5.2 ดา้นการบริการของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัดีดีดี ผลการสัมภาษณ์พบว่าโรงพิมพม์หาวิทยาลยัดีดีดีมีพนกังานท่ี
พดูจาดี เป็นกนัเอง  แต่ควรมีการเขา้ไปพบลูกคา้มากกว่าน้ี เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูคา้ รวมถึงประชาสัมพนัธ์
บริการท่ีโรงพิมพมี์ ท าใหก้ารรับรู้ของลกูคา้เก่ียวกบัโรงพิมพเ์ป็นในแง่มุมเก่าๆ เม่ือเคยไม่พอใจในบริการของโรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัดีดีดี และควรน าเอาผลงานไปน าเสนอ ในส่วนของความรวดเร็วในการบริการนั้นล่าชา้ มีระบบการท างาน
แบบก่ึงราชการ มีผลในเร่ืองการตดัสินใจ 

4.6 ผลเปรียบเทียบยอดส่ังซ้ือส่ือส่ิงพมิพ์กบัคู่แข่งภายนอกมหาวทิยาลยั      

     ผูศึ้กษาไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูทุติยภูมิเพ่ือยืนยนัขอ้มูลใหมี้ความน่าเช่ือถือโดยรวบรวมยอดสัง่ซ้ือส่ือส่ิงพิมพข์อง
คณะต่างๆ ยอ้นหลงั 3 ปีตั้งแต่ปี 2554-2556 โดยแบ่งเป็นอตัราส่วนเปรียบเทียบยอดสัง่ซ้ือกบัคู่แข่งภายนอก
มหาวิทยาลยัแบบเฉล่ีย 3 ปี (2554-2556) ดงัรูปท่ี 2 
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รูปที ่ 2    อตัราส่วนเปรียบเทียบยอดสัง่ซ้ือส่ือส่ิงพิมพก์บัคู่แข่งภายนอกมหาวิทยาลยัแบบเฉล่ีย 3 ปี (2554-2556) 

     จากการวิเคราะห์รูปท่ี 3 จะเห็นว่าส่วนแบ่งทางการตลาดมหาศาลท่ีหายไป ปัญหาท่ีถือเป็นหน่ึงในสาเหตุหลกัคือ 
ดา้นคุณภาพในการพิมพส่ื์อส่ิงพิมพ ์ผูศึ้กษาจึงเลง็เห็นว่าควรเพ่ิมขีดความสามารถในผลิต ดว้ยการลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัร
เพ่ิม เน่ืองจาก หากสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดไดจ้ะสามารถท าใหโ้รงพิมพม์หาวิทยาลยัดีดีดีมีก าไรจากยอดขาย
ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอนรวมถึงพฒันากลยุทธ์ดา้นการตลาดควบคู่ไปดว้ยย่อมจะท าให้ผลการศึกษานั้นสามารถตอบ
วตัถุประสงคไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถมองภาพส่วนแบ่งทางการตลาดใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึนวา่คู่แข่ง
และเรามีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเกิดจากการท่ีคู่แข่งสามารถเขา้ถึงในการก าลงัการผลิตและสมรรถนะท่ี
สูงกวา่ ดงัรูปท่ี 3 

 
รูปที่ 3  ภาพแนวความคิด การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด 

4.7 อภิปรายผล 

     จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ตลาดลูกค้าเป้าหมาย Ansoff Matrix และวงจรชีวิต
ผลิตภณัฑ์ ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการขยายก าลงัการผลิตของโรงพิมพ์พบว่า โอกาสท่ีเอ้ืออ านวยต่อการ
ลงทุนจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี รวมถึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กมลรัตน์ เหมวิมล (2548) ท่ี
ธุรกิจส่ิงพิมพเ์ป็นธุรกิจท่ีมีแนวโนม้อตัราการขยายตวัมากข้ึนพร้อมต่อการลงทุนในเคร่ืองจกัร 
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     ผลการวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของการลงทุนพบว่าการวิเคราะห์ความไวของระยะเวลาคืนทุน
มีความส าคญัอย่างยิ่งในการวิเคราะห์การประเมินการลงทุน สอดคลอ้งกบั ศิราวรรณ เสตะจิตติ (2550) ความไวในการ
เปล่ียนแปลงมีผลส าคญัต่อการวิเคราะห์เป็นอยา่งมาก 

     ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการคือดา้น

ผลิตภณัฑแ์ละพนกังานเป็นหลกั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สรรเสริญ ผูภ้กัดีประเสริฐ (2556) ท่ีว่าควรเพ่ิมความ

หลากหลายของผลิตภณัฑจ์ะสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดเน่ืองจากตอบสนองตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

     ผลการวิเคราะห์การเลือกใชบ้ริการโรงพิมพอ์อฟเซตพบว่ากลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัดา้นผลิตภณัฑซ่ึ์งเนน้
ท่ีคุณภาพใหต้รงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด ลูกคา้แต่ละรายมีการให้ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ วรนารี โฉมจงัหวดั (2552)ท่ีวา่ส่ิงพิมพต์อ้งมีลกัษณะท่ีตรงกบัความตอ้งการคุณภาพ รูปแบบและสีสนั 

     ผลการวิเคราะห์ทางดา้นการตลาดพบว่าดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีคุณภาพลูกคา้ น ามาเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นผลให้
น ามาวิเคราะห์ในการลงทุน สอดคลอ้งกับ สุดารัตน์ ธรรมวนั (2554) ท่ีมาปัจจัยท่ีส่วนใหญ่ลูกค้าค านึงถึงคือด้าน
ผลิตภณัฑ ์

     ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงได้ท าการประเมินความคุม้ค่าในการลงทุนซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 4 สี ในการวิเคราะห์การประเมิน
โครงการเพ่ือการลงทุนซ้ือเคร่ืองพิมพ ์4 สียี่หอ้ Mitsubishi รุ่น F3-1995 ขนาด 28 x 40 น้ิว มือสอง สภาพพร้อมใชง้าน 
ราคา 7,500,000 บาท ความสามารถในการผลิต (Max Capacity) ต่อชัว่โมงอยูท่ี่ 13,000 แผ่นโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี (อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียจากธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2557) และคิดอายุการท างานของเคร่ืองจกัรท่ี 10 ปี ผล
จากการค านวณ ณ ก าลงัการผลิตร้อยละ 70 สรุปผลไดด้งัน้ี 

1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากบั  3.27  ปี  
2. ค่าเงินปัจจุบนั (NPV) เท่ากบั 8,240,710 บาท 
3. อตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) คิดเป็นร้อยละ 28 
4. วิเคราะห์ค่าความไวของระยะเวลาคืนทุน ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่  1     ตารางวิเคราะห์ค่าความไวของระยะเวลาคืนทุน Payback Period Sensitivity 

Production Capacity(%) Output(แผน่) Profit/Year(บาท) Payback Period(ปี) 
100 91,000 3,276,000 2.29 
90 81,900 2,948,400 2.54 
80 72,800 2,620,800 2.86 

70* 63,700 2,293,200 3.27 
60 54,600 1,965,600 3.81 
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50 45,500 1,638,000 4.58 
40 36,400 1,310,400 5.72 

     จากผลการวิเคราะห์ ณ ก าลงัการผลิตร้อยละ 70  ของการท างานท่ีวนัละ 7 ชัว่โมงและคิดสปัดาห์ละ 6 วนัตามเวลาท า
การปกติ แสดงใหเ้ห็นว่าระยะเวลาในการคืนทุนค่อนขา้งเร็วประมาณ 3 ปี 4 เดือนและจากตารางการวิเคราะห์ความไว
แสดงถึงความไม่แน่นอนของยอดสั่งซ่ึงอาจจะท าให้ใชค้วามสามารถในการผลิตไม่เต็มประสิทธิภาพโดยแสดงตั้งแต่
เต็มความสามารถปกติไปจนถึงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรท่ีร้อยละ 40 โดยมีมูลค่าเงินปัจจุบนั (NPV) ท่ีเป็นบวกเท่ากบั 
8,240,710 บาทซ่ึงมากกว่าเงินลงทุนในเคร่ืองจกัร รวมถึงมีผลตอบแทนอตัราการลงทุน (IRR) ท่ีไม่ติดลบและมีค่าสูง
มากถึงร้อยละ 28 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีน่าลงทุนซ้ือเคร่ืองพิมพ ์4 สี 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
5.1 บทสรุป 

     จากผลการสัมภาษณ์พบปัญหาหลกัคือมี ดา้นผลิตภณัฑส่ิ์งพิมพ ์กล่าวคือ ขาดความหลากหลายของผลิตภณัฑแ์ละ
คุณภาพท่ีต ่ากวา่คู่แข่ง รวมถึงเคร่ืองจกัรท่ีลา้สมยัท าใหผ้ลิตงานออกมาไดไ้ม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร และการออกแบบการ
จดัเรียงองคป์ระกอบท่ีเรียบง่ายเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ผูศึ้กษารวบรวมขอ้มูลยอดสั่งซ้ือส่ือส่ิงพิมพข์องกลุ่ม
ตวัอย่าง ยอ้นหลงั 3 ปีตั้งแต่ปี 2554-2556 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีก าลงัซ้ือมากเป็นจ านวน 6 คณะ ยอดสั่งของคณะ
แพทยศาสตร์กบัทางโรงพิมพม์หาวิทยาลยัดีดีดีคิดเป็นเพียงร้อยละ 24.86 ส่วนกลุ่มตวัอย่างอีก 5 กลุ่มตวัอยา่งนั้น มียอด
สั่งกบัโรงพิมพ์ไม่เกินร้อยละ 15 ของยอดสั่งพิมพ์แต่ละคณะ จึงสรุปว่ายงัมีส่วนแบ่งทางการตลาดอีกมากท่ีคู่แข่ง
ครอบครองอยู่ ผูศึ้กษาจึงเล็งเห็นว่าควรเพ่ิมขีดความสามารถในผลิต ดว้ยการลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิม เน่ืองจาก หาก
สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดไดจ้ะสามารถท าให้โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัดีดีดีมีก าไรจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง
แน่นอน โดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมยอดขายให้กบัโรงพิมพ์มหาวิทยาลยัดีดีดี และเป็นแนวทางในการ
ประเมินความคุม้ค่าในการลงทุนใหก้บัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
     ในการท าการศึกษาวางแผนผลิตภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมยอดขายของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัดีดีดี การลงทุนในการซ้ือเคร่ืองจกัร
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท่ีจะท าใหย้อดขายของโรงพิมพเ์พ่ิมข้ึนไดม้ากนกั ผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการท า
การตลาดเชิงรุกคู่ขนานไปกบัการลงทุนในโครงการน้ี ถึงแมว้่าโรงพิมพ์มหาวิทยาลยัดีดีดีจะมีศกัยภาพในการผลิตท่ี
เพ่ิมข้ึนและดีข้ึน แต่จะขาดการท าการตลาดไปก็ไม่ได ้เน่ืองจากโรงพิมพม์หาวิทยาลยัดีดีดีตอ้งสร้างการรับรู้ (Brand 
Awareness) ท่ีดีใหก้บัลกูคา้เป้าหมาย เน่ืองดว้ยจุดแขง็ของโรงพิมพม์หาวิทยาลยัดีดีดีท่ีเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลยัดี
ดีดี ท าใหส่้วนหน่ึงลกูคา้เตม็ใจท่ีจะสนบัสนุนโรงพิมพม์หาวิทยาลยัดีดีดีอยูเ่สมอ 
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ระดบัปริญญาตรีของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

The Quality Improvement of Service Process for Graduation Request for 
Undergraduate Faculty of Science, Khon Kaen University 

ธีรนุช หาญโสภา1 และ ดร.ปณทัพร เรืองเชิงชุม2 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาคุณภาพของกระบวนการให้บริการ และสาเหตุของปัญหาคุณภาพ
กระบวนการใหบ้ริการเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการใหบ้ริการ ประชากรในการศึกษา
ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ จ านวน 10 ราย และผูใ้หบ้ริการ จ านวน 10 ราย ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลจากการศึกษาพบว่า 
ความล่าชา้กระบวนการใหบ้ริการมีสาเหตุมาจากขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีใชร้ะยะเวลาในการตรวจสอบนานเกินไป 
ผูรั้บบริการท่ีไม่ส่งเอกสารให้ทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนด  ผูใ้ห้บริการท่ีมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการใช้
บริการ และสภาพท่ีพ้ืนท่ีการใหบ้ริการไม่ชดัเจน 
 
ค ำส ำคัญ: กำรปรับปรุงคุณภำพ, คุณภำพกระบวนกำรให้บริกำร, กำรขออนุมติส ำเร็จ  
 

Abstract 
The purpose of this study aimed to investigate the quality of the service process and the causes of quality 
problems, the service process. According to the quality improvement of the service process. The population in this 
study were 10 recipients and 10 providers with the in-depth interview. The study found that the service process is 
delayed because the service period in check for too long, recipients don't send the document to come up with a 
time limit, the provider is not enough demand to use the service and the condition that service area is unclear. 
 
 
Keywords: Quality Improvement, Quality of Service Process, Approval for Graduation 
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1. บทน า 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งอยูเ่ลขท่ี 123 หมู่ท่ี 16  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
เปิดสอนในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 47 หลกัสูตร โดยมีการจดัการศึกษาแบบหลกัสูตรปกติ
และหลกัสูตรโครงการพิเศษ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2556) มีจ านวนนกัศึกษาทั้งส้ิน 3,827 คน 
ซ่ึงเป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 788 คน ระดบัปริญญาตรี จ านวน 3 ,039 คน (ส านกับริหารและพฒันา
วิชาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2557) ท าให้จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ียื่นความประสงค์ขอส าเร็จ
การศึกษามีจ านวนมาก  และระยะเวลาของขั้นตอนการขออนุมติัส าเร็จการศึกษาท่ีใชเ้วลานาน ซ่ึงตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการได ้ประกอบกบัจากขอ้มลูผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัขอนแก่น ปี พ.ศ. 2554 พบว่า อตัราการ
ขยายตวัและโครงสร้างการผลิตจ าแนกตามสาขาการผลิต สาขาการศึกษามีอตัราการผลิตเพ่ิมข้ึน จาก จากขอ้มูล จะ
เห็นวา่มีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึน จาก 3.9 ในปี 2553 เป็น 4.7  ในปี 2554 และโครงสร้างการผลิตเพ่ิมข้ึนจากจาก 8.4 
ในปี 2553 เป็น 8.7  ในปี 2554 (ส านักงานคลงัจังหวดัขอนแก่น, 2554) จึงท าให้ต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุง
กระบวนการให้บริการจากเดิม ภายใต้ระเบียบและแนวปฏิบัติรวมไปถึงขอ้จ ากัดท่ีมี เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการ
ขยายตวัของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  การขยายตวัจงัหวดัขอนแก่น และสถานการณ์ปัจจุบนัใหม้าก
ข้ึนเพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการใหบ้ริการ กรณีศึกษา การขออนุมติัส าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญา
ตรี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงผลจากการศึกษาคร้ังน้ีจะน าไปแนวทางในการเพ่ิมคุณภาพ
กระบวนการให้บริการ และการพฒันากระบวนการปฏิบติังานของบุคลากรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับ
การขออนุมติัส าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และในดา้นอ่ืนๆต่อไป เพ่ือ
ศึกษาคุณภาพของกระบวนการให้บริการ ดา้นการขออนุมติส าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และเพ่ือน าเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการให้บริการ ดา้นขออนุมติ
ส าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือ ไดท้ราบ
ถึงคุณภาพของกระบวนการใหบ้ริการบริการ ดา้นการขออนุมติส าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และไดท้ราบถึงแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการให้บริการ ดา้นการขอ
อนุมติัส าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  คุณภาพกระบวนการให้บริการ 
 กิตติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ (2553) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า คุณภาพ (บนพ้ืนฐานดา้นคุณค่า) คือ การสร้าง
ความพึงพอใจต่อลูกคา้ (โดยลูกคา้จะเปรียบเทียบคุณค่าท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑเ์ทียบกบัราคาเสมอ) ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีท า
ใหไ้ดก้ าไรสูงสุด (โดยผูผ้ลิตสามารถเพ่ิมคุณค่าจากการผลิตไดม้ากท่ีสุด)  
 วีรพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2539) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า บริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การกระท า ท่ีบุคคล
หน่ึงท าใหอี้กบุคคลหน่ึงโดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบบริการอนันั้น และบริการคือ กระบวนการ / 
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กระบวนกิจกรรม ในการส่งมอบบริการจากผูใ้หบ้ริการ (บริกร) ไปยงัผูรั้บบริการ (ลูกคา้) หรือผูใ้ชบ้ริการนั้น และ
คุณภาพของบริการ คือ 

1) ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
2) ระดบัของความสามารถของบริการในการบ าบดัความตอ้งการของลูกคา้ 
3) ระดบัความพึงพอใจของลกูคา้หลงัจากไดรั้บบริการไปแลว้ 

 จากความหมายดงักล่าว ค าว่า คุณภาพ กระบวนการให้บริการ หมายถึง  การด าเนินการ หรือวิธีการต่างๆใน
การปฏิบติังานใหต้อบสนองความความจ าเป็นของผูรั้บบริการ ภายใตค้วามคาดหวงัของผูรั้บบริการ เพ่ือการสร้าง
ความพึงพอใจต่อลกูคา้ 
 
2.2  แผนผงัแสดงเหตุและผล 

 วนัรัตน์ จนัทกิจ (2547) กล่าวว่า แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) 
เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและผล ในช่ือของ "ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) " เน่ืองจากหน้าตาแผนภูมิมี
ลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง หรือหลายๆ คนอาจรู้ จกัในช่ือของแผนผงัอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรั้บ
การพฒันาคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1943 โดยศาสตราจารยค์าโอรุ อิชิกาวา่ แห่งมหาวิทยาลยัโตเกียว 
  แผนผงัสาเหตุและผลคืออะไร ส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญ่ีปุ่น (JIS) ไดนิ้ยามความหมายของผงั
กา้งปลาน้ีว่า "เป็นแผนผงัท่ีใชแ้สดงความสัมพนัธ์อย่างเป็นระบบระหวา่งสาเหตุหลายๆ สาเหตุท่ีเป็นไปไดท่ี้ส่งผล
กระทบใหเ้กิดปัญหาหน่ึงปัญหา" 
 เม่ือไรจึงจะใชแ้ผนผงัสาเหตุและผล  
  1)  เม่ือตอ้งการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา 
  2)   เม่ือตอ้งการท าการศึกษา ท าความเขา้ใจ หรือท าความรู้จกักบักระบวนการอ่ืนๆ เพราะว่าโดยส่วน
ใหญ่พนักงานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพ้ืนท่ีของตนเท่านั้น แต่เม่ือมีการ ท าผงัก้างปลาแลว้ จะท าให้เราสามารถรู้
กระบวนการของแผนกอ่ืนไดง่้ายข้ึน 
  3)  เม่ือตอ้งการให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซ่ึงจะช่วยให้ทุกๆ คนให้ความสนใจในปัญหาของ
กลุ่มซ่ึงแสดงไวท่ี้หวัปลา 
 
2.3  การปรับปรุงคุณภาพการบริการ 

กิตติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ (2553) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า การปรับปรุงคุณภาพ คือ การด าเนินกิจกรรม
คน้หาปัญหาเร้ือรังและวิเคราะห์สาเหตุเน่ืองจากระบบเพ่ือการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาเร้ือรังส าหรับสมรรถนะท่ี
เกิดข้ึนจริง 

การปรับปรุงคุณภาพการบริการ  คือ การด าเนินกิจกรรมคน้หาปัญหาเร้ือรังของการให้บริการและวิเคราะห์
สาเหตุเน่ืองจากระบบเพ่ือการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาเร้ือรังส าหรับสมรรถนะท่ีเกิดข้ึนจริง ของการใหบ้ริการ 

 
 

http://www.prachasan.com/mindmapknowledge/brainstormmm.htm
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2.4   การปรับปรุงงาน (Work Simflication)  
 การปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินงานโดยศึกษากระบวนการปฏิบติังาน เพ่ือให้ การด าเนินงานเป็
นไปอย่างง่าย มีมาตรฐาน เน่ืองจากมีการลดความ ซับซ้อนของงานลง ท าให้ลดเวลาในการปฏิบติังาน เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต และท าให้เกิดทักษะในการท างาน  และจากแนวคิดของ ทศพล เกียรติเจริญผล (2553) ECRS เป็นการ
ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมผลลพัธ์ในการปรับปรุงงานใดๆ ซ่ึงรายละเอียดของแต่ละแนวคิดของการปรับปรุงกระบวนการมี
ดงัต่อไปน้ี 

2.4.1  ขจดั (Eliminate) 
  งานขั้นตอนน้ีสามารถเอาออกไดไ้หม ? โดยการมองปัญหาจากมุมท่ีแตกต่าง หรือจากระดบัท่ีสูงข้ึน จะ

พบไดบ่้อยๆว่า มีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีไม่ตรงวตัถุประสงค์ รวมอยู่ในขั้นตอนการด าเนินงาน หรือเป็นขั้นตอน
การด าเนินงานท่ีไม่เกิดประโยชน ์

2.4.2   รวม (Combine) 
การท างานใดๆ รวมกันไดห้รือไม่ การรวมขั้นตอนการท างานเข้าดว้ยกนั ไม่เป็นเพียงการวางแผน

ปฏิบติังานเป็น การรวมการท างานท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนัจะน าประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงข้ึน 
2.4.3  จดัเรียง (Rearrange) 
  พิจารณาวา่มีการจดัเรียงในแบบอ่ืนๆ อาจท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม่ ซ่ึงอาจจะตอ้ง

มีการเปล่ียนแปลงปัจจยัในการผลิตเพ่ิมเติม เพ่ือท าใหเ้กิดการจดัเรียงขั้นตอนการท างานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
2.4.4   ท าใหง่้าย (Simplify) 

  สามารถท างานนั้นให้ง่านข้ึนไดไ้หม มีอุปกรณ์อ่ืนเพ่ือน ามาใช้เพ่ือให้การท างานนั้นสะดวกข้ึนได้
หรือไม่ งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ก าลงัของพนักงาน หรือใช้ทกัษะความช านาญของพนักงาน จะเป็นงานท่ีตอ้ง
พิจารณาเพ่ือหาวิธรการท างานท่ีง่ายกวา่ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนในการท างาน 

 
2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

พิศาล เกิดมะเริง (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของส านักทะเบียน
ท้องถ่ินเทศบาลต าบลเมืองยาง อ าเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงค์  เพ่ือศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ บริการของส านกัทะเบียนท้ องถ่ินเทศบาลต าบลเมืองยาง อ าเภอเมืองยาง จงัหวดั
นครราชสีมา และเพ่ือศึกษาข้ อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการของส านกัทะเบียนท้

องถ่ินเทศบาลต าบลเมืองยางอ าเภอเมืองยาง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงวิธีการศึกษาโดยการวิเคราะห์ ระบบการ
ใหบ้ริการและการสัมภาษณ์ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ผู ้ ใช้ บริการของ
ส านกัทะเบียนท้ องถ่ินเทศบาลต าบลเมืองยางทั้ง 12 หมู บ้ าน อ าเภอเมืองยาง จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 50 
คน ผลการศึกษาพบว่าการให้ บริการของส านกัทะเบียนท้ องถ่ินเทศบาลต าบลเมืองยาง ท่ีเกิดความล่ าชา้ใน
การให้ บริการ นั้น เกิดจาก ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลเมืองยาง มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ ท่ีไม่ เพียงพอ
ต่อการด าเนินงานในการให้บริการและจ านวนเจา้หนา้ท่ีผู ้ ปฏิบติังานมีจ านวนไม่ เพียงพอต่อการปฏิบติังาน
ให้บริการงานทะเบียนราษฎร ข อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ บริการของส านกัทะเบียน
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ทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลเมืองยาง โดยการเพ่ิมเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์พร้อมกบัเจา้หนา้ท่ีใหเ้พียงพอและควรจะมีเอกสาร
แนะน าขั้นตอนการปฏิบติังานการใหก้ารบริการ มีป้ายบอกขั้นตอนต่างๆ และเพ่ิมการบริการในวนัเสาร์เพ่ิมอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกรวมถึงการจดัสถานท่ีท างานใหส้ะอาดเรียบร้อยจดัท่ีนัง่ไวใ้หเ้พียงพอกบัการมาติดต่ อบริการ
ของประชาชน 

นนัทรัตน์ ใบงาม (2554) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการดา้นงานทะเบียนราษฎรและ
บตัรประจ าตวัประชาชน  ส านักทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ศึกษาคุณภาพการให้บริการละปัญหาอุปสรรคในการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชนส านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี  2) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบ้ริการดา้นงานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชนส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองชลบุรี  จงัหวดั
ชลบุรี  โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  ประชากรเป้าหมาย  ประกอบดว้ยกลุ่มผูใ้ห้บริการ  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร  หวัหนา้
ส่วนราชการ  และเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  จ านวน 25 คน  และกลุ่มผูรั้บบริการ  ไดแ้ก่  ประชาชนผูม้ารับบริการท่ีมี
ภูมิล  าเนาอยู่ในเขตและนอกเขตเทศบาล  จ านวน 30 คน  รวมทั้ งส้ิน 55 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยใช้แบบ
สมัภาษณ์และเทคนิควิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) 
 คุณภาพการให้บริการดา้นงานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน ส านักทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาล
เมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี พบว่า 1) ดา้นความพึงพอใจ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 2) ดา้นประสิทธิภาพ เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการสามารถปฏิบติังานไดร้วดเร็ว 3) ดา้นระบบการ
ใหบ้ริการ กระบวรการและขั้นตอนการใหบ้ริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ พบว่า ดา้นเจา้หนา้ท่ีควรจดัเจา้หนา้ท่ีเสริมในช่วงเวลาท่ีมีผูม้ารับ
บริการมาก  และเจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิบติังานทดแทนกนัได ้
 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปแนวคิดเบ้ืองตน้ ไดด้งัแสดงในรูปท่ี 1 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
รูปที่  1    กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาคุณภาพของ
กระบวนการใหบ้ริการ 

- คุณภาพการใหบ้ริการ 
- กระบวนการใหบ้ริการ 
- ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ใหบ้ริการ  
- ค ว า ม ค าด ห วั ง ข อ ง

ผูรั้บบริการ 

 
แนวทางการปรับปรุง
คุณภาพกระบวนการ
ใหบ้ริการการขออนุมติั
ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีของคณะ

วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

การศึกษาสาเหตุของ
ปัญหาคุณภาพ

กระบวนการใหบ้ริการ 
- คุณภาพการใหบ้ริการ 
- กระบวนการใหบ้ริการ 
- ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ใหบ้ริการ  
- ค ว า ม ค าด ห วั ง ข อ ง

ผูรั้บบริการ 
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3. วธิีการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ซ่ึงมีรายละเอียดการศึกษาดงัน้ี  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ ดงัน้ี 
1) ผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ียื่นค าร้องขอ

ส าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 จ านวน 1,285 
ราย 

2) ผูใ้หบ้ริการ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 165 ราย 
3.1.2   กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) มีจ านวน 

2 กลุ่ม ดงัน้ี 
1)   ผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ียื่นค าร้องขอ

ส าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 และนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ จ านวน 10 ราย 
2)   ผูใ้ห้บริการ ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการขออนุมติัส าเร็จการศึกษา ระดบั

ปริญญาตรี จ านวน 10 ราย 
 
3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดก้ าหนดแนวทางในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี  

3.2.1  ข้ อมลูปฐมภูมิ (Primary data) 
   เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(in-depth interview) โดยใชค้ าถามแบบปลายเปิด จาก

กลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2.2 ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary data)  
   เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาปัจจุบนั จากส านกับริหาร
และพัฒนาวิชาการ ข้อมูลสถิติจ านวนนักศึกษาท่ียื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ ข้อมูล
ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัขอนแก่น ปี พ.ศ. 2554 จากส านกังานคลงัจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และเพ่ือน ามาใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลใน
การศึกษา 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวเิคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกนั้น ผูศึ้กษาไดก้ าหนดแนวทางการวิเคราะห์ขอ้มลูไวด้งัน้ี  
 3.3.1  วเิคราะห์คุณภาพกระบวนการให้บริการ 
    แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ มามาถอดเทป และก าหนดรหัสขอ้มูล
ส าหรับการสัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่มท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการรวมกลุ่มขอ้มูลท่ีมีขอ้ความหรือ
ประโยคท่ีมีความหมายเหมือนกนัใกลเ้คียงกนัมาไวก้ลุ่มเดียวกนั แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมโดยใช้
ทฤษฎี คุณภาพการใหบ้ริการ กระบวนการใหบ้ริการ มาช่วยในการสรุปภาพรวมของคุณภาพกระบวนการใหบ้ริการ
ท่ีตอ้งการศึกษา  

3.3.2   วเิคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพกระบวนการให้บริการ 
  แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มลู น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คุณภาพกระบวนการใหบ้ริการ มาวิเคราะห์

สาเหตุของปัญหาคุณภาพกระบวนการให้บริการโดยการรวมกลุ่มขอ้มูลท่ีมีขอ้ความหรือประโยคท่ีมีความหมาย
เหมือนกันใกล้เคียงกันมาไวก้ลุ่มเดียวกัน แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แผนผงัสาเหตุและผลแสดงถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหากบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น  
 การตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาน ามาตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ดงัน้ี ผู ้
สมัภาษณ์สร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อผูใ้หส้มัภาษณ์ เพ่ือใหเ้กิดความไวว้างใจ ท าใหมี้ผลต่อความถกูตอ้งและเป็นจริง
ของขอ้มลู การยืนยนัความถกูตอ้งของขอ้มูล โดยการน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลบัไปใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ยืนยนั
ความถกูตอ้งของขอ้มลูวา่ขอ้มูลเป็นจริง ตรวจสอบความไวว้างใจไดข้อง โดยการน าขอ้มูลไปตรวจสอบกบัอาจารย์
ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระเพ่ือยืนยนัความถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา ความสามารถในการน าผล
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ โดยการเขียนระเบียบวิธีการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูล และบริบทท่ีตอ้งการศึกษาอย่าง
ชดัเจน และการยืนยนัผลการศึกษาโดยการท่ีผูวิ้จยัจะเก็บเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไวเ้ป็นอยา่งดี พร้อม
ส าหรับการตรวจสอบเพ่ือยืนยนัวา่ขอ้มลูท่ีไดไ้ม่มีความล าเอียงหรือเกิดจากการคิดข้ึนของผูศึ้กษา 

3.3.3    อภิปราย 
  เป็นการน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คุณภาพกระบวนการให้บริการ และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

คุณภาพกระบวนการให้บริการมาเช่ือมโยงกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
ใหบ้ริการ  
 

4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1  ผลการศึกษาคุณภาพของกระบวนการให้บริการ 
      จากการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือศึกษาคุณภาพของกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นการขออนุมติัส าเร็จการศึกษา ระดบั
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น สามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดการศึกษาใน
แต่ละดา้นจากมุมมองของผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการไดด้งัน้ี 
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4.1.1 ด้านคุณภาพการให้บริการ  
 ผู้รับบริการ ส่วนใหญ่เห็นว่า การใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพเป็นผลมาจากการใหบ้ริการท่ีมีความรวดเร็วและ

ถูกตอ้ง และสาเหตุท่ีท าใหก้ารใหบ้ริการไม่มีคุณภาพส่วนใหญ่เห็นว่ามาจากผูรั้บบริการเองซ่ึงก็คือนกัศึกษาท่ีไม่มี
ความรับผิดชอบ ไม่กระตือรือร้นในการท่ีจะส่งเอกสารใหท้นัตามระยะเวลาท่ีก าหนด ส่งผลให้การบริการล่าชา้ไป
ดว้ย สาเหตุรองลงมาไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการซ่ึงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
    ผู้ให้บริการ ส่วนใหญ่เห็นว่า การให้บริการท่ีมีคุณภาพเป็นผลมาจากการมีกระบวนการปฏิบติังานท่ี
ชดัเจน รวดเร็ว กระชบั มีแผนการปฏิบติังาน และท าใหผู้รั้บบริการพอใจ สาเหตุท่ีท าใหก้ารบริการไม่มีคุณภาพคือ
การประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึง  

4.1.2 ด้านขั้นตอนให้บริการ  
 ผู้รับบริการส่วนใหญ่เห็นวา่ขั้นตอนท่ีใชร้ะยะเวลานานท่ีสุดในการปฏิบติังานคือขั้นตอนการตรวจสอบ

ของเจา้หนา้ท่ีซ่ึงส่งผลให้การส าเร็จการศึกษาล่าชา้ ส่วนขั้นตอนท่ีผูรั้บบริการคิดว่าสามารถตดัออกไดคื้อขั้นตอน
การกรอกขอ้มลูและยื่นเอกสาร 
   ผู้ให้บริการ ส่วนใหญ่เห็นว่าขั้นตอนท่ีใชร้ะยะเวลานานท่ีสุดคือขั้นตอนการตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ีซ่ึง
ส่งผลให้การส าเร็จการศึกษาล่าชา้ ส่วนขั้นตอนท่ีผูใ้ห้บริการคิดว่าสามารถตดัออกไดคื้อขั้นตอนการกรอกขอ้มูล
และขั้นตอนการตรวจสอบหน้ีสิน  

4.1.3 ด้านปัจจยัที่เกีย่วข้องกบัการให้บริการ  
    ผู้ รับบริการ ส่วนใหญ่เห็นว่าผูรั้บบริการมีผลกบัการให้บริการเป็นอย่างมาก เพราะถา้ผูรั้บบริการมี
ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบและขอ้ปฏิบติัจะส่งผลให้ผูใ้ห้บริการปฏิบติังานไดเ้ร็วข้ึนและช่วยลดขอ้
ร้องเรียนของผูรั้บบริการเก่ียวกบัการให้บริการท่ีล่าชา้ ดา้นทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ของผูใ้ห้บริการนั้นมี
ความส าคญักบัผูรั้บบริการเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยใหก้ารใหบ้ริการมีคุณภาพมากข้ึน คือบริการไดอ้ย่างรวดเร็ว
และถูกตอ้ง และสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัไม่มีการแบ่งพ้ืนท่ีการให้บริการท่ีชดัเจน ไม่มีผูใ้ห้บริการตอบค าถาม 
ส่งผลใหก้ารบริการไม่มีคุณภาพ 

ผู้ให้บริการ ส่วนใหญ่เห็นว่าผูรั้บบริการหรือตวันกัศึกษามีผลกระทบกบัการให้บริการเป็นอย่างมาก 
เพราะถา้ผูรั้บบริการความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบและขอ้ปฏิบติัจะส่งผลใหผู้ใ้หบ้ริการปฏิบติังานไดเ้ร็ว
ข้ึนและซ่ึงท าให้ผู ้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ของผูใ้ห้บริการนั้ นมี
ความส าคญักบัผูรั้บบริการเป็นอย่างมาก เพราะเป็นงานท่ีมีความละเอียดตอ้งอาศยัความรู้และประสบการณ์  พร้อม
ทั้งเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ดา้นระเบียบและขอ้ปฏิบติั จะช่วยใหก้ารใหบ้ริการมีคุณภาพมากข้ึน คือบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และถูกตอ้ง และเห็นว่าสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัมีผลต่อการใหบ้ริการมาก ซ่ึงสภาพแวดลอ้มค่อนขา้งคบัแคบ ไม่
เป็นสดัส่วน ไม่มีการแบ่งพ้ืนท่ีการใหบ้ริการท่ีชดัเจน ไม่มีผูใ้หบ้ริการตอบค าถาม ส่งผลใหก้ารบริการไม่มีคุณภาพ 

4.1.4 ด้านความคาดหวงัของผู้รับบริการ  
 ผู้รับบริการ ส่วนใหญ่เห็นว่าในปัจจุบนั การให้บริการไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ

เท่าท่ีควร จึงมีความคาดหวงัว่าการให้บริการท่ีมีคุณภาพตอ้งมีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และตรวจสอบได ้มีการแบ่ง
พ้ืนท่ีการใหบ้ริการออกเป็นสดัส่วน มีป้ายบอกชดัเจน มีระบบสารสนเทศรองรับการใหบ้ริการ 
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  ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นคลา้ยกบัผูรั้บบริการ คือคาดหวงัวา่การใหบ้ริการตอ้งมีความรวดเร็ว 
ถูกตอ้ง และตรวจสอบได ้มีการแบ่งพ้ืนท่ีการให้บริการออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน มีป้ายบอกชดัเจน มีระบบ
สารสนเทศรองรับการใหบ้ริการ และผูรั้บบริการสามารถตรวจสอบสถานะไดด้ว้ยตนเอง 
 
4.2  สาเหตุของปัญหาคุณภาพกระบวนการให้บริการ 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพของกระบวนการให้บริการ ท าให้ไดส้าเหตุของบปัญหาคุณภาพกระบวนการ
ใหบ้ริการ (ดงัแสดงในตารางท่ี 1)  
 
ตารางที่ 1 ประเดน็ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการ 
 

คุณภาพของกระบวนการ
ให้บริการ 

สาเหตุของปัญหาคุณภาพ
กระบวนการให้บริการ 

แนวทางการปรับปรุง 

ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ผูรั้บบริการไม่มีความรับผิดชอบ ไม่
กระตือรือร้นในการท่ีจะส่งเอกสาร
ใหท้นัตามระยะเวลาท่ีก าหนด ส่งผล
ใหก้ารบริการล่าชา้ 

ประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน โดยการจัด
ประชุมนัก ศึกษ าเพ่ื อท าความ เข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบและข้อปฏิบัติ ต่ างๆ 
รวมทั้ งมีการเตรียมความพร้อมส าหรับ
นกัศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 

ดา้นขั้นตอนใหบ้ริการ  
 

ขั้ นตอนการกรอกข้อมูลและยื่น
เอกสารใชร้ะยะเวลานานเกินไปและ
ขั้นตอนการตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ี
เกิดความล่าชา้  
 

พัฒนาระบบสารสน เทศ เพ่ื อรองรับ
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลและยื่นเอกสาร
ผา่นระบบออนไลน์ และพฒันาโปรแกรม
การตรวจสอบขอ้มลูผา่นคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ลดระยะเวลาด าเนินการ 

ดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใหบ้ริการ  
 

ผู ้รับบริการไม่มีความรู้และความ
เขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบและขอ้ปฏิบติั 
ผู ้ให้บ ริการไม่ เพี ยงพอต่อความ
ตอ้งการสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัไม่
มีการแบ่งพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ 

ประชาสัมพนัธ์ให้นกัศึกษาทราบระเบียบ
แ ล ะข้ อ ป ฏิ บั ติ ต่ า งๆ  จั ด โ ค ร งก าร
แลกเป ล่ียนเรียน รู้และฝึกปฏิบัติผู ้ให้
บริการให้มีความรู้และทกัษะมากข้ึน จดั
พ้ืนท่ีการใหบ้ริการ มีป้ายบอก 

ดา้นความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการ  
 

การใหบ้ริการไม่ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ 

พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการ
ให้บริการให้มีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และ
ตรวจสอบได ้เพ่ือให้ผูรั้บบริการสามารถ
ตรวจสอบสถานะไดด้ว้ยตนเอง มีการแบ่ง
พ้ืนท่ีการให้บริการออกเป็นสัดส่วนท่ี
ชดัเจน มีป้ายก ากบัชดัเจน  
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4.3  อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของกระบวนการให้บริการและ สาเหตุของปัญหาคุณภาพกระบวนการ

ให้บริการ สามารถก าหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการ ในมุมมองของผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ
จาก 4 ด้าน (ดังแสดงในตารางท่ี 1) คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ผูรั้บบริการไม่มีความรับผิดชอบ ไม่
กระตือรือร้นในการท่ีจะส่งเอกสารให้ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด ส่งผลให้การบริการล่าช้า ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ คือขั้นตอนการกรอกขอ้มูลและยื่นเอกสารและขั้นตอนการตรวจสอบของเจา้หน้าท่ีใช้ระยะเวลานาน
เกินไป ดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ คือผูรั้บบริการไม่มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบและขอ้
ปฏิบติั ผูใ้ห้บริการไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัไม่มีการแบ่งพ้ืนท่ีการให้บริการท่ี
ชดัเจน ซ่ึงจากสาเหตุท่ีกล่าวมา ส่งผลใหก้ารใหบ้ริการเกิดความล่าชา้ ซ่ึงคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การ
ใหบ้ริการท่ีมีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง การให้บริการท่ีมีความรวดเร็วและถูกตอ้งส่งผลให้ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ 
แต่จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัคือความล่าชา้ในการให้บริการซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยั
หลายดา้น ทั้งดา้นผูรั้บบริการ ผูใ้หบ้ริการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ และสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบันนัทรัตน์ ใบ
งาม (2553) ท่ีไดศึ้กษาการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการดา้นงานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน  
ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ท าใหไ้ดแ้นวทางการปรับปรุงท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ เพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึน โดยการจดัประชุมนักศึกษาเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบและขอ้
ปฏิบติัต่างๆ รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลและยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ และพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบข้อมูลผ่าน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือลดระยะเวลาด าเนินการ ประชาสมัพนัธ์ใหน้กัศึกษาทราบระเบียบและขอ้ปฏิบติัต่างๆ จดัโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และฝึกปฏิบติัผูใ้ห้บริการให้มีความรู้และทกัษะมากข้ึน จดัพ้ืนท่ีการให้บริการให้ชัดเจน มีป้าย
บอกซ่ึงสอดคลอ้งกบัพิศาล เกิดมะเริง (2554) การปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการของส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลเมืองยาง อ  าเภอเมืองยาง จงัหวดันครราชสีมา มีการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการใหบ้ริการ
ใหมี้ความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และตรวจสอบได ้เพ่ือใหผู้รั้บบริการไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 สรุปผล 
  ผลจากการศึกษาพบว่าปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดของกระบวนการคือการใหบ้ริการมีความล่าชา้ ซ่ึงเกิดจาก ขั้นตอน
การให้บริการท่ีใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนานเกินไป ผูรั้บบริการท่ีไม่ใส่ใจในการส่งเอกสารให้ทันตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด  ผูใ้ห้บริการท่ีมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการใช้บริการ และสภาพแวดลอ้มท่ีพ้ืนท่ีการ
ให้บริการไม่ชัดเจน ซ่ึงจากปัญหาดังกล่าว ได้แนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ดังน้ีคือ เพ่ิมการ
ประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึน มีการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือ
รองรับขั้นตอนการกรอกขอ้มูลและยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ และพฒันาโปรแกรมการตรวจสอบขอ้มูลผ่าน
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คอมพิวเตอร์ เพ่ือลดระยะเวลาด าเนินการ จดัโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และฝึกปฏิบติัผูใ้ห้บริการให้มีความรู้และ
ทักษะมากข้ึน จดัพ้ืนท่ีการให้บริการให้ชัดเจน มีป้ายบอกชัดเจน และพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการ
ให้บริการในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการกรอกขอ้มูล ขั้นตอนการส่งเอกสาร และขั้นตอนการตรวจสอบของ
เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงการพฒันาระบบสารสนทศจะช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอนของผูใ้หบ้ริการ ท า
ใหส้ามรถบริการไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว ส่งผลใหผู้รั้บบริการมีความพึงพอใจ ส าหรับประโยชน์ท่ีไดจ้ากศึกษา
คร้ังน้ี คือไดท้ราบถึงคุณภาพของกระบวนการให้บริการและสาเหตุของปัญหาคุณภาพกระบวนการให้บริการ 
รวมถึงไดแ้นวทางการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการใหบ้ริการ 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
1) การปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการ จ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะ

ผูบ้ริหารหากแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท่ีไดวิ้เคราะห์ออกมาส่งผลกบันโยบายการบริหารงาน มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการตอ้งให้ขอ้มูลกบัผูบ้ริหารเพ่ือให้มีความเขา้ใจ ซ่ึงจะส่งผลให้การด าเนินการส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 

2) การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบโครงการควรเป็นระดบัหวัหนา้งานข้ึนไปเพราะจะ
สามารถส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือ ความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรท่ีปฏิบติังานร่วมกนัๆไดเ้ป็นอย่างดี และใน
กรณีท่ีเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภายนอก เป็นเร่ืองยากท่ีจะปรับปรุงได ้การปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานเดียวกนัจะท าใหป้ระสบผลส าเร็จมากกวา่  
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพกระบวนการใหบ้ริการทางกายภาพบ าบดัในระบบผูป่้วยใน ของหน่วย
กายภาพบ าบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพ่ือน าเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการใหบ้ริการ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มตวัอย่างจ านวน 24 ราย 
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และน าเสนอโดยการบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพกระบวนการให้บริการท่ีมี
ปัญหาเร่งด่วนคือ ระยะเวลาในการเขา้ถึงบริการ รองลงมาคือ สมรรถนะของผูใ้หบ้ริการและการปรับปรุงคุณภาพ
บริการอยา่งต่อเน่ือง มีแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการใหบ้ริการทางกายภาพบ าบดั จ านวน 5 แนวทาง 
 
ค ำส ำคัญ: กำรปรับปรุงคุณภำพ, กระบวนกำรให้บริกำร, กำรให้บริกำรทำงกำยภำพบ ำบัด  
 

Abstract 
This study aims to investigate the quality of process and quality improvement guidelines in physical therapy unit. 
Using formal interviews and in-depth interviews. Among key informants in the process of physical therapy. Data 
were collected by in-depth interviews with 24 peoples. Data were analyzed by qualitative data analysis. Presents 
by descriptive. The results of the study found that: Providing quality processes an urgent issue is Duration of 
Access. Followed by the performance of the services and improve service quality continuously. There are 5 
guidelines to improve quality of process in physical therapy services.  
Keywords: Quality Improvement, Service of Process, Service of Physical Therapy 
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1. บทน า 
 

สงัคมโลกยุคปัจจุบนัอยู่ในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  มีการแข่งขนัสูงท าใหอ้งคก์รต่างๆ ตอ้งหนั
กลบัมาทบทวนตนเอง และใหค้วามส าคญักบักระบวนการท างานและการพฒันาคุณภาพในกระบวนการท างานมาก
ข้ึน เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในความเป็นผูน้ าในการปรับตวัให้ทนักบักระแสการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เน่ืองจากองค์กรท่ีอยู่รอดไดคื้อองค์กรท่ีสามารถปรับตวัตาม
กระแสการเปล่ียนแปลงได ้ และมีกระบวนการท างานท่ีมีคุณภาพ มีการสร้างองคค์วามรู้ในองคก์ร  แต่องคก์รท่ีจะ
ประสบความส าเร็จได ้จะตอ้งสามารถคาดคะเนความเปล่ียนแปลงล่วงหน้าและปรับตวัไดก่้อน และการท่ีจะเป็น
องคก์รแห่งความเป็นเลิศไดต้ลอดกาลนั้น องคก์รจะตอ้งสามารถตอบสนองและสามารถก าหนดแนวโนม้ ตลอดจน
ความสามารถในความเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงไดใ้นท่ีสุดการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement: QI) เป็น
การยกระดบัมาตรฐานการท างานใหสู้งข้ึน เพราะความตอ้งการของลกูคา้มีสูงข้ึนและคู่แข่งขนัก็พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
การท าใหม้าตรฐานสูงข้ึน จะส่งผลให้องคก์รเกิดกระบวนการพฒันาคุณภาพอยู่เสมอจนเป็นวฒันธรรมองคก์รใน
ท่ีสุด  

สอดคลอ้งกบั แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ไดก้ล่าวถึงการพฒันา
ระบบสวสัดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และมีการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง กรอปกบันโยบายการ
ผลกัดนัใหจ้งัหวดัขอนแก่นเป็นศูนยก์ลางบริการทางการแพทย ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนยก์ลางสุขภาพ
แห่งภูมิภาค ศูนยก์ลางการรักษาพยาบาลชั้นเลิศของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน ้ าโขง 
(Medical hub) เป็นผูน้ าในการให้บริการทางการแพทย ์พร้อมเป็นสถาบนัผลิตแพทยแ์ละฝึกอบรมเทคนิคทางการ
แพทย์อีกมากมาย โดยสามารถดูแลรักษาประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและประเทศลุ่มน ้ าโขงโดย
ประชาชนไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางเขา้ไปรักษาท่ีกรุงเทพมหานครฯ เน่ืองจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น
นั้น มีองคค์วามรู้ดา้นการแพทยค่์อนขา้งสมบูรณ์แบบ ประเทศไทยในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ ก็จะเป็นประชาคมอาเซียน 
การเคล่ือนยา้ยทุกๆ ดา้นก็จะเสรี รวมถึงดา้นการแพทยแ์ละดา้นสุขภาพดว้ย ส าหรับการเตรียมตวัรองรับผูป่้วยท่ีจะ
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากไทยมีช่ือเสียงในดา้นการรักษาพยาบาล  (แผนพฒันาจงัหวดัขอนแก่น 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560, 
2557) 

การพฒันาคุณภาพองค์กร จึงเป็นองค์ประกอบส าคญัอย่างหน่ึงของกระบวนการในการบริหาร เพ่ือวิเคราะห์
สภาพ ก าหนดเป้าหมาย และหากลยุทธ์ในการบริหารให้องค์กรสามารถด าเนินต่อไปอย่างทัดเทียมโดยยึด
มาตรฐานสากลสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับจังหวดั ระดับชาติและ
นานาชาติ ในยุคแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วน้ี การพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง มีสาระส าคญั คือ การเน้น
ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง การปรับปรุงวิธีการท างานอย่างต่อเน่ือง โดยอาศยักระบวนการแกปั้ญหา ขอ้มูล ความคิด
สร้างสรรค ์และการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงตอ้งอาศยัผูบ้ริหารท่ีมีความมุ่งมัน่ และโครงสร้างองคก์รท่ีเอ้ือต่อ
การมีวฒันธรรมใหม่ การใหบ้ริการแก่ผูป่้วยทางกายภาพบ าบดัมีลกัษณะเฉพาะตรงท่ีผูป่้วยมีความหลากหลาย การ
ตดัสินใจข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของแพทย ์ ผูป่้วยเป็นทั้งปัจจยัน าเขา้ของกระบวนการผลิตและเป็นทั้งผูรั้บบริการท่ี
ส าคญั ซ่ึงจะติดตามกระบวนการท างานไปเกือบทุกขั้นตอนเพ่ือพิทกัษสิ์ทธ์ิอนัพึงมีพึงไดข้องตนเองอีกดว้ย ทั้งน้ีใน
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ปัจจุบนัจึงมีการน าเอาแนวคิดการพฒันาคุณภาพ ในทางอุตสาหกรรมจะน ามาใชใ้นงานบริการสุขภาพกนัอย่าง
กวา้งขวาง  ดงันั้นการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการบริการ อย่างครอบคลุมทุกมิติของกระบวนการจะท าให้องค์กรมี
การพฒันาอย่างต่อเน่ือง ลดขอ้ร้องเรียนจากผูรั้บบริการ และเกิดองค์ความรู้ในองค์กรเช่ือมโยงไปสู่เป้าหมายการ
เป็น โรงเรียนแพทยร์ะดบัโลกท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและมวลมนุษยชาติ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
และสนับส นุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งภู มิภ าค  ศูนย์กลางการรักษาพยาบาลชั้ น เลิศของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน ้าโขง อยา่งมีประสิทธิภาพ  

หน่วยกายภาพบ าบดั ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีวิสยัทศัน์ มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางบริการ  วิชาการและการวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและของ
ประเทศ  มีพนัธกิจ ให้บริการดูแลรักษาทางกายภาพบ าบดัร่วมกบัทีมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โดยเนน้ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง 
ใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม  และเนน้การพฒันาหน่วยงานใหมี้คุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด ใหเ้ป็นท่ียอมรับใน
ระดบัมาตรฐานสากล บุคลากรประกอบดว้ย นกักายภาพบ าบดั จ านวน 18 อตัรา ผูช่้วยนกักายภาพบ าบดั จ านวน 5 
อตัรา และพ่อบา้น จ านวน 2 อตัรา ใหบ้ริการทางกายภาพบ าบดัทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยในซ่ึงปริมาณผูป่้วยทั้งสอง
ระบบมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส าหรับการใหบ้ริการทางกายภาพบ าบดัในระบบผูป่้วยในปัจจุบนัพบวา่ยงัมี
ปัญหาคุณภาพในการให้บริการ ยกตวัอย่างเช่น ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการภายในยงัไม่ถึงเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้ ผูป่้วยไดรั้บบริการทางกายภาพบ าบดัท่ีล่าชา้ ท าใหมี้ระยะเวลาการครองเตียงนานข้ึนส่งผลใหผู้ป่้วยราย
อ่ืนท่ีรอคอยการเขา้รับการรักษาตอ้งรอเตียงนานข้ึนและตวัผูป่้วยเองก็เส่ียงต่อการติดเช้ือมากข้ึน ส่งผลให้ ญาติ
ผูป่้วยท่ีตอ้งมาเฝ้าไขสู้ญเสียเวลาในการท างานและทีมแพทยพ์ยาบาลประจ าหอผูป่้วย ตอ้งท างานซ ้ าซ้อนในการ
ติดตามผลการส่งปรึกษาทางกายภาพบ าบดั ซ่ึงจากปัญหาน้ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการทั้งส้ิน 
ดังนั้ นผู ้ศึกษาในฐานะผู ้ปฏิบัติงานในหน่วยกายภาพบ าบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาเหล่าน้ีและต้องการศึกษาถึงคุณภาพกระบวนการ
ให้บริการผูป่้วยในเพ่ือน าผลการศึกษาดังกล่าวมาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทาง
กายภาพบ าบัดในระบบผูป่้วยใน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพสากล และทันต่อการเปล่ียนแปลง หาก
หน่วยงานมีแผนพฒันาคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันา จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์รคุณภาพ
นั้น จะส่งผลดีต่อองคก์รและประชาชนผูม้ารับบริการ อยา่งย ัง่ยืนต่อไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการให้บริการ  
 
      ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เคร่ืองมือคุณภาพ และเทคนิคต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการใหบ้ริการ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี  
      2.1.1 แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหา 
(Problem) กบัสาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจก่อใหเ้กิดปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุ
และผล ในช่ือของ “ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram)” เน่ืองจากหน้าตาแผนภูมิมีลกัษณะคลา้ยปลาท่ีเหลือแต่กา้ง 
หรือหลายๆ คนอาจรู้ จกัในช่ือของแผนผงัอิชิกาวา่ (Ishikawa Diagram) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1943 
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โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว แผนผงัสาเหตุและผลถูกน ามาใช้เม่ือต้องการ
ท าการศึกษา ท าความเขา้ใจ หรือท าความรู้จกักบักระบวนการอ่ืน ๆ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่พนักงานจะรู้ปัญหา
เฉพาะในพ้ืนท่ีของตนเท่านั้น แต่เม่ือมีการ ท าผงักา้งปลาแลว้ จะท าใหเ้ราสามารถรู้กระบวนการของแผนกอ่ืนไดง่้าย
ข้ึน และเม่ือตอ้งการใหเ้ป็นแนวทางใน การระดมสมอง ซ่ึงจะช่วยใหทุ้กๆ คนใหค้วามสนใจในปัญหาของกลุ่มซ่ึง
แสดงไวท่ี้หวัปลา  ส่ิงส าคญัในการสร้างแผนผงั คือ ตอ้งท าเป็นทีม เป็นกลุ่ม โดยใชข้ั้นตอน 6 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1) ก าหนดประโยคปัญหาท่ีหวัปลา 2)  ก าหนดกลุ่มปัจจยัท่ีจะท าใหเ้กิดปัญหานั้นๆ 3)  ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุใน
แต่ละปัจจยั 4) หาสาเหตุหลกัของปัญหา 5) จดัล าดบัความส าคญัของสาเหตุ และ 6) ใชแ้นวทางการปรับปรุงท่ีจ าเป็น 
การก าหนดปัจจยัใช้หลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors)  M – Man   คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร M – 
Machine เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก  M – Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์ อ่ืนๆ ท่ีใช้ใน
กระบวนการ M – Method กระบวนการท างาน  และ E – Environment  อากาศ สถานท่ี ความสว่าง และบรรยากาศการ – 
ท างาน การก าหนดหัวขอ้ปัญหาควรก าหนดให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได ้ซ่ึงหากเราก าหนดประโยคปัญหาน้ีไม่
ชดัเจนตั้งแต่แรกแลว้ จะท าให้เราใชเ้วลามากในการคน้หา สาเหตุ และจะใชเ้วลานานในการท าผงักา้งปลา การก าหนด
ปัญหาท่ีหวัปลา เช่น อตัราของเสีย อตัราชัว่โมงการท างานของคนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ อตัราการเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัรา
ตน้ทุนต่อสินคา้หน่ึงช้ิน เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ควรก าหนดหวัขอ้ปัญหาในเชิงลบ เทคนิคการระดมความคิดเพ่ือจะได้
ก้างปลาท่ีละเอียดสวยงาม คือ การถาม ท าไม ท าไม ท าไม ในการเขียนแต่ละก้างย่อยๆ  ส่วนปัญหาหรือผลลัพธ์ 
(Problem or Effect) ซ่ึงจะแสดงอยู่ท่ีหัวปลา ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกย่อยออกไดอี้กเป็นปัจจยั (Factors) ท่ี
ส่งผลกระทบต่อปัญหา (หวัปลา) สาเหตุหลกั สาเหตุย่อย ซ่ึงสาเหตุของปัญหา จะเขียนไวใ้นกา้งปลาแต่ละกา้ง กา้งย่อย
เป็นสาเหตุของกา้งรองและกา้งรองเป็นสาเหตุของกา้งหลกั เป็นตน้ หลกัการเบ้ืองตน้ของแผนภูมิกา้งปลา (fishbone 
diagram) คือการใส่ช่ือของปัญหาท่ีตอ้งการวิเคราะห์ ลงทางดา้นขวาสุดหรือซ้ายสุดของแผนภูมิ โดยมีเส้นหลกัตาม
แนวยาวของกระดูกสันหลงั จากนั้นใส่ช่ือของปัญหาย่อย ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหาหลกั 3 – 6 หัวขอ้ โดยลากเป็นเส้น
กา้งปลา (sub-bone) ท ามุมเฉียงจากเส้นหลกั เส้นกา้งปลาแต่ละเส้นให้ใส่ช่ือของส่ิงท่ีท าให้เกิดปัญหานั้นข้ึนมา ระดบั
ของปัญหาสามารถแบ่งยอ่ยลงไปไดอี้ก ถา้ปัญหานั้นยงัมีสาเหตุท่ีเป็นองคป์ระกอบยอ่ยลงไปอีก โดยทัว่ไปมกัจะมีการ
แบ่งระดบัของสาเหตุย่อยลงไปมากท่ีสุด 4 – 5 ระดบั เม่ือมีขอ้มูลในแผนภูมิท่ีสมบูรณ์แลว้ จะท าให้มองเห็นภาพของ
องคป์ระกอบทั้งหมด ท่ีจะเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
      2.1.2 เทคนิค PDCA  คือ  วงจรท่ีพฒันามาจากวงจรท่ีคิดคน้โดยวอล์ทเตอร์  ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart ) ผู ้
บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรน้ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัมากข้ึนเม่ือ เอดวาร์ด เดมม่ิง 
(W.Edwards Deming) จนวงจรน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือวา่ “วงจรเด็มม่ิง” ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใชว้งจร PDCA 
นั้นสามารถน ามาใชไ้ดก้บัทุกกิจกรรม จึงท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายมากข้ึนทัว่โลก  PDCA  ยอ่มาจาก  
      Plan (วางแผน)  หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวขอ้ท่ี
ต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาส่ิงใหม่ๆ การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อาจ
ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน Plan การจัดอนัดับความส าคัญของ 
เป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผูรั้บผิดชอบหรือผูด้  าเนินการและก าหนด
งบประมาณท่ีจะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของลกัษณะ การด าเนินงาน การ
วางแผนยงัช่วยใหเ้ราสามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ฉะนั้น   
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      Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมีโครงสร้างรองรับ การ
ด าเนินการ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ ซ่ึงคณะเราก็มีการจัดตั้ งไวอ้ยู่แล้ว จะต้องมีวิธีการ 
ด าเนินการ  
      Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วย การประเมิน
โครงสร้างท่ีรองรับ การด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการประเมินผลของ การด าเนินงานตาม
แผนท่ีไดต้ั้งไว ้โดยในการประเมินดงักล่าวสามารถ ท าไดเ้อง โดยคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบแผนการด าเนินงาน
นั้น ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่จ าเป็นตอ้งตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่
จ าเป็นตอ้งคิดเคร่ืองมือหรือแบบประเมิน ท่ียุง่ยากซบัซอ้น 
       Act หมายถึง การน าผลการประเมินมาพฒันาแผน อาจประกอบดว้ย การน าผลการ ประเมินมาวิเคราะห์วา่
มีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบติังานใดท่ีควร ปรับปรุงหรือพฒันาส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิ่งข้ึนไปอีก และสงัเคราะห์
รูปแบบ การด าเนินการใหม่ท่ีเหมาะสม ส าหรับการด าเนินการ ในปีต่อไป 
     2.1.3 เทคนิคการตั้งค าถาม 5 W – 1H ( What ?, Why ?, Where ?, When ?, Who ?, How ?) ซ่ึงเทคนิคน้ีสามารถ
น าไปใช้เพ่ือวิเคราะห์ผลการปฏิบติังานในสภาพปัจจุบนั และหาวิธีการปรับปรุงท่ีท าให้กระบวนการปฏิบติังาน
เหลือแต่ขั้นตอนท่ีเกิดมูลค่าเพ่ิม สามารถท างานไดเ้สร็จทนัเวลาและตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการทั้ง
ภายในและภายนอกได ้
     2.1.4 เทคนิค ECRS ซ่ึงไดแ้ก่  การขจดัส่ิงท่ีไม่จ าเป็น (Eliminate) คือ การก าจดัขั้นตอนท่ีไม่มีความหมายจ าเป็น
หรือขั้นตอนท่ีเกิดการสูญเสียเปล่าออกไปจากกระบวนการ การรวมเข้าด้วยกัน (Combine) คือ การรวมขั้นตอนท่ี
เก่ียวขอ้งหรือการปฏิบติังานท่ีคลา้ยกนัรวมเป็นขั้นตอนเดียว ซ่ึงจะท าใหเ้พ่ิมประสิทธิภาพ และประหยดัเวลาในการ
ท างาน  การจดัล าดบัใหม่ (Rearrange) คือ การวิเคราะห์ขั้นตอน เพ่ือมาจดัล าดบัขั้นตอนระบบงานใหม่ การท าให้
ง่ายข้ึน (Simplify) คือ การท าใหข้ั้นตอนการท างานต่าง ๆ ง่ายข้ึนและสะดวกข้ึนเพ่ือเป็นการปรับปรุงวิธีการท างาน
ใหม่  ทั้งน้ี การเลือกว่าจะน าเทคนิคใด มาใชป้รับปรุงงานนั้น ควรมีการประเมินเทคนิคต่างๆ ท่ีจะน ามาปรับปรุง
งานก่อนเพ่ือใหส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม โดยอาจพิจารณาไดด้งัน้ี 1)การน าไปใชส้ามารถแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งแทจ้ริงหรือไม่ 2)การน าไปใชใ้นการปรับปรุงงานนั้นตอ้งเป็นไปได ้และสามารถท่ีจะน าไปปฏิบติัไดโ้ดยไม่มี
อุปสรรค  3) เทคนิคท่ีใชใ้นการปรับปรุงตอ้งมีค่าใชจ่้ายประมาณเท่าไร  4) เทคนิคนั้นตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมการ
นานเท่าใด และ 5) การน าไปใชเ้พ่ือปรับปรุงงานใหเ้ป็นรูปธรรมและสามารถแกไ้ขปัญหาไดต้อ้งใชบุ้คลากรเท่าใด 
     2.1.5  แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagrams) กิตติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ (2542) กล่าวถึงความเป็นมาของ
แผนภูมิพาราเดโต ้ว่า วิลเฟรโด พาเรโต (Vilfredo Pareto) ซ่ึงเป็นวิศวกรและนักสังคมวิทยา (Engineer & 
Sociologist) ชาวอิตาลี ซ่ึงมีชีวิตอยูใ่นช่วงปี ค.ศ. 1849-1923 (พ.ศ. 2392-2466) ไดท้  าการศึกษาคนท่ีมีระดบั
รายไดต่้าง ๆ แลว้ไดน้ าเสนอผลของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล และไดก้ลายมาเป็นเคร่ืองมือทางการ
บริหารการจดัการท่ีได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวางในฐานะท่ีเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาจ านวนมากด้วย
การศึกษาวิเคราะห์น้อยท่ีสุด แผนภูมิพาเรโต เป็นการน าหลกัการทัว่ไปมาใช้ หลกัการน้ีคือ “ของดีมีน้อย” 
(Vital few and trival many) ค าว่า ของดีมีน้อย ในท่ีน้ีอาจเป็นของไม่ดีก็ได ้หมายความวา่ สาเหตุส าคญัของ
ปัญหามกัจะมีเพียงไม่ก่ีอย่าง นั่นคือ สาเหตุส่วนน้อยท าให้เกิดปัญหาส่วนใหญ่ ซ่ึงอาจถือเป็นหลกัการว่า
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ประมาณร้อยละ 80 ของปัญหา เกิดจากสาเหตุเพียงไม่ก่ีประการเท่านั้น แผนภูมิพาเรโต เป็นการรวมกราฟ
พื้นฐาน 2 ชนิด มาไวด้ว้ยกนัคือ กราฟคอลมัน์และกราฟเส้นแต่คอลมัน์กราฟตอ้งมีลกัษณะพิเศษ โดยการ
จดัการล าดบัความสูงของแต่ละแท่งใหเ้รียงแถวลดหลัน่กนัลงมาจากซา้ยมาขวา แกนนอนใชเ้ป็นฐานส าหรับ
คอลมัน์ต่าง ๆ แต่ละคอลมัน์เป็นตวัแทนของประเภทรายการขอ้มูลท่ีก าลงัพิจารณา ความสูงของคอลมัน์แต่
ละแท่งแสดงสัดส่วนของ “ขนาด” หรือ “ค่าใช้จ่าย” หรือ “ประชากร” ของรายการแต่ละประเภท ส่วน
แผนภูมิพาเรโตท่ีเป็นกราฟเส้นมีไวเ้พื่อแสดงค่าสะสม ของความสูงของคอลมัน์ต่าง ๆ เรียงจากซ้ายมาขวา   
ปัจจุบนั ไดมี้การน าแผนภูมิพาเรโตมาใชง้านดา้นต่างๆ เช่น 1) เปรียบเทียบความถ่ีของอาชญากรรมรุนแรง
รูปแบบต่าง ๆ  2) สาธิตการใช้เวลาปฏิบติัภารกิจดา้นต่าง ๆ ของพนกังาน 3) จดัรูปขอ้มูลเก่ียวกบัช้ินส่วนท่ี
เสียตามประเภทของขอ้บกพร่อง 4) ระบุสาเหตุส าคญัของการเกิดของเสีย และ 5) การประเมินเปรียบเทียบ
ปัญหาก่อนและหลงัการใช ้   
       2.1.6  การพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสมรรถภาพของผู ้
ให้บริการ(Competency) หมายถึง ทกัษะ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบั การให้บริการการดูแลรักษาผูป่้วย  
2) บริการเป็นท่ียอมรับ (Acceptability) หมายถึง การให้บริการเป็นท่ียอมรับและสอดคลอ้งกบั ความตอ้งการของ
ผูป่้วย/ครอบครัวผูป่้วย/ผูรั้บบริการ/ผูจ่้ายเงิน 3) ดา้นการบริการอย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) การใหบ้ริการท่ี
ท าให้ผูม้ารับบริการมี คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 4) ดา้นการบริการอย่างเหมาะสม (Appropriateness) การให้บริการท่ี
ถกูตอ้งเหมาะสม น่าเช่ือถือ และสอดคลอ้งกบัอาการ/โรคของผูป่้วยตามมาตรฐานวิชาชีพ 5) ดา้นการบริการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  (Efficiency) การตรวจรักษาเป็นไปตามหลกัการของ มาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการใชท้รัพยากรบุคคล
และวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ในการบริการตรวจรักษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 6) ดา้นการเขา้ถึงบริการได้
ง่าย (Accessibility) หมายถึงการเขา้รับบริการทางกายภาพบ าบดัไดง่้ายและรวดเร็ว   7) ดา้นความปลอดภยั (Safety) 
สถานท่ีตอ้งปลอดภยั ห่างไกลสภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตราย ขจดัหรือหลีกเล่ียงความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
8) ดา้นการบริการอยา่งเท่าเทียม (Equity) มีการใหบ้ริการและการดูแลรักษาดว้ยความเท่าเทียม เคารพนบัถือในสิทธิ
และศกัด์ิศรีของผูป่้วยเสมอเหมือนกนัทุกคน และ 9) ดา้นการบริการท่ีมีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (Continuing Quality 
Service) มีการใหบ้ริการอยา่งมี คุณภาพ และปรับปรุงพฒันาการท างานอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอตลอดเวลา 
 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
 
       การวางแผนกลยุทธ์  (Strategic  Planning) หมายถึง  การก าหนดเป้าหมายพ้ืนฐาน  วตัถุประสงค ์ นโยบายและ
วิธีการอย่างเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่การก าหนดรายละเอียดในทางปฏิบติัหรือเป็นการน านโยบายและวิธีการต่าง ๆ ไป
ปฏิบติัเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์ป็นการวางแผนระยะยาวกวา่ 5 ปี อาจเป็น 10-15  ปี เป็นการวางแผน
โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของหน่วยงานเพ่ือศึกษาขอ้จ ากดั ต่าง ๆ ศึกษาจุดหมายท่ีแทจ้ริง
ของหน่วยงานรวมทั้งทรัพยากรท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนเพ่ือไปสู่ทิศทางท่ีเฉพาะเจาะจงผลการวางแผนกล
ยุทธ์จะช่วยให้เกิดการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นระบบระเบียบโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่  เพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายของหน่วยงาน 
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2.3 ระบบการให้บริการผู้ป่วยของหน่วยกายภาพบ าบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
      หน่วยกายภาพบ าบดั ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์ ใหบ้ริการกายภาพบ าบดัส าหรับผูป่้วยท่ีมารับ
บริการท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ทั้งผูป่้วยในและนอก มีนกักายภาพบ าบดัทั้งหมด 18 คน ผูช่้วยนกักายภาพบ าบดั 5 
คน โดยแบ่งอตัราก าลงัในการให้บริการดงัน้ี  การให้บริการท่ี OPD กายภาพบ าบดั แบ่งตามประเภทผูป่้วยดงัน้ี  
ผูป่้วยระบบกระดูกกล้ามเน้ือ และระบบทรวงอก นักกายภาพบ าบัด 4 คน ผูป่้วยระบบประสาทและเด็ก  นัก
กายภาพบ าบดั 2 คน โดยมีผูช่้วยนักกายภาพบ าบดั 2 คน ช่วยเหลืองานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ งานลงทะเบียนและเก็บ
ขอ้มูล ห่อแผ่นร้อน จดัผูป่้วยเขา้เตียง และดูแลผูป่้วยขณะรับการรักษาทางกายภาพบ าบดั  ให้บริการท่ีหอผูป่้วยใน
ทัว่ไป มีนกักายภาพบ าบดัทั้งหมด 9 คน โดยแบ่งตามหอผูป่้วยต่างๆ โดยมีผูช่้วยนกักายภาพบ าบดั 1 คน ช่วยเหลือ
ในการดูแลผูป่้วยขณะรับการรักษาทางกายภาพบ าบดั ไดแ้ก่ การออกก าลงักาย การฝึกยืนบนเตียงปรับระดบั (tilt 
table) และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยประจ าท่ีชั้น 8 อาคารศรีนครินบรมทรานุสรณ์ (อาคาร สว. 1) และ ให้บริการท่ี
หอผูป่้วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู มีนกักายภาพบ าบดั 3 คน โดยมีผูช่้วยนกักายภาพบ าบดั 1 คน ให้ความช่วยเหลือในการ
ดูแลผูป่้วยขณะรับการรักษาทางกายภาพบ าบดัและงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
     บุษดี  แก้วกันยา (2548) ได้ท าการศึกษา คุณภาพบริการงานห้องตรวจผู ้ป่วยนอกประกันสังคม โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาระดบัคุณภาพบริการงานหอ้งตรวจผูป่้วยนอกประกนัสงัคม และศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพการบริการงานหอ้งตรวจผูป่้วยนอกประกนัสงัคม ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์อุบลราชธานี 
พบว่า ผูป้ระกนัตนเห็นว่าระดบัคุณภาพการบริการดา้นความสามารถในการให้บริการ การไร้ขอ้ผิดพลาดในการ
ท างาน มาตรฐานในโรงพยาบาลและเกิดผลลพัธ์ท่ีดีต่อคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโดยรวมทั้ ง 4 ดา้น อยู่ในระดบัดี 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพบริการงานหอ้งตรวจผูป่้วยนอกประกนัสงัคมในโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ตามทรรศนะของผูป้ระกันตน ดา้นความสามารถในการให้บริการ  ควรเพ่ิมความ
รวดเร็วในการใหบ้ริการใหม้ากข้ึนควรมีแพทยต์รวจมากข้ึน  การไร้ขอ้ผิดพลาดในการท างาน  ควรมีจ านวนจุดต่อ
ในการด าเนินการให้เสร็จส้ินในจุดเดียวและเพ่ิมเจา้หน้าท่ีให้บริการมากข้ึน มาตรฐานในโรพยาบาล  ควรเพ่ิม
เคร่ืองมือตรวจให้มากข้ึน  ควรเพ่ิมขนาดปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องตรวจและห้องน ้ าคนไขใ้ห้เพียงพอ  พร้อมกบัรักษา
ความสะอาดอยู่เสมอ การเกิดผลลพัธ์ท่ีดีต่อคุณภาพชีวิตผูป่้วย  การตรวจผูป่้วยควรมีการแยกตรวจกบัแพทยเ์ฉพาะ
ทางในแต่ล่ะโรค 
      แกว้มณี ก้ิงเงิน (2549) ไดท้ าการศึกษา คุณภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลลพบุรี โดยมีวตัถุประสงคข์องการ
วิจยัเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลลพบุรีตามประเภทผูรั้บบริการ ผลการวิจยั
พบว่า 1) ระดบัคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในในระดบัสูง เม่ือพิจารณาตามราย
ดา้น พบว่า ดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ มีระดบัคุณภาพการให้บริการสูงท่ีสุด อยู่ในระดบัสูง รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น
ความเช่ือถือและไวว้างใจได้ อยู่ในระดับสูง ส่วนด้านความรวดเร็วหรือการตอบสนอง มีระดับคุณภาพการ
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ให้บริการต ่าท่ีสุด อยู่ในระดบัปานกลาง 2) การเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลลพบุรี
ระหว่างผูป่้วยในและผูป่้วยนอก พบว่า โดยภาพรวมและดา้นการสร้างความเช่ือมัน่และดา้นส่ิงท่ีสมัผสั 5 ส่วนดา้น
ความเช่ือถือและไวว้างใจได ้ดา้นความรวดเร็วหรือการตอบสนอง และดา้นการดูแลเอาใจใส่ ผูป่้วยในและผูป่้วย
นอก เห็นวา่ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลลพบุรีไม่แตกต่างกนั 
      ยวุเรศ เสนาธรรม (2555) ไดศึ้กษา การพฒันาคุณภาพกระบวนการการให้ขอ้มลูแก่ผูป่้วยก่อนผา่ตดัโรงพยาบาล
แพร่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพกระบวนการการให้ข้อมูลแก่ผูป่้วยก่อนผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่ โดยใช้กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองท่ีเรียกว่า โฟกัสพี ดี ซี เอ (FOCUS-PDCA) ตามแนวคิดของเดมม่ิง กลุ่มพัฒนา
คุณภาพกระบวนการการให้ขอ้มูลผูป่้วยก่อนผ่าตดัทางศลัยกรรมคือพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 8 คน ผลการศึกษา
พบว่าผลลพัธ์ของการพฒันาคุณภาพกระบวนการการใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยก่อนผ่าตดั โรงพยาบาลแพร่ ท าให้ไดคู้่มือ
การให้ขอ้มูลแก่ผูป่้วยก่อนผ่าตดั ซ่ึงมีสาระส าคญัประกอบดว้ยความหมายของการให้ขอ้มูลแก่ผูป่้วยก่อนผ่าตดั 
บทบาทหนา้ท่ีของพยาบาลในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การประสานงานของพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้ง การไหลของงานการ
ใหข้อ้มูลแก่ ผูป่้วยก่อนผ่าตดั ขั้นตอนการปฏิบติัการใหข้อ้มลูแก่ผูป่้วยก่อนผ่าตดั และแบบฟอร์มการบนัทึกการให้
ขอ้มูลแก่ผูป่้วยผ่าตดัศลัยกรรม และเม่ือน าคู่มือดงักล่าวไปใชก้ลุ่มตวัอย่างผูท้ดลองใชมี้ความเห็นว่ามีความเป็นไป
ไดใ้นการน าคู่มือดงักล่าวไปใชใ้นทางปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และผูป่้วยผ่าตดัไดรั้บการเตรียมอย่างถูกตอ้งไม่พบ
อุบติัการณ์ความไม่พร้อมของผูป่้วยและอุบติัการณ์การเล่ือนผ่าตดั ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า การพฒันา
คุณภาพกระบวนการการใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยก่อนผ่าตดั สามารถน าไปใชใ้นการเตรียมความพร้อมของผูป่้วยท่ีจะรับ
การผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงไวซ่ึ้งคุณภาพการบริการตามมาตรฐานและผูป้ฏิบัติงานมีความพึงพอใจ 
ผูบ้ริหารองค์กรสามารถน าไปพฒันาคุณภาพการบริการของหน่วยงานและหน่วยงานท่ีให้บริการผ่าตดัอ่ืนๆใน
องคก์รได ้
       

3. วธิีการศึกษา 
 
      การศึกษาน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษา ดงัต่อไปน้ี  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) มีจ านวน 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ แพทย ์จ านวน 8 ราย  พยาบาล จ านวน 8 ราย  นกักายภาพบ าบดั จ านวน 8 ราย  รวมทั้งส้ิน 24 ราย ซ่ึงเป็นผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกั  

 
3.2 การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา  
 
      ผูศึ้กษาไดก้ าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี  



2324 
 

      1) ผูศึ้กษาด าเนินการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง
คุณภาพกระบวนการ 
      2) ผูศึ้กษาด าเนินการศึกษาเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิธีการวิเคราะห์
ขอ้มลูจากต ารา และการขอค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือน าไปสู่การศึกษาท่ีถกูตอ้ง 
      3) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ ไดแ้ก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง สมุดบนัทึก ปากกา  
      4) การสร้างค าถามสัมภาษณ์ เน่ืองจาก เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างหรือการสัมภ าษณ์แบบเป็น
ทางการ โดยค าถามส าหรับน าไปใชใ้นการสัมภาษณ์เป็นค าถามแบบปลายเปิด ซ่ึงเป็นค าถามท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
แนวคิดและวตัถุประสงคข์องการศึกษา จ านวน 9 ขอ้ 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
      ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ผู ้เก่ียวข้องโดยมีการออกแบบค าถามท่ีเช่ือมโยงตาม
วตัถุประสงค์การศึกษาและน าไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ แพทย์ พยาบาล นัก
กายภาพบ าบดั จ านวน 24 คนซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
 
3.4 การวเิคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
 
      การวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกนั้น ผูศึ้กษาไดก้ าหนดแนวทางการวิเคราะห์ขอ้มลูไวด้งัน้ี  
      1)   น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ มามาถอดเทป โดยไม่ไดบิ้ดเบือนไปจากขอ้เทจ็จริง 
      2)   พิจารณาขอ้มลูท่ีไดจ้ากการถอดเทปบนัทึกเสียงและการบนัทึกภาคสนามโดยละเอียดแลว้ตีความ  
      3)  ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการรวมกลุ่มขอ้มลูท่ีมีขอ้ความหรือประโยคท่ีมีความหมายเหมือนกนัใกลเ้คียงกนั
มาไวก้ลุ่มเดียวกนั   
      4)  น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการรวมกลุ่มขอ้มลู มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแกปั้ญหา หลังจากท่ีได้
เก็บรวบรวมข้อมูลแลว้ น าไปตรวจสอบความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาน ามาตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูล ดงัน้ี ผูส้ัมภาษณ์สร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อผูใ้หส้มัภาษณ์ เพ่ือใหเ้กิดความไวว้างใจ ท าใหมี้ผล
ต่อความถูกตอ้งและเป็นจริงของขอ้มูล การยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
กลบัไปใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลว่าขอ้มลูเป็นจริง ตรวจสอบความไวว้างใจไดข้อง โดยการน า
ขอ้มูลไปตรวจสอบกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาอิสระเพ่ือยืนยนัความถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการศึกษา 
ความสามารถในการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ โดยการเขียนระเบียบวิธีการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูล และ
บริบทท่ีตอ้งการศึกษาอย่างชดัเจน และการยืนยนัผลการศึกษาโดยการท่ีผูวิ้จยัจะเก็บเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาไวเ้ป็นอยา่งดี พร้อมส าหรับการตรวจสอบเพ่ือยืนยนัว่าขอ้มลูท่ีไดไ้ม่มีความล าเอียงหรือเกิดจากการคิดข้ึน
ของผูศึ้กษา วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพ น าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยาย  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
     จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย แพทย์ 8 ราย พยาบาล 8 ราย นัก
กายภาพบ าบัด 8 ราย รวมทั้ งส้ิน จ านวน 24 ราย ความคิดเห็นเก่ียวกับ คุณภาพกระบวนการให้บริการทาง
กายภาพบ าบดัของหน่วยกายภาพบ าบดั ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตาม
แนวคิดคุณภาพของการให้บริการทางสาธารณสุขทั้ง 9 ดา้น อนัไดแ้ก่ 1) ดา้นสมรรถภาพของผูใ้ห้บริการ2) ดา้น
บริการเป็นท่ียอมรับ 3) ดา้นการบริการอย่างมีประสิทธิผล 4) ดา้นการให้บริการอย่างเหมาะสม 5) ดา้นการบริการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 6) ดา้นการเขา้ถึงบริการ 7) ดา้นความปลอดภยั  8) ดา้นบริการอย่างเท่าเทียม และ 9) ดา้นการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง พบว่า  คุณภาพกระบวนการใหบ้ริการทางกายภาพบ าบดัในดา้นบริการเป็นท่ียอมรับ 
การบริการอยา่งมีประสิทธิผล  การบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ การใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม ความปลอดภยั  บริการ
อย่างเท่าเทียม ไม่พบปัญหาอุปสรรคในคุณภาพกระบวนการให้บริการ แต่ท่ีมีปัญหาเร่งด่วนคือ ดา้นการเขา้ถึง
บริการไดง่้ายท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการใหบ้ริการในขั้นตอนการตรวจวินิจฉยัของแพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู รองลงมา
คือ ดา้นสมรรถภาพของผูใ้ห้บริการและดา้นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ตามล าดบั มีแนวทางในการพฒันา
ไดแ้ก่ 1) จดัระบบการตรวจวินิจฉยัของแพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟูใหส้ามารถเขา้ถึงบริการไดง่้ายโดยยึดผูรั้บบริการเป็น
ส าคญั โดยการจดัใหมี้แพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟูอยู่ประจ าแผนกเดียวตลอดทั้งเดือน เพ่ือเพ่ิมเวลาและความสะดวกใน
การไปตรวจวินิจฉัยผูป่้วย ในหอผูป่้วยอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุษดี แกว้กนัยา (2548) การเพ่ิมความรวดเร็วในการ
ให้บริการให้มากข้ึนควรมีแพทยป์ระจ าและให้เวลาตรวจมากข้ึน  เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดและเพ่ิมคุณภาพการบริการ   
2) การสอดแทรกจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบในการปฏิบติังานให้กบับุคลากร 3) จดัท าแผนพฒันาทรัพยากร
มนุษยแ์ละแผนการฝึกอบรมอย่างทัว่ถึง เพ่ือการพฒันาศกัยภาพอย่างครอบคลุมต่อเน่ืองและยัง่ยืน สอดคลอ้งกบั 
เพญ็ประภา พรศรีเมตต ์(2548) หน่วยงานตอ้งมีการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรอยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง 4) ใหมี้การ
ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ทั้ ง แพทย ์พยาบาล และนักกายภาพบ าบัด อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะได้มีแนว
ทางการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 5) มีการพิจารณาความรับผิดชอบในการให้บริการตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดเช่ือมโยงไปยงัระบบค่าตอบแทน การเล่ือนขั้นเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ เพ่ือเป็น
มาตรการท่ีดีในการควบคุมก ากบัการท างานและการรักษามาตรฐานการปฏิบติังานและรักษาไวซ่ึ้งความผูกพนัต่อ
องคก์ร สอดคลอ้งกบั จิรชาติ  เช้ือภกัดี (2550) และ ปริศนา ใจบุญ (2551) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผาสุกและการรักษา
มาตรฐานการปฏิบติังานคือผูบ้ริหารเอาใจใส่ค่าตอบแทน 
 

5. สรุปผลการศึกษา  
 
      แนวทางการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการให้บริการทางกายภาพบ าบัดในระบบผู ้ป่วยในของหน่วย
กายภาพบ าบดั ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีแนวทางในการพฒันาไดแ้ก่  
1) จดัระบบการตรวจวินิจฉยัของแพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟูใหส้ามารถเขา้ถึงบริการไดง่้ายโดยยึดผูรั้บบริการเป็นส าคญั 
2) การสอดแทรกจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบในการปฏิบติังานให้กบับุคลากร 3) จดัท าแผนพฒันาทรัพยากร
มนุษยแ์ละแผนการฝึกอบรมอย่างทัว่ถึง เพ่ือการพฒันาศกัยภาพอย่างครอบคลุมต่อเน่ืองและยัง่ยืน 4) ให้มีการ
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ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ทั้ ง แพทย ์พยาบาล และนักกายภาพบ าบัด อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะได้มีแนว
ทางการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 5) มีการพิจารณาความรับผิดชอบในการให้บริการตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดเช่ือมโยงไปยงัระบบค่าตอบแทน การเล่ือนขั้นเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ เพ่ือเป็น
มาตรการท่ีดีในการควบคุมก ากบัการท างานและการรักษามาตรฐานการปฏิบติังาน 
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แนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลติพดัลมระบายความร้อน  
กรณศึีกษา: บริษทั เดลต้า 

APPROACH TO DEFECT REDUCTION IN PRODUCTION LINE  
OF DC COOLING FAN CASESTUDY: DELTA COMPANY 

เกยีรติคุณ การงาน1 และ ดร. ปณทัพร เรืองเชิงชุม2 
Kiattikun Kan-ngan and Dr. Panutporn Ruangshoengchum  

  
  

บทคดัย่อ 

 
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์ในการศึกษากระบวนการผลิตพดัลมระบายความร้อนรวมถึงปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนใน
ขั้นตอนการผลิต และหาสาเหตุการเกิดของเสียเพ่ือก าหนดแนวทางในการลดของเสียในกระบวนการผลิตพดัลม
ระบายความร้อน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง ผลการศึกษาพบว่า พดัลมระบายความร้อนจะ
กลายเป็นของเสียมากท่ีสุดท่ีขั้นตอนการการทดสอบค่าความสมดุลของการหมุนและมีสาเหตุหลกัมาจากการใช้
ใบพดัลมท่ีไม่ผา่นขีดจ ากดัดา้นขนาดและพนกังานไม่มีความช านาญ ดงันั้น จึงก าหนดมาตรการแนวทางลดของเสีย
ในกระบวนการผลิตพดัลมระบายความร้อนคือควรเพ่ิมการตรวจสอบคุณภาพของใบพดัใหไ้ดม้าตรฐานท่ีสามารถ
ยอมรับไดแ้ละควรมีการจดัท าคู่มือการท างานและการใชเ้คร่ืองมือวดัค่าความสมดุล 
 
ค ำส ำคัญ: - ของเสีย, กระบวนกำรผลิตพัดลมระบำยควำมร้อน, กำรทดสอบค่ำควำมสมดลุของกำรหมนุ 
 

Abstract 
The purpose of this study was to study cooling fan production and quantities of defect in production and also 
analysis causes of defect for specify the ways of defect reduction by deep interviewing to concern peoples. The 
results of study shown that cooling fan failed most at balance testing process step and there was potential cause 
come from fan did not build per specification. Thus, there was specify the ways to reduce the defect by inspecting 
fan and controlling as accept specification and also provide working guild line at balance testing process step.                         
 
Keywords: - defect, cooling fan production, balance test 
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1. บทน า 
 

1.1 ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
  สภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2556 มีอตัราการขยายตวัท่ีลดลง โดยผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ในไตร

มาสท่ี 3 ของปี 2556 ขยายตวัร้อยละ 2.7 ซ่ึงชะลอตวัลงจากไตรมาสท่ี 2 ของปี 2556 ท่ีร้อยละ 2.8 และชะลอตวัลง

เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 ของปี 2555 ท่ีร้อยละ 3.1 โดยมีปัจจยัหลกัๆส่วนใหญ่มาจาก การใชจ่้ายเพ่ือการอุปโภค

บริโภคของภาคครัวเรือนลดลง การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนลดลง การส่งออกสินคา้และการน าเขา้สินคา้ลดลง 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัดชันีผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI) ตั้งแต่ ไตรมาสท่ี 1 - ไตรมาสท่ี 3 

ของปี 2556 มีการเปล่ียนแปลงของดชันีผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI) ติดลบหรือหด

ตวัร้อยละ 1.87 ส่วนในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 มีแนวโน้มของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีจะหดตวัหรือติดลบ

ต่อเน่ืองจากไตรมาสท่ี 3 ของปี 2556 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์มีการปรับตวัลดลงร้อยละ 2.60 เม่ือเทียบ

กบัปีก่อน ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2556 มีการผลิตลดลงมากถึงร้อยละ 10.66 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อน แต่

ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556 การผลิตเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนมาเป็นล าดบั ท าใหก้ารผลิตในไตรมาส 3/2556 ลดลงเพียงร้อยละ 

1.23 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน และถา้พิจารณาจากดชันีการส่งสินคา้ (Shipment Index) พบว่า ในช่วงเดือน

มกราคม – ตุลาคม 2556 หดตวัจากช่วงเดียวกนัของปี 2555 ร้อยละ 0.5 ท าใหด้ชันีเฉล่ียทั้ง 10 เดือนในปี 2556 มีค่า 

197.8 ส าหรับแนวโน้มปี 2557 คาดว่า ดชันีการส่งสินคา้จะขยายตวัจากปี 2556 ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัดชันีผลผลิต

อุตสาหกรรม (ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,2556) 

 บริษัท เดลต้า เป็นหน่ึงในผู ้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตท่ีตั้ง อยู่ท่ี นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล์ จงัหวดั ฉะเชิงเทรา จะท าการผลิตกลุ่มพดัลม

ระบายความร้อนเป็นผลิตภณัฑห์ลกั จากการรายงานผลประกอบสามปียอ้นหลงั ปี 2555-2553 พบว่าบริษทัมีรายได้

จากการผลิตพดัลมระบายความร้อนและส่งออกสินคา้ลดลงตามล าดบั ส่วนปี 2556 มีการประมาณการณ์ว่าจะมี

รายไดล้ดลงจากปี 2555 จะเห็นว่าบริษทัมีรายไดล้ดลง ซ่ึงย่อมหมายถึงก าไรจะลดลงตามไปดว้ย และยงัคาดการณ์

วา่สถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจจะยงัคงผนัผวนท าใหก้ารใชจ่้ายถูกจ ากดัและชะลอตวัในปัจจุบนั (รายงานประจ าปี

ของบริษทั เดลตา้, 2556) 

 จากข้อมูลการผลิตพัดลมระบายความร้อนยอ้นหลัง 6 เดือน (ก.ค. – ธ.ค .) ในปี 2556 ได้เกิดของเสียใน
กระบวนการผลิต ตั้งแต่การเตรียมช้ินส่วนประกอบต่างๆ การฉีดใบพดัและวดัค่าความสมดุลของการหมุนของ
ใบพดั โดยมีการวดัค่าความสมดุลไม่ผ่านขีดจ ากดั เฉล่ีย 551 ช้ินต่อ1สายการผลิตของแต่ละเดือนในพดัลมระบาย
ความร้อนรุ่น A และเฉล่ีย 241 ช้ินต่อ1สายการผลิตของแต่ละเดือนของพดัลมระบายความร้อนรุ่น B มีการเสียหาย
ของ Rotor เฉล่ีย 108 ช้ินต่อ1สายการผลิตของแต่ละเดือน มีการเสียหายของ Stator เฉล่ีย 48 ช้ินต่อ1สายการผลิต
ของแต่ละเดือน มีการเสียหายของแผงควบคุมการท างาน เฉล่ีย 7 ช้ินต่อ1สายการผลิตของแต่ละเดือน จะเห็นไดว้่า 
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เกิดของเสียโดยเฉพาะในการกระบวนผลิตพดัลมระบายความร้อนรุ่น A ท าให้มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ดงันั้นเพ่ือสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนับริษทัจึงมีนโยบายมุ่งเนน้การปรับปรุงดา้นประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต คุณภาพ 
และมีนโยบายขอ้บกพร่องเป็นศูนยห์รือ “Zero Defect” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสามารถพฒันาใหเ้ขา้ถึงเป้าหมายไดพ้ร้อมกนั
หลายดา้น ไดแ้ก่การสร้างความพึงพอใจของลูกคา้และการปรับปรุงทกัษะของพนกังานใหสู้งข้ึน เพ่ือท่ีจะใหอ้งคก์รอยู่
รอดไดใ้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง จากปัญหาและเหตุผลขา้งตน้ ท าใหผู้ศึ้กษาสนใจในการท่ีจะศึกษา
เพ่ือหาสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต และหาแนวทางในการลดของเสีย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     
     2.1 แนวคิดการควบคุณภาพ 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผนัแปรมีดงัน้ี (1) คน (Man) คนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้กระบวนการผลิตเกิดการผนัแปร
เน่ืองจากการผลิตท่ีมีปริมาณมาก ตอ้งใชค้นงานมากตาม แต่ความสามารถของคนงานไม่เท่ากนั อนัเน่ืองจากความ
ช านาญท่ีต่างกนั การศึกษาอบรมท่ีต่างกนั ความมุ่งมัน่ในการท างานท่ีต่างกนั เป็นตน้ ความแตกต่างเหล่าน้ีจะส่งผล
ต่อการท างานของคนงานแต่ละคน ท าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์เขาควบคุมดุแลมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัตวัอย่าง เช่น การใช้
คนงานควบคุมดุแลเคร่ืองจกัรในการผลิต หากคนงานเอาใจใส่เคร่ืองจกัรคอยดุแลสังเกตและตรวจเช็คความผิดปกติ
กจ็ะท าใหเ้คร่ืองจกัรอยูใ่นสภาพท่ีดีตลอดเวลา ไม่เกิดปัญหาในการผลิต หรือการใชค้นงานตรวจสอบ (2) เคร่ืองจกัร 
(Machine) เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผนัแปรของกระบวนการผลิตโดยเฉพาะเม่ือตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรหลายเคร่ืองผลิต การ
เปล่ียนแปลงของสภาพเคร่ืองจกัร อนัเน่ืองมาจากอายุการใชง้านมาก หรือเกิดจากคุณสมบติัเฉพาะตวัของเคร่ืองจกัร
ถึงแมว้่าจะเป็นเคร่ืองจกัรยี่ห้อเดียวกนัแต่ต่างเคร่ืององกันก็อาจได้ผลผลิตท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างกนั ดังนั้นการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรจึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะนอกจากจะเป็นการลดความผนัแปรของผลิตภณัฑแ์ลว้ ยงัเป็นการยืด
อายุการใช้งานของเคร่ืองจกัร ท าให้ลดตน้ทุนการผลิตไดอี้กดว้ย(3) วตัถุดิบ (Material) ผลิตภณัฑ์วตัถุดิบถือเป็น
ปัจจยัท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีมีผลต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์โดยตรง หากในตวัวตัถุดิบเองเกิดความผนัแปร ย่อมท าให้
ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งใชว้ตัถุดิบเกล่านั้นเกิดความผนัแปรแน่นอน ดงันั้นก่อนการน าวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิตตอ้งมี
การตรวจสอบมาตรฐานของวตัถุดิบเสียก่อน เทคนิคต่างๆท่ีน ามาใช้ในการตรวจสอบผลิตภณัฑ์ หรือควบคุม
คุณภาพผลิตภณัฑ ์สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นขั้นตอนของการตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบได ้(4) 
วิธีการ (Method) หรือ การจดัการ (Management) หมายถึงวิธีการผลิตหรือการวางแผนการผลิต ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็น
ปัจจยัท่ีท าให้กระบวนการผลิตเกิดความผนัแปรได ้หากผูผ้ลิตวางแผนการผลิตท่ีดีมีการวางระบบการท างานท่ีดี มี
วิธีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะท าให้ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพ และสามารถลดความผนัแปรในผลิตภณัฑ์ได ้(กิติ
ศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ, 2539) 
 2.2 แนวคิดการใช้เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาทางดา้นคุณภาพในกระบวนการท างาน จะช่วยศึกษาสภาพทัว่ไปของปัญหา การ
เลือกปัญหา การส ารวจสภาพปัจจุบนัของปัญหา การเลือกปัญหา การคน้หาและวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาว่า ท่ี
แทจ้ริง เพ่ือการแกไ้ขไดถู้กตอ้งตลอดจนช่วยในการจดัท ามาตรฐานและควบคุม ติดตามผลอย่างต่อเน่ืองซ่ึงไดแ้ก่ 
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(1) แผน่ตรวจสอบ (Check Sheet) คือ แบบฟอร์มท่ีมีการออกแบบช่องว่างต่างๆไวเ้รียบร้อย เพ่ือจะใชใ้นการบนัทึก
ขอ้มลูไดง่้ายและสะดวก ถูกตอ้ง ไม่ยุ่งยากในการออกแบบฟอร์ม ทุกคร้ังตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน (2) แผนผงัพา
เรโต (Pareto Diagram) เป็นแผนภูมิท่ีใช้แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุของความบกพร่องกบัปริมาณ
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน (3) แผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause & Effect diagram) คือแผนผงัแสดงความสัมพันธ์ 
ระหวา่งคุณลกัษณะของปัญหา (ผล) กบัปัจจยัต่างๆ (เหตุ) ท่ีเก่ียวขอ้ง (กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ, 2550) 
 

 2.3 ของเสีย 
  ของเสีย คือ ของท่ีมีคุณภาพหรือคุณสมบัติ ไม่ครบสมบูรณ์ตามความต้องการของลูกค้า หรือส่ิงของท่ีมี
คุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีไดก้ าหนดไวผ้ลิตภณัฑท่ี์ออกมาแลว้เป็นของเสียเกิดข้ึน (มาโนช ริทินโย, 2551) 
 

2.4 แผนภูมิการไหลของกระบวนการ 
 ในกระบวนการแกปั้ญหาคุณภาพ ควรมีการท าความเขา้ใจถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง จะใชแ้ผนภูมิท่ี
แสดงถึง ล าดบัของกิจกรรมตลอดจนความสมัพนัธ์ของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเรียกวา่ แผนภูมิการไหลของกระบวนการ 
 (กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ, 2550)  
 
 2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 กฤษดา วรรณภินพงศ ์และปิยะพงษ ์เกิดปิยะ (2547) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการลดของเสียในกระบวนการ
ผลิตกระสอบสานพลาสติก โดยท าการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการผลิตกระสอบสานพลาสติก การเกบ็ขอ้มลูของเสีย
ในกระบวนการผลิตกระสอบสานพลาสติกเพ่ือน ามาแกไ้ขปัญหาของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต       
 
 พรชยั มามี และศศิธร พ่วงจ่าง (2554) ไดจ้ดัท ากรณีศึกษาเก่ียวกบัการลดของเสียในกระบวนการผลิตแผงวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและก่อให ้เกิดความแปรปรวนคือ วตัถุดิบท่ีน ามาใช้
ในกระบวนการผลิต เม่ือสามารถก าจดัตน้เหตุ และผลของการปรับปรุงกระบวนการแสดงให้เห็นถึงการพฒันา
ศกัยภาพในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต ์ 
 
 ผดุงศกัด ์เปล่ียนผึ้ง และอดุลรัตน ์อภิรักษ ์(2548) ไดจ้ดัท ากรณีศึกษาเก่ียวกบัการลดของเสียจากกระบวนการชุบ
สีดว้ยไฟฟ้าโดยมีการประยุกตเ์ทคนิค การควบคุมคุณภาพมาใชใ้นการเก็บขอ้มูลทางสถิติและการศึกษางานท าการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต เพ่ือน ามาเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
  
 พิพฒัพงศ์ ศรีชนะ และพรประเสริฐ ขวาล าธาร (2555) ไดท้ าการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตอิฐ
บลอ็ก โดยการเสนอการฝึกอบรมพนกังานและติดตามกระบวนการปฏิบติังานของพนกังาน ส่งผลใหพ้นกังานเกิด
ความตั้งใจในการปฏิบติังาน 
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 ธีรเดช เรืองศรี (2550)  ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันากระบวนการควบคุมการพิมพก์ล่องบรรจุภณัฑเ์พ่ือลด
ความสูญเสีย โดยน าหลักการควบคุมคุณภาพ มาใช้ในการพัฒนากระบวนการควบคุมการพิมพ์ ได้จัดท าใบ
ตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบและความพร้อมพิมพ์ แบบฟอร์มการบ ารุง รักษาเคร่ืองจกัรและจดัท าขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปกรอบแนวความคิดเบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดเบ้ืองตน้ 

 

 3. วธิีการศึกษา 
 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานภายในบริษทักรณีศึกษา 566 คน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษา
เป็นกลุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจง จะเป็นพนกังานท่ีผลิตพดัลมระบายความร้อน หัวหนา้ฝ่ายผลิต และวิศกรฝ่ายผลิต
พดัลมระบายความร้อน มีจ านวน 8 ตัวอย่าง แยกเป็น พนักงานท่ีผลิตพดัลมระบายความร้อนสายการผลิตท่ี  1 
จ านวน 2 คน, พนกังานท่ีผลิตพดัลมระบายความร้อนสายการผลิตท่ี 2 จ านวน 2 คน, หวัหนา้ฝ่ายผลิตพดัลมระบาย
ความร้อนสายการผลิตท่ี 1 จ านวน 1 คน, หัวหน้าฝ่ายผลิตพดัลมระบายความร้อนสายการผลิตท่ี 2 จ านวน 1 คน 
และวิศวกรฝ่ายผลิตระบายความร้อน จ านวน 2 คน 
   

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
            3.1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ จะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตั้งค าถามปลายเปิดในการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-
depth interview) โดยตรงต่อพนกังานฝ่ายผลิต หวัหนา้ฝ่ายผลิต และวิศวกรฝ่ายผลิต             
 3.1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลจ านวนของเสียในสายการผลิต ท่ีท าการเกบ็รวบรวมเป็นประจ าทั้งรายวนัและ
รวบรวมเป็นรายเดือน ของปี 2556 โดยฝ่ายผลิต 
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     3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
             3.3.1 ศึกษากระบวนการผลิตพดัลมระบายความร้อน 
  เน่ืองจากระบบการท างานของบริษทักรณีศึกษา เป็นแบบสายการผลิต ดงัแสดงตามรูปท่ี 2 ซ่ึงเป็น
แผนผงัแสดงล าดบัขั้นตอนของการผลิตพดัลมระบายความร้อน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 กระบวนการผลิตพดัลมระบายความร้อน 
 

ผา่น 

รับส่วนประกอบของผลิตพดัลมระบาย

ความร้อน  1.ใบพดัลม 2. โรเตอร์ 3. 

สเตเตอร์ 4. แผงวงจร 5. กล่องหุม้ใบพดัลม 

จาก แผนกจดัเตรียมส่วนประกอบ 

ประกอบ ใบพดั กบั โรเตอร์ 

ประกอบ ชุด โรเตอร์ กบั สเตเตอร์ 

ประกอบ ชุด โรเตอร์และสเตเตอร์ กบั 

แผงวงจร 

เช่ือมสายไฟกบัแผงวงจร 

ประกอบชุด โรเตอร์, สเตเตอร์ และ

แผงวงจร เขา้กบักล่องหุม้ใบพดัลม 

แผงวงจร 

 
วดัค่าความสมดุลของการ

หมุนใบพดัลม 

บรรจุกล่องเตรียมส่ง 

กลายเป็นของเสีย

และตอ้งท้ิง และยงั

เป็นตน้ทุนแฝง 

ไมผ่า่น 
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 3.2.2 แนวทางการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะน าข้อมูลท่ีได้จากการสรุปจากผลในท่ีประชุม น าไปสู่การ
วิเคราะห์ปัญหาจากการใชเ้คร่ืองมือควบคุมคุณภาพ และแผนผงัแสดงเหตุและผล เพ่ือท าการคดัเลือกปัญหาและหา
มาตรการแนวทางแกไ้ข  
 

 
3.4 ความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
หลงัจากท่ีไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูแลว้ ไดน้ ามาตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลู (Trustworthiness) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 
    4.1 ผลการศึกษาปริมาณของของเสียในกระบวนการผลติ 
 ส าหรับของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตนั้น ไดแ้ก่ 
 4.1.1 ใบพดัลมไม่ผา่นค่าความสมดุลการหมุนในขั้นตอนการทดสอบค่าความสมดุลของการหมุนใบพดั 
 4.1.2 การช ารุดของโรเตอร์ในขั้นตอนการประกอบ 
 4.1.3 การช ารุดของสเตเตอร์ในขั้นตอนการประกอบ 
 4.1.4 การช ารุดของชุดแผงวงจรในขั้นตอนการประกอบ 
 จากข้อมูลการบนัทึกของฝ่ายผลิตเก่ียวกบัของเสียในการผลิต มาท าการวิเคราะห์โดยใช้แผนภาพพาราโต
(Pareto) โดยเป็นสถิติขอ้มลูในแต่ละเดือน (ก.ค.-ธ.ค) ประจ าปี 2556 ไดผ้ลดงัรูปท่ี 3 
  

 

 
 

รูปที่ 3 แผนภูมิความสมัพนัธ์ระหวา่งสาเหตุของความบกพร่องกบัปริมาณความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน 
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   จากแผนภูมิพาราโต (Pareto) แสดงใหเ้ห็นว่าของเสียเกิดข้ึนมากท่ีสุด ท่ีใบพดัลมรุ่น A ไม่ผา่นการทดสอบ
ค่าความสมดุลการหมุนหลงัจากเขา้เคร่ืองทดสอบ ดงันั้น ปัญหาท่ีตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขใหเ้ร็วท่ีสุดคือ “การลด
การสูญเสียในใบพดัลมรุ่น A“เน่ืองจากของเสียดงักล่าว เป็นสาเหตุส่วนหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเสียในการผลิต 
  

   4.2 การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยการสมัภาษณ์ หวัหนา้ฝ่ายผลิต พนกังานฝ่ายผลิต และวิศวกรฝ่ายผลิต ได้
ประเมินถึงสาเหตุท่ีน่าจะท าใหเ้กิดของเสีย กล่าวคือใบพดัพดัลม รุ่น A ไม่ผ่านการทดสอบค่าความสมดุลการหมุน 
ดงัน้ี 
             

 
 

รูปที่ 4 แผนผงัแสดงเหตุและผลกรณีใบพดัลมไม่ผา่นการทดสอบค่าความสมดุล 
 
 จากการวิเคราะห์สาเหตุและผลของปัญหาของเสียท่ีเกิดจากใบพดัลมรุ่น A ไม่ผ่านการทดสอบการวดัค่าความ
สมดุล ดงัรูปท่ี 4 สามารถสรุปไดว้า่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจาก สาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ีคือ  
(1) ดา้นวตัถุดิบ พบวา่ น าใบพดัท่ีไม่ผา่นพิกดัความเผื่อดา้นขนาดมาใชใ้นการผลิต 
(2) ดา้นพนกังาน พบว่า ไดแ้ก่ การท่ีพนกังานขาดความช านาญในการท างาน อนัมีสาเหตุมาจากการไม่ศึกษาคู่มือ
ปฏิบติังานในแต่ละจุดท าให้เกิดความเสียหาย นอกจากน้ีการหมุนเวียนเปล่ียนจุดการท างานของพนกังานบ่อยๆท า
ใหพ้นกังานขาดความช านาญเช่นเดียวกนั  
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 4.3 ขั้นตอนการก าหนดมาตรการแนวทางแก้ไข  
 จากสาเหตุท่ีไดท้ าการวิเคราะห์และประเมินแลว้ มีมาตรการตอบโต ้เพ่ือลดปัญหาการเสียหาย ดงัน้ี 
 (1) ปรับปรุงการฉีดใบพดัพดัลมและตรวจสอบใบพดัลมก่อนน ามาใชใ้นการผลิต โดยการท าใหพิ้กดัความเผื่อ
ดา้นขนาดของใบพดัพดัลมใหแ้คบลงและเพ่ิมการตรวจสอบใบพดัพดัลมก่อนน ามาใชใ้นการผลิต  
 (2) เพ่ิมการจดัการการควบคุมจุดงาน การสอนงาน และการติดป้ายบอกวิธีการท างาน 
  
 4.4 ขั้นตอนการตรวจสอบประสิทธิผล 
 จากการปรับปรุงการฉีดใบพดัลมและตรวจสอบใบพดัลมก่อนน ามาใชใ้นการผลิต โดยการท าใหพิ้กดัความเผื่อ
ดา้นขนาดของใบพดัพดัลมให้แคบลงและเพ่ิมการตรวจสอบใบพดัพดัลมก่อนน ามาใชใ้นการผลิต ผลสรุปพบว่า 
ของเสียท่ีเกิดข้ึน ลดลงในอตัราร้อยละ 90 ดงัแสดงในรูปท่ี 5 และ รูปท่ี 6 

 
รูปที่ 5 การลดปัญหาของเสียในใบพดัพดัลมรุ่น A 

 
รูปที่ 6 การลดลงของของเสียในการผลิตพดัลมระบายความร้อน ม.ค.-ก.พ. ปี 2557 
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4.5 การสร้างมาตรฐานการท างาน 
ตารางที่1 ตารางแสดงมาตรฐานการท างาน 

มาตรฐานการท างาน ผู้รับผดิชอบ 

1. จดัท าใบงานตรวจรับวตัถุดิบก่อนน ามาผลิต วศิวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและหวัหนา้ฝ่ายผลิต 
2. เพิ่มทกัษะพนกังาน หวัหนา้ฝ่ายผลิต 
 
 4.6 อภิปราย 
 จากผลการศึกษาพบว่าการศึกษากระบวนการผลิตโดยใชแ้ผนผงัการไหลสามารถท าใหท้ราบถึงจุดท่ีเกิดปัญหา
ของเสียและการใชพ้าราโตกท็ าใหท้ราบถึงปริมาณของเสียในการกระบวนการผลิตแต่ละลกัษณะของเสียและการใช้
แผนผงัแสดงเหตุและผลจะท าใหท้ราบถึงสาเหตุการเกิดของเสียและน าไปสู่การออกมาตรการแนวทางลดของเสีย
ซ่ึงวิธีการใชเ้คร่ืองมือแบบน้ีสามารถลดของเสียไดแ้ละไปสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กฤษดา วรรณภินพงศ ์
และปิยะพงษ ์เกิดปิยะ ไดท้ าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการลดของเสียในกระบวนการผลิตกระสอบสานพลาสติก โดย
ท าการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการผลิตกระสอบสานพลาสติก การเก็บขอ้มูลของเสียในกระบวนการผลิตกระสอบ
สานพลาสติกเพ่ือน ามาแกไ้ขปัญหาของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต  พรชัย มามี  และศศิธร พ่ วงจ่าง ได้ท า
กรณีศึกษาเก่ียวกับการลดของเสียในกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตและก่อให ้เกิดความแปรปรวนคือ วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการผลิต เม่ือสามารถก าจดัตน้เหตุ 
และผลของการปรับปรุงกระบวนการแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาศกัยภาพในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์  พิพฒัพงศ ์ศรีชนะ และพรประเสริฐ ขวาล าธาร ท าการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตอิฐ
บลอ็ก โดยการเสนอการฝึกอบรมพนกังานและติดตามกระบวนการปฏิบติังานของพนกังาน ส่งผลใหพ้นกังานเกิด
ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน จากการสอดคลอ้งของผลการศึกษา ผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอแนวทางการลดของเสียใน
กระบวนการผลิตพดัลม ดงัน้ี การตรวจสอบและควบคุมใบพดัซ่ึงถือเป็นวตัถุดิบหลกัก่อนน ามาใชใ้นกระบวนการ
ผลิตและการฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความช านาญการใชเ้คร่ืองทดสอบและเขา้ใจในวิธีการท างานแบบมีส่วนร่วม 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษากระบวนการผลิตพดัลมระบายความร้อน ไดมี้การน าเสนอ 2 แนวทางหลกั เพ่ือมาปรับปรุงแกไ้ขท ากระ
กระบวนการผลิตดีข้ึน และคาดวา่ตน้ทุนการผลิตพดัลมระบายความร้อนจะลดลง ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

     5.1 แนวทางการลดของเสีย 
       จากการแยกแยะปริมาณของเสียและการวิเคราะห์สาเหตุ โดยอาศยัวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการระดมสมอง
ของพนกังาน หัวหน้างานและวิศวกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตซ่ึงแนวทางการวิเคราะห์จะเร่ิมท าการวิเคราะห์ทีละ
ปัจจยั โดยการด าเนินการขอความคิดเห็นหาขอ้มูลสนบัสนุนตามปัญหาท่ีไดต้ั้งไว ้เพ่ือยืนยนัว่าสาเหตุท่ีสงสัยนั้น 
เป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาหรือความขอ้บกพร่องดา้นคุณภาพและการปฏิบติังาน นอกจากน้ีเม่ือมีการยืนยนัว่า
สาเหตุเหล่านั้นมีผลต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ ์จีงสรุปแนวทางไดด้งัต่อไปน้ี  
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ตารางที่2 สรุปแนวทางแกไ้ขการลดของเสียในกระบวนการผลิตพดัลมระบายความร้อน 

ประเภท สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
วตัถุดิบ การใชใ้บพดัไม่ไดต้ามตามขนาด ควรตรวจสอบใบพดัและควบคุม

ก่อนน าไปใช ้และควรพฒันาใบพดั
ลมใหผ้ลิตออกมาใหมี้คุณภาพท่ี
สูงข้ึน 

พนกังาน ขาดความเขา้ใจในการใชเ้คร่ือง
ทดสอบ 
 

ฝึกอบรมการใชเ้คร่ืองทดสอบ และ
จดัใหพ้นกังานมีส่วนร่วมกบัการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสายการผลิต 
เพ่ือใหพ้นกังานตะหนกัรับรู้ถึงความ
เป็นเจา้ของ(Ownership) 

   
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือ บริษทัสามารถลดตน้ทุนจากการผลิตอนัเน่ืองมาจากของเสียลดลง การลดสภาวะ
โลกร้อนเพราะของเสียนอ้ยลงไม่เกิดการท้ิงและก าจดั ตลอดจนมีแนวทางน าวิธีการด าเนินงานและแนวทางท่ีถูก
เสนอน้ีไปปฏิบติักบัปัญหาอ่ืนๆในกระบวนการผลิตได ้
  
     5.2 ข้อเสนอแนะ 
      แนวทางท่ีเสนออาจตอ้งน าไปสู่การปฏิบติั (Implementation) อยา่งจริงจงั 
 

บรรณานุกรม 
      
กิติศกัด์ิ พลอยพาณิชเจริญ. (2550). ระบบการควบคุมคุณภาพที่หน้างาน: คิวซีเซอร์เคิล 
 พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ: เทคนิคคอล แอพโพรซ เคาเซลล่ิง แอนด ์เทรนน่ิง จ ากดั. 
กิติศกัด์ิ พลอยพาณิชเจริญ. (2548). การแก้ไขปัญหาธุรกจิด้วยวธีิทางสถิติ. พิมพค์ร้ังท่ี 1. 
 กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพส์มาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น). 
มาโนช ริทินโย. (2551). การศึกษางาน. พิมพค์ร้ังท่ี 3. 
 นครราชสีมา: แผนกงานเอกสารการพิมพ ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 
ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. (2556). รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2556 และแนวโนม้ปี 2557. 

คน้เม่ือ 2 กมุภาพนัธ์ 2557, (www.oie.go.th) 

http://www.oie.go.th/


การประชมุทางวิชาการระดบัชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบญัชี ครัง้ที ่2                                                     2338 

 
 

แนวทางการปรับปรุงกระบวนการอดัอฐิบลอ็ก กรณศึีกษา ร้านชัยดอีฐิบลอ็ก 
Concrete block process improvement of Chaidee concrete block shop 

ยุพเรส สมศรี1 และ ดร.ปณทัพร เรืองเชิงชุม2 
Yupares Somsri and Dr.Panutporn Ruangshoengchum 

  
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการอดัอิฐบล็อก กรณีศึกษา ร้านชัยดีอิฐบล็อก อ าเภอสีดา 
จังหวดันครราชสีมา การด าเนินการวิจัยเร่ิมจาก การศึกษาสภาพปัจจุบันของกระบวนการอัดอิฐบล็อก และ
ท าการศึกษาเวลาในแต่ละกระบวนการเพ่ือน ามาพิจารณาเลือกกระบวนการท่ีจะท าการปรับปรุง วิเคราะห์
กระบวนการและตรวจสอบหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการดว้ยการใชเ้ทคนิคค าถาม 5W1H และหลกัการ 
ECRS  ซ่ึงผูวิ้จยัพบว่ากระบวนการอดัอิฐบล็อกของกรณีศึกษาท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงก่อนเป็นล าดบัแรก คือ 
กระบวนเปิดวตัถุดิบจากไซโลใส่กล่อง ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีใชเ้วลามากท่ีสุด ดงันั้นผูวิ้จยัจึงไดน้ าผลการศึกษาไป
น าเสนอแนวทางในการลดขั้นตอนการปฏิบติังานเพ่ือลดเวลาในการท างาน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการอดัอิฐบลอ็ก 
ค ำส ำคัญ: กำรลดขั้นตอนกำรท ำงำน, กำรปรับปรุงกระบวนกำร, กระบวนกำรอัดอิฐบลอ็ก 
 

Abstract 
The objective of this research is to improve in concrete block process. Case study is Chaidee concrete block shop. 
Seeda district Nakornratchasima province. The research operation start from data collecting of current process 
step and time study in each process for define process where need to be improved. Then to analyze process details 
and find the ways to improve process by using 5W1H and ECRS method. Researcher found that process of 
material transferring from silo to receiving box is highest working time. So it is first priority process to improve. 
Therefore  researcher would like to present the ways to concrete block process improvement by reduce process 
step for reduce working time. 
Keywords: Process step reduction, Process improvement, Concrete block process 
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1. บทน า 

1.1 ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย      
     ในปัจจุบนั ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศไทยยงัมีความผนัผวนอยู่มาก ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก ผลิตภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศ (GDP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ท่ีเศรษฐกิจสะดุดจากผลกระทบของมหาอุทกภยัส่งผลให้เศรษฐกิจตลอดทั้งปี
ขยายตวัร้อยละ 0.1 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554) และแมว้่าในปี พ.ศ. 2555 เศรษฐกิจเร่ิมขยายตวัไดดี้จากอุป
สงคใ์นประเทศภาคเอกชน โดยมีการบริโภคเพ่ิมข้ึนตามภาวะการจา้งงาน  และความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นเกณฑดี์ 
ประกอบกบัไดรั้บแรงกระตุน้จากมาตรการภาครัฐ ขณะท่ีการลงทุนของภาคธุรกิจมีต่อเน่ืองทั้งเพ่ือซ่อมแซมความ
เสียหายจากอุทกภยั เพ่ือขยายก าลงัการผลิตรองรับความตอ้งการในประเทศ และเพ่ือปรับกระบวนการผลิตให้ลด
การพ่ึงพาแรงงาน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555) แต่ในปี พ.ศ. 2556 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจกล็ดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 2.7 ซ่ึงเป็นผลจากอุปสงค์ในประเทศหดตวัลง โดยการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 
ลดลงร้อยละ 1.2 เน่ืองจากการใชจ่้ายสินคา้คงทนประเภทยานยนตห์ดตวัสูงภายหลงัผลของนโยบายคืนภาษีรถยนต์
คนัแรกหมดลง(ส านกัคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2556)  จากสภาวการณ์ดงักล่าวเศรษฐกิจ
นั้นมีความไม่แน่นอนและผนัผวนอย่างมาก แมแ้ต่เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพยก์็มีทิศทางการขยายตวัและหดตวั
ไปในทิศทางเดียวกนักบัภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศในแต่ละปี 
     แต่เม่ือมองลงมาในระดบัภูมิภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคท่ีมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจภาค
อสังหาริมทรัพยค่์อนขา้งดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 แมว้่าเศรษฐกิจของประเทศจะชะลอตวัจากมหาอุทกภยั แต่ภาวะ
อสังหาริมทรัพยข์องภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัขยายตวัดี สะทอ้นจากพ้ืนท่ีไดรั้บอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล
เมืองและเทศบาลนคร และการซ้ือขายท่ีดินท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจากมาตรการกระตุน้อสังหาริมทรัพยผ์่าน
โครงการบา้นของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) เพ่ือท่ีอยู่อาศัยหลงัแรก โดยเฉพาะในจงัหวดัหลกัของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีการขยายตวัของประชากรต่างทอ้งถ่ินเขา้มาอาศยัเพ่ิมข้ึน จากการขยายการลงทุนของ
ภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค การขยายตวัของสถาบนัการศึกษา รวมถึงชาวต่างชาติท่ีมีภรรยาเป็นคนไทย ท าใหค้วาม
ตอ้งการท่ีอยู่อาศยัมีจ านวนมาก ส่งผลใหธุ้รกิจอสังหาริมทรัพยข์ยายตวั โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากสถาบนัการเงินท่ี
ยงัให้การสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยอย่างต่อเน่ือง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554)  และในปี พ.ศ. 2555 
เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพยก์็ยงัมีการขยายตวัสูงอย่างต่อเน่ือง สะทอ้นจากพ้ืนท่ีรับอนุญาตก่อสร้างขยายตวัใน
หลายจงัหวดั เช่น ขอนแก่น อุบลราชธานีท่ีมีโครงการขนาดใหญ่จากส่วนกลางเขา้มาลงทุนทั้งคอนโดมิเนียม ท่ีอยู่
อาศยัทัว่ไปและอาคารพาณิชย ์รวมทั้งผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินต่างก็สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ส่งผลให้ยอด
จ าหน่ายวสัดุก่อสร้างเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบัยอดจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่ เพ่ิมข้ึนในหมวดก่อสร้าง (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2554)  แต่เม่ือปี พ.ศ. 2556 เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัว เน่ืองจากการลงทุน
ภาคเอกชน ท่ีชะลอลงตามการก่อสร้างเพ่ือการพาณิชย ์และเพ่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีขยายตวัไปค่อนขา้งมากในระยะก่อน
หนา้ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากยอดขายปลีกวสัดุก่อสร้างลดลงจากไตรมาสแรก ร้อยละ 14.2 ไตรมาส 2 ร้อยละ 6.9 และไตร
มาสท่ี 3 น้ีติดลบร้อยละ 1.5 (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2556)  
     ผลกระทบจากสภาวการณ์ดงักล่าว ภายใตค้วามผนัผวนทางดา้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ร้านขายปลีกวสัดุก่อสร้าง
ต่างๆมีการแข่งขนัท่ีสูงเพ่ือพยายามรักษาส่วนแบ่งก าไรเอาไว ้และเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจครอบครัวอย่างร้านชยั
ดีอิฐบล็อก ซ่ึงเป็นร้านขายปลีกวสัดุก่อสร้างขนาดเล็ก ไม่สามารถแข่งขนักบัร้านขายปลีกวสัดุก่อสร้างท่ีใหญ่ๆท่ี
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อาศยัยอดขายเยอะๆ ประกอบกบัค่าแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ท าใหต้น้ทุนในการผลิตสูง ส่งผลใหส้ัดส่วนของก าไรลด
นอ้ยลง 
     ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงเล็งเห็นว่า  การพยายามลดเวลาในกระบวนการผลิตเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ จะท าให้
สามารถลดต้นทุนในการผลิตและยงัคงสัดส่วนของก าไรได้เท่าเดิมแม้ว่าปริมาณยอดขายจะลดน้อยลง ใน
สภาวการณ์ท่ีมีความผนัผวนและมีการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการวิจยัคร้ังน้ี
เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐบลอ็ก ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกร้านกรณีศึกษา ร้านชยัดีอิฐบลอ็ก เน่ืองจากเป็น
ร้านท่ีมีขนาดเล็ก และก าลงัเผชิญกบัปัญหาการแข่งขนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือหวงัว่าจะท าให้ทราบถึงแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการอดัอิฐบล็อกและสามารถน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จดัการการผลิตของผูป้ระกอบการท่ีผลิตอิฐบลอ็กรายอ่ืนๆ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 วรรณกรรมทีใ่ช้ในการด าเนินการวจัิย 

     2.1.1  แผนภูมิการไหล (Flow process chart)   
     ทศพล เกียรติเจริญผล 2550 แผนภูมิการไหลคือ การแสดงใหเ้ห็นถึงขั้นตอนยอ่ยๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
ท างาน เพ่ือท่ีจะเห็นภาพของกระบวนการผลิตไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน โดยสามารถแบ่งกิจกรรมในกระบวนการออกเป็น 5 
ประเภท ซ่ึงสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการสร้างแผนผงัการไหลในกระบวนการมีอยูด่ว้ยกนั 5 ประเภทตามกิจกรรมใน
กระบวนการไดด้งัน้ี 
               การปฏิบติัการ 
               การเคล่ือนยา้ย 
               การตรวจสอบ 
               การรอคอย 
               การจดัเกบ็  
     2.1.2  การศึกษาเวลา (Time study)  
     รัชวรรณ กาญจนปัญญาคม, 2550 การศึกษาเวลา เป็นเทคนิคในการวดัปริมาณงานออกมาในหน่วยของเวลา ซ่ึง
การก าหนดเวลาในการปฏิบติังานมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเอาเวลาท่ีไดไ้ปค านวณหาผลผลิตมาตาฐานในการผลิต และ
การศึกษาเวลาโดยตรงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีนิยมในการศึกษาเวลาของกระบวนการ โดยอาศยัการสงัเกตการณ์จาก
สถานการณ์จริงอยา่งต่อเน่ืองและใชน้าฬิกาจบัเวลาในการบนัทึกเวลาเอาไว ้
     2.1.3  เทคนิคการวิเคราะห์ดว้ย 5W1H  
     มงักร โรจนป์ระภากร, 2550 เป็นการวิเคราะห์โดยการสอบถามขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน ดว้ยการตั้งค าถาม 5W1H ซ่ึง
ประกอบดว้ย Who What  Where when why และ How 
     2.1.4  หลกัการ ECRS  
     บูรณศกัด์ิ มาดหมาย, 2554 หลกัการ ECRS เป็นการก าจดัความสูญเปล่าในกระบวนการซ่ึงประกอบดว้ย การ
ก าจดั (Eliminate) การรวมกนั (Combine) การจดัใหม่ (Rearrange) และ การท าใหง่้าย (Simplify) 
2.2  ข้อมูลทัว่ไปของร้านกรณศึีกษา 
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     ร้านชยัดีอิฐบลอ็ก เปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2538  บนถนนมิตรภาพกรุงเทพฯ-หนองคาย ต.หนองตาดใหญ่ อ.สี
ดา จ.นครราชสีมา  ซ่ึงเปิดขายวสัดุก่อสร้าง อาทิเช่น อิฐบลอ็ก หิน ปูน ทราย ไมฝ้า กระเบ้ือง และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ต่างๆท่ีใชใ้นการก่อสร้าง เป็นตน้ ซ่ึงกระบวนการท่ีผูวิ้จยัท าการศึกษาคร้ังน้ีคือ กระบวนการผลิตอิฐบล็อก โดยมี
กระบวนการในการผลิต ดงัแสดงในรูปท่ี 1 และตวัอยา่งของผลิตภณัฑท่ี์ท าการศึกษา ดงัรูปท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  กระบวนการผลิตอิฐบลอ็ก 
 

 
   
รูปที่ 2  ตวัอยา่งอิฐบลอ็กก่อผนงัท่ีท าการศึกษา 
 
2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
     อิงอร เทศประสิทธ์ิ (2553) ประยกุตใ์ชแ้นวความคิดลีนในการปรับปรุงกระบวนการ ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการอบช้ินงานไดถึ้งร้อยละ 57.89 เปอร์เซ็น และสามารถลดความสูญเปล่าจากเวลาใน
การผลิตได ้21.21 เปอร์เซ็น 
     ภีม พรประเสริฐ และ คณิศร ภูนิคม (2556) ใชห้ลกัการ ECRS เพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการ ซ่ึงจากผล
การศึกษาพบวา่สามารถท าใหส้มรรถนะในกระบวนการตดัดินสูงข้ึน รวมถึงระยะทางในการท างานลดลง 
     วรรณภสัร์ พลูสุวรรณ (2553) น าหลกัการแนวความคิดลีน การศึกษาเวลาและการเคล่ือนท่ีของกระบวนการ แลว้
น าหลกัการ ECRS มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือก าจดัความสูญเปล่าในกระบวนการ ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่ สามารถลด
ความสูญเปล่าในกระบวนการท าใหส้ามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในสายการผลิตได ้3.67 เปอร์เซ็น และสามารถลด
แรงงานจากคนคิดเป็น 12.5 เปอร์เซ็น 

หินฝุ่ น ปูน น ้า 

 
ผสมวตัถุดิบ 

 
อดัอิฐบลอ็ก 

 
ผึ่งแหง้ 

อิฐบลอ็ก 
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     ชยธร ค าภูเวียง (2555) ใชห้ลกัการ ECRS มาปรับปรุงกระบวนการซกัรีด ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่ สามารถลด
ตน้ทุนดน้แรงงานของกระบวนการซกัรีดผา้คลุมโต๊ะลดลง 46.61 เปอร์เซ็น กระบวนการซกัรีดผา้ปูท่ีนอน ลดลง 
35.77 เปอร์เซ็น และ กระบวนการซกัรีดผา้สเกิร์ลดลง 37.94 เปอร์เซ็น 
     จงรัก ปาละรัตน ์(2546) อาศยัเคร่ืองมือการจดัการดา้นคุณภาพซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมคุณภาพ 5 ส. กิจกรรม
กลุ่มควบคุมคุณภาพและกิจกรรมขอ้เสนอแนะ มาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการ ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่ ท าให้
โรงงานมีพ้ืนท่ีในการท างานมากข้ึนประมาณ 20 เปอร์เซ็น 
     นลิน นิลผึ้ง (2555) ประยกุตใ์ชก้ารศึกษาการท างาน (Work Study) และวิธีการออกแบบเพ่ือประกอบ (Design 
for Assembly : DFA) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตโดยหาเวลามาตรฐานในการท างานและลดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีไม่จ าเป็น ผลการศึกษาพบวา่สามารถลดเวลาท่ีใชใ้นการผลิตลงได ้35.08%  
     จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ ผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนด
กรอบแนวความคิดในการวิจยัดงัแสดงในรูปท่ี 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3  กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 

3. วธิีการศึกษา 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     3.1.1  ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นผูจ้ดัการและพนกังานท่ีท างานประจ าในร้านชยัดีอิฐบลอ็ก
ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด  11 ราย 
     3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง เป็นพนกังานท่ีท างานประจ าในร้านชยัดีอิฐบลอ็กในต าแหน่งพนกังานผลิตอิฐบลอ็ก จ านวน 
4 ราย และผูจ้ดัการ 1 รายโดยเป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างมาทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นท่ีท าหนา้ท่ีและประสบการณ์ใน
การผลิตอิฐบล็อกวิธีการศึกษาควรประกอบดว้ยประชากร กลุ่มตวัอย่าง การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์
ขอ้มลู 
 
 
 

แนวทางการปรับปรุง 

กระบวนการอดัอิฐบลอ็ก 

(ดว้ยหลกัการ ECRS) 

ศึกษาการไหลของกระบวนการเพ่ือเลือก

กระบวนการท่ีจะท าการปรับปรุง 

วิเคราะห์การไหลของกระบวนการท่ีเลือก

มาปรับปรุง 

ตรวจสอบเพ่ือการปรับปรุง 

(ดว้ยเทคนิคค าถาม 5W1H) 
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3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     3.2.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ ท าการสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึก ผูจ้ดัการและพนกังานท่ีปฏิบติังานในกระบวนการผลิต
อิฐบลอ็ก เพ่ือท่ีจะสามารถทราบถึงปัญหาและขั้นตอนท่ียุง่ยากในการปฏิบติังาน เพ่ือท่ีจะสามารถน ามาพิจารณาเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต  
     3.2.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ ท าการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของการปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งเอกสารทางวิชาการ 
บทความท่ีอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการคน้ควา้จากโครงการเครือข่ายหอ้งสมุดใน
ประเทศไทยเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการของกรณีศึกษา 
3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 
     3.3.1 น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาถอดเทป 
     3.3.2 พิจารณาขอ้มลูท่ีไดจ้ากการถอดเทปบนัทึกเสียงโดยละเอียดแลว้ตีความ 
     3.3.3 ท าการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยการรวมกลุ่มขอ้มลูท่ีมีขอ้ความท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั 
     3.3.4 น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการรวมกลุ่มขอ้มลูโดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆมาช่วยในการวิเคราะห์ 
     3.3.5 สรุปสภาพการด าเนินงานและแนวทางในการปรับปรุง 
3.4 ความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
     3.4.1 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีมาจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ผูท่ี้ปฏิบติังานจริง ซ่ึงการตรวจสอบ
เคร่ืองมืออาศยัการกลบัมาทวนเช็คค าตอบจากผูส้ัมภาษณ์อีกคร้ัง โดยการให้ผูส้ัมภาษณ์ไดอ่้านขอ้ความท่ีได้
จากการรวบรวม หลงัจากท่ีไดมี้การสังเกตและสัมภาษณ์ว่ามีความถูกตอ้งตามท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ตอ้งการส่ือ
ความหมายหรือไม ่
     3.4.2 ตรวจสอบความไวว้างใจได้ของขอ้มูล โดยน าขอ้มูลไปตรวจสอบกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อยืนยนั
ความถูกตอ้งของวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ศึกษาการไหลของกระบวนการเพือ่เลอืกกระบวนการทีจ่ะท าการปรับปรุง 
     ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาสภาพปัจจุบนัของกระบวนการอดัอิฐบล็อก โดยใชแ้ผนภูมิการไหลในการแสดงขั้นตอน
ย่อยท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างาน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ซ่ึงจะเห็นไดว้่าขั้นตอนการท างานท่ี 4 คือ ขั้นตอนของ
การใส่วตัถุดิบลงช่องอดัอิฐบล็อกใชเ้วลาในการท างานมากท่ีสุด 11.6 วินาที คิดเป็น 45.31 เปอร์เซ็นของเวลาการ
ท างานทั้งหมด ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้ าขั้นตอนการใส่วตัถุดิบลงช่องอดัอิฐบล็อกมาวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ
อยา่งละเอียดอีกคร้ังเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงต่อไปในหวัขอ้ 4.2 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงแผนภูมิการไหลของกระบวนการอดัอิฐบลอ็ก   
  

แผนภูมกิารไหลของกระบวนการอดัอฐิบลอ็ก 

ระยะทาง 

(เมตร) 

ขั้นตอน เวลา 

(วินาที) 

สญัลกัษณ์ 

สญัลกัษณ์ 

รายละเอียดกระบวนการ 
     

- 1 1.6      หยิบแม่พิมพ ์

- 2 2.6      ใส่แม่พิมพ ์

- 3 0.7      กดสวิตชเ์พ่ือเขยา่ 

- 4 11.6      ใส่วตัถุดิบลงช่องอดัอิฐบลอ็ก 

- 5 1.2      เกล่ียวตัถุดิบดา้นหนา้ช่องอดัอิฐบลอ็ก 

- 6 1.1      ปิดฝา 

- 7 0.8      กดสวิตชเ์พ่ืออดั 

- 

- 

8 0.8      อดัอิฐบล็อก 

- 9 1.0      เปิดฝา 
- 10 0.9 

1.5 

     ยกอิฐบล็อกข้ึน 
- 

 

11 1.5      เล่ือนชั้นมารองรับอิฐบล็อก 
- 12 1.8      เล่ือนชั้นรองรับอิฐบล็อกออก 
- 12 25.6 12 0 0 0 0 รวม 

 
4.2 วเิคราะห์การไหลของกระบวนการที่เลอืกมาปรับปรุง 
     หลงัจากท่ีสามารถเลือกกระบวนการท่ีจะน ามาปรับปรุงซ่ึงคือ กระบวนการใส่วตัถุดิบลงช่องอดัอิฐบลอ็ก ซ่ึงทาง
ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์การไหลของกระบวนการอยา่งละเอียดอีกคร้ัง ซ่ึงพบวา่ในกระบวนการมีการท างานซ ้าซอ้น
หลายคร้ัง ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงแผนภูมิการไหลของการใส่วตัถุดิบลงช่องอดัอิฐบลอ็ก      
                                                                                                     

แผนภูมกิารไหลของการใส่วตัถุดบิลงช่องอดัอฐิบลอ็ก 

ระยะทาง 

(เมตร) 

ขั้นตอน เวลา 

(วินาที) 

สญัลกัษณ์ 

สญัลกัษณ์ 

รายละเอียดกระบวนการ 
     

- 1 2.6      เปิดวตัถุดิบใส่กล่องคร้ังท่ี 1 

- 2 2.9      เล่ือนวตัถุดิบมาใส่ช่องอดัคร้ังท่ี 1 

- 3 2.1      เปิดวตัถุดิบใส่กล่องคร้ังท่ี 2 

- 4 2.6      เล่ือนวตัถุดิบมาใส่ช่องอดัคร้ังท่ี 2 

- 5 0.9      เล่ือนวตัถุดิบมาใส่ช่องอดัคร้ังท่ี 3 

- 6 0.5      เล่ือนกล่องใส่วตัถุดิบกลบั 

- 6 11.6 6 0 0 0 0 รวม 
 
4.3 ตรวจสอบเพือ่การปรับปรุง ด้วยเทคนิคค าถาม 5W1H  
     หลงัจากท าการวิเคราะห์การไหลของกระบวนการท่ีจะท าการปรับปรุงโดยละเอียดและใชเ้ทคนิคค าถาม 5W1H 
ในการตรวจสอบพบว่ามีกระบวนการท่ีสามารถลดขั้นตอนการปฏิบติังานลงได ้คือขั้นตอนการเปิดวตัถุดิบใส่ช่อง
อดัอิฐบล็อก (ขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 3) ดังแสดงในตารางท่ี3  ซ่ึงท าให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลงจาก 6 
ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน และท าใหเ้วลาลดลงจาก 11.6 วินาที เป็น 6.9 วินาที 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงแผนภูมิการไหลของการใส่วตัถุดิบลงช่องอดัอิฐบลอ็กหลงัการปรับปรุง      

แผนภูมกิารไหลของการใส่วตัถุดบิลงช่องอดัอฐิบลอ็ก 

ระยะทาง 

(เมตร) 

ขั้นตอน เวลา 

(วินาที) 

สญัลกัษณ์ 

สญัลกัษณ์ 
รายละเอียดกระบวนการ 

     

- 1 2.9      เล่ือนวตัถุดิบมาใส่ช่องอดัคร้ังท่ี 1 

- 2 2.6      เล่ือนวตัถุดิบมาใส่ช่องอดัคร้ังท่ี 2 

- 3 0.9      เล่ือนวตัถุดิบมาใส่ช่องอดัคร้ังท่ี 3 

- 4 0.5      เล่ือนกล่องใส่วตัถุดิบกลบั 

- 4 6.9 6 0 0 0 0 รวม 
4.4 อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการอดัอิฐบลอ็กพบว่า สามารถลดเวลาในกระบวนการอดัอิฐ
บล็อกลงได้ 4.7 วินาทีจาก 25.6 วินาที เป็น 20.9 วินาที คิดเป็นลดลง 18.36 เปอร์เซ็น ดังแสดงในตาราง 4 ซ่ึง
ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนลิน นิลผึ้ง ท่ีท าการหาเวลามาตรฐานในการท างานและลดขั้นตอนในการ
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ท างานท่ีไม่จ าเป็น ส่งผลให้สามารถลดเวลาท่ีใช้ในการผลิตลงได ้35.08% ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้เสนอแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการอดัอิฐบลอ็กดงัแสดงในหวัขอ้ 4.5 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงแผนภูมิการไหลของกระบวนการอดัอิฐบลอ็กหลงัการปรับปรุง 

แผนภูมกิารไหลของกระบวนการอดัอฐิบลอ็ก 

ระยะทาง 

(เมตร) 

ขั้นตอน เวลา 

(วินาที) 

สญัลกัษณ์ 

สญัลกัษณ์ 
รายละเอียดกระบวนการ 

     

- 1 1.6      หยิบแม่พิมพ ์

- 2 2.6      ใส่แม่พิมพ ์

- 3 0.7      กดสวิตชเ์พ่ือเขยา่ 

- 4 6.9      ใส่วตัถุดิบลงช่องอดัอิฐบลอ็ก 

- 5 1.2      เกล่ียวตัถุดิบดา้นหนา้ช่องอดัอิฐบลอ็ก 

- 6 1.1      ปิดฝา 

- 7 0.8      กดสวิตชเ์พ่ืออดั 

- 

- 

8 0.8      อดัอิฐบล็อก 

- 9 1.0      เปิดฝา 
- 10 0.9 

1.5 

     ยกอิฐบล็อกข้ึน 
- 

 

11 1.5      เล่ือนชั้นมารองรับอิฐบล็อก 
- 12 1.8      เล่ือนชั้นรองรับอิฐบล็อกออก 
- 12 20.9 12 0 0 0 0 รวม 

 
4.5  แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ ด้วยหลกัการ ECRS  
     การหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการโดยการใชเ้ทคนิคค าถาม 5W1H และหลกัการ ECRS ซ่ึง
เป็นหลักการท่ีประกอบด้วยการขจัด (Eliminate) การรวม (Combine) การจัดเรียง (Rearrange) และท าให้ง่าย 
(Simplify) ท าใหไ้ดแ้นวคิดในการลดเวลาการปฏิบติังานของกระบวนการผลิตอิฐบลอ็กในขั้นตอนท่ี 1 และ ขั้นตอน
ท่ี 3 ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการเปิดวตัถุดิบใส่กล่อง ดงัแสดงในตารางท่ี 2 โดยการดดัแปลงอุปกรณ์เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน ดงัแสดงในรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 ตวัอยา่งอุปกรณ์ช่วยลดขั้นตอนการท างานเพ่ือลดเวลาในการปฏิบติังาน 

 
5.  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 สรุปผล  
     จากการศึกษาการไหลของกระบวนการเพ่ือเลือกกระบวนการท่ีจะปรับปรุง  วิเคราะห์การไหลของกระบวนการ
ท่ีเลือกมาปรับปรุง ตรวจสอบเพ่ือการปรับปรุงด้วยเทคนิคค าถาม 5W1H และหาแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการดว้ยหลกัการ ECRS พบว่า หากท าการดดัแปลงอุปกรณ์เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบติังานสามารถลดเวลา
ในการปฏิบติังานจาก 25.6 วินาที เป็น 20.9 วินาที คิดเป็น 18.36  เปอร์เซ็น 
5.2  ข้อเสนอแนะ  
     จากการศึกษากระบวนการผลิตอิฐบลอ็ก กรณีศึกษา ร้านชยัดีอิฐบลอ็ก พบวา่ในกระบวนการผลิตยงัสามารถท่ีจะ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการไดอี้ก ซ่ึงการใหค้วามรู้และแนวคิดแก่ผูป้ระกอบการ 
เพ่ือน าไปต่อยอดในการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นเร่ืองท่ีควรท าอยา่งยิ่ง ไดแ้ก่ 
     5.2.1  การจดัท าเอกสารการปฏิบติังานให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้การปฏิบติังานมีระบบและเป็นพ้ืนฐานในการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
     5.2.2  การส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการและพนักงานตระหนักถึงการลดต้นทุนการผลิตโดยการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการและเพ่ิมศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

คนัโยก 

กล่องใส่วตัถุดิบ 

ไซโลใส่วตัถุดิบ 
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ความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าที่มีต่อ  
บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั ส านักงานนครราชสีมา 

Customer Expectations And Perceptions In The Service Quality Of 
Bangkok Commercial Asset Management Company Limited, 

Nakhon Ratchasima Branch Office  
จุฬารัตน์ ศรีบุดดา1 

                                                   Jurarat Sribudda 

บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลกูคา้ท่ีมีต่อบริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั ( บสก.) ส านกังานนครราชสีมา และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการ
บริการโดยใชแ้บบสอบถามตามแนวคิดของ “SERVQUAL” จ านวน 22 ขอ้ ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 
5 ระดบั เป็นมาตรวดั มีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 ตวัอย่าง ซ่ึงวดัความแตกต่างของความคาดหวงัและการรับรู้ใน
คุณภาพการบริการโดยใชส้ถิติอา้งอิงแบบที (t-test) ผลการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ พบว่าลูกคา้
เห็นดว้ยในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งในคุณภาพการบริการทุกขอ้ ผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการ พบว่า
ลูกคา้เห็นดว้ยในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งกบัคุณภาพการบริการทุกขอ้ ยกเวน้คุณภาพการบริการของบริษทัให้บริการ
ตามเวลาท่ีไดส้ัญญาไว ้และพนักงานไดใ้ห้บริการแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วทันทีท่ีลูกคา้เห็นดว้ยในระดับเห็นด้วย
เท่านั้น  ผลการศึกษาความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงักบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายดา้น พบวา่การรับรู้ยงั
ต ่ากวา่ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ อยู่ 3 ดา้น จึงไดเ้สนอแนะโครงการเพ่ือเป็นแนวทางการปรุงคุณภาพการ
บริการ ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้ และดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลกูคา้  
 
ค าส าคัญ: ความคาดหวัง, การรับรู้, คุณภาพการบริการ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were to investigate the expectations and the perceptions of the service 

quality and suggestions to improve the services of BAM, Nakhon Ratchasima Branch Office. Questionnaires 
based on the concept of  “SERQUAL” for 22 items with five levels of Likert Scale were used on 300 samples. 
The T-test was used for measuring the differences between the means of the expectations and the perceptions. The 
results in expectations of the service quality showed that the customers agreed on the quality of service at the level 
of mostly agree. The results in perceptions of service quality showed that customers agreed on the quality of 
service at the level of mostly agree except that of the promised time and the give service to customers on the time, 
the customers agree at the level of agree only. The results of the differences of the means of the expectations and 
perceptions showed that the perceptions were lower in three dimensions. Therefore it is proposed the projects to 
improve the service quality : Reliability, Responsiveness and Assurance.  
Keyword: Expectations, Perceptions, Service Quality 
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1. บทน า 
 

    ในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทใดลว้นให้ความส าคญักบัคุณภาพและการบริการ เพ่ือเป็นการสร้างการ
เจริญเติบโตและความส าเร็จใหก้บัองคก์ร โดยปัจจยัหน่ึงแห่งความส าเร็จขององคก์ร คือการสร้างความพึงพอใจดว้ย
การให้บริการท่ีดี และรู้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ โดยตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาปรับปรุงการอ านวย
ความสะดวก ความเอาใจใส่และใหบ้ริการท่ีดีในทุกๆดา้น โดยมีเป้าหมายคือให้ลูกคา้มีความพึงพอใจสูงสุด พร้อม
กบัการพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการอยา่งมีคุณภาพควบคู่กนัไป 
 บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ฟ้ืนฟู
คุณภาพและแกไ้ขปัญหาหน้ีเสียของสถาบกัารเงิน รวมไปถึงการด าเนินการฟ้ืนฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพยด์ว้ยการ
พฒันาทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือมาตรฐานเป็นท่ีตอ้งการของตลาด และจากการส ารวจตลาดในปัจจุบนั
พบว่าแนวโน้มในการเจริญเติบโตของธุรกิจเป็นไปในทิศทางท่ีดี แต่อย่างไรก็ตามบริษทัควรมีแนวทางในการ
บริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายดว้ยการปรับปรุงทรัพย์ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมขายเพ่ือให้เป็นท่ีตอ้งการของตลาด
พร้อมกบัคุณภาพการบริการท่ีเป็นเลิศ 
    ในปี พ.ศ. 2555 บริษทัมีการประกวดค าขวญัในหวัขอ้คือ “ การบริการและการสร้างความพึงพอใจของลกูคา้” โดย
ค าขวญัท่ีไดรั้บการคดัเลือกคือ “BAM บริการดว้ยใจ กา้วไปดว้ยกนั” แสดงถึงการตอกย  ้าจุดขายของการบริการได้
อย่างชดัเจน นัน่คือการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ดว้ยการบริการท่ีดี ดงันั้นทางบริษทัจึงหนัมาให้ความส าคญัใน
เร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการของลกูคา้ เพราะการบริการถือเป็นหวัใจส าคญัของการด าเนินธุรกิจ  
 การศึกษาและวดัคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทับริหารสินทรัพยฯ์ ส านักงานนครราชสีมา  น าผล
การศึกษาไปประยุกตใ์ชใ้นการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการให้บริการของลกูคา้ท่ีมีต่อบริษทับริหารสินทรัพยฯ์ 
ส านกังานนครราชสีมา ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการให้ดียิ่งข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพ่ือ
ศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัการจ าหน่ายทรัพยมื์อสอง 
เพ่ือศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทับริหารสินทรัพยฯ์ ส านกังานนครราชสีมา และเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของบริษทับริหารสินทรัพยฯ์ ส านกังานนครราชสีมา 
 (ยพุา สุทธิสิริโรจน,์ 2553) ไดศึ้กษาเร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการ
ใหบ้ริการของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีแบบสอบถามสร้างข้ึนตามแบบสอบถามของ  Parasuraman et al. 
(1988) คือ เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า “SERVQUAL” เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ใชค่้าสถิติ F-Test ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัสูงกว่าการรับรู้ทุกดา้น และมี
ช่องว่างในคุณภาพการบริการอยู่ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และ
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลกูคา้ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
    การศึกษาน้ีใชแ้นวคิดและทฤษฎีของคุณภาพการบริการ (Parasuraman et al., 1985) โดยใชช่้องว่างระหว่างความ
คาดหวงัของลูกคา้และประสบการณ์การรับรู้ท่ีไดรั้บจริงของลูกคา้ ซ่ึงสามารถสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการให้กบัลูกคา้ได ้ความแตกต่างหรือระยะห่างระหว่างความคาดหวงักบัการรับรู้ท่ีไดรั้บจากการบริการเป็น
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อุปสรรคท่ีส าคัญในการส่งมอบบริการคุณภาพสูงให้กบัผูบ้ริโภค โดยช่องว่างของคุณภาพ (Quality Gap) ก็จะ
เกิดข้ึน ดงันั้น (Kotler and Keller, 2012) กล่าวว่า ลูกคา้จะสร้างความคาดหวงัในการบริการจากประสบการณ์ใน
อดีต โดยเปรียบเทียบกบัการรับรู้จริง ถา้หากการบริการท่ีรับรู้ต ่ากว่าความคาดหวงัจะส่งผลให้ลูกคา้รู้สึกผิดหวงั 
และลกูคา้พร้อมจะใชบ้ริการท่ีระดบัการรับรู้ตรงกบัหรือเกินกวา่ท่ีระดบัคาดหวงั ซ่ึงลกูคา้พร้อมจะมาใชบ้ริการซ ้า  
 

3. วธิีการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบส ารวจ (Survey research) มีวิธีการด าเนินการศึกษาตามวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา ดงัน้ี 
3.1 การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าที่มีต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั ส านักงานนครราชสีมา 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร คือ ลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัการจ าหน่าย
ทรัพยมื์อสองของบริษทับริหารสินทรัพยฯ์ ส านกังานนครราชสีมา ทั้งหมด 1,145 ราย ซ่ึงเป็นขอ้มูลสถิติท่ีลูกคา้เขา้
มาใช้บริการติดต่อซ้ือทรัพย ์ระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2556 จากการค านวณตามสูตรของ (Yamane 
,1973) ไดก้ลุ่มตัวอย่าง 300 ตวัอย่าง การศึกษาน้ีเก็บตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงสอบถามลูกคา้ของบริษทั
หลงัจากท่ีใช้บริการท่ีบริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ ส านักงานนครราชสีมา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – 
มกราคม พ.ศ. 2557 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพบริการ โดยส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั
ผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี  2 เป็นข้อมูลเร่ืองความคาดหวังในคุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมีต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัการจ าหน่ายทรัพยมื์อสอง และส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการ
บริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทับริหารสินทรัพย์ฯ ส านักงานนครราชสีมา โดยส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 สร้างข้ึนตาม
แบบสอบถามของ  Parasuraman et al. (1988) คือ เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ “SERVQUAL” เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวดั
ระดบัคุณภาพการบริการซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น จ านวน 22 ขอ้ โดยแบ่งเป็นดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 
(Tangibles)  จ านวน 4 ขอ้ ด้านความเช่ือถือไวว้างใจได้  (Reliability) จ านวน 5 ขอ้ ดา้นการตอบสนองต่อลูกค้า 
(Responsiveness) จ านวน 4 ขอ้ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) จ านวน 4 ขอ้ และดา้นการรู้จกัและ
เขา้ใจลกูคา้ (Empathy) จ านวน 5 ขอ้ ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ความหมายคุณภาพการบริการ จ านวน 22 ขอ้ 
 

ความหมายคุณภาพการบริการ ความหมายคุณภาพการบริการ 
ธุรกิจมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ส านกังานท่ีทนัสมยั               (T1) พนกังานของธุรกิจมีความเตม็ใจท่ีจะช่วยลูกคา้      (Re3) 
ธุรกิจมีส่ิงอ านวยความสะดวก สะอาดเป็นระเบียบ       (T2) พนกังานพร้อมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ (Re4) 
พนกังานดูเป็นระเบียบ และแต่งตวัดี                             (T3) ลกูคา้ของธุรกิจสามารถท่ีจะไวว้างใจพนกังานได ้  (A1) 
สภาพสินทรัพยร์อการขายอยูใ่นสภาพดี                        (T4) ลกูคา้ของธุรกิจรู้สึกปลอดภยัในการใชบ้ริการ        (A2) 
เม่ือสญัญาวา่จะท าบางส่ิงธุรกิจท าไดต้ามเวลาก าหนด   (R1) พนกังานมีมารยาทและสุภาพกบัลกูคา้เสมอ           (A3) 
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เม่ือลกูคา้มีปัญาหาธุรกิจมีความสนใจและแกไ้ขจริงจงั  (R2) พนกังานมีความรู้ตอบค าถามและใหค้ าแนะน า      (A4) 
ธุรกิจไดด้ าเนินการดีท่ีสุดตั้งแต่การบริการคร้ังแรก       (R3) ธุรกิจเอาใจใส่ดูแลลกูคา้แต่ละราย                          (E1) 
ธุรกิจไดใ้หบ้ริการตามเวลาท่ีไดส้ญัญาไว ้                     (R4) พนกังานใหบ้ริการช่วงเวลาสะดวกของลกูคา้        (E2) 
ธุรกิจมีการเกบ็รักษาขอ้มลูของลกูคา้แบบถกูตอ้ง          (R5) ธุรกิจมีพนกังานเอาใจใส่ลกูคา้แต่ละราย                (E3) 
พนกังานของธุรกิจไดเ้คยบอกวา่ใหบ้ริการเม่ือใด         (Re1) ธุรกิจใหค้วามสนใจลกูคา้อยา่งจริงใจท่ีสุด             (E4) 
พนกังานของธุรกิจใหบ้ริการแก่ลกูคา้อยา่งรวดเร็ว       (Re2) ธุรกิจเขา้ใจความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้              (E5) 
 
 แบบสอบถามใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) เป็นมาตรวดั โดยก าหนดรูปแบบออกเป็นระดบัความ
คิดเห็น 5 ระดบั ตั้งแต่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เพ่ือสามารถบอกถึง
ระดบัทัศนคติได ้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และ 3 มีค่าสัมประสิทธ์อลัฟาของครอนบคั คือ 
0.945 ในส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถาม และ 0.954 ในส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถาม 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) แลว้น าค่าเฉล่ียมาแปลผลเป็น
ระดบัความคิดเห็นตามค่าเฉล่ียแบบอตัรภาคชั้นของความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมี
ต่อบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั ส านกังานนครราชสีมา (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) ดงัตารางท่ี 2 
 

3.2 การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของลูกค้าที่มีต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณชิย์ จ ากดั ส านักงานนครราชสีมา 
 ในส่วนผลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และ 3 คือ ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของ
ลกูคา้ท่ีมีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัการจ าหน่ายทรัพยมื์อสอง และค่าเฉล่ียของระดบัการรับรู้ในคุณภาพการ
บริการของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ ส านักงานนครราชสีมา ในแต่ละข้อย่อยและแต่ละด้าน มา
เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัในคุณภาพการบริการ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  
 1. น าค่าเฉล่ียของความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัการจ าหน่าย
ทรัพยมื์อสองลบออกจากการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ ส านักงาน
นครราชสีมา แต่ละขอ้ยอ่ยและแต่ละดา้น ตามล าดบั  
 2. วิเคราะห์โดยใชส้ถิติอา้งอิงการแจกแจงแบบที (t-test) เพ่ือใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของความ
คาดหวงัในคุณภาพการบริการของลกูคา้ท่ีมีต่อธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัการจ าหน่ายทรัพยมื์อสอง และการรับรู้
ในคุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมีต่อบริษทับริหารสินทรัพย์ฯ ส านักงานนครราชสีมาท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
(Dependent Samples Test)  และน าผลการวิเคราะห์จาก(t-test) มาค านวณแบบการทดสอบหางเดียว (One-tailed 
test)  ซ่ึงเป็นการทดสอบแบบมีทิศทาง และน าไปเปรียบเทียบกบัระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พิจารณาใน
แง่ความแตกต่างของความคาดหวงัในคุณภาพการบริการลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัการจ าหน่าย
ทรัพยมื์อสอง และการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทับริหารสินทรัพยฯ์ ส านกังานนครราชสีมา
แปรผล รายขอ้ยอ่ยและรายดา้น โดยมีสูตรการค านวณและก าหนดเกณฑก์ารแปรผล ดงัน้ี 
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     Sig. (1-tailed) = Sig. (2-tailed) < α, t < 0; E ≤ P = พึงพอใจ 
    2 

     Sig. (1-tailed) = Sig. (2-tailed) < α, t > 0; E > P ≠ พึงพอใจ 
     2 

 ก าหนดให ้ α = ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 t   =  ค่า t จากการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 E =  ค่าเฉล่ียของความคาดหวงั 
 P =  ค่าเฉล่ียของการรับรู้ 
 

 สมการท่ี (1) สูตรการค านวณและแปรผลขอ้มลูของความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 
 
 จากสมการท่ี (1) ถา้ค่าเฉล่ียของความคาดหวงัน้อยกว่าหรือเท่ากบัค่าเฉล่ียของการรับรู้ในคุณภาพการบริการ 
หมายถึง ลูกคา้พึงพอใจ แต่ถา้หากค่าเฉล่ียของความคาดหวงัมากกว่าการรับรู้ในคุณภาพการบริการ หมายถึง ลูกคา้
ไม่พึงพอใจในการไดรั้บบริการ 
 3. น ามาเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการบริการตามรายดา้นท่ีมีความแตกต่างจากความคาดหวงัของลูกคา้ 
เป็นโครงการเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ท่ีมีต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ ส านักงาน
นครราชสีมาใหดี้ยิ่งข้ึน 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1. ผลการศึกษาความคาดหวังในคุณภาพการบริการของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับการ
จ าหน่ายทรัพย์มือสอง 
 พบวา่ลกูคา้ของบริษทับริหารสินทรัพยฯ์ ส านกังานนครราชสีมา ส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.20 อาย ุ
30-39 ปี  คิดเป็นร้อยละ  34.70 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.70 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.70 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-60,000บาท คิดเป็น ร้อยละ 36.70 แหล่ง
ท่ีอยู่อาศยัส่วนใหญ่อยูใ่นภูมิภาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 89.30 ลูกคา้มีความตอ้งการซ้ือทรัพยเ์พ่ือ
อยู่อาศยัเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 60.70 มีความสนใจสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน คิดเป็นร้อยละ 76.70 ส่วนใหญ่
ลูกคา้ทราบขอ้มูลทรัพยสิ์นรอการขายจากอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 75.30 และจ านวนคร้ังเฉล่ียท่ีลูกคา้โทรมา
สอบถามและใชบ้ริการพบวา่นานๆคร้ังลกูคา้ถึงมาใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 
 ความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีของลกูคา้ท่ีมีต่อธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการจ าหน่ายทรัพยมื์อสอง 
มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยเทียบกบัช่วงคะแนนระดบัความคิดเห็นแบบค่าเฉล่ียแบบอนัตรภาคชั้นตาม
พบว่า ระดบัความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการจ าหน่าย
ทรัพยมื์อสองในทุกขอ้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง แสดงว่าลูกค้ามีความคาดหวงัใน
คุณภาพการบริการตามท่ีระบุไวท้ั้ง 22 ขอ้ ดงัรูปท่ี 1    

(1) 
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 เสน้ช่วงคะแนนระดบัความเห็นแบบค่าเฉล่ียอตัรภาคชั้นสามารถแปลผลเป็นระดบัความคิดเห็นไดด้งัน้ี  
 คะแนนเฉล่ียช่วง 4.21 – 5.00 คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง            คะแนนเฉล่ียช่วง 3.41 – 4.20 คือ เห็นดว้ย 
 คะแนนเฉล่ียช่วง 2.61 – 3.40 คือ ไม่แน่ใจ                        คะแนนเฉล่ียช่วง 1.81 – 2.60 คือ ไม่เห็นดว้ย 
 คะแนนเฉล่ียช่วง1.00 – 1.80 คือ  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 

รูปที่ 1  แผนภูมิแสดงระดบัค่าเฉล่ียและการแปลผลของความคาดหวงัในคุณภาพการบริการของลกูคา้ท่ีมีต่อธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัการจ าหน่ายทรัพยมื์อสองเป็นรายขอ้ 
 

4.2  ผลการศึกษาการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าที่มีต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากดั ส านักงานนครราชสีมา       
 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามของการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมีต่อบริษทั
บริหารสินทรัพยฯ์ ส านักงานนครราชสีมา มีผลการศึกษาเช่นเดียวกนักบัการศึกษาความคาดหวงัในคุณภาพการ
บริการของลกูคา้ท่ีมีต่อธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัการจ าหน่ายทรัพยมื์อสองท่ีมีคุณภาพ 
 การรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทับริหารสินทรัพยฯ์ ส านกังานนครราชสีมา มีค่าเฉล่ียของ
ระดบัความคิดเห็นโดยเทียบกบัช่วงคะแนนระดบัความคิดเห็นแบบค่าเฉล่ียแบบอนัตรภาคชั้น พบวา่ ระดบัการรับรู้
ในคุณภาพการบริการลูกค้าเห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณภาพการบริการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ ส านักงาน
นครราชสีมาทุกขอ้ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ยกเวน้คุณภาพการบริการในขอ้บริษทั
บริหารสินทรัพยฯ์ ส านกังานนครราชสีมาไดใ้หบ้ริการตามเวลาท่ีไดส้ญัญาไวแ้ละพนกังานบริษทับริหารสินทรัพยฯ์
ส านกังานนครราชสีมา ให้บริการแก่ลูกคา้อย่างรวดเร็วทนัทีท่ีลูกคา้เห็นดว้ย มีคะแนนเฉล่ียในช่วง 3.41 – 4.20 ดงั
รูปท่ี 2 
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 เสน้ช่วงคะแนนระดบัความเห็นแบบค่าเฉล่ียอตัรภาคชั้นโดยแปลผล 

 คะแนนเฉล่ียช่วง 4.21 – 5.00 คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง            คะแนนเฉล่ียช่วง 3.41 – 4.20 คือ เห็นดว้ย 
 คะแนนเฉล่ียช่วง 2.61 – 3.40 คือ ไม่แน่ใจ                        คะแนนเฉล่ียช่วง 1.81 – 2.60 คือ ไม่เห็นดว้ย 
 คะแนนเฉล่ียช่วง1.00 – 1.80 คือ  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
 

รูปที่ 2  แผนภูมิแสดงระดบัค่าเฉล่ียและการแปลผลของการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลกูคา้ท่ีมีต่อบริษทับริหาร
สินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์จ ากดั ส านกังานนครราชสีมาเป็นรายขอ้ 
 

4.3 เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั 
ส านักงานนครราชสีมา 
 ผลการศึกษาความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายดา้นสามารถสรุปไดด้งั
ตารางท่ี 3 
 
 ตารางที่ 2  ความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการรายดา้น 
 

คุณภาพการบริการ 
รายด้าน 

ความคาดหวงั 
(E) 

การรับรู้ 
(P) 

E-P 
Sig. 
(1-tailed) 

แปลผล 

ดา้นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 4.560 4.570 -0.015 0.016 E = P 
คุณภาพการบริการ 
รายด้าน 

ความคาดหวงั 
(E) 

การรับรู้ 
(P) 

E-P 
Sig. 
(1-tailed) 

แปลผล 

ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) 4.610 4.310 0.306 0.000* E  > P 
ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 4.650 4.380 0.270 0.000* E  > P 
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ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 4.610 4.520 0.093 0.000* E  > P 
ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 4.630 4.610 0.030 2.032 E = P 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉล่ียของความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ
แต่ละด้านของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ฯ ส านักงานนครราชสีมา เม่ือน าค่าเฉล่ียของแต่ละด้านมา
เปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า มีความคาดหวงัมากกว่าการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทั
บริหารสินทรัพยฯ์ ส านักงานนครราชสีมา 3 ดา้น ไดแ้ก่  ในดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได้ (Reliability) ดา้นการ
ตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) และดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจน
ดงัรูปท่ี 3 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
รูปที่ 3  ความแตกต่างรายดา้นระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลกูคา้ท่ีมีต่อบริษทั 
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั ส านกังงานนครราชสีมา 
  
 ดงันั้นการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงจากผลการศึกษาท่ีได้ถือว่าเป็นองค์ความรู้ของธุรกิจท่ีจะสามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการบริการของบริษทับริหารสินทรัพย์ฯ ส านกังานนครราชสีมา ซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงปัญหาในคุณภาพการบริการท่ีเกิดข้ึนว่าส านกังานยงัมีคุณภาพการบริการท่ีต ่ากว่าความคาดหวงัใน
คุณภาพการบริการ 3 ด้าน ดังนั้นผูศึ้กษาจึงได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการต่อผูจ้ดัการ
ส านกังานนครราชสีมาเป็นโครงการ ดงัตารางท่ี 2 
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 ตารางที่ 2 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั ส านกังาน
นครราชสีมา 
 

โครงการ จุดประสงค์ รายด้านการปรับปรุง 
การบริหารจดัการความรู้ดา้นบุคลากร เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหแ้ก่บุคลากร ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้
สร้างกระบวนการการใหบ้ริการ เพ่ือความรวดเร็วในการบริการ ดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้ 
การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลกูคา้ เพ่ือรักษาลกูคา้เก่าและเพ่ิมลกูคา้ใหม่ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลกูคา้ 
 

4.4 การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาของความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีของธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัการจ าหน่ายทรัพยมื์อ
สอง พบว่า ลูกคา้มีความคาดหวงัในคุณภาพการบริการตามท่ีระบุไวท้ั้ง 22 ขอ้ ในส่วนของการรับรู้ในคุณภาพการ
บริการของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั ส านกังานนครราชสีมา ลูกคา้มีการรับรู้ใน
คุณภาพการบริการระบุไวท้ั้งหมด ยกเวน้คุณภาพการบริการท่ีลูกคา้เห็นดว้ยในเร่ืองบริษทัให้บริการตามเวลาท่ีได้
สัญญาไว ้และพนักงานบริษทัให้บริการแก่ลูกคา้อย่างรวดเร็วทนัทีในระดบัเห็นดว้ยเท่านั้น ผลการศึกษาความ
แตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการแต่ละดา้นของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด ส านักงานนครราชสีมา ย ังมีช่องว่างคุณภาพการบริการในด้านเช่ือถือไวว้างใจได ้
(Reliability)  ดา้นการตอบสนองต่อลกูคา้ (Responsiveness  และดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลกูคา้ (Assurance) 
 ผลการศึกษาความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการแต่ละดา้นมีทั้งส่วนคลา้ยคลึง
และแตกกต่างกบั (ยุพา สุทธิสริโรจน์ ,2553) ซ่ึงไดศึ้กษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อ
ความภกัดีในการให้บริการของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผลการศึกษาท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั คือผูใ้ช้บริการมี
ความคาดหวงัในการบริการสูงกว่าผลการบริการท่ีได้รับทุกด้าน และมีช่องว่างคุณภาพการบริการด้านการ
ตอบสนองต่อลูกคา้ และดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และแตกต่างในดา้นความเช่ือถือไวว้างใจไดโ้ดยบริษทั
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั ส านกังานนครราชสีมา มีช่องวา่งคุณภาพการบริการในดา้นน้ี 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัทบริหารสินทรัพย ์
ส านกังานนครราชสีมา ใชแ้บบสอบถามตามแนวคิดของพาราสุรามานและคณะ (1988) ท่ีเรียกว่า “SERVQUAL” 
ซ่ึงไดแ้บ่งคุณภาพการบริการออกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือถือ
ไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้  ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ และดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ โดยมี
ค าถามทั้งหมด 22 ขอ้ ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาในส่วนของความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยเ์ก่ียวกบัการจ าหน่ายทรัพยมื์อสอง ลูกคา้มีความคาดหวงัในคุณภาพการบริการตามท่ีระบุไวท้ั้ง 22 
ขอ้ ส่วนของการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลกูคา้ท่ีมีต่อบริษทับริหารสินทรัพยฯ์ ส านกังานนครราชสีมา ลูกคา้มี
การรับรู้ในคุณภาพการบริการตามท่ีระบุไวท้ั้งหมด ยกเวน้คุณภาพการบริการท่ีลกูคา้เห็นดว้ยในเร่ืองบริษทับริหาร
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สินทรัพยฯ์ ส านักงานนครราชสีมาได้ให้บริการตามเวลาท่ีได้สัญญาไว ้และพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย์
ส านกังานนครราชสีมา ใหบ้ริการแก่ลกูคา้อยา่งรวดเร็วทนัที  
 ความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการแต่ละดา้นของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทับริหาร
สินทรัพยฯ์ ส านกังานนครราชสีมา ยงัมีช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงักบัการรับรู้ในคุณภาพการบริการในดา้นความ
เช่ือถือไวว้างใจได้ (Reliability)  ด้านการตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness  และด้านการให้ความเช่ือมัน่ต่อ
ลกูคา้ (Assurance)  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงจดัเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการเป็นโครงการเพ่ือปรับปรุง
ช่องวา่งคุณภาพการบริการใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหดี้ยิ่งข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ  
 (1) จากผลการศึกษามีช่องว่างระหว่างความคาดหวงักับการรับรู้ในคุณภาพการบริการจึงจดัท าแนวทางการ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการเป็นโครงการ ซ่ึงเป็นผลการศึกษาของความคาดหวงัในกลุ่มลูกคา้เก่า ดงันั้นหลงัจาก
เสร็จส้ินโครงการ ควรน าแบบสอบถามชุดเดิมน าไปใชก้บักลุ่มลูกคา้ใหม่ เพ่ือวดัผลและประเมินผลโครงการว่า
โครงการลดช่องวา่งในคุณภาพการบริการหรือไม่ 
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แนวทางการเพิม่คุณค่าในงานในการท างานของบุคลากรสถานีพฒันาที่ดนิร้อยเอด็ 
Job Enrichment Approach for Employees of  

Roi-Et Land Development Department 
ณฐัหทยั แสงทอง1  

Nathathai Saengthong  
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาการรับรู้จากคุณลกัษณะงาน ประสบการณ์ทางสภาวะจิตวิทยา ปฏิกิริยาต่องาน
และความตอ้งการการเจริญกา้วหนา้ เพ่ือศึกษาศกัยภาพของแรงจูงใจและเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมคุณค่าใน
งานในการท างานและการออกแบบงานใหม่ของบุคลากรสถานีพฒันาท่ีดินร้อยเอ็ด โดยใช้แบบสอบถาม Job 
Diagnostic Survey ของ Hackman and Oldham สอบถามบุคลากรทั้งหมดจ านวน 19 คน ผลการศึกษาการรับรู้จาก
คุณลกัษณะงานพบว่ามีการรับรู้ในระดบัค่อนขา้งมากถึงมาก เห็นดว้ยกบัการรับรู้จากประสบการณ์ทางสภาวะ
จิตวิทยา มีความพึงพอใจกบัการรับรู้ปฏิกิริยาต่องาน ความตอ้งการเจริญความกา้วหนา้อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากท่ีสุด 
แต่รู้สึกเฉยๆส าหรับการเลือกงานท่ีชอบ ผลการศึกษาศกัยภาพของแรงจูงใจของบุคลากรพบวา่อยูใ่นระดบัค่อนขา้ง
ปานกลาง จึงไดเ้สนอแนะแนวทางในการเพ่ิมคุณค่าในงานในการท างานและการออกแบบงาน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การ
เพ่ิมคุณค่างานท่ีมีระดบังานท่ีเท่ากบังานปัจจุบนัและการเพ่ิมคุณค่างานในขอบเขตงานท่ีสูงมากข้ึน 
 
ค ำส ำคัญ: กำรเพ่ิมคุณค่ำในงำน, คุณลกัษณะงำน 
 

Abstract 
The objectives of this study were to study perception of job characteristics, experienced psychological state, 
affective responses to the job and growth need strength, to study motivating potential and to suggest an approach 
to enrich and redesign job for the staffs of Roi-Et land development department. The Job Diagnostics Survey of 
Hackman and Oldham was used to collect data from 19 staffs. The results of the perception of job characteristics 
were at the level of much to very much, the perception of the experienced psychological state were at the level of 
all agree, the perception of the affective responses to the job were at the level of satisfy and the perception of the 
growth need strength of staffs found that staffs felt strongly but they felt neutral as to the type of job 
characteristics they preferred. The result of motivating potential found that the score was at moderate level. Two 
approaches suggested enriching and redesigning job for the staffs; there were to enrich their present work scope 
with more challenging creative and technical work and to enrich and redesign job at the higher level scope. 
Keywords: job enrichment, job characteristic, job diagnostic survey 
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1. บทน า 
 
       การท่ีองคก์รจะไดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพเขา้มาท างานในองคก์รจะตอ้งใชทุ้นทรัพยแ์ละสูญเสียเวลาจ านวนมาก 
นับตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา คดัเลือก บรรจุแต่งตั้ง ฝึกอบรมและพฒันาเพ่ือให้เกิดความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญตลอดจนทกัษะท่ีดีท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคคลนั้น และเป็นประโยชน์ต่อการท าให้
องคก์รสามารถบรรลุภารกิจได ้ซ่ึงกระบวนการต่างๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นการลงทุนขององคก์รทั้งส้ิน ดงันั้นส่ิงท่ีองคก์ร
จะตอ้งค านึงถึงอยู่เสมอ คือ ท าอย่างไรจึงจะสรรหาคนมีฝีมือมาอยู่กบัองค์กร และเม่ือไดม้าแลว้ท าอย่างไรจึงจะ
พฒันาใหดี้ยิ่งข้ึน พร้อมทั้งจูงใจใหบุ้คลากรอุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาใหแ้ก่งานท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ือให้
ไดง้านท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์องคก์รตั้งไว ้     
       Hackman and Oldham (1974) ไดพ้ฒันาแบบส ารวจเพ่ือวดัระดบัของคุณลกัษณะงาน 5 ประการ และขอ้สรุปท่ี
บอกถึงศกัยภาพการจูงใจ โดยใชเ้คร่ืองมือ Job Diagnostic Survey (JDS) ซ่ึงมีผูน้ าเคร่ืองมือน้ีมาใชใ้นการศึกษา เช่น 
Hadi and Adil (2010) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณลกัษณะงานโดยใชเ้ป็นการพยากรณ์ของแรงจูงใจและความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงานธนาคาร ในเขต เมืองราวนัปินดี ประเทศปากีสถาน Lawrence (2001) ไดศึ้กษาเร่ือง การ
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองคุณลกัษณะของงานของ Hackman and Oldham ต่อการรับรู้ของอาจารยใ์นโรงเรียนสอน
ดนตรีท่ีมีต่อการท างาน Mohamed (2004) ไดศึ้กษาเร่ือง การใชท้ฤษฎีคุณลกัษณะงานเพ่ือเปรียบเทียบวิธีการดูแล
ผูป่้วยของพยาบาล Kass, Vodanovich and Khosravi (2011) ไดศึ้กษาเร่ือง การใช้แบบจ าลองคุณลกัษณะงานกับ
การศึกษาระดบัวิทยาลยั และ Yuxiu (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณลกัษณะงานและการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาล มหาวิทยาลยัเชียง จงัหวดัยนูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทาง
ในการเพ่ิมคุณค่าในงานในการท างานของบุคลากรสถานีพัฒนาท่ีดินร้อยเอ็ดโดยใช้เคร่ืองมือ Job Diagnostic 
Survey การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้จากคุณลกัษณะงาน ประสบการณ์ทางสภาวะจิตวิทยา 
ปฏิกิริยาต่องานและความตอ้งการการเจริญกา้วหน้าของบุคลากรสถานีพฒันาท่ีดินร้อยเอ็ด ศึกษาศกัยภาพของ
แรงจูงใจของบุคลากรสถานีพฒันาท่ีดินร้อยเอ็ด และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมคุณค่าในงานในการท างาน
และการออกแบบงานใหม่ของบุคลากรสถานีพฒันาท่ีดินร้อยเอด็   
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎคุีณลกัษณะงาน (Job Characteristic Theory) 
 

ทฤษฎีคุณลกัษณะงานเป็นแนวคิดเพ่ือเพ่ิมความส าคญัของงาน โดยการออกแบบงานท่ีเน้นลกัษณะงานท่ีมี
เหตุผล สามารถวดัได ้โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานท่ีคุณสมบติัของงานท่ีจะสร้างเง่ือนไขให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน
สูงข้ึน (High Work Motivation) ความพึงพอใจสูงข้ึน (High Satisfaction with the Work) และผลการปฏิบัติงานมี
คุณภาพสูงข้ึน (High Quality Work Performance) แบบจ าลองคุณลกัษณะของงาน (Job Characteristics Model) โดย 
Hackman and Oldham (1974) ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 คุณลกัษณะของงาน 5 ประการ ท่ีมีส่วนให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดว้ย 
ความช านาญในหลายๆทาง (Skill Variety) ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน (Task Identity) ความส าคญัของงาน (Task 
Significance) ความเป็นอิสระในงาน (Autonomy) และขอ้มลูยอ้นกลบัของงาน (Feedback)  
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ส่วนท่ี 2 สภาวะทางจิตวิทยา (Critical Psychological States) ประกอบดว้ย ประสบการณ์การรับรู้ความหมาย
ของงาน  (Experienced Meaningfulness of Work) ประสบการณ์ การรับ รู้ความ รับผิดชอบต่อผลของงาน 
(Experienced Responsibility for Work Outcome) และการรับรู้ผลลพัธ์จากการปฏิบติังาน (Knowledge of Results)  

ส่วนท่ี 3 ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวับุคคลและงาน (Personal and Work Outcomes) ประกอบดว้ย แรงจูงใจภายใน
งานสูงข้ึน (High Internal Work Motivation) ผลการปฏิบติังานมีคุณภาพสูงข้ึน (High Quality Work Performance) 
ความพึงพอใจในงานสูงข้ึน (High Satisfaction with the Work) และอตัราการขาดงานและการลาออกจากงานลดลง 
(Low Absenteeism and Turnover)  

Hackman and Oldham (1974) ไดเ้สนอแบบจ าลองคุณลกัษณะงาน ว่าเป็นวิธีการเพ่ิมคุณค่างานท่ีมีพ้ืนฐานจาก
การพิจารณาสภาวะทางจิตวิทยาท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แบบจ าลองคุณลกัษณะของงาน (Job Characteristics Model) ของ Hackman and Oldham (1974) 
 

 จากรูปท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน และสภาวะทางจิตวิทยา คือ เม่ืองานมีโครงสร้างท่ี
ประกอบด้วย ความช านาญในหลายๆทาง ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน และความส าคัญของงานจะส่งผลให้
พนกังานมีประสบการณ์การรับรู้ความหมายของงาน ความเป็นอิสระในงานจะน าไปสู่ประสบการณ์การรับรู้ความ
รับผิดชอบต่อผลของงาน ข้อมูลยอ้นกลับของงานน าไปสู่การรับรู้ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน จึงสรุปได้ว่า 
คุณลกัษณะของงานทั้ง 5 ประการ สามารถส่งผลต่อสภาวะทางจิตวิทยาทั้ง 3ประการได ้ และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สภาวะทางจิตวิทยาและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวับุคคลและงาน คือ เม่ือบุคคลมีสภาวะทางจิตวิทยา ทั้ง 3 สภาวะจาก
การปฏิบัติงานแลว้ จะก่อให้เกิดผลลพัธ์ต่อตัวบุคคลและงาน โดยมีระดบัความตอ้งการการเจริญกา้วหน้าเป็น
ตวักลางระหวา่งคุณลกัษณะงานกบัสภาวะทางจิตวิทยาและเป็นตวักลางระหวา่งสภาวะทางจิตวิทยากบัผลลพัธ์ท่ีเกิด
ข้ึนกบัตวับุคคลและงาน ซ่ึงการตอ้งการการเจริญกา้วหนา้บ่งบอกถึงความตอ้งการส่วนบุคคลต่อความทา้ทายและ
ความเจริญกา้วหนา้ในการท างาน หรือความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีจะประสบความส าเร็จ มีการเรียนรู้และการพฒันา

คุณลกัษณะงาน สภาวะทางจิตวทิยา ผลลพัธ์ที่เกดิขึน้กบั 
ตวับุคคลและงาน 

ความช านาญในหลายๆทาง 

เอกลกัษณ์ของงาน 

ความส าคญัของงาน 

ความเป็นอิสระในงาน 

ขอ้มลูยอ้นกลบั 

ประสบการณ์รับรู้วา่งาน
นั้นมีความส าคญั 
 

ประสบการณ์รับรู้ความ
รับผิดชอบต่อผลของงาน 

การรับรู้ผลลพัธ์จากการ
ปฏิบติังาน 

แรงจูงใจภายในสูงข้ึน 
 

ผลงานมีคุณภาพสูงข้ึน 
 
ความพึงพอใจในงานสูงข้ึน 
 
การขาดงานและการลาออก
จากงานลดลง 

ตวักลาง 
ระดบัความตอ้งการ
การเจริญกา้วหนา้ 



2363 
 

ตนเองในการท างาน (Hackman and Oldham, 1980) โดยบุคคลท่ีความตอ้งการการเจริญกา้วหนา้สูงจะมีความพร้อม
ท่ีจะปรับเปล่ียนและเพ่ิมคุณค่าในงานมากกวา่บุคคลท่ีมีความตอ้งการการเจริญกา้วหนา้ต ่า (Hackman et al., 1975)  
       ส าหรับการวดัระดบัของแรงจูงใจในงานอนัเน่ืองมาจากคุณลกัษณะของงานน้ี สามารถท าไดโ้ดยการหาค่าจาก
สมการท่ีใชใ้นการวดัศกัยภาพโดยรวมของแรงจูงใจภายในงาน ซ่ึงตั้งอยูบ่นฐานของคุณลกัษณะของงานทั้ง 5 
ประการ เรียกวา่ คะแนนศกัยภาพของแรงจูงใจ (The Motivating Potential Score – MPS) (Hackman and Oldham, 
1974) มีการค านวณตามสมการท่ี (1) ดงัน้ี 
 

MPS =
ความช านาญในหลายๆทาง + เอกลกัษณ์ของงาน + ความส าคญัของงาน

3
 × ความมีอิสระในงาน × ขอ้มูลยอ้นกลบัจากตวังาน 

 
สมการท่ี (1) แสดงการค านวณคะแนนศกัยภาพของแรงจูงใจ 
 
 ดงันั้น คะแนนศกัยภาพการจูงใจจึงไดม้าจากค่าเฉล่ียของความช านาญในหลายๆทาง ความเป็นเอกลกัษณ์
ของงานและความส าคญัของงาน คูณดว้ยความมีอิสระในงาน และขอ้มูลยอ้นกลบัจากตวังาน ถา้คะแนนความมี
อิสระในงานและขอ้มูลยอ้นกลบัของงานอยู่ในระดบัต ่าก็จะส่งผลให้คะแนนศกัยภาพการจูงใจอยู่ในระดบัต ่าดว้ย 
ส าหรับช านาญในหลายๆทาง เอกลกัษณ์ของงานและความส าคญัของงานนั้น แมว้่าคะแนนของคุณลกัษณะของงาน
ตวัใดก็ตามในสามตวัน้ีอยู่ในระดบัต ่า คุณลกัษณะของงานตวัท่ีเหลือยงัสามารถส่งผลใหบุ้คคลเกิดการรับรู้คุณค่า
งานทดแทนกนัได ้คะแนนศกัยภาพการจูงใจกจ็ะไม่อยูใ่นระดบัต ่ามากนกั  
 
2.2 การเพิม่คุณค่าในงาน (Job Enrichment) 
 

การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) เป็นกิจกรรมดา้นการบริหารจดัการท่ีเนน้การออกแบบลกัษณะงาน 
เป็นงานท่ีแตกต่างจากเดิมท่ีเคยปฏิบติั เนน้ใหพ้นกังานเกิดความช านาญในงานท่ีหลากหลายข้ึน (Skill Variety) เกิด
ความรับผิดชอบในงานของตน (Task Identity) เป็นลกัษณะงานท่ีมีความส าคญั (Task Significance) มีอิสระสามารถ
บริหารจดัการงานนั้นดว้ยตนเอง (Autonomy) และการไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัจากผูบ้งัคบับญัชา (Feedback) เป็น
ระยะอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงค์หลกั ไดแ้ก่ การท าให้เกิดความแปลกใหม่ (Renewal) การพฒันาและการ
แสวงหาทกัษะความช านาญท่ีมากข้ึน (Exploration) และการช านาญในงานเป็นพิเศษ (Specialization) (Hackman 
and Oldham, 1980) 
 
2.3 ทฤษฎกีารออกแบบงานใหม่ (Theories of Work Redesign) 
 
 การออกแบบงานและระบบงานใหม่เป็นเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงงานหรือระบบการ
ท างานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขององค์กรหรือการปรับปรุงคุณภาพการท างานของสมาชิกในองค์กร เช่น การเปล่ียน
คุณลกัษณะของพนกังานท่ีตอ้งการเพ่ือให้พนกังานมีความรับผิดชอบมากข้ึนในการวางแผน กระบวนการท างาน
และตรวจสอบการท างานของเขาเอง เป็นการให้อ  านาจตดัสินใจแก่พนกังานท่ีรับผิดชอบต่อผลของงานโดยตรง มี
การรวมใหม่เป็นงานท่ีใหญ่ข้ึนและมีความหมายมากข้ึน ในบางคร้ังการออกแบบงานใหม่ท าเพ่ือสร้างแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจในงานแก่พนกังานแต่ละบุคคลท่ีท างานหนกัหรือท่ีท างานนอ้ยกวา่หนา้ท่ี กิจกรรมน้ีคือการเพ่ิมคุณค่า
ในงาน (Job Enrichment) การออกแบบงานของกลุ่มบุคคลอาจจะออกแบบงานส าหรับการท างานเป็นทีมและให้

(1) 
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(2) 

อิสระและความรับผิดชอบส าหรับงานท่ีใหญ่และมีความหมาย ในการออกแบบงานเช่ือว่า พนกังานจะท างานไดดี้
หากมีการจดัการท่ีดีและจะส่งผลใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีอีกดว้ย ตวัอย่างทฤษฎีของการออกแบบใน
งาน เช่น การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) (Hackman, 1980) 
 
3. วธิีการศึกษา 
3.1 การศึกษาการรับรู้จากคุณลกัษณะงาน ประสบการณ์ทางสภาวะจิตวทิยา ปฏิกริิยาต่องานและความ
ต้องการการเจริญก้าวหน้าของบุคลากรสถานีพฒันาทีด่ินร้อยเอด็ 
 
     3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ บุคลากรในสถานีพฒันาท่ีดินร้อยเอด็ ไดแ้ก่ขา้ราชการและพนกังาน
ราชการ ของสถานีพฒันาท่ีดินร้อยเอด็ กลุ่มตวัอยา่งใชบุ้คลากรจ านวนทั้งหมด 19 คน 

 

     3.1.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม Job Diagnostic Survey ของ Hackman and Oldham 
(1974) ซ่ึงพฒันาแบบส ารวจเพ่ือวดัระดบัของคุณลกัษณะงาน 5 ประการ และขอ้สรุปท่ีบอกถึงศกัยภาพการจูงใจซ่ึง
ประกอบดว้ยค าถาม 8 ส่วน  

 
3.1.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนท่ี 1 ถึง ส่วนท่ี 7 ของแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ตาม Scoring key for the job diagnostic survey ของ 

Hackman and Oldham (1974) โดยใช ้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ค่าต ่าสุด (Minimum) 
ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) และมีการแปรผลขอ้โดยใช้
สูตรหาค่าเฉล่ียแบบอนัตรภาคชั้น (Class Interval) 
     ส่วนท่ี 8 ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายขอ้มูล   
 
3.2 การศึกษาศักยภาพของแรงจูงใจของบุคลากรสถานีพัฒนาทีด่ินร้อยเอด็ 
 

น าผลท่ีไดจ้ากส่วนท่ี 1 ถึง ส่วนท่ี 7 มาค านวณหาคะแนนศักยภาพของแรงจูงใจ โดยค านวณตามสมการท่ี (2) 
ดงัน้ี 

 

MPS =
ความช านาญในหลายๆทาง + เอกลกัษณ์ของงาน + ความส าคญัของงาน

3
 × ความมีอิสระในงาน × ขอ้มูลยอ้นกลบัจากตวังาน 

 
สมการท่ี (2) แสดงการค านวณคะแนนศกัยภาพของแรงจูงใจ 
     คะแนนศกัยภาพของแรงจูงใจ (Motivating Potential Score: MPS) วดัจากค่าเฉล่ียของความช านาญในหลายๆ
ทาง ความเป็นเอกลกัษณ์ของงานและความส าคญัของงาน คูณดว้ยความมีอิสระในงาน และขอ้มลูยอ้นกลบัจากตวั
งาน โดยมีค่า 1 – 343 และมีค่าเฉล่ียประมาณ 125 (Hackman & Oldham, 1974) 
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3.3 การศึกษาเพือ่เสนอแนะแนวทางในการเพิม่คุณค่าในงานในการท างานและการออกแบบงานใหม่ของ
บุคลากรสถานีพฒันาทีด่ินร้อยเอด็   
 

 น าผลการศึกษาในขอ้ 3.1 และ ขอ้ 3.2 มาวิเคราะห์ พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการปฏิบติัตามหลกัและ
วิธีการของการเพ่ิมคุณค่าในงานและการออกแบบงานใหม่ 
 
4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการศึกษาการรับรู้จากคุณลกัษณะงาน ประสบการณ์ทางสภาวะจิตวทิยา ปฏิกริิยาต่องานและความ
ต้องการการเจริญก้าวหน้าของบุคลากรสถานีพฒันาทีด่ินร้อยเอด็  
 4.1.1 คุณลกัษณะงาน (Job Dimensions) 
 
ตารางที่ 1 จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปรผลของคุณลกัษณะงาน 
 

คุณลกัษณะงาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ S.D แปรผล 

ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 1 7 5.94 1.22 มาก 
ความส าคญัของงาน 2 7 5.81 1.19 มาก 
ความช านาญในหลายๆทาง 1 7 5.03 1.52 ค่อนขา้งมาก 
ขอ้มลูยอ้นกลบัจากตวังาน 1 7 4.91 1.5 ค่อนขา้งมาก 
ความเป็นอิสระในงาน 1 7 4.58 1.94 ค่อนขา้งมาก 
เอกลกัษณ์ของงาน 1 7 4.54 1.79 ค่อนขา้งมาก 
ขอ้มลูยอ้นกลบัจากผูบ้งัคบับญัชาหรือเพ่ือนร่วมงาน 1 7 4.47 1.67 ค่อนขา้งมาก 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า คุณลกัษณะงานดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและความส าคญัของงานมีการรับรู้อยู่ใน
ระดบัมาก ความช านาญในหลายๆทาง ขอ้มูลยอ้นกลบัจากตวังาน ความเป็นอิสระในงาน เอกลกัษณ์ของงานและ
ขอ้มลูยอ้นกลบัจากผูบ้งัคบับญัชาหรือเพ่ือนร่วมงานมีการรับรู้อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 
 4.1.2 ประสบการณ์สภาวะทางจิตวิทยา (Experienced Psychological State) 
 
ตารางที่ 2 จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปรผลของประสบการณ์สภาวะ 
   ทางจิตวิทยา 
 

ประสบการณ์สภาวะทางจติวทิยา ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ S.D แปรผล 

ประสบการณ์รับรู้วา่งานนั้นมีความส าคญั 1 7 5.76 1.47 เห็นดว้ย 
ประสบการณ์รับผิดชอบต่อผลลพัธ์ของงาน 1 7 5.00 1.70 เห็นดว้ยเลก็นอ้ย 

การรู้ผลของการกระท า 1 7 4.67 1.60 เห็นดว้ยเลก็นอ้ย 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า ประสบการณ์รับรู้ว่างานนั้นมีความส าคัญนั้นเห็นด้วยว่างานนั้นมีความส าคัญ 
ประสบการณ์รับผิดชอบต่อผลลพัธ์ของงานและการรู้ผลของการกระท ามีการรับรู้ในระดบัเห็นดว้ยเลก็นอ้ย 
 
 4.1.3 ปฏิกิริยาต่องาน (Affective Responses to The Job) 
 

ตารางที่ 3 จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปรผลของปฏิกิริยาต่องาน 
 

ปฏิกริิยาต่องาน ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ S.D แปรผล 

ความพึงพอใจในสังคมการท างาน 2 7 5.62 1.12 พอใจ 
ความพึงพอใจในงาน 1 7 5.38 1.60 พอใจ 

ความพึงพอใจในผูบ้งัคบับญัชา 1 7 5.21 1.70 พอใจเลก็นอ้ย 

ความพึงพอใจในความเจริญกา้วหนา้ 1 7 5.10 1.60 พอใจเลก็นอ้ย 
แรงจูงใจภายใน 1 7 5.03 1.52 พอใจเลก็นอ้ย 
ความพึงพอใจในค่าตอบแทน 1 7 5.00 1.62 พอใจเลก็นอ้ย 
ความพึงพอใจในความมัน่คงของงาน 1 7 4.9 1.78 พอใจเลก็นอ้ย 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ความพึงพอใจในสงัคมการท างานมีความพึงพอใจในระดบัพอใจ ความพึงพอใจใน
งาน ความพึงพอใจในผูบ้งัคบับญัชา ความพึงพอใจในความเจริญกา้วหนา้ แรงจูงใจภายใน ความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนและความพึงพอใจในความมัน่คงของงานมีความพึงพอใจในระดบัพอใจเลก็นอ้ย 
 
 4.1.4 ความตอ้งการเจริญความกา้วหนา้ของบุคลากร (Growth Need Strength) 
 
ตารางที่ 4 จ านวน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการเจริญความกา้วหนา้ของ
บุคลากร 
 
ความต้องการการเจริญก้าวของบุคลากร ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ S.D แปรผล 
ค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการ 1 7 5.33 1.56 ตอ้งการค่อนขา้งมากท่ีสุด 
ค าถามเก่ียวกบัการเลือกงานท่ีชอบ 1 5 2.79 1.12 เฉยๆ 

 
 จากตารางท่ี 4 ความตอ้งการเจริญความกา้วหนา้ของบุคลากรในดา้นค าถามเก่ียวกบัความตอ้งการจากการมี
การรับรู้ความตอ้งการค่อนขา้งมากท่ีสุด และค าถามเก่ียวกบัการเลือกงานท่ีชอบระหวา่ง 2 งานมีการรับรู้ต่องานท่ี
ชอบในระดบัเฉยๆ 
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 4.1.5 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 จากกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม 19 คนของบุคลากรสถานีพฒันาท่ีดินร้อยเอด็ เป็นเพศชายร้อยละ 
 52.6 และเพศหญิงร้อยละ 47.4 มีอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 42.1 อายุ 40 – 49 ปีร้อยละ 31.6 อายุ 50 ปีข้ึนไปร้อยละ 
21.1 อายุ และอายุ20 – 29 ปีร้อยละ 5.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 89.5 ปริญญาโทร้อยละ 10.5 โดยมี
ต าแหน่งพนกังานราชการร้อยละ 68.4 และต าแหน่งขา้ราชการร้อยละ 31.6 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 20,000 
บาท ร้อยละ 73.7 รายได้เฉล่ีย 30,001 – 35,000 บาท ร้อยละ 15.8 รายได้เฉล่ีย 20,001 – 25,000 ร้อยละ 5.3 และ
รายไดเ้ฉล่ีย 35,000 บาทข้ึนไปร้อยละ 5.3 และมีประสบการณ์ท างาน 9 ปีข้ึนไปร้อยละ 42.1 มากกว่า 6 – 9 ปีร้อยละ 
31.6 และ มากกวา่ 3 – 6 ปีร้อยละ 26.3 
 โดยผลการศึกษามีส่วนคลา้ยกบังานวิจยัของ Lawrence (2001) ซ่ึงไดศึ้กษา การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลอง
คุณลกัษณะของงานของ Hackman and Oldham ต่อการรับรู้ของอาจารยใ์นโรงเรียนสอนดนตรีท่ีมีต่อการท างานใน 
งานวิจยัของ Yuxiu (2553) ซ่ึงไดศึ้กษา คุณลกัษณะงานและการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลยัเชียง จงัหวดัยนูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเดน็ และ Hadi and Adil (2010) ซ่ึงได้
ศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะงานโดยใชเ้ป็นการพยากรณ์ของแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ธนาคาร ท่ีพบวา่ การรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งต่ออยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากและมาก และส่งผลต่อแรงจูงใจและความพึง
พอใจในการปฏิบติั 
 
4.2 ผลการศึกษาศักยภาพของแรงจูงใจของบุคลากรสถานีพฒันาทีด่ินร้อยเอด็ 
 
 จากผลการศึกษาในขอ้ท่ี 4.1 สามารถน ามาค านวณคะแนนศกัยภาพของแรงจูงใจ (Motivating Potential 
Score: MPS) ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที่ 5 คะแนนศกัยภาพของแรงจูงใจของบุคลากรสถานีพฒันาท่ีดินร้อยเอด็ 
 
ความช านาญใน
หลายๆทาง 

เอกลกัษณ์ของ
งาน 

ความส าคัญ
ของงาน 

ความมอีสิระในงาน ข้อมูลย้อนกลบั MPS 

[   5.03      + 4.54        + 
3 

5.81    ]       × 
 

4.58              × 4.91       = 115.29 
 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวา่ ค่าเฉล่ียของความช านาญในหลายๆทาง เอกลกัษณ์ของงาน ความส าคญัของงาน 
ความมีอิสระในงานและขอ้มูลยอ้นกลบัเม่ือน ามาค านวณเป็นค่าคะแนนศกัยภาพของแรงจูงใจของบุคลากรสถานี
พฒันาท่ีดินร้อยเอด็ มีค่า 115.29 อยูใ่นระดบัค่อนขา้งปานกลาง มีค่าใกลเ้คียงค่าเฉล่ียของคะแนนศกัยภาพแรงจูงใจ 
ซ่ึงค่าเฉล่ียประมาณ 125 (Hackman and Oldham, 1974) งานท่ีมีค่าศกัยภาพแรงจูงใจสูงจะตอ้งมีค่าคะแนนของ
คุณลกัษณะของงานสูงอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามปัจจยั ซ่ึงจะน าไปสู่การรับรู้วา่งานนั้นมีความส าคญั และคะแนนของ
ความเป็นอิสระในงานและขอ้มูลยอ้นกลบัควรจะมีค่าสูงดว้ย เน่ืองจากคะแนนของความเป็นอิสระในงานมีค่าสูงจะ
น าไปสู่การรับผิดชอบต่อผลลพัธ์ของงานและคะแนนขอ้มลูยอ้นกลบัมีค่าสูงจะน าไปสู่การรู้ผลของการกระท า งาน



2368 
 

ท่ีมีคะแนนศกัยภาพแรงจูงใจสูงนั้นจากคุณลกัษณะงานสรุปไดว้า่แรงจูงใจ การปฏิบติังาน และความพึงพอใจใน
งานจะมีผลเชิงบวกและมีความเป็นไปไดท่ี้ผลลพัธ์เชิงลบเช่น อตัราการขาดงานและการลาออกจากงานจะลดลง 
 
4.3 การเสนอแนะแนวทางในการเพิม่คุณค่าในงานในการท างานของบุคลากรสถานีพฒันาทีด่ินร้อยเอด็ 

จากผลการศึกษาการรับรู้ของบุคลลากรจากคุณลกัษณะงาน ประสบการณ์ทางสภาวะจิตวิทยา ปฏิกิริยาต่องาน
และความตอ้งการการเจริญกา้วหนา้ มีค่าเฉล่ียมาก ผลคะแนนศกัยภาพของแรงจูงใจของบุคลากรอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และความตอ้งการเจริญความกา้วหนา้ของบุคลากรมีความตอ้งการค่อนขา้งมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงถึงแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานและความพึงพอใจในงานของบุคคลการจะมีผลเชิงบวกหากองคก์รมีการออกแบบงานใหม่หรือการ
เพ่ิมคุณค่าในงาน  

ผูศึ้กษาจึงเสนอแนวทางในการเพ่ิมคุณค่าในงานในการท างานต่อผูอ้  านวยการสถานีพฒันาท่ีดินร้อยเอด็ โดยใน
การเพ่ิมคุณค่าในงานมี 2 รูปแบบท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะงานท่ีมอบหมายใหบุ้คลากรรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1. การเพ่ิมคุณค่างานใหก้บับุคลากรไดท้ างานท่ีมีระดบังานท่ีเท่ากบังานปัจจุบนั เป็นงานท่ีมีความ
หลากหลายท าใหต้อ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคม์ากข้ึน หรือเป็นการท างานท่ีทา้ทาย อาจเป็นการท างานเชิงเทคนิคมาก
ข้ึน โดยผูบ้ริหารตอ้งตรวจสอบขอบเขตความรับผิดชอบของบุคลากรในปัจจุบนัหรือท าการสอบถามเป็นรายบุคคล
วา่งานอะไรท่ีจะท าใหบุ้คลากรผูน้ั้นมีความมุ่งมัน่ในการท างานและท าการเพ่ิมความรับผิดชอบงานใหแ้ก่บุคลากร 
ซ่ึงแต่ละต าแหน่งจะตอ้งท าเพ่ือใหบ้รรลุแผนงานขององคก์ร ถึงแมว้า่งานในองคก์รจะมีเหมือนกนัทุกปี แต่ถา้
แผนงานเปล่ียนไป อาจจะท าใหง้านแต่ละงานมีระดบัความส าคญัท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย 

2. การเพ่ิมคุณค่างานโดยมอบหมายใหบุ้คลากรท างานในขอบเขตงานท่ีสูงมากข้ึนและมีโอกาสในการ
ตดัสินใจมากข้ึน ซ่ึงการเพ่ิมคุณค่างานในลกัษณะน้ีเป็นการช่วยกระตุน้ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความพร้อมท่ีจะ
รับผิดชอบงานในต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึนต่อไปได ้
 
5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุป 
 
 สรุปผลการศึกษา การรับรู้จากคุณลกัษณะงานพบว่า ในดา้นความช านาญในหลายๆทาง ในดา้นเอกลกัษณ์
ของงาน ในดา้นความส าคญัของงาน ในดา้นความเป็นอิสระในงานและในดา้นการใชข้อ้มลูยอ้นกลบัจากตวังานการ
รับรู้อยู่ในระดับค่อนข้างมากถึงมาก การรับรู้จากประสบการณ์ทางสภาวะจิตวิทยาพบว่า เห็นด้วยว่างานนั้นมี
ความส าคญั เห็นดว้ยเล็กนอ้ยว่าตอ้งรับผิดชอบต่อผลลพัธ์ของงานและการรู้ผลของการกระท า การศึกษาการรับรู้
ปฏิกิริยาต่องานพบว่า มีความความพึงพอใจในสังคมการท างานและในงาน มีความพึงพอใจเล็กน้อยใน
ผูบ้งัคบับญัชา ในความเจริญกา้วหนา้ แรงจูงใจภายใน ในค่าตอบแทนและในความมัน่คงของงาน ผลการศึกษาการ
รับรู้ความตอ้งการเจริญความกา้วหนา้ของบุคลากรพบว่า มีความตอ้งการงานท่ีความกา้วหนา้ค่อนขา้งมากท่ีสุด แต่
รู้สึกเฉยๆส าหรับการเลือกงานท่ีชอบ  ผลการศึกษาศกัยภาพของแรงจูงใจของบุคลากรพบว่า อยู่ในระดบัค่อนขา้ง
ปานกลาง ซ่ึงผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่บุคลากรมีความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิตและพร้อมส าหรับ
การปรังปรุงแรงจูงใจภายใน เม่ือมีโอกาสท างานท่ีใชท้กัษะท่ีหลากหลายข้ึน งานท่ีทา้ทายความสามารถมากข้ึน จึง
ไดเ้สนอแนะแนวทางในการเพ่ิมคุณค่าในงานในการท างานและการออกแบบงาน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การเพ่ิมคุณค่า
งานให้กบับุคลากรไดท้ างานท่ีมีระดบังานท่ีเท่ากบังานปัจจุบนัและการเพ่ิมคุณค่างานโดยมอบหมายให้บุคลากร
ท างานในขอบเขตงานท่ีสูงมากข้ึน 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  ในกรณีศึกษาน้ีไดท้ าการศึกษาเฉพาะสถานีพฒันาท่ีดินร้อยเอด็เท่านั้น เพ่ือใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีน าไปใช้
ไดค้รอบคลุมควรท าการศึกษากบัสถานีพฒันาท่ีดินอ่ืนๆ และท าการเปรียบเทียบผลการศึกษา ซ่ึงผูบ้ริหารจะไดน้ า
ผลการศึกษาไปใชป้ระโยชนต่์อไป 
 2. ควรท าการวิเคราะห์ผลเป็นรายบุคคลเพ่ือสามารถท าการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคล 
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